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KPPUE – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (wersja skonsolidowa-
na: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 391)
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(Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169)

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty
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PDPC – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez Zgroma-
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pr. pras. – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24
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OSAW – Orzecznictwo Sądów Apelacji Wrocławskiej
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PiP – Państwo i Prawo
PWP – Przegląd Więziennictwa Polskiego

Inne

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
KBWE – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
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RPD – Rzecznik Praw Dziecka
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
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PRZEDMOWA

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów prawa. Może być
także przydatny dla studentów innych kierunków, np. administracji, politologii, peda-
gogiki, psychologii, socjologii. Nie zakłada się bowiem, że Czytelnik będzie dysponował
bogatą wiedzą prawniczą.

Trzeba podkreślić, że nie jest to pełny wykład z zakresu – bogatej przecież – proble-
matyki praw człowieka. Jest to zaledwie zarys wykładu, ograniczony do omówienia wy-
branych zagadnień. Daje jednak zasób podstawowej wiedzy, która może być uzupełnio-
na w ramach zajęć dydaktycznych oraz własnymi studiami literatury przedmiotu.

Publikacja ta nawiązuje do wydanego kilkanaście lat temu syntetycznego opracowa-
nia dotyczącego ochrony praw człowieka1.

Czytelnicy zainteresowani bliżej problematyką praw człowieka powinni sięgnąć
przede wszystkim do dokumentów źródłowych2. Mają oni także do dyspozycji kilka
wartościowych opracowań, które mogą pełnić rolę podręczników, choć skupiają się na
wybranych problemach3.

Wiadomości dotyczące rozmaitych aspektów problematyki praw człowieka znajdują
się ponadto w podręcznikach z zakresu prawa konstytucyjnego czy prawa międzynaro-
dowego, a także historii państwa i prawa oraz historii myśli politycznej i prawnej.

Brak natomiast w polskiej literaturze podręczników, które zawierają pełny wykład
z zakresu praw człowieka.

1 Z. Hołda, Ochrona praw człowieka, Lublin 1996.
2 Zob. np. K. Motyka, Prawa człowieka. Wybór źródeł, Lublin 2004; D. Dudek, Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór

źródeł, Lublin 2002.
3 Zob. np. B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw

człowieka, Kraków 2005; R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2008; A. Rze-
pliński (red.), Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki, Legionowo 1994.
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Rozdział pierwszy

PRAWA CZŁOWIEKA. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

1. Podstawowe pojęcia

Pojęcie „prawa człowieka” jest wieloznaczne, co wynika przede wszystkim
z wielości koncepcji formułowanych w tej dziedzinie. Nie bez znaczenia jest
tu interdyscyplinarny charakter badań nad człowiekiem i jego prawami.

W opracowaniu tym termin „prawa człowieka” będzie oznaczał doniosłe
prawa, które służą jednostce według jakiejś koncepcji filozoficznej, odnoszą-
cej się do jej pozycji w państwie (płaszczyzna filozoficzna), czy też służą jej
w świetle norm prawa międzynarodowego, wewnątrzkrajowego lub ponad-
państwowego (płaszczyzna prawna).

Prawa człowieka działają wertykalnie, tj. w stosunkach państwo – jed-
nostka ludzka. Na tym zresztą polega ich wyjątkowe znaczenie. Czasami mó-
wi się jednak również o horyzontalnym działaniu praw człowieka, tj. stosun-
kach między jednostką a jednostką lub innym podmiotem, który nie jest ele-
mentem aparatu państwa.

Współczesne koncepcje praw człowieka mówią o trzech rodzajach takich
praw. Są to:
1) wolności i prawa osobiste,
2) wolności i prawa polityczne,
3) wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne.

Wolności (czasami zwane także prawami wolnościowymi) oraz prawa
osobiste i polityczne (publiczne) są określane mianem praw pierwszej gene-
racji, natomiast wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne to pra-
wa drugiej generacji.

Ostatnio rysuje się koncepcja praw człowieka trzeciej generacji (np. prawo
do: pokoju, środowiska, rozwoju), ale ciągle więcej tu pytań i wątpliwości niż
jasnych ustaleń.

Wolność pociąga za sobą obowiązek państwa do nieingerencji w określoną
sferę zachowań jednostki (jest więc tzw. prawem negatywnym). Natomiast
prawo (osobiste, polityczne, społeczne etc.) oznacza po stronie państwa obo-
wiązek określonego działania (jest prawem pozytywnym). Natura owego
obowiązku państwa może być różna; w wypadku praw politycznych polega
on na zaspokojeniu konkretnego roszczenia jednostki, w wypadku zaś praw

pojęcie „prawa
człowieka”

rodzaje praw
człowieka

prawa człowieka
pierwszej i drugiej
generacji

prawa człowieka
trzeciej generacji

„wolność”
a „prawo”
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społecznych, ekonomicznych i kulturalnych sprowadza się zaledwie do zo-
bowiązania, aby organy państwowe podjęły określone działania na rzecz
obywateli. Dlatego też prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne są normo-
wane przepisami o charakterze programowym, nienakładającymi na państwo
obowiązku pełnej, natychmiastowej realizacji.

Powyższa typologia praw człowieka ma w pewnym stopniu charakter
umowny. Ta sama sytuacja prawna może być traktowana (np. przez ustawo-
dawcę) raz jako wolność, innym razem jako prawo. Zdarzają się ponadto sy-
tuacje złożone, kiedy to występują elementy i wolności, i prawa. Wreszcie
niektóre prawa drugiej generacji mogą „awansować” do pierwszej.

Przyjmuje się dzisiaj powszechnie, że prawa człowieka wynikają z przy-
rodzonej godności człowieka. Trzeba od razu powiedzieć, że przepisy prawa
międzynarodowego czy krajowego nie definiują pojęcia godności człowieka.
To zadanie spoczywa na etykach. W literaturze z zakresu etyki znajduje się
wiele rozważań na temat godności człowieka.

Pojęcie godności występuje zazwyczaj w dwóch znaczeniach. Pierwsze to
godność osobowa, czyli cecha przysługująca każdemu człowiekowi bez wy-
jątku. Drugie zaś to godność osobowościowa (własna), oznaczająca cechę in-
dywidualnie określonej osoby. Przepisy prawa odwołują się do godności oso-
bowej. Według etyków godność osobowa jest cechą przyrodzoną, przysłu-
gującą każdemu człowiekowi. Jest ona niezbywalna i niestopniowalna. God-
ność osobową utożsamia się z pojęciem człowieczeństwa i jako nieodłączny
atrybut każdej osoby sprawia, że staje się ona wartością bezwzględną. Wobec
tego nie tylko nie można jej odebrać człowiekowi, ale też i on sam nie może
jej utracić.

W świetle powyższego można więc stwierdzić, że prawa człowieka są:
przyrodzone, powszechne, niezbywalne i nienaruszalne.

2. Prawa człowieka jako przedmiot refleksji i praktyki

Godzi się podkreślić, że problematyka praw człowieka jest interdyscypli-
narna. Interesuje ona nie tylko prawników, ale także filozofów, politologów
i teologów. Jest również problematyką interdyscyplinarną w dziedzinie sa-
mych nauk prawnych. Pojawia się w obrębie prawa konstytucyjnego, admi-
nistracyjnego, cywilnego, karnego, jak i innych gałęzi prawa. Ma znaczenie
dla prawa międzynarodowego. Zajmuje historyków prawa oraz historyków
myśli politycznej i prawnej.

Wyodrębnienie praw człowieka ma przede wszystkim uzasadnienie dy-
daktyczne. Na płaszczyźnie naukowej trudno bowiem mówić o nauce praw
człowieka określonej przez własny przedmiot i metodę, tak jak to się dzieje
w wypadku wspominanych wyżej: prawa konstytucyjnego i innych dyscy-
plin prawniczych. Trzeba jednak wspomnieć, że w sensie instytucjonalnym
materia praw człowieka bywa wyeksponowana przez tworzenie, w ramach
uniwersytetów i innych instytucji akademickich, rozmaitych instytutów, ka-

godność człowieka

godność osobowa

interdyscyplinarny
charakter proble‐

matyki praw czło‐
wieka
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tedr, zakładów, ośrodków poświęconych właśnie prawom człowieka (mają-
cych w nazwie termin „prawa człowieka”).

Zagadnienia dotyczące praw człowieka są poruszane w wielu książkach
o naukowym czy popularnonaukowym charakterze, a także w wielu artyku-
łach publikowanych w czasopismach fachowych. Dużo na ten temat znajduje
się w prasie, także codziennej. Wypada więc stwierdzić, że literatura na temat
praw człowieka jest bogata i różnorodna.

Prawa człowieka stały się jedną z najważniejszych idei oraz instytucji
współczesnego świata. Mówi się na przykład, że stopień przestrzegania tych
praw przez władze państwowe jest podstawowym kryterium ich oceny w ka-
tegoriach etycznych i politycznych. Nic więc dziwnego, że prawa człowieka
często pojawiają się w języku polityków czy komentatorów życia polityczne-
go. Odgrywają więc rolę w życiu publicznym tak na forum krajowym, jak
i międzynarodowym. Są wreszcie problemem ideologicznym, istotnym m.in.
w sporach na temat człowieka, społeczeństwa, państwa, władzy i religii. Sta-
wia się na przykład pytanie o miejsce praw człowieka w świecie innej, niż
zachodnia, kultury politycznej i prawnej.

Prawa człowieka wzbudzają duże zainteresowanie społeczne, wobec cze-
go wiele organizacji, stowarzyszeń oraz fundacji uczyniło walkę o ich posza-
nowanie zadaniem statutowym. Być może w przyszłości to właśnie ów „sektor
organizacji pozarządowych” będzie odgrywał w dziedzinie praw człowieka
najważniejszą rolę.

W refleksji na temat praw człowieka warto mieć na uwadze rolę, jaką ode-
grały one przed 1989 r. w naszym kraju i w innych krajach zdominowanych
przez Związek Radziecki. Otóż właśnie kwestia praw człowieka stała się w la-
tach 70. XX w. podstawą programową idei, postaw, działań i ruchów oraz
organizacji opozycyjnych wobec ówczesnego reżimu. Świetnym przykładem
programowego tekstu może być tu słynny esej Vaclava Havla pt. Siła bezsil-
nych.

W 1977 r. w Czechosłowacji powstała Karta 77, której rzecznikiem był m.in.
V. Havel. Władze Czechosłowacji zareagowały surowymi represjami (np. Ha-
vel został uwięziony na kilka lat). Podobnie surowo postępowały wobec opo-
zycjonistów władze Związku Radzieckiego, Niemieckiej Republiki Demok-
ratycznej i innych krajów pozostających w orbicie ZSRR.

Gdy chodzi o Polskę, to należy wymienić przede wszystkim Komitet
Obrony Robotników (KOR), później Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
(KSS „KOR”), powstały w 1976 r. (jego członkami byli m.in. Jacek Kuroń, Jan
Józef Lipski, Zbigniew Romaszewski, Adam Michnik, Henryk Wujec, a także
Leszek Kołakowski, Jerzy Andrzejewski, Halina Mikołajska). Agendą KSS
„KOR”, powołaną przede wszystkim do pomocy ofiarom naruszeń praw
człowieka, było Biuro Interwencyjne, prowadzone przez Zofię i Zbigniewa

prawa człowieka
we współczesnym
świecie

kwestia praw
człowieka przed
1989 r.

Karta 77

Komitet
Samoobrony
Społecznej „KOR”
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