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Варшава, 19.11.2019 

 
ПОЗИЦІЯ ФУНДАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» У СПРАВІ СУДДІ ДАРІУША МАЗУРА 

 
Із занепокоєнням ми дізналися про рішення голови Краківського окружного суду Дагмари 
Павельчік-Войцкої від 14.11.2019, яка відмовила судді Даріушу Мазуру в проведенні навчання 
адвокатів та проведенні будь-якої додаткової діяльності до кінця 2019 року.  
 
Суддя Даріуш Мазур зауважив, що фактичною причиною такого рішення – попри твердження 
голови окружного суду про затримки в роботі відомства під його курівництвом – стала участь  
у заході, який організувала Фундація в рамках міжнародної конференції Організації з безпеки та 
співпраці в Європі (ОБСЄ) 26.09.2019 у Варшаві.  
 
У рамках заходу суддя Даріуш Мазур, який представляє асоціацію суддів «Феміда», разом із 
суддями Вальдемаром Журеком і Петром Гонцяреком, а також прокурором Кшиштофом 
Пархимовичем, президентом асоціації прокурорів «Lex Super Omnia», представив членам 
національних делегацій держав-членів ОБСЄ, акредитованим дипломатам і правозахисникам, 
історію та характер систематичних нападок на незалежних суддів і прокурорів у Польщі. 
 
У своєму виступі суддя Мазур розповів, зокрема, про нападки на суддів, які відбувалися з 2016 
року через акаунт «Justice Watch» (@KastaWatch) в Твіттері, та вказав на організацію, так званого 
«полювання» на суддів з боку лідерів правлячої партії та міністерства юстиції. Він також розповів 
про вплив безпрецедентної кампанії ненависті на повсякденну роботу і особисте життя суддів. 
 
Як організатори заходу, ми вважаємо за необхідне зайняти позицію, що засуджує будь-які спроби 
порушити незалежність, а також цивільні права суддів і прокурорів. 
 
Правом і обов'язком суддів є захищати верховенство права, зокрема, – свою незалежність  
і незалежність судової системи від політичного втручання. На нашу думку, судді, які беруть участь 
у цьому процесі, а також прокурори, які виступають проти пониження ролі прокуратури до ролі 
виконавця політичних замовлень, заслуговують глибокої поваги і підтримки.  
 
Ми вважаємо, що такі  зловмисні репресії, які здійснюються під приводом боротьби з тривалими 
судовими розслідуваннями або просто у формі помсти, неприйнятні в демократичній державі. Не 
секрет, що такі дії беруть свій початок у політизованих призначеннях на посаду голів багатьох судів 
у нашій країні. І сталося це на підставі Закону про систему судів загальної юрисдикції 2017 року, 
який є суперечливим, з погляду невідповідності конституційним гарантіям розподілу влади та 
незалежного статусу суддів. 
 
Проте не можна оцінювати промову судді Даріуша Мазура, на вищезазначеному заході, як 
порушення принципу аполітичності суддів – його подальше обговорення, пов'язане з цим 
питанням, присвячене лише нападкам на суддів і прокурорів перед загрозою ліквідації 
верховенства права в Польщі. Тому доповідачі, що брали участь, виступали від імені своїх 
професійних груп, захищаючи власні права а, отже, права всіх громадян, з метою забезпечити 
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професійну неупередженість і справедливість судових розглядів. Не варто звертатися до 
причинно-наслідкового зв'язку: насправді надзвичайна публічна активність суддів в останні роки 
пов'язана з необхідністю захищати Конституцію та право займатися своєю професією згідно з її 
стандартами.  
 
Хотілося б також відзначити, що тривожні слова стосовно цього питання не лише зацікавили та 
занепокоїли, а й шокували присутню іноземну аудиторію.  
 
Коли йдеться про права людини в неправомірних і недемократичних державах, ми зіштовхуємося 
з аналогічними репресіями проти суддів, прокурорів і адвокатів, які протидіють діям влади. Ця 
проблема виникає, зокрема, в таких країнах як: Росія, Туреччина, Молдова, Азербайджан  
і Казахстан. Однозначно, присутність в цій групі Польщі – країни, яка до недавнього часу вважалася 
зразком демократичних реформ в світі – є неприємним фактом. 
 
Безсумнівно засуджуючи рішення голови Дагмари Павельчік-Войцкої, висловлюємо нашу 
цілковиту солідарність із суддею Даріушем Мазуром. Ми схиляємося перед його позицією та 
позицією інших суддів, які надають гідності своєї посади більшого значення, аніж швидкому 
просуванню по службі та грошовій винагороді.  
 
Ми віримо, що судді, які переслідуються політичними кандидатами, отримають суспільне 
визнання та бурхливу реакцію з боку громадських ініціатив, а також з боку європейських та 
міжнародних інститутів.  
 
Ми докладемо всіх зусиль, аби це сталося. 
 
За детальнішою інформацією, будь ласка, звертайтеся: 
joanna.cuper@odfoundation.eu 
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