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Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 26 lipca 2017 r. 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych pozytywnie ocenia decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej o zawetowaniu ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie 

Sądownictwa oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie Krajowa Rada 

Radców Prawnych wyraża zaniepokojenie nowelizacją ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych w zakresie, w jakim stwarza ona zagrożenia dla niezależności sądów powszechnych i 

niezawisłości orzekających w nich sędziów. 

Demokratyczne państwo prawne opiera swój ustrój na zasadzie trójpodziału władz. Tym 

samym przyjęte mechanizmy kontroli nad władzą sądowniczą nie mogą naruszać jej odrębności. W 

demokratycznym państwie prawnym istotą odrębności władzy sądowniczej jest orzekanie niezależnie 

od woli i programów ugrupowań politycznych oraz bez względu na interesy osób i organizacji 

zainteresowanych rozstrzygnięciem. 

Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów są fundamentem, na którym opiera się 

bezpieczeństwo prawne obywateli, szczególnie w sprawach, w których stroną są organy władz 

publicznych. Niezawisłość sędziowska nie jest przywilejem sędziów, lecz stanowi gwarancję 

realizacji praw podmiotowych obywateli, a w szczególności prawa do sądu. Dlatego też od wielu 

miesięcy samorząd zawodowy radców prawnych wyraża sprzeciw wobec wszelkich działań, które 

zmierzają w istocie do zanegowania zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z 

Konstytucji RP.  

Uważając, że obowiązkiem samorządu radców prawnych jest zabieranie głosu we wszystkich 

sprawach związanych z misją nałożoną na wykonywany przez nas zawód zaufania publicznego, 

uznajemy za niezbędny nasz udział w debacie publicznej, dotyczącej zmian w organizacji i 

funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Naszym obowiązkiem ustawowym jest również 

przedstawianie wniosków dotyczących faktycznych skutków obowiązywania przyjętych unormowań 

prawnych, w szczególności w zakresie prawa do niezależnego i bezstronnego sądu. 

Stanowienie dobrego prawa jest dzisiaj oczekiwane przez wszystkich obywateli. Każda 

zmiana prawa, a zwłaszcza reforma wymiaru sprawiedliwości, powinna być zatem poprzedzona 

pogłębioną analizą i możliwie szerokimi konsultacjami społecznymi, również z samorządami 

zawodów prawniczych. Dlatego też Krajowa Rada Radców Prawnych – zgodnie ze swoimi 

kompetencjami ustawowymi – deklaruje wolę uczestnictwa w procesie legislacyjnym w zakresie 

przygotowania dobrych rozwiązań dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, uwzględniających interes 

obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 


