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Stanowisko

Okrqgowej Rady Adwokackiej w Opolu

Okrq8owa Rada Adwokacka w Opolu, w sktadzie:

1. adw. Marian Jagielski

2. adw. Cezary Goryszewski

3. adw. tukasz W6jcik

4. adw. And rzej Sieradzki

5. adw. Pawel Plaza

6. adw. Lid ia Ja ku bia k-Roma nowicz

7. adw. Magdalena Koczu r-M iedziejko

8. adw. Marcin Pqkacki

9. adw. Jacek R62ycki

- Dzieka n ORA,

- Wicedziekan,

- Wicedziekan,

- Skarbnik,

- czlonek,

- czlonek,

- cztoneK,

- czlonek.

na posiedzenlu Rady w dniu 20 lipca 2or7 r., na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.

- ustawy Prawo o adwokaturze, jednomy6lnie, podjqla nastqpujqce Stanowisko:

STANOWISKO

Okrqgowa Rada Adwokacka w Opolu w zwiqzku z uchwalonymi przez parlament Rp ustawami
o Krajowej Radzie sQdownictwa, o zmianie ustawy o ustroju sqd6w powszechnych i innych ustaw oraz
przyjqtej przez Sejm RP ustawy o zmiany ustawy o Sqdzie Najwyiszym, podnosi, ie przyjQte w tych
aktach prawnych rozwiqzania stojq w sprzecznoSci z konstytucyjnym wzorcem wladzy okre6loney

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Okrqgowa Rada Adwokacka w Opolu w pelni popierajqc uchwalq Naczelnej Rady Adwokackiej
w Warszawie nr . 25/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. przylqcza siq do apelu do wfadz publicznych

o poszanowanie oraz ochronq ladu konstytucyjnego i sprzeciwia siq zmianom ustrojowym
dokonywanym bez zachowania procedury zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej.

Wbrew uzasadnieniu przyjqtych ustaw, nie slu2q one przeprowadzeniu rzeczywistych reform
tak oczekiwanych przez obywateli, a wrecz mogE miei negatywny wptyw na odformalizowanie
i uproszczenie procedur, zniesienie barier sqdowych czy tez tempo rozpoznawania spraw sqdowych.
Przyjqte zmiany, koncentrujE siq bowiem na kwestiach kadrowych, kt6rych realizacja skutkowai bqdzie



upolitycznieniem wymiaru sprawied liwoici, a wiqc z pewno(ciq nie przyczyniq siq do usprawnienia

wymiaru sprawiedliwoSci.

Okrqgowa Rada Adwokacka w Opolu podziela stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej, ie
powyisze rozwiEzania tworzq zagroienie dla prawidlowego funkcjonowania sqd6w

w demokratycznym paistwie prawnym. Regulacje zawarte w wymienionych wy2ej aktach prawnych

w istotnym zakresie nie dadzq siq pogodzii z podstawowymi zasadami konstytucyjnym i, w tym
z zasadq: podzialu wladzy, niezaleinoici sEdownictwa i niezawisloSci sqdzi6w oraz z konstytucyjnie

okreSlonq kadencyjnoiciq €zlonkow Krajowej Rady Sqdownictwa oraz Pierwszego Prezesa SEdu

Najwyiszego. Tym samym naruszajq okre6lone w Konstytucji RP ustrojowe podstawy Paistwa
Polskiego, a ich uchwalenie wymagaloby zmiany Konstytucji w trybie art. 235 ust.4 Konstytucji

Rzeczypospolite.j Polskiej. Obowiqzku tego natomiast ustawodawca nie dochowal.

Uchwalone ustawy o ustroju sqdow powszechnych i Krajowej Radzie Sqdownictwa oraz
przyjqta przez Sejm RP ustawa o Sqdzie Najwy2szym pozostajq w oczywistej sprzecznoSci

z konstytucyjnymi zasadami przyzwoitej legislacji zar6wno z uwagi na zawarte w nich rozwiqzania

ustrojowe, w istocie zmieniajqce postanowienia ustawy zasadniczej, jak ize wzglqdu na tryb
wprowadzania zmian normatywnych w zakresie ustrojowej pozycji Sqdu Najwyiszego i sqd6w
powszechnych. Przy.iqty natomiast spos6b procedowania nad projektami ustaw podwaia zaufanie

obywateli do paristwa istanowionego przez nie prawa.

Uchwalone i projektowane rozwiqzania ustawowe godzq w konstytucyjne fundamenty
funkcjonowania organ6w wladzy publicznej w Rzeczy pos po litej Polskiej, narusza.jq sp6jnosc

wyrazajqcego demokratyczne warto6ci systemu prawnego oraz oslabiajq podstawy ochrony praw

iwolno(ci obywateli.

lstota powyzszych zmian sprowadza siq do faktycznego przejqcia politycznej kontroli nad

sqdami, co stanowi naruszenie wyra2onej w art. 10 Konstytucji Rzeczypos po litej polskiej zasady

podziatu i rownowagi wladzy ustawodawczej, wykonawczej i sqdowniczej.

Majqc na wzglqdzie, iZ obowiEzkiem adwokatury jest wsp6ldziafanie w ochronie praw

iwolnoici obywatelskich, adwokatura opolska jest uprawniona, a wobec powy2szych fakt6w nawet
zobligowana do wyra2enia sprzeciwu wobec niea kceptowa Inego sposobu procedowania i przyjqtych
przez Sejm RP rozwiqzad. Uchwalone w powy2szy spos6b rzeczone ustawy zagra2ajE bowiem
konstytucyjnym prawom ka2dego obywatela do sprawiedliwego procesu, kt6rego gwarantem jest

niezaleiny sqd i niezawisly sqdzia, kt6rych zapewnienie stanowi obowiEzek wladz paristwowych.

Okrqgowa Rada Adwokacka w Opolu zajmuje jednoznaczne stanowisko, negatywnie oceniajqc

te rozwiqzania legislacyjne jako stojqce w sprzeczno6ci z Konstytucjq Rzeczypospolitej polskiej.

Dlatego te2 Adwokatura opolska przylqczajqc siq do stanowiska Prezesa Naczelnej Rady

Adwokackie.i z dnia 20 lipca 20L7 r., zwraca siq do Prezydenta Rzeczypospoiitej polskiej z apelem

o skorzyrlal[Q-i-pjawa weta - dla ochrony konstytucyjnych wartoici, dobra wymiaru sprawiedliwoscr,


