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APEL DO NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU ADWOKATURY
Sz. Pan
Andrzej Zwara
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Szanowny Panie Prezesie,
działając jako adwokat i delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, zwracam się za Pana
Pośrednictwem do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i wszystkich Członków NRA o
zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, z jednym jedynym punktem porządku
obrad: Dyskusja i przyjęcie Stanowiska Adwokatury Polskiej wobec naruszenia w
Rzeczypospolitej Polskiej zasady trójpodziału władz, będącej fundamentem demokracji - (bez
możliwości rozszerzenia porządku obrad o jakiekolwiek inne kwestie).
Proszę za pośrednictwem Pana Prezesa Naczelną Radę Adwokacką aby zechciała zwrócić się
do Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej
Polskiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, aby w tym samym miejscu i czasie zwołały
Nadzwyczajne Zgromadzenia (Zjazdy) z wyżej zaproponowanym jedynym porządkiem obrad
przyjmującym stanowiska tych organizacji.
Dzisiaj urzędnik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odmówił publikacji wyroku Trybunału
Konstytucyjnego. Odłóżmy na bok nawet najpilniejsze sprawy wewnętrzne; omówimy je na
Zjeździe Zwyczajnym. Odłóżmy na bok wzajemne animozje między środowiskami prawniczymi:
sędziowskim, adwokackim, radcowskim i prokuratorskim. Dzisiejsza decyzja urzędnika Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów doprowadziła kryzys konstytucyjny do poziomu kryzysu demokracji i
całego państwa. Nie ma potrzeby szerszego uzasadniania tej tezy. Istotą obecnego kryzysu nie

jest kwestia obsady stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy do czynienia z polityczną grą
na nastrojach społecznych, zmierzającą do uzyskania akceptacji dla zaplanowanych już działań
zmierzających do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości w miejsce jego niezbędnych
fundamentalnych reform. Poprzednia większość parlamentarna nie potrafiła bądź nie chciała
nawet zapoczątkować prac nad taką reformą. Większość obecna zmierza wprost do
upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości i podporządkowania go sobie.
Adwokatura Polska nie może milczeć. A jej głos w obecnej sytuacji może być wyrażony jedynie
przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury. Jestem przekonany, że stanowisko Adwokatury
Polskiej właściwie oceni obecną sytuację jako świadomy zamach na niezależność władzy
sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej; gdyby się tak nie stało - szanując wolę większości poproszę o skreślenie mnie z listy adwokatów.
Apel ten, kieruję na ręce Pana Prezesa w formie listu otwartego z chwilą nadania.
Otwartego do jego poparcia - w zakresie prośby o zwołanie zjazdu - przez adwokatów i
aplikantów adwokackich.
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