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Wstęp 

Prawa człowieka kształtowały się od zarania dziejów jako prawa niepisane. 
Formułowane były przez idee i doktryny, które uważały je za naturalne i niezby-
walne. Z upływem wieków uznano, że przysługują one każdemu człowiekowi 
bez względu na jego przynależność państwową, rasową, etniczną czy wyzna-
niową. W momencie, gdy człowieczeństwo zaakceptowało wymiar równości 
każdej jednostki, pojawił się problem ochrony tych praw i wolności człowieka 
w skali międzynarodowej. 

„Prawa człowieka - jako pojęcie międzynarodowe - oznacza zespół sytuacyjnie 
rozwarstwionych, naturalnych możności ludzkich, co do istoty indywidualnych, 
ale społecznie zdeterminowanych, równych, niezbywalnych, czasowo trwałych, 
podmiotowo uniwersalnych, przedmiotowo i terytorialnie (a do pewnego stop-
nia także kulturowo) koniecznych i zawsze wypływających z przyrodzonej 
każdemu człowiekowi godności osobowej."1 

Do celów ustanowienia międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka 
należą: 

- harmonizacja działalności państw i współpraca międzynarodowa w tym 
zakresie 

- wpływ na wykonanie zaciągniętych zobowiązań, ujawnianie ewentualnych 
naruszeń 

- stworzenie możliwości uruchomienia sankcji przewidzianych w umowach 
międzynarodowych, jak również sankcji społecznych w postaci negatywnej reakcji 
opinii publicznej.2 

Wyróżnia się różnorodne klasyfikacje środków kontroli międzynarodowej 
w tej dziedzinie, np.: 

- oparte na jawności (informacje, notyfikacje, sprawozdania) 
- służące weryfikacji (komisje badawcze, inspekcje) 
- stałe środki kontroli 
- doraźne środki kontroli 
- procedury kontrolne ogólne 
- procedury kontrolne specjalne. 
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Uniwersalny system ochrony praw człowieka 

System ten powstał i rozwinął się w ramach Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Jest oparty na dokumentach międzynarodowych o charakterze ogól-
nym. Należą do nich: 

1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka3 (Paryż, 10 grudnia 1948 r,), w której 
podkreśla się, że uznanie przyrodzonej godności, równych i niezbywalnych praw 
wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości 
i pokoju. 

Artykuły 1-3 stanowią, że wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe 
w godności i prawach bez względu na rasę, kolor skóiy, płeć, język, religię, poglądy 
polityczne i inne. Zaświadczają, że każda osoba ma prawo do życia, wolności 
i bezpieczeństwa osobistego. 

Artykuły 4-21 dotyczą praw obywatelskich i politycznych, obejmując: zakaz 
niewolnictwa lub poddaństwa, zakaz poddawania torturom lub okrutnemu, nie-
ludzkiemu bądź poniżającemu traktowaniu albo karaniu, zakaz zatrzymywania, 
aresztowania lub wygnania, zakaz wkraczania w życie prywatne, rodzinne, miesz-
kanie lub korespondencję, dokonywania zamachów na honor i reputację itp. 

Artykuły 22-27 poświęcono prawom ekonomicznym, społecznym i kultural-
nym, takim jak: prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do pracy, ochrony 
przed bezrobociem, prawo do tworzenia związków zawodowych i przystępowa-
nia do nich, prawo do odpoczynku, opieki i pomocy na rzecz macierzyństwa, 
dzieciństwa, prawo do nauki, swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym itp. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest rezolucją, co oznacza, że nie ma 
ona formalnego wiążącego znaczenia. Praktyka międzynarodowa sprzyja trak-
towaniu Deklaracji jako elementu prawa zwyczajowego. 

Niezależnie od międzynarodowego charakteru Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka należy uznać, że stała się ona punktem wyjścia dla wielu rezolucji Zgro-
madzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczo-Społecznej i Rady 
Powierniczej. Ponadto, jako pierwszy dokument w Międzynarodowej Karcie Praw 
Człowieka, zainicjowała ona dalsze deklaracje i umowy międzynarodowe, 
dotyczące tych praw i opracowywane zarówno w ramach ONZ, jak i Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy oraz UNESCO. Wszelkie późniejsze dokumenty z tego 
zakresu powołują się na Powszechną Deklarację, co podkreśla jej udział w upow-
szechnianiu i popularyzowaniu idei ochrony praw człowieka. W związku z tym 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka należy traktować jako pierwszy, bardzo 
ważny, ale w stosunku do obecnego poziomu międzynarodowej ochrony praw 
człowieka tylko ograniczony rezultat współpracy międzynarodowej. 
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2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 
grudnia 1966 r,). Merytoryczne postanowienia Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych przyznają ochronę tradycyjnym prawom i wolnoś-
ciom człowieka, opierając się na ich wyliczeniu ujętym w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka. Pierwsze na liście jest prawo do życia, które powinno być chro-
nione przepisami prawa. Pakt dodaje tu, iż nikt nie może być samowolnie go 
pozbawiony, a kara śmierci winna być wymierzona jedynie za najcięższe zbrod-
nie. Bardzo rozbudowane są tu postanowienia określające zasady pozbawiania 
wolności, i ochrony praw człowieka w postępowaniu sądowym. 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych nie ograniczył się 
tylko do powtórzenia w wiążącej i rozwiniętej formie analogicznych postano-
wień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, lecz wprowadził także nowe pra-
wo, jakim jest prawo osób należących do mniejszości etnicznych, religijnych lub 
językowych do własnego życia kulturalnego, do wyznawania i praktykowania 
swojej religii oraz do posługiwania się własnym językiem. Nowe jest też posta-
nowienie zakazujące ustawowo uprawiania wszelkiej propagandy wojennej, po-
pierania nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, podżegania do dyskrymi-
nacji, wrogości i gwałtu. 

Koncepcja praw człowieka obejmuje nie tylko prawa do wolności, lecz również 
obowiązki, jakie jednostka ma w stosunku do innych ludzi, względem 
społeczeństwa i państwa. W celu umożliwienia wszystkim osobom fizycznym 
korzystania z tych praw i wolności oraz zapobiegania zbyt szerokiej ich interpre-
tacji, niezbędne okazało się ustalenie granic, w jakich korzystanie z wolności nie 
stawia jednostki w konflikcie z innymi ludźmi. 

Jak stanowi artykuł 4, możliwe jest podjęcie działań zmierzających do uchyle-
nia zobowiązań wynikających z Paktu w sytuacji wyjątkowego zagrożenia bez-
pieczeństwa publicznego czy istnienia narodu, co zostało urzędowo ogłoszone. 
Kroki te nie mogą być jednak sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi 
z prawa międzynarodowego i nie pociągają za sobą dyskryminacji wyłącznie ze 
względu na rasę, kolor skóry, pleć, język, religię lub pochodzenie społeczne. Ustęp 
2 artykułu 4 wyraźnie zastrzega, że „powyższe postanowienie nie upoważnia do 
zawieszenia stosowania postanowień artykułów 6,7,8 (...), 11,15,16 i 18".4 Nawet 
stan wyjątkowego zagrożenia i niebezpieczeństwa nie upoważnia do uchylenia 
prawa do życia, zakazu poddania torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu, zakazu niewolnictwa, zakazu więzienia z powodu 
niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych, zakazu skazywania 
w oparciu o normy ustanowione po popełnieniu przestępstwa, prawa do uzna-
nia osobowości prawnej, prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania. 
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Wi przypadku zastosowania artykułu 4 zainteresowane państwo jest zobo-
wiązane do poinformowania innych stron za pośrednictwem Sekretarza Gene-
ralnego ONZ, jakie postanowienia zostały uchylone i z jakich powodów. 

Pakt ten przewiduje także możliwość ograniczenia praw i wolności z uwagi na 
wymogi porządku publicznego, zdrowia lub moralności publicznej, jak też praw 
i wolności innych osób. Tego rodzaju ograniczenia wyraźnie przewidziane przez 
ustawy mogą być zastosowane w stosunku do prawa swobodnego poruszania się 
i wolności wyboru miejsca zamieszkania (art. 12), prawa do publicznych 
przesłuchań (art. 14), prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania (art. 18), pra-
wa do posiadania własnych poglądów (art. 19) oraz prawa do swobodnego sto-
warzyszania się (art. 22). Ograniczenia tego typu ustalone przez prawo i pomyś-
lane jako dodatkowe zabezpieczenie przed nadużyciami są koniecznością 
w społeczeństwie demokratycznym. Słabym punktem Paktu jest jednak to, iż nie 
definiuje on pojęcia społeczeństwa demokratycznego, a bynajmniej nie jest ono 
jednoznaczne. 

3. Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych stanowi o uznaniu kompetencji Komitetu Praw Człowieka do przyj-
mowania i rozpatrywania skarg od jednostek twierdzących, że stały się ofiarami 
naruszenia praw wymienionych w Pakcie przez państwo stronę Paktu. Warun-
kiem jest wyczerpanie wszystkich dostępnych wewnątrzpaństwowych środków 
zaradczych. 

4. Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywa-
telskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci stanowi, że wobec każdej 
osoby fizycznej znajdującej się w ramach jurysdykcji krajowej Państwa strony 
należy podjąć wszelkie niezbędne środki celem zniesienia kary śmierci. 
Odstępstwem od nie stosowania kary śmierci może być wojna. 

5. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 
(Nowy Jork, 16 grudnia 1966 r.).5 Rezolucja Zgromadzenia Narodowego 
przyjmująca pakty na pierwszym miejscu postawiła ten właśnie Pakt, przez co 
nadała szczególne znaczenie zawartym w nim prawom. Część z nich przeniesio-
na z Powszechnej Deklaracji, została znacznie rozwinięta i skonkretyzowana. Obok 
możliwości realizacji wymienionych praw Pakty dodatkowo określają też 
obowiązki ciążące na państwach w stosunku do poszczególnych praw. 

Pakt rozpoczyna wyliczanie praw ekonomicznych od prawa do pracy i zobo-
wiązuje państwo do zapewnienia jego realizowania. Nie gwarantuje on jednak 
pełnej ochrony przed bezrobociem ani też pełnego zatrudnienia. Określa nato-
miast kierunek polityki państw w tym zakresie, zobowiązując je do prowadzenia 
odpowiedniej polityki gospodarczej i społecznej. 
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Formułując prawo każdego do zabezpieczenia społecznego, łącznie z ubez-
pieczeniem społecznym, nie precyzuje on, na kim ciąży obowiązek jego realizacji. 
Kładzie natomiast zdecydowany nacisk na potrzebę udzielenia jak najszerszej 
pomocy rodzinie jako naturalnej i podstawowej komórce społeczeństwa. 
Wyjątkową opieką należy otaczać matki przed i po urodzeniu dziecka oraz wszyst-
kie dzieci i młodzież. Pozostałe postanowienia Paktu zgodne są z treścią Powszech-
nej Deklaracji. 

Pakt zawiera postanowienia dotyczące zobowiązań, jak również program 
działań, które powinny zostać podjęte na płaszczyźnie wewnętrznej i między-
narodowej, co mobilizuje narody do współpracy gospodarczej, społecznej i kul-
turalnej, w związku z czym jego postanowienia oddziałują na rzecz postępu 
społecznego i rozwoju. 

Uchwalenie, a następnie wejście w życie Paktów Praw Człowieka miało bar-
dzo istotne znaczenie. Międzynarodowa Karta Praw Człowieka (którą miała opra-
cować Komisja Praw Człowieka), składająca się z Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, Paktów i Protokołu Fakultatywnego, stała się rzeczywistością. Jednak 
z punktu widzenia zarówno formalno-prawnego, jak i merytorycznego Pakty 
różnią się od Deklaracji, co przy porównaniu szczególnie uwidacznia ich znacze-
nie. 

Powszechna Deklaracja została uchwalona głosami 48 państw przy 8 wstrzy-
mujących się, Pakty natomiast 105 głosami przy nieobecności kilku państw, czyli 
przez dwukrotnie większą liczbę członków ONZ. Liczba członków Organizacji 
Narodów Zjednoczonych powiększyła się znacznie w latach 1948-1966 w wyniku 
wejścia do Organizacji krajów rozwijających się z Afryki i Azji. 

Ponadto Powszechna Deklaracja nie ma wiążącego charakteru prawno-między-
narodowego, podczas gdy Pakty są umową międzynarodową nakładającą 
zobowiązania na strony. Mówi się także, że nadały one prawom i wolnościom 
zawartym w Powszechnej Deklaracji charakter norm prawa międzynarodowego. 

Wiążący charakter Paktów wymusił także precyzyjne zdefiniowanie wielu praw 
zawartych w Powszechnej Deklaracji oraz wskazanie konkretnych instrumentów 
i gwarancji niezbędnych do ich realizacji. Duże znaczenie mają tu postanowienia 
0 kontroli międzynarodowej opartej na sprawozdaniach ze stanu realizacji 
zobowiązań państw. 

Porównując ich treść z treścią Deklaracji, zauważa się zarówno istotne braki, 
jak i uzupełnienia. Pakty nie zawierają zamieszczonego w niej prawa do własności 
1 zakazu arbitralnego jej pozbawiania. Opuszczono także postanowienia dotyczące 
praw każdego człowieka do ubiegania się o uzyskanie azylu w innym kraju, po-
siadania obywatelstwa oraz zakresu samowolnego pozbawiania go. 
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Patrząc na to od drugiej strony, Pakty uznały niektóre prawa nie zamiesz-
czone w Powszechnej Deklaracji. Najważniejsze z nich to prawo do samostano-
wienia i do swobodnego dysponowania swymi bogactwami naturalnymi i zaso-
bami. Rozszerzyły one znacznie zakres praw ekonomicznych, społecznych i kul-
turalnych oraz sformułowały wyraźny zakaz propagandy wojennej. 

Wspólną cechą Paktów jest stworzenie instytucjonalnych mechanizmów kon-
trolnych, które umożliwiają jednostce dochodzenie swoich praw. 

Obok omówionych wyżej dokumentów istotną rolę w procesie ochrony praw 
człowieka odgrywają konwencje międzynarodowe ONZ dotyczące grup podmio-
tów lub wyspecjalizowanych zagadnień z zakresu praw człowieka.6 Są to: 

1. Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dys-
kryminacji Rasowej (Nowy Jork, 7 marca 1966 r,). Jest ona traktatem międzynaro-
dowym tworzącym prawa i obowiązki dla stron. Weszła w życie 4 stycznia 1969 r. 
Polska ratyfikowała konwencję 9 października 1968 r., lecz z zastrzeżeniami. 
W ramach tych zastrzeżeń Polska nie uważa się za związaną postanowieniami 
art. 22 Konwencji, który dotyczy poddania sporu między państwami-stronami 
Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Polska nie przyjęła również 
deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej 
do rozpatrywania skarg indywidualnych (art. 14 Konwencji). 

2. Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet 
(Nowy Jork, 18 grudnia 1979 r,). Weszła ona w życie 3 września 1981 r. Definiuje, 
co to jest „dyskryminacja kobiet", zobowiązuje państwa-strony do zapewnienia 
kobietom równych z mężczyznami praw politycznych i obywatelskich. Prawa eko-
nomiczne, społeczne i kulturalne winny być zapewnione kobietom bez dyskrym-
inacji i na równych prawach z mężczyznami w każdym z państw-stron Konwencji, 
podobnie prawa osobiste. 

3. Konwencja w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, 
Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (Nowy Jork, 10 grudnia 
1984 r.). Weszła w życie 26 czerwca 1987 r. Zobowiązuje państwa-strony do podję-
cia skutecznych środków ustawodawczych, administracyjnych, sądowych lub 
innych w celu zapobiegania okrutnemu traktowaniu człowieka na terytorium 
podlegającym jurysdykcji państwa-strony. Założono utworzenie Komitetu przeciw 
torturom, składającego się z 10 ekspertów wybieranych na okres 4 lat. Państwa-
-strony zobowiązały się do przedkładania Komitetowi, za pośrednictwem Sekre-
tarza Generalnego ONZ, sprawozdań dotyczących środków podjętych przez nie 
dla wypełnienia obowiązków wynikających z Konwencji. 

4. Konwencja Praw Dziecka (Nowy Jork, 20 listopada 1989 r,), która weszła w 
życie 2 września 1990 r., definiuje „dziecko" jako istotę ludzką w wieku poniżej 18 
lat, chyba że zgodnie z prawem miejscowym uzyska ona wcześniej pełnoletność. 
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Podaje Katalog praw dziecka i interpretuje je, a ponadto określa zakres kontroli 
międzynarodowej w celu wykonywania postanowień Konwencji. 

W wyniku opracowania i przyjęcia analizowanych wyżej dokumentów, w ra-
mach ONZ stworzony został uniwersalny system ochrony praw człowieka i oby-
watela. Stopniowo coraz więcej krajów zaczęło uznawać te normy i zobowiązywać 
się do ich przestrzegania na własnym terytorium. Jednocześnie rozbieżności zdań 
wśród dużej liczebnie i zróżnicowanej gospodarczo oraz kulturowo grupy kra-
jów członkowskich ONZ odnośnie do podejmowania wspólnych działań mających 
na celu ochronę praw człowieka wielokrotnie hamowały próby skutecznej reakcji 
na rodzące się kryzysy i napięcia. Ponadto większość państw dostrzegała -
zwłaszcza w okresie powojennym - konieczność opracowania w oparciu o te do-
kumenty uniwersalnych traktatów regionalnych, normujących prawa człowieka 
i uwzględniających szczególne potrzeby danego obszaru a jednocześnie zgod-
nych z uznawanym systemem wartości. Należy jednak podkreślić, że wszystkie 
te konwencje - zarówno o charakterze uniwersalnym, jak i regionalnym - trak-
towane są przez prawo międzynarodowe w sposób równoważny. Jednakże 
w niektórych regionach, w tym zwłaszcza w Europie, musi dojść do podziału 
zadań oraz określenia ram i form współpracy między regionalnymi organiza-
cjami międzynarodowymi zajmującymi się prawami człowieka, żeby nie 
dochodziło do tworzenia konwencji o zbliżonym zakresie przedmiotowym. 

Regionalne systemy ochrony praw człowieka 
A. System ochrony praw człowieka w Europie 
Najbardziej rozbudowane systemy praw człowieka wykształcone zostały 

w Europie. Do organizacji, które odegrały w tej dziedzinie wiodącą rolę, należy 
zaliczyć Radę Europy. Obok niej istotne znaczenie miała działalność Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (obecnie Organizacja Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie) oraz Wspólnoty Europejskiej. 

Q System ochrony praw człowieka Rady Europy 
1. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (weszła 

w życie 8 września 1953 r.). Tekst Konwencji zawiera zobowiązanie państw do 
przestrzegania i gwarantowania następujących praw człowieka: prawa do życia, 
wolności od tortur i innego nieludzkiego traktowania lub karania, wolności od 
niewolnictwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej, prawa do wolności 
i bezpieczeństwa osobistego, do rzetelnego procesu sądowego w rozsądnym ter-
minie w sprawach karnych i cywilnych, prawa do prywatności oraz tajemnicy 
mieszkania i korespondencji, wolności myśli, sumienia i wyznania, swobody wy-
powiedzi łącznie z wolnością prasy, wolności spokojnego zgromadzania się i sto-
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warzyszania, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do związków 
zawodowych, prawo do małżeństwa i założenia rodziny. 

Twórcy Konwencji świadomie ograniczyli ten katalog jedynie do praw i wol-
ności, które wydawały się im wtedy najważniejsze i możliwe do szybkiej realiza-
cji. Równie ważny był wzgląd na konieczność uzyskania jak najszerszego 
konsensusu wśród państw - członków Rady Europy.7 

Konwencja Europejska przewiduje możliwość wprowadzenia pewnych og-
raniczeń oraz zawieszania stosowania określonych praw. Artykuł 11 stanowi, iż 
możliwe są jedynie takie ograniczenia wykonywania praw ustanowionych Kon-
wencją, które są „konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na inte-
resy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapo-
bieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolnoś-
ci innych osób". Z kolei artykuł 15 Konwencji mówi o sytuacjach wyjątkowych: 
„W przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego 
życiu narodu, każda z Wysokich Układających się Stron może podjąć środki 
uchylające stosowanie zobowiązań wynikających z niniejszej Konwencji". „Środ-
ki uchylające" też są ograniczone - nie wolno zawiesić prawa do życia, zakazu 
tortur i niehumanitarnego traktowania, niewoli i poddaństwa.8 

Wyjątkowe znaczenie i oryginalność systemu praw człowieka Rady Europy 
leży w mechanizmach kontroli poszanowania gwarantowanych praw. W od-
różnieniu od Powszechnej Deklaracji, która jako zwykła rezolucja Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych nie nakłada obowiązków na państwo, a jest 
jedynie niejako zalążkiem prawa, Konwencja Europejska posiada moc prawną 
wiążącą państwa-strony, Nie zadowala się ona bowiem uznaniem praw osobistych, 
ale nadaje im rangę kategorii prawnej - po raz pierwszy w historii prawa między-
narodowego tworzy system ich ochrony. System implementacji Konwencji opie-
ra się na kilku założeniach. Po pierwsze, prawa chronione Konwencją dotyczą 
obywateli bezpośrednio, to znaczy bez pośrednictwa przepisów wykonawczych 
w ustawodawstwie wewnętrznym. Niewłaściwe ustawodawstwo wewnętrzne nie 
może być przeszkodą dla obywatela w korzystaniu z przysługujących mu wprost 
z Konwencji praw. Po drugie, system ochrony zasadza się także na gwarancjach 
kolektywnych. Mówi o tym artykuł 24, który ustanawia możliwość wnoszenia 
skargi państwowej.9 

Najskuteczniejszym środkiem ochrony praw człowieka i kluczowym elemen-
tem systemu kontroli ustanowionego przez Konwencję jest prawo skargi indy-
widualnej. Artykuł 25 przyznaje Europejskiej Komisji Praw Człowieka kompe-
tencję do przyjmowania skarg przedłożonych przez „każdą osobę, organizację 
pozarządową lub grupę jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez 
jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w niniejszej Konwencji". 
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Wszystkie państwa-strony Konwencji uznały prawo składania skarg indywidu-
alnych przewidzianych w artykule 25. Większość z nich skorzystała z możliwości 
uznania tego prawa tylko na czas określony, jednakże odpowiednie deklaracje są 
regularnie odnawiane. Aktualnie jedynie Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia 
i Szwecja złożyły deklaracje uznające prawo składania skarg indywidualnych na 
czas nieokreślony. Niektóre państwa uznały to prawo niedawno i z tego względu 
Komisja i Trybunał rozpatrzyły dotychczas niewielką liczbę skarg indywidual-
nych (Cypr, Malta, San Marino, Turcja). 

Jeśli państwo nie zdecydowało inaczej, wówczas Komisja ma kompetencję do 
rozpatrywania skarg przedłożonych jej na podstawie artykułu 25 we wszystkich 
sprawach, jakie miały miejsce od momentu wejścia w życie Konwencji względem 
danego państwa. Jedynie Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania złożyły deklarację 
0 uznaniu kompetencji Komisji tylko odnośnie tych spraw lub wydanych decyzji, 
które miały miejsce po wejściu w życie deklaracji dotyczącej tego artykułu. Ko-
misja uznała tego rodzaju deklaracje za zgodne z powyższym artykułem. Jeżeli 
państwo nie złożyło we wskazany wyżej sposób deklaracji ograniczającej kompe-
tencje Komisji, wówczas oigan ten uznaje się za kompetentny do rozpatrywania 
wszystkich spraw, jakie miały miejsce w okresie między datą ratyfikacji przez państ-
wo Konwencji, a datą wejścia w życie deklaracji, o której mowa w artykule 25. 

Europejska Konwencja Praw Człowieka uzupełniona była na przestrzeni 11 
lat protokołami dodatkowymi.10 

Prawa zagwarantowane w Konwencji przysługują nie tylko obywatelom posz-
czególnych państw, ale wszystkim osobom, które nawet na krótko znajdą się na 
terytorium danego kraju. 

W niektórych krajach Konwencja została uznana za część systemu prawa 
wewnętrznego na równi z ustawodawstwem." W efekcie postanowienia Kon-
wencji mogą stanowić samodzielną podstawę dochodzenia roszczeń przed sądami 
1 innymi organami państwa. Nawet jednak wtedy, gdy Konwencja pozostaje na 
zewnątrz porządku prawnego danego kraju, obowiązkiem państwa jest dbać 
o to, aby jego prawo nie było sprzeczne z zapisami Konwencji.12 

Znaczenie Konwencji Europejskiej dla państwa, które ją ratyfikuje, jest dwo-
jakie. Po pierwsze, poprzez ratyfikację państwo zobowiązuje się do dostosowania 
swojego prawa krajowego do postanowień Konwencji. Sposób tego dostosowa-
nia jest rozmaity i zależy od tego, jakie miejsce w wewnętrznym porządku 
prawnym danego państwa zajmują traktaty międzynarodowe i w jaki sposób są 
one do tego porządku wewnętrznego wprowadzane. W grę wchodzą różnego 
rodzaju systemy, od systemów, w których prawo międzynarodowe i prawo kra-
jowe uważane są za jednolity system norm, do systemów, gdzie prawo trakta-
towe musi być wprowadzone do prawa krajowego, aby mogło uzyskać moc 
prawną w stosunkach wewnętrznych. Konwencja nie określa, w jaki sposób ma 
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być ono postrzegane przez państwa członkowskie, co jest wyrazem woli jej syg-
natariuszy poszanowania daleko idących odmienności systemowych pomiędzy 
porządkami prawnymi państw Europy. 

Po drugie, postanowienia Konwencji mają charakter tzw. norm samowykonal-
nych, to znaczy takich, które niezależnie od tego, że są źródłem zobowiązań 
międzynarodowych, stanowią także bezpośrednie źródło praw człowieka i mogą 
być bezpośrednio stosowane w państwie. Zobowiązanie państwa sprowadza się 
w tym zakresie do poszanowania praw, które Konwencja gwarantuje. To, czy 
normy samowykonalne są stosowane, zależy nie tylko od tego, jakie jest miejsce 
i ranga tego dokumentu w wewnętrznym porządku prawnym. Rozwiązania 
przyjęte w państwach członkowskich są rozmaite: od przyznania normom Kon-
wencji rangi równej przepisom konstytucji (np. Austria, Holandia) poprzez 
uznawanie norm Konwencji za równoważne ustawom zwykłym (np. Niemcy), 
aż po państwa, w których w ogóle nie dokonano transformacji ani adaptacji, 
a traktat w zasadzie nie obowiązuje.13 

2. Europejska Karta Socjalna (Turyn, 18 października 1961 r.), Protokół Do-
datkowy do Europejskie Karty Socjalnej (Strasbourg, 5 maja 1988 r.) i Protokół 
Zmieniający Europejską Kartę Socjalną (Turyn, 21 października 1991 r,)M Doku-
menty te są odpowiednikiem Konwencji Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka 
w zakresie praw ekonomicznych i społecznych. Te ostatnie prawa można po-
dzielić na trzy grupy:15 

Prawa wiążące się z ochroną pracy: 
• Prawo do pracy, włącznie z zapewnieniem poradnictwa i szkolenia zawo-

dowego 
• Prawo do odpowiednich warunków pracy, prawo do bezpiecznych i higie-

nicznych warunków pracy, prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, włącznie 
z uznaniem prawa pracowników, mężczyzn i kobiet, do jednakowego wyna-
grodzenia za pracę jednakowej wartości 

• Prawo do organizowania się, prawo do rokowań zbiorowych, do informacji 
i konsultacji oraz do brania udziału w określaniu i polepszaniu warunków pracy 

• Prawo do ochrony określonych grup pracowników: dzieci i młodzieży, kobiet, 
osób upośledzonych i robotników migrujących. 

Prawa każdego do ochrony społecznej: 
• Prawo do ochrony zdrowia, do zabezpieczenia społecznego, do pomocy 

społecznej i medycznej oraz prawo do korzystania ze służb opieki społecznej. 
Prawo do ochrony poza środowiskiem pracy: 
• Prawa dzieci i młodzieży, matek, rodzin, osób niepełnosprawnych, robotni-

ków migrujących i ich rodzin oraz osób w podeszłym wieku.16 
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Państwo ratyfikujące Kartę nie musi zobowiązywać się do realizacji wszyst-
kich zawartych w niej praw. W artykule 20 określono minimum ratyfikacyjne. 
Spośród siedmiu artykułów części II Karty, określonych jako tzw. rdzeń, w których 
zawarto prawa o podstawowym znaczeniu, państwo może wybrać pięć, które 
zobowiązuje się realizować. Dla przykładu Grecja i Turcja wyłączyły artykuł 5 
(prawo do organizowania się) i artykuł 6 (prawo do rokowań zbiorowych), 
stanowiące jedne z podstawowych praw zawartych w Karcie. Austria, Dania, 
Holandia i Malta odrzuciły częściowo bądź w całości dyspozycje dotyczące praw 
pracowników migrujących. Belgia, Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania i Portu-
galia są jedynymi państwami, które ratyfikowały cały zespół dyspozycji Ta właśnie 
elastyczność, która jest akceptowana w podejściu do poszczególnych posta-
nowień, stała się jednym z powodów słabości Karty. 

Zgodnie z artykułem 20, każde państwo, które ratyfikowało Kartę zobowiązane 
jest do utrzymywania systemu inspekcji pracy, właściwego dla warunków kra-
jowych. 

Artykuły 21-29 dotyczą systemu kontroli stosowania Karty. Zgodnie z nim każde 
państwo będące stroną Karty ma obowiązek przedkładania Sekretarzowi Gene-
ralnemu Rady Europy raportu dotyczącego metody realizacji postanowień, 
którymi się związało. Raport należy składać co dwa lata. Na życzenie Komitetu 
Ministrów państwa-strony muszą również przedstawiać sprawozdania dotyczące 
tych części postanowień, których nie przyjęły.17 

Ocena Europejskiej Karty Socjalnej (wraz z protokołami) nie jest jednoznacz-
na. W okresie swego obowiązywania wniosła ona niezaprzeczalny wkład w rozwój 
ustawodawstwa pracy i polityki socjalnej w wielu państwach europejskich. 
Przyczyniła się niewątpliwie w ten sposób do osiągnięcia znacznego postępu 
społecznego i cywilizacyjnego. Treść Karty budzi jednak szereg zastrzeżeń. Wska-
zuje się głównie na nieprecyzyjne sformułowanie wielu przepisów i wynikające 
stąd problemy interpretacyjne. 

3. Europejska Konwencja o zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub 
Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (Strasbourg, 26 listopada 1987 r.)18- ma 
charakter uzupełniający w stosunku do dwóch poprzednich Konwencji. Na jej 
mocy powołano Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. W skład Komitetu 
wchodzą niezależni i bezstronni eksperci reprezentujący różne zawody: prawnicy, 
lekarze, funkcjonariusze więzienni, politycy itp. Wizytują oni więzienia, komi-
sariaty policyjne, obozy dla imigrantów, miejsca odbywania kar w koszarach 
wojskowych, zakłady psychiatryczne itp. celem zbadania warunków i sposobu 
traktowania osób przebywających w odosobnieniu. Członkowie Komitetu mają 
nieograniczony dostęp do wszystkich miejsc odosobnienia i są uprawnieni do 
prowadzenia rozmów bez świadków z osobami odosobnionymi lub każdą inną 
osobą zdolną udzielić im wymaganych informacji, włącznie z przedstawicielami 
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organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka oraz przed-
stawicielami stosownych władz.19 

Wizytacja członków Komitetu odbywa się po uprzednim zawiadomieniu zain-
teresowanego państwa. Wyjątkowo władze państwa mogą wnieść sprzeciw co do 
czasu i miejsca wizytacji zaproponowanych przez Komitet. Możliwości sprzeci-
wu państwa Konwencja ogranicza do względów dotyczących obrony narodowej, 
bezpieczeństwa publicznego, możliwości poważnego zakłócenia porządku 
w miejscu wizytacji oraz w indywidualnych przypadkach trwania pilnego 
przesłuchania związanego z poważnym przestępstwem (Art. 9 ust. 1). 

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu państwo oraz Komitet mają obowiązek 
przystąpienia do konsultacji w celu wyjaśnienia sytuacji oraz porozumienia się 
co do środków umożliwiających Komitetowi szybkie wypełnienie jego funkcji. 

Konwencja postanawia, że wszelkie informacje zebrane przez Komitet 
w związku z wizytą, a także raporty i treść konsultacji z państwem są tajne. Raport 
może jednak zostać opublikowany wraz z uwagami zainteresowanej strony, jeśli 
wyrazi ona chęć zaprezentowania swojego stanowiska. 

Podstawowym walorem Konwencji jest jej prewencyjny charakter. Dotych-
czas istniejące instrumenty międzynarodowe słabo eksponowały możliwość zapo-
biegania torturom oraz nieludzkiemu traktowaniu. Przewidziana w Konwencji 
instytucja konsultacji, którą cechuje mediacyjno-koncyliacyjny charakter, ma na 
celu ochronę praw człowieka i jej ustawiczne doskonalenie, a nie tylko potępienie 
danego państwa w opinii społeczności europejskiej. 

4. Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych (Wiedeń, listo-
pad 1994 r.) - jest pierwszym prawnie wiążącym instrumentem w tym zakresie. 
Pierwsza część Konwencji zawiera ogólne zasady, w tym uznanie, że ochrona 
mniejszości narodowych oraz osób do nich należących stanowi element między-
narodowej ochrony praw człowieka.20 

Druga część Konwencji ramowej zawiera zapisy ustanawiające bardziej 
szczegółowe zasady oraz zobowiązania stron. Niektóre z tych zasad to: 

• zasada niedyskryminacji; 
• upowszechnianie i utrwalanie kultury, religii, języka i tradycji; 
• wolność zgromadzenia, stowarzyszania się, wyrażania opinii i religii; 
• wolność otrzymywania i przekazywania informacji i idei w języku mniej-

szości oraz dostęp i korzystanie ze środków przekazu; 
• udział w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym; 
• zakaz przymusowej asymilacji. 

Państwa sygnatariusze Konwencji Ramowej zobowiązali się do podjęcia sta-
rań - uzupełniających ich zobowiązania wynikające z Konwencji - w celu za wie-
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rania umów wielo- i dwustronnych, zwłaszcza z państwami sąsiadującymi, dla 
ochrony osób należących do mniejszości (Art. 18). 

O System ochrony praw człowieka Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie21 

1. Akt Końcowy Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinki, 1 sierp-
nia 1975 r). 

Prawa człowieka w ramach Aktu Końcowego KBWE zagwarantowane są 
w VII i VIII rozdziale I Aktu Końcowego. Zasada VII zatytułowana: „Poszano-
wanie praw człowieka i podstawowych wolności, włączając w to wolność myśli, 
sumienia, religii lub przekonań" zobowiązuje Państwa Uczestniczące do szano-
wania praw człowieka i podstawowych wolności bez względu na rasę, pleć, język 
lub religię. Ponadto Państwa Uczestniczące zobowiązane są do popierania oby-
watelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych, kulturalnych oraz innych 
praw i wolności. Uznają uniwersalne znaczenie praw człowieka i podstawowych 
wolności, których poszanowanie jest zasadniczym czynnikiem pokoju, sprawied-
liwości i dobrobytu. 

Zasada VIII określa „Równouprawnienie i samostanowienie narodów", które 
mają szanować Państwa Uczestniczące. Na mocy zasady równouprawnienia i sa-
mostanowienia narodów, wszystkie narody zawsze mają prawo, w warunkach 
pełnej wolności, określać kiedy i jak sobie tego życzą ich zewnętrzny i wew-
nętrzny status polityczny bez ingerencji z zewnątrz oraz kształtować według 
własnego życzenia swój rozwój polityczny, gospodarczy, społeczny i kulturalny. 
Stanowi to potwierdzenie znaczenia poszanowania i efektywnego korzystania 
przez narody z równych praw oraz z ich prawa do samostanowienia dla rozwoju 
przyjaznych stosunków między nimi, jak też między innymi państwami. 

2. Dokument Końcowy Spotkania Wiedeńskiego (Wiedeń, styczeń 1989 r.) -
kładzie nacisk m.in. na następujące prawa i wolności: wolność myśli, sumienia, 
religii lub przekonań bez względu na rasę, płeć, język lub religię. Dokument Koń-
cowy nie jest prawnie wiążący. 

3. Dokument Spotkania Kopenhaskiego Konferencji w sprawie Ludzkiego 
Wymiaru KBWE (Kopenhaga, 29 czerwca 1990 r.) - określa normy materialne praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz zakłada, że uznanie tych praw i wol-
ności stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju. W dokumencie pra-
wa człowieka usytuowane zostały w kontekście demokracji, za której fundamenty 
uważane są: pluralizm, rządy prawa, swoboda wyboru systemu politycznego. 

4. Paryska Karta Nowej Europy (Paryż, 21 listopada 1990 r.) - stanowi krok 
w kierunku normatywizacji i instytucjonalizacji procesu helsińskiego. W części 
„Prawa człowieka, demokracja i rządy prawa" stwierdza, że prawa człowieka 
i podstawowe wolności stanowią prawo przyrodzone wszystkich istot ludzkich, 
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są niezbywalne oraz gwarantowane przez prawo. Ich ochrona i popieranie 
stanowią naczelny obowiązek rządu. Ich poszanowanie jest zasadniczym zabez-
pieczeniem przed „wszechpotężnym" państwem. Ich przestrzeganie i pełne urze-
czywistnienie stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju. 

Osiągnięciem Karty jest ukonstytuowanie się organów KBWE: Rady, Komitetu 
Wysokich Przedstawicieli oraz Sekretariatu, Centrum Zapobiegania Konfliktom 
(Wiedeń) i Biura Wolnych Wyborów (Warszawa). 

5. Dokument Spotkania w Moskwie Konferencji w Sprawie Ludzkiego Wymia-
ru KBWE (Moskwa, 3 października 1991 r.) - tworzy podstawowe normy proce-
duralne w zakresie praw i podstawowych wolności człowieka oraz normy mate-
rialne, które dotyczą wolności osobistej, równości i niedyskryminacji, ochrony 
praw człowieka w stanach wyjątkowych i gwarancji skutecznego odwołania się 
do kompetentnej, niezawisłej instancji krajowej. 

6. Deklaracja Szczytu Helsińskiego KBWE (Helsinki, 10 lipca 1992 r.) - pot-
wierdza zasady wspólnych wartości Helsińskiego Aktu Końcowego oraz Karty 
Paryskiej. Stwierdza poważne naruszenie zobowiązań KBWE w dziedzinie praw 
człowieka i podstawowych wolności, takich jak; konflikty etniczne, nietolerancja, 
nacjonalizm. 

Celem deklaracji jest między innymi wzmocnienie instytucji i struktur KBWE. 
Państwa Uczestniczące ustanowiły Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości 
Narodowej. Ma on za zadanie zapobiegać konfliktom w możliwie wczesnym sta-
dium napięć. Wybierany jest na okres trzech lat, z możliwością przedłużenia na 
następną kadencję. 

[~1 System ochrony praw człowieka Wspólnot Europejskich22 

Nie formułuje katalogu praw jednostki. Reguluje przede wszystkim zagad-
nienia gospodarcze, administracyjne i techniczne, ale z ich unormowań można 
wywieść pewne prawa jednostki, np. zasadę równości jednostek wobec prawa 
Wspólnoty, zakaz dyskryminacji, gwarancje własności, swobodę ruchu oso-
bowego, swobodę wyboru miejsca zamieszkania itp. 

1. Traktat rzymski (Rzym, 25 marca 1957 r.). Ochrona Praw człowieka w nim 
zawarta jest fragmentaryczna. Układ ten nie zawiera katalogu praw człowieka, 
ani też odnośnej klauzuli ogólnej. Zawiera natomiast pewne prawa i gwarancje 
dotyczące praw człowieka w szerokim rozumieniu, a ich specyfika i ograniczony 
zakres wynikają z celów Wspólnoty.23 

Artykuł 7 stanowi klasyczną, lecz merytorycznie znacznie okrojoną klauzulę 
niedyskryminacji. Wzorowany na artykule 2 Powszechnej Deklaracji i artykule 14 
Europejskiej Konwencji stanowi, że „w ramach niniejszego układu i z zas-
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Kolejne unormowania dotyczące praw człowieka zawarto w: 
• artykule 119, uznającym obowiązek zapewnienia jednakowego wynagrodze-

nia dla kobiet i mężczyzn za jednakową pracę; 
• artykułach 8-51, wprowadzających zasadę wolności przemieszczania się 

przedsiębiorców z państw Wspólnoty; 
• artykułach 52-58 (Rozdz. 2), poświęconych prawu do zakładania firmy; 
• artykułach 59-66, regulujących zagadnienia swobodnego wykonywania 

usług.24 

2. Jednolity Akt Europejski (Luksemburg, 28 lutego 1986 r.) przede wszystkim 
dotyczy wszelkich stosunków gospodarczych, reguluje również pewne kwestie 
związane z polityką socjalną, ochroną środowiska naturalnego, postępem nauko-
wo-technicznym. 

Zagadnienie ochrony praw człowieka zostało sformułowane w formie de-
klaracji polityczno-prawnej woli państw członkowskich w preambule JAE. Część 
szczegółowa Aktu nie porusza bezpośrednio tych zagadnień, lecz rozszerza kata-
log praw społecznych (artykuł 118A i 118B) w zakresie ochrony zdrowia i bez-
pieczeństwa pracowników. 

3. Traktat o Unii Europejskiej (Maastricht, 7 lutego 1992 r.). Państwa 
członkowskie potwierdzają w traktacie swoje przywiązanie do poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, zakładają wzmocnienie ochrony praw i in-
teresów obywateli państw członkowskich przez ustanowienie obywatelstwa Unii. 
Unia szanuje prawa podstawowe, gwarantowane przez Europejską Konwencję 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, oraz takie, jakie wynikają 
ze wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich. 

Traktat akceptuje znaczenie ochrony praw jednostki, stanowiąc o współpracy 
w dziedzinie polityki zagranicznej i obronnej oraz sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych.25 

4. Deklaracja o Prawach Człowieka (Luksemburg, 29 czerwca 19911) została 
przyjęta przez Radę Europejską i nie ma charakteru traktatu międzynarodowego. 
Wyraża rosnące znaczenie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w sto-
sunkach międzynarodowych i krajowych porządkach prawnych. 

Wspólnota i jej państwa członkowskie zobowiązują się prowadzić swą poli-
tykę popierania i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności poprzez 
działania indywidualne i zbiorowe. Rada Europejska wzywa wszystkie Państwa, 
by stały się stroną obowiązujących dokumentów międzynarodowych w zakresie 
praw człowieka. 

Rada Europejska przypomina, jaki jest podstawowy charakter zasady niedys-
kryminacji. Podkreśla potrzebę ochrony praw człowieka w stosunku do osób 
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Rada Europejska przypomina, jaki jest podstawowy charakter zasady niedys-
kryminacji. Podkreśla potrzebę ochrony praw człowieka w stosunku do osób 
należących i nie należących do mniejszości przez skuteczne ustanowienie 
demokracji. 

Rada Europejska wskazuje na niepodzielny charakter praw człowieka. Pro-
mocja praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych oraz praw obywatelskich 
i politycznych ma podstawowe znaczenie dla pełnego urzeczywistnienia god-
ności ludzkiej i uzasadnionych dążeń każdej jednostki. 

5. Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności (Strasbourg, 12 kwietnia 1989 r.) 
stanowi podstawę nienaruszalności godności ludzkiej, określa prawo do życia, 
do wolności i do bezpieczeństwa osobistego, zakaz poddawania torturom, nie-
ludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu itp. Jest to pierwszy akt 
wspólnotowy, w którym dokonano uporządkowania praw i wolności jednostki. 
Nie jest dokumentem prawnie wiążącym i nie wszystkie ujęte w nim prawa należą 
do prawa wspólnotowego. 

6. Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników (Stras-
bourg, 9 grudnia 1989 r.) jest dokumentem o charakterze fakultatywnym, nie 
posiadającym waloru obowiązującego prawa. Karta ujmuje potrzeby socjalne pra-
cowników w aspekcie ich uprawnień podmiotowych, a nie zasad polityki państ-
wa czy obowiązków państw, np.: wolność przemieszczania się, prawo do 
swobodnego wyboru i wykonywania zawodu oraz słusznego wynagradzania, 
zabezpieczenia osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych itd. 

B. Amerykański system ochrony praw człowieka 
System ten, określany mianem interamerykańskiego (obu Ameryk), powstał 

i funkcjonuje w ramach Organizacji Państw Amerykańskich, która utworzona 
została na bazie Karty z Bogoty przyjętej w 1948 r. W tym samym roku przyjęto, 
na IX Konferencji Międzyamerykańskiej, Amerykańską Deklarację Praw i Obo-
wiązków Człowieka. W kwestii praw nie odbiega ona od dokumentów przyję-
tych przez ONZ czy Radę Europy. 

1. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (San Jose, 22 listopada 1969 r.) -
została uchwalona przez Międzyamerykańską Konferencję Dyplomatyczną. 
W latach 1988 i 1990 dodano do niej dwa protokoły. Precyzuje ona obowiązki państ-
wa oraz określa stosunek między obowiązkami i prawami. 

Amerykańska Konwencja Praw Człowieka jest traktatem międzynarodowym, 
rodzi więc prawa i obowiązki dla stron. Weszła ona w życie 18 lipca 1978 r. 

2. Protokół Dodatkowy do Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka 
dotyczący Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (San Salwador, 17 
listopada 1988 r). Artykuły tego dokumentu określają prawa gospodarcze, socjal-
ne i kulturalne oraz sposoby ich realizacji przez państwa-strony, Protokół nakłada 
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na państwa-strony zobowiązanie do przyjęcia odpowiednich środków krajowych, 
podjęcia współpracy między państwami oraz zobowiązania do niedyskryminacji 
itp. państwa-strony zobowiązane są do składania okresowych sprawozdań 
odnośnie do środków, które będą stopniowo podejmowane dla zapewnienia 
należytego poszanowania praw wymienionych w Protokole. 

3. Protokół do Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczący 
Zniesienia Kary Śmierci (otwarty do podpisu 8 kwietnia 1990 r.) - wszedł w życie 
28 sierpnia 1991 r. 

C. Afrykański system ochrony praw człowieka 
System ten powstał w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej. Przyjęta 

w 1981 r. Afrykańska Karta Praw Człowieka i Narodów (Ludów) jest odzwierciedle-
niem specyfiki krajów tego regionu. Stąd pierwszoplanowe ujęcie prawa ludów 
i obowiązków człowieka, a także ograniczeń praw człowieka. 

1. Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (Nairobi, 26 czerwca 1981 r.). 
Część I określa prawa człowieka i ludów oraz obowiązki jednostek. Główny na-
cisk kładzie na obowiązki wobec rodziny i społeczeństwa, obowiązek poszano-
wania i liczenia się ze swymi bliźnimi oraz inne obowiązki wymienione w ar-
tykule 29 Karty (np. nienarażania bezpieczeństwa państwa, pracy w miarę swoich 
możliwości i zdolności oraz płacenia podatków itp.). 

Karta jest traktatem międzynarodowym, rodzącym prawa i obowiązki dla stron. 
Weszła ona w życie 21 października 1986 r. 

D. Próby utworzenia systemu ochrony praw człowieka państw arabskich 
W1945 r. powstała Liga Państw Arabskich; na mocy decyzji Rady Ligi w 1968 r. 

utworzono Regionalną Komisję Arabską dla Praw Człowieka. W wyniku jej pracy 
powstają bądź rezolucje, bądź projekty umów międzynarodowych. Do zadań Ligi 
należy: 

• rozwijanie działalności państw w kierunku umocnienia praw człowieka, 
• • ochrona praw jednostki przez akcentowanie na forum międzynarodowym 

humanitarnego aspektu kwestii arabskiej, 
• kształtowanie atmosfery poszanowania praw człowieka wśród społeczeństw 

arabskich. 
W1970 r. Rada Ligi powołała Komitet ekspertów dla przygotowania Deklaracji 

Praw Człowieka. W 1986 r. w Syrakuzach (Włochy) opracowany został inny pro-
jekt - Karty Praw Człowieka i Narodów Świata Arabskiego. 

Do niefortunnych prób islamizacji praw człowieka zaliczyć należy Powszechną 
Islamską Deklarację Praw Człowieka proklamowaną w ramach UNESCO. 
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E Próby utworzenia systemu ochrony praw człowieka w krajach azjatyckich 
Wyniki tych działań stanowią bardzo skromny dorobek, a wysiłki międzyna-

rodowe mają raczej charakter pozarządowy i zasięg subregionalny. Od 1979 r. 
istnieje stały Komitet Praw Człowieka. Ponadto powołano do życia Radę Praw 
Człowieka Azji Południowo-Wschodniej z siedzibą w Manili. Na terytorium Azji 
działa wiele organizacji pozarządowych, takich jak np. Amnesty International. 
Trudno mówić na tej podstawie o kształtowaniu się systemu ochrony praw 
człowieka w krajach azjatyckich. 

* * * 

Praktyczne wdrażanie analizowanych dokumentów przejawia się przede 
wszystkim w formie pomocy humanitarnej, w tym np. wsparcia udzielonego lud-
ności Afryki dotkniętej w latach 80. klęską suszy, mieszkańcom Bośni w latach 90. 
oraz pomocy ok. 27 min uchodźców na całym świecie. 

Przedmiotem ciągłego zainteresowania ONZ były i są prawa zbiorowe, w tym 
prawo do samostanowienia. Przez promowanie tej zasady oraz wspieranie jej re-
alizacji Narody Zjednoczone przyczyniły się w dużym stopniu do likwidacji sys-
temu kolonialnego. 

Ponadto ONZ - przy współpracy z licznymi organizacjami międzynarodo-
wymi - podejmuje liczne akcje mające na celu utrzymanie międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa. Dla przykładu, związana z Organizacją Narodów Zjed-
noczonych Konferencja Rozbrojeniowa stanowi autonomiczne forum negocja-
cyjne, w ramach którego prowadzone są rokowania nad wielostronnymi porozu-
mieniami rozbrojeniowymi. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej jest 
organizacją wyspecjalizowaną systemu NZ, której najważniejszym zadaniem jest 
sprawowanie funkcji kontrolnych w odniesieniu do wykonywania postanowień 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. 

Również wiele organizacji regionalnych ściśle współpracuje z ONZ w sprawach 
bezpieczeństwa i pokoju, czego przykładem są działania Organizacji Państw 
Amerykańskich, która za pośrednictwem Rady Bezpieczeństwa wysłała jednost-
ki saperskie do Nikaragui oraz prowadziła obserwację wyborów (m.in. w Gwate-
mali, Dominikanie, na Haiti, w Surinamie i Paragwaju). Również Organizacja 
Jedności Afrykańskiej oraz Liga Państw Arabskich posiadają stałe zaproszenie do 
udziału w pracach Zgromadzenia Ogólnego i ściśle współdziałają z Radą Bez-
pieczeństwa w sprawach pokoju i bezpieczeństwa. 

Organizacje regionalne - obok wspólnych akcji - podejmują również samo-
dzielne działania, zarówno o charakterze humanitarnych, jak i dotyczące kwestii 
bezpieczeństwa i pokoju. 

Bardzo ważną rolę w dziedzinie ochrony praw człowieka odgrywają organiza-
cje pozarządowe. Wyróżnić należy Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża, który - w uznaniu jego działań humanitarnych w sytuacjach konflikto-
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wych - jako jedyna organizacja pozarządowa zaproszony został do uczestnicze-
nia w pracach Zgromadzenia Ogólnego. Motywacją działania międzynarodo-
wych organizacji pozarządowych są gównie problemy o charakterze humani-
tarnym lub wiążące się z rozwojem. Najbardziej znane są akcje Amnesty Interna-
tional, OXFAM, Save the Children, Community Aid Abroad, jak i Lekarzy bez 
Granic. Odegrały one pożyteczną rolę nie tylko poprzez dostarczanie pomocy 
humanitarnej bądź pomocy na rzecz rozwoju, ale także zwracają uwagę 
społeczności międzynarodowej na różnorodne kryzysy humanitarne (np. w Ugan-
dzie, Kambodży i Sudanie). 

Zakończenie 

Zakres pojęcia „prawa człowieka" nieustannie się rozszerza. Obecnie rozróżnia-
my trzy grupy praw człowieka: 

- dotyczące praw fundamentalnych, obywatelskich i politycznych, 
- związane z prawami ekonomicznymi, społecznymi i kulturalnymi, 
- odzwierciedlające prawa zbiorowe, tj. prawo do pokoju, do rozwoju, do ko-

munikowania się, do wspólnego dziedzictwa ludności oraz do pomocy humani-
tarnej. 

Dlatego też zapisy te nie mogą stanowić wyodrębnionej i zamkniętej enklawy 
w prawie międzynarodowym. Przeciwnie, akty międzynarodowe dotyczące praw 
człowieka powinny być włączone w strukturę istniejącego ładu ekonomicznego 
i społecznego, jaki zaczyna się powoli tworzyć. 

Proces kształtowania międzynarodowego katalogu podstawowych praw 
człowieka został w znacznym stopniu zakończony. Niemniej w toku opracowy-
wania są dalsze dokumenty międzynarodowe i należałoby postulować merytory-
czne rozszerzenie tych prac. Kolejne traktaty szczegółowe powinny precyzować 
postanowienia dotychczasowych konwencji i określić metody realizacji posz-
czególnych praw. Do spraw najpilniejszych należą m.in. kwestie wolności słowa 
i informacji, tolerancji religijnej, prawa mniejszości narodowych. Koniecznym 
będzie również nowelizacja traktatów w zakresie praw społeczno-ekonomi-
cznych. 

Ponadto celowa wydaje się koordynacja prac organów międzynarodowych 
zajmujących się prawami człowieka, źarówno działających w skali uniwersalnej, 
jak i regionalnej. Współpraca tego rodzaju powinna prowadzić do ustalenia prio-
rytetów w przyszłej polityce w dziedzinie praw człowieka. Pozwoliłoby to uniknąć 
zbędnego dublowania postanowień międzynarodowych oraz umożliwiłoby wy-
eliminowanie sprzeczności czy niezgodności między przepisami różnych trak-
tatów i wskazanie sposobów rozstrzygania ewentualnych kolizji. Pożądana jest 
wreszcie intensyfikacja współpracy pomiędzy organami czy organizacjami, które 
zajmują się prawami człowieka w poszczególnych państwach. 
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Wydaje się jednak, że niezależnie od powyższych działań, najpilniejszym 
zadaniem w dziedzinie ochrony praw człowieka staje się doprowadzenie do 
powszechnej ratyfikacji podpisanych traktatów i zagwarantowanie w miarę pełnej 
ich realizacji przez większość krajów. 
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INTERNATIONAL CATALOGUE OF HUMAN RIGHTS 

(Summary) 

The process of establishing the international catalogue of human rights start-
ed within the United Nations. The first document devoted to this subject was the 
Declaration of Human Rights signed in Paris in 1948. It stated that human rights 
form the basis of freedom, independence and peace. Thought from the legal point 
of view it is just the resolution, it had a substantial influence on the process of 




