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Szanowny Panie Prezydencie!
Temat: zmiana konstytucyjna dotycząca systemu sądownictwa
Zwracam się do Pana w imieniu Federacji Adwokatur Europejskich (The European Bars
Federation, Federation des Barreaux d’Europe, FBE) – organizacji zrzeszającej 250
stowarzyszeń prawniczych i adwokatur w Europie działających na poziomie regionalnym
i lokalnym, jak również ich 800.000 członków.
Jesteśmy szczerze zaniepokojeni zmianami o charakterze konstytucyjnym mającymi wpływ na
niezależność systemu sądownictwa w Polsce, co zagraża zasadzie praworządności.
Jednocześnie z zadowoleniem przyjęliśmy Pana decyzję o skorzystaniu z prawa weta
w odniesieniu do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Kwestią problematyczną pozostaje jednak ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych
wpływająca negatywnie na niezależność władzy sądowniczej w Polsce. Znajduje to swoje
potwierdzenie w opublikowanym przez Komisję Europejską Zaleceniu w sprawie
praworządności – proponowane reformy zwiększają zagrożenie naruszenia zasady
praworządności, a także sprawiają, że możliwe będzie wszczęcie procedury przewidzianej
w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.
Podobnie jak dla Rzeczypospolitej Polskiej, ważne są dla nas wspólne wartości na których
opiera się Unia Europejska - z zasadą praworządności będącą ich trzonem. Ograniczenie
niezależności władzy sądowniczej stanowi jednak dla tej zasady zagrożenie.
Zwracamy się do Pana z prośbą o skorzystanie z prawa do weta i wstrzymanie się
z podpisaniem ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jak również o podjęcie
wszelkich niezbędnych działań zapobiegających jej wejściu w życie.
Z wyrazami najgłębszego szacunku
Profesor Sara Chandler QC (Hon), Prezes Federacji Adwokatur Europejskich (FBE)
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