Uchwała nr 3732
Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania projektu stanowiska dziekanów wydziałów prawa
dotyczącego wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. K 7/21
Na podstawie § 59 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Rada Wydziału
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pozytywnie opiniuje projekt stanowiska dziekanów
wydziałów prawa dotyczący wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. K 7/21 w następującym
kształcie:
Jako dziekani wydziałów prawa wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stanowiska
Trybunału Konstytucyjnego zawartego w wyroku z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie K. 7/21,
w którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 6 ust. 1 zdanie
pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w
Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., której Rzeczpospolita Polska stała się stroną 19 września 1993
r. (Dz.U. nr 61 poz. 284).
Zważywszy, że Rzeczpospolita Polska związała się regulacjami Europejskiej konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wyrażonym w niej systemem
wartości jeszcze przed przyjęciem przez Naród w referendum konstytucyjnym Konstytucji RP
z 2 kwietnia 1997 r.,

należy stanowczo stwierdzić, że powołany wyrok Trybunału

Konstytucyjnego w sposób nieuprawniony godzi w:
a)

katalog wartości określających status prawny jednostki w naszym państwie,

wyznaczających wiążący demokratyczny standard gwarancji jej praw i wolności , który znalazł
odzwierciedlenie w postanowieniach Konstytucji;
b)

podstawy aksjologiczne polskiego systemu prawnego przyjęte w Konstytucji ,

której art. 9 nakazuje przestrzeganie przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa
międzynarodowego, a zatem także Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności;
c)

zasadę dobrej wiary w wykonywaniu zobowiązań międzynarodowych oraz

szeroko pojętą zasadę pacta sunt servanda, które stanowią podstawę funkcjonowania
społeczności międzynarodowej.
Wyrażamy głębokie oburzenie wobec instrumentalnego stosowania instytucji prawnych
służących ochronie zasady nadrzędności konstytucji dla celów bieżącej polityki państwa w

dobie bezprecedensowej agresji Rosji na Ukrainę, co stawia Rzeczpospolitą Polską w jednym
szeregu z Federacją Rosyjską, która w 2015 r. zastrzegła, że będzie respektowała wyroki
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tylko wówczas, gdy uzna je za zgodne z własnym,
wewnętrznym porządkiem prawnym.
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