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w trybie obiegowym w dniu 1 lipca 2019 roku 
 
przy liczbie 6 głosów „za”, - głosów wstrzymujących się i - głosów „przeciw” 
 

działając na podstawie przepisu § 2 ust. 10 Regulaminu organizacji i funkcjonowania 
okręgowych rad adwokackich uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 

15 stycznia 2016 r. postanowiła podjąć stanowisko następującej treści: 
   

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu wyraża dezaprobatę wobec dyskredytowania 

działań Rzecznika Prawa Obywatelskich przez przedstawicieli najwyższych organów władzy 

państwowej oraz niektóre media w związku z uzasadnioną reakcją Rzecznika Praw 

Obywatelskich na sposób zatrzymania i traktowania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 

w Mrowinach. Wymaga stanowczego podkreślenia, że działania Rzecznika Praw 

Obywatelskich są wykonywane w ramach Jego konstytucyjnych i ustawowych 

obowiązków, a realizowane w granicach  wyznaczonych przez Krajowy Mechanizm 

Prewencji Tortur, którego zadania w Polsce wykonuje właśnie ten konstytucyjny organ 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zważywszy na rotę adwokackiej przysięgi, ktorą każdy polski adwokat uroczyście 

ślubuje „przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich  

oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, (…) a w postępowaniu swoim 

kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej” 

stanowczo protestujemy przeciwko wszelkim działaniom organów państwa  

oraz wypowiedziom jego przedstawicieli, które godzą w konstytucyjne standardy 

zagwarantowane jego obywatelom 

 

 W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje konstytucyjny zakaz nieludzkiego  

i poniżającego traktowania i karania (przepis art. 40 Konstytucji RP). Rzeczona regulacja 

wprost wynika natomiast z przyrodzonej każdemu człowiekowi godności, która to wartość 

jest niezbywalna i gwarantowana przepisem art. 30 Konstytucji RP.  



Oznacza to, że jakiemukolwiek organowi Państwa Polskiego nie wolno tejże godności osoby 

ludzkiej w żaden sposób naruszać i to niezależnie od przyczyn implikujących taką reakcję. 

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich – podobnie jak każdego adwokata –  

jest stanie na straży przestrzegania godności oraz praw i wolności każdego człowieka,  

w tym także podejrzanego o najbardziej bulwersujące czyny.  

 

Respektowanie tych konstytucyjnych reguł jest gwarantem bezpieczeństwa 

prawnego wszystkich obywateli w demokratycznym państwie prawa i nie pozostaje  

to w sprzeczności z poczuciem solidarności i empatii z ofiarą zbrodni i Jej rodziną. 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu stoi na stanowisku, podług którego miarą 

państwa prawa nie jest to, jak nagradza ono najlepszych tylko to, jak traktuje tych 

najgorszych. 

 

Wobec powyższego wyrażamy również swoje pełne poparcie dla stanowiska  

nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2019 r.  

oraz uchwały nr 76/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia  

24 czerwca 2019 r. 

 


