UCHWAŁA NR 10
ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 23 KWIETNIA 2016 R.
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie przyjmuje uchwałę następującej treści:
Ład konstytucyjny jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Za
zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim należy uznać wszelkie zabiegi władzy
ustawodawczej i wykonawczej zmierzające do ograniczenia niezależności władzy sądowniczej i
niezawisłości sędziów, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Również wszelkie działania
podważające jeden z fundamentów współczesnej demokracji, jakim jest równoważenie się
legislatywy, egzekutywy i judykatury, w szczególności zmierzające do braku poszanowania dla
prawomocnych i ostatecznych decyzji sądów i trybunałów, zagrażają najistotniejszym
wartościom wyrażonym nie tylko w przepisach rozdziału I i II Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z tych wszystkich powodów Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, wyraża pełne
poparcie dla rządów prawa, wzywając wszystkie podmioty uprawnione do podejmowania decyzji
politycznych i czynności prawnych związanych z działalnością Trybunału Konstytucyjnego do
przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, wzywa w szczególności:
• Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło do niezwłocznego opublikowania wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. wydanego w sprawie K 47/15 i
innych orzeczeń wydanych po dniu 9 marca 2016 r., przypominając, że ani Konstytucja
RP, ani akty prawa niższego rzędu, nie dają żadnemu organowi władzy publicznej prawa
do dokonywania oceny ważności orzeczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny;
• Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dr. nauk prawnych Pana Andrzeja Dudę do
niezwłocznego przyjęcia ślubowania od prof. Romana Hausera, prof. Andrzeja
Jakubeckiego, oraz prof. Krzysztofa Ślebzaka wybranych przez Sejm RP w dniu 8
października 2015 r. na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przypominając ,
że ich wybór odbył się zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie i regulaminie Sejmu,
na podstawie przepisu ustawy uznanego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3
grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 za zgodny z Konstytucją w części dotyczącej ich
wyboru, oraz o tym, że uchwały Sejmu RP z dnia 25 listopada 2015 r. o stwierdzeniu
braku mocy prawnej uchwały o wyborze ww. sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie
wywołują skutków prawnych, co wynika także z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 oraz z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie K 35/15 ;
• Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do pełnego wdrożenia zaleceń Europejskiej Komisji na
Rzecz Demokracji poprzez Prawo (Komisji Weneckiej) z dnia 12 marca 2016 r.
przypominając, że Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana do przestrzegania wiążącego
ją prawa międzynarodowego, w tym standardów demokratycznych, łączących państwa
członkowskie Rady Europy.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązuje adwokatów i aplikantów
adwokackich tworzących Izbę, aby wykonując obowiązki zawodowe, a zwłaszcza występując
przed sądami, organami ścigania, władzami państwowymi i samorządowymi, powoływali się na
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, choćby nie zostały opublikowane przez Prezesa Rady
Ministrów.
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie wyraża nadto głęboki niepokój wobec
interpretacji przejawów łamania prawa i podejmowanych prób marginalizacji Trybunału
Konstytucyjnego, jako sporu politycznego wymagającego kompromisu. Zgromadzenie
przypomina, że przestrzeganie prawa i zachowanie ustrojowych standardów demokratycznych
państwa prawa nigdy nie może być przedmiotem kompromisu, gdyż prowadziłoby to do
niebezpiecznej relatywizacji ocen prawnych i nihilizmu prawniczego.

