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У даний час Доброхна Бах-Голєцька працює радником у декількох польських
державних установах: в Апеляційному комітеті з біоетики при Міністерстві
охорони здоров'я і в Консультативному органі з питань захисту прав людини в
контексті розвитку біологічних і медичних наук при Міністерстві науки і вищої
освіти. Раніше Доброхна Бах-Голєцька працювала державним службовцем у
канцелярії прем'єр-міністра і канцелярії сенату. Її призначили суддею ad hoc в
Європейському суді з прав людини у Страсбурзі (2016-2018). Вона проводила
дослідження в якості запрошеного співробітника у Центрі досліджень
міжнародного

права

Лаутерпахта

в

Кембриджському

університеті,

Оксфордському університеті та в Інституті гуманітарних наук у Відні. Вона є
стипендіатом Фонду польської науки та стипендіатом Манфреда Лахса в
Академії міжнародного права в Гаазі.
Доброхна Бах-Голєцька є членом різних асоціацій, таких як Європейська
асоціація права охорони здоров'я, Асоціація міжнародного права, Науководослідна мережа європейського адміністративного права, Польське біоетичне
товариство та Асоціація польських каноністів. Вона є автором численних
публікацій у галузі прав людини, медичного права, міжнародного права,
адміністративного права та європейського права, моральної теології.
Презентація буде поділена на дві частини: перша стосуватиметься права ЄС,
друга буде присвячена польським конституційним основам європейської
інтеграції. Отже, перша частина стосуватиметься основ європейської інтеграції,
наявних як у чинних положеннях Договорів ЄС, так і в межах історичної еволюції

ЄС. Основоположні норми права ЄС будуть визначені відповідно до прецедентної
практики Суду ЄС, зокрема судового рішення 2/13 від грудня 2014 року щодо
приєднання ЄС до Європейської конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод. Особливу увагу буде приділено нормам Договору, які
визначають цілі та завдання Європейського Союзу, його фундаментальні цінності
та принципи застосування європейського права.
У другій частині презентації будуть визначені найбільш важливі положення
Конституції Польщі, які стосуються процесу членства в ЄС. Також буде
проаналізовано важливі рішення Конституційного трибуналу Польщі щодо
інтеграції до ЄС, зокрема рішення від травня 2005 року (К 18/04) щодо Договору
про приєднання і рішення від листопада 2010 року (К 32/09) щодо Лісабонського
договору. Трибунал запропонував своє бачення верховенства (примату) принципу
права ЄС; визначив основоположні конституційні цінності європейського та
національного правопорядків; запропонував нову концепцію конституційної
ідентичності

держав-членів

ЄС

та

відповідну

договірну

ідентичність

Європейського Союзу.
Висновок буде спрямований на визначення тих правових положень
європейської інтеграції, які можна вважати наріжним каменем Європейського
Союзу.

