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z dnia 21 września 2018 r. 

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej 

My, sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji 

Gdańskiej wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu postępowań 

dyscyplinarnych do tłumienia w ten sposób podejmowanej przez sędziów w debacie 

publicznej, a znajdującej oparcie w licznych uchwałach organów samorządu zawodowego 

sędziów, podejmowanych w ciągu ostatnich trzech lat, zasadnej krytyki działań, 

postrzeganych przez środowisko sędziów polskich jako zmierzające do ograniczenia 

konstytucyjnie gwarantowanej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.  

Wzywamy przedstawicieli wszystkich władz do zaprzestania jakichkolwiek dalszych 

działań zmierzających do dewastacji demokratycznego państwa prawnego, a nadto do 

przywrócenia ustrojowej pozycji organów władzy sądowniczej w sposób zgodny z wymogami 

przepisów rozdziału VIII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz orzeczniczym dorobkiem 

Trybunału Konstytucyjnego, a także wytycznymi wypływającymi ze stanowisk 

prezentowanych przez Komisję Wenecką, Komisję Europejską, Europejską Sieć Rad 

Sądownictwa (ENCJ) oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

W szczególności wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec kroków podejmowanych 

przez sędziów - członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz 

rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, mających na celu zastraszanie sędziów i 

wywołanie tzw. efektu mrożącego czy też dyscyplinującego:  

- grożenia postępowaniami dyscyplinarnymi za działalność orzeczniczą; 

- wzywania sędziów do składania wyjaśnień w związku z zajmowaniem stanowiska w 

debacie publicznej w obronie praworządności;  

- dokonywania lustracji referatów (nawet za okres kilku lat wstecz) poszczególnych 

sędziów bez skonkretyzowanych podstaw prawnych i faktycznych, co samo w sobie stanowi 

co najmniej naruszenie przepisów prawa, w tym prawa międzynarodowego.  

Powołanie przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 10 września 2018 

roku zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach 

dyscyplinarnych sędziów i asesorów postrzegamy jako przejaw wysoce już zorganizowanych 

działań władzy wykonawczej skierowanych przeciwko sędziom w celu wywołania tzw. efektu 

mrożącego i powstrzymania od udziału w debacie publicznej dotyczącej wymiaru 

sprawiedliwości.  

Wobec odbywających się  przesłuchań sędziów przez rzecznika odpowiedzialności 

dyscyplinarnej sądów powszechnych w związku z ich działalnością publiczną, wyrażamy 

wsparcie dla tych sędziów i podziękowanie za ich udział w debacie publicznej, a 

podejmowane wobec nich działania postrzegamy jako przejaw szykan mających ich skłonić 

do zaprzestania tego rodzaju działań, podejmowanych na rzecz wszystkich sędziów w 

obronie naszej niezawisłości i niezależności sądów.  


