
 

Uchwała nr 113/15 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze z dnia 29 grudnia 2015 roku 
 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze reprezentująca adwokaturę Województwa 

Lubuskiego wyraża poparcie dla działań i stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w 

tym  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. 

 

Trybunał Konstytucyjny jest jednym z gwarantów równowagi władzy wykonawczej, 

ustawodawczej i sądowniczej, jest gwarantem skutecznej i pełnej ochrony  praw jednostki 

niezależnie  od układu sił na scenie politycznej i niezależnie od celów politycznych aktualnie  

realizowanych przez władze wykonawczą i ustawodawczą. 

 

Dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego pozwolił zbudować 

autorytet i prestiż tej instytucji i orzekających tam sędziów, niezbędny ze względu na jego pozycje 

ustrojową. 

Wprowadzona Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. nowelizacja prowadzi do uniemożliwienia 

Trybunałowi Konstytucyjnemu wywiązania się z jego konstytucyjnych uprawnień, paraliżuje 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 go realnie przewidzianej Konstytucją RP funkcji ustrojowej. 

Dokonane zmiany podważają również niezawisłość sędziów Trybunału, a niespotykanie pospieszny 

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 prawnego. 

 

Adwokatura powołana jest do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich 

oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. (art.1 ust.1 Prawa o adwokaturze). 

Podjęta uchwała jest zatem uprawnionym wyrazem obaw naszego środowiska o zachowanie 

ustrojowej pozycji władzy sądowniczej, jej niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. 

Zwracamy się z apelem do przedstawicieli środowisk politycznych  naszego  regionu, aby w swojej 

działalności publicznej pozostali wierni konstytucyjnym zasadom demokratycznego państwa 

prawnego niezależnie od przynależności partyjnej i doraźnych celów politycznych. 
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