
 

 

UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS 
 

Uchwała na temat sytuacji w Polsce 
 

Niniejszą Uchwałą Zarząd UIA, który zebrał się podczas 63. Kongresu w Luksemburgu, wyraża swoje 
najwyższe zaniepokojenie wobec alarmujących prób podważania praworządności w wielu rejonach 
świata, w szczególności w Polsce. 
 

UIA 
powołując się na zasadnicze znaczenie przestrzegania praworządności, która jest ściśle powiązana z 
zasadami demokracji i poszanowania praw człowieka,  
 
podkreślając, że cechą praworządności jest niezależność wymiaru sprawiedliwości, która 
w szczególności opiera się na zasadzie podziału władz, dzięki czemu wymiar sprawiedliwości, jak 
również bezstronność i niezawisłość sędziów, są chronione przed ingerencją motywowaną względami 
politycznymi,  
 
zwracając uwagę, że niezawisłość sędziów powinna być w szczególności zapewniona przez zasady ich 
powoływania oparte  wyłącznie na kryteriach merytorycznych (kwalifikacje, doświadczenie, uczciwość, 
umiejętności, efektywność) oraz że muszą być zapewnione gwarancje ochrony sędziów przed 
niesprawiedliwymi środkami dyscyplinarnymi1,  
 
przypominając również, że adwokaci są uprawnionymi strażnikami i obrońcami praw obywatelskich i 
praworządności,  
 
wyrażając głębokie ubolewanie, że sytuacja w kilku krajach na kontynencie europejskim stwarza 
istotne problemy w zakresie ochrony praw zagwarantowanych artykułami 2, 14§1, 17, 19, 26 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, artykułami 2, 7 i 19 Traktatu Unii 
Europejskiej, artykułami 11, 21§1, 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz artykułami 6§1, 
8, 10, 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
 
wyrażając głębokie zaniepokojenie: 
 
- konsekwencjami reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, która rozpoczęła się w 2015 r. 

i obrała za cel trzy ważne instytucje sądownicze: Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę 
Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy,  

 
- ostatnimi skandalami, które położyły się cieniem na sytuacji w Polsce, w szczególności 

kampanią pomówień prowadzoną przeciwko sędziom i prokuratorom wyrażającym sprzeciw 
wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości; dymisją polskiego wiceministra sprawiedliwości; 
wszczęciem przesłuchań dyscyplinarnych wobec sędziów; odwołaniem i wymianą przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości setek sędziów i prokuratorów oraz powołaniem na wątpliwych 
zasadach nowych prezesów sądów i członków Krajowej Rady Sądownictwa,  

 
- incydentami zagrażającymi swobodnemu wykonywaniu zawodów prawniczych, 

w szczególności: 

• próbami podważenia lub osłabienia zasady tajemnicy zawodowej, 

• aktami wandalizmu i prawdopodobnymi próbami zastraszenia Okręgowej Rady Adwokackiej 
(Warsaw Bar Association) w nocy z 26 na 27 maja 2019 r.,  

• kilkoma incydentami hejtu wymierzonymi przeciwko adwokatom,  



 

 

• ostatnimi krokami dyscyplinarnymi podjętymi w Izbie Dyscyplinarnej przeciwko dwu 
adwokatom, którzy mieli odwagę publicznie krytykować system,  

 
mając na uwadze, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która podjęła stanowcze działania 
przeciwko Polsce, takie jak zgłoszenie skarg – za pośrednictwem Komisji Europejskiej – z dnia 
2 października 2018 r. przed TSUE dotyczących (a) niewypełniania zobowiązań2 oraz (b) przeciwko 
władzy wykonawczej w Polsce z dnia 10 października 2019 r. z powodu zastosowania środków 
dyscyplinowania sędziów, co narusza zasadę niezależności sędziowskiej; 
 
przypominając, że Polska jest członkiem Rady Europy, która także podjęła działania związane z sytuacją 
w Polsce, w szczególności poprzez powiadomienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) 
skierowane do polskiego rządu w lipcu 2019 r. w kontekście sprawy Grzęda przeciwko Polsce, 
dotyczącej przyspieszonego wygaszenia kadencji sędziego w Krajowej Radzie Sądownictwa, z 
powołaniem się na artykuły 6 § 1 i 13 Konwencji3, 
 
obserwując proces erozji polskiej demokracji wskutek upolityczniania wymiaru sprawiedliwości, co 
pozbawia wymiar sprawiedliwości obiektywnej niezależności i stwarza ryzyko unicestwienia 
podstawowej zasady podziału władzy, w szczególności przez próby pozbawiania bezstronności i 
niezawisłości sędziów oraz niezależności adwokatów podejmowane przez polską władzę wykonawczą 
szczególnie poprzez jej ingerencję w wymiar sprawiedliwości,  
 
UIA: 
 

1. nakłania rząd polski by niezwłocznie podjął wszelkie niezbędne kroki w celu przywrócenia 
normalnej sytuacji, w której zasady demokracji i praworządności będą w pełni przestrzegane;  

2. wzywa władze polskie do pełnego i niezwłocznego wykonania wiążących wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
oraz do przestrzegania traktatów międzynarodowych, do czego Polska jest prawnie 
zobowiązana;  

3. żąda, by polski rząd bezzwłocznie zapewnił konieczne gwarancje dla bezpiecznego, 
chronionego i swobodnego wykonywania zawodów prawniczych bez jakichkolwiek gróźb 
i nacisków; 

4. zachęca polskie władze do podjęcia niezbędnych kroków w celu przywrócenia zaufania 
polskich obywateli do polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

 

1 W szczególności uchwała Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1685 (2009) w sprawie „Zarzutów 
o politycznie umotywowane nadużycia w systemie prawa karnego w państwach członkowskich Rady Europy”. 
2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-619/18, 24 czerwca 2019 r. 
3 Wniosek nr 43572/18 przekazany w dniu 9 lipca 2019 r. 

 


