
Uchwała nr 4
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze 

z dnia 9 kwietnia 2016 r.

w sprawie poparcia dla działań i stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej
zawartych w uchwałach nr 105/2015 i 106/2015 dotyczących nowelizacji ustaw o

Trybunale Konstytucyjnym

Na podstawie art. 40 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze reprezentujące Adwokaturę
Województwa Lubuskiego wyraża poparcie dla działań i stanowiska Naczelnej Rady
Adwokackiej  zawartych  w  uchwałach  nr  105/2015  i  106/2015  dotyczących
nowelizacji  ustaw o Trybunale  Konstytucyjnym - zarówno co do Ustawy przyjętej
przez Sejm w dniu 25.06.2015 r., jak i co do projektu Ustawy z dnia 19.11.2015 r.,
uchwalonej przez Sejm w dniu 22 grudnia 2015 r. oraz uchwały nr 61/2016 w sprawie
odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Trybunał  Konstytucyjny  jest  jednym  z  gwarantów  równowagi  władzy
wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, stoi na straży skutecznej i pełnej ochrony
praw jednostki bez względu na układ sił na scenie politycznej i niezależnie od celów
politycznych aktualnie realizowanych przez władzę wykonawczą i ustawodawczą.

Wprowadzona  ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  nowelizacja   prowadzi  do
uniemożliwienia  Trybunałowi  Konstytucyjnemu  wywiązania  się  z  jego
konstytucyjnych obowiązków paraliżując jego działanie, a tym samym prowadzi do
osłabienia skuteczności kontroli zgodności stanowionego prawa z Konstytucją.

Brak praktycznej możliwości reagowania przez Trybunał na ustawy naruszające
zasady konstytucyjne, w tym prawa i wolności obywatelskie, marginalizuje Trybunał
Konstytucyjny i pozbawia obywateli RP ochrony zagwarantowanej Konstytucją RP.
Dokonane zmiany podważają niezawisłość sędziów Trybunału, a pośpieszny tryb ich
wprowadzenia, ignorujący zastrzeżenia m. in. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
Krajowej  Rady  Sądownictwa,  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  i  Naczelnej  Rady
Adwokackiej narusza standardy demokratycznego Państwa prawa.

Ignorowanie  przez  władzę  wykonawczą  wyroku  Trybunału
z dnia 9 marca 2016 r., uznającego tzw. ustawę naprawczą za niezgodną z Konstytucją,
poprzez odmowę publikacji tego wyroku rażąco narusza podstawowe zasady podziału
władzy i podważa moc obowiązującej Konstytucji.

Adwokatura  powołana  jest  do  współdziałania  w  ochronie  praw  i  wolności
obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa (art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o
adwokaturze), zatem uchwała Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze jest
uprawnionym wyrazem obaw naszego środowiska o zachowanie ustrojowej pozycji
władzy  sądowniczej,  jej  niezależności  od  władzy  ustawodawczej  i  wykonawczej.
Stanowi  też  wyraz  wsparcia  dla  środowiska  sędziowskiego  w  działaniach
zmierzających do zachowania niezawisłości oraz wierności Ustawie Zasadniczej.



Mając  świadomość  tych  zagrożeń  zwracamy  się  z  apelem  do  środowisk
politycznych  naszego  regionu,  aby  w  swojej  działalności  publicznej  kierowali  się
konstytucyjnymi  zasadami  demokratycznego  państwa  prawnego  niezależnie  od
przynależności partyjnej i doraźnych celów politycznych.

Przewodniczący 
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze

z dnia 9 kwietnia 2016 r.

adw. Robert Kornalewicz


