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Przestrzeganie praw człowieka to podstawowy wskaźnik demokracji i rządów 
prawa. Faktem jest, że nazbyt często jest to tylko hasło wykorzystywane przez 
polityków. Nie zmienia to jednak fundamentalnej zasady, że wartość praw czło-
wieka jest niepodważalna i niezbywalna zarówno dla każdej jednostki, jak i dla 
kondycji poszczególnych społeczeństw, a także dla ludzkości w wymiarze glo-
balnym. Zagadnienia dotyczące praw człowieka mają swoje stałe i niekwestiono-
wane miejsce we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Odnosi się to 
zarówno do systemu uniwersalnego, czyli działającego w ramach ONZ, jak i do 
regionalnego – Rady Europy i Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że prawa 
człowieka uzyskały odpowiedni dla nich status szczególnie po wejściu w życie 
traktatu z Lizbony.

Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian w procesie kształtowania się 
europejskiego systemu praw człowieka. Będzie ona przeprowadzona w kontekście 
ostatecznych uregulowań wprowadzonych traktatem lizbońskim na podstawie do-
świadczeń zdobywanych przez Wspólnoty europejskie od czasu ich powstania.

Ochrona praw podstawowych jest jednym z elementów dorobku prawnego 
UE. Przez długi czas prawo pierwotne UE nie formułowało katalogu uprawnień 
jednostki. Zajmowało się przede wszystkim zagadnieniami gospodarczymi i ad-
ministracyjnymi. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą nie 
zawierał katalogu praw i wolności człowieka, stąd istotne były jedynie uregulo-
wania dotyczące tak zwanego społecznego wymiaru wspólnego rynku. Traktat 
sformułował między innymi prawo do swobodnego przemieszczania się pracow-
ników1 oraz zakaz wszelkiej dyskryminacji2.

1 Zasada swobodnego przepływu pracowników na terytorium Wspólnoty Europejskiej 
została stworzona jeszcze przez traktat rzymski z 1957 r. Jednolity Akt Europejski z 1986 r. 
stanowił, że: „rynek wewnętrzny będzie stanowił obszar bez granic wewnętrznych, w któ-
rym jest zapewniony wolny przepływ pracowników”. Rozszerzenie tej zasady w stosunku do 
wszystkich obywateli Wspólnoty oraz prawa do osiedlania się zostało ustanowione w art. 7a 
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Podstawę2 prawną dotyczącą praw podstawowych w UE przez długi czas sta-
nowiło głównie zawarte w traktatach odniesienie do europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności3 (dalej EKPC lub Konwen-
cja). W traktatach znalazło się też odniesienie do praw podstawowych wynika-
jących ze wspólnych dla państw członkowskich tradycji konstytucyjnych, sta-
nowiących ogólne zasady prawa Wspólnot. Jednocześnie Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości (dalej: ETS) poprzez swoje orzecznictwo przyczynił się w dużej 
mierze do rozwijania i uwzględniania praw podstawowych4.

Przyjęcie w 1977 roku wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji dotyczącej ochrony praw podstawowych oraz EKPC było doniosłym 
wydarzeniem w procesie kształtowania się polityki Wspólnot w zakresie kon-
struowania własnego modelu ochrony praw człowieka5. Po raz pierwszy insty-
tucje Wspólnot zobowiązały się w niej, że w swej działalności będą szanowały 
i zapewniały ochronę praw podstawowych w takim zakresie, jaki wynika między 
innymi z Konwencji.

W połowie lat 80. przeprowadzono rewizję celów Wspólnot, a jej efektem 
było wejście w życie w 1987 roku Jednolitego Aktu Europejskiego (dalej: JAE)6. 
To właśnie w nim po raz pierwszy znalazły się zapisy dotyczące poszanowania 
praw człowieka oraz zasad demokratycznych w stosunkach między państwami. 

traktatu z Maastricht. Traktat amsterdamski wezwał w preambule państwa członkowskie do 
stosowania Europejskiej Karty Socjalnej z 1961 r. oraz Wspólnotowej Karty Podstawowych 
Praw Socjalnych Pracowników z 1989 r. Oprócz tego włączył do obszaru kwestii wspólnych 
politykę azylową i imigracyjną, ustanawiając pięcioletni okres przejściowy w celu dostosowa-
nia wszystkich procedur. Celem nadrzędnym jest stworzenie „obszaru wolności, bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości”, gdzie nie będzie kontroli osób na granicach wewnętrznych.

2 Poszanowanie praw fundamentalnych stanowi integralną część ogólnych zasad prawa 
chronionego przez Trybunał Sprawiedliwości. Ochrona takich praw, inspirowana konstytucyj-
nymi tradycjami wspólnymi dla wszystkich państw członkowskich, musi być zagwarantowana 
w ramach struktur i celów wspólnoty. Zob. Sparawa 11/70 Internationale Handelsgeselschaft  
GmbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle fur Getreideun Futermitel, European Court Reports 1970, 
s. 1161. Potwierdza to także Opinia 2/94, European Court reports 1996, s. I–1759.

3 Wszystkie państwa członkowskie UE są członkami Rady Europy i sygnatariuszami pod-
stawowego aktu, jakim jest europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności z 4 listopada 1950 r. 

4 Pierwszy raz pojęcie praw podstawowych zostało użyte w orzeczeniu ETS w 1969 r., 
gdzie stwierdzono, że prawa podstawowe są częścią ogólną porządku prawnego Wspólnot. 
W latach 70. w kolejnych orzeczeniach ETS wskazywano na drugie źródło praw podstawo-
wych, jakim miało być dziedzictwo konstytucyjne państw członkowskich. W 1974 r. Trybunał 
Sprawiedliwości zadecydował, że prawa podstawowe stanowią część ogólnych zasad prawa 
wspólnotowego, które wymagają utrzymania, i że przy zachowaniu tych praw należy kierować 
się tradycjami konstytucyjnymi państw członkowskich. W związku z tym żaden środek nie 
ma mocy prawnej, jeżeli nie jest zgodny z prawami podstawowymi uznanymi i chronionymi 
w konstytucjach poszczególnych państw członkowskich (Trybunał Sprawiedliwości, Zb.Orz. 
1991, s. I–2925, pkt 41).

5 O.J.1977, C 103, s. 1.
6 Dz.Urz. WE 1987 L 169/2.
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Pierwsze odniesienie do praw człowieka zawarto w preambule JAE, gdzie czy-
tamy: „Zdecydowani wspólnie popierać demokrację, zgodnie z podstawowymi 
prawami zagwarantowanymi w konstytucjach i ustawach Państw Członkowskich, 
w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europej-
skiej Karcie Społecznej, a w szczególności wolność, równość i sprawiedliwość 
społeczną […]”7. Także w dalszej części preambuły znajduje się ponowne od-
wołanie do zasad demokracji oraz przestrzegania prawa i praw człowieka. Treść 
preambuły JAE wskazywała tym samym podstawę ochrony praw człowieka, któ-
rymi były konstytucje i systemy prawne państw członkowskich oraz Konwencja.

Przełomem był rok 1989, kiedy to z okazji dwusetnej rocznicy rewolucji fran-
cuskiej Parlament Europejski wydał deklarację zasad dotyczącą defi nicji praw 
podstawowych8. Dokument w dużym stopniu pokrywał się z tekstem Karty Praw 
Podstawowych (dalej: KPP lub Karta) i był jej znaczącym zalążkiem9. Deklaracja 
stanowi, że „Każdy powinien mieć prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa 
osobistego”. Następnie odnosi się do podstawowych praw osobistych znajdują-
cych się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i EKPC wraz z protokołami. 
Widoczne są także elementy nawiązujące do Europejskiej Karty Socjalnej i praw 
przysługujących obywatelom we Wspólnotach, jak prawo petycji czy ochrona 
konsumentów10.

W tym samym roku przyjęta została także Karta Wspólnotowa Podstawo-
wych Praw Socjalnych Pracowników w formie uchwały Rady Europejskiej. Był 
to dokument polityczny, który nawiązywał w swojej treści do Europejskiej Karty 
Społecznej. Kolejna uchwała Rady Europejskiej, deklaracja o prawach człowieka, 
została wydana w 1991 roku. Był to wyraźny sygnał rosnącego znaczenia posza-
nowania praw człowieka w stosunkach międzynarodowych i krajowych porząd-
kach prawnych. Deklaracja zobowiązywała państwa członkowskie do poprawy 
ich polityki popierania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności 
przez działania indywidualne i zbiorowe. Wzywała wszystkie państwa, by ratyfi -
kowały obowiązujące w tej dziedzinie umowy międzynarodowe11.

7 Dz.U. RP 2004 Nr 90, poz. 864/5.
8 Była to rozszerzona wersja dokumentu przyjętego przez trzy instytucje polityczne 

Wspólnot (Komisje, Radę i Parlament Europejski) w 1977 r.
9 Na wspólnotowy charakter dokumentu wskazuje fragment mówiący, że obywatele 

Wspólnoty powinni mieć prawo do swobodnego poruszania się, wyboru miejsca zamieszka-
nia i wyboru zajęcia na jej obszarze. Prawo to nie może być przedmiotem żadnych restrykcji, 
z wyjątkiem tych, które są uwzględnione w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europej-
skie. Deklaracja, o której mowa, miała charakter incydentalny i nie wywołała bezpośrednich 
skutków w toku dyskusji nad włączeniem całego kompleksu praw człowieka do procesów in-
tegracyjnych w Europie. Zob.: J. Hołda, Z. Hołda, J.A. Rybczyńska, D. Ostrowska, Prawa czło-
wieka. Zarys wykładu, Kraków 2004, s. 73.

10 Deklaracja, o której mowa, nie wywołała bezpośrednich skutków w toku dyskusji nad 
włączeniem całego kompleksu praw człowieka do procesów integracyjnych w Europie. Zob.: 
J. Hołda, Z. Hołda, J.A. Rybczyńska, D. Ostrowska, op. cit., s. 73.

11 B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, 
System ochrony praw człowieka, Kraków 2005, s. 117 i n.
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W kolejnych traktatach następowało rozwinięcie myśli zapoczątkowanej 
przez JAE. W traktacie o Unii Europejskiej (dalej: TUE lub traktat z Maastricht) 
podkreślono poszanowanie dla praw podstawowych i zawarto, znane już z pre-
ambuły JAE, sformułowanie w art. F ust. 2 (następnie art. 6 ust. 2), że „Unia re-
spektuje podstawowe prawa zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 
1950 roku i prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw 
członkowskich, jako ogólne zasady prawa Wspólnoty”12. TUE rozszerzył zasadę 
swobodnego przepływu osób na wszystkich obywateli Europy i wprowadził po-
jęcie obywatelstwa Unii. Zniesiono także kontrolę osób na granicach wewnętrz-
nych UE wraz z konstrukcją jednolitego rynku.

Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko Parlamentu Europejskiego, dla 
którego poszanowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej jest niezmien-
nym priorytetem. Dążąc do kodyfi kacji praw podstawowych w formie prawnie 
wiążącego dokumentu i kontynuując działania zapoczątkowane deklaracjami 
z 1987 i 1989 roku, w 1994 roku Parlament sporządził listę praw podstawowych 
gwarantowanych przez Unię Europejską. Szczególna uwaga została poświęco-
na opracowaniu KPP. Parlament uznał ją za „jeden ze swoich konstytucyjnych 
priorytetów”. Określił swoje wymogi dotyczące treści i formy tego dokumentu, 
między innymi „akt ten powinien nabrać charakteru w pełni wiążącego dzię-
ki włączeniu go do unijnego traktatu. Karta będąca tylko niewiążącą deklara-
cją i ograniczająca się do wyliczenia istniejących praw zawiodłaby uzasadnione 
oczekiwania obywateli europejskich”. W związku z tym Parlament zażądał włą-
czenia karty do traktatu z Nicei, a obecnie apeluje o uwzględnienie jej w nowym 
traktacie konstytucyjnym. W karcie należy uznać niepodzielność praw podsta-
wowych, obejmując zakresem jej zastosowania wszystkie instytucje i organy oraz 
wszystkie dziedziny polityki Unii Europejskiej, w tym dziedziny zaliczone do 
drugiego i trzeciego fi laru w ramach uprawnień i funkcji przyznanych Unii Eu-
ropejskiej na mocy traktatów13.

Wejście w życie traktatu amsterdamskiego, rewidującego traktaty założyciel-
skie, to kolejny krok wzmacniający ochronę praw podstawowych i prowadzą-
cy do ukształtowania specyfi cznego systemu ochrony praw człowieka opartego 
na orzecznictwie ETS14, dla którego źródłem są najważniejsze dokumenty ONZ 
i Rady Europy, a także tradycje konstytucyjne państw członkowskich. Traktat 
amsterdamski poszerzył regulację zawartą w traktacie ustanawiającym Wspól-
notę Europejską o nowy art. 6a: „[…] bez uszczerbku dla innych postanowień 
niniejszego Traktatu i w granicach kompetencji, które Traktat powierza Wspól-
nocie, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Par-

12 Dz.U. RP 2004 Nr 90, poz. 864/30 (tekst pierwotny).
13 http://www.europarl.europa.eu/Regdata/etudes/fi ches.techniq. Dokumenty informacyjne 

o UE z dnia 2 sierpnia 2013 r.
14 Spowodował on m.in. poszerzenie jurysdykcji TS w odniesieniu do kontroli działań 

instytucji co do przestrzegania praw podstawowych (art. 46 lit. D TUE).
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lamentem Europejskim, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszel-
kiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”15.

Traktat wprowadził również istotną zmianę w art. 13. Była to zasada niedys-
kryminacji, polegająca na zwalczaniu wszelkich form i przejawów dyskryminacji 
związanych z rasą, płcią, pochodzeniem bądź wyznaniem. Był to niewątpliwie 
kolejny krok w kierunku rozszerzenia ochrony praw człowieka. Również art. 29 
traktatu dotyczył zwalczania i tym razem także zapobiegania zjawiskom rasizmu 
i ksenofobii. Pewnym novum był też zapis wprowadzony przez art. 286 traktatu 
amsterdamskiego o ochronie danych osobowych.

Powyższa analiza prowadzi nas do konkluzji, że prawa człowieka były obecne 
we Wspólnotach od samego początku w tym sensie, że każde z państw członkow-
skich honorowało Konwencję, a ponadto ETS w razie potrzeby uznawał orzecz-
nictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC). Nasuwa się jed-
nak refl eksja, że mimo wieloletnich dyskusji i zapisów traktatowych koncepcja 
praw człowieka w Unii Europejskiej nie była wewnętrznie spójna. Normy okre-
ślające te prawa były rozproszone w różnych aktach wspólnotowych, miały różną 
moc wiążącą i bardziej kojarzyły się z realizacją pierwotnych założeń Wspólnot, 
do których należy chociażby doskonalenie wspólnego rynku, niż wynikały z po-
trzeby utworzenia odrębnego systemu ochrony praw człowieka.

Dopiero prace nad Kartą Praw Podstawowych otworzyły nowy rozdział 
w historii Wspólnot Europejskich w tym zakresie. W 1999 roku podjęto decy-
zję o stworzeniu jednolitego dokumentu skupiającego wspólne dla państw UE 
prawa i wolności człowieka. Powołany do tego konwent opracował projekt KPP, 
która została uroczyście proklamowana w 2000 roku na szczycie w Nicei. Od 
momentu jej powstania pojawiły się różnice zdań wśród państw członkowskich 
odnośnie do jej stanu prawnego16. Zapisy zawarte w KPP są dużo szersze niż we 
wcześniejszych dokumentach wspólnotowych. Karta po raz pierwszy w histo-
rii Unii Europejskiej gromadzi w jednym tekście wszystkie prawa obywatelskie, 
polityczne, gospodarcze i socjalne obywateli europejskich oraz wszystkich osób 

15 Traktat z Amsterdamu zmieniający traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Dz.U. RP 2004, Nr 90, poz. 864/31. 
Artykuł 6a TWE został wprowadzony na podstawie art. 2 ust. 7 traktatu amsterdamskiego 
i w wersji skonsolidowanej TWE uzyskał numer art. 13 (por. art. 12 traktatu amsterdamskie-
go). Traktat amsterdamski wszedł w życie 1 maja 1999 r. 

16 Głównym przeciwnikiem nadania Karcie charakteru prawnego była Wielka Brytania, 
w latach późniejszych największymi oponentami jej przyjęcia stały się także Czechy i Polska. 
W latach 2003–2004 podjęto działania zmierzające do nadania Karcie mocy wiążącej i włą-
czono ją jako Tytuł II do traktatu konstytucyjnego, jednak gdy traktat ten nie został ratyfi ko-
wany, ten sam los spotkał Kartę. W 2007 r. kolejna próba włączenia Karty do wspólnotowego 
systemu prawnego zakończyła się sukcesem – nie została ona umieszczona w traktacie refor-
mującym UE, ale pozostała osobnym dokumentem. Do traktatu dołączono kilka protokołów 
– m.in. wynegocjowany przez Wielką Brytanię protokół brytyjski, który ogranicza stosowanie 
niektórych zapisów Karty w stosunku do tego państwa (do protokołu przyłączyły się Czechy 
i Polska).
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mieszkających na terytorium Unii17. W jednym dokumencie zostały połączone 
prawa podstawowe uznane w traktatach Wspólnot, wspólnych przepisach kon-
stytucyjnych państw członkowskich, europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz kartach socjalnych UE i Rady Europy. 
W dokumencie uwzględnia się w szczególności problemy, których źródłem jest 
obecny i przyszły rozwój technologii informacyjnej lub inżynierii genetycznej 
poprzez zdefi niowanie takich praw, jak ochrona danych osobowych czy prawa 
związane z bioetyką. Karta stanowi także odpowiedź na współczesne postulaty 
przejrzystości i bezstronności funkcjonowania administracji Wspólnot, prawo 
dostępu do dokumentów administracyjnych instytucji wspólnotowych, czego 
wyrazem jest orzecznictwo ETS w tej dziedzinie.

Zgodnie z zasadą uniwersalności większość praw wymienionych w Karcie 
przysługuje wszystkim ludziom niezależnie od ich narodowości lub miejsca za-
mieszkania. Jednakże prawa dotyczące obywatelstwa Unii Europejskiej odnoszą 
się wyłącznie do obywateli (np. prawo udziału w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego lub w wyborach lokalnych), a niektóre prawa – do określonych grup 
ludzi (np. prawa dziecka i niektóre prawa socjalne pracowników)18.

Włączenie postanowień, jakie niesie KPP, do podstawowych zasad funkcjo-
nowania Unii Europejskiej oznaczało w praktyce wzmocnienie praw jednostek 
jako takich, a nie jednostek jako członków poszczególnych narodów. Ponadto 
przyjęcie KPP 7 grudnia 2001 roku przez Parlament Europejski, Radę i Komisję 
wzmocniło pozycję EKPC w procesie integracji europejskiej19.

Podpisany 13 grudnia 2007 roku traktat z Lizbony20, który dokonał zmian 
w TUE, zwanym obecnie Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej21, wszedł 
w życie w dniu 1 listopada 2009 roku i otworzył nową epokę w sferze ochrony praw 
podstawowych w Unii Europejskiej. Nastąpiło wzmocnienie ochrony praw podsta-
wowych, przede wszystkim poprzez nadanie KPP charakteru prawnie wiążącego 
i w konsekwencji inkorporację Karty do prawa pierwotnego Unii22. Po uzyskaniu 
przez Kartę wiążącej mocy instytucje europejskie i państwa członkowskie są zobo-
wiązane do jej przestrzegania przy wdrażaniu prawa UE. To na Unii Europejskiej 
spoczywa obowiązek poszanowania praw podstawowych. Państwa członkowskie 
są zobowiązane przestrzegać norm wynikających z tych praw, gdy stosują prawo 

17 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PL&id=
137&pageRank=2 (11.11.2012). 

18 Teksty informacyjne o Unii Europejskiej, PE, s. 100.
19 O.J. 2000, C 364, s. 1. Szerzej: C. Mik, Karta praw podstawowych UE. Zagadnienia pod-

stawowe, [w:] A. Podraza (red.), Traktat nicejski, Lublin 2001.
20 Traktat z Lizbony zmieniający traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający 

Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE 2007 C 306/1. 
Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Wersje skonsolidowane TUE i TFUE zob. Dz.Urz. UE 
2010 C 81/1.

21 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE z 9.05.2008 r., C-115/47, zwa-
ny dalej TFUE.

22 W tym celu karta została ponownie uroczyście proklamowania 12 grudnia 2007 r. 
Dz.U. 2007/C 303/O1.
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UE. Uchwalając należące do prawa wtórnego UE akty prawne dotyczące praw pod-
stawowych, instytucje muszą też uwzględniać międzynarodowe przepisy dotyczące 
praw człowieka, a w szczególności przestrzegać standardów EKPC.

Istotne znaczenie traktatu lizbońskiego polega na tym, że doprowadził do 
przełomu w zasadniczych kwestiach dotyczących podniesienia spójności i efek-
tywności unijnego systemu ochrony praw podstawowych. Obecny art. 6 TUE 
stanowi jedno z najważniejszych postanowień traktatu. Ust. 1 (wprowadzony 
traktatem z Amsterdamu) i ust. 2 (wprowadzony traktatem z Maastricht) dotyczą 
ochrony praw podstawowych w UE. W ust. 3 zawarte jest potwierdzenie, że pra-
wa gwarantowane w Konwencji oraz prawa wynikające z tradycji konstytucyj-
nych wspólnych państwom członkowskim, jako zasady ogólne prawa, stanowią 
część prawa Unii. Artykułowi 6 TUE nadano traktatem z Lizbony następujące 
brzmienie:

„1.  Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw Podsta-
wowych z 7 grudnia 2000 r., w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 
2007 r., która ma taką samą wartość prawną jak traktaty. Postanowienia 
tej Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych 
w traktatach. Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są interpretowa-
ne zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi w tytule VII Karty 
regulującymi jej interpretację i zastosowanie oraz z należytym uwzględ-
nieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które określają źródła tych 
postanowień.

2.  Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kom-
petencji Unii określonych w Traktatach.

3.  Prawa podstawowe zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z trady-
cji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim stanowią część 
prawną Unii jako zasady ogólne prawa”23.

Standardy niedyskryminacji – kluczowy aspekt europejskiej Konwencji praw 
człowieka – zostały także precyzyjnie sformułowane w traktacie lizbońskim. 
Unia Europejska traktuje przeciwdziałanie dyskryminacji jako bardzo ważny 
element swojego funkcjonowania w zakresie ochrony i gwarancji praw czło-
wieka. Ważnym etapem ewolucji zasad równości i niedyskryminacji w prawie 
pierwotnym stała się Karta, w której zapisano równość wobec prawa24 oraz roz-
szerzono katalog zakazanych podstaw dyskryminacji. Artykuł 21 KPP zakazuje 
wszelkiej dyskryminacji: „w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przeko-
nania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniej-
szości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną”. Z brzmienia tego przepisu można wnioskować, że w prawie UE lista 

23 Traktat z Lizbony, art. 1 pkt. 8. 
24 Art. 23 na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn.
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tych podstaw nie jest zamknięta. Faktem jest, że Karta chroni jednostki jedynie 
przed dyskrymi nacją spowodowaną działaniem instytucji, organów i jednostek 
organiza cyjnych Unii oraz państw członkowskich w zakresie, w jakim stosują 
one prawo Unii25. Nie ulega wątpliwości, że rozwój prawa antydyskryminacyj-
nego UE będzie zmierzał do nadania zasadzie niedyskryminacji charak teru po-
wszechnego prawa jednostek26.

Nadanie Karcie wiążącego charakteru przez traktat lizboński wzmocniło sta-
tus praw jednostki, w tym równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji, w syste-
mie prawnym Unii Europejskiej27. Dodatkowo rów nież art. 8 traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej (TFUE) [dawny art. 3(2) TWE] nakazuje znoszenie 
nierówności oraz wspieranie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich działa-
niach Unii (ang. gender mainstreaming). Z kolei art. 10 TFUE wprowadził obo-
wiązek zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, a także rasę, pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksu-
alną. Przeprowadzając analizę językową tych artykułów, możemy stwierdzić, że 
dążenie do równo ści materialnej dotyczy tylko płci, gdyż zakaz dyskryminacji 
wyraża zasadę równego traktowania.

Przystąpienie Unii Europejskiej do EKPC stanowi obecnie poważne wyzwa-
nie polityczne oraz instytucjonalne dla całego sytemu ochrony praw człowieka 
w Europie. Przystąpienie UE do Konwencji wiązało się z koniecznością wprowa-
dzenia odpowiednich przepisów zarówno w traktatach unijnych, jak i w samej 
Konwencji. Obydwie zmiany były z sobą nierozerwalnie związane. W pierwszym 
przypadku chodziło zarówno o skonstruowanie formalnych podstaw prawnych, 
jak i o przyznanie kompetencji UE do zawarcia traktatu w dziedzinie, w której 
generalnie Unia kompetencji do tej pory nie miała. W drugim przypadku otwar-
cie Konwencji na Unię mogło nastąpić tylko poprzez wprowadzenie uzupełnia-
jącej klauzuli. 

W związku z koniecznością unifi kacji standardów w zakresie ochrony praw 
człowieka w Europie oraz wzmocnienia tej ochrony w samej UE już ponad 30 lat 
temu pojawiła się koncepcja przystąpienia UE do EKPC. Nowo powstały system 
miał zmienić istniejącą dotychczas architekturę europejską, nakładając zarówno 
na UE, jak i Radę Europy nowe zobowiązania i wyposażając je w nowe kompe-
tencje. Pierwsze propozycje przystąpienia do EKPC zostały wysunięte przez Ko-
misję Europejską w 1979 roku. Stanowisko to zostało potwierdzone w 1990 roku. 
Postulaty przystąpienia były wysuwane nie tylko ze strony Wspólnot, ale i Rady 
Europy. Już w 1995 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało 
Wspólnoty Europejskie do podjęcia formalnych kroków umożliwiających to 

25 Por. art. 51 KPP.
26 S. Prechal, Equality of Treatment, Non-discrimination, and Social Policy. Achieve ments in 

Th ree Th emes, „Common Market Law Review” 2004, no. 41, s. 533 i n.
27 Wcześniej w orzecznictwie prawa podstawowe funkcjonowały jako ogólne zasa dy pra-

wa. Natomiast w okresie 2000–2009 zarówno Sąd Pierwszej Instancji, Trybunał Sprawiedliwo-
ści, jak i rzecznicy generalni odwoływali się do postanowień Karty jako do źródła prawa, por. 
C-173/99, R v. Secretary of State for Trade and Industry, ex p BECTU [2001].



455Ewolucja europejskiego systemu ochrony praw człowieka…

przystąpienie. Wobec faktu, iż stanowisko państw członkowskich w tym zakresie 
nie było jednolite, Rada Unii Europejskiej zwróciła się do ETS o wydanie opinii 
odnoszącej się do skutków postulowanego przystąpienia. Trybunał w opinii 2/94 
z 1996 roku28 stwierdził, biorąc pod uwagę ówczesny stan prawny, iż Wspólnoty 
nie mają kompetencji do przystąpienia do EKPC. Przystąpienie UE do EKPC wy-
magało wprowadzenia odpowiednich podstaw prawnych zarówno do unijnych 
traktatów założycielskich, jak i do Konwencji. Opina Trybunału stała się pod-
stawą podejmowanych w ramach UE działań zmierzających do zmian w prawie 
traktatowym. Celem było umożliwienie przystąpienia UE do Konwencji. Zmiany 
prowadzone były zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i Rady Europy. 

Na mocy traktatu lizbońskiego wprowadzono podstawę prawną przystąpienia 
UE do EKPC. UE ma zatem szansę stać się 48. umawiającą się stroną Konwencji, 
bez konieczności uzyskania członkostwa w Radzie Europy. Kluczowe znaczenie 
ma tu art. 6 ust. 2 zrewidowanego TUE, który wymaga od Unii przystąpienia do 
Konwencji29. Konsekwencją tego przystąpienia będzie fakt, że w dziedzinie po-
szanowania praw podstawowych UE (jak to ma miejsce obecnie w przypadku jej 
państw członkowskich) będzie podlegać kontroli organu sądowego zewnętrzne-
go wobec UE, wyspecjalizowanego w ochronie praw podstawowych – Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka. W wyniku przystąpienia UE do Konwencji 
obywatele europejscy, a także obywatele państw trzecich przebywający na tery-
torium UE będą mogli na podstawie przepisów EKPC między innymi zaskarżyć 
bezpośrednio do ETPC akty prawne przyjęte przez UE, na takich samych warun-
kach jak akty prawne państw członkowskich. 

Również w Radzie Europy podjęto odpowiednie kroki w celu otwarcia jej na 
organizacje międzynarodowe, a szczególnie na UE. Z uwagi na fakt, iż obowią-
zek przystąpienia UE do EKPC był już przewidziany w traktacie ustanawiającym 
Konstytucję dla Europy z 29 października 2004 roku, Rada Europy podjęła rów-
nolegle stosowne prace w tym kierunku. Efektem tego było podpisanie 13 maja 
2004 roku Protokołu nr 14 zmieniającego jej system kontrolny30. Po ratyfi kacji 
przez wszystkie państwa strony Konwencji, Protokół wszedł w życie 1 czerwca 
2010 roku. Protokół nr 14 dotyczy przede wszystkim modyfi kacji niewydolnego 
systemu kontrolnego Konwencji. Ponadto na mocy art. 1731 dokonano zmiany 
art. 59 EKPC, wprowadzając ust. 2 dotyczący możliwości przystąpienia UE do 
Konwencji32. Wprowadzenie tego przepisu było konieczne, gdyż w poprzednim 

28 Opinia ETS 2/94, Zb.Orz. 1996 s. I-1763.
29 „Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-

wych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kompetencji Unii określonych w trak-
tatach”.

30 Council of Europe Treaty Series no. 194.
31 Art. 17 Protokołu 14 otrzymał brzmienie: „Artykuł 59 Konwencji podlega następującym 

zmianom: Wprowadza się nowy ustęp 2, który brzmi następująco: «2. Unia Europejska może 
przystąpić do niniejszej Konwencji». Ustępy 2, 3 i 4 stają się odpowiednio ustępami 3, 4 i 5. 
Przepisy końcowe i przejściowe”.

32 Art. 59 ust. 2: „Unia Europejska może przystąpić do niniejszej Konwencji”.
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stanie prawnym stroną Konwencji mogło stać się tylko państwo będące zarazem 
członkiem Rady Europy. Obecnie na jego podstawie UE w każdej chwili może 
przystąpić do Konwencji. Nietrudno zauważyć, że funkcjonujące w Europie dwa 
równoległe ponadnarodowe systemy ochrony praw człowieka (system ustano-
wiony przez prawo UE i system wprowadzony przez Konwencję) stanęły (po wej-
ściu w życie ustaleń traktatu lizbońskiego) przed trudnym wyzwaniem. Traktat 
postawił kropkę nad „i”. Unia musi zmierzyć się z wyzwaniem zagwarantowania 
autonomii prawa i systemu instytucjonalnego, natomiast państwa – strony Kon-
wencji, po raz pierwszy w swojej historii mają do czynienia z sytuacją, w której 
do Konwencji ma przystąpić organizacja międzynarodowa niebędąca członkiem 
Rady Europy. 

Traktat z Lizbony wzmacnia ochronę praw podstawowych przez wyposażenie 
UE w kompetencje do przystąpienia do EKPC i zobowiązanie UE do przystąpie-
nia do Konwencji w charakterze strony, zaś Protokół nr 14 do Konwencji zmienia 
ją w sposób to umożliwiający. Nie jest jeszcze jasne, jakie skutki przyniesie to 
w praktyce, w szcze gólności zaś, jaki będzie charakter przyszłej relacji pomiędzy 
ETS a ETPC. Stworzone zostały podstawy prawne umożliwiające przystąpienie, 
lecz procedura akcesji trwa nadal. Umowa o przystąpieniu UE do Konwencji bę-
dzie musiała uwzględnić autonomię i specyfi kę Unii jako organizacji między-
narodowej, gwarantując równocześnie równość stron Konwencji. Finalizacja tej 
procedury spowoduje stworzenie systemu ochrony praw człowieka w Europie, 
który będzie zapewniał bezpieczeństwo prawne i chronił jednostkę przed naru-
szeniami nie tylko ze strony państwa, ale i instytucji UE, co ma ogromne zna-
czenie wobec wzrostu kompetencji UE w niemal wszystkich dziedzinach życia. 

Podsumowując rozważania na temat znaczenia traktatu z Lizbony w pro-
cesie ugruntowywania zasad i wartości praw człowieka w europejskiej struktu-
rze prawnej, politycznej i społecznej, należy także zwrócić uwagę na to, że na 
obecnym etapie rozwoju Unii Europejskiej KPP, a szerzej ochrona praw pod-
stawowych, potrzebna jest UE z kilku powodów. Wymaga tego szeroki zakres 
kompetencji UE, nieporównywalny do innych organizacji międzynarodowych. 
Przede wszystkim szerokie kompetencje do stanowienia prawa, na które jed-
nostka może się bezpośrednio powoływać przed organami UE lub państw człon-
kowskich i które może egzekwować w sądach UE. Tego typu prawo stanowione 
przez organizację międzynarodową musi mieć swoje podstawy aksjologiczne, 
co ETS zauważa już od dłuższego czasu, uznając kolejne prawa podstawowe za 
ogólne zasady praw UE33. Traktat zawiera najbardziej obszerną koncepcję ideo-

33 W opinii z 2008 r. rzecznik generalny ETS Miguel Poiares Maduro w sprawie C-380/05 
Centro Europa 7 Srl. słusznie podkreślił, że: „Poszanowanie praw podstawowych jest nieodłącz-
ną częścią porządku prawnego Unii Europejskiej i bez niego wspólne działanie narodów Europy 
i dla dobra narodów Europy byłoby bezcelowe i niemożliwe. W tym rozumieniu poszanowanie 
praw podstawowych jest niezbędnym warunkiem samego istnienia UE. Ochrona «wspólnego 
kodeksu» praw podstawowych stanowi warunek niezbędny istnienia porządku prawnego Unii 
Europejskiej. Na tym tle Trybunał pełni swoją funkcję polegającą na zapewnianiu przestrzega-
nia przez państwa członkowskie praw podstawowych jako zasad ogólnych prawa”.
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wych założeń europejskiego porządku. Mówi o tym art. 2 TUE: „Unia opiera się 
na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, 
równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Człon-
kowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, toleran-
cji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”.


