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Rozdział I 

Ochrona praw człowieka 

1.1. Geneza rozwoju praw człowieka 

 

Pojęcie praw człowieka wywodzi się z XVIII wieku, kiedy to w 1776 roku, po raz 

pierwszy pojawiło się w akcie normatywnym „Bill of Rights” w Wirginii. Rozumiano je 

wówczas jako pierwotne w stosunku do państwa i społeczeństwa prawa jednostki. W tamtym 

okresie kładziono nacisk na swobodę działania jednostki, a także na wolę obywateli w 

decydowaniu o własnych sprawach, zaś państwo postrzegano w kategorii zagrożenia dla tychże 

praw. W okresie Oświecenia koncepcja praw człowieka opierała się na przeciwstawieniu 

jednostki państwu, natomiast współcześnie gwarantem praw podstawowych jest właśnie 

państwo.  

Prawa człowieka są przyrodzone i niezbywalne oraz, co najważniejsze,  przysługują 

każdemu człowiekowi, bez względu na pozycję społeczną czy przynależność państwową.1  

Wskazują one na to, co należy się człowiekowi, zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Wobec 

powyższego prawa te są wrodzone, naturalne, niezbywalne, nienaruszalne, a także przede 

wszystkim zawsze i wszędzie ważne.2 Do praw tych należą między innymi prawo do życia, 

wolności osobistej, równości, własności oraz bezpieczeństwa. Istotne jest to, że praw tych nie 

można nikomu odebrać, posiada je każdy człowiek od chwili urodzenia, aż do śmierci. Prawa 

te są zresztą zagwarantowane w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w rozmaitych 

innych aktach prawnych o randze międzynarodowej. 

Pojęcie praw człowieka nauka prawa definiuje dosyć szeroko, zaliczając do nich prawa 

materialne, socjalne, kulturalne, jak również wszelkiego rodzaju uregulowania prawne zawarte 

w konstytucjach poszczególnych państw, jak i ogólnie w prawie międzynarodowym i 

przysługujące wszystkim jednostkom, nie tylko obywatelom danego państwa.  

Encyklopedia prawa międzynarodowego przedstawia prawa człowieka jako zbiór praw, 

wolności, których respektowania, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, mają 

                                                           
1 B. Banaszak, Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2004r., s. 446. 
2 J. Tischner, Prawa człowieka z katolickiej perspektywy, Szkoła Praw Człowieka, Teksty wykładów, Warszawa 

1998r., s. 30. 
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prawo domagać się wszyscy ludzie od środowiska, w którym żyją. Oznacza to, iż podstawowe 

prawa i wolności, które zagwarantowane są przez prawo krajowe i międzynarodowe, muszą 

być przestrzegane przez społeczeństwo. Prawa człowieka są uniwersalne podmiotowo i 

przedmiotowo, terytorialnie, a co za tym idzie do pewnego stopnia również kulturowo, 

jednakże co najważniejsze zawsze wypływają z przyrodzonej każdemu człowiekowi godności 

osobistej. Prawa człowieka to nic innego jak uprawnienia, które przypisane są każdej jednostce. 

Praw tych nie można się zrzec, odebrać ich człowiekowi, zaś państwo ma obowiązek je 

respektować. Prawa człowieka stanowią dziedzinę prawa konstytucyjnego i 

międzynarodowego, której zadaniem jest zindywidualizowana obrona praw jednostki, jak i 

całego społeczeństwa. Prawa człowieka stanowią powszechne prawa moralne o charakterze 

podstawowym, które są przynależne każdemu człowiekowi w kontaktach z państwem.3  

Z uwagi na to, kto jest podmiotem praw człowieka, wyróżnia się te, których podmiotem 

jest jednostka, i takie których podmiotem jest zbiorowość np. naród, wspólnoty religijne, itp. 

W systemie prawa istnieją również prawa człowieka o charakterze mieszanym, których 

podmiotem mogą być jednocześnie państwo, określona zbiorowość, poszczególna jednostka, 

jak i cała ludzkość. Odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka spoczywa zarówno na 

państwie, jak i na społeczności międzynarodowej.4 

Geneza praw człowieka sięga czasów starożytnych. Walka o obronę praw człowieka 

zaczęła się już w antycznej Helladzie. Z Grecji wywodzi się idea, która głosi, że wolność jest 

naturalnym prawem człowieka. Równość i wolność głoszone były w Atenach na długo przed 

rewolucją francuską.  

Greccy filozofowie byli pierwszymi, którzy zwrócili uwagę na potrzebę odróżnienia 

praw naturalnych, od praw stanowionych przez władzę. Sofiści podkreślali równość obywateli 

oraz prawo do posiadania przez nich własnych poglądów, a co za tym idzie zajęli się relacją 

pomiędzy prawem a naturą, natomiast stoicy również w znacznym stopniu przyczynili się do 

ukształtowania obecnie obowiązujących podstawowych praw i wolności człowieka.  

Głosili oni między innymi, że człowiek jest istotą niezależną od państwa, że nikt nie 

może być właścicielem  drugiego człowieka, zaś wolność to władza polegająca na decydowaniu 

                                                           
3 A. Łopatka, Jednostka, jej prawa człowieka, Warszawa 2002r., s. 13. 
4 M. Chmaj, Wolność i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Zakamycze 2006r., s. 16. 
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o samym sobie. Stoicy podkreślali również wolność umysłu ludzkiego, byli pierwszymi którzy 

użyli pojęć tj. wolność, godność ludzka oraz naturalna równość.5  

Ze starożytnej Grecji wywodzą się koncepcje prawno-naturalne, które przyjmują 

założenie, że każdemu człowiekowi w równym stopniu przysługują określone prawa 

przyrodzone, których nikomu nie wolno go pozbawić. Zaznaczyć należy, że z powyższymi 

poglądami nie zgadzały się ówczesne rozwiązania prawne. Zarówno w starożytnej Grecji, jak i 

w Rzymie, zakres uprawnień wolnego człowieka zależał od tego, czy był on obywatelem 

danego państwa, od jego statusu rodzinnego oraz przynależności stanowej. Tak więc w 

starożytności jednostka mogła powoływać się na takie prawa, które wynikały z jej 

przynależności stanowej bądź grupowej.6  

Średniowieczna filozofia chrześcijańska kontynuowała starożytną ideę praw 

naturalnych. W średniowieczu prawa człowieka, pomimo że odnosiły się tylko do wybranych 

grup społecznych, stanowiły początek sukcesów w walce o należne człowiekowi prawa tj. 

prawo do bezpieczeństwa, wolności, czy też sprawiedliwego procesu. Prawa człowieka w 

średniowieczu związane były z prawem naturalnym, stanowiły spójność z prawem 

pochodzącym od Boga. Uznawano wówczas, że skoro człowiek został stworzony na 

podobieństwo Boga, to jest nosicielem boskiej części natury, w związku z czym państwo ma 

obowiązek szanować prawo naturalne. Respektowanie praw człowieka zostało zapoczątkowane 

w dokumentach mających moc średniowiecznego prawa. Za początek kodyfikacji praw 

człowieka uważa się Wielką Księgę Swobód z 1215 roku, która stanowiła podstawę wolności 

obywatelskich oraz konstytucyjnych ograniczeń władzy królewskiej. Kwestia praw 

obywatelskich w okresie Średniowiecza w Polsce, stanowiła nie tylko przedmiot refleksji 

doktrynalnej, lecz również praktykę życia publicznego. Zasada mówiąca, że „nikogo nie 

uwięzimy bez wyroku sądowego” była jedną z naczelnych zasad okresu Średniowiecza.7  

Odrodzenie to czas, w którym czołowi myśliciele podjęli próbę wykreowania 

społeczeństwa, w którym dobro jednostki stanowiłoby dobro najwyższe. Wiek XVII to okres, 

w którym problem praw człowieka nabrał szczególnego znaczenia w Anglii. W 1679 roku 

weszła w życie ustawa dotycząca lepszego zagwarantowania wolności poddanym i 

zapobiegania uwięzieniom zamorskim, zaś ustawa Bill of Rights proklamowała prawa i 

                                                           
5 E. Stylianidis, Antyczna cywilizacja grecka a prawa człowieka, [w:]Prawa człowieka, geneza, koncepcje, 

ochrona, red. B. Banaszak, Wrocław 1993, s. 122. 
6 B. Banaszak, A. Preisner, Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002r., s. 2-3. 
7 R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000r., s. 20.  
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wolności poddanych. W tamtym czasie w Anglii powstały racjonalistyczne koncepcje praw 

natury, prawa człowieka kojarzyły się z nakazami rozumu, zgodnie z którymi w każdej 

czynności tkwi moralna ohyda lub moralna konieczność, która zależna jest od jej zgodności 

bądź niezgodności z rozumną naturą człowieka. Podstawowymi założeniami teorii praw natury 

były prawo do życia, równości, wolności oraz własności.  

J. Locke, J. Milton oraz T. Hobbes głosili, że władza państwowa powoływana jest przez 

jednostki i wywodzi się z umowy zawartej między wolnymi i równymi ludźmi, którzy są gotowi 

zrzec się części swej naturalnej wolności w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, wygody, 

ochrony własności oraz pokojowego współżycia. Doprowadziło to do połączenia trzech 

podstawowych prawa naturalnych jednostki z koncepcją umowy społecznej, wyznaczającej 

zakres władzy państwowej i swobody jednostki. Zgodnie z tezą J. Locke oraz J. Miltona prawa 

naturalne stanowią nieodłączny element istoty człowieczeństwa i są niezbywalne. Zadaniem 

umowy społecznej było ich wzmocnienie, zaś państwo miało doprowadzić do pozytywizacji 

praw naturalnych i ich przestrzegania. J. Locke wyznawał zasadę, że człowiek ma prawo do 

przeciwstawiania się złej władzy, która sprzeniewierza się umowie społecznej i narusza jego 

prawa naturalne.8 

 

                                                           
8 B. Gronowska, Prawa człowieka i  ich ochrona, Toruń 2005r., s. 36. 


