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OD AUTORÓW

Zachęceni niezmiennie dużym powodzeniem wydawniczym oraz przychylnym odbio-
rem środowiska naukowego, oddajemy Czytelnikom do rąk trzecie wydanie naszego 
podręcznika. Zawiera ono niezbędne aktualizacje i uzupełnienia wynikające z rozwoju 
dziedziny objętej wykładem, a także pewne drobne rozszerzenia, o których zasadności 
upewniają nas doświadczenia wyniesione z bieżącej pracy dydaktycznej. Zmianie nie 
uległy jednak ani założenia konstrukcyjne podręcznika, ani jego struktura i styl wywodu. 

Przypomnijmy, że idea powstania tego podręcznika zrodziła się w związku z reformą 
programu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego, wdrażaną od roku akademickiego 2017/2018. Twórcy tej reformy uznali – 
najzupełniej zresztą słusznie – że nauka o prawach człowieka stanowi nieodłączną część 
edukacji prawniczej, a wiedza z tego zakresu powinna być przekazywana na możliwie 
wczesnym etapie kształcenia. Wkrótce jednak przekonaliśmy się, że na polskim rynku 
wydawniczym nie ma obecnie pozycji, która odpowiadałaby w pełni naszemu wyob-
rażeniu o tym, jak powinien wyglądać podręcznik do nowego przedmiotu. Istniejące 
opracowania, chociaż niejednokrotnie bardzo wartościowe, często dotyczą węższego 
kręgu zagadnień lub ujmują je z perspektywy wybranego – krajowego, regionalnego 
bądź uniwersalnego – systemu ochrony. Ponadto część spośród tych opracowań nie była 
od lat wznawiana i aktualizowana, co z upływem czasu w naturalny sposób ogranicza 
ich przydatność w dydaktyce uniwersyteckiej.

Podczas prac nad podręcznikiem przyświecały nam trzy główne założenia.

Po pierwsze, chcieliśmy, aby było to opracowanie kompletne pod względem zakresu 
tematycznego – a więc obejmujące wstępne zagadnienia teoretyczne i konstrukcyjne, 
informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz 
omówienie treści normatywnej poszczególnych praw, z naciskiem na prawa osobiste 
i polityczne. Do niezbędnego minimum ograniczyliśmy natomiast wzmianki dotyczące 
dziejów idei praw człowieka, uznając, że kwestie te stanowią przedmiot wykładu historii 
prawa.
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Po drugie, dobry podręcznik powinien dostarczać aktualnej wiedzy na temat sposobu 
rozumienia i stosowania przepisów o prawach człowieka w praktyce orzeczniczej. 
Z tego względu zdecydowaliśmy się na zamieszczenie w tekście znacznej liczby odesłań 
do odpowiednich orzeczeń, przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego i Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka. Odesłania te pełnią funkcję swoistego przewodnika 
po orzecznictwie i mają pomóc początkującym adeptom nauki o prawach człowieka 
w poszerzeniu znajomości interesujących ich zagadnień.

Po trzecie, nasz podręcznik był przygotowywany przede wszystkim z myślą o studen-
tach prawa i takie też jest jego podstawowe zastosowanie. Zależało nam jednak, aby 
mógł zostać wykorzystany pomocniczo także na pokrewnych kierunkach studiów, 
takich jak zwłaszcza administracja, nauki polityczne, stosunki (studia) międzynarodo-
we, europeistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne. W tym celu podajemy w nim pewne 
objaśnienia i przykłady, które osobie zaawansowanej w studiowaniu prawa mogą się 
wydać oczywiste, ale z pewnością nie będą takie – co wiemy z własnych doświadczeń 
dydaktycznych – dla studenta początkującego.

Na początku poszczególnych rozdziałów zamieszczone zostały zestawienia zalecanej 
literatury. Znalazły się tam głównie wybrane przez nas – ze świadomą preferencją dla 
publikacji najnowszych – opracowania polskie, ale zdecydowaliśmy się włączyć do tych 
zestawów także tytuły obce, niemal wyłącznie anglojęzyczne. Uważamy, że choć pozy-
cja podstawowa, jaką jest podręcznik, musi być dostępna w języku narodowym, to nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby szczególnie zainteresowani studenci od samego początku 
poszerzali wiedzę, czerpiąc ją z literatury światowej. Z pewnością przeszkody takiej nie 
stanowi już dzisiaj bariera językowa. Zachęcamy ponadto do lektury innych podręcz-
ników oraz dostępnych komentarzy do najważniejszych źródeł prawa z zakresu praw 
człowieka – Konstytucji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych. Nieocenioną pomocą w odniesieniu do orzecznictwa strasburskiego 
mogą okazać się przewodniki po tym orzecznictwie (case-law guides), publikowane 
w licznych wersjach językowych na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, gdy zaś chodzi o dorobek Komitetu Praw Człowieka ONZ – przyjmowane 
przezeń komentarze ogólne (general comments), również dostępne internetowo.

Podręcznik nie zawiera natomiast załącznika z tekstami najważniejszych aktów praw-
nych, mimo że ich lektura stanowi niewątpliwie warunek konieczny zapoznania się 
z problematyką praw człowieka. Wobec powszechnej i łatwej dostępności tych tekstów 
w formie cyfrowej zamieszczanie ich w książce mijałoby się z celem i niepotrzebnie 
zwiększało jej objętość.

Opracowanie uwzględnia stan prawny i orzecznictwo na 1.08.2021 r.
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Żywimy nadzieję, że korzystanie z tego podręcznika będzie nie tylko źródłem satysfakcji 
intelektualnej jego Czytelników oraz pomocą w zdaniu egzaminu, ale także posłuży 
upowszechnianiu świadomości na temat aktualnych standardów i kierunków rozwoju 
praw człowieka – zarówno na poziomie krajowym, jak i w europejskiej przestrzeni 
prawnej, której Polska jest i pozostanie członkiem.
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1. Prawo podmiotowe i pojęcia pokrewne 

W naukach prawnych, a więc także w nauce o prawach człowieka, koniecznością jest 
świadome i precyzyjne posługiwanie się pojęciami właściwymi tej dziedzinie wiedzy. 
Jest to niezbędne, aby pojmować i formułować twierdzenia w sposób poprawny me-
rytorycznie. W odniesieniu do praw człowieka szczególnie łatwo o nieporozumienia, 
ponieważ wiele spośród pojęć odnoszących się do tej dziedziny znajduje zastosowanie 
w języku naturalnym (nieprawniczym), a ich znaczenie czasami odbiega od tego, które 
nadają mu prawnicy. Z tego względu, jeszcze przed przystąpieniem do właściwych roz-
ważań, warto ustalić znaczenie kluczowych terminów stosowanych na gruncie nauki 
o prawach człowieka.

Wyjaśnijmy na wstępie, że prawa człowieka należą do szerszej kategorii tych sytuacji 
prawnych, jakimi są prawa podmiotowe. Przez prawo podmiotowe należy rozumieć 
zespół uprawnień przysługujących podmiotowi prawa w jego relacjach z innymi pod-
miotami prawa. Uprawnienia te służą realizacji interesu prawnego podmiotu, któremu 
przysługują. Inne podmioty są zobowiązane do poszanowania tych uprawnień, a więc 
co najmniej do nieprzeszkadzania w ich wykonywaniu (będzie o tym mowa dalej).

Od prawa podmiotowego (prawa w znaczeniu podmiotowym) tradycyjnie odróżnia się prawo przed-
miotowe (prawo w znaczeniu przedmiotowym), czyli zespół norm składających się na system prawny. 
Pojęcie prawa przedmiotowego nie będzie miało większego znaczenia w dalszych rozważaniach, ale 
warto je odnotować już w tym miejscu, aby uniknąć dwuznaczności. Mogą się one brać z tego, że 
w języku polskim zarówno prawo podmiotowe, jak i prawo przedmiotowe określa się mianem prawa, 
podczas gdy np. w języku angielskim stosowane są odmienne terminy (right jako prawo podmiotowe 
oraz law jako prawo przedmiotowe).

Skoro prawo podmiotowe jest zespołem uprawnień – czy też, jak się niekiedy mówi, 
wiązką uprawnień – to uprawnienie stanowi jakby cząstkę prawa podmiotowego. Innymi 
słowy, pojęcie prawa podmiotowego obejmuje wiele uprawnień (praw szczegółowych), 
które łączy wspólny sens i które odnoszą się do tej samej dziedziny życia. Ich wyliczenie 
pozwala lepiej zrozumieć, na czym polega dane prawo podmiotowe.

Przykładowo, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego prawo do sądu obejmuje: 1) prawo dostępu do 
sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem; 2) prawo do odpowiedniego ukształtowania 
procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności; 3) prawo do wyroku sądowego, 
tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd; 4) prawo do odpowiedniego 
ukształtowania ustroju i pozycji organów rozpoznających sprawy (wyrok TK z 24.10.2007 r., SK 7/06).

Z kolei na wolność religii składają się „wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego 
wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii 
przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. [...] po-
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siadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do 
korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują” (art. 53 ust. 2 Konstytucji). Podana w tym 
przepisie lista uprawnień nie jest zresztą wyczerpująca, lecz jedynie przykładowa.

Prawa podmiotowe byłyby pozbawione realnego znaczenia, gdyby system prawny nie 
przewidywał możliwości ich dochodzenia. Prawo podmiotowe skonkretyzowane, tj. ta-
kie, którego treścią jest uprawnienie do żądania od oznaczonego podmiotu zachowania 
się w dany sposób, określa się mianem roszczenia. Termin ten ma zastosowanie przede 
wszystkim w odniesieniu do praw podmiotowych prywatnych, a więc gdy zobowiązany 
do zachowania się w dany sposób jest równorzędny podmiot, np. strona umowy cywil-
noprawnej. Istnieją jednak także roszczenia publicznoprawne, gdy uprawniony może 
żądać określonego zachowania się od władzy publicznej, np. od organu administracji.

Nie każda możliwość postępowania przez jednostkę w określony sposób może być 
uznana za prawo podmiotowe. Mówimy wtedy o działaniu w ramach przysługującej 
jednostce sfery możności (postępowania). Jest to pojęcie szersze niż zbiór praw pod-
miotowych jednostki. Konstrukcja sfery możności może się zrazu wydać sztuczna, ale 
jest ona potrzebna i przydatna. Zauważmy bowiem, że w języku naturalnym używa 
się często zwrotu „mieć prawo do...”, by określić sytuacje, które nie stanowią praw 
podmiotowych w opisywanym tu rozumieniu (np. „mam prawo wyspać się w week-
end”, „mam prawo nie przyjąć zaproszenia na jego urodziny”). Chodzi tu najczęściej 
o dopuszczalność postępowania przez jednostkę w warunkach nieuregulowanych przez 
prawo, w myśl przyjętej w naszej kulturze prawnej zasady, zgodnie z którą co nie jest 
zakazane, jest dozwolone.

Można też twierdzić, że owa dopuszczalność wynika z wolności osobistej, która oznacza, że nikogo 
nie wolno zmuszać do tego, co nie jest nakazane przez prawo (por. art. 31 ust. 2 zd. 2 Konstytucji), 
a więc także, jak w podanym przykładzie, do wczesnego wstawania w weekend lub do przyjmowania 
zaproszeń na czyjeś urodziny. Taka interpretacja umożliwiałaby kwalifikację – przyznajmy, że nieco 
sztuczną – wspomnianych zachowań jako przejawów korzystania z uprawnień mieszczących się 
w ramach konstytucyjnego prawa podmiotowego.

Rzecz komplikuje się jednak w odniesieniu do zachowania podejmowanego w warun-
kach tzw. dozwolenia prawnego. Łatwo to ukazać na przykładzie: z tego, że działając 
w warunkach obrony koniecznej, można w pewnych sytuacjach nawet zabić człowieka 
i nie ponieść za to kary (por. art. 25 k.k.), nie wynika jeszcze, że polskie prawo karne 
przewiduje prawo podmiotowe do zabijania ludzi. Chociaż więc w języku potocznym 
wolno powiedzieć, że „w takiej sytuacji masz nawet prawo zabić człowieka”, to na gruncie 
języka prawniczego lepiej byłoby ów przypadek określić mianem działania w ramach 
sfery możności jednostki.
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Jak wcześniej zostało wyjaśnione, prawu podmiotowemu odpowiada obowiązek innego 
podmiotu (zobowiązanego) zachowania się w określony sposób, np. posiadanie przez 
jednostkę pełni praw wyborczych nakłada na organy wyborcze obowiązek dopuszcze-
nia jednostki do aktu głosowania. W prawie publicznym można wszakże spotkać się 
z przypadkami, gdy prawo wyraża jedynie obowiązek władz publicznych zachowania się 
w dany sposób wobec jednostki, ale nie przyznaje jej samej wprost prawa podmiotowego. 
Takie normy, przypominające niekompletne prawa podmiotowe, nazywa się zwykle 
normami programowymi albo zasadami polityki państwa. Nie ma tu uprawnień, 
które mogłyby być dochodzone; innymi słowy, jednostce nie przysługuje roszczenie 
wobec władz publicznych.

Chociaż właściwy przepis stanowi, że „władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epide-
micznych” (art. 68 ust. 4 Konstytucji), nie płynie z tego np. uprawnienie do bezpłatnego uzyskania 
szczepienia przeciwko konkretnej chorobie zakaźnej. Sposób realizacji obowiązku zwalczania chorób 
epidemicznych jest pozostawiony do uznania władzom publicznym. Podobnie z tego, że „władze pub-
liczne [...] popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania” (art. 75 ust. 1 
Konstytucji), nie wynika wcale, że każdy obywatel może dochodzić własności lokalu mieszkalnego od 
państwa lub samorządu terytorialnego.

Jak łatwo się domyślić, taka technika regulacji bywa krytykowana za jej niewielką wartość gwarancyjną 
dla potencjalnych beneficjentów. Dążąc do urealnienia zasad polityki państwa, w orzecznictwie sfor-
mułowano m.in. koncepcję, zgodnie z którą tworzą one prawa podmiotowe „na poziomie minimum” 
(szerzej zob. wyrok TK z 23.03.1999 r., K 2/98). Szersze omówienie tych zagadnień, bardzo zresztą 
złożonych, należy do wykładu prawa konstytucyjnego.

Od praw podmiotowych należy też odróżniać kompetencje. Mówi się często np., że 
w pewnych sytuacjach głowa państwa „ma prawo skrócić kadencję Sejmu” lub iż Rzecz-
nik Praw Obywatelskich „ma prawo wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjne-
go”. Zwroty tego rodzaju można spotkać nie tylko w języku naturalnym, czemu trudno 
się dziwić, ale także na gruncie aktów normatywnych, nawet w ustawie zasadniczej (por. 
art. 122 ust. 5 zd. 3 Konstytucji). Rzecz jasna, bezwzględne ich „poprawianie” byłoby 
wyrazem zbędnego puryzmu i w wielu przypadkach sprawiałoby, że skorygowane w ten 
sposób wypowiedzi raziłyby swoją niezgrabnością. Nie należy jednak tracić z pola wi-
dzenia, że ściśle rzecz biorąc, organy państwa nie korzystają z praw podmiotowych, lecz 
wykonują kompetencje. Są to upoważnienia do dokonywania pewnych czynności kon-
wencjonalnych, których realizacja tworzy lub aktualizuje po stronie innych podmiotów 
obowiązek zachowania się w określony sposób. Mechanizm jest więc z pozoru podobny 
do wykonywania praw podmiotowych, ale konstrukcja kompetencji zakłada, że podmiot 
ją wykonujący ma jednocześnie możliwość i obowiązek podjęcia określonych działań 
prawnych. Do opisu sytuacji prawnej władzy publicznej pojęcie praw podmiotowych 
nie znajduje zastosowania.
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Prawa podmiotowe przysługują natomiast piastunowi organu, tzn. osobie sprawującej dany urząd. 
Przykładowo, kompetencja do wydawania rozporządzeń przysługuje ministrowi, a prawo do prywat-
ności, choć w ograniczonym zakresie – osobie pełniącej urząd ministra. Organ państwa, jakim jest 
minister, nie może więc powoływać się na prawo do prywatności, chociażby odmawiając ujawnienia 
swoich wydatków służbowych (choć w pewnych okolicznościach odmowa taka może być uzasadniona 
innymi względami, np. bezpieczeństwem państwa).

2. Prawa i wolności 

Wiele aktów normatywnych odnosi się w warstwie słownej nie do praw podmiotowych, 
lecz do praw i wolności. Te dwa pojęcia można znaleźć m.in. w tytule rozdziału II Kon-
stytucji („Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”), ale także w systemach 
prawnych innych państw (np. Karta Podstawowych Praw i Wolności Republiki Czeskiej). 
Może powstać wątpliwość, czy wolności są czymś odmiennym od praw, a zwłaszcza czy 
podlegają odrębnemu reżimowi ochrony.

Rozróżnienie między prawami i wolnościami – przy czym te drugie, zwłaszcza dawniej, 
zwano także swobodami – ma długą tradycję i występuje również w językach obcych 
(ang. rights and freedoms, fr. droits et libertés, niem. Rechte und Freiheiten, ros. prava 
i svobody).

O swobodach mówi się też w odniesieniu do wspólnego rynku Unii Europejskiej. Cztery swobody 
unijne dotyczą przepływu osób, kapitału, towarów i usług.

Owa tradycja terminologiczna wiąże się ze zróżnicowanym charakterem praw pod-
miotowych: niektóre bowiem z nich wymagają głównie tego, aby nie przeszkadzano 
w ich wykonywaniu, inne zaś zakładają konieczność podjęcia pewnych pozytywnych 
działań przez podmiot zobowiązany. Tytułem przykładu – i nieco rzecz upraszczając 
– korzystanie z wolności słowa polega przede wszystkim na tym, aby jednostka nie 
była niepokojona z powodu swoich wypowiedzi, a więc ma charakter negatywny (jest 
wolnością „od” czegoś, a mianowicie od ingerencji państwa), natomiast prawo do sądu 
wymaga stworzenia i utrzymywania przez państwo systemu wymiaru sprawiedliwości, 
toteż ma charakter pozytywny (jest prawem „do” czegoś, nakłada na państwo obowiązek 
podjęcia pewnych działań pozytywnych).

Zapewnienie przez normy prawne wolności w powyższym rozumieniu nie musi zresztą wymagać 
użycia słowa „wolność”. Możliwa i powszechnie stosowana jest także technika zakazów, z których 
wynika obszar wolności jednostki, np. wolność od tortur i innych form maltretowania daje się wyra-
zić w następujący (negatywny) sposób: „Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu albo karaniu” (art. 3 EKPCz; por. art. 40 Konstytucji).
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WYDANIE 3
SERIA AKADEMICKA

Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje 
wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych 
ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłaszcza praw 
osobistych i politycznych. Zawiera liczne odwołania do praktyki orzeczniczej organów 
wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego, a także organów międzyna-
rodowych, zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konstrukcja wykładu 
nawiązuje w dużym stopniu do systematyki Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
Trzecie wydanie zostało zaktualizowane i poszerzone o nowe wątki.

Przy doborze zagadnień szczegółowych i formy ich prezentacji autorzy wykorzystali 
doświadczenie dydaktyczne, zdobyte dzięki prowadzeniu zajęć nie tylko z zakresu praw 
człowieka, lecz także dyscyplin pokrewnych, przede wszystkim prawa konstytucyjnego.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa. Ze 
względu na przystępną formę wykładu może być wykorzystywany przez słuchaczy 
kierunków pokrewnych, takich jak: administracja, nauki polityczne, stosunki międzyna-
rodowe, europeistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne. 
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