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Na zaproszenie posłów z Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji – zebrały się osoby
poszkodowane przez polski wymiar sprawiedliwości. W spotkaniu wzięło udział ponad 200
osób z całego kraju. Organizatorami byli posłowie Jerzy Jachnik i Janusz Sanocki od lat
zajmujący się problemami sądownictwa i prokuratury. Ze strony posłów obecni byli także
marszałek senior Kornel Morawiecki, oraz poseł Tomasz Jaskóła.

Zebrani postanowili:

zorganizować zbiórkę podpisów pod wnioskiem o ogólnonarodowe referendum w
sprawie radykalnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Postulują wybieranie
kandydatów na sędziów przez pochodzące z powszechnych wyborów Wojewódzkie
Rady Sądownictwa, wybór w wyborach powszechnych prokuratorów okręgowych oraz
przywrócenie biernego prawa obywatelskiego przez zmianę ordynacji wyborczej do
Sejmu i wprowadzenie wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.
Zebrani przyjęli także stanowisko domagając się oprócz postulatów referendalnych
powołania specjalnej komisji, która zbadałaby naruszające prawo wyroki sądów
polskich.
Organizatorzy:

Jerzy Jachnik

Janusz Sanocki
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Przywrócić obywatelską kontrolę nad władzą sądowniczą i ustawodawczą
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I. Domagamy się powołania sejmowej komisji (z udziałem przedstawicieli organizacji
społecznych skupiających poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości) lub zlecenia
Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka szczegółowego zbadania skarg obywateli
poszkodowanych przez sądy, prokuraturę i inne instytucje państwa, szczegółowej analizy
wyroków sądowych noszących znamiona bezprawności, w tym wyroków ETPC w Strasburgu.
Komisja zaproponowałaby organizacyjne i personalne zmiany w wymiarze sprawiedliwości a
także miałaby prawo do wniesienia skarg nadzwyczajnych w sprawach, które uzna za zasadne.

II. Domagamy się wprowadzenia realnej kontroli obywatelskiej nad działalnością sędziów i
prokuratorów przez:

1) Wprowadzenie wybieralności kandydatów na sędziów przez wybierane przez obywateli
Wojewódzkie Rady Sądownictwa;
2) Wprowadzenie realnego trybu odwoławczego i dyscyplinarnego poprzez wprowadzenie
zewnętrznej kontroli nad decyzjami sędziów i prokuratorów. Skargi na sędziów powinny
rozpatrywać – w pierwszej instancji - Wojewódzkie Rady Sądownictwa – pochodzące z
wyborów i niezależne od środowiska sędziowskiego.
3) Wprowadzenie powszechnych wyborów prokuratorów okręgowych.
III. Domagamy się przywrócenia obywatelom biernego prawa wyborczego poprzez zmianę
obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenie wyboru posłów w Jednomandatowych
Okręgach Wyborczych, tak żeby Sejm był zdolny do rozwiązywania problemów obywateli.
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