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Szanowni Państwo,
Treści zaprezentowane poniżej są tylko i wyłącznie propozycją –
bazą – do szeroko zakrojonej debaty obywatelskiej. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy i gorąco zachęcamy do wspólnej
dyskusji w naszych mediach społecznościowych.
Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za profesjonalną
pomoc merytoryczną w tworzeniu tego programu. Bez Waszego
wsparcia nie byłoby tego wszystkiego.
Życzę miłej lektury.
Z wyrazami szacunku,

Piotr Chmielowski
Przewodniczący partii
Nowa Demokracja TAK
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VII. SĄDOWNICTWO

Patologia związana z polskim sądownictwem została wyniesiona na skalę
międzynarodową w momencie irracjonalnej reformy, której dziełem jest
Neo-KRS. Każdy kolejny krok obecnej władzy jeszcze pogłębił ten kryzys
i chaos.
Praprzyczyną problemu z wymiarem sprawiedliwości w Polsce nie był
sędzia Tuleja i jego orzeczenia, ale tysiące irracjonalnych orzeczeń sądowych
wydawanych przez nieusuwalnych członków kasty. Tego typu zachowania
wykorzystał bezwzględnie w sposób polityczny duet – Zbigniew Ziobro
i Jarosław Kaczyński - do swojej krucjaty politycznej, która ma na celu wyłącznie
uniknięcie odpowiedzialności za swoje czyny.
Jak naprawić ten system? Nowa Demokracja TAK proponuje następujące
rozwiązanie.
W pierwszej kolejności muszą się spotkać dziekani wydziałów prawa
uniwersytetów i dokonać oceny personalnej składu Sądu Najwyższego.
W przypadku usunięcia sędziów z tego gremium, powinni wskazać ich
kompetentnych i godnych profesjonalizmu następców. Nowy Sąd Najwyższy
powinien orzec, czy obecna neo-KRS, Trybunał Julii Przyłębskiej i Izba
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Dyscyplinarna zostały powołane zgodnie z prawem i czy są zgodne z Konstytucją
RP.
Jeżeli nie, to osoby tworzące te pseudo – organy wyrokiem sądu powinny
zostać usunięte z zawodów prawniczych.
Następnie należy wybrać, zgodnie z Konstytucją, nową Krajową Radę
Sądownictwa, nową Krajową Radę Prokuratury, i nowy Trybunał Konstytucyjny.
Przy czym kandydaci do wszystkich tych instytucji powinni uzyskać
aprobatę Rady Dziekanów wydziałów prawa.

System wymiaru sprawiedliwości

Budowa

ustroju

państwa

prawa
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sprawiedliwości. Oparty powinien być on o osoby wykonujące zawody
prawnicze.
Przez zawody prawnicze rozumiemy: adwokatów, radców prawnych,
komorników, prokuratorów, biegłych różnych specjalności i notariuszy,
pracowników ministerstw i urzędów centralnych, którzy ukończyli wydział prawa
uniwersytetów. Ukoronowaniem kariery zawodów prawniczych powinno być
zostanie sędzią.
Sądy: Sędzią może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze
i legitymuje się minimum 15 - letnim stażem pracy w zawodzie prawniczym.
Dodatkowym warunkiem jest ukończony 45 rok życia.
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To znaczy, że osoba – kandydat na sędziego, musiała należeć do
którejkolwiek z korporacji prawniczych. Osoba ta musi również uzyskać
delegację swojej korporacji do awansu na sędziego.
Sądy są oparte o konstrukcję hierarchiczną. Występują: Sąd Rejonowy, Sąd
Apelacyjny i Sąd Najwyższy. Nowo powołany sędzia powinien minimalnie
orzekać przez okres 5 lat w Sądzie Rejonowym, a po uzyskaniu pozytywnej opinii
może awansować do Sądu Apelacyjnego. Awans do Sądu Najwyższego może
nastąpić po kolejnych minimum 7 latach. Sędzia posiada pełny immunitet
podobnie jak parlamentarzysta. Wszystkie osoby wykonujące zawody prawnicze
są osobami zaufania publicznego. Wszystkie one podlegają karaniu za
przestępstwa

pospolite.

Za

wykroczenia

zawodowe

podlegają

sądom

korporacyjnym i izbom społecznym.
Izba społeczna jest nową formą działania Sądów Dyscyplinarnych, gdzie
w skład sądu dla osób wykonujących zawód prawnika wchodzą ławnicy
społeczni. Dla izb przy sądach apelacyjnych skład orzekający składa się z
sędziego zawodowego i dwóch ławników, dla sądu najwyższego: z sędziego
zawodowego

i

6 ławników. Ławnicy

izb

społecznych

przy sądach

dyscyplinarnych muszą uzyskać aprobatę Sądu Najwyższego a kryteria
kandydatów będą ustalane przez Ministerstwo Sprawiedliwości na drodze
rozporządzenia1. Ławnicy społeczni będą posiadali immunitet, podobnie jak
sędziowie i parlamentarzyści.
Sądy Rejonowe zobowiązane są do prowadzenia dyżurów 24 godzinnych
w sprawach o rozstrzyganie sporów obywateli wobec urzędników lub
funkcjonariuszy publicznych.

1

Np. kandydatem nie może być osoba karana, z zaburzeniami, członek związku wyznaniowgo itp.
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Sądy dyscyplinarne mogą orzekać: pochwałę, wytyk, naganę, zakaz
awansu, degradację, usunięcie z zawodu prawnika i dodatkowo naprawienie
szkody.
Prawomocne orzeczenie o usunięciu z zawodu prawniczego będzie
skutkować odebraniem wyższego wykształcenia osobie skazanej.
Od osób wykonujących zawody prawnicze będzie się wymagać znajomości
prawa w czynnościach zawodowych.
Naruszenie prawa związanego z wykonywanym zawodem prawniczym2
będzie w pierwszej kolejności rozpatrywane przez sąd korporacyjny. Instancją
odwoławczą od decyzji sądu korporacyjnego będzie izba społeczna.
Cały ustrój sądownictwa musi być tak zabezpieczony, aby zmiana tego
ustroju mogła nastąpić tylko i wyłącznie poprzez zmianę konstytucji.
Coraz częściej zdarza się, że wyroki polskich sądów są uchylane przez
Trybunały Międzynarodowe. Należy w tym miejscu podkreślić, że wśród tych
uchylanych wyroków przeważają wyroki idiotyczne. Autor uchylonego w tej
procedurze wyroku będzie automatycznie stawał przed izbą społeczną.
I w przypadku określenia winy, będzie usuwany z zawodu.

Wyobraźmy sobie sytuację, że w procesie karnym, sędzia I instancji skazuje
niewinnego człowieka. Sąd Apelacyjny uniewinnia oskarżonego. Następnie,
na skutek kasacji, oskarżony ponownie zostaje skazany. Sprawa w końcu
trafia do Trybunału Praw Człowieka, gdzie zgodnie ze stanem faktycznym,
oskarżony zostaje uniewinniony. Przed Izbą Społeczną staje wyłącznie sędzia
– autor pierwszego skazania oraz sędzia wyroku po kasacji.

***

2

Np. niedopełnienie umowy z klientem, w wyniku której klient przegrał sprawę.
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Szanowny Czytelniku,
Dziękujemy za zainteresowanie i zapoznanie się z naszymi założeniami
programowymi.
Jeżeli chcesz wiedzieć na bieżąco co robimy, napisz do nas na
kontakt@nowademokracja.org

Dopiszemy

Cię

do

naszego

partyjnego

newslettera!
Jeżeli uważasz, że wizja i cele Nowej Demokracji Tak mają sens i przewagę
nad innymi propozycjami politycznymi, i chcesz abyśmy uparcie pracowali
w osiągnięciu ich realizacji, wspomóż nas finansowo.
W tym celu wpłać*) wybraną przez Ciebie kwotę na nasze konto bankowe:
Nazwa banku: Mikołowski Bank Spółdzielczy
nr konta: 67 8436 0003 0000 0026 8255 0001
Odbiorca: Nowa Demokracja – TAK
Ul. Długa 1
43-190 Mikołów
Tytuł przelewu: darowizna na rzecz partii
*) Pamiętaj, że musisz mieć polskie obywatelstwo i musisz podać swoje dane osobowe.

Jeżeli uważasz, że Twoje poglądy polityczne utożsamiają się z naszymi
i czujesz potrzebę zainwestowania swojego czasu i pracy w budowanie nowej,
demokratycznej Polski, zapraszamy Cię w nasze szeregi. Wypełnij deklarację
członkowską, prześlij do nas, opłać składkę członkowską i działaj z Nami!
WITAMY CIĘ SERDECZNIE !!!
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DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO PARTII
NOWA DEMOKRACJA TAK
Ja niżej podpisana/y :
* imię/imiona/:…………………………………………………………………………………
* nazwisko:………………….…………………………………………………………………
*PESEL:……………………..……………………....…………………………………………
*miejsce zamieszkania:……………..…..………………………………………...……………
telefon/y:……………………..…………………………………………………………………
* e:mail:……………………….………………………………………………………………..
Wykształcenie kierunkowe:...…………………………………………………………………
● wcześniejsza przynależność do partii politycznych: nazwa, miejscowość, okres, funkcja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
● przynależność do organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych organizacji rządowych i
pozarządowych:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków partii Nowa Demokracja TAK.
Oświadczam, że akceptuję założenia, cele oraz Statut i Program Partii Nowa Demokracja
TAK i nie będę podejmował/a działań sprzecznych z jej celami i założeniami programowymi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją
celów statutowych partii Nowa Demokracja TAK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych.

_______________________________________
data, miejscowość, własnoręczny czytelny podpis
UWAGA: * pola obowiązkowe do wypełnienia
● prosimy wypełnić deklarację czytelnie
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