
	

	

UCHWAŁA Nr      /2015 

Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 14 grudnia 2015 r. 

 
Rada Wydziału Prawa i Administracji UW, w przekonaniu, że obrona ładu konstytucyjnego oraz tros-
ka o szacunek dla Konstytucji, jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej, gwarantującego ochronę 
podstawowych praw i wolności każdego człowieka, jest szczególną powinnością całego środowiska 
prawniczego, wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu podejmowanych w parlamencie i przez Pre-
zydenta działań, które podważają konstytucyjne zasady podziału władz (art. 10 i art. 173 Konstytucji) 
i legalizmu (art. 2 i art. 7 Konstytucji) oraz godzą w niezależność Trybunału Konstytucyjnego i nieza-
wisłość sędziów, naruszając tym samym podstawy demokratycznego państwa prawa.  

 
Istotny sprzeciw budzą zwłaszcza: 

 
1. podjęcie przez większość parlamentarną Sejmu VIII kadencji, bez jakiejkolwiek podstawy praw-

nej, uchwał mających na celu pozbawienie mocy prawnej uprzedniego wyboru 5 sędziów Trybu-
nału Konstytucyjnego;  

2. odmowa Prezydenta przyjęcia ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wyb-
ranych 8 października 2015 r., pomimo wyraźnego potwierdzenia przez Trybunał konstytucyj-
ności ich wyboru; 

3. niezastosowanie się Sejmu do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego nakazującego wstrzy-
manie się z wyborem nowych sędziów do czasu rozstrzygnięcia o zgodności z Konstytucją wybo-
ru dokonanego w dniu 8 października 2015 r.   

4. pośpieszne przyjęcie przez Prezydenta ślubowania od nowych sędziów, których tryb wyboru bu-
dzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne;   

5. niedopuszczalne zaniechanie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 
2015 r. przez Prezesa Rady Ministrów; 

6. przejęcie przez Prezydenta RP z rażącym naruszeniem Konstytucji funkcji sądów poprzez wy-
danie postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego wobec osób nieprawomocnie skaza-
nych objętych aktem łaski. 

 
Jako nauczyciele akademiccy, wychowawcy kolejnych pokoleń prawników, wspólnie z reprezentan-
tami studentów i doktorantów naszego Wydziału, stwierdzamy, że działania te są dowodem lekcewa-
żenia prawa, zachętą do jego instrumentalnego traktowania oraz przyczyniają się do obniżania jego 
rangi jako źródła i gwarancji wolności obywatelskich.  

Sądownictwo konstytucyjne jest trwałym i niezbędnym elementem standardu ustrojowego 
państw współczesnej, demokratycznej Europy, której jesteśmy ważną częścią. Wszelkie działania 
osłabiające Trybunał Konstytucyjny i podważające jego autorytet stanowią więc naruszenie nie tyl-
ko porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej lecz także europejskich wartości demokra-
tycznych.      

 
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwraca się do Prezydenta, 
Sejmu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o pełne respektowanie ustroju Rzeczypospolitej 
Polskiej, opartego na zasadzie podziału władz oraz o opublikowanie i  wykonanie wyroków Trybu-
nału Konstytucyjnego z dnia 3 i 9 grudnia 2015 roku. 

 
 

 
Warszawa, 14 grudnia 2015 r. 


