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Rozdział I. Ochrona dóbr osobistych  
na płaszczyźnie międzynarodowej 

§ 1. Podstawy ochrony dóbr osobistych 
na płaszczyźnie międzynarodowej 

Ochrona dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej nie ma 
jednolitej struktury ani treści1. Wynika to z istnienia wielości instrumentów 
prawnych na płaszczyźnie prawa międzynarodowego przybierających 
postać umów multilateralnych o zasięgu regionalnym czy umów bilateral-
nych, wielości organizacji działających w przestrzeni międzynarodowej, 
które są ukształtowane na podstawie formalnych czy nieformalnych 
porozumień, a także samego pojęcia dóbr osobistych. Specyfika ochrony 
na poziomie międzynarodowym wyraża się także w innym układzie pod-
miotowym, do którego skierowane są normy prawne. O ile w porządku 
krajowym decydujące rozstrzygnięcia zapadają na linii naruszyciel dobra 
– poszkodowany, o tyle na gruncie międzynarodowym mamy do czynienia 
z relacją państwo przeciwko jednostce (pokrzywdzony lub naruszyciel) 
lub podmiot międzynarodowy a pokrzywdzony.

Znaczenie dla całokształtu rozważań na temat dóbr osobistych i ich 
ochrony ma także uświadomienie sobie zasadniczego wyzwania, jakie 
stawiane jest w analizie prawnej tematu dóbr osobistych. Także na płasz-
czyźnie międzynarodowej należy bowiem rozważyć, czy treść prawa 
egzemplifikującego podstawę ochrony dóbr osobistych jest definiowana 

1 Zob. szerzej: J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla dobrego imienia i jego ochrony, 
Warszawa 2014, s. 29 i n.; tenże (red.), Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, 
zasady, technologie, Warszawa 2012; L. Koba, W. Wacławczyk (red.), Prawa człowieka. 
Wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa 2009; M. Balcerzak, Zagadnienie precedensu 
w prawie międzynarodowym praw człowieka, Toruń 2008; Z. Zawadzka, Wolność prasy 
a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzyga-
nia konfliktu zasad, Warszawa 2013; A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Precedens 
w polskim systemie prawa, Warszawa 2010; A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób praw-
nych, Kraków 2005; J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych w UE, Warszawa 2008; 
M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009; G. Brüg-
gemeier, A. Colombi Ciacchi, G. Comandé, Fundamental Rights and Private Law in the 
European Union. A Comparative Oveview. Cambrige 2010; J.S. Piątowski (red.), Dobra 
osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, Ossolineum 
1986; A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979; A. Cisek, Dobra osobiste 
i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989.  
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samodzielnie, jako prawo per se jest podstawą aktu prawa międzyna-
rodowego, czy też jest przejawem istnienia w systemie norm prawa 
międzynarodowego takich norm, które przyznają ochronę pewnym prze-
jawom dóbr osobistych, jednakże bez definiowania ich źródła. W mojej 
ocenie na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego mamy 
do czynienia z systemem ochrony dóbr osobistych bez tworzenia ram 
definicyjnych, bez normatywnego wyróżniania, czym są dobra osobiste, 
jednakże z dominującym wskazaniem systemowym lub zwyczajowym, że 
źródłem ochrony jest godność człowieka. W efekcie więc przedstawienie 
sposobu ochrony dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej nie 
może zostać oderwane od wskazania różnych uzasadnień, dla realizacji 
których normy ochronne dóbr osobistych są tworzone.

Na złożoną strukturę zależności pomiędzy interesem jednostki w re-
alizacji jej autonomii, samookreślenia, ale także utrzymaniem pewnego 
zakresu kontroli nad jej odbiorem w życiu publicznym z jednej strony 
a przeciwdziałaniem sytuacji ingerencji organów publicznych lub innych 
jednostek w sferę prywatności z drugiej strony, nakłada się także kontekst 
kultury prawnej ukształtowanej w Europie na przestrzeni tysiącleci. No-
woczesne kodyfikacje systemu kontynentalnego budują swoją strukturę 
zgodnie z zasadą ubi jus ibi remedium, podczas gdy system common law 
oparty jest na strukturze ubi remedium ibi jus2. Powołanie do życia ochrony 
prawnej na poziomie międzynarodowym wymusiło powstanie synergii 
między tymi koncepcjami. W efekcie każdy system międzynarodowy staje 
się pewną hybrydą prawną, która w teorii ma ściśle dookreślone zasady 
działania, ale w praktyce spotyka się z faktycznymi barierami w myśleniu 
nade wszystko prawników, którzy w codziennej pracy znacznie częściej 
obcują z systemami krajowymi (a przez to kształtują swoje powszechne 
wyobrażenie o funkcjonowaniu prawa) niż z systemem międzynarodo-
wym, który zwykle zawiera specyficzne regulacje.

Wpływ na myślenie o prywatności i o ochronie dóbr osobistych miała 
także doktryna amerykańska, a w szczególności poglądy amerykańskie-
go prawnika Williama Prossera, który sklasyfikował formy ingerencji 
w prywatność w postaci:
1) wkroczenia w strefę prywatności, samotności, odosobnienia jednostki 

lub jej prywatne sprawy,
2) publicznego ujawnienia faktów z życia prywatnego, 
3) publicznego przedstawienia jednostki w nieprawdziwym świetle lub 
4) czerpania korzyści kosztem jednostki z jej imienia, dorobku intelektual-

nego lub spraw powiązanych (rodzaj czynu nieuczciwej konkurencji)3. 

2 J. Krzemińska-Vamvaka, P. O’Callaghan, Mapping out a right of privacy in tort law, 
[w:] G. Brüggermeier, C. Ciacchi. G. Comandé, Fundamental Rights and Private law in 
the European Union. Comparative Analyses of Selected Case Patterns, Cambridge Univer-
sity Press 2010, vol. II, , s. 111 i n.

3 W.L. Prosser, Privacy, California Law Review 1969, vol. 48, s. 383–423. 
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§ 1. Podstawy ochrony dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej

Sąd Najwyższy USA, nie znajdując wprost (literalnie) w Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych ochrony prawa do prywatności, sformułował 
w orzeczeniu Griswowold przeciwko Conneciut teorię tzw. półcieni, 
zgodnie z którą ochrona prywatności jest zawarta w Konstytucji USA 
w jej poszczególnych aspektach, a to w Poprawkach Pierwszej, Trzeciej, 
Czwartej, Piątej, Dziewiątej i Czternastej. W efekcie Sąd Najwyższy 
USA uznał konstytucyjną ochronę prywatności na poziomie federalnym4. 

Także na płaszczyźnie odpowiedzialności międzypaństwowej wywią-
zała się dyskusja na temat odpowiedzialności za szkodę, jako powiązaną 
bądź to z naruszeniem interesu, bądź z naruszeniem prawa. Część doktryny 
stanęła na stanowisku, że „szkoda nie istnieje obiektywnie, lecz musi 
być związana z naruszeniem prawa podmiotowego, musi zatem istnieć 
naturalny związek pomiędzy szkodą a naruszeniem prawa”5. Szkoda 
może przybrać w tym zakresie postać materialną, moralną i prawną. 
W. Czapliński i A. Wyrozumska, odwołując się do orzeczenia arbitrażo-
wego dotyczącego statku Lusitania z 1923 r. (sprawa dotyczyła storpe-
dowania przez niemiecki okręt podwodny statku brytyjskiego, co stało 
się przyczynkiem do przystąpienia przez USA do I wojny światowej po 
stronie Ententy), podają, że szkoda moralna polega na naruszeniu honoru 
lub godności państwa6. Szkoda prawna natomiast polega na naruszeniu 
interesu prawnego, jaki każde państwo ma w przestrzeganiu przez inne 
państwa prawa międzynarodowego.

W dynamicznie tworzącej się doktrynie dotyczącej ochrony prywat-
ności, a w jej ramach dóbr osobistych, kontynentalna Europa ostatecznie 
zaczęła dostrzegać obszary wspólne. Były to: 
1) naruszenie integralności fizycznej (dobra w postaci życia i zdrowia), 

z czasem przeniesionego także na sferę psychiczną;
2) tajne zbieranie informacji, faktów, obserwowanie, śledzenie;
3) zbieranie danych osobowych, ich klasyfikacja, tworzenie wizerunku, 

profilu;
4) naruszenie poufności rozmów, korespondencji;
5) naruszenie prywatności przestrzeni życiowej i zawodowej (domu/

mieszkania, miejsca pracy, środowiska zawodowego); 
6) ingerencja w życie rodzinne, relacje osobiste formalne i nieformalne; 

4 K. Motyka, Prawo do prywatności, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedl-
cach 2010, Nr 85, s. 11–15; M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Eu-
ropejskiej, Warszawa 2014, s. 48; M. Mączyński, Prawo do prywatności, [w:] L. Koba, 
W. Wacławczyk (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa 
2009, s. 226.

5 Pogląd taki zbudowany został na podstawie orzeczenia MTS w sprawie Barcelona 
Traction, ICJ Rep. 1970, s. 36, za: W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe 
publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 595. 

6 Byłby to więc odpowiednik dobra osobistego jednostki. Zob. W. Czapliński, A. Wyro-
zumska, Prawo międzynarodowe publiczne, s. 595.
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 7) naruszenie przestrzeni prywatnej małoletnich, ubezwłasnowolnio-
nych całkowicie lub częściowo, osób znajdujących się w stosunkach 
zależności fizycznej, zawodowej, psychicznej; 

 8) ingerencja w strefę zdrowia, określenie jego stanu, przymus leczenia; 
 9) gromadzenie danych personalnych i ich wykorzystanie w celu stwo-

rzenia zafałszowanego wizerunku osoby; 
10) płeć i orientacja seksualna; 
11) nękanie (uporczywe zachowanie, które gdyby nie jego intensywność 

byłoby pomijalne, ale z uwagi na częstotliwość jest nie do tolerowa-
nia); 

12) utrwalanie wizerunku;
13) wykorzystywanie publiczne zebranych danych; 
14) korzystanie z cudzej reputacji, dorobku intelektualnego, zawodowego; 
15) rozpowszechnianie fałszywych informacji o osobie;
16) ocena udziału jednostki w sferze życia publicznego.

Niewątpliwie za najbardziej podstawowe i powszechne uzasadnie-
nie ochrony dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej jak 
i krajowej przyjmuje się koncepcję godności podmiotowej człowieka. 
Godność jest w tym kontekście traktowana jako publiczne prawo pod-
miotowe7. Jest ona przyrodzona człowiekowi i traktowana jako prawo 
niezbywalne. Godność może znajdować oparcie w systemie wartości 
transcendentnych, niezależnych od systemu prawnego (np. w prawie 
naturalnym, w zdolnościach rozumu do identyfikacji dobra, jakim jest 
godność podmiotowa). Może jednak znaleźć swój wyraz w wartościach 
w ramach systemu prawnego (umieszczana jest wówczas z reguły 
w preambule aktu o charakterze konstytutywnym), a nawet w wartości 
zawartej w konkretnej normie. Nie oznacza to jednak, że pojęcie god-
ności ma jednorodną normatywną treść. Paradoksalnie w europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności8 pojęcie 
godności nie występuje w samym tekście. Jest ono natomiast wpisane 
w preambułę Protokołu Nr 13 do konwencji, dotyczącego zniesienia 
kary śmierci we wszystkich okolicznościach9. Brak normatywnego ujęcia 
godności ludzkiej w EKPC nie wpływa jednak na to, że ETPC w swoim 
orzecznictwie odwołuje się do tego pojęcia10. Uzasadnienia, które podaje 

 7 A. Wróbel, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ko-
mentarz, Warszawa 2013, s. 49. 

 8 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
 9 „Przekonane, że prawo każdego do życia jest podstawową wartością w społeczeń-

stwie demokratycznym i że zniesienie kary śmierci jest niezbędne dla ochrony tego pra-
wa i pełnego uznania wrodzonej godności każdej z istot ludzkich” – Protokół Nr 13 do 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia 
kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie 3.5.2002 r. (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1155).

10 Wyr. ETPC: z 25.4.1978 r. w sprawie Tyrer przeciwko Zjednoczonemu Królestwu 
(skarga Nr 5856/72, Legalis), pkt 33; z 29.4.2002 r. w sprawie Pretty przeciwko Zjedno-
czonemu Królestwu (skarga Nr 2346/02, Legalis), pkt 62; z 7.2.2002 r. w sprawie Mikulic 

Rozdział I. Ochrona dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej



13

§ 1. Podstawy ochrony dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej

ETPC, są różne, zależnie od treści prawa, do którego godność została 
odniesiona. Godność może być traktowana jako zasada fundamentalna 
dla całego systemu ochrony prawnej realizowanego przez EKPC, np. 
poszanowanie życia czy zakaz tortur, może być zasadą interpretacyjną 
(na gruncie artykułów „wolnościowych”, tj. art. 8–11 EKPC), może 
być wreszcie traktowana jako zasada skierowana do państw, które 
organizują życie społeczne, co powinno znaleźć wyraz w oczekiwaniu 
od społeczeństwa tolerowania zachowań innych jednostek, tak aby te 
inne jednostki mogły realizować przyznaną im autonomię. Na grun-
cie konwencji bioetycznej11 godność wpisana jest do preambuły, a jej 
ochrona – zgodnie z deklaracją stron tej konwencji – podyktowana jest 
koniecznością poszanowania osoby ludzkiej zarówno jako jednostki, 
jak i przedstawiciela gatunku12.

Inną podstawą do uzasadnienia ochrony dóbr osobistych na płaszczyźnie 
międzynarodowej może być reakcja systemów prawnych na wynaturzenia 
systemów totalitarnych13. Z jednej strony przez ochronę dóbr osobistych 
wyznaczana jest bowiem granica ingerencji państwa w prawa cywilne 
jednostki (tożsamość, integralność, poszanowanie życia prywatności), 
w prawa wolnościowe i zasadę legalizmu (nietykalność osobista, zakaz 
zatrzymania czy uwięzienia bez decyzji niezawisłego organu), a także 
w aspekcie administracyjnym (ochrona danych osobowych, ogranicze-
nia w ich przetwarzaniu), a z drugiej – ochrona dóbr osobistych jest 
specyficzną koncesją ze strony państwa, w celu zapewnienia jednostce 
godnego poziomu życia (nakaz zapewnienia minimalnych warunków 
egzystencjalnych).

Kolejną i szeroko propagowaną podstawą do ochrony dóbr osobistych 
na płaszczyźnie międzynarodowej jest filozoficzne stanowisko oddziela-
jące autonomię jednostki w zakresie kształtowania prawa moralnego od 
nakazów i zakazów pochodzących z zewnątrz, od strony innych jedno-
stek, zbiorowości czy państwa. Koncepcja ta, mimo że znajduje oparcie 
w filozofii Immanuela Kanta, zaczyna napotykać zasadnicze trudności 

przeciwko Chorwacji (skarga Nr 53176/99, niepubl.), pkt 52; z 11.7.2002 r. w sprawie 
I. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skarga Nr 25680/94, niepubl.), pkt 70 i 71. 

11 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do 
zastosowań biologii i medycyny z 4.4.1997 r. (konwencja bioetyczna), https://www.coe.
int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf (dostęp: 5.6.2020 r.).

12 „Przekonanie o konieczności poszanowania osoby ludzkiej, zarówno jako jednostki, 
jak i przedstawiciela gatunku ludzkiego oraz uznając znaczenie zapewnienia godności 
jednostki ludzkiej; Świadome, że niewłaściwe wykorzystanie biologii i medycyny może 
zagrażać godności ludzkiej” – preambuła konwencji biomedycznej. 

13 Taką podstawę zawierają nade wszystko akty Zgromadzenia Ogólnego Naro-
dów Zjednoczonych, a przede wszystkim Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
z 10.12.1948 r. przyjęta w Paryżu. Na ten element zwracają jednak uwagę także autorzy 
współcześni – zob. K. Günther, The legacies of injustice and Fear: A European Approach 
to Human Rights and their Effect on Political Culture, [w:] P. Alston (ed.), The EU and 
Human Rights, Oxford 1999, s. 117 i n.
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w realizacji. Dla pokazania, jak bardzo materia jest skomplikowana, 
należy przytoczyć przykład Francji. W kraju tym pewna muzułmanka 
domagała się uznania przez władze republiki jej prawa noszenia burki 
z uwagi na własną autonomię i nakazy religijne podyktowane przyjętą 
świadomie i dobrowolnie wiarą, natomiast państwo francuskie w imię 
poszanowania godności kobiety i laickiego charakteru państwa zakazało 
noszenia osłon twarzy14. Kolizja ta została rozstrzygnięta z uwzględ-
nieniem subsydiarnego charakteru EKPC względem prawa krajowego, 
chroniącego prawa podstawowe. Warto podkreślić, że w przypadku norm 
prawa międzynarodowego, które zakazuje ingerencji w dobra osobiste 
jednostki (w tym prawa służące ochronie dóbr osobistych), spotykane 
jest często odesłanie do tzw. marginesu oceny dokonywanego przez au-
tonomiczne władze krajowe (jako te, które w sposób najbardziej pełny 
organizują funkcjonowanie społeczeństwa). W efekcie margines oceny 
w poszczególnych państwach może być kształtowany odmiennie, posiadać 
do pewnego stopnia inną treść. Norma międzynarodowa określa wów-
czas pewien standard minimalny, który jest interpretowany w kontekście 
standardu krajowego. 

Kolejnym źródłem, w którym poszukuje się międzynarodowych 
podstaw ochrony dóbr osobistych, mogą być pozytywne decyzje pra-
wodawców, które podejmowane są dla ochrony pewnych zdobyczy 
cywilizacyjnych15. Najnowsze tendencje wydają się nakazywać ochronę 

14 Wyr. ETPC z 1.7.2014 r. w sprawie S.A.S. przeciwko Francji (skarga Nr 43835/11, 
niepubl.) dotyczy urodzonej w Pakistanie i mieszkającej we Francji obywatelki francu-
skiej, która wniosła skargę do ETPC, gdyż czuła się ograniczona w prawach wynikają-
cych z EKPC (art. 8, 9, 10, 11 i 14) przez francuską ustawę zakazującą noszenia burek 
w miejscu publicznym. Trybunał rozstrzygnął na korzyść rządu francuskiego. Stwierdził, 
że jedynym uzasadnieniem ograniczenia wolności z art. 8 i 9 EKPC spełniającym wy-
mogi „ochrony praw i wolności innych osób” jest życie wspólnotowe (vivre ensamble). 
W ramach testu proporcjonalności (konieczności w demokratycznym społeczeństwie) 
ETPC uznał ograniczenia wolności religijnej za czyniące zadość wymaganiom art. 9 ust. 2 
EKPC (pkt 159). Oceniając stopień ingerencji w wolność religijną muzułmańskich ko-
biet (pkt 146), niezgodność zakazu z orzeczeniami międzynarodowych organów ochrony 
praw człowieka (pkt 147) oraz islamofobiczny charakter legislacji (pkt 149) i jego szeroki 
zakres (pkt 150), ETPC przyjął jednak, że definiowanie warunków życia wspólnotowego 
leży w wyłącznej gestii poszczególnych państw (pkt 141). Trybunał nie podzielił nato-
miast stanowiska rządu francuskiego, że w zakresie ograniczeń podyktowanych względa-
mi bezpieczeństwa publicznego spełnione zostały warunki testu konieczności (pkt 149). 
Zob. także B. Soloch, Ordo Iuris. Sprawa S.A.S. przeciwko Francji (skarga 43835/11) 
z 1.7.2014, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/11/Omowienie_orzeczenia_
SAS_przeciwko_Francji.pdf (dostęp: 15.7.2020 r.).

15 Takim przepisem jest np. art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47) statuujący traktatową ochronę danych osobowych 
na obszarze UE. Aktem, który wydobywa rozproszone prawa podstawowe, jest np. Karta 
praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 389). Znalazły 
się w niej nowe prawa podstawowe, jak np. prawa osób w podeszłym wieku, prawo do 
nauki, wolność badań naukowych, prawa dzieci. Zob. więcej w rozdziale poświęconym 
prawu UE.
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dóbr osobistych z uwagi na wyobrażenie jednostki o samej sobie, będące 
przejawem samorealizacji, mimo iż w pewnych kręgach społeczeństwa 
może być ono odczytywane jako wartość, a w innych jako przejaw 
wynaturzenia. 

„Godność ludzka jest głęboko zakorzeniona w sformułowaniu obrazu 
człowieka w europejskim kręgu kulturowym, który pojmuje człowie-
ka jako istotę obdarzoną autonomią i zdolnością samostanowienia. Ze 
względu na zdolność człowieka do samodzielnego wolnego kształtowa-
nia woli stanowi on podmiot i nie może zostać zredukowany do rzeczy, 
przedmiotu”16. Równocześnie wydaje się, że zredukowanie godności 
ludzkiej do autonomii woli jednostki znacząco zubaża zakres godności 
podmiotowej człowieka, a w szczególności podważa wartość organi-
zowania życia we wspólnocie. „Autonomiczny podmiot w metafizyce 
moralności Kanta kierował się bowiem ogólnymi, uniwersalnymi impe-
ratywami. W pryncypizmie natomiast podmiot ten formuje, w kontekście 
swojej własnej kultury, normatywne sądy jednostkowe, osobiste, niejako 
prywatne”17. Szczególnym przejawem kolizji, do jakiej dochodzi pomiędzy 
wartościami wspólnymi a autonomią jednostki, są przypadki konieczno-
ści ochrony pamięci historycznej zbiorowości (mającej także znaczenie 
prewencyjne)18. Oparcie ochrony dóbr osobistych wyłącznie na sferze 
autonomii jednostki wydaje się także niekiedy niedostateczne z uwagi 
na faktycznie występującą niezdolność niektórych podmiotów do aktów 
autonomicznych (osoby małoletnie, upośledzeni, ubezwłasnowolnieni). 
Z tych więc względów, analizując normy prawa międzynarodowego, na-
leży starannie uwzględniać kontekst, w jakim zostały ukształtowane oraz 
interpretować je w świetle treści i celów aktu, w którym są zakorzenione.

W zakresie ochrony dóbr osobistych jurysdykcje europejskie można 
podzielić na te, które określają istotę dobra osobistego per se, oraz na 
te, które opowiadają się wyłącznie za przyznaniem dobrom osobistym 
defensywnego statutu. Innymi słowy, istnieją porządki prawne, które 
uznają w płaszczyźnie materialnoprawnej, że dobra osobiste nie posiadają 
swojej autonomii (np. systemy common law). Natomiast w Niemczech, 
Portugalii, Włoszech czy Polsce dobra osobiste wydają się mieć swój 

16 Opinia adwokat generalnej Christine Stix-Hackle z 18.3.2004 r. w sprawie C-36/02, 
Omega Spielhallen-und Automatenaufstellungs-GmbH przeciwko Oberbürgermeisterin 
der Bundesstadt Bonn (ECLI:EU:C:2004:162).

17 T. Biesaga, Autonomia a godność osoby, [w:] A. Muszala, T. Kraj (red.), Od auto-
nomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków 2013, s. 169 i n., oraz opublikowane tamże 
rozważania o koncepcjach autonomii w filozofii autorstwa P. Mazura, A. Tomaszewskiej, 
J. Bremera, P. Duchlińskiego.

18 Zakaz głoszenia haseł faszystowskich; posługiwanie się krzyżem „sfastyką”, od-
mowa ochrony prawa do posługiwania się nazwiskiem w brzmieniu szlacheckim, z uwa-
gi na konstytucyjny zakaz posługiwania się tytułami szlacheckimi w Austrii – wyr. TS 
z 22.12.2010 r. w sprawie C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein przeciwko Landeshaupt-
mann von Wien (ECLI:EU:C:2010:806). 
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autonomiczny byt, nawet jeśli korzenie takiego ukształtowania prawa 
podmiotowego były w poszczególnych systemach odmienne. 

Na płaszczyźnie norm prawa międzynarodowego nie zostało dotychczas 
ukształtowane pojęcie dóbr osobistych. W efekcie ochrona tych wartości, 
które krajowe systemy prawne łączą z pojęciem dobra osobistego, ma 
swoje odzwierciedlenie w normach prawa międzynarodowego, ale nie 
na tej podstawie, że to prawo międzynarodowe pierwotnie ukształtowało 
dobra osobiste, ale dlatego że pewne elementy dóbr osobistych znalazły 
uprzednio lub znajdują w drodze ewolucji jurysprudencji i doktryny 
swoje odzwierciedlenie w prawach podstawowych ukształtowanych czy 
to w EKPC, czy w prawie UE. Ta zależność powoduje, że krajowe regu-
lacje sposobu ochrony dóbr osobistych mają wyłącznie pośredni wpływ 
na prawo międzynarodowe. Dobra osobiste, aby mogły być chronione na 
podstawie EKPC, muszą być wywiedzione z niej, mieścić się w katalogu 
praw lub wolności określonych konwencją. Konstrukcje, które znalazły 
wyraz w orzecznictwie na tle EKPC, mogą być zaczepione w różnych 
elementach praw konwencyjnych, co będzie przedmiotem analizy w części 
poświęconej orzecznictwu. 

Dla przykładu podać można, że EKPC odnosi się do praw i obowiązków 
o charakterze cywilnym oraz do zasadności każdego oskarżenia w spra-
wie karnej (art. 6 EKPC), przy czym interpretacja pojęć sprawy cywilnej 
i sprawy karnej ma na gruncie EKPC autonomiczne znaczenie19. W tym 
kontekście dla ochrony dóbr osobistych znaczenie podstawowe mogą mieć 
różne przepisy EKPC. Przykładowo ochrona czci (protection of reputa-
tion) traktowana jest jako element godności20 i integralności osobistej21. 
Podstawowe znaczenie do jej zrealizowania zyskują więc: art. 8 (prawo 
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), art. 9 (wolność myśli, 
sumienia i wyznania), art. 10 (wolność wyrażania opinii), obok szeregu 
innych przepisów, do których odnoszona jest godność człowieka, w tym 
prawo do życia (art. 2), zakaz tortur (art. 3), zakaz niewolnictwa i pracy 
przymusowej (art. 4), prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego 
(art. 5) czy zakaz dyskryminacji (art. 14). W aspekcie proceduralnym 
podstawowe znaczenie znalazłyby prawo do rzetelnego procesu (art. 6) 
oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13). Równocześnie 

19 Może się zdarzyć, że sprawa w porządku wewnętrznym państwa będzie miała 
charakter administracyjny, ale na gruncie EKPC zostanie zakwalifikowana jako karna 
(np. sankcje za zanieczyszczenie środowiska) lub też cywilna (niektóre aspekty postępo-
wań dotyczących egzekucji administracyjnych).

20 Wyr. ETPC z 4.10.2007 r. w sprawie Sanchez Cardenas przeciwko Norwegii (skarga 
Nr 12148/03, niepubl.), pkt 38; wyr. ETPC z 9.4.2009 r. w sprawie A. przeciwko Norwegii 
(skarga Nr 28070/06, niepubl.), pkt 64.

21 Wyr. ETPC: z 15.11.2007 r. w sprawie Pfeifer przeciwko Austrii (skarga 
Nr 12556/03, niepubl.), pkt 35; z 19.9.2006 r. w sprawie White przeciwko Szwecji (skarga 
Nr 42435/02, niepubl.), pkt 26; z 29.6.2004 r. w sprawie Chauvy i in. przeciwko Francji 
(skarga Nr 64915/01, niepubl.), pkt 70.
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zauważyć można, że o ile w systemie krajowym można wydzielić obszary 
ochronne dóbr osobistych w prawie cywilnym i karnym, a nierzadko 
także administracyjnym, o tyle na poziomie międzynarodowym podział 
przedmiotowy jest niemal całkowicie zatarty. 

Na gruncie prawa UE, obok ochrony prywatności, wolności religijnej 
czy poszanowania swobody wyrażania poglądów, pojawiają się prawa 
bliższe gałęziom administracji, jak np. dotyczące: ochrony danych osobo-
wych, dostępu do informacji, poszanowania wolności badań naukowych 
i szereg praw o charakterze socjalnym, którym prawodawca UE nadał 
nominalnie charakter praw podstawowych. Rozróżnienie jednak dziedzi-
ny prawa chroniącego pewną wartość uznaną za dobro osobiste zaciera 
się coraz bardziej, a poglądy judykatury międzynarodowej mogą zostać 
uznane za stale ewoluujące, nawet przy założeniu, że mamy do czynienia 
z prawem cywilnym. Przykładem może być rozwinięcie interpretacyjne 
kolizji pomiędzy prawem do poszanowania życia prywatnego a dostępem 
do informacji. O ile niemal do końca lat 80. XX w. ETPC bardzo wąsko 
interpretował prawo dostępu do informacji, które traktował akcesoryjnie 
na gruncie art. 10 EKPC (prawo do posiadania poglądów było prawem 
wiodącym, dla którego akcesoryjnym wydawało się być prawo do uzy-
skania informacji generowanej przez inny podmiot), o tyle w latach 90. 
oraz na początku XXI w. ETPC połączył prawo do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego (art. 8 EKPC) z prawem z art. 10 EKPC w ten 
sposób, że państwa-strony konwencji są obowiązane zagwarantować 
nie tylko dostęp do pewnych informacji, ale także zebrać niektóre dane 
oraz przekazać je zainteresowanemu 22. Paradoks sytuacji polega na tym, 
że dostęp do informacji powiązany został z art. 8 EKPC, który o takim 
prawie nie wspominał 23. 

Dla dalszych rozważań niezbędne jest przyjęcie założenia ogranicza-
jącego, że uwagi zostaną odniesione do dwóch kontekstów obowiązy-
wania i stosowania prawa międzynarodowego. Pierwszy z nich objęty 
jest działalnością Rady Europy i przyjętych przez nią aktów, a zwłaszcza 
EKPC. Drugi kontekst odniesiony zostanie do prawa UE i przyjętej przez 
nią Karty praw podstawowych. Oba te obszary nie są rozłączne, gdyż 
UE, mimo iż nie jest członkiem Rady Europy i stroną EKPC, przyjęła na 
siebie zobowiązanie poszanowania praw zawartych w tej konwencji24. 

22 Wyr. ETPC z 7.7.1989 r. w sprawie Gaskin przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga 
Nr 10454/83, niepubl.); wyr. ETPC (Wielka Izba) z 19.2.1998 r. w sprawie Guerra prze-
ciwko Włochom (skarga Nr 14967/89, niepubl.), pkt 60. Waga argumentacji jest istotna 
w związku z pracami, które w Polsce dotyczą procedur in vitro i zakładają anonimizację 
dawców, podczas gdy standard europejski zakłada prymat ujawnienia tożsamości bio-
logicznej rodziców z uwagi na ochronę tożsamości oraz istotnych interesów jednostki 
(zwalczania lub wykluczenie niektórych chorób; uniknięcie związków kazirodczych itd.). 

23 Zob. I. Kamiński, Nowe tendencje w orzecznictwie ETPCz dotyczącym swobody 
wypowiedzi, [w:] J. Balcarczyk (red.), Dobra osobiste w XXI wieku, s. 139. 

24 Art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 13).
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Wszystkie kraje członkowskie UE są członkami Rady Europy i strona-
mi EKPC. Normy EKPC powinny być „zrealizowane” przez państwa-
-strony konwencji, a jednostki objęte jurysdykcją krajową (niezależnie 
od obywatelstwa) posiadają co do zasady prawo skargi bezpośrednio do 
ETPC, co wynika z samej konwencji. Natomiast prawo UE traktowane 
jest jako prawo wywodzące się z klasycznego prawa międzynarodowe-
go (normy traktatów), ale równocześnie kształtuje ono autonomiczny 
porządek prawny, który realizowany jest przez sądy i ograny krajowe25. 
Nie istnieje przy tym hierarchiczna zależność między sądami krajowymi 
a TSUE. W efekcie przyjąć należy, że instrumenty prawa międzynarodo-
wego działają zgodnie z ich treścią, na podstawie dyspozycji zawartych 
w normach konstytucyjnych państw-stron, które przyjęły daną normę 
międzynarodową za wiążącą dla porządku prawnego, który reprezentują. 
Nie wyłącza to ukształtowania, w drodze ewolucji doktryny prawnej, 
autonomiczności systemu norm międzynarodowych, jak ma to miejsce 
w prawie UE. Upraszczając obraz sytuacji, można powiedzieć, że obo-
wiązywanie aktów prawa międzynarodowego, co do zasady, poddane 
jest regułom krajowym państw-stron danego aktu26. Wybór tych dwóch 
obszarów wynika z faktycznego ich znaczenia. Dodatkowo, stale należy 
pamiętać, że realizacja norm prawa, które swe źródło mają w przepisach 
prawa międzynarodowego, odbywa się na płaszczyźnie międzynarodowej 
oraz krajowej27. 

Stabilność międzynarodowej sytuacji politycznej spowodowała, że 
większość państw europejskich skłaniała się ku poszerzaniu zakresu 
instrumentów międzynarodowych, którym przyznała samowykonalny 
charakter. Obecnie natomiast nieśmiało zaczyna się kształtować oddolny 
trend krytyczny dla takiego podejścia, wynikający nade wszystko z pew-
nego rozchwiania systemu wartości w Europie. W praktyce przejawia się 
to zarówno w wyrażaniu zdań odrębnych przez sędziów zasiadających 
w międzynarodowych składach orzekających ETPC czy TSUE, jak i w ot-
wartej krytyce, a nawet kontestowaniu zapadających orzeczeń. W efekcie 
dostrzegalne jest, że chociaż krajowe organy legislacyjne z niewielką 
ostrożnością stosują klauzulę otwartości na akty prawa międzynarodo-

25 Art. 19 TUE.
26 Warto przy tym pamiętać, że klasyczne akty prawa międzynarodowego nie były ak-

tami samowykonalnymi. Samowykonalność nie wynikała bowiem ani z ich celu, ani z ich 
treści. Procesy integracji ekonomicznej zachodzące zarówno na kontynencie europejskim, 
jak i w innych częściach świata znacząco wpłynęły na kształt prawa międzynarodowego. 

27 Na temat multicentryczności systemu prawnego zob. obszernie E. Łętowska, Dialog 
i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa, EPS 2008, Nr 11, s. 4, EPS 
2008, Nr 12, s. 4; A. von Bogdandy, Podstawowe zasady prawa UE – teoria i doktryna, 
EPS 2009, Nr ,3 s. 4; I. Venzke, How Interpretation Makes International Law. On Semantic 
Change and Normative Twists, Oxford 2012, s. 196 i n.; A. von Bogdandy, I. Venzke, In 
whose name? A Public Law Theory of International Adjudication, Oxford 2014, s. 119 i n.
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wego publicznego, to krajowe sądy konstytucyjne prezentują bardziej 
wyważone podejście28.  

Dla podsumowania i uporządkowania dalszych rozważań wskazać na-
leży, że na obszarze Europy można zauważyć trzy główne nurty ochrony 
międzynarodowej dóbr osobistych29. Po pierwsze, odbywa się ona na 
podstawie i w granicach EKPC, jako instrumentu dominującego o naj-
bardziej powszechnym zakresie zastosowania, w którym główną rolę 
odgrywa art. 8 EKPC (prawo do prywatności), poprzedzonego Powszechną 
Deklaracją Praw Człowieka. Po drugie, ochrona dóbr osobistych odbywa 
się na podstawie i w granicach prawa UE30. Po trzecie, w płaszczyźnie 
politycznej ochrona odbywa się na podstawie i w granicach Między-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich (osobistych) i Politycznych31. 
Jeżeli chodzi o inne instrumenty ochrony prawa międzynarodowego, 
warto dostrzec przyjęcie konwencji bioetycznej, czy Konwencji Nr 108 
Rady Europy z 28.1.1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych32. 

Relacja, jaka zachodzi między prawem UE a EKPC, ma charakter 
złożony, ale państwa-strony obu instrumentów międzynarodowych jak 
i same organy międzynarodowe dbają, aby wykładnia norm zakorze-
nionych w obu systemach była spójna, a jednostka doznawała raczej 
wzmocnionej, a nie osłabionej ochrony33. 

Czwarta forma ochrony w płaszczyźnie międzynarodowej wynika 
z transgraniczności stanów faktycznych naruszeń dóbr osobistych, 
których ochrona warunkowana jest zastosowaniem normy kolizyjnej 
porządku wewnętrznego34. Co prawda w efekcie ochrona dobra prawnego 

28 Przykładem może być seria orzeczeń niemieckiego TK nazywana linią so lange czy 
też wyr. TK z 16.11.2016 r. (SK 45/09, OTK-A 2011, Nr 9, poz. 97).

29 Można jednak przyjąć zupełnie inne podejście i kwalifikację. Zob. np. K.J. Alter, 
Private Litigants and the New International Courts (2006), [w:] The European Courts’s 
Political Power. Selected Essays, s. 263.

30 Najważniejszym obecnie aktem w tej materii wydają się być: Karta praw pod-
stawowych Unii Europejskiej; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 864/2007 z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumow-
nych (Rzym II) (Dz.Urz. UE L 199, s. 40); rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 
Nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis) (Dz.Urz. UE L 351, 
s. 1); dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.7.1998 r. w sprawie 
ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. WE L 213, s. 13); J. Snell, 
Do Fundamental Rights Determine the Scope of EU Law?, European Law Review 2018, 
No. 4, s. 475–476, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6602693 (dostęp: 
15.7.2020 r.).

31 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 38, poz. 167, zał.). 

32 Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25, ratyfikowana przez Polskę 24.4.2002 r.
33 P. Craig, G. de Búrca, EU Powers Under External Pressure, Oxford 2019.
34 W przypadku Polski aktem tym jest ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne mię-

dzynarodowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1792). Zob. szeroko na temat norm kolizyjnych 
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następuje w porządku krajowym, ale fakt przyznania i realizacji ochrony 
w jednym kraju może wpływać na przyznanie ochrony lub odmowę 
przyznania ochrony w innym kraju35. Określenie sposobu ochrony dóbr 
osobistych w tak wyznaczonych porządkach powinno być poprzedzone 
rozważeniem elementów dotyczących normy kompetencyjnej, na pod-
stawie której organizacja międzynarodowa lub struktura międzynaro-
dowa wykonują swoje zadania36. Po wtóre, z uwagi na zróżnicowany 
charakter norm prawa międzynarodowego niezbędne jest wyznaczenie 
zakresu podmiotowego37, który zostaje objęty normą międzynarodową. 
Trzeci obszar dotyczy bezpośredniego lub pośredniego kształtowania 
przez normę prawa międzynarodowego sytuacji tego podmiotu, którego 
dobra zostały naruszone, ewentualnie następstw prawnych związanych 
z wykonaniem normy38.

J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony, War-
szawa 2014.

35 Może to dotyczyć uznania i wykonania orzeczeń zapadłych w jednym kraju, a wy-
konywanych (egzekwowanych) w innym.

36 Zakres takich rozważań w sposób oczywisty wykracza poza zakres niniejszej pub-
likacji. Zwrócić jednak należy uwagę, czy zaistnienie normy międzynarodowej było 
wynikiem autonomicznego zakresu kompetencji organizacji międzynarodowej, która ko-
rzystając z kompetencji jej przyznanej w ramach autonomicznego systemu norm, przy-
jęła normę o określonej treści, czy też wykreowanie normy międzynarodowej nastąpiło 
w wyniku związania się treścią umowy międzynarodowej, w której norma była zawarta. 
Różnica w obu konstrukcjach jest istotna w przypadku, gdy podważana jest kompetencja 
do wykreowania normy. W pierwszym bowiem przypadku bada się podstawy kompe-
tencyjne zarówno materialne, jak i formalne do przyjęcia normy przez organizacje mię-
dzynarodową. W drugim przypadku wydaje się, że wystarczające jest zbadanie podstaw 
formalnych, gdyż podstawy materialne wynikają z decyzji suwerena, który taką normą się 
związał. Zob. K. Wojtyczek, Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom między-
narodowym, Kraków 2011, s. 225 i n.; M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 
2006, s. 103 i n.

37 Zakres podmiotowego związania wynika z treści umowy międzynarodowej oraz 
z zakresu normy konstytucyjnej lub ustawowej, która na związanie się umową międzyna-
rodową przyzwala. W prawie międzynarodowym niewątpliwie można wyróżnić umowy 
międzynarodowe, których treść wskazuje na samowykonalność norm, a więc brak potrze-
by podejmowania dodatkowych środków implementujących normy w prawie krajowym. 
W efekcie wszyscy adresaci normy międzynarodowej potencjalnie mogliby wywodzić 
z niej skutki prawne. Jednakże to, czy umowa będzie wywierała skutki wobec osób fi-
zycznych, czy tylko wobec organów publicznych, wynika co do zasady z przepisu krajo-
wego, który określa sposób stosowania norm międzynarodowych w krajowym porządku 
prawnym. W przypadku Polski art. 91 Konstytucji RP.

38 Ważne przy tym jest ustalenie, czy norma międzynarodowa kreuje środki ochrony 
praw przyznanych normą międzynarodową w sposób autonomiczny (np. odrębna skarga 
na podstawie prawa międzynarodowego), czy też nakazuje – w zakresie wykonania nor-
my międzynarodowej – zastosować istniejące i dostępne środki krajowe. Niezależnie od 
powyższego środki krajowe mogą być dostępne dla różnego typu podmiotów: jednostek, 
grup jednostek, osób prawnych itd. A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, Kra-
ków 2005, s. 251 i n.
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§ 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Przyjęcie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych na trzeciej sesji ogólnej obradującej 
w Paryżu 10.12.1948 r. dało wyraz przemyśleniom humanistycznym 
pierwszego okresu po II wojnie światowej. Warto zwrócić uwagę, że 
Deklaracja nie była przyjęta jako akt normatywny, ale jako wskazówka 
do nauczania i wychowania kolejnych pokoleń, co znalazło wyraz w pre-
ambule aktu39. W Deklaracji zebrane zostały przemyślenia i wartości, 
które towarzyszyły człowiekowi w walce o wolność i godność. Nie może 
więc dziwić fakt zwerbalizowania tego elementu w słowach: „Zważyw-
szy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych 
praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, 
sprawiedliwości i pokoju świata; zważywszy że nieposzanowanie i nie-
przestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, 
które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako 
najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, 
w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz 
z wolności od strachu i nędzy; zważywszy, że konieczne jest zawarowa-
nie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony 
do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi”. 
W tym kontekście dobra osobiste człowieka chronione są jako element 
poszanowania jego godności, równości z innymi w prawach, ale także 
zorganizowanych w społeczeństwo oparte na tolerancji („powinni postę-
pować wobec innych w duchu braterstwa”).

Artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności 
i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postę-
pować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 12

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, 
rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego 

39 „Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby 
wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą De-
klarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych 
praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno 
wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe 
ich władzy”.
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honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony 
prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie stwarzała sama w sobie 
mechanizmu ochronnego, a w szczególności nie kreowała prawa do skargi 
dla podmiotów indywidualnych. Niewątpliwie natomiast nakładała na 
strony podjęcie szczególnych środków zarówno krajowych, jak i między-
narodowych, których efektem miało być „powszechne i skuteczne uznanie 
i stosowanie Deklaracji”, zarówno wśród państw stron, jak i „narodów 
zamieszkujących obszary podległe ich władzy”. 

§ 3. Konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności 

1. Zasady stosowania 

Na płaszczyźnie międzynarodowej w europejskiej kulturze prawnej 
aktem podstawowym, który miał służyć wykonaniu zobowiązań płynących 
z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka40, była przyjęta w Rzymie 
4.11.1950 r. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności. 

Ochrona dóbr osobistych w oparciu o przepisy EKPC poddana jest 
kilku generalnym zasadom dotyczącym jej stosowania. Typologia zasad 
tworzona przez różnych autorów odzwierciedla różne aspekty stoso-
wania EKPC. W opracowaniu przyjęłam typologię opartą na doświad-
czeniach praktyki, która znajduje odzwierciedlenie także w literaturze 
przedmiotu41. Do podstawowych zasad należą: zasada subsydiarności 
stosowania konwencji, zasada demokratycznego społeczeństwa, zasada 
pewności prawnej, zasada proporcjonalności, zasada marginesu uznania 
pozostawionego państwu-stronie, zasada „żywego instrumentu” jako 
podstawy do dynamicznej interpretacji (odpowiadającej aktualnym wy-
maganiom rozwoju świadomości prawnej i kulturowej społeczeństwa), 
zasada kształtowania precedensu, zasada skutecznej ochrony i konkret-
ności zastosowania, zasada autonomii interpretacji, zasada pozytywnego 
obowiązku państwa strony, zasada zakazu nadużycia prawa konwencji. 
Wyczerpujące omówienie wskazanych zasad wymagałoby stworzenia 
całej serii wydawniczej. Dla potrzeb przedmiotowej pracy zasadne wy-
daje się przedstawienie kontekstu działania wskazanych zasad oraz ich 
zastosowania dla sytuacji wymagającej ochrony dóbr osobistych.

40 Zob. preambuła EKPC.
41 P. Leach, Taking Case to the European Court of Human Rights, Balckstone’s Human 

Rights Series, 2nd Edit, 2007.
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§ 3. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

2. Subsydiarność

Konwencja jest aktem, którego działanie określa się jako subsydiarne 
do działań państwa. Oznacza to, że zastosowanie EKPC poprzedzone 
musi być analizą zmierzającą do odpowiedzi na pytanie, czy państwo, 
przeciwko któremu skierowana jest skarga, posiada systemowe elementy 
ochrony prawa określonego EKPC oraz czy elementy tej ochrony zostały 
wykorzystane przez skarżącego. Nie chodzi tu tylko o przesłankę formalną 
wyczerpania drogi sądowej w państwie, ale o istnienie adekwatnej normy 
ochronnej krajowej lub możliwości bezpośredniego stosowania normy 
konwencyjnej (co zależy od przepisów wewnętrznych państw, z reguły 
rangi konstytucyjnej). Innymi słowy, na państwie-stronie EKPC ciąży 
obowiązek efektywnej ochrony prawa konwencyjnego oraz – zgodnie 
z art. 13 EKPC – zapewnienia kontroli sposobu realizacji tego prawa. 
W tym kontekście ważne jest zwrócenie uwagi, że stworzenie przez pań-
stwo instrumentów ochronnych dla praw konwencyjnych nadal podlega 
ocenie. W szczególności chodzi o zbadanie, czy instrumenty stworzone 
przez państwo stanowią wystarczający instrument ochrony oraz czy stan-
dard minimalny ochrony przewidziany w EKPC jest faktycznie realizo-
wany (a nie tylko zadekretowany w postanowieniach prawa krajowego). 

3. Demokratyczne społeczeństwo

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest 
aktem, który podlega nieustannej konfrontacji z elementami sfery kultury 
i zmieniających się standardów behawioralnych, konfrontacji z elemen-
tami kultury politycznej oraz z elementami kultury społecznej. Zgodnie 
z preambułą EKPC „skuteczna demokracja polityczna” jest najlepszym 
modelem, w którym zrealizowane mogą być podstawowe wolności, 
które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie. W wersji 
angielskiej preambuły EKPC to sformułowanie jest jeszcze mocniejsze: 
the only political model. Nie wchodząc w tym zakresie w zbyt szerokie 
rozważania, należy zwrócić uwagę na ostatnie orzeczenia ETPC doty-
czące sytuacji w państwach europejskich42. Niepokój dotyczący sytuacji 
sądów w Polsce rozlał się już po całym świecie, a ostatnie wezwanie 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. niezależności sędziów i prokura-

42 R. Lawson, Ochrona niezawisłości sądownictwa – możliwości i ograniczenia Eu-
ropejskiej Konwencji Praw Człowieka, EPS 2018, Nr 8, s. 4; W. Lewandowski, Między 
Scyllą zawieszenia wzajemnego zaufania i Charybdą fragmentaryzacji standardu ochrony 
prawa podstawowego – dylematy Trybunału Sprawiedliwości w wyroku C-216/18 PPU, 
LM, EPS 2019, Nr 2, s. 4; A. von Bogdany, Tyrania wartości? Problemy i drogi europej-
skiej praworządności krajowej, EPS 2019, Nr 4, s. 4; P. Filipek, Rozproszona europejska 
kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajem-
nego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM, EPS 2019, Nr 2, s. 14.
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torów Diego Garcia Sayan, który wezwał Polskę do złożenia wyjaśnień 
w sprawie sędzi43 ukaranej przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, 
jest tylko wyrazem, jak bardzo głęboko sięga kryzys wywołany reformą 
sądownictwa. 

W kontekście prowadzonych w komentarzu rozważań warto podkre-
ślić, że normy prawne, które będą służyły ochronie dóbr osobistych, 
skumulowane są nade wszystko w art. 8–11 EKPC, które umożliwiają 
„wprowadzenie ograniczeń przewidzianych przez ustawę i koniecznych 
w demokratycznym społeczeństwie”, o czym szerzej przy omawianiu 
wskazanych przepisów.

4. Zasada negatywnego i pozytywnego obowiązku 
państwa

Interpretacja przepisów EKPC powinna uwzględniać, że konwencja ta 
nie tylko zawiera elementy ochrony przed ingerencją państwa (nazywane 
niekiedy obowiązkami negatywnymi państwa – powstrzymanie się od 
działań przez organy publiczne, które naruszałyby prawa konwencyjne), ale 
także może nakładać obowiązki podjęcia działań, które chronią jednostki 
przed działaniami innych podmiotów wkraczających w domenę ich praw 
chronionych, co może pociągać za sobą konieczność działań aktywnych 
państwa (np. zapewnienie ochrony przez wykreowanie przepisów prawnych 
pozytywnych oraz stworzenie warunków faktycznych do ich stosowania)44. 
Przykładowo, w przypadku osób transseksualnych pozytywny obowiązek 
państwa może być skierowany na konieczność odzwierciedlenia w doku-
mentach administracyjnych zmiany płci. W sprawie Goodwin przeciwko 
Wielkiej Brytanii45 ETPC przedstawił warunki adekwatności testu „pozy-
tywnych obowiązków państwa”. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
wskazał na szeroki kontekst i rozważenie należytego balansu pomiędzy 
interesem społecznym a interesem indywidualnym, o czym niżej w kon-
tekście art. 8 EKPC. W innej sprawie dotyczącej karania gwałcicieli ETPC 
odniósł się do praktyki bułgarskiej, gdzie wszczynane i prowadzone były 
postępowania tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara stawiała czynny opór 
napastnikowi. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał w tym zakresie 
naruszenie pozytywnego obowiązku państwa46. W przypadku pokojowych 

43 Aliny Czubieniak.
44 W doktrynie niemieckiej zagadnienie to nazywane jest drittwirkung. Zob. M. Bal-

cerzak, S. Sykuna (red.), Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, 
Warszawa 2010, s. 69; A. Przyborowska-Klimczak, Leksykon prawa międzynarodowego 
publicznego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2012, s. 267. 

45 Wyr. ETPC z 11.7.2002 r. w sprawie Christine Goodwin przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu (skarga Nr 28957/95, [2002] 35 EHRR 18).

46 Wyr. ETPC z 4.12.2003 r. w sprawie MC przeciwko Bułgarii (skarga Nr 39272/98, 
niepubl.). 
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demonstracji (art. 11 EKPC) na państwie ciąży pozytywny obowiązek 
zapewnienia ochrony manifestantów przed atakami kontrdemonstrantów 47.

W kontekście praw wolnościowych niezbędne jest uwzględnienie, że 
norma konwencyjna zawiera niemal każdorazowo element materialny 
definiujący istotę prawa oraz komponent, który wskazuje na dopusz-
czalność lub nie ingerencji w to prawo. Co więcej, przesłankę ingerencji 
(przyczynę usprawiedliwiającą ingerencję) oraz przepis wyznaczający 
metodę ustalenia granicy ingerencji (np. konieczność, adekwatność, 
proporcjonalność) należy analizować wielopłaszczyznowo. Wszystkie 
pojęcia użyte w EKPC mają przy tym swoje autonomiczne znaczenie na 
gruncie tej konwencji. Analiza faktów ze względu na ochronę przyznaną 
w EKPC musi więc w efekcie uwzględniać:
1) istnienie materii konwencyjnej odpowiadającej zaistniałym faktom 

(czy treść przepisu EKPC zakresowo chroni jednostkę przed formą 
ingerencji państwa określoną faktami sprawy lub z uwagi na formę 
ingerencji należy na podstawie EKPC przyjąć, że państwo było obo-
wiązane do zapobieżenia ingerencji);

2) czy państwo w swoim wewnętrznym systemie posiada normatywny 
odpowiednik przepisu EKPC (może on być zlokalizowany w kilku 
aktach prawnych, kilku przepisach) i czy strona skarżąca korzysta-
ła z adekwatnych krajowych środków ochronnych. Nie należy tego 
aspektu zawężać do całkiem innej przesłanki, a to wyczerpania drogi 
prawnej postępowania krajowego w sytuacji, gdy jednostka podjęła 
nieadekwatną drogę ochrony prawnej i dopiero na etapie skargi do 
ETPC wskazuje na naruszenie prawa;

3) czy fakty zaistniałe w sprawie polegają na ingerencji państwa lub 
ingerencji przez podmiot, który może być uznany za emanację pań-
stwa w sferę objętą ochroną konwencyjną, czy też fakty polegają na 
powstrzymaniu się od działania przez państwo w sytuacji, gdy okolicz-
ności faktyczne uzasadniały dopuszczalność i konieczność ingerencji;

4) czy ingerencja, która nastąpiła, w sferę prawa jednostki realizowa-
ła przesłankę celu wskazanego w EKPC (nie wystarczy realizacja 
celu usprawiedliwionego, konieczne jest, aby sam cel ingerencji był 
wskazany w EKPC lub mógł być wywiedziony z jego normatywnego 
określenia – legalność materialna);

5) czy ingerencja w prawa jednostki spełniała kryteria legalności formal-
nej (zarówno w kontekście istnienia przepisów będących podstawą 
działania państwa, jak i w aspekcie rozumienia tych przepisów – wy-
kładni przez orzecznictwo krajowe). Oznacza to konieczność zbadania 
istnienia podstawy ustawowej do działania państwa. Podstawa prawna 
niższego rzędu (rozporządzenie, akty wewnętrzne, praktyka admini-

47 Wyr. ETPC z 26.4.1991 r. w sprawie Ezelin przeciwko Francji (skarga Nr 11800/85, 
Series A, No. 202, [1992] 14 EHRR 362).
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stracyjna) może nie być usprawiedliwiona48. Po wtóre, ingerencja musi 
odpowiadać zasadzie przewidywalności (określoności potencjalnej 
ingerencji w zakresie możliwości jej zaistnienia jak i jej przebiegu). 
Oznacza to więc, że ingerencja co do zasady nie powinna odbywać 
się poza wiedzą osób, których dotyczy, a w sytuacjach, gdy z natury 
zastosowanego środka wynika, że musiała być stosowana poza wiedzą 
osoby, której dotyczy, niezbędne jest wskazanie, że procedura zastoso-
wania ingerencji jest poddana kontroli legalności i niezbędności przez 
niezależny podmiot (sądowy lub administracyjny);

6) czy zakres ingerencji spełniał przesłanki testu konieczności (niezbęd-
ności) oraz proporcjonalności. W tym kontekście badane mogą być 
elementy ochrony instytucjonalnej oraz proceduralnej, wykluczającej 
arbitralność, dyskrecjonalność i potencjalną całkowitą dowolność 
ingerencji;

7) czy w przypadku realizacji ochrony kilku praw konwencyjnych pozosta-
jących w  kolizji tych praw chronionych zachowana została hierarchia 
wartości w ich ochronie, a w przypadku praw o równym statusie – czy 
zachowano niezbędny balans w zakresie ustalenie granic ingerencji 
lub dopuszczalnego zaniechania. Dekodowanie hierarchii wartości 
zależnie od treści konkretnego prawa może odbywać się w kontekście 
preambuły aktu konstytucyjnego państwa lub w kontekście preambuły 
aktu międzynarodowego. W systemach prawnych, w których akty 
konstytucyjne nie zawierają żadnego odniesienia, należy uwzględnić 
kontekst systemowy wprowadzenia normy ochronnej.
„Konwencja jako żywy instrument, powinna być interpretowana 

w świetle współczesnych warunków”49. W praktyce orzeczniczej przekłada 
się to na ocenę elementów stanu faktycznego i wyznaczanie granic ochrony 
ze względu na kontekst przedmiotowy lub podmiotowy. Ilustracją tego 
problemu może być orzeczenie w sprawie Selmouni przeciwko Francji50, 
w którym Trybunał jednoznacznie wskazał, że to co w przeszłości mogło 
być klasyfikowane jako „niehumanitarne i poniżające traktowanie”, może 
pro futuro znaleźć inną ocenę51, o czym mowa będzie niżej. 

Mimo że ETPC nie ma własnych instrumentów egzekucyjnych, to 
skarga do tego Trybunału uznawana jest za niezwykle skuteczny środek 

48 Należy to jednak ocenić w kontekście katalogu krajowych źródeł prawa powszech-
nie obowiązującego.

49 Wyr. ETPC z 18.12.1996 r. w sprawie Loizidou przeciwko Turcji (skarga Nr 15318/89, 
Court Reports, A 310 1995).

50 Wyr. ETPC z 28.7.99 r. w sprawie Selmouni przeciwko Francji (skarga Nr 25803/94, 
[2000] 29 EHRR 403), pkt 101.

51 Wydaje się, że możliwe byłoby zakwalifikowanie faktów, takich jak wielokrotne 
przesłuchania (każde od około 15–45 min.), w niedługich odstępach czasu między sobą, 
z bezpośrednim użyciem przemocy w postaci uderzeń, ciągnięcia za włosy itd., skutku-
jących ujawnieniem się siniaków (wielokrotnie) oraz obrażeń skórnych, potwierdzonych 
obdukcjami lekarskimi, jako naruszenie art. 3 EKPC, ze względu na stosownie tortur.

Rozdział I. Ochrona dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej
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