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Przedmowa
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce książkę Przeciwdziałanie
dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich. Idea jej wydania pojawiła się już kilka lat temu, a jej głównym
powodem było coraz głośniej artykułowane zapotrzebowanie środowiska prawniczego na kompetentną i profesjonalną pozycję o tematyce przeciwdziałania
dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej na gruncie prawa polskiego i europejskiego. Doskonałym impulsem do wydania tej książki było wejście Polski w
struktury Unii Europejskiej, gdzie zakaz dyskryminacji m.in. z powodu orientacji
seksualnej jest jednym z fundamentów jej funkcjonowania.
Książkę tworzy pięć rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu zakresowi prawa. Profesor Eleonora Zielińska przedstawia karne ustawodawstwo
krajowe, które odpowiednio stosowane może być doskonałym instrumentem
ochrony praw osób dyskryminowanych z powodu tożsamości psychoseksualnej.
Niezwykle ciekawym elementem tego rozdziału jest jego część prawnoporównawcza, a szczególnie analiza przepisów francuskich i skandynawskich w tym zakresie.
Nie do przecenienia są zaproponowane postulaty de lege ferenda, których wprowadzenie z pewnością poważnie wzmocniłoby ochronę przed dyskryminacją z
powodu orientacji seksualnej w polskim prawie karnym.
Możliwości dochodzenia naruszonych praw na gruncie prawa cywilnego opracował doktor Adam Bodnar - pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego
oraz szef programu spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
W detaliczny i obrazowy, bo poparty przypadkami wziętymi z rzeczywistości,
sposób przedstawił możliwości ochrony m.in. dóbr osobistych osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych).
Teresa Romer - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku z właściwym sobie profesjonalizmem i wnikliwością dokonała analizy polskiego i wspólnotowego
prawa pracy pod kątem zakazu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. W
jasny i precyzyjny sposób poruszony został problem definiowania i interpretacji
takich pojęć jak dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia, molestowanie czy odwrócenie ciężaru dowodu w postępowaniu o udowodnienie zaistnienia dyskryminacji.
Z uwagi na to, że książka adresowana jest także do prawników organizacji po-
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zarządowych działających na rzecz równouprawnienia i praw człowieka, zdecydowaliśmy się włączyć także rozdział autorstwa Sylwii Spurek na temat udziału
takich organizacji w postępowaniach karnym, cywilnym i administracyjnym, w
których pojawił się element nierównego traktowania z powodu orientacji seksualnej. Polskie prawo przewiduje bowiem taką możliwość, chociaż popularność
tych przepisów jest wciąż niestety mała, także wśród samych organizacji pozarządowych.
Doskonałym kompendium wiedzy na temat dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) i Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka (ETPCz) w zakresie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej jest
rozdział autorstwa Patrycji Pogodzińskiej. Spora liczba przywołanych orzeczeń
i dogłębna ich analiza sprawiają, że książka ta jest pierwszą taką publikacją na
polskim rynku prawniczym.
W imieniu autorów, wydawcy i swoim wyrażam głębokie przekonanie, że
książka ta okaże się pomocna wielu osobom i instytucjom w praktycznej codziennej działalności. Jest ona doskonałym źródłem informacji zarówno dla studentów
prawa, jak i praktykujących prawników, a także dla organizacji pozarządowych
aktywnych w sferze ochrony wolności obywatelskich oraz wszystkich tych, którzy
swoje zainteresowania skupiają na zagadnieniach ochrony praw osób doświadczających nierównego traktowania. W końcu żywię nadzieję, że książka ta okaże się
także pomocnym przewodnikiem dla osób, które same są ofiarami dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, na drodze dochodzenia swoich naruszonych
praw.

Krzysztof Śmiszek – szef grupy prawnej stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, absolwent Podyplomowego
Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik w Sekretariacie
Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w latach 2003-2005,
certyfikowany trener wspólnotowego prawa antydyskryminacyjnego, publikował m.in.
w „Rzeczpospolitej” (Żółte Strony) i „Prokuratorze”.
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Wstęp
Geje i lesbijki stanowią około 5 procent każdego społeczeństwa. Oznacza to,
że w Polsce żyje około 2 milionów osób homoseksualnych. To sporo. Należy bowiem pamiętać, że wszystkie mniejszości etniczne i narodowe zamieszkujące nasz
kraj tworzą tylko 3- procentową mniejszość. Osoby homoseksualne stanowią
więc największą mniejszość społeczną w Polsce, żyjącą w każdym mieście, miasteczku, wsi.
Geje i lesbijki, w przeciwieństwie do innych grup społecznych, w naszym kraju
są mniejszością niewidoczną. Według badań CBOS-u z 2005 roku tylko 14 procent z nas zna osobiście osobę otwarcie homoseksualną. A więc mimo że geje i
lesbijki żyją wśród nas – są naszymi braćmi, siostrami, lekarzami, nauczycielami,
prawnikami – nie wiemy o bardzo ważnej części ich życia. Nie wiemy o ich prawdziwej orientacji seksualnej.
Żyjąc w świecie zdominowanym przez osoby heteroseksualne, geje i lesbijki
zostali zepchnięci – poprzez różnego rodzaju czynniki społeczne i religijne – na
margines naszego społeczeństwa. Ich tożsamość psychoseksualna została uznana
za gorszą niż heteroseksualna i tym samy napiętnowana.
Dlatego też geje i lesbijki w życiu codziennym doświadczają dyskryminacji i
nietolerancji. Według Raportu o dyskryminacji i nietolerancji w Polsce z 2002
roku przygotowanego przez Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii i
Lambdę Warszawa, aż 14.2% badanych gejów i lesbijek doświadczyło przemocy fizycznej tylko dlatego, że są homoseksualnej orientacji. Ponad jedna trzecia
respondentów doświadczyła przemocy psychicznej – w większości przypadków
przemoc ta miała formę ataków werbalnych, groźby i oczerniania. Raport podaje
również wiele przykładów dyskryminacji i nietolerancji w zatrudnieniu, opiece
społecznej, życiu publicznym, edukacji, prawie.
Niniejsza publikacja jest pierwszym tego typu opracowaniem w naszym kraju.
 Q. Rahman, G.D. Wilson, Born gay? The psychobiology of human sexual orientation. Personality and
Indyvidual Differences, 2003, str. 1337-1382.
 Encyklopedia Świat i Polska 2007, Warszawa 2006, str. 212-213.
 Osobista znajomość i akceptacja praw gejów i lesbijek w krajach Europy Środkowej. Komunikat z
badań, CBOS, Warszawa 2005, str. 1-2.
 Raport o dyskryminacji i nietolerancji w Polsce w 2002 roku, Stowarzyszenie Kampania Przeciw
Homofobii i Lambda Warszawa, Warszawa 2002.
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W sposób kompetentny specjaliści i specjalistki z różnych dziedzin prawa opisują
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
Brak publikacji tego typu wynikał przede wszystkim z dwóch powodów. Po
pierwsze homoseksualność i seksualność w ogóle są w Polsce traktowane w sposób
szczególny. Często są tabuizowane i przemilczane, co sprawia, że wiele osób nie
rozmawia o nich otwarcie. Brak obiektywnej i systematycznej edukacji seksualnej, restrykcyjne przepisy dotyczące praw reprodukcyjnych kobiet sprawiają,
że wokół seksualności narosło wiele mitów i negatywnych stereotypów. Drugim
powodem niedostatku rzetelnych i kompleksowych opracowań w tej dziedzinie
jest brak specjalistów zajmujących się prawem antydyskryminacyjnym. Do niedawna kwestie dyskryminacji nie były postrzegane przez prawników jako istotna
gałąź prawa. Nie istniały też przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji, z wyjątkiem zapisu konstytucyjnego, który zakazuje dyskryminacji w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym.
Znaczące zmiany w podejściu do prawa antydyskryminacyjnego zaczęły zachodzić wraz z integracją Polski z krajami Unii Europejskiej. Wtedy też rozpoczęto
proces implementacji trzech dyrektyw unijnych zakazujących dyskryminacji:
-dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie stosowania
zasady równego traktowania osób bez względu na rasę lub pochodzenie etniczne,
-dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiającej ogólne
warunki równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy,
-dyrektywy 2002/73/WE z dnia 23 września 2002 roku zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie stosowania zasady równego traktowania
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do pracy, szkolenia zawodowego, awansów, warunków pracy.
Wraz z procesem implementacji przepisów zakazujących dyskryminacji w polskim prawie pojawiły się pierwsze orzeczenia sądowe związane z dyskryminacją
oraz, co bardzo ważne zorganizowane kampanie świadomościowe grup narażonych na dyskryminację. Organizacje pozarządowe reprezentujące te grupy – przede wszystkim kobiety, mniejszości narodowe i etniczne, osoby niepełnosprawne
oraz mniejszość gejowsko - lesbijską – włączyły się w promocję nowych zapisów
antydyskryminacyjnych, podnosząc tym samym świadomość dyskryminacji w
społeczeństwie. Duże znaczenie miało również powołanie Biura Pełnomocniczki
 Dziennik Urzędowy WE L 180, str. 22.
 Dziennik Urzędowy WE L 303, str. 16.
 Dziennik Urzędowy WE L 269, str. 15.
10
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Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, które zajmowało się przeciwdziałaniem dyskryminacji z wszystkich wymienionych w dyrektywach unijnych
powodów. Biuro to zostało, niestety, ostatnio zlikwidowane.
Jestem głęboko przekonany, że publikacja ta przyczyni się do podniesienia
świadomości na temat skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną. Geje i lesbijki stanowią bowiem sporą grupę społeczną,
która, jak pokazują badania i przykłady z życia codziennego, narażona jest i, niestety, jeszcze przez najbliższe lata będzie, na dyskryminację i nietolerancję. Dlatego też coraz częściej słyszymy o procesach sądowych związanych z dyskryminacją
ze względu na orientację seksualną. Trzeba jednak pamiętać, że sprawy te stanowią niewielką liczbę rzeczywistej dyskryminacji. Jak już zostało powiedziane na
wstępie, geje i lesbijki są mniejszością niewidoczną – obawiając się dyskryminacji,
ukrywają swoją orientację seksualną.
Wykorzystywanie środków prawnych dla możliwości dochodzenia ochrony
swoich praw przez osoby homoseksualne stanie się z pewnością coraz bardziej
popularne. Warto więc przeczytać i przyswoić sobie wiedzę zawartą w niniejszej
publikacji. Jest ona bowiem najbardziej aktualnym i kompleksowym opracowaniem w tej dziedzinie w Polsce.

Robert Biedroń – politolog, doktorant na Wydziale Nauk Politycznych Akademii
Humanistycznej w Pułtusku, prezes Kampanii Przeciw Homofobii.

11

kph_ok.indb 11

2007-01-11 14:05:00

kph_ok.indb 12

2007-01-11 14:05:00

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną w sferze prawa cywilnego
Dr Adam Bodnar

kph_ok.indb 13

2007-01-11 14:05:00

aDAM bODNAR

1. WSTĘP
W Polsce w ostatnich latach osoby homoseksualne spotykają się z głośnymi i licznymi przypadkami nierównego traktowania w życiu politycznym oraz
społecznym. Dyskryminacja przejawia się przede wszystkim w odmawianiu im
korzystania z niektórych konstytucyjnych praw jednostki (szczególnie wolności
pokojowego zgromadzania się), w dyskryminujących wypowiedziach polityków
oraz osób publicznych. Osoby homoseksualne często ukrywają swoją orientację,
obawiając się represji oraz aktów nienawiści.
Jedną z metod przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jest wykorzystywanie dostępnych środków prawnych. W sferze prawa cywilnego istnieją różne możliwości dochodzenia ochrony swoich praw przez osoby
homoseksualne. Są to instrumenty opierające się na stosowaniu zasad ogólnych, a
nie stworzone specjalnie w celu ochrony jakichkolwiek mniejszości czy grup tradycyjnie marginalizowanych. W sferze prawa cywilnego nie rozwinęła się jeszcze
w Polsce doktryna ani orzecznictwo odnoszące się specyficznie do ochrony osób
homoseksualnych przed dyskryminacją. W tym zakresie prawo cywilne zdaje
się nie nadążać za przemianami społecznymi. W przyszłości można oczekiwać
pierwszych orzeczeń odnoszących się do tej kwestii. Nie wydaje się natomiast,
aby rozwój ochrony praw osób homoseksualnych w sferze prawa cywilnego był
wynikiem działalności ustawodawcy. W tym kontekście można snuć pewne porównania do kwestii praw osób transseksualnych, które jeszcze do niedawna nie
posiadały szczególnej ochrony na gruncie prawa cywilnego. Powstanie dobra osobistego polegającego na poczuciu przynależności do danej płci zostało bowiem
wypracowane w drodze orzecznictwa. Można oczekiwać, że w prawie cywilnym
w drodze orzecznictwa zostaną również wypracowane podstawowe zasady regulujące zakres ochrony osób homoseksualnych przed dyskryminacją.
Osoby homoseksualne mogą spotkać się z dyskryminacją w różnych sytuacjach. Analiza polskiej praktyki, jak również doświadczeń międzynarodowych,
wskazuje na następujące przykładowe obszary naruszeń praw gejów i lesbijek:
1) mowa nienawiści wobec osób homoseksualnych,
2) naruszanie wizerunku osób homoseksualnych (np. oplakatowanie miasta
wizerunkiem danej osoby czy listy internetowe zawierające zdjęcia osób homoseksualnych),
3) przemoc psychiczna w stosunku do osób homoseksualnych (np. nękanie
 Jak np. tzw. ustawy o równości przyjęte w niektórych państwach.
 Na ten temat por. Konrad Osajda, Transseksualizm w świetle prawa i praktyki sądów polskich, „Przegląd Sądowy”, nr 5/2004, str. 143 i nast.
14
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Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w
sferze prawa cywilnego

listami z pogróżkami),
4) przemoc fizyczna (czynne napaści na gejów i lesbijki),
5) dyskryminacja danej osoby ze względu na jej orientację seksualną w miejscu
pracy oraz w innych stosunkach społecznych,
6) ujawnianie orientacji seksualnej danej osoby bez jej zgody w celu wywołania jej niepokoju psychicznego czy narażenia na ryzyko ataków słownych lub
fizycznych,
7) zatrzymywanie osób homoseksualnych przez policję pod pretekstem “nieobyczajnego zachowania”,
8) dyskryminacja osób homoseksualnych w stosunkach umownych,
9) dyskryminacja gejów i lesbijek w przypadku dziedziczenia.
Powyższe wyliczenie jest przykładowe i wymienia najbardziej typowe sytuacje,
które są przejawami dyskryminacji lub mogą skutkować dyskryminacją osób homoseksualnych. Warto dodać, że dotyczyć te przypadki mogą również osób podejrzewanych o bycie homoseksualnymi, a nie tylko gejów i lesbijek. Warto przy
tym wskazać, że każdy przypadek nierównego traktowania musi być rozważany ad
casum. Z dyskryminacją możemy mieć bowiem do czynienia tylko wtedy, kiedy
nierówne traktowanie nie jest uzasadnione żadnymi racjonalnymi, obiektywnymi przesłankami. Tylko w takich przypadkach w grę może wchodzić stosowanie
instrumentów prawa cywilnego, w tym przede wszystkim roszczenia o ochronę
dóbr osobistych.

2. OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
2.1 Zagadnienia ogólne
Dobra osobiste to pewne wartości związane ściśle z jednostką ludzką, „indywidualne wartości świata uczuć, stanu życia psychicznego człowieka”. Ochrona
dóbr osobistych stanowi dziedzinę prawa cywilnego, która ma na celu wyposażenie każdej osoby fizycznej oraz osoby prawnej w instrumenty prawne pozwalające
jej na ochronę dóbr osobistych. Dobra osobiste należą do kategorii dóbr niemajątkowych - nie jest możliwe ich wyrażenie w pieniądzach, aczkolwiek ich naruszenie może mieć wpływ na pozycję ekonomiczną danej osoby. Dobra osobiste
są ściśle związane z osobą, która podlega ochronie. Roszczenie o ich ochronę jest
 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa
1957, str. 78.
15
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roszczeniem niemajątkowym i dlatego nie podlega dziedziczeniu.
Art. 23 Kodeksu cywilnego zawiera katalog dóbr osobistych - wyszczególnienie
ich typów. Wymienia on następujące typy dóbr osobistych: zdrowie, wolność,
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza
oraz racjonalizatorska. Katalog dóbr osobistych jest katalogiem otwartym. Przepis
ten wskazuje jedynie przykładowe typy dóbr osobistych. Inne zostały stworzone
w drodze orzecznictwa. Obecnie za dobra osobiste uznaje się także życie i nietykalność cielesną (choć w art. 23 k.c. wymienione jest tylko zdrowie), stan cywilny,
kult zmarłej osoby bliskiej, integralność seksualną, sferę prywatności oraz korzystanie z wartości środowiska naturalnego.
Istota ochrony dóbr osobistych oraz otwarty charakter ich katalogu powoduje,
że wraz ze zmianami społecznymi i gospodarczymi za dobra osobiste mogą zostać
nowe wartości związane z człowiekiem. Takim dobrem osobistym jest np. kult
osób bliskich po ich śmierci czy prawo do prywatności.
W przypadku naruszenia dóbr osobistych prawo cywilne pozwala na podjęcie
działań zmierzających do zapobieżenia dalszym naruszeniom. Zgodnie z art. 24 §
1 zd. 1 k.c. „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może
żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne”. Jeżeli naruszenie zostanie dokonane, osoba zainteresowana może także żądać, aby osoba, która
się go dopuściła, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w
szczególności poprzez złożenie oświadczenia mającego najczęściej formę przeprosin. Na specjalnych zasadach może także żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Wytoczenie powództwa o ochronę dóbr osobistych zależy od ustalenia, jakie
dobro osobiste zostało naruszone, jak również od dokonania oceny, czy naruszenie tego dobra osobistego ma charakter jedynie subiektywny, tj. opiera się
tylko na przeświadczeniu zainteresowanej osoby o naruszeniu dóbr osobistych
- negatywnych odczuciach po stronie pokrzywdzonego - czy też ma charakter
obiektywny. W zakresie stwierdzenia obiektywności naruszenia miernikiem jest
potencjalna reakcja opinii publicznej na naruszenie, będąca odzwierciedleniem
poglądów powszechnie przyjętych i akceptowanych przez społeczeństwo w danym momencie.
Osoba, której zarzucane jest naruszenie dóbr osobistych, może zostać zwolnio Przyjmowana powszechnie ochrona czci osoby zmarłej nie polega na przejściu prawa do czci przysługującej zmarłemu, lecz na indywidualnym prawie najbliższych osób zmarłego. Por. Stanisław Dmowski,
Stanisław Rudniki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Tom 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
Warszawa 2004, str. 97.
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na od odpowiedzialności, o ile wykaże, że jej działanie nie było bezprawne. To zatem na pozwanym spoczywa obowiązek udowodnienia, że jego działanie znajduje
uzasadnienie w obowiązującym porządku prawnym, tj. nie jest bezprawne. Powód musi natomiast jedynie wskazać fakt naruszenia dóbr osobistych i korzysta
z domniemania bezprawności. Jego sytuacja procesowa jest zatem korzystniejsza
niż sytuacja pozwanego. Do okoliczności, które wyłączają bezprawność naruszenia dóbr osobistych, na ogół zalicza się:
1) działanie w ramach porządku prawnego, tj. działanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa,
2) wykonywanie prawa podmiotowego,
3) zgoda uprawnionego,
4) działanie w obronie uzasadnionego interesu. 
Powyższe przesłanki uchylające bezprawność naruszenia dóbr osobistych mają
istotne znaczenie w każdej sprawie sądowej, gdyż udowodnienie zaistnienia którejkolwiek z nich (np. udowodnienie przez dziennikarza, że korzystał z wolności
słowa) zwalnia z odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych.
Ze względu na szeroki katalog dóbr osobistych oraz ich zastosowanie nie sposób
omówić ich całościowo. Dlatego też poniżej rozważane są jedynie typy dóbr osobistych, które mogą znaleźć ewentualne zastosowanie w sytuacjach dyskryminacyjnych, przy jednoczesnym rozważeniu ewentualnych przesłanek wyłączających
bezprawność naruszenia. W przypadku naruszenia niektórych dóbr osobistych
(jak np. życie czy zdrowie) dyskryminujący charakter takiego naruszenia nie ma
znaczenia. Sprawca odpowiada bowiem za agresję, pobicie czy spalenie samochodu niezależnie od tego, czy dane działanie było motywowane celami dyskryminacyjnymi. Niemniej jednak, w przypadku stwierdzenia dyskryminacyjnego tła takich zdarzeń, sądy mogą być skłonne do zasądzenia o wiele dalej idących środków
naprawczych (przeprosiny czy odszkodowanie) niż w „zwyczajnym” przypadku
pobicia czy innego typu agresji.

 Np. ogłoszenie listu gończego z fotografią poszukiwanej osoby, pozbawienie wolności w związku z
wykonywaniem kary zasądzonej wyrokiem sądu.
 Np. kontrola stanu wynajętego mieszkania przez jego właściciela.
 Np. zgoda na udział w zawodach sportowych mogących skutkować kontuzją czy zgoda na wykorzystanie własnej korespondencji lub fotografii w publikacjach innych osób.
 Np. wypowiedź krytyczna w środkach masowego przekazu w celu realizacji interesu społecznego.
 Orzeczenie z 19 października 1989 r., II CR 419/89 (OSP 11-12/90, poz. 377).
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2.2 Ochrona dóbr osobistych a przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
W przypadkach dyskryminowania osób homoseksualnych tylko niektóre dobra osobiste mogą znaleźć zastosowanie. Poniżej omówione są niektóre typy dóbr
osobistych, które mogą być naruszone w wyniku działań mających charakter dyskryminujący w stosunku do osób homoseksualnych.

Cześć i godność człowieka
Cześć i godność stanowią wartości właściwe każdemu człowiekowi. Ochrona
godności ludzkiej ma w porządku prawnym demokratycznych państw znaczenie fundamentalne. Jak głosi art. 30 Konstytucji RP, „przyrodzona i niezbywalna
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.
Przy określaniu, czy dobro osobiste w postaci czci i godności człowieka obejmuje swoim zakresem zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną,
należy odwoływać się do obowiązującego prawa oraz porządku społecznego.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, „nikt nie może być dyskryminowany w
życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Pojęcie „jakiejkolwiek przyczyny” obejmuje orientację seksualną, czego przejawem
jest art. 183a § 1 k.p. zakazujący dyskryminacji w miejscu pracy m.in. ze względu
na orientację seksualną czy przepisy Dyrektywy Rady nr 2000/78/WE z dnia 27
listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania
w zakresie zatrudnienia i pracy. Dlatego też niewątpliwie cześć i godność człowieka należy wiązać z nakazem równego traktowania i zakazem dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną. Nie każdy przypadek dyskryminacji jest jednak
niedozwolony. Zakazana jest tylko bezpodstawna dyskryminacja, która nie może
być obiektywnie uzasadniona. Tylko zatem takie przypadki dyskryminacji można
ewentualnie kwalifikować jako naruszające cześć i godność człowieka.
Na tle polskiej praktyki oraz doświadczeń międzynarodowych wskazać można
następujące przykładowe przejawy naruszenia czci oraz godności osób homoseksualnych:
1) używanie wulgarnych, dyskryminujących i poniżających sformułowań wobec osób homoseksualnych,
2) porównywanie osób homoseksualnych do osób, które popełniają przestępstwa związane z seksualnością człowieka (jak np. pedofilia, nekrofilia czy zoo18
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filia),
3) odwoływanie się, w odniesieniu do osób homoseksualnych, do archetypów
religijnych (np. osoby homoseksualne jako wysłannicy diabła na ziemi, dzieci
Szatana, które mają za zadanie zniszczyć cywilizację, itd.).
W sprawach o naruszenie dóbr osobistych osób homoseksualnych, polegających na naruszeniu ich czci oraz godności, pozwani mogą twierdzić, iż nie działali
bezprawnie poprzez przedstawienie jednej z dwóch okoliczności wyłączających
bezprawność - działanie w granicach obowiązującego porządku prawnego lub
działanie w obronie uzasadnionego interesu. Jeśli chodzi o działanie w granicach
obowiązującego porządku prawnego, to najczęściej powoływaną podstawą wyłączającą bezprawność działania jest wolność słowa (art. 54 Konstytucji RP) czy
wolność sumienia i religii (art. 53 ust. 1 Konstytucji RP), natomiast w przypadku
wypowiedzi prasowych - prawa wynikające z przepisów prawa prasowego.
Sąd w tego typu sprawach rozważa zatem, na ile z jednej strony dana wypowiedź godzi w cześć i godność osoby homoseksualnej (czy grupy osób homoseksualnych), a z drugiej, na ile mieści się w granicach wolności słowa. Pozwani
powołujący się na wolność słowa mogą twierdzić, iż ich wypowiedzi były jedynie
opiniami oraz że mieściły się w granicach debaty publicznej. Aby rozstrzygnąć
tego typu sprawę, sąd musi rozważyć charakter danej wypowiedzi, kto był jej
adresatem, miejsce oraz sposób jej wypowiedzenia, okoliczności temu towarzyszące, czy wypowiedź została sformułowana w przestrzeni publicznej, w miejscu
pracy czy prywatnie, na ile była znieważająca itd. Jednocześnie to na pozwanym
spoczywa obowiązek udowodnienia, iż jego czyn nie był bezprawny, i udowodnić,
że działał w granicach wolności słowa.
Przykład 1: Odmienna będzie ocena sądu w przypadku pozwania polityka partii X,
który publicznie powiedział, że „każdy gej to tchórz, a gejów należy pałować, bo inaczej
będą rozprzestrzeniali zarazę i syfilis”, od oceny sądu w przypadku pozwania polityka
partii Y, który zadeklarował, że „geje nie powinni być nauczycielami w szkołach, ponieważ stanowią zagrożenie dla tradycyjnych wartości naszych polskich szkół”.
Przykład 2: Podejście sądu może być także odmienne w przypadku oceny określeń
„lesba” czy „ciota” używanych w miejscu pracy pod adresem konkretnej osoby, od oceny
używania tych określeń w debacie publicznej (czy przedstawiania ich na transparentach).

Dla oceny, czy dana wypowiedź była bezprawna, znaczenie może mieć fakt odwoływania się do archetypów religijnych. Debata na temat homoseksualizmu nie
odnosi się współcześnie jedynie do kwestii politycznych czy światopoglądowych.
Jest ona głęboko zakorzeniona w religii. Ciekawym przykładem w tym względzie jest sprawa szwedzkiego pastora Ake Greena. Pastor poprzez przedstawienie
19
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zbioru cytatów z Biblii opisał homoseksualizm jako „nienormalny, okropny rak
w ciele społeczeństwa”, a homoseksualistów jako „osoby perwersyjne, których
seksualnego pożądania diabeł używa jako najsilniejszej broni przeciwko Bogu”10.
Została wszczęta przeciwko niemu sprawa karna, która ostatecznie zakończyła się
uniewinnieniem. Dnia 29 listopada 2005 r. szwedzki Sąd Najwyższy oczyścił Ake
Greena z zarzutów. Stwierdził, że na podstawie Konstytucji Szwecji pastor mógłby być zarówno skazany, jak i uniewinniony, gdyż z jednej strony gwarantuje ona
wolność słowa oraz wolność religijną, a z drugiej ochronę przed mową nienawiści.
Dlatego uznał, że najbardziej stosowne jest oparcie się na Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i rozważenie tej sprawy w jej duchu. W wyroku Sąd Najwyższy
szczególną wagę przypisał wolności religijnej i w tym kontekście głównie starał się
oceniać sprawę.11
Zupełnie odmiennym przykładem jest holenderska sprawa Van Zijl v. Goeree,
w której Sąd Najwyższy (Hoge Raad) wydał zakaz dalszej publikacji i rozpowszechniania artykułu antygejowskiego „Sodomia jest wszędzie” opublikowanego przez
związek religijny.12 Artykuł wymieniał różne mity na temat homoseksualizmu, w
tym m.in., że osoby homoseksualne zasłużyły na śmierć, a AIDS jest karą za ich
grzechy. W wyroku sąd wziął pod uwagę z jednej strony wolność religijną oraz
wolność słowa, a z drugiej - uczucia urażonego czytelnika (była to pielęgniarka
zajmująca się pacjentami z AIDS). Sąd stwierdził, że artykuł pomniejszał pozycję
skarżącego w społeczeństwie i dlatego naruszał prawo do równego traktowania
gwarantowane przez Konstytucję Holandii.
Z powyższych dwóch spraw wynika, że każda sprawa musi być rozpatrywana
ad casum, a w przypadku mowy nienawiści (czy może lepiej mowy dyskryminacyjnej) trudno jest z góry ustalić, jaka wypowiedź zostanie uznana za dopuszczalną w demokratycznym społeczeństwie, a jaka za naruszającą dobre imię osób
homoseksualnych.
W polskiej debacie publicznej dobra osobiste osób homoseksualnych są stosunkowo często naruszane przez wypowiedzi polityków czy innych osób publicznych, które to wypowiedzi nie są skierowane pod adresem konkretnych osób,
lecz do ogółu.13 Mają one charakter określeń zniesławiających grupę osób ho10 Pełny tekst kazania dostępny jest w j. angielskim na stronie http://www.akegreen.com/sermon_transcript.htm.
11 Tłumaczenie wyroku na j. angielski dostępne jest na stronie http://www.writely.com/View.
aspx?docid=ahjqqjkcw4tc.
12 (1990) RvdW Nr.41 (HR Neth)
13 Por. np. transparent wywieszony przez radnego PiS z Kościerzyny o treści: „Dziś lesby-geje, jutro
zoofiliści, kto pojutrze? Czy tak ma wyglądać wolność i demokracja? To jest SYFILIZACJA!!! Najznamienitszy z rodu Polaków przygląda się z Domu Pana. Dokąd zmierzasz Narodzie Polski”. Por. Atak
kościerzyńskiego PiS na gejów, „Gazeta Wyborcza” z 8 sierpnia 2006 r. Por. także publikacje na temat
20
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moseksualnych, a nie odnoszą się do konkretnej osoby. Powstaje pytanie, czy w
związku z tego typu oświadczeniami składanymi publicznie oraz trafiającymi do
nieoznaczonego adresata każda osoba, która czuje się nimi urażona, może wnieść
powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobie dopuszczającej się naruszenia. Następujące argumenty przemawiają za takim właśnie wnioskiem:
- znieważająca wypowiedź odnosi się do konkretnej grupy osób, która może
zostać zidentyfikowana ze względu na posiadanie określonej cechy,
- wypowiedź odnosi się do konkretnych dóbr osobistych osób homoseksualnych - ich czci i godności,
- jeżeli jest możliwe dochodzenie odpowiedzialności prawnokarnej za wypowiedź znieważającą osoby homoseksualne (na podstawie art. 212 k.k.), to tym
bardziej powinna istnieć taka możliwość na gruncie prawa cywilnego.14

Życie, zdrowie i nietykalność cielesna
Dobra osobiste w postaci życia, zdrowia oraz nietykalności cielesnej mogą zostać naruszone poprzez przemoc fizyczną lub przemoc psychiczną w stosunku do
osób homoseksualnych. Według raportu stowarzyszeń Lambda Warszawa oraz
Kampania Przeciw Homofobii przemocy fizycznej z powodu orientacji seksualnej doświadczyła co ósma badana osoba. Przemoc ta przybierała formę pobicia,
potrącenia lub kopnięcia.15 Podstawową formą obrony przed przemocą fizyczną
są środki prawa karnego, a więc złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz doprowadzenie do procesu karnego przeciwko osobie dopuszczającej się
przemocy. W takich przypadkach możliwe jest także dochodzenie ochrony dóbr
osobistych oraz żądanie od osoby naruszającej odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
W szczególności na podstawie art. 444 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje poniesienie wszelkich
wynikłych z tego powodu kosztów. Poszkodowany może żądać także zasądzenia
renty jeśli utracił „całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo
jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyosób homoseksualnych w periodyku Frakcji Młodych PiS porównujące je do zwierząt, Bielscy działacze
PiS przeciwko homoseksualistom, „Gazeta Wyborcza” z 7 sierpnia 2006 r.
14 Por. prywatny akt oskarżenia złożony przeciwko Przemysławowi Alexandrowiczowi i Jackowi Tomczakowi w związku z ich wypowiedzią o charakterze politycznym nieodnoszącą się do konkretnych
osób.
15 Raport z 2002 r. o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce, Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Kampania Przeciw Homofobii, dostępny na stronie internetowej
www.kampania.org.pl.
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szłość”. Takie okoliczności upoważniają również do żądania zasądzenia zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy (art. 445 k.c.).

Wolność
Wolność człowieka jest obecnie rozumiana jako wolność w sensie przestrzennym - poruszania się, zmiany miejsca zamieszkania itd., ale także w sensie szerszym, polegającym na braku presji psychologicznej na działania człowieka. W
przypadku dyskryminacji osób homoseksualnych może dojść do naruszenia ich
wolności zarówno w tym węższym, jak i w szerszym sensie. W polskiej praktyce
zdarzają się przypadki, kiedy osoby homoseksualne są zatrzymywane i pozbawiane wolności tylko ze względu na ich orientację seksualną. Może to mieć miejsce w
przypadku zatrzymywania przez policję za „obrazę moralności publicznej” (trzymanie się gejów czy lesbijek za ręce, pocałunki na ulicy).16
Z kolei do naruszenia wolności w sensie szerszym może dochodzić w wyniku
wywierania presji psychicznej na osoby homoseksualne poprzez nękanie listami,
pogróżkami, głuchymi telefonami, itd. Takie działania są znane wśród przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami gejów i
lesbijek. W tym przypadku jednak podstawową trudnością jest ustalenie osoby
naruszającej dobra osobiste, przeciwko której można skierować działania prawne.
Możliwe jest także skierowanie działań prawnych przeciwko policji, jeżeli np. po
złożeniu przez daną osobę zawiadomienia o poczuciu zagrożenia policja nie podjęła żadnych działań zmierzających do zniwelowania zagrożenia czy znalezienia
osoby rozsyłającej pogróżki. W przypadku pozbawienia wolności osobistej, sąd
może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 2 k.c.).

Wizerunek
Wizerunek osoby jest dobrem osobistym chronionym na gruncie przepisów
szczególnych, a w szczególności art. 81 prawa autorskiego. Przepis ten wyraża
ogólny zakaz rozpowszechniania wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej. Zakaz ten nie dotyczy jednak osób powszechnie znanych, których wizerunek
wykonano w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych, a w szczególności politycznych, społecznych czy zawodowych. Nie dotyczy również przedstawia16 Serwis www.mojeprawa.info podaje następujący przykład zachowań policji: Kilka dni temu szedłem
z moim chłopakiem ulicą, trzymając się za ręce. W pewnym momencie zaczęliśmy się całować i przytulać. Niestety, za nami szło dwóch policjantów, którzy nas wylegitymowali i zabrali na posterunek pod
zarzutem „obrazy moralności publicznej”. Przetrzymali nas na komisariacie kilka godzin, a zwalniając,
dali „dobrą radę” abyśmy się za bardzo nie obnosili ze swoim „pedalstwem”.
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nia osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz
czy publiczna impreza.
W odniesieniu do osób homoseksualnych wizerunek może być wykorzystywany w celu napiętnowania danej osoby. Szczególnym tego przejawem była strona
internetowa www.redwatch.org, na której zostały umieszczone fotografie, telefony
oraz adresy osób homoseksualnych bez zgody tych osób, w celu ich publicznego
napiętnowania oraz zachęcania do aktów przemocy wobec nich. Formą przemocy
psychicznej wobec osób homoseksualnych z wykorzystaniem wizerunku może
być też obwieszenie miasta plakatami z twarzami osób o homoseksualnej orientacji seksualnej zamieszkujących to miasto czy inne posługiwanie się ich wizerunkiem w celu poniżenia oraz dyskryminacji.17
Sprawcą naruszenia wizerunku osób homoseksualnych mogą być media, co
znacznie ułatwia dochodzenia odpowiedzialności cywilnoprawnej ze względu na
łatwość ustalenia osoby odpowiedzialnej. W przypadku jednak stron internetowych czy plakatowania miast może wystąpić problem z ustaleniem tożsamości
osoby odpowiedzialnej.

Kult zmarłej osoby bliskiej
Dobro osobiste w postaci kultu zmarłej osoby bliskiej powstało na gruncie
orzecznictwa. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 12 lipca 1968 r. sfera uczuciowa
związana z kultem pamięci osoby najbliższej może stanowić przedmiot ochrony
prawnej na podstawie art. 23 i 24 k.c..18 Odnoszące się do tego prawa dobro
osobiste obejmuje prawo osoby bliskiej zmarłemu do pochowania zwłok, ich
przeniesienia lub ekshumacji, ustalenia napisu nagrobnego, pielęgnacji grobu,
odwiedzania, odbywania ceremonii religijnych czy postawienia nagrobku.
W związku z powyższym dobrem osobistym powstaje pytanie, czy w przypadku śmierci swojego partnera osoba homoseksualna może dochodzić praw
wynikających z kultu osoby bliskiej. W takiej sytuacji może bowiem dochodzić
do odmówienia jej korzystania z tego prawa przez rodzinę zmarłego, a w konsekwencji do konfliktu pomiędzy osobą najbliższą zmarłemu (a więc partnerem ze
związku homoseksualnego) a np. jego rodzicami czy innymi krewnymi. Przedmiotem konfliktu może być sposób czy miejsce pochowania zmarłego, możliwość pochowania go w nagrobku rodzinnym, ponoszenie kosztów nagrobka itd.
Rozstrzygnięcie powyższego konfliktu wartości będzie musiało nastąpić w drodze
orzecznictwa, o ile odpowiednie prawa nie zostaną przyznane osobom homosek17 Naruszenia wizerunku osób homoseksualnych nie stanowiła natomiast kampania społeczna „Niech
nas zobaczą”. W tym przypadku publikacja wizerunku odbyła się za zgodą uprawnionych osób.
18 Sygn. I CR 252/68, OSNC nr 1/1970, poz. 18.
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sualnym na drodze ewentualnej ustawy o związkach osób tej samej płci.

Nietykalność mieszkania
Dobro osobiste w postaci nietykalności mieszkania gwarantowane jest nie tylko przez art. 23 k.c., ale też wynika z art. 50 Konstytucji RP. Zgodnie z wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2000 r.19 prawo do zachowania nietykalności mieszkania w rozumieniu art. 23 k.c. musi być pojmowane w
aspekcie materialnym jako prawo do ochrony przed bezprawnym wtargnięciem
w sferę nie samej „substancji mieszkaniowej”, lecz w sferę określonego stanu psychicznego i emocjonalnego, jaki daje każdemu człowiekowi poczucie bezpiecznego i niezakłóconego posiadania własnego miejsca, w którym koncentruje swoje
istotne sprawy życiowe i chroni swoją prywatność.
Osobom homoseksualnym mogą zdarzać się sytuacje nękania ich w miejscu
zamieszkania poprzez np. malowanie obraźliwych napisów na ich drzwiach, nadużywanie dzwonka do drzwi w celu ich dręczenia czy uporczywe używanie głośnych urządzeń przez sąsiadów. W takiej sytuacji, powołując się na nietykalność
mieszkania, mogą dochodzić ochrony swoich praw. Czasami naruszenie nietykalności mieszkania może się łączyć z naruszeniem innych dóbr osobistych, jak
obraza czci osób homoseksualnych.20

Sfera prywatności i sfera intymności
Sfera prywatności człowieka odnosi się do zdarzeń związanych z życiem rodzinnym, życiem seksualnym, stanem zdrowia, przeszłości czy sytuacji majątkowej.
Pojęcie prywatności ma charakter otwarty i kształtuje się na gruncie orzecznictwa
sądów krajowych oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Za naruszenie
prywatności uznaje się samo zachowanie godzące w spokój psychiczny człowieka.
Wystarczy, że informacje na temat danej osoby są zbierane, osoba jest podsłuchiwana, filmowana, czy nagrywana. Zebrane informacje nie muszą być wykorzystane. Już sam fakt podejmowania takich działań stanowi ingerencję w prywatność.
19 Sygn. I ACa 910/00, OSA nr 2/2002, poz. 11.
20 W Australii w sprawie Burns v. Dye sąd uznał, że osoba homoseksualna została oczerniona przez swojego sąsiada poprzez namalowanie graffitti na jego drzwiach „pedały mieszkają tutaj, pedały powinny
umrzeć” „fags live here, faggots should die”. Sąd uznał, że stwierdzenie to zostało wyrażone publicznie z
intencją wywołania nienawiści wśród innych osób. Sąd stwierdził, że inne stwierdzenia sąsiada nie miały
jednak charakteru oszczerstwa. W szczególności odniósł się do krzyków „pedał” ze schodów prowadzących
do mieszkania sąsiada. Uznał, że takie stwierdzenia nie są wystarczające, aby „wywołać w zwyczajnej,
rozsądnej osobie odpowiednie uczucia złej woli”. [2002] NSWADT 32 (12 March 2002).
Informacja na temat sprawy na podstawie strony http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/adb/ll_adb.
nsf/pages/adb_et_legal_cases.
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Do sfery prywatności należą także dane osobowe człowieka. Ich ochrona jest
przedmiotem regulacji odrębnej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Zbieranie oraz ujawnianie danych osobowych poza trybem
przewidzianym powyższą ustawą może być podstawą odpowiedzialności cywilnoprawnej.21
Ochrona prywatności jako dobra osobistego ma szczególny charakter w porównaniu do ochrony czci i godności człowieka. Ochrona ta przysługuje także
w sytuacjach, kiedy jakaś informacja na temat danej osoby nie wiąże się z negatywną oceną tej osoby, jak również kiedy informacje są obiektywnie prawdziwe.
Ochrona prywatności polega bowiem po prostu na tym, że o pewnych rzeczach
nie mówi się publicznie, a osobą decydującą o zakresie ujawnianych informacji na
swój temat jest sam zainteresowany.
Prawo do prywatności w społeczeństwach demokratycznych pozostaje w konflikcie z dwiema innymi wartościami - prawem dostępu do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP) oraz wolnością słowa (art. 54 Konstytucji RP). Ze
względu na realizację praw informacyjnych uznaje się, że osoby pełniące funkcje
publiczne korzystają z ochrony prywatności w ograniczonym zakresie. Trybunał
Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20 marca 2006 r.22 wskazał następujące zasady, które należy stosować w przypadku konfliktu pomiędzy prawem do informacji a prawem do prywatności: (1) informacje, których natura i charakter może
naruszać interesy i prawa innych osób, nie mogą wykraczać poza niezbędność
określoną potrzebami transparentności życia publicznego, (2) muszą to być informacje mające znaczenie dla oceny funkcjonowania danej instytucji oraz osób
pełniących funkcje publiczne, (3) nie mogą to być informacje, których ujawnienie, ze względu na ich naturę i zakres, przekreślałoby sens (istotę) ochrony prawa
do życia prywatnego.
Rozstrzygnięcie konfliktu pomiędzy prawem do prywatności a wolnością słowa i prawem do informacji jest niezwykle ważne w kontekście odpowiedzialności
cywilnoprawnej. Uznanie bowiem, że w danym przypadku pierwszeństwo należy dać prawu dostępu do informacji czy wolności słowa, wyłącza bezprawność
czynu, a tym samym skutkuje brakiem odpowiedzialności za naruszenie dobra
osobistego.
Szczególną sferą prywatności jest intymność człowieka. W doktrynie panują
sporne opinie co do tego, czy sfera intymności jest odrębnym dobrem osobistym.
Wydaje się, że ze względu na jej specyfikę oraz silny związek z życiem człowieka
21 Np. ujawnienie adresu czy numeru telefonu danej osoby bez jej zgody stanowi naruszenie dóbr osobistych - por. strona www.redwatch.org.
22 Sygn. K 17/05.
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podlega ona większej ochronie prawnej niż sfera prywatności. Sfera intymności odnosi się przede wszystkim do życia seksualnego człowieka, bez względu na
to, czy ma ono charakter hetero-, bi- czy homoseksualny. Dlatego też publiczne
ujawnienie orientacji seksualnej danego człowieka bez jego zgody stanowić może
naruszenie dóbr osobistych bez względu na to, czy ta informacja jest prawdziwa
czy nie.
Przykład: Naruszeniem dóbr osobistych będzie informacja, że dana osoba jest gejem,
o ile wcześniej sama się do tego nie przyznała.

Rodzi się natomiast pytanie, czy informacja o orientacji seksualnej osoby pełniącej funkcję publiczną jest objęta ochroną dóbr osobistych. Wydaje się, że w
przypadku, gdy orientacja seksualna danej osoby nie ma znaczenia dla oceny
funkcjonowania danej instytucji czy osoby pełniącej funkcję publiczną, to każde
ujawnienie takiej informacji stanowi naruszenie dóbr osobistych. W przypadku
jednak, gdy dana informacja jest bezpośrednio związana z wykonywaną funkcją
publiczną oraz podejmowanymi działaniami przez danego polityka (np. aktywne
przeciwstawianie się legalizacji związków osób tej samej płci przez osobę, która w
istocie mieszka razem ze swoim homoseksualnym partnerem, lecz to ukrywa), to
taka informacja - pomimo wkraczania w sferę intymności człowieka - może być
uznana za objętą przywilejem wolności słowa. W tym bowiem wypadku, przedstawienie hipokryzji polityka, jako naruszającej standardy moralne oraz uczciwości w stosunku do wyborców, stanowi większą wartość niż ochrona intymności
zainteresowanej osoby. W żadnym jednak wypadku na wolność słowa nie mógłby
się natomiast powołać dziennikarz publikujący intymne zdjęcia takiego polityka.
W sprawach sądowych dotyczących tego typu zagadnień mogą wystąpić poważne trudności w doprowadzeniu do odpowiedzialności sprawcy naruszenia
dóbr osobistych. W przypadku osób publicznych dziennikarze mogą się bronić
argumentem, że ujawnienie orientacji seksualnej służyło interesowi publicznemu,
gdyż może ona mieć wpływ na podejmowane decyzje polityczne, zaufanie do danej osoby oraz głosy wyborców. Sfera jest objęta zasadą praktycznie bezwzględnej
ochrony, niedopuszczającą tego typu wyjątków.

Prawo wstępu do publicznych miejsc wypoczynku oraz
rozrywki
W pojęciu dóbr osobistych mieści się także prawo wstępu do publicznych
miejsc wypoczynku oraz rozrywki. Tak rozumiane dobro osobiste może zostać
naruszone poprzez wydanie zakazu, który uniemożliwi praktyczną realizację
tego prawa. Na tej podstawie osoba zainteresowana może podejmować środki
zmierzające do ochrony tego prawa. W praktyce powyższe dobro osobiste może
26
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znaleźć zastosowanie w sytuacji odmowy wynajęcia pokoju hotelowego dla pary
homoseksualnej, w zakazie wstępu dla osób homoseksualnych do powszechnie
otwartych restauracji czy klubów czy wypraszaniu ich z tego miejsca ze względu
na akty czułości partnerów wobec siebie. W tego typu sprawach należy jednak
wykazać dużą delikatność i brak automatyzmu. Do dyskryminacji może bowiem
dochodzić tylko wtedy, kiedy faktycznie różne traktowanie nie jest uzasadnione
żadnymi obiektywnymi względami.
Przykład: Pijany do nieprzytomności gej, który nie zostanie wpuszczony do lokalu,
nie może powoływać się na dyskryminację, gdyż niewątpliwie o odmowie zdecydowały
przyczyny obiektywne.

Trudno ocenić, na ile powyższe przykłady naruszeń są prawdopodobne w Polsce. Niemniej jednak w historii ruchu LBGT (lesbijek, biseksualistów, gejów,
transseksualistów) znane są przykłady przeciwdziałania tego typu dyskryminacyjnym praktykom.

2.3 Dobra osobiste osób prawnych
Zgodnie z art. 43 k.c. przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Przepis ten może mieć istotne znaczenie
w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W wypowiedziach polityków pojawiają się stwierdzenia, iż niektóre organizacje zajmujące
się prawami osób homoseksualnych są np. organizacjami zrzeszającymi pedofilów
czy są powiązane ze światem przestępczym (np. narkobiznesem). Na podstawie
art. 43 k.c. w związku z art. 23 k.c. organizacje społeczne - będące osobami prawnymi (np. stowarzyszenia czy fundacje) - mogą dochodzić swoich praw z tytułu
naruszenia ich dóbr osobistych. W tym przypadku przedmiotem naruszenia byłaby nazwa organizacji społecznej oraz jej cześć (dobre imię).
Potrzeba ochrony dóbr osobistych organizacji społecznych wynika z podejmowania przez nie działań, do realizacji których konieczna jest odpowiednia
reputacja oraz renoma. Naruszanie ich dóbr osobistych może powodować utratę
tej renomy, a tym samym mniejsze możliwości wypełniania zadań statutowych.
Podobnie naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej może mieć miejsce także w
przypadku ataku na renomę firmy.
Przykład: Lokalni działacze polityczni zarzucają właścicielom restauracji, że pracują w niej osoby homoseksualne, i dlatego nie można tam chodzić z dziećmi, a jedzenie
w niej posiłków jest nieczyste i sprzeczne z etyką chrześcijańską. W przypadku takiego
„bojkotu konsumenckiego” właściciele restauracji mogliby ponieść szkodę polegającą na
utracie przychodów i na tej podstawie wnosić o ochronę dóbr osobistych oraz odszkodowanie od osób winnych naruszenia ich dóbr. W ewentualnym procesie musieliby
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udowodnić, że istniał związek przyczynowy pomiędzy oświadczeniami bojkotujących
odwiedzanie restauracji a spadkiem przychodów.

2.4 Roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych
W pozwie o ochronę dóbr osobistych można żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków.
Uznaje się, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych nie jest możliwe przywrócenie stanu poprzedniego (określone zdarzenie naruszające dobra osobiste miało
już miejsce). Dlatego też ochrona dóbr osobistych opiera się na koncepcji, że naruszyciel powinien podjąć działania niezbędne do usunięcie skutków naruszenia.
W szczególności do działań tych można zaliczyć:
1) złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
2) zapłata zadośćuczynienia pieniężnego,
3) zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Warto podkreślić, iż jeżeli na skutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Jest to zatem odrębne roszczenie, którego dochodzi się w związku
z ochroną dóbr osobistych.23

Żądanie zaniechania działania
Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może żądać zaniechania działania. Żądanie to odnosi się do sytuacji, kiedy w przyszłości może dochodzić do
dalszych naruszeń tego samego dobra osobistego. Można żądać tylko zaniechania
ściśle określonego działania, a nie bliżej nieskonkretyzowanego (np. zakazu mówienia na jakikolwiek temat związany z osobą powoda). Wydanie takiego zakazu będzie przedmiotem orzeczenia sądu. W tym też celu, dla uzyskania wyroku
uwzględniającego powództwo, powód musi wykazać, że istnieje realna obawa
dalszych naruszeń konkretnego dobra osobistego. Musi zatem wskazać, że dane
dobro zostało już naruszone oraz że takie naruszenie może mieć także miejsce w
przyszłości.
Przykład: Osoba homoseksualna może domagać się, aby w kolejnym wydaniu książki, w której dopuszczono się naruszenia dóbr osobistych, nie pojawiały się zniesławiające
twierdzenia. Może także żądać wycofania takiej książki z obiegu. Możliwe jest również
żądanie zaprzestania dystrybucji zniesławiających ulotek.
23 Przykładowo w przypadku pomalowania drzwi osoby homoseksualnej obraźliwymi napisami powód
mógłby żądać nie tylko standardowych roszczeń z art. 24 § 1 k.c. (przeprosin czy zapłaty sumy na wskazany cel pieniężny), ale także pokrycia kosztów wymiany drzwi czy ich przemalowania.
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Przeprosiny
Złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie przybiera najczęściej formę przeprosin, które w zależności od tego, w jaki sposób doszło
do naruszenia, są ogłaszane do wiadomości publicznej. Przykładowo, jeżeli polityk dopuści się znieważenia osób homoseksualnych w artykule prasowym, można
żądać, aby opublikował na własny koszt ogłoszenie odpowiedniej wielkości, w
którym przeprosiłby znieważone osoby za swoje oświadczenie. Złożenie przeprosin powinno prowadzić do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, a więc
spowodowania, że osoba, której dobra osobiste naruszono, osiągnie satysfakcję
moralną - w tym wypadku przeczyta na łamach tej samej (lub innej) gazety, iż
pisano o niej kłamstwa i podano nieprawdziwe informacje. Liczy się przy tym
zarówno zawartość merytoryczna przeprosin, jak i sposób ich prezentacji (forma).
Dzięki przeprosinom ma zostać osiągnięty przede wszystkim ich cel - rehabilitacja
powoda, przywrócenie mu dobrego imienia, a w konsekwencji jego satysfakcja
moralna.24

Zapłata zadośćuczynienia pieniężnego
Zadośćuczynienie pieniężne rozumiane jest jako odpowiednia suma pieniężna, która zasądzana jest na rzecz osoby, której dobra zostały naruszone z tytułu
doznanej krzywdy. Oczywiste jest, że doznanej krzywdy (cierpień psychicznych
czy fizycznych) nie można zmierzyć jednostkami pieniężnymi. W polskim prawie
zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego pełni funkcję kompensacyjną
- ma na celu dostarczenie środków pieniężnych, które w jakiś sposób mogą złagodzić doznaną krzywdę. Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego
za krzywdę wyrządzoną wskutek naruszenia czci, dobrego imienia czy godności sąd musi wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak doniosłość naruszenia ze
względu na treść zarzutów zniesławiających, zasięg ich rozpowszechniania, rodzaj
i trwałość skutków zniesławienia, intensywność, stopień natężenia negatywnych
przeżyć psychicznych pokrzywdzonego i poczucia krzywdy, pełnione przez niego
role społeczne i doniosłość dobrego imienia dla ich pełnienia.25

Zapłata odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny
W wielu procesach powodowie dochodzący ochrony swoich dóbr nie chcą
zasądzenia kwoty zadośćuczynienia dla siebie. Uznają bowiem taką formę usu24 Por. na temat przeprosin oraz formy ich publikacji, Adam Bodnar, Nie ma skutku przeprosin, wyroku więc nie wykonano, „Rzeczpospolita” z dnia 11 sierpnia 2006 r.
25 I. Dyka, Zasady przyznawania i ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie naruszenia dobra osobistego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, nr 3/2001, str. 591 i nast.
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nięcia skutków naruszenia za niestosowną. Dlatego ustawodawca przewidział
możliwość żądania zasądzenia sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Do
niedawna powód nie miał wyboru i mógł żądać zasądzenia takiej sumy jedynie
na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Obecnie istnieje w tym względzie praktycznie pełna swoboda.26 Dlatego też powodowie żądają zasądzenia określonej
sumy pieniężnej na organizacje charytatywne czy na działalność statutową, która
z różnych względów może być im bliska, np. organizacja działająca na rzecz środowiska LBGT, jak Kampania Przeciw Homofobii. Zapłata sumy pieniężnej na
wskazany cel społeczny pełni funkcję kompensacyjną. Zapłacenie przez pozwanego określonej sumy, a tym samym pomniejszenie jego majątku w celu realizacji
szczytnej idei, ma dostarczyć pokrzywdzonemu satysfakcji, która wyrównuje (np.
wraz z przeprosinami) doznaną przez niego krzywdę. W doktrynie jest przy tym
kwestią sporną, czy można jednocześnie dochodzić zasądzenia zadośćuczynienia
pieniężnego i zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny, przy czym
przeważa jednak pogląd, iż są to roszczenia alternatywne.

2.5 Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o ochronę dóbr
osobistych
W przypadku dochodzenia roszczeń majątkowych w związku z naruszeniem
dóbr osobistych (tj. zadośćuczynienia pieniężnego lub zasądzenia sumy pieniężnej
na wskazany cel społeczny) konieczne jest udowodnienie winy sprawcy. Nie jest
zatem wystarczające wykazanie samej bezprawności naruszenia dóbr osobistych.
Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia winy. W celu wystąpienia winy muszą
zaistnieć dwa elementy - obiektywny, jakim jest bezprawność zachowania, oraz
subiektywny - zakładający podstawy do postawienia zarzutu z punktu widzenia
powinności i możliwości przewidywania szkody oraz jej przeciwdziałania. Wina
może polegać na złym zamiarze (świadomości lub chęci wyrządzenia szkody)
lub też na niedbalstwie (niedołożenie należytej staranności, jaka jest w danych
okolicznościach wymagana dla właściwego zachowania). Konieczność wykazania
winy w przypadku dochodzenia roszczeń majątkowych w związku z powództwem
o ochronę dóbr osobistych wpływa na kwestię ciężaru dowodu w sprawach o
ochronę dóbr osobistych. Jeżeli bowiem powód dochodzi jedynie stwierdzenia
bezprawności naruszenia dóbr osobistych (ustalenia, iż dobra te zostały naruszone), to wtedy ciężar dowodu spoczywa na pozwanym. To pozwany musi udowodnić, że jego działanie nie było bezprawne. W procesie zatem powód wskazuje
wyłącznie, jakie dobra osobiste zostały naruszone, oraz przedstawia dowody na
26 Wydaje się jednak, że sąd nie zgodziłby się na zasądzenie sumy pieniężnej np. na działalność organizacji odwołujących się w swojej praktyce do przemocy.
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poparcie faktów będących podstawą powództwa. To na pozwanym spoczywa ciężar udowodnienia, iż jego działanie nie było bezprawne, np. że jego oświadczenie
było krytyką prasową oraz korzystał w nim z gwarancji wolności słowa.
Jeżeli natomiast powód decyduje się na dochodzenie roszczeń majątkowych na
podstawie art. 448 k.c., to wtedy do powództwa o ochronę dóbr osobistych znajdują zastosowanie ogólne zasady prawa cywilnego, a w szczególności zasady odpowiedzialności deliktowej. Najczęstsze zastosowanie znajdzie odpowiedzialność
na zasadzie winy, ale w niektórych szczególnych przypadkach także na zasadzie
ryzyka. To na powodzie będzie spoczywał obowiązek udowodnienia zaistnienia
winy po stronie sprawcy naruszenia.
Przykład: W celu dochodzenia roszczeń majątkowych od dziennikarza, który opublikował tekst naruszający dobra osobiste, konieczne będzie udowodnienie, że naruszył on
standardy profesjonalnego dziennikarstwa (np. niedostatecznie sprawdził zarzuty), że
działał z zamiarem poniżenia danej osoby w opinii czytelników (animus iniurandi).

2.6 Koszty sądowe
Istotnym elementem przy wytaczaniu powództwa o ochronę dóbr osobistych
są koszty sądowe. Koszty sądowe będą różne w zależności od dochodzonych żądań. Jeżeli przedmiotem pozwu będą tylko roszczenia niemajątkowe, tj. żądanie
zaniechania naruszania dóbr osobistych czy przeprosiny, to wtedy opłata stała wynosi 600 zł. 27 Jeżeli natomiast powód dochodzi także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czy też odszkodowania na wskazany cel społeczny - czyli dochodzi
roszczeń majątkowych - to wtedy koszt wniesienia pozwu wynosi 5% od wartości
roszczenia.28 W prawie polskim istnieją możliwości ubiegania się o zwolnienie od
kosztów sądowych, co przede wszystkim zależy od zamożności wnioskodawcy.
Przykład: Jeżeli powód dochodzi zasądzenia kwoty 10.000 zł na wskazany cel społeczny w postaci działalności statutowej Kampanii Przeciw Homofobii, to koszt wniesienia pozwu wynosi 500 zł. Jeżeli natomiast w jednym powództwie dochodzi zarówno
przeprosin (roszczenia niemajątkowego), jak i np. odszkodowania na wskazany cel społeczny (roszczenia majątkowego), to wtedy kwoty te się sumują. We wskazanym przypadku łączne koszty sądowe wynoszą 1.100 zł.

27 Art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.
U. Nr 167, poz. 1938).
28 Art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
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3. Udział organizacji społecznych w procesie cywilnym
Istotnym elementem przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną na gruncie prawa cywilnego jest możliwość udziału organizacji społecznych w postępowaniach sądowych. Można wyróżnić trzy formy bezpośredniego
zaangażowania się organizacji społecznych w proces cywilny:
1) wytoczenie powództwa na rzecz danej osoby,
2) przyłączenie się do toczącego się postępowania,
3) przedstawienie sądowi stanowiska na piśmie bez włączania się do procesu.
W sprawach dyskryminacyjnych podstawą wytoczenia powództwa na rzecz
danej osoby lub przyłączenia się do postępowania jest art. 61 § 4 k.p.c. Jest to
przepis, który został dodany do kodeksu postępowania cywilnego w związku z
implementacją Dyrektyw 2000/43/WE oraz 2000/78/WE. Zgodnie z nim: „Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona równości oraz
niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie
praw i obowiązków obywateli, mogą w sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz, oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium”.
Przepis ten nie jest wystarczająco precyzyjny. Powstaje w szczególności pytanie,
czy obejmuje on sprawy o ochronę dóbr osobistych. Wydaje się, iż nie odnosi się
on do spraw dotyczących np. zniesławienia aktora, czy też opublikowania informacji z jego życia prywatnego. W przypadku jednak, gdyby powództwo o ochronę dóbr osobistych związane było z zarzutem dyskryminacji (np. dyskryminacja
polegająca na mowie nienawiści wobec przedstawicieli mniejszości czy polegająca
na odmowie dostępu do publicznie oferowanych usług), to wtedy przepis ten
niewątpliwie znajduje zastosowanie. Powództwo o ochronę dóbr osobistych jest
najważniejszym środkiem prawa prywatnego przeciwdziałania dyskryminacji, a
tym samym logiczne jest, aby art. 61 § 4 k.p.c. znajdował zastosowanie do tego
typu spraw.
W sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną podstawą prawną wstąpienia organizacji społecznej do postępowania jest art. 462 k.p.c. w związku z art. 61 § 4 k.p.c. Art. 462 k.p.c.
daje organizacjom społecznym nie tylko prawo do wytaczania powództw na rzecz
pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy, ale także, poprzez odesłanie
do art. 61 k.p.c., umożliwia organizacjom społecznym wstąpienie w powyższych
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sprawach do postępowania sądowego w każdym jego stadium.29
W przypadku wytoczenia powództwa przez organizację społeczną w imieniu
osoby poszkodowanej organizacja społeczna działa praktycznie jak pełnomocnik
tej osoby. W praktyce polskiej spotyka się przykłady, kiedy organizacja społeczna
występuje w imieniu kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, które doznały naruszenia tego samego dobra osobistego. Pierwszym znanym pozwem tego typu był
pozew palaczy przeciwko koncernom tytoniowym. W 2005 r. wniesiony został z
kolei tzw. pozew stu przeciwko „Biedronce”. W pozwie tym Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe - Biedronka wystąpiło przeciwko Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w imieniu 100 poszkodowanych pracowników
o odszkodowanie z tytułu naruszonych przez tą sieć handlową dóbr osobistych w
wyniku pracy naruszającej godność pracowniczą oraz warunki bezpieczeństwa i
higieny pracy.30
Jeśli natomiast organizacja społeczna zdecyduje się przystąpić do postępowania, to może to zrobić na każdym jego etapie. W przypadku procesu cywilnego nie istnieje ograniczenie takie jak w procesie karnym, że wstąpienie powinno
nastąpić przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Przystąpienie następuje na
podstawie specjalnego oświadczenia i wymaga dla swojej skuteczności wyrażenia
zgody przez organ statutowy powołany do podejmowania takich decyzji (zgodnie
ze statutem danej organizacji).
Postępowanie cywilne jest kontradyktoryjne, a w związku z tym udział organizacji społecznych siłą rzeczy wspiera jedną ze stron postępowania. Ciężko jest
bowiem organizacji społecznej zajmować neutralną pozycję w ściśle określonym
sporze. Stąd też istnieje wymóg uzyskania zgody jednej ze stron na udział organizacji społecznej w procesie. W toku postępowania organizacja społeczna ma takie
same uprawnienia jak prokurator na podstawie k.p.c. Oznacza to, że organizacja społeczna może być bardzo aktywnym uczestnikiem postępowania - składać
oświadczenia, wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom itd. Może także
- co jest istotne - wnosić pisma procesowe na rzecz jednej ze stron, jak np. apelację
czy zażalenie. Sąd rozpatrujący sprawę zobowiązany jest odnosić się do wniosków
oraz pism procesowych składanych przez organizacje pozarządowe (np. wniosków
dowodowych).
29 Por. per analogiam postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2000 r., II UKN
556/2000; por. również J. Gudowski [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do
kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2004.
30 Por. informacja na temat sprawy na stronie www.stowarzyszenie-biedronka.pl. Por. także działalność
Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych i na Skutek Błędów Lekarskich WOKANDA, www.wokanda.org.pl.
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Istotną formą udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym jest
składanie tzw. opinii przyjaciela sądu. Opinia przyjaciela sądu to znana w praktyce sądów zagranicznych i w kilkudziesięciu sprawach także w Polsce forma wyrażania przez organizacje pozarządowe opinii prawnej w postępowaniach sądowych,
w przypadkach gdy w związku z celami działalności danej organizacji zachodzi
taka potrzeba. Opinia przyjaciela sądu ma na celu przedstawienie szczególnego
poglądu organizacji społecznej na sprawę rozpatrywaną przed sądem, któremu
taka opinia jest przedstawiana. Pomaga też sądowi w kompleksowym rozpoznaniu sprawy, z uwzględnieniem argumentów oraz poglądów, które niekoniecznie
mogą być przedstawione przez strony w postępowaniu.31 Opina może służyć różnym celom i odnosić się do różnych kwestii. W praktyce Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka opinie przyjaciela sądu odnoszą się najczęściej do standardów w
zakresie praw człowieka oraz ich zastosowania do prawa materialnego, którego
dotyczy dana sprawa.32 W praktyce innych organizacji społecznych opinie przyjaciela sądu mogą dotyczyć zagadnień socjologicznych, czy też ekonomicznych
- przedstawiać skalę problemu, którego dotyczy dana sprawa, jej szczególny kontekst społeczny, dane statystyczne odnoszące się do danego zjawiska czy praktykę
w innych państwach.33
Złożenie opinii przyjaciela sądu czy pisemnego stanowiska przez organizację
pozarządową nie wymaga przystępowanie do procesu cywilnego. Zgodnie z art.
63 k.p.c. organizacje społeczne, które nie uczestniczą w sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich
należycie umocowanych organów. Wyrażenie stanowiska przez organizację społeczną jest formą odniesienia się do zagadnień poruszanych w danej sprawie. Nie
wymaga niczyjej zgody. Jest swoistą formą zabrania głosu w dyskusji publicznej
odnoszącej się do danego sporu, który to głos jest komunikowany bezpośrednio
sądowi.34
31 Definicja przygotowana w toku praktyki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
32 Opinia przyjaciela sądu złożona w sprawie Bolesława K. przeciwko CZA-TA Sp. z o.o. toczącej
się przed Sądem Rejonowym w Poznaniu w sprawie o dyskryminację w miejscu pracy ze względu na
orientację seksualną dotyczyła kwestii przeniesienia ciężaru dowodu na pracodawcę w sprawach dyskryminacyjnych.
33 Przykładowo, w opinii przyjaciela sądu z dnia 5 czerwca 2006 r. złożonej przez Stowarzyszenie
Lambda Warszawa w procesie karnym przeciwko P. Alexandrowiczowi oraz J. Tomczakowi Stowarzyszenie odniosło się do społecznych konsekwencji zniesławiania osób homoseksualnych, tj. wpływu na życie
rodzinne, społeczne czy zjawiska przemocy.
34 Przykładem takiego działania jest stanowisko przedstawione przez Kampanię Przeciw Homofobii
w sprawie z powództwa Bolesława K. dotyczącej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w
miejscu pracy. Stanowisko to zostało podjęte na podstawie uchwały Zarządu z dnia 9 lipca 2005 r. W
swojej treści odnosiło się do problemu dyskryminacji osób homoseksualnych w miejscu pracy. Załącznik
do oświadczenia stanowił raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną,
którego przygotowanie zostało sfinansowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i
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4. Środki prawne na podstawie prawa prasowego
W kontekście naruszania dóbr osobistych w wypowiedziach medialnych znaczenie dla dochodzenia praw mają instytucje sprostowania oraz odpowiedzi.
Zgodnie z art. 31 Prawa prasowego na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej,
prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego
dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nieprawdziwej i nieścisłej..
Przykład 1: Organizacja LGBT żąda sprostowania informacji o tym, że pieniądze
uzyskane z grantu Unii Europejskiej zostały przeznaczone na promowanie rozwiązłości
oraz postawy homoseksualnej. Chce, aby czasopismo zamieściło informację, że pieniądze
zostały wydane na warsztaty dotyczące tolerancji wobec osób o różnej orientacji seksualnej oraz akceptacji własnej płci.
Przykład 2: W artykule prasowym pojawia się informacja, że homoseksualizm jest
dewiacją seksualną. W sprostowaniu można się powoływać się na klasyfikację Światowej
Organizacji Zdrowia, według której żadna orientacja seksualna sama w sobie nie powinna być traktowana jako dewiacja.

Z kolei odpowiedź jest instrumentem prawnym pozwalającym zainteresowanej
osobie na odniesienie się do stwierdzeń zagrażających jej dobrom osobistym. Odpowiedź zamieszczana jest również na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej,
prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.
Przykład 1: Publicysta prawicowego dziennika stwierdza, że istnieje unia personalna
pomiędzy gejami a pedofilami. Powołując się na ugodę zawartą w sprawie przeciwko P.
Alexandrowiczowi oraz J. Tomczakowi, można żądać zamieszczenia odpowiedzi na to
stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym każdej osoby homoseksualnej.
Przykład 2: Znany polityk stwierdza, że organizacje LGBT są silnie powiązane z
mafią narkotykową, co zostaje przedrukowane na łamach prasy. Organizacje LGBT
mogą żądać zamieszczenia odpowiedzi na to stwierdzenie, gdyż taka wypowiedź ma na
celu ich dyskredytację oraz zagraża ich dobrom osobistym.

Prawo prasowe w rozdziale 5 szczegółowo określa tryb, terminy publikacji oraz
zasady dochodzenia opublikowania sprostowania oraz odpowiedzi, które muszą
być stosowane przez osoby żądające ich zamieszczenia, a przede wszystkim przez
redakcje. W przypadku, kiedy redaktor naczelny bezzasadnie odmawia opublikowania sprostowania lub odpowiedzi35 lub kiedy jest ono niewystarczające albo
kiedy zostały przekroczone terminy na jego publikację, możliwe jest dochodzenie
Mężczyzn.
35 Tj. nie zachodzi jeden z wyjątków zamieszczonych w art. 33 prawa prasowego umożliwiających
odmowę zamieszczenia sprostowania lub odpowiedzi.
35
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na drodze cywilnoprawnej roszczenia o publikację sprostowania lub odpowiedzi.
Sprostowania oraz odpowiedzi mogą być niezwykle użytecznym instrumentem
prawnym w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, szczególnie w sferze debaty publicznej. W mediach pojawia się wiele kłamliwych oraz dyskryminujących wypowiedzi na temat osób homoseksualnych, które
czasami aż prowokują do publicznej reakcji oraz do wykorzystania dostępnych
środków prawnych. Dzięki korzystaniu z nich tworzy się debata publiczna, a
nieprawdziwe informacje czy zniesławiające wypowiedzi nie są pozostawione bez
komentarza. Konsekwentne żądanie przez osoby homoseksualne czy organizacje
stojące na straży ich praw publikowania sprostowań lub odpowiedzi, może mieć
przełomowe znaczenie dla rozumienia wielu pojęć, obalania panujących w społeczeństwie mitów, promowania tolerancji wobec gejów i lesbijek, czy też eliminacji
języka nienawiści lub fałszywych, pejoratywnych informacji.36

5. Dyskryminacja w miejscu pracy a środki
prawa cywilnego
Do dyskryminacji osób homoseksualnych może dochodzić w miejscu pracy.
Podstawowym instrumentem prawnym przeciwdziałania dyskryminacji w stosunkach pracowniczych są przepisy rozdziału IIa Kodeksu pracy.37 Przepisy te odnoszą się do kwestii nawiązania i rozwiązania stosunku pracy czy warunków pracy
i zróżnicowanego, bezpodstawnego traktowania z powodu szeregu przesłanek, w
tym m.in. orientacji seksualnej.
Niezależnie jednak od powyższych środków szczególnych, pracownik może
dochodzić odpowiedzialności pracodawcy na gruncie prawa cywilnego. Może to
mieć miejsce np., gdy dany czyn ze strony pracodawcy czy jego podwładnych
nie wypełnia znamion dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej czy molestowania
(harassment), a jest jednak naruszeniem godności osobistej pracownika. Ponadto
w stosunkach pracowniczych może dojść do sytuacji, kiedy środki przewidziane
przepisami prawa pracy są niewystarczające dla ochrony czci czy godności pracownika lub innych jego dóbr osobistych. W takim przypadku, na podstawie art.
300 k.p., stosowane są ogólne przepisy kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 23 i art. 24 k.p. Powyższe przepisy mogą być szczególnie istotne w przypadku, kiedy dyskryminacji dopuszczają się osoby niebędące w stosunku pracy z
pracodawcą. Przykładowo, do naruszenia dóbr osobistych może dojść w związku
z wykonywaniem pracy, ale przez osoby niepodlegające pracodawcy.
36 Por. np. kampanię podjętą przez Rząd RP oraz prasę na rzecz zaprzestania używania pojęcia „polskie
obozy koncentracyjne” w mediach zagranicznych.
37 Por. na ten temat rozdział autorstwa Teresy Romer.
36
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Przykład 1: Pracodawca na spotkaniu roboczym mówi, że praca X potwierdza tezę,
iż geje są z natury leniwi oraz mało odważni w myśleniu. Trudno w takim przypadku
mówić o szykanowaniu (gdyż jest to jednorazowe oświadczenie). Może to być natomiast
naruszenie dóbr osobistych w postaci czci człowieka czy wręcz prywatności (jeśli tożsamość tej osoby była do tej pory ukryta).
Przykład 2: Firma Y wynajmuje kontrahenta do przeprowadzenia części dużego
zlecenia. Pracownik firmy Y wysłuchuje pod swoim adresem szeregu nieprzychylnych i
obelżywych uwag. W takim przypadku może pozwać pracowników firmy outsourcingowej za naruszenie jego dóbr osobistych.

Dochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych w miejscu pracy odbywa się na ogólnych zasadach. Szczególnymi okolicznościami jest jedynie
to, że pozwanym jest pracodawca oraz że pracownik w niektórych przypadkach
posiada alternatywne - przewidziane przepisami kodeksu pracy - możliwości dochodzenia odpowiedzialności pracodawcy oraz ochrony swoich praw.38

6. Stosowanie niektórych pojęć oraz instytucji w prawie cywilnym a problem
dyskryminacji
Szereg instytucji prawa cywilnego posługuje się pojęciami lub odwołuje się do
klauzul generalnych, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia przeciwdziałania dyskryminacji. Wskazać należy następujące przykłady, które mogą stać się
ewentualnym polem konfliktu:
1) zgodnie z art. 691 k.c. w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci
najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Na tle tego przepisu powstaje pytanie,
czy osoba homoseksualna pozostająca we wspólnym pożyciu z najemcą może
zostać uznana za osobę, która w przypadku jego śmierci wstępuje w prawa
wynikające z umowy najmu. Względy równego traktowania wskazują, że tak
powinno być, ale w orzecznictwie sądów może obowiązywać odmienna interpretacja;
2) zgodnie z art. 683 k.c. najemca lokalu powinien stosować się do porządku
domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów.
38 Por. na ten temat kompleksową monografię Dominiki Dörr-Nowak, Ochrona godności i innych dóbr
osobistych pracownika, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
37
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Przepis ten może w praktyce znaleźć zastosowanie np. w sytuacji wynajmowania
mieszkania przez parę homoseksualną, co może nie odpowiadać „potrzebom
innych mieszkańców i sąsiadów”, czy też w przypadku przeznaczenia lokalu
na klub dla osób homoseksualnych, co sąsiedzi mogą uznawać za sprzeczne z
„porządkiem domowym”;
3) do dyskryminacji może dochodzić także w przypadku dziedziczenia. Instytucja zachowku skonstruowana jest w polskim prawie w ten sposób, iż jego
przyznanie uzależnione jest do pewnego stopnia od relacji pomiędzy spadkodawcą a osobą uprawnioną do zachowku. Zgodnie z art. 1008 k.c. spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku
(wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku m.in. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Przykład: Ojciec wydziedzicza w testamencie syna, ponieważ ten przez 20 lat żył
on w związku z innym mężczyzną. Takie sytuacje nie są obce polskiej rzeczywistości.
Pytanie tylko, czy powinny one oddziaływać na stosunki majątkowe. Wydaje się, że
fakt pozostawania w związku homoseksualnym wbrew woli spadkodawcy nie powinien
zostać uznany przez sądy cywilne za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Jest
to jednak na razie przypuszczenie, a orzecznictwo na tym tle nie powstało.

Powyższe przykłady wskazują, że sfera prawa cywilnego jest niedostosowana do
istnienia w polskim społeczeństwie dużej mniejszości homoseksualnej, mającej
poważny wpływ na stosunki umowne oraz majątkowe. Prawo cywilne, poprzez
odwoływanie się do klauzul generalnych i pojęć nieostrych, stwarza z jednej strony pewną przestrzeń interpretacyjną, która - przy odpowiednim podejściu sądów
- może zostać wypełniona odpowiednim orzecznictwem, zgodnym z zasadą równego traktowania. Z drugiej jednak strony brak bezpośrednich gwarancji dla osób
homoseksualnych zawartych w przepisach prawa cywilnego (w tym ujmowania
ich jako osób najbliższych) stwarza poważne ryzyko dyskryminacji w praktyce
stosowania prawa oraz w świadomości swoich praw. Prawdopodobnie tylko nieliczni decydują się na dochodzenie swoich praw przed sądami, a większość z tego
rezygnuje, akceptując tym samym przejawy dyskryminacji.

7. Roszczenia cywilnoprawne w procesie
karnym
Na gruncie polskiego prawa możliwe jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w przypadku, kiedy roszczenie to wynika bezpośrednio z przestępstwa. Przypadki dyskryminacji ze względu na orientację seksualną muszą mieć więc postać
czynów karalnych, aby było możliwe wykorzystanie tych przepisów. W praktyce
38
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roszczenia cywilnoprawne w związku z toczącym się procesem karnym mogą być
dochodzone w takich sytuacjach, jak pobicie osoby czy zniesławienie osoby homoseksualnej.
W polskim procesie karnym możliwe poniższe sposoby dochodzenia roszczeń
cywilnoprawnych.
1) Postępowanie adhezyjne - jest to postępowanie toczące się w ramach procesu karnego na podstawie powództwa cywilnego wniesionego przez osobę pokrzywdzoną lub inną osobę. W ten sposób możliwe jest dochodzenie roszczeń
majątkowych, które są bezpośrednio związane z popełnionym przestępstwem.
Powód nie musi w takim przypadku ponosić wstępnych kosztów procesowych.
Z drugiej jednak strony sąd może nie uwzględnić wniosku o wszczęcie powództwa adhezyjnego, gdy uzna, że materiał dowodowy nie wystarcza do rozstrzygnięcia powództwa.
Przykład: W toku procesu karnego przeciwko bojówkarzowi neofaszystowskiemu
oskarżonemu o pobicie geja, poszkodowany składa powództwo adhezyjne o pokrycie
kosztów leczenia, rehabilitacji oraz utratę zarobków przez okres rekonwalescencji.

2) Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody - pokrzywdzony przestępstwem
może uzyskać odszkodowanie także na mocy ostatecznego orzeczenia sądu, bez
przeprowadzania postępowania adhezyjnego. Taki obowiązek istnieje w przypadku, kiedy sąd warunkowo umarza postępowanie,39 jak również kiedy pokrzywdzony złoży odpowiedni wniosek, a sprawa dotyczy m.in. przestępstwa
spowodowania śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.40
Przykład 1: Sąd warunkowo umarza postępowanie w przedmiocie zniesławienia
przeciwko osobie wywieszającej plakaty z podobizną geja i kilkoma obraźliwymi słowami pod jego adresem. Sprawca bowiem publicznie przeprosił za swoje zachowanie, obiecał poprawę, nie był dotychczas karany, a okoliczności wskazują, że nie będzie dopuszczał się podobnych czynów. Sąd przy tym zasądza na rzecz poszkodowanego geja zwrot
kosztów poniesionych wcześniej przez poszkodowanego na zdjęcie wszystkich plakatów.
Przykład 2: W procesie dotyczącym okaleczenia lesbijki zgłasza ona wniosek o zwrot
kosztów leczenia psychologicznego w związku z powstałą traumą i rozstrojem zdrowia
na tym tle.

3) Nawiązka - w odniesieniu do niektórych typów przestępstw kodeks karny
umożliwia zasądzenie nawiązki. Są to w szczególności takie przestępstwa, jak:
39 Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić tylko wtedy, kiedy
wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz
dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie
przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
40 Art. 46 § 1 k.k.
39
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przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko środowisku, pomówienie
oraz zniewaga. Ponadto nawiązka może być zasądzona na rzecz pokrzywdzonego, jeśli w przypadku wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody
sąd nie jest w stanie ustalić jej wysokości. Nawiązka może być zasądzona także
na wskazany cel społeczny.
Przykład: W procesie karnym o zniesławienie przeciwko P. Alexandrowiczowi i J.
Tomczakowi oskarżycielki prywatne żądały zasądzenia nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

4) Świadczenie pieniężne - w przypadku gdy sąd odstępuje od wymierzenia
kary, stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary lub też warunkowo umarza postępowanie, może orzec obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na wskazany
cel społeczny.
5) Odszkodowanie z urzędu - na podstawie polskiego prawa możliwe jest także
zasądzenie odszkodowania z urzędu w przypadku skazania sprawcy, nawet pomimo braku złożenia powództwa cywilnego czy obowiązku naprawienia szkody. Nie dotyczy to jednakże np. postępowań w sprawach nieletnich.41
Z powyższego zestawienia wynika, że w procesie karnym istnieje szereg możliwości dochodzenia świadczeń prywatnych na rzecz pokrzywdzonych czy na
wskazany cel społeczny. Nie zawsze jednak możliwe jest wszczęcie procesu karnego, gdyż czyny o dyskryminującym charakterze mogą nie być przestępstwami.
Ponadto dla ukarania za przestępstwo konieczne jest wykazanie winy (a w przypadku np. zniesławienia - winy umyślnej), co może być trudniejsze w sprawach
karnych niż w procesie cywilnym.
Wreszcie można się także zastanawiać, czy w przypadku np. przestępstw związanych z używaniem mowy nienawiści proces karny jest najlepszym sposobem
dochodzenia sprawiedliwości. W świecie odchodzi się bowiem od odpowiedzialności karnej za zniesławienie czy zniewagę na rzecz coraz większej roli środków
cywilnoprawnych. Również w Polsce podejmowane są działania prawne w tym
kierunku.42

41 Art. 415 § 3 k.p.k.
42 Por. np. skarga konstytucyjna w sprawie Mariana Maciejewskiego, kwestionującą zgodność art. 212
§ 2 k.k. z Konstytucją RP (SK 43/05). Por. także Adam Bodnar, Zniesienie odpowiedzialności karnej za
zniesławienie i zniewagę [w:] Mirosław Wyrzykowski (red.), Prawa stają się prawem. Status jednostki a
tendencje rozwojowe prawa, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2006.
40

kph_ok.indb 40

2007-01-11 14:05:02

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w
sferze prawa cywilnego

8. Podsumowanie
W celu przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości gejowsko-lesbijskiej mogą
korzystać z szeregu dostępnych środków prawnych z zakresu prawa cywilnego,
karnego czy administracyjnego. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że osoby homoseksualne jak do tej pory do tego celu nie wykorzystywały instrumentów prawa
cywilnego, a w szczególności powództwa o ochronę dóbr osobistych, przy czym
to właśnie te instrumenty wydają się być najbardziej odpowiednie do ochrony ich
praw. Warto wskazać, iż pod koniec lat 90-tych w Polsce trwała dość poważna
nagonka na wszelkiego rodzaju ruchy i związki religijne, które były klasyfikowane przez osoby im niechętne jako „sekty”. Działalność wrogów „sekt”, w tym
szerzenie nieprawdziwych i zniesławiających informacji, została dość skutecznie
powstrzymana poprzez wytoczenie kilku ważnych procesów.43 Mniejszość gejowsko-lesbijska ma podobną drogę do przebycia.
Ochrona dóbr osobistych odnosząca się do dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną nie była jak do tej pory przedmiotem orzecznictwa sądów
cywilnych. Przedstawione założenia wywodzą się z ogólnych zasad prawa cywilnego, które mogą być stosowane do ochrony praw osób homoseksualnych. Wraz
z kolejnymi sprawami dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji rozwijać się
będzie orzecznictwo, a na jego tle doktryna, co w przyszłości może doprowadzić
do wykształcenia się trwałych i przejrzystych zasad dotyczących ochrony praw
mniejszości gejowsko-lesbijskiej w sferze prawa cywilnego.
Z punktu widzenia realizacji interesu publicznego procesy wytaczane przez pokrzywdzone osoby homoseksualne mogą mieć duże znaczenie, nawet jeśli zakończą się porażkami. W niektórych sprawach wytaczanych na rzecz interesu publicznego głównym celem jest nie tyle wygrana, co zainteresowanie opinii publicznej
problemem, jaki na jej tle powstaje. Samo wytoczenie sprawy, toczące się rozprawy, zaangażowanie ekspertów oraz organizacji społecznych, jak również zmuszanie pozwanych do obrony, pobudza zainteresowanie opinii publicznej konkretną
sprawą oraz zagadnieniem, którego sprawa dotyczy, a także może np. napiętnować naganne zachowania czy wypowiedzi. W konsekwencji wytworzona debata
oraz zainteresowanie społeczne w wyniku wytoczonej sprawy może mieć większe
znaczenie dla przeciwdziałania dyskryminacji niż nawet wygranie sprawy.

43 Warto tutaj wspomnieć o powództwie o ochronę dóbr osobistych wytoczone przez Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny przeciwko Stowarzyszeniu Civitas Christiana czy powództwie o
ochronę dóbr osobistych złożone przez Związek Buddyjski Karma Kagyu przeciwko oficynie Ad Astra,
wydawcy książki Sekty ekspansją zła. Na ten temat por. Agnieszka Mikulska, Wolność sumienia i wyznania. Raport z monitoringu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002, str. 68-69.
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1. WSTĘP
Zmiana spojrzenia na homoseksualność i proces zwiększania uwrażliwienia
społecznego na potrzebę poszanowania praw człowieka, w szczególności do równego traktowania, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, wpłynął też na zasadniczą
zmianę podejścia prawa karnego do gejów i lesbijek. Stosunek ten przeszedł głęboką ewolucję: od penalizacji nawet dobrowolnych zachowań homoseksualnych
pomiędzy dorosłymi osobami do całkowitej ich dekryminalizacji i wprowadzenia
w wielu krajach szczególnej prawnokarnej ochrony przed dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej.
Również w tych krajach, w których brak jest takich szczególnych typów przestępstw, za które przewidziane są sankcje za dyskryminację z powodu orientacji seksualnej, istniejące przepisy prawa karnego o charakterze bardziej ogólnym
mogą być wykorzystywane w celu ochrony osób należących do mniejszości gejowsko-lesbijskiej w przypadku pogwałcenia ich praw spowodowanego faktem
przynależności do mniejszości lub najbardziej drastycznych form naruszeń prawa
do równego traktowania.
W pierwszej części tego tekstu zostaną przedstawione możliwości przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w świetle polskiego prawa
karnego. Następnie omówiona zostanie sytuacja prawna osób homoseksualnych
w wybranych krajach Unii Europejskiej. Końcowa część artykułu poświęcona
zostanie odpowiedzi na pytanie, czy istniejące w polskim prawie karnym możliwości przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną są wystarczające i co ewentualnie należałoby zrobić w celu intensyfikacji ochrony osób
homoseksualnych.

2. POLSKIE PRAWO KARNE
Polski kodeks karny nie przewiduje szczególnych przepisów sankcjonujących
dyskryminację ze względu na orientację seksualną lub wypowiedzi o charakterze
homofobicznym.
W kodeksie karnym znajdują się tylko unormowania, które mają na celu przeciwdziałanie szerzeniu się rasizmu i ksenofobii. Jednakże w konsekwencji obowiązywania w polskim prawie karnym zasady nullum crimen sine lege i zakazu stosowania analogii, nie mogą mieć one zastosowania w sytuacji, gdy jedyną przyczyną
zabronionych zachowań jest homofobia. Warto jednakże o nich wspomnieć, gdyż
powinny stanowić punkt wyjścia dla rozważań dotyczących ewentualnego wprowadzenia szczególnej karnoprawnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na
orientację seksualną.
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Do przepisów tych należy art. 256 k.k. penalizujący m.in. publiczne (tzn. adresowane do większej, bliżej nieokreślonej liczby osób) nawoływanie do nienawiści
na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość. Sprawca tego przestępstwa podlega karze grzywny,
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Temu celowi służy również przepis art. 257 k.k. przewidujący karę pozbawienia wolności do lat trzech za publiczne znieważanie grupy ludności albo jednej
osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej
albo z powodu jej bezwyznaniowości. Ta sama kara grozi za naruszenie nietykalności cielesnej z wymienionych powodów.
Warto dodać, że znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej ze wskazanych wyżej względów jest zagrożone wyższą karą niż „zwykła” zniewaga lub
naruszenie nietykalności cielesnej. W tym ostatnim bowiem przypadku w razie
zniewagi sprawcy grozi tylko kara grzywny albo ograniczenia wolności (art. 216
k.k.). W razie zaś naruszenia nietykalności cielesnej w sankcji przepisu art. 217
k.k. wprawdzie figuruje, poza ww. karami, również kara pozbawienia wolności,
ale tylko do roku. Co więcej, w przypadku przestępstw popełnionych z pobudek
rasistowskich lub ksenofobicznych ściganie odbywa się z urzędu, w innych zaś
przypadkach - z oskarżenia prywatnego.
Fakt oddzielnej typizacji znieważenia czy naruszenia nietykalności cielesnej z
powodów etnicznych lub rasowych sprawia, że dla przeciwdziałania tego rodzaju przestępczości może być wykorzystywany przepis art. 255 k.k. sankcjonujący
publiczne nawoływanie do popełnienia takich przestępstw oraz publiczne ich pochwalanie (lub art. 52 a kodeksu wykroczeń w sytuacji, gdy zasięg takiego czynu
albo jego skutki nie były znaczne). Ponadto w sytuacji, gdy w celu popełniania
takich przestępstw powstanie zorganizowana grupa lub związek, może mieć zastosowanie przepis art. 258 k.k. penalizujący zakładanie lub kierowanie taką organizacją lub też sama tylko do niej przynależność.
Jak już wspomniano, dyskryminacja ze względu na orientację seksualną może
przejawiać się w aktach przemocy kierowanych wobec osób homoseksualnych. W
takim przypadku powinny mieć zastosowanie ogólne przepisy kodeksu karnego,
przewidujące sankcje karne za czyny zabronione, naruszające w szczególności życie, zdrowie, integralność cielesną, godność lub cześć człowieka.
Brak szczególnego przepisu, który uznawałby za przestępstwo sui generis np.
publiczne znieważanie gejów lub lesbijek z powodu ich orientacji seksualnej lub
nawoływanie do nienawiści na tym tle, skutkuje tym, że nie ma możliwości odzwierciedlenia w kwalifikacji prawnej czynu faktu, że takie zamachy noszą cechy
dyskryminacji i jako takie stanowią nie tylko zamach na określone dobra indywi45
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dualnej jednostki, co powinno spotykać się z rutynową reakcją prawnokarną, lecz
są równocześnie zamachem na bardziej ogólne dobra konstytucyjnie chronione, a
w szczególności są przejawem pogwałcenia zakazu dyskryminacji z jakiegokolwiek
powodu, zawartego w art. 32 ust. 2 Konstytucji z 1997 r. i jako takie powinny
być karane ze wzmożoną surowością prawa.

Zamachy na dobra osobiste osób o orientacji homoseksualnej
Zamachy na dobra osobiste osób o orientacji homoseksualnej mogą być, w
zależności od ich przejawów lub skutków, kwalifikowane z różnych przepisów kodeksu karnego. Omówimy w tym miejscu najważniejsze z tych norm prawnych.
Przemoc fizyczna stosowana wobec tych osób może podlegać, w zależności od
jej skutków, kwalifikacji z przepisów dotyczących przestępstw przeciwko życiu
lub zdrowiu.
W sytuacji, gdy takim skutkiem jest np. śmierć osoby, można rozważać, czy
umyślne pozbawienie człowieka życia z powodu jego przynależności do mniejszości seksualnej może być uznane za zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na
szczególne potępienie w rozumieniu art. 148 par. 2 pkt 3 k.k.
W doktrynie podkreśla się, że wprowadzenie przez kodeks karny z 1997 r. tej
kwalifikowanej odmiany zabójstwa powoduje, że sąd ma zawsze nie tylko obowiązek ustalenia motywacji takiego czynu, lecz również dokonania jej oceny według kryteriów, czy zasługuje ona na szczególne potępienie, czy też nie. Warto
zaznaczyć, że w literaturze prawa karnego i w orzecznictwie sądowym, pomimo że
sporo uwagi poświęcono rozważaniom na temat motywacji zasługującej na szczególne potępienie, nie rozpatrywano tego problemu w kontekście dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną.
W świetle orzecznictwa uznaje się, że motywacja zasługująca na szczególne potępienie to taka motywacja, która w rozumieniu powszechnym jest jaskrawo naganna, wywołuje silne reakcje w społeczeństwie, takie jak oburzenie, potępienie,
gniew. Słusznie jednak zwraca się przy tym uwagę, że konieczność oceny mo Przepis ten brzmi następująco: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
 B. Michalski (w:) Kodeks karny część szczególna, T. I ., red. A. Wąska, II wydanie, wydawnictwo C.H.
Beck , Warszawa 2004 , s. 185.
 W prawie karnym odróżnia się motyw od pobudki. Motyw wiąże się z przeżyciami o charakterze intelektualnym, podczas gdy jako pobudkę określa się to wszystko, co wiąże się z przeżyciami emocjonalnymi
(por. Wyrok SN z 11.O6 1970, IV KR 82/70, OSP 1971 Nr 7-8).
 Por. wyrok SA w Lublinie z 27.04 1999 r. II AKa 12/.99, „Prokuratura i Prawo” 2001, Nr 5 poz.
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tywacji popełnionego zabójstwa powoduje tym samym konieczność określenia
podstawowych kryteriów tego rodzaju ocen, które w istocie nie istnieją. Pewnym
wzorcem mogą być w tym zakresie oceny moralne, aczkolwiek są one zawodne,
gdyż w tym przypadku nie nawiązują do tradycyjnej dychotomii: „dobro-zło”,
lecz oznaczają potrzebę swoistego stopniowania zła, jakim z punktu widzenia
ocen moralnych jest zawsze zabójstwo człowieka.
Wydaje się, że z tego względu odwoływanie się do odczucia powszechnego
przy rozważaniu, czy motywacja zasługuje na szczególne potępienie, nie wydaje
się być trafne. Należałoby raczej odwoływać się do konkretnych konstytucyjnych
wartości i ich miejsca w hierarchii dóbr prawnie chronionych.
Skoro więc zarówno Konstytucja RP, jak też akty prawne Unii Europejskiej zasadę równego traktowania i niedyskryminacji zaliczają do fundamentalnych wartości, zamach na życie człowieka godzący równocześnie w te wartości powinien
zawsze zasługiwać na szczególne potępienie.
W niektórych przypadkach zabójstwo popełnione na osobie o orientacji homoseksualnej może być kwalifikowane z przepisu art. 148 par. 2 ust. 1 k.k. wtedy gdy przed śmiercią zadawano ofierze cierpienia ponad zakres niezbędny
do osiągnięcia celu, torturowano ją, poniżano lub dręczono. W tym przypadku
podstawą do przyjęcia kwalifikowanego typu zabójstwa jest przede wszystkim rodzaj i sposób działania sprawcy, które są wyjątkowo drastyczne i odrażające.
Gwałtowne zamachy na gejów i lesbijki mogą być również kwalifikowane, w
zależności od ich skutków, z przepisów dotyczących uszkodzenia ciała (art. 156 i
157 k.k.), czy też z art. 160 k.k., gdy do naruszenia życia lub zdrowia nie doszło,
lecz działanie sprawcy sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
W pewnych sytuacjach przemoc stosowana wobec osoby fizycznej z powodu
jej orientacji homoseksualnej, polegająca na naruszeniu nietykalności cielesnej
lub lekkim uszkodzeniu ciała, może być kwalifikowana z przepisu penalizującego
znęcanie się (art. 207 k.k.). Aby było to możliwe, muszą być spełnione określone
przesłanki. Warunkiem kwalifikacji czynu sprawcy z tego przepisu jest po pierwsze szczególna cecha osoby pokrzywdzonej (chodzi tu o osobę małoletnią lub nieporadną ze względu na stan psychiczny lub fizyczny). Czyn sprawcy może być
również kwalifikowany jako znęcanie się, gdy zachodzi szczególna relacja między
27).
 Por. wyrok SA w Krakowie z 12.0. 2002 r., II AKa 220/p2, „Prokuratura i Prawo” 2003, poz. 18
oraz wyrok SA W Katowicach z 19.4.2001 r., II AKa 80/01, „Wokanda” 2000, Nr 7-8.
 Por. Wyrok SA w Lublinie z 21. 08. 1997 r, II AKa 106/97, OSA 1998, wyrok SN z 20.05 1995 e,
III KRN 31/95, „Prokuratura i Prawo” 1995, Nr 10.
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nim a osobą pokrzywdzoną: jest to osoba najbliższa lub pozostająca ze sprawcą
w przemijającym lub stałym stosunku zależności. Zdarzają się w praktyce przypadki, że z powodu homoseksualności dochodzi do znęcania się w rodzinie (np.
ojciec znęca się nad synem, gdy ten ujawni swoją orientację seksualną). W takich
sytuacjach będą mogły mieć zastosowanie przepisy ustawy z 29 lipca 2005 o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wszystkie szczególne środki
mające na celu ochronę osób pokrzywdzonych przed sprawcą przewidziane w tej
ustawie.
Można rozważać, czy ustawowe znamiona tego przestępstwa będą również wypełnione w przypadku, gdy do zachowania przestępczego dochodzi w miejscu
pracy w sytuacji, gdy np. pracodawca lub bezpośredni przełożony znęca się nad
podwładnym pracownikiem z powodu jego orientacji seksualnej. W relacjach
pracowniczych można dopatrzyć się bowiem chociażby przemijającego stosunku
zależności. Wątpliwości co do możliwości takiej kwalifikacji rodzą się jednak, gdy
spojrzymy na przepis art. 207 k.k. z perspektywy przedmiotu ochrony, którego
odzwierciedlenie stanowi tytuł rozdziału XXVI „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece”, zwłaszcza że w kodeksie karnym znajduje się oddzielny rozdział
grupujący przestępstwa przeciwko prawom pracownika (o czym poniżej). Za dopuszczeniem możliwości takiej kwalifikacji przemawia okoliczność, że opieranie
się na tytule rozdziału przy określaniu przedmiotu ochrony nie powinno mieć
decydującego znaczenia, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy założenie, że przedmiot
ochrony nie należy do ustawowego zestawu znamion przestępstwa. Z przepisu
tego natomiast niewątpliwie nie mogłoby być kwalifikowane znęcanie się z powodu orientacji seksualnej przez uczniów nad nauczycielem, gdyż pokrzywdzony
w świetle art. 207 k.k. musi pozostawać w stałym lub przemijającym stosunku
zależności od sprawcy.
Dalsza przesłanka zastosowania kwalifikacji z art. 207 k.k. odnosi się do czynu
sprawcy. Znęcanie się z założenia jest przestępstwem wieloczynnościowym, zakładającym powtarzalność pewnych bezprawnych zachowań. Wprawdzie zarówno w
doktrynie, jak i w orzecznictwie dopuszcza się możliwość przyjęcia kwalifikacji z
przepisu art. 207 k.k. również w przypadku jednorazowego bezprawnego zachowania się sprawcy, niemniej jednak zgodność poglądów panuje co do tego, że w
takim przypadku zachowanie to powinno być długotrwałe, tzn. rozciągnięte w
czasie oraz intensywne.
 Dz.U. 2005 Nr 160 poz. 1493.
 W szczególności chodzi tu o zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej i obowiązek opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu.
 Por. m.in. uchwała SN z 9.6.1976, VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr/ 7-8, poz.86, M. Szewczyk
(w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 1999 s. 622.
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Warto dodać, że przepis art. 207 k.k. przewiduje sankcje karne nie tylko za
znęcanie fizyczne,10 lecz również tzw. znęcania psychiczne, które może polegać
na znieważaniu, groźbach bezprawnych, straszeniu, wyszydzaniu, poniżaniu itp.
Ponadto znęcanie się w rozumieniu tego przepisu może polegać zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu (np. niewpuszczanie do domu zimą, nieopalanie pomieszczenia itp.).
Agresja kierowana przeciwko osobom homoseksualnym może przybierać też
formę zmuszania do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Zachowanie takie jest karalne, jeżeli w celu zmuszenia określonej osoby sprawca stosuje
wobec niej przemoc lub groźbę bezprawną. Naruszenie wyboru postępowania
musi w tym przypadku nastąpić poprzez bezpośrednie oddziaływanie na osobę.
Ustawowe znamiona tego przepisu będzie wypełniać np. zachowanie sprawcy,
który stosując przemoc, zmusza drugą osobę do zaniechania udziału w Paradzie
Równości.
Problematyczne jest natomiast, czy oddziaływanie to musi być ukierunkowane
na osobę zmuszaną, czy też sprawca może na tę osobę oddziaływać „poprzez inną
osobę”. Wydaje się, że nie można wyłączyć kwalifikacji z tego przepisu w przypadku, gdy przemoc kierowana jest wobec innej osoby niż ta, którą sprawca chce
zmusić do określonego zachowania, aczkolwiek zdania na ten temat w doktrynie
prawa karnego są podzielone.11
Nie jest natomiast wystarczające dla wypełnienia ustawowych znamion tego
przestępstwa to, że sprawca oddziałuje przemocą pośrednio na osobę pokrzywdzoną poprzez niszczenie rzeczy, aczkolwiek niektórzy autorzy nie bez racji twierdzą, że użycie siły wobec przedmiotu nie wyłącza stosowania art. 191, gdyż może
przybrać postać groźby bezprawnej.12
Polskie przestępstwa seksualne i przeciwko obyczajności są ujęte szeroko i pozwalają kwalifikować z przepisów dotyczących zgwałcenia (art. 197 k.k.), wykorzystania seksualnego (art. 198 k.k.), molestowania seksualnego (art. 199 k.k.),
czy też wykorzystania seksualnego osoby niepełnoletniej (art. 200 k.k.), wszelkie
zamachy na wolność dyspozycji w tej sferze człowieka, mające miejsce w relacjach
homoseksualnych. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, że określenie
„obcowanie płciowe”, stanowiące podstawę surowszej kwalifikacji prawnej przy
10 Obejmujące np. przypadki bicia, kopania, duszenia, popychania, ciągnięcia za włosy, wiązania,
wystawiania na zimno, zamykania w ciemnym pomieszczeniu, napastowania na ulicy, molestowania
seksualnego, opluwania, zmuszania do wykonywania upokarzających czynności, niszczenia sprzętów
domowych, wyrzucania z domu itp.
11 Patrz J. Wojciechowska. (w:) Kodeks karny. Część szczególna, t. I., red. Wąsek, 2 wydanie, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 700-701.
12 A. Zoll (w:) Kodeks karny. Część szczególna, Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 1999 s. 168-169.
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niektórych przestępstwach seksualnych, jest zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie rozumiane szeroko, jako obejmujące nie tylko heteroseksualny stosunek
płciowy, lecz również jego substytuty (tzn. stosunek oralny, analny), niezależnie
od płci osób w nich uczestniczących.
Ochrona przed wykorzystywaniem seksualnym w prostytucji homoseksualnej
jest gwarantowana przez tzw. przepisy okołoprostytucyjne (art. 203 - 204 k.k.).
Podobnie przepisy mające na celu zwalczanie zjawiska pornografii (art. 202 k.k.)
mają zastosowanie do treści homoseksualnych.
Można zastanawiać się, czy w sytuacji, gdy dyskryminacja ze względu na orientację seksualną ma miejsce w zatrudnieniu, do jej sprawcy może mieć zastosowanie przepis art. 218 k.k. przewidujący karę grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2 dla każdego, kto wykonując czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza
prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.
Warto w tym kontekście zaznaczyć, że przepisy kodeksu pracy do podstawowych
zasad prawa pracy zaliczają zasadę niedyskryminacji m.in. z powodu orientacji
seksualnej. Ponadto kodeks pracy zawiera oddzielny rozdział (IIa) poświęcony
kwestii równego traktowania w zatrudnieniu, w którym przewidziano szczególne
środki ułatwiające przeciwdziałanie łamaniu tej zasady i sankcje za jej naruszenia.
W świetle zawartych tam przepisów pracownicy powinni być równo traktowani w
zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
w szczególności bez względu na orientację seksualną. Nie ma więc przeszkód,
aby do najbardziej drastycznych przypadków naruszania praw pracownika z powodu jego orientacji seksualnej w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu
stosować przepis art. 218 k.k., oczywiście pod warunkiem, że naruszenia praw
pracownika mają charakter uporczywy, a zachowanie sprawcy naruszeń cechuje
złośliwość.
Jak już wspomniano w pkt. 2 niniejszego opracowania, zamachy na godność
lub cześć osoby z powodu jej orientacji seksualnej mogą być kwalifikowane z
przepisu art. 212 k.k. dotyczącego pomówienia oraz art. 216 k.k. dotyczącego
zniewagi.
Przestępstwo z art. 212 polega na pomawianiu m.in. innej osoby, grupy osób
o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej
lub narazić na utratę zaufania potrzebnego na danym stanowisku, w zawodzie lub
działalności. Kwalifikowaną postać tego typu przestępstwa stanowi sytuacja, w
której sprawca dopuszcza się pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania się. Pomówić można konkretną osobę fizyczną lub prawną, lub grupę
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osób.
Nie budzi wątpliwości fakt, że pojawiające się ostatnio w wypowiedziach niektórych polityków stwierdzenia, że osoby o orientacji homoseksualnej to najczęściej pedofile, mają na celu poniżenie gejów i lesbijek w opinii publicznej.
Takie zachowania mogą być kwalifikowane z przepisów o zniesławieniu i to, w
zależności od tego, czy do wypowiedzi takich doszło za pomocą środków masowego komunikowania się, czy też nie, albo z przepisu paragrafu 1, albo 2 tego
przepisu. Jak już wspomniałam, ściganie przestępstwa z art. 212 k.k. odbywa się
z oskarżenia prywatnego.
Można rozważać, czy podanie samej informacji, że dana osoba jest orientacji
homoseksualnej, może być zakwalifikowane z art. 212 k.k. Dotyczyć to może po
pierwsze sytuacji, gdy dana osoba nie jest takiej orientacji, o czym sprawca dobrze
wie. Po drugie, gdy sprawcy wydaje się, że tak jest, chociaż jego przekonanie jest
błędne. Po trzecie, upublicznienie takiej informacji może również mieć miejsce
w sytuacji, gdy dana osoba rzeczywiście jest homoseksualna, chociaż się do tego
nie przyznaje.
Do poglądu, że samo pomówienie kogoś o homoseksualizm może być uznane
za zniesławienie, skłania się L. Gardocki. Jego zdaniem przy ocenie, czy mamy
do czynienia ze zniesławieniem, czy też nie, należy uwzględnić realnie funkcjonujące oceny społeczne, nawet jeżeli są one nieracjonalne lub nietolerancyjne.
Na przykład dopóki w opinii społecznej za poniżające uchodzić będzie nazwanie
kogoś osobą homoseksualną, będzie to zniesławieniem, mimo że takie podejście
do gejów i lesbijek jest przejawem nietolerancji.13
Drugą kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy można mówić o pomówieniu w
rozumieniu art. 212 k.k. w sytuacji, gdy zarzucany fakt jest prawdziwy. Warto w
tym miejscu podkreślić, że odpowiedź na to pytanie, co do zasady, powinna być
pozytywna.
Wbrew potocznemu znaczeniu wyrazu „pomówienie”, w prawie karnym przyjmuje się, że karalnym pomówieniem może być również , w określonych warunkach, postawienie zarzutów prawdziwych. Słusznie jednak podkreśla się,14 że pomówienie tylko wtedy podlega odpowiedzialności karnej, gdy sprawca ma zamiar
zniesławienia. Z pomówieniem musi ponadto wiązać się możliwość wystąpienia
szkody moralnej po stronie osoby pokrzywdzonej.
W świetle art. 212 k.k. szkoda moralna może polegać na możliwości poniżenia
13 L. Gardocki, Prawo karne, 8 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 258.
14 J. Wojciechowski (w:) Kodeks karny. Część szczególna, t. I. red. Wąsek, 2. wydanie. Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1089.
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w opinii publicznej danej osoby fizycznej lub innego podmiotu pomówionego
lub narażenia tej osoby lub podmiotu na utratę zaufania. Prawidłowa ocena zachowania się sprawcy i ustalenia możliwych skutków znieważenia wymaga więc
jego rozważenia w świetle opinii, którą pokrzywdzony się cieszy w określonym
środowisku, a także w kontekście jego stanowiska, zawodu czy działalności oraz
zaufania wymaganego do pełnienia określonej funkcji
W takim przypadku zasadniczą kwestią do rozstrzygnięcia jest ustalenie, czy
fakt bycia osobą o orientacji homoseksualnej mógł w konkretnych warunkach (tu
i teraz) komuś zaszkodzić.
Na przykład innej ocenie podlegać będzie czyn sprawcy, który stawia komuś
zarzut utrzymywania stosunków homoseksualnych w środowisku towarzyskim
akceptującym swobodę obyczajową, innej zaś w restryktywnym środowisku katolickim. Jeszcze inaczej należy ocenić sytuację, gdy zarzut został postawiony w
miejscu pracy, gdzie może mieć negatywne skutki dla osoby pomówionej, a nawet
narazić ją, w sposób nieuzasadniony, na utratę zaufania, np. gdy osoba pomówiona jest nauczycielem w szkole. Wprawdzie taki zarzut dotyczy życia prywatnego,
niemniej jednak w niektórych zawodach zarzuty dotyczące tej sfery życia mogą
również wpływać na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu.
Warto dodać, że nie ma przestępstwa pomówienia, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy (art. 213 par. 1 k.k.). W przypadku natomiast publicznego działania istnieje możliwość uznania, że sprawca nie popełnia przestępstwa,
pod warunkiem że podniesienie lub rozgłoszenie zarzutu służy obronie społecznie
uzasadnionego interesu. Jeżeli jednak chodzi o zarzut dotyczący życia prywatnego, a do takich należy niewątpliwie stwierdzenie, że ktoś ma orientację homoseksualną, istnieją ograniczenia w zakresie przeprowadzenia dowodu prawdy, który
jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu
dla życia lub zdrowia albo demoralizacji małoletniego (art. 213 par. 2 k.k.). Warto
dodać, że przyjmuje się, że użyty w tym przepisie zwrot „ma zapobiec” odnosi
się z jednej strony do subiektywnego przeświadczenia sprawcy, że stawia zarzut
homoseksualizmu np. dla zapobiegnięcia demoralizacji małoletnich. Liczy się w
związku z tym intencja sprawcy. Z drugiej jednak strony konieczne jest także
rzeczywiste, realne (a nie tylko hipotetyczne) istnienie niebezpieczeństwa demoralizacji małoletnich ze strony danej osoby. Na sprawcy przy tym spoczywać będzie ciężar dowodu, że przesłanki te miały miejsce, tzn. będzie musiał wykazać,
że stawiał zarzut dotyczący życia prywatnego dla zapobieżenia np. demoralizacji
małoletnich przez konkretnego sprawcę w sytuacji, gdy takie niebezpieczeństwo z
jego strony rzeczywiście występowało. Dopiero po wykazaniu tego motywu moż-
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liwe będzie dowodzenie prawdziwości zarzutu.15
Zniewaga sankcjonowana na podstawie art. 216 k.k. jest przestępstwem przeciwko godności osobistej człowieka, rozumianej jako jego subiektywne poczucie
własnej wartości. Chodzi tu o zachowanie (werbalne lub niewerbalne) demonstracyjnie podkreślające pogardę w stosunku do innej osoby. Może ono przybrać
postać epitetu słownego lub np. obelżywego gestu.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że nie mogą być traktowane jako zniewagi określenia wynikające z pewnego systemu wartości, sprzecznego z systemem
wartości, na którym oparty jest system prawny. Jeżeli np. homofob, chcąc znieważyć inną osobę, nazwie ją lesbijką lub gejem, to nie można tego potraktować jako
przestępstwa zniewagi, chyba że sprawca swoim zachowaniem wypełni ustawowe
znamiona zniesławienia (jego zamiarem jest poniżenie tej osoby w opinii publicznej lub doprowadzenie do utraty przez nią zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu itp., o czym była mowa wyżej).
Za zniewagę może natomiast być uznane użycie wobec danej osoby bardziej
obelżywej formy stosowanej na określenie osób o orientacji homoseksualnej, jak
np. „pedał”, „cwel”, „lesba”. Podobnie jak przyjmuje się, że za zniewagę nie może
być uznane nazwanie kogoś Żydem,16 a może - wyzywanie danej osoby od „parchów”.
Ochronie przed dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej sprzyjają też
przepisy o tajemnicy zawodowej, penalizujące ujawnienie jakiejkolwiek informacji (a więc również o orientacji seksualnej danej osoby), którą np. lekarz lub adwokat poznał w związku z wykonywaniem zawodu (art. 266 k.k.).
Karnoprawna ochrona osób o homoseksualnej orientacji może być realizowana również przy wykorzystaniu przepisów znajdujących się poza kodeksem karnym. Szczególne znaczenie w tym zakresie będą miały przepisy karne ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r..17 W myśl art. 49 tejże
ustawy grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
dwóch podlega każdy, kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony.
Surowsza kara (grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat trzech) przewidziana jest w przypadku, gdy nielegalne przetwarzanie dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub
15 J. Wojciechowski (w:) Kodeks karny. Część szczególna, t. I. red. Wąsek, 2. wydanie, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1116.
16 L. Gardocki Prawo karne, 8 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 261.
17 Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
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związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu
seksualnym.
Ustawa ta przewiduje też kary dla administratora danych za przechowywanie
ich niezgodnie z celem utworzenia zbioru (art. 50) oraz za, chociażby nieumyślne,
umożliwienie dostępu do danych osobom nieupoważnionym (art. 51) i za, choćby nieumyślne, naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przed zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Mówiąc o prawie karnym w szerokim tego słowa znaczeniu, rozważyć należy możliwość zastosowania w przypadku dyskryminacji osób homoseksualnych
przepisów prawa wykroczeń. Zakłócanie przebiegu legalnego zgromadzenia gejów lub lesbijek może być kwalifikowane z przepisu art. 52 par. 1 pkt 1 kodeksu
wykroczeń, który przewiduje karę aresztu do 14 dni, karę ograniczenia wolności
lub grzywny dla każdego, kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizacji
lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia.

3. PRAWO KARNE WYBRANYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
Jak już wspomniano, począwszy od ostatniego dziesięciolecia ubiegłego wieku,
w wielu krajach europejskich podjęto próbę wzmożenia karnoprawnej ochrony
gejów i lesbijek przed dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej.
Odpowiednie zmiany w prawie karnym często były pochodną wydawania w
niektórych krajach specjalnych ustaw antydyskryminacyjnych, które gwarantować miały równe traktowanie bez względu na rasę, płeć oraz inne wymienione
w nich powody. Naruszenie zakazu dyskryminacji zawartego w tych ustawach
nieraz skutkowało możliwością zastosowania kary kryminalnej.
Wśród przepisów karnych mających na celu ochronę osób o orientacji homoseksualnej przed dyskryminacją wyróżnić można 3 zasadnicze grupy.
Pierwsza to, najogólniej rzecz biorąc, przepisy penalizujące nawoływanie do
nienawiści na tle różnic w orientacji seksualnej, o redakcji zbliżonej do art. 256
polskiego k.k. odnoszącego się do rasizmu, ksenofobii lub nietolerancji religijnej.
Druga grupa to przepisy przewidujące surowsze kary za przestępstwa przeciwko integralności cielesnej, czci lub godności popełnione ze względu na orientację
seksualną osoby pokrzywdzonej.
Trzecia grupa to przepisy sankcjonujące ograniczanie dostępu do dóbr (towa54
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rów) i usług z powodu orientacji seksualnej danej osoby.
Pierwszym krajem europejskim, w którym pojawiły się takie przepisy karne,
była Norwegia. Biorąc pod uwagę związek pomiędzy interesującymi nas kryminalizacjami a wagą, jaką w danym kraju przywiązuję się do kwestii równego traktowania, fakt ten nie może budzić zdziwienia. W Norwegii bowiem ustawodawstwo
dotyczące równego statusu oraz przeciwdziałające dyskryminacji ma długą, bo
sięgającą końca lat siedemdziesiątych XX wieku, tradycję.
W 1981 r. zostały wprowadzone do norweskiego k.k. przepisy, które zakazywały pod groźbą kary kryminalnej dyskryminacji osób m.in. z powodu ich orientacji
seksualnej lub stylu życia.18 Za przestępstwo uznane zostało zarówno stosowanie
przemocy fizycznej lub werbalnej wobec kogoś z powodu jego orientacji homoseksualnej, jak też dokonywanie na tej podstawie zróżnicowań, które wywierają
negatywny wpływ na możliwość korzystania przez taką osobę z jej praw obywatelskich w sferze polityki, gospodarki, kultury i życia społecznego.
W norweskim kodeksie karnym odpowiednie stany faktyczne znalazły się
w rozdziale 13, grupującym przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
i pokojowi.19 I tak w świetle § 135 „Każdy, kto powoduje zagrożenia pokoju
powszechnego przez znieważenie lub wywoływanie nienawiści do Konstytucji,
jakiejkolwiek władzy publicznej lub przez publiczne judzenie (napuszczanie,
wzbudzanie niechęci) jednej grupy ludności przeciwko innej lub współdziała w
18 Warto wspomnieć, że wprowadzenie tych przepisów poprzedzało sporządzenie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez Radę ds. reformy prawa karnego specjalnego raportu na temat celowości
rozszerzenia kryminalizacji. Z raportu wynikało, że zdania członków Rady były na ten temat podzielone. Dwóch stałych członków wypowiedziało się przeciwko celowości uzupełniania kodeksu karnego,
dwóch zaś specjalnie powołanych do sporządzenia tego raportu jej członków zgłosiło propozycję, by do
istniejącego już zakazu dyskryminacji z powodu wyznania, rasy, koloru skóry, narodowości i pochodzenia etnicznego dodać zapis odnoszący się do orientacji seksualnej i stylu życia, uzasadniając to tym, że
osoby homoseksualne potrzebują szczególnej ochrony ze względu na to, że ich dyskryminacja oparta jest
na niesprawiedliwych uogólnieniach, kreowanych przez stereotypowe wyobrażenia o ich życiu. W 1981
r. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło w Parlamencie odpowiedni projekt zmian w k.k., uzasadniając
tę propozycję legislacyjną delikatną sytuacją faktyczną mniejszości seksualnej szczególnie narażonej na
szykany społeczne. Zmiany legislacyjne ustanawiające sankcje prawnokarne za poniżanie i znieważanie
gejów i lesbijek oraz naruszanie ich integralności stanowią - w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości jeden z możliwych środków przeciwstawienia się temu stanowi rzeczy. Poprzez przyjęcie proponowanego
zapisu społeczeństwo otrzymałoby wyraźny sygnał, jak negatywnie oceniane są takie zachowania, co mogłoby nie tylko poprawić sytuację osób o orientacji homoseksualnej, lecz również skłaniać je do ujawniania się. W odpowiedzi na zarzut, że nowa kryminalizacja stanowi ograniczenie swobody wypowiedzi,
stwierdzono, że nie można dłużej tolerować wypowiedzi szerzących nienawiść i pogardę. Por. Maciej
Krawczyk, Homoseksualiści w systemach prawnych i społeczeństwach skandynawskich, http://www.mojeprawa.info/skandynawia.rtf.
19 Przepisy przytoczone podstawie angielskiego tłumaczenia zamieszczonego na stronie internetowej
www.lexadin.nl.
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takich czynach, podlega karze grzywny lub aresztu albo więzienia na czas do 1
roku”. Po tym przepisie został dodany § 135a o następującym brzmieniu: „Karze grzywny lub więzienia do lat dwóch podlega każdy, kto poprzez jakąkolwiek
wypowiedź lub inny środek komunikowania się podał do publicznej wiadomości
lub publicznie upowszechnił groźby, zniewagi lub przedmioty w celu wzbudzenia nienawiści, prześladowania lub pogardy dla osoby lub grupy osób z powodu
ich wyznania, rasy, koloru, narodowości lub pochodzenia etnicznego. Takie same
kary mają zastosowanie w przypadku, gdy przestępcze zachowanie wymierzone
jest w stosunku do osoby lub grupy osób z powodu homoseksualnej orientacji,
stylu życia lub skłonności”.
Ta sama kara ma zastosowanie w stosunku do osób podżegających do popełniania ww. przestępstwa lub współdziałających w jego popełnieniu.
Ponadto do norweskiego kodeksu karnego wprowadzono przepis § 349a uznający za przestępstwo odmowę z powodu orientacji seksualnej jakiejkolwiek osobie
dostępu, na normalnych warunkach, do towaru lub usługi, jak również odmowę
dostępu do przedstawienia, wystawy lub innego publicznego zgromadzenia.
Chodzi o następujący przepis: „Kto wykonując działalność zawodową lub inną
podobną działalność, odmawia innej osobie z powodu jej religii, rasy, koloru skóry albo narodowego lub etnicznego pochodzenia dostępu do towarów (dóbr) lub
usług na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do innych osób,
podlega karze grzywny lub więzienia do 6 miesięcy.
Takiej samej karze podlega każdy, kto w ramach takiej działalności odmówi innej osobie dostępu do towarów lub usług z powodu jej homoseksualnej orientacji,
stylu życia lub inklinacji.
Takiej samej karze podlega każdy, kto z tego powodu odmówi dostępu do
publicznego przedstawienia, wystawy lub innego zgromadzenia na takich samym
warunkach, jakie mają zastosowanie w przypadku innych osób.
Takiej samej karze podlega podżegacz lub inna osoba współdziałająca w popełnieniu takiego przestępstwa”.
Wzorem Norwegii także w innych państwach skandynawskich przyjęto ustawowe zapisy zakazujące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W
Szwecji do odpowiednich zmian legislacyjnych doszło w roku 1987 oraz 2003.20
W ich wyniku rozszerzono karalność dyskryminacyjnych praktyk stosowanych w
biznesie na przypadki nierównego traktowania ze względu na orientację homoseksualną. W myśl sekcji 9 rozdziału 16 szwedzkiego k.k. grupującego przestępstwa
20 Przepisy szwedzkiego kodeksu karnego przytoczone na podstawie angielskiego tłumaczenia zamieszczonego na stronie internetowej www.lexadin.nl.
56

kph_ok.indb 56

2007-01-11 14:05:03

Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej na gruncie prawa karnego

przeciwko porządkowi publicznemu „osoba prowadząca działalność gospodarczą,
która w ramach swej działalności dyskryminuje inną osobę z powodu rasy, koloru
skóry, narodowego lub etnicznego pochodzenia, religii, traktując ją inaczej niż na
normalnych warunkach, podlega karze grzywny lub więzienia do 1 roku. Przestępstwo to popełnia również osoba zatrudniona przez taką osobę lub działająca
w jej imieniu lub osoba zatrudniona w sektorze publicznym lub pełniąca funkcję publiczną. Taka sama kara może być nałożona na organizatora publicznego
zgromadzenia lub jego współpracownika, który z jednego z wymienionych wyżej
powodów traktuje daną osobę inaczej niż na normalnych warunkach w zakresie
dostępu do zgromadzenia.
Skazanie za bezprawną dyskryminację może również nastąpić w przypadku
każdej osoby wymienionej w par. 1-3 tego przepisu, która we wskazany tam sposób dyskryminuje inną osobę ze względu na jej skłonności homoseksualne”.
Również w przypadku przestępstwa zniesławienia i zniewagi, normalnie ściganych z oskarżenia prywatnego, w sytuacji gdy zostały one popełnione z powodu
orientacji seksualnej danej osoby, wprowadzono możliwość wszczęcia postępowania przez prokuratora21 oraz prowadzenia postępowania w trybie publicznoskargowym.
Warto dodać, że kodeks szwedzki przewiduje ponadto w sekcji 8 rozdziału 16
karalność osoby, która „w rozpowszechnianej wypowiedzi lub informacji grozi
lub wyraża pogardę dla grupy osób o określonym pochodzeniu narodowym lub
etnicznym, z powodu rasy, koloru skóry, narodowego czy etnicznego pochodzenia lub religii jej członków, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch
(lub w przypadku mniejszej wagi grzywny) za podjudzanie przeciwko grupie
narodowej lub etnicznej”. Sposób ujęcia tego przestępstwa uniemożliwia jednak
zakwalifikowanie z regulującego go przepisu opisanych w nim działań adresowanych do grupy osób o orientacji homoseksualnej.
W Danii do odpowiednich zmian w prawie karnym doszło w 1987 r. Podobnie
jak w Norwegii ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną
zapewniono po pierwsze przez włączenie tego powodu do istniejących już przepisów przewidujących surowe kary dla sprawców naruszeń czci i godności jednostki
z powodów np. rasowych, etnicznych czy religijnych. I tak np. w świetle § 266b
duńskiego kodeksu karnego22 karze grzywny lub więzienia do 4 miesięcy podlega
21 Zgodnie z sekcją 5.4. przestępstwa zniewagi przewidzianego w rozdziale 5 szwedzkiego k.k., gdy
osoba pokrzywdzona złoży do organów ścigania zawiadomienie o przestępstwie zniewagi, prokurator,
jeśli w jego ocenie leży to w interesie publicznym, może wszcząć postępowanie i wspierać oskarżenie w
sądzie.
22 Wykorzystano angielskie tłumaczenie relewantnych przepisów znajdujące się na stronie internetowej
http://www1.umn.edu/humanrts/country/decisions/25-2002.html#fn.
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każdy, „kto publiczne lub w zamiarze szerokiego upowszechnienia wygłasza wypowiedź lub udziela innej informacji zagrażającej, poniżającej lub upokarzającej
(obrażającej) grupę osób z powodu rasy, koloru skóry, narodowego bądź etnicznego pochodzenia, religii lub orientacji seksualnej jej członków”. Przestępstwo
to, w odróżnieniu od innych przestępstw przeciwko czci i godności normalnie
ściganych z oskarżenia prywatnego, na wniosek osoby pokrzywdzonej może być
ścigane w trybie publicznoskargowym (art. 275 duńskiego k.k.). Warto dodać,
że każdy sprawca bezprawnych zamachów godzących w takie dobra jak wolność
osobista, spokój, godność lub integralność na mocy art. 26 § 1 Ustawy o odpowiedzialności za szkody zobowiązany jest do zapłacenia zadośćuczynienia za
krzywdę moralną.
W Danii zabronione jest również nierówne traktowanie osób ze względu na
ich orientację seksualną. I tak np. w świetle przepisów karnych duńskiej ustawy
nr 289 z 9 czerwca 1971 r. (znowelizowanej 1 lipca 1987 r.) o zakazie dyskryminacji została uznana za przestępstwo „odmowa zapewnienia obsługi jakiejkolwiek
osobie z powodu jej (...) orientacji seksualnej” w sferze gospodarczej lub innej
działalności równorzędnej, a także odmowa z tego samego powodu „jakiejkolwiek
osobie dostępu na równorzędnych warunkach do jakiegoś miejsca, przedstawienia, wystawy, zgromadzenia itp., które są otwarte dla publiczności”.
Podobnie w Finlandii, w wyniku zmian w k.k. wprowadzonych w 1995 r.
zgodnie z rozdziałem 11 § 9 k.k. podlega odpowiedzialności karnej każdy, kto
wykonując swoje obowiązki służbowe, odmawia jakiejkolwiek osobie dostępu na
równorzędnych warunkach do towaru, usługi, a także przedstawienia lub innego
zgromadzenia ze względu na orientację seksualną tej osoby lub dokonuje na tej
podstawie innych zróżnicowań. Warto dodać, że w Finlandii od 1995 r. obowiązuje też w kodeksie karnym szczególny przepis sankcjonujący dyskryminacyjne
traktowanie w zatrudnieniu. W myśl przepisu art. 47 § 3 k.k. popełnia przestępstwo „każdy pracodawca lub osoba go reprezentująca i podejmująca decyzje
w jego imieniu, która dopuszcza się bezpodstawnej dyskryminacji wobec osoby
poszukującej pracy, przyjmowanej do pracy lub już zatrudnionej ze względu na
(...) jej preferencje seksualne”.23
Również w kodeksie karnym Islandii po zmianach z 1996 r. obok karanego surowiej niż zwykła zniewaga przestępstwa obrazy lub poniżania osoby ze względu
na jej orientację seksualną wprowadzono nowy przepis przewidujący karalność
odmowy dostępu do miejsca, towaru lub usługi z powodu orientacji seksualnej
danej osoby.24
23 Por. Maciej Krawczyk, Homoseksualiści w systemach prawnych i społeczeństwach skandynawskich,
http://www.mojeprawa.info/skandynawia.rtf.
24 Por. Maciej Krawczyk, Homoseksualiści w systemach prawnych i społeczeństwach skandynawskich,
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Podobne kryminalizacje zapewniające szczególną ochronę osobom o orientacji homoseksualnej przed dyskryminacją oraz przewidujące kary dla sprawców
ataków na cześć, a także integralność osoby z powodu jej orientacji seksualnej
lub odmowę z tego powodu dostępu do towarów, usług lub publicznych zgromadzeń występują również poza krajami skandynawskimi (w Wielkiej Brytanii, we
Włoszech, w Hiszpanii, Holandii. Grecji, Belgii, Austrii, Bułgarii, na Litwie, w
Słowenii, Irlandii, Lichtensteinie, Luksemburgu).25
We Francji np. w 2004 r. istniejący już przepis art. 225-1 kodeksu karnego
z 1992 r. zawierający definicję dyskryminacji i zakaz jej stosowania pod groźbą
kary kryminalnej został uzupełniony w tak, że dotyczy również dyskryminacji z
powodu orientacji seksualnej.
Uregulowanie tego problemu we Francji jest wyjątkowo szczegółowe; dlatego
celowe jest szersze jego omówienie. Odpowiednie przepisy zostały umieszczone w
rozdziale V zatytułowanym: „Naruszenia godności jednostki. Sekcja 1. Dyskryminacje”.26
W świetle obecnego brzmienia przepisu art. 225 -1 za dyskryminację uważa
się „każde różnicowanie pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi z powodu
ich pochodzenia, płci, sytuacji rodzinnej, wyglądu fizycznego, rodowodu, stanu
zdrowia, niepełnosprawności, cech genetycznych, obyczajów, orientacji seksualnej, wieku, opinii politycznych, działalności związkowej, przynależności lub braku przynależności, prawdziwej lub rzekomej, do grupy etnicznej, narodowości,
rasy (…)”.27
O ile tak rozumiana dyskryminacja polega na: 1. odmowie zapewnienia dobra
(towaru) lub usługi, 2. utrudnieniach w wykonywaniu jakiejkolwiek normalnej
działalności ekonomicznej, 3. odmowie zatrudnienia lub udzielenia licencji, 4.
uzależnieniu dostępu do dobra lub usługi pod warunkiem wystąpienia lub niewyhttp://www.mojeprawa.info/skandynawia.rtf.
25 Informacje uzyskane ze strony internetowej: http://www.wikipedia.org.
26 Nouvau Code Penal, Dalloz 2004 s. 414 i n. W jednym z orzeczeń sąd nie wyraził zgody na adopcję
dziecka przez kobietę o orientacji homoseksualnej, uznając, że biorąc pod uwagę jej warunki życia,
nie daje wystarczających gwarancji dla przyjęcia dziecka pod względem rodzinnym, wychowawczym i
psychologicznym (pomimo jej walorów ogólnoludzkich i dobrego wykształcenia). Równocześnie jednak
sąd podkreślił, że ta decyzja co do zasady nie była podyktowana wybranym stylem życia zainteresowanej, dlatego też niezasadne jest powoływanie się przez nią na art. 8 i 14 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka ani też na art. 225-1 francuskiego k.k., czy też art. 26 Paktów, które dotyczą wyłącznie praw
politycznych i obywatelskich (s. 415). http://www.legislationline.org/upload/legislations/cd/1b/f058640
13134135c992550ab7c98.htm.
27 Article 225-1 Code Penal po zmianach wprowadzonych przez: Loi nº 2001-1066 du 16 novembre
2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal
Officiel du 5 mars 2002).
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stąpienia jednej z cech wymienionych w art. 225-1, 5. uzależniania oferty zatrudnienia, odbycia stażu lub szkolenia w przedsiębiorstwie od wystąpienia lub nie
wystąpienia jednej z cech wymienionych w art. 225-1, 6. odmowy przyjęcia z takiego powodu osoby na jeden ze staży przewidzianych w kodeksie zabezpieczenia
społecznego, sprawca podlega karze trzech lat pozbawienia wolności oraz 45000
euro grzywny (art. 225-2). W przypadku gdy odmowa zapewnienia towaru lub
usługi nastąpiła w miejscu odwiedzanym publicznie lub w celu uniemożliwienia (zakazania) dostępu, sprawca podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności i
75000 euro grzywny”.28
W przypadku dyskryminacji do odpowiedzialności karnej może być pociągnięta również osoba prawna. W takiej sytuacji mogą mieć zastosowanie szczególne
kary przewidziane dla takich osób, a zwłaszcza grzywna lub ograniczenia i zakazy
prowadzenia działalności (art. 225-4). Równocześnie kodeks przewiduje konkretne sytuacje, których nie należy traktować jako dyskryminacji.29 Żadna jednak
z nich nie odnosi się do orientacji seksualnej, co oznacza że zakaz nierównego
traktowania osób z tego względu ma charakter bezwzględny.
Ponadto we francuskim prawie karnym na podstawie ustaw z 3 lutego 2003
r.30 z 18 marca 2003 r.31 oraz 9 marca 2004 r.32 doszło do zaostrzenia odpowiedzialności karnej za kilka typów innych przestępstw w sytuacji, gdy zostały one
popełnione z powodu np. pochodzenia etnicznego danej osoby, narodowości,
rasy, religii lub orientacji seksualnej. Ma to miejsce w szczególności w przypadku
zabójstwa, kiedy to w sytuacji, gdy motywem jego popełnienia była orientacja
28 Article 225-2 Code Penal po zmianach wprowadzonych przez: Loi nº 2001-1066 du 16 novembre
2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002, Loi nº 2004-204 du 9
mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004).
29 I tak wymienione wyżej przepisy karne nie mają zastosowania, gdy:1. Zróżnicowanie z powodu stanu
zdrowia jest podyktowane potrzebą zapobiegania i zmniejszenia ryzyka śmierci, zamachu na integralność cielesną, niezdolności do pracy. Równocześnie jednak zaznacza się, że każde posłużenie się testami
genetycznymi w ramach ustalania, czy nie istnieją przeszkody zdrowotne dla wykonywania określonej
pracy, mające na celu wykrycie choroby jeszcze niezdiagnozowanej lub genetycznych predyspozycji do
zachorowania na określoną chorobę będzie podlegać karze za dyskryminację. Za dyskryminację z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności nie uważa się ponadto odmowy zatrudnienia lub udzielenia
licencji osobie z powodu stwierdzonego medycznie braku zdolności do pracy lub wykonywania zawodu,
dla którego kodeks pracy lub przepisy ustawowe określają specjalne wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci do funkcji publicznych.3. W zakresie przyjęcia do pracy za dyskryminację z powodu płci nie uważa
się odmowy zatrudnienia w sytuacji, gdy przynależność do określonej płci stanowi, zgodnie z przepisami
kodeksu pracy lub przepisów ustawowych dotyczących służby publicznej, czynnik determinujący wykonywanie danego zatrudnienia lub prowadzenie działalności zawodowej określonego rodzaju (art. 225-3).
30 Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 2 Journal Officiel du 4 février 2003.
31 Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VIII Journal Officiel du 19 mars 2003.
32 Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 39 I Journal Officiel du 10 mars 2004.
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seksualna osoby pokrzywdzonej,33 orzeka się karę dożywotniego ciężkiego więzienia (reclusion - art. 221-4 pkt 7 k.k.). Ponadto ustalenie, że powodem stosowania
tortur lub innych aktów barbarzyńskich była orientacja seksualna osoby pokrzywdzonej powoduje, że zamiast kary ciężkiego więzienia do lat 15 wymierza się karę
20 lat takiego więzienia (art. 222-4 pkt 5 ze znaczkiem 3). Do zaostrzenia kary
dochodzi także w przypadku popełnienia innego aktu przemocy wobec osoby z
powodu jej orientacji seksualnej, której skutkiem jest niezamierzona śmierć tej
osoby (art. 222-95 ze znaczkiem 3), trwałe ciężkie uszkodzenie ciała lub nieuleczalna choroba (art. 222-10-5 ze znaczkiem 3), niezdolność do pracy powyżej 8
dni (art. 222-12-5 ze znaczkiem 3 ), niezdolności do pracy do 8 dni (art. 222-145 ze znaczkiem 3), a także groźby karalne (art. 222-18-1), zgwałcenie (rozumiane
jako jakakolwiek penetracja - Article 222-24 -9), inna agresja seksualna (Article
222-30 -6).
W kilku krajach, pomimo iż przepisy kodeksu karnego nie wymieniają expressis verbis dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jako powodu kryminalizacji określonych zachowań, ujęcie odpowiednich typów przestępstw jest na
tyle szerokie, że umożliwia kwalifikowanie z nich również czynów popełnionych
z tego powodu. Przykładem takiego kraju mogą być Niemcy, gdzie w kodeksie
karnym znajduje się przepis par. 130 przewidujący karę do 3 lat pozbawienia wolności lub karę grzywny za przestępstwo określane jako podjudzanie (wzniecanie
niepokoju wśród) ludności.
Popełnia je sprawca, który „1. nawołuje do nienawiści (wznieca nienawiść)
wobec części ludności lub zachęca do stosowania wobec niej przemocy lub innych
arbitralnych (niedozwolonych) środków (Willkurmassnamen) lub 2. narusza
ludzką godność innej osoby przez znieważanie, złośliwie poniżanie lub zniesławianie grupy ludności”.
Karze do 3 lat pobawienia wolności lub grzywnie podlega osoba, która „rozpowszechnia, publicznie pokazuje, wystawia, przesyła lub w inny sposób udostępnia, produkuje, przechowuje (…), czy też oferuje osobom poniżej 18 roku życia,
a także przekazuje drogą radiową, telewizyjną lub za pomocą innego medium
pisma nawołujące do nienawiści przeciwko części ludności, grupie narodowej,
rasowej lub religijnej lub charakteryzującej się wspólnymi zwyczajami ludowymi
albo zachęcające do stosowania wobec tych grup przemocy lub innych arbitralnych (nielegalnych) środków, czy też stanowiące zamach na godność innej osoby
przez znieważanie, złośliwie poniżanie lub zniesławianie części ludności lub okre33 W literaturze przedmiotu podkreśla się, że dla uznania, że taka okoliczność obciążająca występuje,
konieczne jest ustalenie, że motywem popełnienia przestępstwa był zamiar dyskryminacji danej osoby
z powodu jej orientacji seksualnej. Michele-Laure Rassat, Droit penal special. Infractions contre les
particuliers, 5 edition, Dalloz 2006, s. 68-70.
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ślonej wyżej grupy”.
Wprawdzie z przepisu tego nie wynika jednoznacznie, że przez część ludności można rozumieć np. osoby o orientacji homoseksualnej, a także przykłady
z orzecznictwa oraz podawane w komentarzach nie wskazują jednoznacznie, że
taka możliwość zachodzi, ale też jej nie wykluczają. Niemniej jednak, biorąc pod
uwagę podawaną tam charakterystykę - „części ludności” - taką możliwość należy
dopuścić. Aby bowiem uznać pewną liczbę osób za część ludności w rozumieniu
tego przepisu, musi ona wyróżniać się spośród pozostałej ludności wspólną cechą,
którą mogą być poglądy polityczne, przekonania światopoglądowe, czy też wyróżniające tę grupę specjalne więzi społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Nie można
uznać za część ludności w rozumieniu tego przepisu grupy osób powiązanych tylko czasowo (np. uczestników określonej demonstracji), czy też instytucji (takich
jak np. Kościół, Bundeswera, Parlament), ani też grupy osób reprezentujących
państwo, które zawodowo zajmują się ściganiem sprawców przemocy umotywowanej politycznie. Za taką część społeczeństwa byli natomiast w orzecznictwie
uznawani nie tylko rolnicy, pracownicy, urzędnicy, żołnierze, Żydzi, Romowie,
katolicy, sędziowie, ale również niepełnosprawni, osoby ciemnoskóre, azylanci,
gastarbeiterzy.34 Wydaje się, że brak jest przeszkód, żeby tę cechę wyróżniającą
stanowił jakiś czynnik biologiczny o znaczeniu społecznym. Skoro może być nim
niepełnosprawność, to nie ma chyba powodu, żeby za taką cechę wyróżniającą
część ludności nie uznawać określonej płci, rasy, czy też orientacji seksualnej.

4. PROPOZYCJE DE LEGE FERENDA
Obserwacja życia publicznego z początków IV Rzeczpospolitej dostarcza licznych przykładów homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną,
i to nie tylko przejawianych przez „zwykłych” obywateli, lecz również przez osoby
i instytucje publiczne, które w państwie demokratycznych z założenia powinny
chronić prawa mniejszości. Przejawy te były opisywane w raportach przygotowywanych zarówno przez środowiska gejów i lesbijek, jak też przez organizacje
ochrony praw człowieka i organizacje międzynarodowe. Niektóre przejawy ograniczania przez organy publiczne praw człowieka, np. wolności zgromadzeń, z powodu homofobii spotkały się z negatywną reakcją Trybunału Konstytucyjnego,
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz orzeczeniami sądów powszechnych stwierdzającymi ich bezprawność. Faktem jest jednak, że ani wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz publicznych, ani też orzeczenia sądów administracyjnych
czy konkluzje raportu Parlamentu Europejskiego nie wpłynęły zasadniczo na postawy indywidualne i społeczne nawet osób publicznych odgrywających ważną
34 Por. Trönde/Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengezetze, 52. Auflage, München 2004, s. 896-897.
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rolę polityczną w państwie. W tej sytuacji wydaje się celowe sięgnięcie do innych,
bardziej radykalnych środków ochrony osób o orientacji homoseksualnej.
Poza względami pragmatycznymi przemawia za tym jeszcze kilka innych. Przede wszystkim potrzeba realizacji wspólnych celów Unii Europejskiej m.in. poprzez
harmonizację ustawodawstw w krajach członkowskich. Nie rozwijając szerzej
wątku międzynarodowego, który jest przedmiotem oddzielnego opracowania w
tej książce, (rozdział autorstwa P. Pogodzińskiej) w tym miejscu należy zaznaczyć,
że promocja zasady równego traktowania oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych środków mających na celu przezwyciężanie dyskryminacji m.in. ze względu
na orientację seksualną to jeden z podstawowych celów Unii Europejskiej. W
dokumentach wspólnotowych przy każdej okazji podkreśla się, że dyskryminacja
ze względu na płeć, rasę pochodzenie narodowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną może być przeszkodą
w realizacji celów Traktatu WE, w szczególności w zakresie wysokiego poziomu
zatrudnienia i ochrony socjalnej, podnoszenia poziomu i jakości życia, spójności
gospodarczej i społecznej, solidarności i swobodnego przepływu osób.
Unia pozostawia, co do zasady, państwom członkowskim wybór rodzaju środków, jakie mają być podejmowane w celu zapobiegania i zwalczania różnych patologii. Tylko wyjątkowo zobowiązuje te państwa do wprowadzania nowych kryminalizacji w zakresie obszaru dotychczas nieobjętego zainteresowaniem prawa
karnego. Niemniej jednak zawsze podkreśla się m.in., że w celu przeciwdziałania
dyskryminacji wszelkie podejmowane środki, a w szczególności sankcje, powinny
być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, co nieraz wiąże się z potrzebą sięgania po środki, którymi dysponuje prawo karne.
Z części porównawczej niniejszego opracowania wynika, że pewnym standardem obowiązującym w państwach Unii Europejskiej jest z jednej strony wprowadzanie do kodeksów karnych przepisów penalizujących jakąkolwiek dyskryminację, zwłaszcza w zakresie dostępu do towarów i usług oraz do miejsc i zgromadzeń
publicznych, z drugiej zaś zrównywanie prawnokarnej ochrony przed rasizmem,
ksenofobią, seksizmem, nietolerancją religijną z ochroną przed homofobią.
Pojawienie się potrzeby nowych kryminalizacji chroniących przed dyskryminacją w dostępie do towarów i usług wiąże się m.in. z faktem, że realizacja zasady
swobodnego przepływu towarów i usług między państwami członkowskimi byłaby iluzją, gdyby nie zagwarantowano obywatelom Unii Europejskiej równego
poziomu ochrony przed dyskryminacją z jakiegokolwiek powodu. W prawie pracy i ubezpieczeń społecznych istnieją już od dłuższego czasu efektywne środki i
procedury promujące równe traktowanie, chroniące przed dyskryminacją i sankcjonujące naruszenia tych zasad. Natomiast w dziedzinie dostępu do towarów i
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usług takich szczególnych środków i sankcji za nieprzestrzeganie zasady równego
traktowania z reguły brak.
Rasizm, ksenofobia, homofobia czy seksizm to różne przejawy nietolerancji
i braku poszanowania dla różnorodności, często współistniejące ze sobą. Ich zewnętrzne przejawy z reguły przybierają podobne formy patologicznych lub wręcz
bezprawnych zachowań, polegające na szerzeniu nienawiści do określonych grup
społecznych, poniżaniu, zniesławianiu, nawoływaniu do stosowania przemocy
wobec osób należących do którejś z ww. grup lub podejmowaniu innych nielegalnych lub arbitralnych działań ograniczających możliwości korzystania przez te
osoby z ich praw obywatelskich lub innych praw człowieka.
Biorąc pod uwagę, że często w praktyce różne powody dyskryminacji krzyżują się (np. w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że ze szczególnie silną
dyskryminacją spotykają się czarne kobiety o orientacji homoseksualnej), brak
jest racjonalnych powodów, żeby ochrona w przypadku niektórych z nich była
silniejsza, a w przypadku innych - słabsza.
Z tych względów wydaje się celowe rozważenie, również w Polsce, wprowadzenia do kodeksu karnego co najmniej dwóch podobnych do istniejących w
innych krajach Unii Europejskiej nowych kryminalizacji. Tzn. rozszerzenia zakresu ochrony przed wzbudzaniem nienawiści oraz nawoływaniem do zamachów
na osoby o orientacji homoseksualnej oraz ochrony przed dyskryminacją m.in. z
tego powodu w zakresie dostępu do usług.
Do rozważenia pozostaje kwestia, w jakim miejscu powinny się znaleźć odpowiednie stany faktyczne oraz trafny dobór znamion poszczególnych typów przestępstw. Wydaje się racjonalne, aby w przypadku nawoływania do zachowań dyskryminacyjnych odpowiedni przepis stanowił uzupełnienie przedstawionych na
wstępie przepisów art. 256 oraz 257 k.k. dotyczących m.in. rasizmu i ksenofobii.
Stosunkowo prostym zabiegiem legislacyjnym będzie odpowiednie uzupełnienie
przepisu art. 257 k.k., który mógłby po zmianach mieć następujące brzmienie:
„Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu
jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, z powodu jej bezwyznaniowości lub orientacji seksualnej lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Pewne wątpliwości powstają w związku z odpowiednim uzupełnieniem art.
256 k.k. Chodzi tu nie o samą potrzebę uzupełnienia tego przepisu, lecz raczej o
fakt przewidzianego w obecnym brzmieniu zakresu kryminalizacji i niezbyt udanej jego redakcji. W szczególności zwraca się nie bez racji uwagę na fakt, że nawoływanie do nienawiści jest nawoływaniem nie do określonego zachowania (np.
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do pogromu), lecz do określonych emocji. Trudno też nie podzielić zdziwienia,
dlaczego przy takim ukierunkowaniu nawoływania ustawodawca nie przewidział
po prostu kary za wywoływanie nienawiści, a także dlaczego przepis ten nie obejmuje rozpowszechniania poglądów o negatywnych cechach pewnych grup ludzi
(np. rozpowszechniania poglądów antysemickich), jeśli nie polegało to także na
nawoływaniu do nienawiści, nawet jeżeli sprawca chciał taką nienawiść wywołać
lub godził się na to.35
Uznając te uwagi za słuszne, należy rozważyć, oprócz uzupełnienia treści art.
256 k.k. o zachowania homofobiczne, rozszerzenie przewidzianego w nim zakresu kryminalizacji (np. na wzór uregulowań niemieckich) i w związku z tym
rozważyć zastąpienia art. 256 k.k. przepisem o następującym brzmieniu:
Par. 1. Kto publiczne propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pobawienia wolności
do lat 2.
Par. 2 Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje
treści mogące wywołać nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych, ze względu na bezwyznaniowość lub orientację seksualną albo publicznie wzywa do nienawiści, nawołuje do prześladowań lub
dyskryminacji z takiego powodu.
Par. 3 Kto w celu rozpowszechnienia produkuje, utrwala, sprowadza, przechowuje, przysyła, przekazuje treści mogące wywołać nienawiść, prześladowania
lub dyskryminację na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub orientację seksualną,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.
Zastanowienia wymaga ponadto kwestia wprowadzenia nowych uregulowań
dotyczących dwóch kwestii. Po pierwsze warto rozważyć celowość wprowadzenia
zaostrzenia kary w sytuacji, gdy umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu było motywowane rasizmem, ksenofobią lub homofobią.
Jak już wspomniano wyżej, z przepisu art. 148 par. 2 k.k. wynika, że mamy do
czynienia z kwalifikowanym typem zabójstwa m.in. w sytuacji, gdy zostało ono
popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Staraliśmy się wykazać, że zabójstwo motywowane homofobią powinno być kwalifikowane z tego przepisu, aczkolwiek brak w tym względzie wsparcia w orzecznictwie
i literaturze prawa karnego. Dlatego, mając na względzie funkcję edukacyjną
ustawy oraz wzgląd na kształtowanie społecznej świadomości prawnej, warto roz35 L. Gardocki. Prawo karne, 8 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 288-289.
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ważyć celowość uzupełnienia pkt. 3 art. 148 par. 2 o przykładowe wymienienie
motywacji, które zasługują na szczególne potępienie.
Przepis ten mógłby mieć następujące brzmienie:
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienia, w szczególności
nienawiści na tle różnić rasowych, narodowościowych, religijnych lub orientacji seksualnej.
Brak powodów, aby nie podlegały surowszej karze również umyślne zamachy
na zdrowie motywowane rasizmem, ksenofobią lub homofobią, skoro naruszenie
nietykalności cielesnej innej osoby z takich powodów jest karane surowiej niż wtedy, gdy taki powód nie występuje. Niekonsekwencję braku takiego uregulowania
uwypukla fakt, że tzw. lekkie uszkodzenie ciała również wtedy, gdy jest motywowane rasizmem lub ksenofobią, odbywa się zawsze z oskarżenia prywatnego (por.
art. 157 par.4 k.k.), podczas gdy naruszenie nietykalności ciała z takiego powodu
- z oskarżenia publicznego. Dlatego też celowe wydaje się uzupełnienie przepisów
k.k. penalizujących umyślne zamachy na zdrowie przez typ kwalifikowany, który
zachodzi, gdy do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia doszło „z motywacji
zasługującej na szczególne potępienie, w szczególności nienawiści na tle różnić
rasowych, narodowościowych, religijnych lub orientacji seksualnej”.
Rozważenia wymaga ponadto kwestia penalizacji dyskryminacji osób w dostępie do towarów i usług. Przy regulacji tej kwestii wzorem mogłyby być przepisy
obowiązujące w innych krajach, zwłaszcza norweskiego k.k. Odpowiedni przepis
mógłby się znaleźć w kodeksie karnym w grupie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu i mieć następujące brzmienie:
Kto wykonując działalność zawodową lub inną podobną działalność, odmawia
innej osobie z powodu jej religii, rasy, koloru skóry, narodowego lub etnicznego pochodzenia albo orientacji seksualnej dostępu do towarów lub usług na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do innych osób, podlega karze
grzywny, ograniczenia wolności lub pobawienia wolności do 6 miesięcy.
Takiej samej karze podlega, kto z tego powodu odmówi innej osobie dostępu
do publicznego przedstawienia, wystawy lub innego zgromadzenia na takich samym warunkach, jakie mają zastosowanie w przypadku innych osób.
Należałoby rozważyć możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za ten
czyn zabroniony również podmiotu zbiorowego (ma to miejsce np. we Francji),
co wymagałoby uzupełnienia art. 16 ustawy o podmiotach zbiorowych z dnia
28.10.2002 r..36
36 Dz.U. 2002 Nr 197 poz. 1661 z późniejszymi zmianami.
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Prof. dr hab. Eleonora Zielińska - kieruje Katedrą Studiów Porównawczych w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się m.in. problematyką przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji
ze względu na płeć oraz prawnymi aspektami zasady równego traktowania w różnych dziedzinach życia społecznego. Jest autorką licznych opracowań poświęconych tej
problematyce i ekspertem m.in. w programie monitorowania przestrzegania zasady
równego traktowania ze względu na płeć, wspieranym przez Komisję Europejską.
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Zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na
orientację seksualną
Teresa Romer
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„Problematyka tolerancji i nietolerancji ma ogromne znacznie dla stabilnego funkcjonowania każdej społeczności. Respektowanie zasady tolerancji przez
państwo gwarantuje prawo do odmienności, która wynika z naturalnych różnic między ludźmi i świadomości, że również inni mają prawo do swej indywidualności. Tolerancja to stan harmonii przy poszanowaniu różnorodności.
Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji, wolności myśli i słowa.
Tolerancja jest jednym z fundamentów europejskiej kultury.”
(Z wprowadzenia do programu szkolenia sędziów i przedstawicieli innych zawodów
prawniczych organizowanego w 2004 r. przez Holenderski Komitet Helsiński i Interrights z Londynu).
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Zanim dzięki postanowieniom dyrektywy Rady 2000/78/WE zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na orientację seksualną znalazł jednoznaczny
wyraz w Kodeksie pracy, mógł on być i był wyprowadzany z ogólnych zasad dotyczących ochrony godności każdego człowieka i równego traktowania.
Zasada równego traktowania stanowiła i stanowi fundamentalne prawo każdego człowieka, także w stosunkach pracy.
Zakaz dyskryminacji i odpowiadający mu nakaz równego traktowania zawarty
jest w źródłach prawa międzynarodowego najwyższej rangi, które nadały uniwersalną wartość równości i godności każdego człowieka.
Zgodnie z preambułą do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej w
dniu 10 grudnia 1948 r. przyrodzona godność oraz równe i niezbywalne prawa
wszystkich członków rodziny ludzkiej stanowią podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach” (art. 1 Deklaracji).
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w art. 22 gwarantuje prawo do pracy,
do swobodnego wyboru zatrudnienia, do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, do ochrony przed bezrobociem, do równej płacy za równą pracę, do
sprawiedliwego i korzystnego wynagrodzenia, zapewniającego każdemu zatrudnionemu i jego rodzinie byt odpowiadający godności ludzkiej, uzupełnianego w
razie konieczności innymi środkami ochrony społecznej.
Godność oznacza poczucie wewnętrznej wartości i odpowiedzialności. Dla
zrozumienia pojęcia godności istotne znaczenie mają działania wychowawcze
ukazujące wartość każdego człowieka.
Każdy człowiek ma prawo do godności i uznawania godności innych. Godność
człowieka wyraża się w zapewnieniu mu autonomii, wolności i równości także w
sferze prawa pracy.
Rzeczą państwa jest stworzenie takich norm prawnych, które służą zasadzie
niedyskryminacji i równego traktowania.
Art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przewiduje prawo każdego do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania i korespondencji. Ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa jest
niedopuszczalna, z wyjątkiem przypadków ściśle w tym przepisie określonych.
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Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojęcie
życia prywatnego w rozumieniu art. 8 ust. 1 Konwencji jest szerokie i nie daje się
wyczerpująco zdefiniować (orzeczenie Costello-Roberts v. Wielka Brytania z 25
marca 1993 r.). Obejmuje ono integralność fizyczną i psychiczną osoby ludzkiej
(orzeczenie X i Y v. Holandia z 26. marca 1985 r.). Życie seksualne jest najbardziej intymnym elementem życia prywatnego (orzeczenie Dudgeon v. Wielka
Brytania z 22 października 1981 r.).
Aczkolwiek przytoczone orzeczenia Trybunału Praw Człowieka pochodzą z lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego stulecia i nie wiążą się bezpośrednio z problemami zatrudnienia i dyskryminacją w prawie pracy ze względu
na orientację seksualną pracownika, to jednak pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że skoro orientacja seksualna jako najbardziej intymny element życia prywatnego nie może mieć wpływu na jakąkolwiek formę dyskryminacji, to zasada
ta obejmuje także sferę zatrudnienia. Ponadto jednoznaczny zakaz dyskryminacji
pracowników ze względu na orientację seksualną został wprowadzony do prawa
pracy dopiero dyrektywą 2000/78/WE, która weszła w życie w grudniu 2003 r.
(i jest szczegółowo omówiona w dalszej części niniejszego opracowania) i stąd
trzeba podkreślić, że nawet bez jednoznacznego podkreślenia zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną zakaz ten wynikał i nadal wynika z nakazu równego traktowania i poszanowania godności zawartego w aktach prawa
międzynarodowego w tym Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności oraz z orzeczeń Trybunału Praw Człowieka, które nie
tracą swojej aktualności w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w tych
krajach Rady Europy, które nie są członkami UE.
Zgodnie z treścią Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej prawo do poszanowania godności w pracy oznacza zapewnienie skutecznego realizowania tego
prawa w stosunku do wszystkich pracowników. Wykonywaniu tego prawa służą
wszelkie działania mające na celu niedopuszczenie do czynów karalnych, wyraźnie nieprzyjaznych czy obraźliwych, skierowanych przeciwko pracownikom w
miejscu pracy i w związku z pracą.
Ochrona godności w pracy jest rozumiana szeroko. Obejmuje zdarzenia, które
mogą naruszyć godność pracownika nie tylko w miejscu pracy, ale również poza
pracą, jeżeli tylko można im przypisać związek z pracą.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, której tekst zatwierdziła Rada
Europejska i która została proklamowana 7 grudnia 2000 r. w Nicei, a następnie
inkorporowana do Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, w swojej pream Więcej o orzeczeniach ETPCz – patrz rozdział „Orientacja seksualna w orzecznictwie Trybunałów
Europejskich” autorstwa P. Pogodzińskiej.
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bule wskazuje na człowieka jako podmiot działań Unii, podkreślając, że, mimo
wielości aktów normatywnych dotyczących podstawowych praw człowieka, w
tym przede wszystkim prawa do godności, istnieje ciągła potrzeba odwoływania
się do nich, albowiem pomijanie, naruszanie czy łamanie tych praw wciąż nie
są obce Europie i światu, a każdy człowiek ma prawo do poszanowania swojej
psychicznej i fizycznej integralności”. Karta wśród praw podstawowych wymienia
wolność wyboru zawodu i prawo do zatrudnienia.
Polska w dniu 8 maja 1961 r. ratyfikowała Konwencję Nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.
W rozumieniu Konwencji wyrazy „zatrudnienie” i „zawód” obejmują dostęp
do szkolenia zawodowego, dostęp do zatrudnienia i poszczególnych zawodów,
jak również warunki pracy. Zgodnie z art. 1 Konwencji „dyskryminacja” oznacza
wszelkie rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na rasie, kolorze
skóry, płci, religii, poglądach politycznych, pochodzeniu narodowym lub społecznym, które powoduje zniweczenie albo naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu oraz wszelkie inne
rozróżnienia, wyłączenie lub uprzywilejowanie powodujące zniweczenie albo naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Nie stanowi dyskryminacji w rozumieniu Konwencji rozróżnienie,
wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na kwalifikacjach wymaganych dla określonego zatrudnienia.
Art. 2 nakłada na każdego członka Konwencji zobowiązanie do ustalania i prowadzenia takiej polityki krajowej, która będzie zmierzała do popierania metodami dostosowanymi do okoliczności i zwyczajów danego kraju równości szans w
dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu w celu wyeliminowania wszelkiej
dyskryminacji w tym zakresie. Tym samym już w 1961 roku, z chwilą ratyfikowania Konwencji Nr 111, Polska zobowiązała się do unikania w prawie pracy praktyk dyskryminacyjnych. Jakiekolwiek rozróżnienie, wyłączenie, uprzywilejowanie
powodujące zniweczenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia
czy wykonywania zawodu stało się niedopuszczalne.
Ratyfikując Konwencję Nr 111, Polska przyjęła na siebie zobowiązanie niestosowania dyskryminacji w prawie pracy. Tym samym zakaz dyskryminacji został
wprowadzony do polskiego systemu prawa pracy na wiele lat przed wejściem w
życie z dniem 1 stycznia 1975 r. Kodeksu pracy, który w swojej pierwotnej wersji
nie regulował wprawdzie kwestii dyskryminacji, ale podobnie jak inne akty prawne z zakresu prawa pracy nie mógł naruszać postanowień Konwencji Nr 111 jako
 Dz.U. Nr 42 poz. 218.
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aktu prawnego wyższego rzędu.
Ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw - do zasad ogólnych Kodeksu pracy wprowadzono obowiązek pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika
(art.111). Tą samą ustawą zagwarantowano pracownikom równe prawa z tytułu
jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, ze szczególnym naciskiem
na zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie pracy (art.112).
Wprowadzono zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza
polityczne lub religijne, przynależność związkową (art. 113 k.p.). Zawarty w tym
przepisie zakaz dyskryminacji pracowników stał się jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Objął on każdą formę dyskryminowania pracowników, tworząc
nakaz równego ich traktowania w przypadku jednakowego wypełniania takich
samych obowiązków. Położenie nacisku na szczególne przestrzeganie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie pracy w niczym nie umniejszało
ogólnego nakazu równego traktowania wszystkich pracowników wypełniających
w jednakowy sposób swoje obowiązki, a wśród nich pracowników o orientacji
homoseksualnej.
Art. 113 k.p. w wersji nadanej ustawą z 2 lutego 1996 r. nie wymieniał wprost
zakazu dyskryminacji w stosunkach pracy ze względu na orientację seksualną, jednakże zawarte w nim przyczyny dyskryminacji nie stanowiły katalogu zamkniętego, nie były wymienione enumeratywnie, lecz przykładowo („w szczególności”), a
tym samym możliwe było powoływanie się na dyskryminację także z przyczyn innych niż wymienione w tym przepisie. W konsekwencji dyskryminacja ze względu na orientację seksualną pracownika, mimo braku wyraźnej regulacji, była w
stosunkach pracy niedozwolona
Celem tego przepisu było wprowadzenie zakazu niejednakowego traktowania
pracowników, ze szczególnym położeniem nacisku na zakaz dyskryminacji ze
względu na płeć, zgodnie z wymaganiami dyrektywy nr 76/207 Rady Wspólnoty,
dotyczącej urzeczywistnienia zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w
zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia zawodowego oraz w zakresie warunków pracy. Dostosowanie przepisów Kodeksu pracy do tej dyrektywy nastąpiło
przed naszą akcesją do Unii Europejskiej.
Zasada równości w stosunkach pracy była przedmiotem orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego jeszcze przed wejściem w życie wspomnianych wyżej zmian do
Kodeksu pracy.
 Dz. U. Nr 24, poz.110.
 Dziennik Urzędowy L 39/40 z 14 lutego 1976 r.
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W oparciu o konstytucyjną zasadę równouprawnienia w orzeczeniu z dnia 3
marca 1987 r. P2/87 TK między innymi podkreślił, że na gruncie Konstytucji
równouprawnienie stanowi fundamentalną zasadę ustrojową. Zasada równości
ma szczególną rangę w całokształcie zasad i praw obywatelskich. W doktrynie
prawa konstytucyjnego podkreśla się rangę zasady równości, traktując ją jako zasadę fundamentalną, tj. na tyle ogólną, że odnoszącą się do wszystkich wolności,
praw i obowiązków obywateli.
Orzeczenie to dotyczyło zasady równego traktowania ze względu na płeć, jednakże wyrażone w nim poglądy stanowią wartość uniwersalną w zakresie równouprawnienia w stosunkach pracy.
Mimo wcześniejszego braku szczegółowych regulacji w prawie pracy w zakresie
równego traktowania pracowników, w doktrynie i orzecznictwie przyjmowano, że
od każdego pracodawcy należy wymagać szacunku dla pracowników oraz liczenia
się z ich poczuciem własnej godności i wartości osobistej. W orzecznictwie utrwalił się jednak pogląd, że subiektywne odczucia pracownika, iż doszło do naruszenia czy wręcz do poniżenia jego godności osobistej, nie mają doniosłości prawnej,
dopóki nie znajdą obiektywnego potwierdzenia. W wyroku z dnia 11 marca 1997
r. – III CKN 33\97 - Sąd Najwyższy stwierdził: „Ocena, czy nastąpiło naruszenie
dobra osobistego, jakim jest stan uczuć, godność osobista i nietykalność cielesna
(art.24 § 1 k.c.), nie może być dokonana według miary indywidualnej wrażliwości zainteresowanego”.
Nakaz równego traktowania pracowników nie wyklucza dyferencjacji praw i
obowiązków pracowniczych. Dyferencjacja taka jest w stosunkach pracy rzeczą
naturalną, nie może być jednak podstawą praktyk dyskryminacyjnych.
Zasada równego traktowania, czyli zasada niedyskryminacji, stanowi podstawową zasadę prawa wspólnotowego. Zakaz dyskryminacji obejmuje dyskryminację bezpośrednią i pośrednią. Mimo iż zasada niedyskryminacji w prawie pracy
wyrażała się początkowo przede wszystkim w nakazie równego traktowania kobiet
i mężczyzn, nie było przeszkód prawnych do objęcia nią także innych sytuacji.
Podstawę do takiej ochrony stanowiły ogólne gwarancje prawa do równości i godności, w tym przepisy wspomnianej wyżej Konwencji MOP nr 111.
Zasada równego traktowania pracowników i ogólny zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w przypadku ich naruszenia przez pracodawcę otwierały pracownikowi drogę do dochodzenia odpowiednich roszczeń, i to nie tylko w przypadku jej
naruszenia ze względu na płeć. Najczęściej jednak spory dotyczyły dyskryminacji
w pracy ze względu na płeć. Mimo że były i są nieliczne, nie upoważnia to do
 PiP 1987 Nr 10, str. 173.
 OSNC 1997 nr 6-7 poz. 93.
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wniosku o braku praktyk dyskryminacyjnych w stosunkach pracy.
Dorobek orzeczniczy ze względu na dyskryminację z powodu orientacji seksualnej pracowników w Polsce praktycznie nie istnieje, a i w skali międzynarodowej
jest bardzo skromny. Początkowo dotyczył on przede wszystkim problemów związanych ze zmianą płci przez pracownika.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 30 kwietnia 1996 r.
w sprawie P. v. Sand Cornwall Country Council (Case - 13/94) uznał za przejaw
dyskryminacji w rozumieniu art. 5-1 dyrektywy nr 76/207/EWG zwolnienie z
pracy osoby transseksualnej z powodu zmiany płci.
W dniu 11 lipca 2002 r (sprawa Goodwin v. Wielka Brytania oraz spraw a I. v.
Wielka Brytania) Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygał podobne zagadnienie. W obu tych sprawach okazało się, że rząd Wielkiej Brytanii nie dawał
prawnego wyrazu sytuacjom dotyczącym zmiany płci w wyniku odpowiedniej
operacji dokonanej przez osobę transseksualną.
Skarga Krystyny Goodwin, która w wyniku operacji zmieniła płeć i stała się
kobietą, oparta została na zarzucie błędu wobec rządu Wielkiej Brytanii, który nie
znalazł podstaw prawnych do tego, aby pani Goodwin mogła wystąpić o zmianę
polisy ubezpieczeniowej w taki sposób, aby w treści polisy uwzględniono jej nową
płeć
W drugiej ze wspomnianych spraw – I. v. Wielka Brytania – skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczyła odmowy prawa zmiany treści
aktu urodzenia i uwzględnienia w nim zmiany płci z męskiej na żeńską.
W obu tych sprawach Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że brak
odpowiednich krajowych aktów prawnych, które pozwalałyby na uzyskanie oficjalnych dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan rzeczy w wyniku zmiany płci wskutek przeprowadzonych operacji, narusza art. 8 i 12 Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w zakresie
dotyczącym ochrony prawa do prywatności i życia rodzinnego, a także prawa do
zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.
Konsekwencją tych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest
niezaprzeczalne prawo osób transseksualnych, które w wyniku operacji zmieniły
płeć, do zalegalizowania tego faktu przez uzyskanie nowego aktu urodzenia określającego ich płeć (po operacji), a dzięki temu dokumentowi nabycie prawa do zawarcia związku małżeńskiego z osobą płci odmiennej (przed operacją tej samej).
 Patrz rozdział „Orientacja seksualna w orzecznictwie Trybunałów Europejskich” autorstwa P. Pogodzińskiej.
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Stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w przytoczonych sprawach wskazuje na konieczność wprowadzenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej regulacji prawnych usuwających przeszkody w uzyskaniu nowego aktu
urodzenia przez osoby które zmieniły płeć.
Uniwersalne znaczenie tych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyraża się formalnym uznaniem, iż zmiana płci ma nie tylko wymiar natury
osobistej, lecz jej następstwa wywołują określone skutki w sferze prawnej.
Płeć pracownika to jeden z elementów, który może mieć wpływ na dyferencjację w prawie pracy polegającą między innymi na ochronie kobiet przed wykonywaniem pewnych prac.
Zmiana płci i jej prawne następstwa mogą mieć też istotne znaczenie dla
kwestii zaopatrzenia emerytalnego. Wiele systemów emerytalnych, i to obowiązujących nie tylko w Wielkiej Brytanii, zapewnia na przykład uprawnienia do
świadczeń z ubezpieczenia społecznego tylko „prawowitym współmałżonkom w
przypadku śmierci drugiego współmałżonka”. Osoba transseksualna, która albo
sama jest członkiem systemu emerytalnego, albo małżonkiem/małżonką osoby
takim systemem objętej lub która wskutek zmiany płci zostanie uznana za współmałżonka (współmałżonkę), nabędzie również prawo do zasiłku pogrzebowego
i innych świadczeń należnych z tytułu śmierci współmałżonka. Ponadto inaczej
kształtować się będą warunki, od spełnienia których uzależnione będzie prawo
nabycia emerytury w systemach, w których są one różne dla kobiet i mężczyzn.
W komentarzach podkreślano, że stan prawny obowiązujący w dacie wydania
tych orzeczeń przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie pozwala na wyprowadzenie wniosku o analogicznych prawach w sytuacji partnerstwa homoseksualnego. Zdaniem komentatorów pozycja prawna partnerów homoseksualnych
powinna ulec zmianie po wejściu w życie w grudniu 2003 r. dyrektywy Rady
2000/78/WE wprost zakazującej jakiejkolwiek dyskryminacji, także ze względu
na orientację seksualną. Według komentatorów wejście w życie tej dyrektywy powinno oznaczać także i to, że skoro dany system emerytalny zapewnia świadczenia partnerowi odmiennej płci po śmierci uprawnionego, to wobec zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji także ze względu na orientację seksualną nieuniknionym
następstwem będzie zapewnienie tych świadczeń także partnerowi tej samej płci
po śmierci partnera uprawnionego do świadczeń.
W dotychczasowym, niezbyt obszernym, orzecznictwie dotyczącym dyskryminacji w stosunkach pracy ze względu na orientację seksualną Europejski Trybunał
Sprawiedliwości nie znajdował podstaw do traktowania partnerów homoseksu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet – Dz.U. Nr 114 poz. 556 ze zm.
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alnych analogicznie do osób pozostających w związkach heteroseksualnych. W
lutym 1998 roku ETS oddalił skargę opartą na zarzucie dyskryminacji z powodu
orientacji seksualnej. Sprawa dotyczyła pracownicy kolei, która pozostawała w
stałym związku z osobą tej samej płci. Na podstawie umowy o pracę, prócz innych świadczeń, pracownicy tej przysługiwało prawo do ulgowych przejazdów
kolejowych. Prawo to obejmowało także współmałżonka oraz członków rodziny
pozostających na utrzymaniu pracownicy. W umowie podkreślono, iż prawo do
bezpłatnych biletów przysługuje także partnerowi pracownicy, jeżeli z jej oświadczenia wynika, że pozostaje z tym partnerem w faktycznym, trwałym związku,
który istnieje co najmniej od dwóch lat. Na podstawie tych postanowień umowy
pracownica wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa do bezpłatnych przejazdów jej stałej partnerce. Pracodawca wniosku tego nie uwzględnił.
W skardze do sądu pracownica zarzuciła pracodawcy dyskryminację oraz naruszenie ustawy o równym wynagradzaniu. Podkreśliła, że ze względu na orientację
seksualną stała się podmiotem dyskryminacji w zatrudnieniu. Dyskryminacja ta
w szerokim rozumieniu stanowi dyskryminację ze względu na płeć. Europejski
Trybunał Sprawiedliwości, rozpatrując sprawę, dokonał analizy prawnej istniejących przepisów, w tym Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności, i doszedł do wniosku, iż w istniejącym stanie prawnym
brak jest podstaw do uznania, że stałe związki między osobami tej samej płci
mogą być traktowane jak małżeństwa lub tak samo jak stały związek osób odmiennej płci. W orzeczeniu podkreślono również, iż rozumowanie tego samego
rodzaju, a w konsekwencji i takie samo rozstrzygnięcie sprawy, miałoby miejsce
w przypadku związku dwóch mężczyzn. Dlatego nie można podjętego orzeczenia
traktować jako dyskryminacji ze względu na płeć.
Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć obejmuje, zgodnie z przyjętą linią
orzeczniczą ETS, sytuacje dotyczące zmiany płci, brak jest jednak podstaw prawnych do przeniesienia tej ochrony na związki osób tej samej płci.
Również to orzeczenie zapadło jeszcze przed wejściem w życie dyrektywy Rady
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe
równego taktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.10
Dyrektywa ta w preambule stanowi między innymi, że prawo wszystkich osób
do równości wobec prawa i ochrony przed dyskryminacją jest powszechnym
prawem uznanym przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konwencję
Narodów Zjednoczonych w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji
Kobiet, Pakty Narodów Zjednoczonych dotyczące praw obywatelskich, politycz Szerszy opisu sprawy w tekście P. Pogodzińskiej.
10 Dziennik Urzędowy WE L 303 z 2 grudnia 2000.
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nych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, przez Europejską Konwencję o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, których sygnatariuszami są
wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Podkreślono, że Konwencja
nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy zakazuje dyskryminacji w zakresie
zatrudnienia i pracy, a Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Pracowników uznaje
znaczenie walki z dyskryminacją we wszystkich jej postaciach, z potrzebą podjęcia
właściwych działań na rzecz integracji społecznej i gospodarczej osób starszych i
niepełnosprawnych włącznie.
Dyrektywa podkreśla, że w celu wspierania koordynacji polityki zatrudnienia poszczególnych państw członkowskich do Traktatu Wspólnoty Europejskiej
dodany został nowy rozdział, dotyczący zatrudnienia. Celem tego rozdziału jest
skoordynowanie europejskiej strategii zatrudnienia, która zakłada wspieranie wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do dostosowania się siły roboczej. Zatrudnienie i praca są podstawowymi elementami mającymi zapewnić równe szanse dla wszystkich i przyczynić się w szerokim zakresie do pełnego uczestnictwa
obywateli w życiu gospodarczym, kulturalnym, społecznym oraz do ich rozwoju.
Dyrektywa 2000/43/WE11 w sprawie stosowania zasady równego traktowania
osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne przyjęta przez Radę dnia
29 czerwca 2000 r. już zapewniła ochronę przed tego rodzaju dyskryminacją w
zakresie zatrudnienia i pracy. Dyskryminacja ze względu na religię, przekonania,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną może być przeszkodą w realizacji celów Traktatu Wspólnoty Europejskiej, w szczególności w zakresie wysokiego
poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej,
solidarności i swobodnego przepływu osób. W tym celu wszelka bezpośrednia i
pośrednia dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie regulowanym niniejszą
dyrektywą powinna być w całej Wspólnocie zakazana. Zakaz dyskryminacji powinien również dotyczyć obywateli państw trzecich, ale nie obejmuje odmiennego
traktowania ze względu na przynależność państwową bez uszczerbku dla postanowień dotyczących wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich oraz ich dostępu
do zatrudnienia i pracy. Ocena stanu faktycznego, który nasuwa przypuszczenie o
istnieniu bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, należy do sądu krajowego
lub innego właściwego organu, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową, które mogą w szczególności przewidywać, że fakt występowania dyskryminacji pośredniej można udowodnić z wykorzystaniem wszelkich środków, również
na podstawie danych statystycznych. Dyrektywa nie narusza przepisów prawa
krajowego dotyczących stanu cywilnego i wynikających z tego świadczeń.
Dyrektywa przewiduje w bardzo niewielu okolicznościach możliwość różnic w
11 Dziennik Urzędowy WE Nr L 180 z 19 lipca 2000 r.
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traktowaniu w stosunkach pracy. Chodzi o sytuacje, w których istotnym i determinującym wymogiem zawodowym jest taka praca, której charakter związany jest
z religią, przekonaniami, niepełnosprawnością, wiekiem bądź orientacją seksualną. Niezależnie od charakteru pracy cel zróżnicowania musi być zgodny prawem,
a decydujący o zróżnicowaniu wymóg zawodowy proporcjonalny do potrzeb.
Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie, aby w dostarczanych informacjach powiadamiały Komisję o okolicznościach dotyczących wprowadzenia
tego rodzaju różnic w zatrudnieniu. Podkreśla także, że zakaz dyskryminacji nie
powinien spowodować uszczerbku w otrzymywaniu i przyjmowaniu środków
mających na celu zapobieganie lub rekompensatę niekorzystnej sytuacji osób wyznających daną religię, mających określone przekonania, niepełnosprawnych, w
określonym wieku lub mających określoną orientację seksualną.
Dyrektywa określa minimalne wymagania dotyczące równego traktowania w
zakresie zatrudnienia i pracy. Stwarza państwom członkowskim możliwość przyjmowania lub utrzymania korzystniejszych przepisów. Postanowienia dyrektywy
nie mogą natomiast uzasadnić regresu istniejącej już korzystniejszej lub równej jej
postanowieniom sytuacji prawnej w danym państwie członkowskim.
Dyrektywa stanowi także, iż osoby dyskryminowane ze względu na religię,
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną powinny mieć do
dyspozycji odpowiednie środki ochrony prawnej. Dla zapewnienia skutecznego
poziomu tej ochrony należy stowarzyszeniom lub osobom prawnym zapewnić
możliwość wszczynania procedur sądowych na rzecz ofiary lub wspierania jej na
zasadach określonych przez państwa członkowskie bez naruszania reguł procedury krajowej w zakresie przedstawicielstwa i obrony przed sądem.
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy w sprawach ze stosunku pracy, dla skutecznego stosowania zasady równego traktowania zaistnienie domniemania dyskryminacji i wstępne potwierdzenie tego faktu powoduje, iż ciężar dowodu przypada na pozwanego. Nie ma on jednak obowiązku udowadniania na przykład, że
powód jest określonej orientacji seksualnej.
Zakaz dyskryminacji powinien obowiązywać bez uszczerbku dla utrzymania
już istniejących lub przyjęcia nowych środków, które mają zapobiegać lub rekompensować niekorzystną sytuację danej grupy osób, w tym o określonej orientacji
seksualnej. W ramach tych środków dopuszczalne jest istnienie organizacji między innymi osób o określonej orientacji seksualnej, jeżeli głównym celem tych
organizacji jest wspieranie szczególnych potrzeb tych osób.
Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie, aby wspierały dialog między
przedstawicielami pracodawców i pracowników, a także, w ramach praktyki da80
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nego kraju, z organizacjami pozarządowymi, w celu zwrócenia uwagi na różne
formy dyskryminacji w miejscu pracy oraz walki z nią.
Celem dyrektywy (art. 1) jest wyznaczenie ogólnych ram dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy dla realizacji w państwach członkowskich zasady równego traktowania. Dyrektywa określa pojęcie
dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej oraz pojecie molestowania, które stanowi dyskryminację, czyli narusza zasadę równego traktowania. Dyrektywa za
dyskryminację uważa każde zachowanie polegające na zmuszaniu kogokolwiek
do praktykowania wobec osób zachowań dyskryminacyjnych z przyczyn określonych w art. 1, a więc także ze względu na orientację seksualną.
Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich osób (pracowników) zarówno z
sektora publicznego, jak i prywatnego, z instytucjami publicznymi włącznie, w
zakresie ich dostępu do zatrudnienia, a także pracy na własny rachunek, do kryteriów selekcji i warunków rekrutacji, i to niezależnie od dziedziny działalności
i na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, a także w zakresie awansu zawodowego, dostępu do wszystkich rodzajów i szczebli poradnictwa, kształcenia, doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego wraz ze zdobywaniem praktycznych
doświadczeń, do warunków zatrudnienia i płac łącznie z warunkami zwalniania
i wynagradzania.
W postanowieniach końcowych (art. 17) dyrektywa zobowiązuje państwa
członkowskie do ustanowienia zasad stosowania sankcji wobec naruszeń przepisów krajowych przyjętych zgodnie z tą dyrektywą oraz do zapewnienia stosowania
tych sankcji. Sankcje mogą określać wypłacenie odszkodowania ofierze i powinny
być skuteczne, proporcjonalne oraz dolegliwe.
Państwa członkowskie zostały zobligowane do zmiany przepisów niezbędnych do wykonania tej dyrektywy do dnia 2 grudnia 2003 r. Polska w tym dniu
nie była jeszcze państwem członkowskim Unii. Mimo to zawarte w dyrektywie
2000/78/WE zasady spowodowały istotne zmiany w Kodeksie pracy już od 1
stycznia 2004 r.
Dodany od 1 stycznia 2002 r. do działu pierwszego rozdział II a, zatytułowany
„Równe traktowanie kobiet i mężczyzn”, otrzymał z dniem 1 stycznia 2004 r.
brzmienie: „Równe traktowanie w zatrudnieniu”.
Zmianie uległa treść art. 113 k.p. Obecnie przepis ten brzmi: „Jakakolwiek
dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację
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seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony
albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu – jest niedopuszczalna”.
W ten sposób po raz pierwszy w historii naszego prawa pracy zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu także z powodu orientacji seksualnej znalazł
jednoznaczny wyraz w Kodeksie pracy.
Zmiany rozszerzające zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu były, jak wynika z
poprzednich rozważań, następstwem wdrożenia do naszego systemu prawa pracy
postanowień zawartych między innymi w dyrektywach: 2000/43/WE z dnia 23
czerwca 2000 r., wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób ze
względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, i 76/207/EWG z dnia 9 lutego
1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i
mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego
oraz warunków pracy.
Ostatnia z wymienionych dyrektyw (76/207/EWG) nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że:
1) usunięte zostaną wszelkie przepisy prawne i administracyjne niedające się
pogodzić z zasadą równego traktowania,
2) postanowienia układów zbiorowych pracy, indywidualnych umów o pracę,
statutów wolnych zawodów niedające się pogodzić z zasadą równego traktowania są nieważne, mogą być uznane za nieważne lub zostać zmienione,
3) przepisy prawne i administracyjne niedające się pogodzić z zasadą równego
traktowania, których pierwotny cel ochronny nie jest już uzasadniony, zostaną
zrewidowane, a partnerzy socjalni układów zbiorowych zostaną wezwani do
rewizji postanowień tych układów.
Postanowienia tej dyrektywy w połączeniu z postanowieniami dyrektywy
2000/78/WE oznaczają, że te przepisy prawne i administracyjne, a także, co dla
prawa pracy ma szczególnie istotne znaczenie, te postanowienia układów zbiorowych pracy czy indywidualnych umowy o pracę, które zawierały jakiekolwiek
postanowienia naruszające zasadę równego traktowania, w tym ze względu na
orientację seksualną pracownika, utraciły automatycznie moc obowiązującą.
Dyrektywa 2000/78/WE była pierwszą dyrektywą, która wprowadziła wprost
zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
Zasada niedyskryminacji pracowników w zatrudnieniu stanowi jedną z najważniejszych zasad wspólnotowego porządku prawnego. Zapis ten, podobnie jak
zakaz dyskryminacji z innych przyczyn, obejmuje nie tylko osoby już zatrudnione. Dotyczy również nawiązywania stosunku pracy, a więc osób, które jeszcze
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pracownikami nie są, a także zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze
czasu pracy.
Z dniem 1 stycznia 2004 r. uległy rozszerzeniu obowiązki pracodawcy związane z przeciwdziałaniem jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu. Oprócz
obowiązku udostępniania pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego
traktowania w zatrudnieniu, na pracodawcę został nałożony obowiązek informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy.
Zgodnie z art. 183a § 1 k.p. pracownicy powinni być równo traktowani w
zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie w pełnym
lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
W art. 183a zawarta została definicja dyskryminacji bezpośredniej oraz rozszerzona (w stosunku do dotychczasowego brzmienia) definicja dyskryminacji pośredniej.
Dyskryminacja bezpośrednia występuje, gdy pracownik z jednej lub z kilku
przyczyn, o których jest mowa w art.183a § 1, był, jest lub mógłby być traktowany
w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Na podkreślenie
zasługuje szeroki zakres tego pojęcia, szczególnie przy założeniu, że katalog przyczyn wymienionych w art. 183a § 1 nie jest katalogiem zamkniętym, ze względu
na użyty w nim termin „a w szczególności”, który oznacza, iż przejawem dyskryminacji są działania lub zaniechania wymienione przede wszystkim w tym przepisie, ale także i inne o podobnym charakterze. Samo stworzenie możliwości mniej
korzystnego potraktowania pracownika na przykład ze względu na jego orientację
seksualną jest traktowane jako przejaw dyskryminacji.
Dyskryminacja pośrednia może wystąpić, gdy pozornie neutralna zasada,
kryterium lub praktyka skutkują w istocie mniej korzystnymi w odniesieniu do
innych, w porównywalnych okolicznościach zatrudnienia, warunkami spowodowanymi w rzeczywistości względami dotyczącymi religii, wyznania, rodzaju niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej.
Za przejaw dyskryminowania uznano także działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz
zachowanie, którego celem jest naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie
pracownika. Działanie takie określone jest jako molestowanie. Molestowania
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może dopuścić się nie tylko pracodawca, ale także inny pracownik.
Molestowanie seksualne (art. 183a § 6 k.p.) to każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego
celem lub skutkiem jest naruszenie godności, upokorzenie lub poniżenie. Na zachowanie takie mogą składać się elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne.
Molestowanie może łączyć się z orientacją seksualną pracownika. Brak jest jednak
dorobku orzeczniczego w tym zakresie. Nieliczne spory o molestowanie seksualne dotyczyły molestowania ze względu na płeć i jak dotychczas nie doczekały się
utrwalonego orzecznictwa. Brak danych dotyczących molestowania w pracy ze
względu na orientację seksualną nie oznacza niestety, iż molestowanie na tym tle
nie występuje, lecz jest prawdopodobnie spowodowany tym, jak wskazują liczne
badania, że pracownicy nie ujawniają w miejscu pracy swojej orientacji seksualnej.
Szczegółowo skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
wymienia art. 183b§ 1, dzieląc następstwa naruszenia zasady równego traktowania
na trzy grupy.
Pierwsza dotyczy bytu stosunku pracy – odmowy jego nawiązania lub kontynuowania.
Druga obejmuje sytuacje występujące w trakcie trwania stosunku pracy, które
mogą polegać na:
a) mniej korzystnym ukształtowaniu wynagrodzenia, czy też innych warunków
zatrudnienia (miejsca pracy, czasu pracy itp.),
b) pominięciu przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą (np. z Funduszu Świadczeń Socjalnych, premii).
Do trzeciej grupy należą zdarzenia, które łączą się z rozwojem zawodowym
pracownika, a w konsekwencji z możliwością awansu na wyższe stanowisko wobec podniesienia kwalifikacji, z utrzymaniem się w zatrudnieniu wobec uzyskania
lepszego przygotowania zawodowego, z możliwością podwyższenia wynagrodzenia, z satysfakcją wyróżnienia łączącego się z wytypowaniem na szkolenie. Pozbawienie pracownika udziału w szkoleniach wskutek naruszenia zasady równego
traktowania to nie tylko doraźna przykrość, ale zdarzenie, które może mieć wpływ
na jego karierę zawodową.
W wyniku wprowadzenia postanowienia dyrektywy 2000/78/WE odnośnie
ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację, na pracodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż odmawiając nawiązania stosunku pracy, rozwiązując stosunek pracy, kształtując niekorzystnie wynagrodzenie za pracę czy inne warunki
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zatrudnienia danego pracownika, pomijając go przy awansach czy innych świadczeniach związanych z pracą i wreszcie pomijając go przy typowaniu do udziału w
szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji, kierował się obiektywnymi powodami i nie naruszył zasady równego traktowania.
Postawienie pracodawcy jakiegokolwiek innego zarzutu naruszenia przez niego
zasady równego traktowania w zatrudnieniu również obliguje go do udowodnienia, iż podjęta w konkretnej sprawie decyzja była podyktowana względami
niezwiązanymi z zasadą równego traktowania.
Reguła, że to na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że różnicując
sytuację pracownika, kierował się innymi obiektywnymi względami, ma istotne
znaczenie w dochodzeniu roszczeń związanych z każdą formą dyskryminacji pracownika, a więc także ze względu na orientację seksualną.
Dyrektywa Rady 2000/78/WE jednoznacznie uregulowała kwestię ciężaru dowodu w sprawach związanych z dyskryminacją w zatrudnieniu, wskazując, że to
pracodawca musi wykazać, iż podejmując konkretną, decyzję kierował się innymi, niemającymi charakteru dyskryminującego, względami.
Postanowienie dyrektywy 2000/78/WE ustalającej ramowe warunki w zakresie
zatrudnienia i pracy w kwestii ciężaru dowodu odpowiada dyrektywie z dnia 15
grudnia 1997 r. 97/8012 dotyczącej ciężaru dowodu. Zgodnie z art. 4 tej dyrektywy państwa członkowskie, w ramach krajowych systemów prawnych, podejmą
konieczne środki dla zapewnienia, aby w sprawach osób, które uważają się za
pokrzywdzone, gdyż nie zastosowano wobec nich zasady równego traktowania, i
wykażą przed sądem albo innym właściwym organem, że zaistniały fakty, na podstawie których można domniemywać dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią,
na pozwanym spoczywał ciężar udowodnienia, że nie doszło do naruszenie zasady
równego traktowania. Przepisy dotyczące zasady równego traktowania dotyczą
każdego stosunku pracy, a więc nie ograniczają się wyłącznie do umowy o pracę.
Przepisy (art. 183d i art. 183e) gwarantują osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania, prawo do odszkodowania nie niższego niż
minimalne wynagrodzenie za pracę, bez ograniczenia górnej granicy tego odszkodowania, oraz to, iż skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących
z tytułu naruszenia zasady równego traktowania nie może stanowić podstawy wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia.
Art. 183e k.p. zakazuje wypowiedzenia czy rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem z tej tylko przyczyny, że skorzystał on ze swoich uprawnień w dziedzinie równego traktowania. Zasada ta odnosi się także do wypowiedzenia w trybie
12 Dziennik Urzędowy WE L Nr 205 z 22 lipca 1998 r.
85

kph_ok.indb 85

2007-01-11 14:05:05

Teresa ROmer

art. 42 k.p. dotychczasowych warunków pracy i płacy, albowiem zgodnie z tym
przepisem przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do
wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.
W polskim prawie pracy brak jest katalogu przyczyn uzasadniających rozwiązanie czy wypowiedzenie stosunku pracy. Art. 183e k.p. zawiera katalog „negatywny”, określający przyczyny, które nie mogą uzasadnić rozwiązania czy wypowiedzenia umowy o pracę, i tym samym gwarantuje pracownikowi prawo do obrony
w przypadku stosowania przez pracodawcę dyskryminacji w jakiejkolwiek formie.
Przepis ten potwierdza priorytetowe znaczenie zasady równego traktowania. Pełni
też funkcję wychowawczą przez umożliwienie pracownikowi korzystania z prawa
do równego traktowania bez obawy o utratę zatrudnienia.
Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu może polegać także na
odmowie nawiązania stosunku pracy (art. 183b § 1pkt.1 k.p.).
Osoba, która uważa, że odmowa zatrudnienia jej nastąpiła wskutek dyskryminacji, może wystąpić do sądu pracy o nawiązanie stosunku pracy i o odszkodowanie.
Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania odmowa nawiązania stosunku pracy lub rozwiązanie stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia, pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, pominięcie przy
typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeżeli
pracodawca udowodni, iż kierował się obiektywnymi powodami. Oznacza to, że
na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, iż w decyzjach tego rodzaju kierował się
obiektywnymi powodami.
Art. 183b § 2 k.p. zawiera zamknięty katalog działań pracodawcy nienaruszających zasady równego traktowania. Należą do nich: niezatrudnienie pracownika ze
względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania, wymagania zawodowe, wypowiedzenie dotychczasowych warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu
pracy podyktowane przyczynami niedotyczącymi pracowników, różnicowanie
sytuacji prawnej pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność, ustalanie warunków zatrudnienia i zwalniania, wynagradzania
i awansowania, dostępu do szkoleń zawodowych z uwzględnieniem kryterium
stażu pracy.
Ponadto działania podejmowane przez określony czas zmierzające do wyrównania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników i polegające na zmniejszaniu na korzyść innych pracowników faktycznych nierówności w zakresie nawiązania lub rozwiązania stosunków pracy, warunków zatrudnienia, awansowania
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oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie są
traktowane jako naruszające zasadę równego traktowania Nie oznacza to, że w
konkretnych przypadkach i w tego rodzaju sytuacjach nie może dojść do naruszenia zasady niedyskryminacji. Wówczas pracodawca musi udowodnić, że
podejmowane działania zmierzały jedynie do wyrównania szans pracownika lub
pracowników.
Art. 183c § 2 i § 3 określa pojęcie jednakowego wynagrodzenia oraz prac o
jednakowej wartości. Prawo pracowników do jednakowego wynagrodzenia za
jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości odpowiada standardom prawa
wspólnotowego dotyczącym równego wynagrodzenia za pracę równą lub równej wartości. Znaczenie obu tych pojęć ułatwia ustalanie zasad wynagradzania w
układach zbiorowych pracy, innych porozumieniach zbiorowych, statutach czy
regulaminach wynagradzania, a także w indywidualnych umowach o pracę czy
innych aktach, na podstawie których stosunek pracy powstaje.
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu obejmuje także treść układów zbiorowych
pracy oraz innych aktów prawnych regulujących zasady wynagradzania, a także
regulaminy pracy.
Zachowanie po dniu 31 grudnia 2003 r. źródeł prawa pracy, które nie respektują równego traktowania w zatrudnieniu, jest ewidentnie sprzeczne z art. 9 § 4
k.p. oraz z ogólną filozofią zakazu dyskryminacji w prawie pracy, stanowi też naruszenie gwarancji określonych w rozdziale IIa. Dotyczy to także indywidualnych
warunków zatrudnienia opartych na tego rodzaju źródłach.
Zasadą uprzywilejowania pracownika wyrażoną w art.18 § 1 i 2 k.p., przewidującą możliwość odstąpienia od norm bezwzględnie obowiązujących tylko na
korzyść pracownika oraz skutkującą z mocy prawa nieważnością tych postanowień umowy o pracę czy innych aktów, na podstawie których został nawiązany
stosunek pracy, które są dla pracownika mniej korzystne niż normy o charakterze
bezwzględnie obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., objęto także wszystkie postanowienia naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Postanowienia
te stały się z mocy prawa nieważne, a zamiast nich stosuje się zasady równego
traktowania w zatrudnieniu.
Postanowienia o charakterze dyskryminacyjnym straciły z mocy prawa z dniem
1 stycznia 2004 r. moc obowiązującą i zostały zastąpione postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu rozszerzył z dniem 1 stycznia 2004 r. zakres podstawowych obowiązków pracodawcy. Należą do nich: przeciwdziałanie
dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym szczególnie ze względu na płeć, wiek, nie87
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pełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. W ramach
swoich podstawowych obowiązków pracodawca musi udostępnić pracownikom
tekst przepisów dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałać mobbingowi.
Definicję mobbingu zawiera art. 943 k.p. Przez mobbing rozumieć należy
wszelkie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub wprost ku niemu
skierowane, polegające na uporczywym lub długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, a
także mogące go poniżyć lub ośmieszyć, wyizolować lub wyeliminować z zespołu
pracowników. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, ma prawo domagać się od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za sam
fakt dopuszczenia do stosowania mobbingu w jego zakładzie pracy, bez względu na to, czy on sam czy jego pracownicy byli osobami stosującymi mobbing
(mobberami). Na pracodawcy spoczywa obowiązek tworzenia w zakładzie pracy
środowiska wolnego od wszelkiej dyskryminacji, molestowania czy mobbingu.
Ponosi on odpowiedzialność nie tylko za własne działania, lecz także, w zakresie
ryzyka osobowego, za działania innych osób, które wywołują szkodę na osobie
pracownika. Sytuacja procesowa pracownika, który występuje z roszczeniem o zadośćuczynienie pieniężne za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem, jest jednak
odmienna od sytuacji, w której pracownik zarzuca pracodawcy dyskryminację. W
drugim przypadku ustawodawca obciąża pracodawcę ciężarem dowodu, że jego
decyzja czy zachowanie były podyktowane względami obiektywnymi i nie naruszały zasady równego traktowania. W przypadku dochodzenia zadośćuczynienia
za mobbing ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. To on musi udowodnić, że
był poddany mobbingowi oraz że wskutek mobbingu doznał rozstroju zdrowia.
Dla oceny związku między mobbingiem a rozstrojem zdrowia pracownika niezbędny jest dowód w postaci opinii lekarskiej.
Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem nie jest przez przepisy prawa limitowana. Pracownik, u którego mobbing
wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 943§ 3 k.p.).
Spór o odszkodowanie za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem jest sporem ze
stosunku pracy (art. 476 § 1 pkt.1 pc ) podlegającym rozstrzygnięciu przez sąd
pracy.
Pracownik poddany mobbingowi może rozwiązać umowę o pracę, składając
odpowiednie oświadczenie na piśmie z podaniem przyczyny rozwiązania. Pracownikowi przysługuje wówczas od pracodawcy odszkodowanie w wysokości nie
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niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

PODSUMOWANIE
Prawo wszystkich osób do równości wobec prawa i ochrony przed dyskryminacja jest, na co zwraca się uwagę w preambule do dyrektywy 2000/78/WE,
prawem powszechnym, uznawanym przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form
Dyskryminacji Kobiet, Pakty Narodów Zjednoczonych dotyczące praw obywatelskich i politycznych oraz praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych i
Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Zakaz dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i pracy został sformułowany
jednoznacznie w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy była najwcześniej
eksponowana w nakazie równego traktowania, ponieważ kobiety były i często są
ofiarami różnego rodzaju dyskryminacji. Nie zmieniało to jednak i nie ograniczało powszechnego charakteru zasady równego traktowania, w tym w zatrudnieniu.
Stąd wniosek, że także orientacja seksualna pracownika nie mogła stanowić przyczyny dyskryminacji w zatrudnieniu.
Zakaz dyskryminacji wynika wprost z art. 32 Konstytucji RP - „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do jednakowego traktowania przez władze
publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
Przyjmuje się, że dyskryminacja ze względu na religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną może być przeszkodą w realizacji Traktatu Wspólnot Europejskich.
W sposób jednoznaczny wśród przyczyn, które nie mogą stanowić podstawy
jakiejkolwiek dyskryminacji pracownika, bezpośredniej czy pośredniej, wymieniona została orientacja seksualna.
Brak jest niestety rozbudowanego orzecznictwa zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na orientację seksualną.
Prawdopodobnie przełom, który w kwestii warunków ramowych równego
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy stanowi dyrektywa Rady 200/78/WE,
która po raz pierwszy wśród przyczyn, jakie nie mogą powodować dyskryminacji
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w zatrudnieniu, wymieniła orientację seksualną, stanie się podstawą zwiększenia
ilości sporów na tym tle, a w konsekwencji szansą na bardziej obszerne orzecznictwo w tym zakresie.
Implementacja tej dyrektywy do naszego systemu prawa pracy spowodowała
odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy. Kodeks pracy jest jednym z niewielu
aktów prawnych w obszarze szeroko pojętego prawa pracy, który nakazuje równe
traktowanie pracowników między innymi bez względu na ich orientację seksualną.13
Badania dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną14 wykazały między innymi, że 25% respondentów doznało w miejscu zatrudnienia dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Na te wyniki trzeba jednak spojrzeć
przez pryzmat tego, że, jak wynika z raportu, 70% respondentów podało, iż ukrywają w miejscu pracy swoją orientację seksualną. Od czasu opublikowania raportu zasadniczej zmianie uległy przepisy prawa pracy. W obowiązującym stanie
prawnym, szczegółowo omówionym powyżej, orientacja seksualna pracownika
stanowi jedną z przyczyn, która nie może uzasadnić dyskryminacji w pracy. Postawiony pracodawcy zarzut dyskryminacji na tym tle obciąża pracodawcę ciężarem
udowodnienia, że jego działania nie naruszają zasady równego traktowania.
Kodeks pracy gwarantuje pracownikom równe traktowanie bez względu na
szereg przyczyn, wśród których wymieniona wprost jest także orientacja seksualna. Prawo ustanowione w celu ochrony pracowników przed dyskryminacją spełni
jednak swoją rolę tylko wówczas, gdy sami pracownicy będą z niego korzystać.
Teresa Romer – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka komentarzy z
zakresu prawa pracy (między innymi Prawo Pracy. Komentarz, wydanie 2, Lexis Nexis 2005 r. oraz Kodeks pracy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, praca zbiorowa pod red. M. T. Romer, wyd. IV Warszawa 2006 r., Etyka Zawodów Prawniczych.
Etyka Prawnicza, praca zbiorowa pod redakcją Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego, Lexis Nexis, Warszawa 2006). Wykładowczyni prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych i etyki sędziowskiej.

13 Zakaz dyskryminacji ze względu na m.in. orientację seksualną zawiera także ustawa z dnia z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z
późn. zm.
14 Raport dotyczący dyskryminacji w Polsce ze względu na orientację seksualną, Warszawa 2001 r.,
stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Kampania Przeciw Homofobii.
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Wstęp
Polskie prawodawstwo daje organizacjom pozarządowym szerokie możliwości
w zakresie uczestnictwa na rzecz i w interesie obywateli przed sądem - w postępowaniu cywilnym i karnym, oraz przed organem administracji publicznej
– w postępowaniu administracyjnym. Korzystanie przez organizację z uprawnień
przyznanych jej przez przepisy prawne nie tylko wpływa na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, ale przede wszystkim umożliwia organizacji bardziej efektywną
pomoc osobom zwracającym się do niej o wsparcie, jak również stanowi element
społecznej kontroli „procesów decyzyjnych” sądów i organów. Poniżej przedstawione zostaną możliwości, z jakich korzystać może w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym organizacja pozarządowa działając w celu ochrony
praw i interesów obywateli.

1. POSTĘPOWANIE KARNE
1.1 Udział przedstawiciela organizacji społecznej w postępowaniu
Instytucja przedstawiciela społecznego wprowadzona została do polskiego
procesu karnego dopiero przez ustawę z 1969 r. (art. 81-83 dawnego kodeksu
postępowania karnego). Jednak, jak wskazuje się w piśmiennictwie, w praktyce
instytucja ta pozostała niemal martwa.
Na gruncie obecnie obowiązującej kodyfikacji zasadnicze znaczenie dla udziału
przedstawiciela społecznego w postępowaniu karnym ma art. 90 § 1 kodeksu
postępowania karnego. Stanowi on, że w postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel
organizacji społecznej, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub
ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.
Przesłanką udziału przedstawiciela organizacji społecznej w procesie karnym
jest więc objęta statutowymi zadaniami organizacji potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, a w szczególności ochrony wolności i praw człowieka. Skoro przedstawiciel społeczny ma prawo działać, zgodnie
z ww. przepisem, także w interesie indywidualnym, można uznać za dopuszczalne
określenie przez niego, w czyim interesie in concreto występuje. Ustawa nie przesądza, o czyj interes indywidualny chodzi - oskarżonego czy pokrzywdzonego.
Nawet jednak w przypadku, gdy przedstawiciel społeczny działa na rzecz ochro92
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ny interesu indywidualnego, nie jest on reprezentantem danej strony, gdyż jego
umocowanie do działania w procesie pochodzi nie od uczestnika procesu, lecz
od organizacji społecznej. Stąd też zawsze reprezentuje on organizację społeczną,
która go deleguje. W rezultacie należy przychylić się do poglądu zaliczającego
przedstawiciela społecznego do rzeczników interesu społecznego.
Należy zaznaczyć, że ustawa nie uzależnia udziału przedstawiciela określonej
organizacji w procesie od przynależności organizacyjnej osoby, w której indywidualnym interesie reprezentant określonej organizacji społecznej deklaruje swój
udział w postępowaniu.
Udział przedstawiciela organizacji społecznej w postępowaniu karnym zależy
od decyzji sądu, który może dopuścić lub odmówić dopuszczenia przedstawiciela.
Na podstawie art. 90 § 3 k.p.k. sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli uzna, że leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości. Ocenie sądu pozostawione jest m.in., czy interes indywidualny, co do którego zachodzi potrzeba
ochrony, jest ważny. Decyzję w przedmiocie wniosku o dopuszczenie do udziału
w procesie sąd wydaje w formie postanowienia (art. 93 § 1 k.p.k.). Niewykluczone jest jednak dopuszczenie per facta concludentia. Odmowa dopuszczenia nie
podlega zaskarżeniu.
Na temat odmowy dopuszczenia wypowiedział się Sąd Najwyższy, stwierdzając, że rodzaj i charakter zarzucanego oskarżonemu przestępstwa nie może uzasadniać odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciela organizacji społecznej ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości. SN
uznał ponadto, że sąd nie może odmówić dopuszczenia do udziału w rozprawie
przedstawiciela organizacji społecznej z tego tylko powodu, że wystąpienie jego
będzie ograniczać się do złożenia korzystnych dla oskarżonego oświadczeń, gdyż
takie wystąpienie nie godzi w interes wymiaru sprawiedliwości (wyrok SN z 25
listopada 1976 r., Rw 408/76, OSNKW 1977, z. 1-2, poz. 15).
W odróżnieniu od k.p.k. z 1969 r., który dopuszczał zgłoszenie jedynie organizacji figurującej w wykazie ujętym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości,
obecny kodeks zakłada możliwość wstąpienia w proces przedstawiciela każdej organizacji społecznej. W przypadku zgłoszenia do udziału w postępowaniu więcej
niż jednej organizacji społecznej, wydaje się, iż należy dopuścić wszystkich przedstawicieli społecznych, o ile oczywiście leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości. Każda organizacja może bowiem widzieć potrzebę ochrony innego interesu
społecznego czy ważnego interesu indywidualnego.
Sąd musi odrzucić zgłoszenie, gdy nastąpiło ono po rozpoczęciu przewodu
sądowego. Przepis art. 90 § 1 k.p.k. stanowi bowiem, że przedstawiciel może
zgłosić udział „do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego”. W doktrynie trwa spór
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co do tego, czy oznacza to, że przedstawiciel organizacji społecznej ma prawo do
zgłoszenia swojego udziału „do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w sądzie
drugiej instancji”, czy też rozpoczęcie przewodu sądowego dotyczy postępowania
przed sądem pierwszej instancji.
Udział przedstawiciela organizacji społecznej może być zgłoszony „w postępowaniu sądowym”, co wyklucza zgłoszenie w postępowaniu przygotowawczym.
Organizacja społeczna, zgłaszając przystąpienie do procesu, wskazuje jednocześnie reprezentującego ją przedstawiciela. Warto przypomnieć, że samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z włączeniem do procesu przedstawiciela społecznego,
gdyż sąd ma prawo oceny, czy dopuszczenie do udziału leży w interesie wymiaru
sprawiedliwości. Procedura delegowania przedstawiciela społecznego do udziału
w postępowaniu karnym jest sprawą wewnętrzną organizacji społecznej. Delegowany przedstawiciel musi przedłożyć sądowi upoważnienie wystawione przez
uprawniony organ danej organizacji (art. 90 § 2 k.p.k.). Upoważnienie to powinno mieć formę pisemną. Zgłoszenie organizacji również następuje co do zasady
na piśmie i powinno mieć postać stosownej uchwały organów danej organizacji.
Wydaje się, że może być ono także ustne – do protokołu, w szczególności w przypadku wystąpienia z nim na rozprawie – w ustawowo określonym terminie, tj. do
czasu rozpoczęcia przewodu sądowego.
Sąd, który dopuścił udział przedstawiciela organizacji społecznej, nie może
go następnie usunąć z postępowania, uznając, iż brak jest interesu uzasadniającego jego uczestnictwo. Postanowienie o dopuszczeniu do udziału organizacji
społecznej może jednak zostać zmienione, jeśli okaże się, iż już w momencie dopuszczenia nie były de facto spełnione warunki formalne dopuszczenia, czego sąd
nie mógł zauważyć lub po prostu przeoczył. Chodzi tu np. o takie sytuacje, jak
sfałszowanie dokumentacji przedstawionej sądowi czy brak w statucie zapisu o
zadaniach w zakresie ochrony danego interesu lub też dostarczenie nieaktualnego
statutu, który przed zmianą nieznaną sądowi zawierał stosowne postanowienie
legitymujące organizację do działania w tym charakterze. Przedstawiciel traci też
prawo udziału w postępowaniu w razie likwidacji w toku procesu organizacji,
która go zgłosiła.
Organizacja społeczna może w każdym czasie wycofać swego przedstawiciela
z postępowania, jeżeli uzna, że nie zachodzi już potrzeba ochrony interesu objętego jej zadaniami statutowymi. Możliwa jest też zmiana osoby przedstawiciela i
nie podlega ona ocenie sądu. Zadaniem sądu nie jest bowiem ocena udziału w
procesie określonej osoby, ale jedynie rozważenie kwestii interesu uzasadniającego
udział przedstawiciela danej organizacji społecznej w postępowaniu karnym.
Z art. 91 k.p.k. wynikają uprawnienia, jakie dopuszczony przedstawiciel orga94
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nizacji ma w postępowaniu sądowym. Może on:
- uczestniczyć w rozprawie,
- wypowiadać się,
- składać oświadczenia na piśmie.
Przepis art. 91 k.p.k. wyraźnie ogranicza więc uprawnienia przedstawiciela organizacji społecznej do udziału wyłącznie w rozprawie, co wyklucza jego udział
w tych procedurach, które odbywają się bez rozprawy, nawet gdy poświęcone
są rozstrzyganiu kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego, np. orzeczenie
wyroku nakazowego (art. 500 § 4 k.p.k.) czy wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie (art. 341 § 5 k.p.k.), a także orzekanie na posiedzeniach
przed rozprawą (np. art. 343 k.p.k.).
Przedstawiciel organizacji może także zabrać głos po zamknięciu przewodu sądowego na podstawie art. 406 § 1 k.p.k., zgodnie z którym po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom, ich przedstawicielom
oraz w miarę potrzeby przedstawicielowi społecznemu, który przemawia przed
obrońcą i oskarżonym. Decyzja w tej kwestii jest pozostawiona uznaniu sądu.
Poza wyżej określonymi formami aktywności procesowej (wypowiadanie się,
składanie oświadczeń na piśmie) przedstawicielowi organizacji nie przysługują
inne uprawnienia. Nie ma więc prawa zadawania pytań osobom przesłuchiwanym
(art. 171 § 2 i art. 370 k.p.k.) ani składania wniosków dowodowych (art. 167
k.p.k.). Nie jest także władny do zaskarżania decyzji procesowych. Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionego o rozprawie przedstawiciela społecznego nie
tamuje postępowania sądowego (wytyczne Sądu Najwyższego z 27 września 1980
r., U 1/80, OSNKW 10-11/1980, poz. 79).
Przedstawiciel społeczny może jednak wnosić w oparciu o art. 9 § 2 k.p.k.,
jako osoba bezpośrednio zainteresowana z uwagi na reprezentowany interes społeczny, o zadanie przez sąd określonych pytań przesłuchiwanym osobom albo o
przeprowadzenie z urzędu określonego dowodu, zwracając uwagę sądu, w ramach
swojego prawa do wypowiedzi, na możliwości dowodowe.
Przedstawiciel może składać oświadczenia procesowe ustnie do protokołu rozprawy albo na piśmie. Jego oświadczenia pisemne mogą być potraktowane jako
dowód z dokumentu, jeżeli zawierają informacje istotne dla sprawy, poszerzając
np. wiedzę sądu o osobie oskarżonego (zob. wyrok SN z 23 stycznia 1978 r., Rw
452/77, OSNKW 2-3/1978, poz. 30).
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1.2 Jawność rozprawy
Podobnie jak w postępowaniu cywilnym rozprawa w postępowaniu karnym
odbywa się co do zasady jawnie (art. 355 k.p.k.). W orzecznictwie podkreśla się,
że jawność rozprawy głównej, jej dostępność dla publiczności jest jedną z gwarancji prawidłowego przebiegu rozprawy, nie powinno się więc nadużywać możliwości jej wyłączenia. Zaś w razie wyłączenia jawności na rozprawie mogą być
obecne, oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane
przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego (art. 361 § 1 k.p.k.). Dodatkowo przewodniczący składu orzekającego może zezwolić innym osobom na obecność na rozprawie (art. 361 § 3
k.p.k.).

2. POSTĘPOWANIE CYWILNE
2.1 Udział organizacji społecznej w postępowaniu
Przed 1964 r. możliwość wzięcia udziału w postępowaniu cywilnym na rzecz
obywateli miał jedynie prokurator. W uchwalonym w 1964 r. kodeksie postępowania cywilnego takie uprawnienia uzyskały również organizacje społeczne.
Dla udziału organizacji społecznej w postępowaniu cywilnym podstawowe
znaczenie ma przepis art. 8 kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, iż organizacje społeczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą w przypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również brać udział
w toczącym się postępowaniu. Z treści przepisu wynika, że celem, a jednocześnie
warunkiem udziału organizacji w postępowaniu jest działanie na rzecz obywateli.
Z drugiej strony udział organizacji może być – w określonych sprawach - niezależny od woli osób zainteresowanych. Może nastąpić z inicjatywy samej organizacji
albo w wyniku informacji otrzymanych od osób bądź instytucji, a nie tylko na
prośbę osób uprawnionych. Ochrona obywateli, jako przesłanka udziału organizacji społecznej w postępowaniu cywilnym, oznacza działanie zarówno na rzecz
pojedynczej osoby fizycznej, jak i określonej grupy osób, niezależnie od tego, czy
są one członkami danej organizacji.
„Wypadki przewidziane w ustawie”, o których mowa w art. 8 k.p.c., to określone w art. 61 k.p.c. te roszczenia, których mogą dochodzić na rzecz obywateli
organizacje, i te sprawy, w których mogą one wstępować do postępowania wszczętego przez osobę uprawnioną. Stosownie do przepisu art. 61 k.p.c. organizacje
społeczne mają prawo wszcząć postępowanie na rzecz obywateli, i to niezależnie
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od woli obywateli, w sprawach o roszczenia alimentacyjne, o ochronę konsumentów oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w związku z art.
462 k.p.c.). W tych sprawach mogą one również wstępować do toczącego się już
postępowania - niezależnie od woli stron bądź uczestników postępowania. Natomiast w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz z zakresu ochrony praw
własności przemysłowej organizacje, do których zadań statutowych należy ochrona środowiska albo ochrona praw własności przemysłowej, mogą wstąpić do postępowania za zgodą powoda.
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 5 lutego 2005 r., wprowadziła kolejny przepis odnoszący się do udziału organizacji
społecznych. Zgodnie z dodanym w art. 61 przepisie § 4 organizacje społeczne,
do których zadań statutowych należy ochrona równości oraz niedyskryminacji
przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, mogą w sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczać za zgodą
obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium. Przepis ten wprowadza więc nową postać udziału
organizacji społecznych – wytoczenie powództwa za zgodą osoby, której ochrony
praw dotyczy – a także przyznaje tym organizacjom, za zgodą powoda, prawo
wstąpienia do zainicjowanego przez niego procesu. Zgoda podmiotu ma dotyczyć konkretnego powództwa skierowanego do sądu, a więc takiego, którego treść
musi mu być znana w momencie wyrażenia zgody. Sporne jest, czy sąd – w razie
braku dołączonej do wniesionego przez organizację pozwu zgody podmiotu – powinien oddalić powództwo ze względu na brak legitymacji procesowej, czy też w
ogóle nie powinien rozpoznawać stosunku prawnego, czyli odrzucić pozew.
Z kolei art. 63 k.p.c. przewiduje kolejną, trzecią – poza wszczęciem postępowania i wstąpieniem do toczącego się postępowania – formę udziału organizacji.
Mianowicie organizacje, które nie uczestniczą w sprawie, mogą przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie
umocowanych organów.
Poza tymi trzema formami udziału organizacji w postępowaniu cywilnym
– wszczęciem postępowania, wstąpieniem do postępowania oraz wyrażeniem poglądu – organizacje mają również możliwość reprezentowania uczestników postępowania – przedstawiciel organizacji może być pełnomocnikiem procesowym
obywatela.
Poniżej przedstawione zostaną kwestie dotyczące ww. trzech form udziału or Na przykład dla organizacji kobiecej istotne znaczenie może mieć art. 87 § 3 k.p.c., stanowiący, iż w
sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.
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ganizacji w postępowaniu cywilnym. Odrębnego opracowania wymaga natomiast
szczegółowe odniesienie się do rodzajów roszczeń, jak również wspomniana wyżej kwestia zastępstwa procesowego.
Należy podkreślić, że gdy organizacja zdecyduje się na udział w postępowaniu
w którejkolwiek z tych form, sąd nie ma prawa oceniać, czy jest to uzasadnione
ze względu na potrzebę ochrony praw obywatela w danej sprawie. Może jedynie
zbadać, czy chodzi o roszczenia przewidziane w art. 61 bądź 462 k.p.c. oraz czy
statutowe zadanie organizacji nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej. Organizacja nie musi również wyjaśniać przyczyn leżących u podstaw jej
decyzji.
Do niedawna art. 61 § 3 k.p.c. upoważniał Ministra Sprawiedliwości do ustalenia w formie zarządzenia wykazu organizacji, które mogą działać w postępowaniu cywilnym. Zarządzenie wskazywało – ze względu na cel działania lub zrzeszanie określonych grup obywateli – rodzaje organizacji, które mogą wytaczać
powództwa i wstępować do postępowania w poszczególnych kategoriach spraw
wymienionych w art. 61 i 462 k.p.c. Na gruncie ówczesnego stanu prawnego sąd
mógł więc badać, czy organizacja, która zgłasza udział w postępowaniu, jest tego
rodzaju, co organizacje wskazane w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
Wszczynając postępowanie na rzecz obywatela, organizacja powinna dopilnować, aby powództwo, które wnosi, odpowiadało wszystkim wymaganiom stawianym przez kodeks postępowania cywilnego. Jeśli zaś chodzi o wstępowanie do
już wszczętego postępowania, to organizacja może je zgłosić przez wniesienie do
sądu odpowiedniego pisma podpisanego przez uprawnione do tego osoby. W
piśmie organizacja powinna zawrzeć upoważnienie dla osoby, która będzie ją reprezentowała w postępowaniu. Upoważnienie takie może również być zawarte w
odrębnym piśmie, które przedstawia sądowi reprezentant organizacji. Wydaje się,
że wstąpienie może nastąpić także przez złożenie przez przedstawiciela organizacji
ustnego oświadczenia w tym przedmiocie do protokołu, z jednoczesnym przedłożeniem sądowi upoważnienia do reprezentowania organizacji w postępowaniu.
Organizacja może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium – zarówno
 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że „sprawa o alimenty” to zarówno postępowanie procesowe o alimenty, jak i postępowanie nieprocesowe dotyczące obowiązku utrzymania oraz postępowanie egzekucyjne o
świadczenia alimentacyjne. Proces o alimenty zaś może być procesem o zasądzenie alimentów, jak i o
zmianę orzeczenia o alimentach – o podwyższenie alimentów zasądzonych albo ustalonych ugodą, o obniżenie alimentów, o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny nie istniał albo wygasł. Dodatkowo roszczenia alimentacyjne to nie tylko te, których dochodzą dzieci (reprezentowane przez swoich przedstawicieli
ustawowych) od swoich rodziców. To również m.in. roszczenia byłego małżonka przeciwko drugiemu
oraz roszczenie jednego małżonka przeciw drugiemu o pokrywanie kosztów utrzymania rodziny w czasie
trwania małżeństwa.
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do postępowania toczącego się przed sądem I instancji, jak i apelacyjnego.
Zgodnie z art. 62 k.p.c. organizacja korzystająca z możliwości przewidzianych
w art. 61 k.p.c. ma w postępowaniu uprawnienia podobne do uprawnień prokuratora. Może składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, które uzna za celowe,
oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili wszczęcia postępowania albo wstąpienia do postępowania przez organizację sąd ma obowiązek
doręczać jej pisma procesowe i zawiadomienia o terminach i posiedzeniach. Organizacja ma prawo zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek
odwoławczy. Odpowiednie stosowanie przepisów o prokuratorze do organizacji
społecznych jest wyraźnie wyłączone tylko w jednym przypadku. Prokurator,
w przeciwieństwie do organizacji społecznej, ma prawo do zabierania głosu w
każdym stanie rozprawy. Warto podkreślić, że organizacja biorąca udział w postępowaniu cywilnym na rzecz obywatela nie ma obowiązku uiszczania kosztów
sądowych.
Organizacja ma w postępowaniu także obowiązki. Są one takie jak obowiązki
strony – przestrzeganie terminów, stosowanie się do zarządzeń wydanych przez
sąd. Ponadto przedstawiciel organizacji powinien składać wyjaśnienia zgodnie z
prawdą i bez zatajania czegokolwiek.
Jeżeli chodzi o stosowanie art. 63 k.p.c., dotyczącego możliwości przedstawiania sądowi przez organizację poglądu w sprawie, w doktrynie trwa spór co do
tego, czy chodzi tu o każdą sprawę, czy też jedynie o sprawy wymienione w art.
61 k.p.c. Ponieważ jednak w sprawach określonych w art. 61 k.p.c. organizacja ma szerokie uprawnienia (może wszcząć postępowanie albo wstąpić do niego), należy przyjąć, że organizacja ma prawo przedstawiać sądowi swój pogląd
również w innych, niewskazanych w art. 61 k.p.c. sprawach. Co za tym idzie,
warunkiem możliwości przedstawienia przez organizację społeczną poglądu jest
nieuczestniczenie w postępowaniu w formach przewidzianych przez art. 61 k.p.c.
Przedstawienie poglądu jest jednorazowym wystąpieniem organizacji społecznej
w toku postępowania. W ten sposób organizacja ma możliwość dostarczenia sądowi informacji o faktach i oceny elementów faktycznych i prawnych sprawy,
dokonywanej przez organizację społeczną ze względu na szczególną znajomość
stosunków społecznych dotyczących sprawy. Przedstawiony sądowi pogląd organizacji społecznej, będąc wyrazem oceny społecznej stanu faktycznego sprawy, nie
stanowi środka dowodowego.
Warto podkreślić, że sąd nie jest związany poglądem przedstawionym przez
organizację i pogląd ten podlega jego swobodnej ocenie. Przy czym poprzez zapoznanie sądu ze swoim stanowiskiem organizacja nie nabywa uprawnień do
dokonywania czynności procesowych, jakie mogą podejmować uczestnicy postę99
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powania. Część doktryny stoi na stanowisku, że to sąd zwraca się do konkretnej
organizacji o przedstawienie przez nią poglądu, gdyż celem przepisu jest zlikwidowanie praktyki zasypywania akt sądowych licznymi zaświadczeniami i opiniami.
Zgodnie z tym poglądem organizacja nie może z własnej inicjatywy przedstawiać
sądowi poglądu w sprawie. Ze względu na zasadę szerokiego i niezależnego od
uznania sądu udziału organizacji społecznej w postępowaniu cywilnym należy
krytycznie odnieść się do przedmiotowego stanowiska.

2.2 Jawność postępowania
Do zasad postępowania cywilnego należy jawność postępowania, co oznacza, że
każdy obywatel ma prawo być obecny na sali sądowej, a rozprawa może odbywać
się z udziałem publiczności (patrz art. 9, 148 § 1 oraz 152 k.p.c.). Jednocześnie
należy wskazać, że sąd może w określonych przypadkach ograniczyć jawność postępowania, a w niektórych sprawach, np. w o rozwód, z mocy prawa ma miejsce
posiedzenie przy drzwiach zamkniętych. Oznacza to, że na sali mogą być obecni,
poza stronami, interwenientami ubocznymi, ich przedstawicielami ustawowymi i
pełnomocnikami oraz prokuratorem, osoby zaufania po dwie z każdej strony (art.
154 § 1 k.p.c.).

3. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Art. 31 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż organizacja
społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania bądź dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to
uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes
społeczny.
Organizacja społeczna może brać udział w postępowaniu administracyjnym na
prawach strony, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
- postępowanie administracyjne nie dotyczy praw i obowiązków organizacji
społecznej, lecz praw i obowiązków „innej osoby”, czyli strony (stron) tego
postępowania,
- jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej,
- przemawia za tym interes społeczny.
W przypadku gdy postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku
organizacji społecznej lub gdy organizacja społeczna żąda czynności organu ze
względu na swój interes prawny lub obowiązek, wówczas jest stroną postępowania
administracyjnego, co wyłącza zastosowanie art. 31 k.p.a. Warto zaznaczyć, że
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przepis art. 31 k.p.a. nie wyklucza, aby za „inną osobę” w jego rozumieniu uznać
członka organizacji społecznej. Przepis ten nie wymaga też – co należy podkreślić
– aby na prawach strony uczestniczyła w postępowaniu tylko organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną.
Po drugie, musi istnieć merytoryczne powiązanie przedmiotu postępowania
administracyjnego z celami i zakresem działania (przedmiotem działalności) organizacji społecznej. Z reguły przedmiot i cel działania organizacji społecznej są
określone w jej statucie, chyba że przepisy prawa nie wymagają uchwalenia statutu.
Po trzecie zaś, uczestnictwo organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym na prawach strony musi być uzasadnione także interesem społecznym.
Ocena zasadności żądania organizacji społecznej pod tym kątem, podobnie jak w
przypadku drugiej ww. przesłanki, zależy od uznania organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Nawet zatem wtedy, gdy udział organizacji
społecznej jest uzasadniony jej celami statutowymi, organ administracji publicznej może uznać żądanie organizacji społecznej za niezasadne ze względu na interes
społeczny.
W postępowaniu administracyjnym – podobnie jak w cywilnym – istnieją więc
dwie podstawowe formy udziału organizacji społecznej: wszczęcie postępowania
i wstąpienie organizacji dopuszczonej do udziału w sprawie będącej już w toku.
Stąd też wyróżniamy dwie podstawowe postaci inicjatywy procesowej organizacji
społecznej: żądanie wszczęcia postępowania i żądanie dopuszczenia do udziału w
toczącym się już postępowaniu. Poniżej będzie również mowa o trzeciej formie
udziału organizacji – przedstawieniu organowi administracyjnemu za jego zgodą
swojego poglądu w sprawie, wyrażonego w uchwale lub oświadczeniu jej organu
statutowego.
Z brzmienia przepisu art. 31 § 2 k.p.a., stanowiącego, iż organ administracji
publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o
wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w
postępowaniu, wynika ograniczenie zakresu żądania wszczęcia postępowania administracyjnego przez organizację w sprawie innej osoby. Mianowicie żądanie to
może być skuteczne tylko w sprawach, w których organ władny jest je wszcząć z
urzędu.
Jeżeli zaś chodzi o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby, organizacja społeczna może żądać tego dopuszczenia zarówno
wówczas, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu, jak i wtedy, gdy postępowanie zostało wszczęte na żądanie jednej ze stron. Organizacja społeczna może
żądać dopuszczenia jej do udziału w już toczącym się postępowaniu, a zatem
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zarówno w postępowaniu zwykłym przed organami pierwszej i drugiej instancji,
jak i w tzw. postępowaniach nadzwyczajnych.
Jeśli organ uzna żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, to wydaje postanowienie pozytywne, tj. o wszczęciu postępowania z urzędu bądź o dopuszczeniu organizacji do udziału w już toczącym się postępowaniu. Podkreślić należy, że
mimo formuły wskazującej na „żądanie” organizacji społecznej, postępowanie w
tym przypadku wszczyna organ – z urzędu.
Jak wcześniej wspomniano, żądanie przez organizację wszczęcia postępowania
jest ograniczone do spraw, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu.
W tych więc przypadkach, w których postępowanie administracyjne może być
wszczęte wyłącznie na wniosek strony, żądanie organizacji społecznej w sprawie
jego wszczęcia prowadzić będzie do jego odmownego załatwienia.
Ponadto organ administracji publicznej powinien ocenić, w świetle przepisów
ustawowych i statutowych, czy żądanie organizacji społecznej zostało złożone
przez należycie umocowany organ tej organizacji.
Organ administracji publicznej, który wydał postanowienie o wszczęciu postępowania na żądanie organizacji społecznej, powinien o tym zawiadomić wszystkie
osoby będące stronami w sprawie.
Jeżeli żądanie organizacji społecznej nie jest uzasadnione, organ wydaje postanowienie odmowne: o odmowie wszczęcia postępowania na żądanie organizacji
społecznej bądź o odmowie dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu.
W odpowiedzi na takie postanowienie organizacja może się posłużyć samodzielnym środkiem prawnym w postaci zażalenia (art. 31 § 2 zd. 2 k.p.a.). Prawa
do zaskarżenia tych aktów nie mają natomiast strony postępowania. Ostateczne
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub o odmowie dopuszczenia
organizacji społecznej do udziału w postępowaniu może być zaskarżone przez tę
organizację społeczną do sądu administracyjnego.
W myśl art. 31 § 3 k.p.a. organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na
prawach strony. Kodeks nie precyzuje pojęcia „praw strony”. Należy przy tym pamiętać, że podmiot na prawach strony występuje w sprawie dotyczącej innej osoby, czyli w „cudzej” sprawie. Przemawia to za poglądem, że organizacja nie może
ze skutkiem prawnym dokonywać czynności, które są przejawem obowiązywania
w postępowaniu zasady dyspozycyjności, tj. korzystać z uprawnień dotyczących
sfery praw osobistych strony, o których decydować może tylko sama strona albo
których ustalenia może tylko ona żądać.
Z pewnością organizacja społeczna, która uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, nie jest uprawniona do żądania zawieszenia postępowania na podsta102

kph_ok.indb 102

2007-01-11 14:05:06

udział organizacji społecznej w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym

wie art. 98 § 1 k.p.a. i umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 2 k.p.a.,
ponieważ w obu przypadkach nie może być uznana za stronę, na żądanie której
postępowanie zostało wszczęte. Nie może także żądać wznowienia postępowania
w oparciu o podstawę określoną w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. (strona postępowania
bez własnej winy nie brała w nim udziału), wyrazić zgody na kontynuowanie
wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 2
k.p.a., nie ma prawa zawarcia ugody (art. 114 k.p.a.), czy też cofnięcia odwołania
wniesionego przez stronę postępowania.
Organizacja może przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i odpisy. Może także żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów lub
wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione jej
ważnym interesem. Powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin i ma prawo brać udział w jego
przeprowadzeniu – może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom, składać
wyjaśnienia oraz wypowiadać się co do przeprowadzonych dowodów. Przepis art.
31 § 3 k.p.a. przesądza więc o przysługujących organizacji formalnych uprawnieniach procesowych i w konsekwencji oznacza także, że przysługuje jej prawo
do wniesienia skargi na decyzję administracyjną wydaną w tym postępowaniu, o
czym niżej. Oczywiście dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu i rozważenie jej argumentów nie oznacza dla organu administracyjnego
obowiązku uwzględnienia zgłoszonych wniosków i wydania zgodnej z nimi decyzji.
Trzecią formą udziału organizacji w postępowaniu administracyjnym – poza
wszczynaniem postępowania i wstępowaniem do postępowania już wszczętego
– jest przedstawianie poglądu (art. 31 § 5 k.p.a.). Organizacja społeczna, która
nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, w tym taka, której żądania
wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu zostały
uznane za bezzasadne, a także organizacja społeczna, która nie zwracała się do organu z takimi żądaniami, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego.
Zgoda organu na przedstawienie poglądu przyjmuje postać postanowienia, na
które nie przysługuje zażalenie. Postanowienie to ma charakter aktu uznaniowego. Przepis nie określa przesłanek jego podejmowania. W literaturze wskazuje się
jednak, że uprawnienie organizacji społecznej nie jest ograniczone ani ze względu
na jej cele statutowe, ani ze względu na interes społeczny.
Pogląd na sprawę wyrażony w oświadczeniu organu statutowego organizacji
społecznej w trybie art. 31 § 5 k.p.a. nie jest równoznaczny z jej udziałem w
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postępowaniu na prawach strony, jeżeli organizacja społeczna nie zgłosiła żądania
dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu administracyjnym (postanowienie
NSA z 7 grudnia 1983 r., II SA 1605/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 104).
Należy podkreślić, że przedstawienie organowi administracji publicznej swojego poglądu w sprawie nie pozbawia organizacji społecznej uprawnienia do późniejszego wystąpienia z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu w
tej sprawie na prawach strony (art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a.), chyba że uprawnienie to
zostało w stosunku do niej wyłączone przepisem szczególnym rangi ustawowej
(wyrok NSA z 9 marca 1988 r., IV SAB 30/87, OSP 1989, z. 6, poz. 133).
W przypadku gdy organ wyrazi zgodę, organizacja społeczna może przedstawić swój pogląd w sprawie będącej przedmiotem postępowania – albo w formie
uchwały organu statutowego, albo w formie oświadczenia tego organu. Należy
przyjąć, że oświadczenie może złożyć jedynie organ jednoosobowy organizacji
społecznej, bowiem w przypadku organów kolegialnych właściwą formą ich działania jest uchwała. Organ administracji publicznej ocenia na podstawie przepisów
ustawy, względnie statutu, czy pogląd organizacji społecznej został przedstawiony
we właściwej formie.
W ujęciu dowodowym pogląd organizacji jest dokumentem podlegającym zasadzie swobodnej oceny dowodów.
Należy wspomnieć również o przepisie art. 31 § 4 k.p.a., który zobowiązuje
organ administracji publicznej wszczynający postępowanie administracyjne do
zawiadomienia o tym organizacji społecznej, jeżeli uzna, że może być ona zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe i gdy
przemawia za tym interes społeczny. Jak się łatwo domyślić, przepis ten nie jest
wykorzystywany w praktyce. Wykonanie tego obowiązku przez organ administracji publicznej jest uwarunkowane posiadaniem informacji, w tym wykazu organizacji społecznych, informacji na temat ich celów statutowych, a przede wszystkim
zależy od uznania tego organu.
Na zakończenie warto przytoczyć przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odnoszące się do
możliwości udziału organizacji społecznej w sprawach sądowoadministracyjnych
innych osób. Zasadą tych przepisów jest wynikające z art. 9 niniejszej ustawy
uprawnienie organizacji społecznej, w zakresie jej działalności statutowej, do brania udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Organizacja ta może
zgłosić swój udział w postępowaniu w charakterze uczestnika – zgodnie z art. 33 §
2 ustawy – w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej
działalności. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie
przysługuje zażalenie. Z kolei stosownie do art. 50 § 1 ustawy organizacja spo104

kph_ok.indb 104

2007-01-11 14:05:06

udział organizacji społecznej w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym

łeczna, w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów
prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, ma
prawo wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Sylwia Spurek – prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (praca magisterska „Udział organizacji społecznych na rzecz kobiet
w postępowaniu cywilnym”). Podczas stypendium prawniczego Legal Fellowship Program w 2000 r. pracowała w sztabie wyborczym Hillary Clinton. Autorka publikacji
„Kobiety, partie, wybory” oraz szeregu artykułów dot. praw kobiet. W 2004 r. ukończyła aplikację legislacyjną. Przygotowywała projekty aktów prawnych dot. równego
statusu kobiet i mężczyzn, w tym projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do listopada 2005 r. rzeczniczka prasowa prof. Magdaleny Środy, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Obecnie przygotowuje pracę
doktorską w zakresie przemocy w rodzinie w aspekcie prawa karnego materialnego i
procesowego.
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USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego
(…)
Art. 90. § 1. W postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel organizacji społecznej,
jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności
ochrony wolności i praw człowieka.
§ 2. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje przedstawiciela, który ma
reprezentować tę organizację, a przedstawiciel przedkłada sądowi pisemne
upoważnienie.
§ 3. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.
Art. 91. Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel
organizacji społecznej może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać
oświadczenia na piśmie.
(…)
Art. 355. Rozprawa odbywa się jawnie. Ograniczenia jawności określa ustawa.
Art. 356. § 1. Na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu
mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie, nie uzbrojone.
§ 2. Przewodniczący może zezwolić na obecność na rozprawie małoletnim oraz
osobom obowiązanym do noszenia broni.
§ 3. Nie mogą być obecne na rozprawie osoby znajdujące się w stanie nie licującym z powagą sądu.
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(…)
Art. 359. Niejawna jest rozprawa, która dotyczy:
1) wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczającego,
2) sprawy o pomówienie lub znieważenie; na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się jednak jawnie.
Art. 360. § 1. Sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli
jawność mogłaby:
1) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,
2) obrażać dobre obyczaje,
3) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny
być zachowane w tajemnicy,
4) naruszyć ważny interes prywatny.
§ 2. Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy także na żądanie osoby,
która złożyła wniosek o ściganie.
§ 3. Sąd może wyłączyć jawność całości albo części rozprawy, jeżeli choćby
jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie
ukończył 15 lat.
Art. 361. § 1. W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie,
oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez
oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i
oskarżonego. Jeżeli jest kilku oskarżycieli lub oskarżonych, każdy z nich może
żądać pozostawienia na sali rozpraw po jednej osobie.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi obawa ujawnienia tajemnicy
państwowej.
§ 3. W razie wyłączenia jawności przewodniczący może zezwolić poszczególnym osobom na obecność na rozprawie.
(…)
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Art. 406. § 1. Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela
głosu stronom, ich przedstawicielom oraz w miarę potrzeby przedstawicielowi
społecznemu, który przemawia przed obrońcą i oskarżonym. Głos zabierają w
następującej kolejności: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel
prywatny, powód cywilny, podmiot, o którym mowa w art. 416, obrońca oskarżonego i oskarżony. Przedstawiciele procesowi stron zabierają głos przed stronami.

USTAWA
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego
(…)
Art. 8. Organizacje społeczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą w wypadkach przewidzianych w ustawie
dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również
brać udział w toczącym się postępowaniu.
Art. 9. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta
sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.
(…)
Art. 61. § 1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o ochronę konsumentów organizacje społeczne, których zadanie statutowe nie polega
na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą wytaczać powództwa na rzecz
obywateli.
§ 2. W sprawach wymienionych w § 1 organizacja taka może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.
§ 3. Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona środowiska, ochrona konsumentów albo ochrona praw własności przemysłowej,
mogą w sprawach z tego zakresu wstąpić, za zgodą powoda, do postępowania
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w każdym jego stadium.
§ 4. Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie
zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, mogą w sprawach o roszczenia
z tego zakresu wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za
zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium.
Art. 62. Do organizacji społecznych wnoszących powództwa na rzecz obywateli, jak również do uczestnictwa takich organizacji w postępowaniu dla ochrony
praw obywateli, stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.
Art. 63. Organizacje wymienione w artykułach poprzedzających, które nie
uczestniczą w sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.
(…)
Art. 148. § 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe
są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie.
§ 2. Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę
także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.
(…)
Art. 152. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają - poza stronami i
osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie. Na posiedzenia niejawne mają
wstęp tylko osoby wezwane.
Art. 153. § 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części
przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności albo gdy mogą być ujawnione okoliczności
objęte tajemnicą państwową lub służbową.
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§ 2. Sąd może zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych również na wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione
lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w
tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.
Art. 154. § 1. Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele
ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony.
§ 2. Ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się
publicznie.
(…)
Art. 462. W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych organizacje społeczne, o których mowa w art. 61, a także inspektorzy pracy w zakresie
określonym w art. 631, mogą powodować wszczęcie postępowania na rzecz pracowników oraz ubezpieczonych. Przepisy art. 61-63 stosuje się odpowiednio.

USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego
(…)
Art. 31. § 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby
występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
§ 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej
za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopusz110
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czeniu organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie.
§ 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.
§ 4. Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że
może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na
swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny.
§ 5. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach
strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu
statutowego.
§ 6. (skreślony).

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
(…)
Art. 9. Organizacja społeczna, w zakresie swojej działalności statutowej, może
brać udział w postępowaniu w przypadkach określonych w niniejszej ustawie.
(…)
Art. 33. § 1. Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a
nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony.
§ 2. Udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie
brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której
mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej
statutowej działalności. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału
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w sprawie przysługuje zażalenie.
(…)
Art. 50. § 1. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym
interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów
prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.
§ 2. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu
ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.
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Wstęp
W niniejszym artykule przedstawiam orzecznictwo Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w Luksemburgu dotyczące osób homoseksualnych i transseksualnych. Termin
„orientacja seksualna” obejmuje co do zasady zagadnienia dotyczące osób homoseksualnych, często jednak, zarówno w piśmiennictwie, jak i w aktach prawnych,
rozumie się je jako obejmujące również osoby transseksualne, nie konstruując dla
nich (chociażby w instrumentach antydyskryminacyjnych) osobnego terminu.
Abstrahując od trafności takiej praktyki, warto orzecznictwo dotyczące tych grup
omawiać łącznie, ponieważ w obu przypadkach sądy stawiane są przed podobnymi problemami natury społeczno-moralnej, związanej z ludzką seksualnością,
a ponadto nierzadko motywy decyzji sądowych w obu przypadkach wzajemnie
na siebie oddziałują. Opracowanie niniejsze ma na celu przybliżenie problemów
prawnych, jakie mogą się pojawić przed obydwoma Trybunałami w kontekście
osób homoseksualnych i transseksualnych, ukazanie różnicy w sposobie ich interpretacji oraz wskazanie ostatnich kierunków orzecznictwa.

1. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA
Konwencja Rady Europy o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Konwencja), sporządzona 4 listopada 1950 roku w Rzymie, powołała do
życia dwa organy: Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Europejską Komisję
Praw Człowieka. 1 listopada 1998 roku, wraz z wejściem w życie Protokołu Nr
11, wprowadzającego reformę systemu kontrolnego Konwencji, oba organy zostały zastąpione przez nowy Trybunał, będący stałym sądem międzynarodowym.
Do niedawna Konwencja miała ograniczony wpływ na prawa lesbijek i gejów.
W pierwszej dekadzie po ratyfikacji Konwencji do Komisji napływało wiele spraw,
zwłaszcza przeciwko Republice Federalnej Niemiec, w których sprzeciwiano się
kodeksowi karnemu zakazującemu stosunków homoseksualnych między dorosłymi. We wszystkich sprawach Komisja uznała, że choć ustawa naruszała prawo
do prywatności z artykułu 8 § 1, to ingerencja ta była usprawiedliwiona ochroną
zdrowia i moralności (art. 8 § 2), a więc nie stanowiła naruszenia Konwencji. Na
 Należy tu zwrócić uwagę na charakterystyczną konstrukcję artykułu 8 Konwencji (jak również artykułów 9-11). Aby stwierdzić naruszenie tego artykułu, Trybunał najpierw bada, czy przedmiot skargi
mieści się w zakresie chronionego prawa oraz czy miała miejsce ingerencja w to prawo (§ 1). Następnie
Trybunał analizuje, czy ingerencja ta była usprawiedliwiona na podstawie klauzuli ograniczającej zawartej w § 2: czy była przewidziana przez prawo, czy służyła realizacji jednego z uprawnionych celów
wymienionych enumeratywnie w tym paragrafie oraz czy była konieczna w demokratycznym społeczeństwie (w ocenie tego ostatniego kryterium bierze się pod uwagę proporcjonalność środka do celu, margines
uznania państwa, gwarancje proceduralne, odpowiednie uzasadnienie ewentualnych decyzji władz).
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poparcie tej tezy Komisja zwróciła uwagę, że inne państwa europejskie również
zabraniały aktywności homoseksualnej, a więc nie istniała „europejska zgoda” co
do jej dekryminalizacji. Z czasem, gdy kraje europejskie stopniowo znosiły prawa
dotyczące sodomii, Trybunał zmienił swoje stanowisko.
W latach 80. XX wieku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dwa przełomowe orzeczenia: Dudgeon v. United Kingdom w roku 1981 oraz Norris v.
Irland w roku 1988, w których uznał, iż prawa o sodomii naruszają prawo do
poszanowania życia prywatnego (artykuł 8 Konwencji) w zakresie, w jakim penalizują dobrowolne stosunki homoseksualne pomiędzy dorosłymi w wieku co najmniej 21 lat. Dostrzegając ewolucję europejskiego consensusu, Trybunał uznał,
że powszechne w Europie zmiany stosunku do homoseksualizmu pozwalają na
dalsze zawężenie uznania państw. Wobec lepszego zrozumienia i zwiększonej tolerancji dla praktyk homoseksualnych znaczna większość państw nie uważała już
za konieczne lub właściwe stosowanie do nich prawa karnego – Trybunał zaś nie
mógł nie zauważać tych istotnych zmian w prawie wewnętrznym państw sygnatariuszy.
W sprawie Dudgeon krytykowaną legislację stanowiły Offences against the
Person Act z 1861 roku oraz Criminal Law Amendment Act z 1885, które miały na celu wyegzekwowanie panującej wówczas koncepcji seksualnej moralności i zakazywały szeroko pojętych aktów sodomii i „rażącej nieprzyzwoitości”, w
tym aktów homoseksualnych (w zasadzie głównie pomiędzy mężczyznami), bez
względu na wiek czy zgodę zaangażowanych w nie osób. Pierwotnie prawa te
obowiązywały w całej Irlandii, Anglii, Walii i Szkocji, jednakże na skutek reformy
prawa zapoczątkowanej w 1967 w Anglii i Walii oraz nieco później w Szkocji
akty te zostały uchylone i prywatne dobrowolne akty homoseksualne pomiędzy
mężczyznami powyżej 21 lat nie stanowiły już przestępstwa. Jednakże w Irlandii
Północnej prawo pozostało bez zmian. Trybunał stwierdził, że utrzymanie tych
przepisów w mocy, niezależnie od tego, czy były faktycznie stosowane, stanowi
naruszenie prawa skarżącego do poszanowania jego życia prywatnego, które obejmuje również jego życie seksualne. Tym samym zdaniem Trybunału homoseksualista mógł zostać uznany za ofiarę tego naruszenia poprzez samo istnienie tych
przepisów, ponieważ oddziaływały na jego życie w sposób bezpośredni i ciągły,
nawet jeśli wobec niego nie wszczęto postępowania lub istniało domniemane moratorium na ich stosowanie.
Wszystkie kryteria ograniczające prawa gwarantowane przez § 1 muszą być spełnione łącznie, aby Trybunał uznał, że naruszenie prawa jednostki było w danym wypadku uzasadnione.
 European consensus, czyli relatywnie jednolite stanowisko wśród państw-stron w danej kwestii.
 Dudgeon v. United Kingdom, judgment of 22 October 1981, Series A, no. 45.
 Norris v. Ireland, judgment of 26 October 1988, Series A, no. 142.
 Dugeon v. UK, § 41.
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Ponownie pojawiło się pytanie, czy ingerencję tę można usprawiedliwić poprzez klauzulę ochrony moralności zawartą w § 2 artykułu 8. Mimo odmiennego
niegdyś stanowiska, tym razem Trybunał stwierdził, że szeroki margines uznania państwa w kwestiach moralności nie jest nieograniczony. Ponieważ prawa o
sodomii dotyczą najbardziej intymnego aspektu życia prywatnego, muszą one
być poparte szczególnie ważnymi powodami, aby mogły być uznane za zgodne
z Konwencją. W szczególności moralna postawa społeczeństwa Irlandii Północnej wobec homoseksualizmu oraz obawa przed rozluźnieniem standardów moralnych nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla tak daleko idącej ingerencji w
życie prywatne jednostki. Prawo irlandzkie, ze względu na jego zakres i absolutny
charakter, jest ponadto nieproporcjonalne do zamierzonego celu.
Trybunał nie przychylił się jednak do postulatu skarżącego, by „wiek zgody”
dla stosunków homoseksualnych zrównać z przewidzianym dla stosunków heteroseksualnych. Trybunał podzielił tu opinię Komisji, iż taka regulacja mieści się
w granicach marginesu swobody Państwa w zakresie, w jakim ma ona na celu
ochronę małoletnich.
Konsekwencją wyroku była odpowiednia zmiana prawa, która weszła w życie
w grudniu 1982. Analogiczną decyzję podjął Trybunał w sprawie Norris v. Ireland, a w 1993 powtórzył powyższe wnioski w sprawie Modinos v. Cypr.10
Po tym istotnym kroku w dziedzinie ochrony prawa osób homoseksualnych do
prywatności nastąpił znów okres stagnacji. Organy konwencyjne konserwatywnie podchodziły do skarg osób homoseksualnych i transseksualnych dotyczących
życia rodzinnego, wieku zgody czy dyskryminacji w ogóle. W latach 80-tych i
90-tych wielokrotnie odrzucano próby podważenia przepisów prawnych, praktyk administracyjnych bądź orzeczeń sądowych, które oddziaływały niekorzystnie
na publiczne i prywatne życie mniejszości gejowsko-lesbijskiej. Główną odpowiedzialnością za faktyczne ograniczanie możliwości zastosowania Konwencji do
kwestii gejów i lesbijek, z powodu jej niechęci do rozszerzenia zasad wyrażonych
w Dudgeon i Norris poza wąskie ramy prywatnych stosunków seksualnych, obarczano Komisję. Ponieważ do 1991 roku nie było możliwości odwołania od skarg
indywidualnych odrzuconych przez Komisję, nigdy nie trafiły one przed Trybunał. Mimo początkowego sukcesu, zakres prywatności osób homoseksualnych
 Ibidem, § 61.
 “age of consent” - granica wieku dla dobrowolnej aktywności seksualnej, poniżej której jest ona karalna.
 Ibidem, § 62.
 Homosexual Offences (Northern Ireland) Order 1982. Por. Resolution H(83)13 of the Committee of
Ministers, 27/10/1983.
10 Modinos v. Cyprus, judgment of 22 April 1993, Series A no. 259.
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podlegający ochronie wciąż nie był równy zakresowi prywatności osób heteroseksualnych. Komisja długo utrzymywała, iż artykułu 8 Konwencji nie naruszają
prawa penalizujące stosunki seksualne pomiędzy mężczyznami w sytuacji, gdy
trzecia osoba znajduje się w tym samym budynku,11 jak też prawa przewidujące
wyższą granicę wieku dla aktywności seksualnej w przypadku gejów niż w przypadku osób heteroseksualnych i lesbijek.12 Komisja nie stwierdziła też naruszenia
Konwencji m.in. w sytuacji ustawy zabraniającej homoseksualistom służby wojskowej,13 odmowy partnerce tej samej płci prawa do kontynuacji najmu mieszkania (public housing lease) po śmierci jednej z nich, pomimo iż zgodę taką uzyskiwali partnerzy heteroseksualni,14 deportacji obcokrajowca pozostającego(ej) w
stałym związku homoseksualnym z obywatelem państwa, mimo iż krajowe prawo
imigracyjne nie zezwalało na deportację heteroseksualnego partnera w podobnej
sytuacji.15 W odrzuconych skargach albo uznawano, że ograniczenia te naruszały
prawo do prywatności, ale były usprawiedliwione przez którąś z klauzul z §2 artykułu 8, lub też Komisja stwierdzała, że dane prawo Konwencji w ogóle nie ma
zastosowania do osób homoseksualnych.
Jednakże w ostatnich latach można zaobserwować znaczący zwrot w orzecznictwie Trybunału, który rozpoczął się już w ostatnich latach istnienia Komisji.
W sprawie Sutherland v. United Kingdom16 Komisja rozszerzyła zakres prawa
do poszanowania życia prywatnego, obejmując nim dyskryminującą granicę wieku dla stosunków homoseksualnych. Zdaniem Komisji, prawo brytyjskie ustalające „wiek zgody” na stosunek seksualny pomiędzy mężczyznami na 18 lat17 (dla
osób heteroseksualnych wynosił 16 lat), podczas gdy młodzi mężczyźni poniżej
tego wieku podlegali ustawie karnej, stanowiło pogwałcenie art. 14 w związku
z art. 8 Konwencji. Uznano, iż ustawa przez samo swoje istnienie ingerowała w
życie prywatne skarżącego, mimo iż przeciw niemu samemu nie zostało wszczę11 Johnson v. United Kingdom, 47 Eur. Comm’n H.R. Dec. & Rep. 72 (1986).
12 Desmond v. United Kingdom, App. No. 9721/82, 1984; X. v. United Kingdom, App. No. 7215/75,
19 Eur. Comm’n H.R. Dec. & Rep. 66 (1978); H. F. v. Austria, App. No. 22646/93 (1995) (unpublished admissibility decision); 11 Zukrigl v Austria (No 17279/90) (13 May 1992, unpublished); X v
Belgium (No 9484/81) (1 March 1982, unpublished); X v United Kingdom (1980) 19 Eur. Comm’n
H.R. Dec. & Rep 46; X v Germany (1976) 3 Eur. Comm’n H.R. Dec. & Rep 46.
13 B. v. United Kingdom, App. No. 9237/81, 34 Eur. Common H.R. Dec. & Rep. 68 (1983).
14 S. v. United Kingdom, App. No. 11716/85, 47 Eur. Comm’n H.R. Dec. & Rep. 274 (1986).
15 X. and Y. v. United Kingdom, App. No. 9369/81, 32 Eur. Comm’n H.R. Dec & Rep. 220 (1983);
W.J. & D.P. v. United Kingdom, App No. 12513/86 (1987) (unpublished admissibility decision).
16 Euan Sutherland v. UK, App. No. 25186/94, Eur. Comm’n H.R. (Report of 1 July 1997). Po wprowadzeniu przez Wielką Brytanię i Irlandię Północną odpowiednich zmian legislacyjnych strony zawarły
ugodę zatwierdzoną już przez nowy Trybunał 27 Marca 2001.
17 Granica wieku obniżona została z 21 lat do 18 w latach 90-tych.
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te postępowanie karne.18 Następnie Komisja przypomniała, iż jej zadaniem jest
zbadanie, czy odmienne traktowanie służyło uprawnionemu celowi, o którym
mowa w §2 art. 8 Konwencji.19 Komisja uznała za zbędne dowodzenie, czy odmienne traktowanie ze względu na orientację seksualną stanowi dyskryminację ze
względu na „płeć”, czy też „jakikolwiek inny powód”.20 W każdym wypadku tego
typu nierówne traktowanie jest objęte jurysdykcją Komisji i musi być usprawiedliwione. Komisja przypomniała, iż unormowania prawne ustanawiające limity
wieku dla pewnych rodzajów aktywności seksualnej mogą być uzasadnione na
postawie §2 artykułu 8, o ile mają na celu ochronę moralności lub praw innych
jednostek. Jednakże ingerencja w najbardziej intymną sferę życia prywatnego wymaga szczególnie silnego uzasadnienia i margines uznania państw w tej sferze
powinien być stosunkowo wąski. Wielka Brytania, zdaniem Komisji, nie podała
satysfakcjonujących argumentów mogących uzasadnić dyskryminujące przepisy,
zwłaszcza przyjąwszy, iż „17 letni mężczyzna, który chce utrzymywać stosunki
seksualne z rówieśnikiem płci męskiej, jest w „relewantnie podobnej sytuacji” co
17 letni mężczyzna utrzymujący stosunki z rówieśniczką płci żeńskiej”.21 Jednym
z argumentów rządu uzasadniających dyskryminujący „wieku zgody” była konieczność ochrony chłopców pomiędzy 16 a 18 rokiem życia „przed podejmowaniem kroków, których mogą później żałować”. Komisja stwierdziła, iż w świetle
badań naukowych orientacja seksualna zarówno chłopców, jak i dziewcząt jest już
ukształtowana w wieku lat 16 i nie istnieje ryzyko „rekrutacji do homoseksualizmu”. Ponadto ryzyko uwiedzenia przez starszego mężczyznę jest takie samo w
przypadku młodych mężczyzn, jak i młodych kobiet, a zatem chłopcy nie wymagają szczególnej ochrony w tej kwestii i różny wiek zgody w obu przypadkach nie
jest uzasadniony. „Jeśli nawet przyjąć, że niektórzy chłopcy mogą potrzebować
ochrony przed zbyt wczesnym doświadczeniem homoseksualnym, Komisja nie
podziela zdania, że środkiem proporcjonalnym do tego celu jest sankcja karna nie
tylko dla starszego mężczyzny, który podejmuje stosunki z nieletnim, ale także dla
tego nieletniego, który rzekomo wymaga ochrony”.22 Cytując wyrok w sprawie
Dudgeon, Komisja uznała również, że chęć zaznaczenia przez państwo dezaprobaty dla homoseksualizmu w żadnym wypadku nie może stanowić obiektywnego

18 Ibidem, § 36. Komisja zastosowała tu analogiczne rozumowanie co ECHR w sprawach Dudgeon,
Norris i Modinos.
19 Ibidem, §§ 51-54.
20 Komisja odniosła się tu do orzeczenia Komitetu Praw Człowieka utworzonego na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który uznał że orientacja seksualna zawiera
się w pojęciu „płeć” na potrzeby art. 26 Paktu, i nie ma potrzeby decydować, czy mieści się w pojęciu
„jakiekolwiek innego powodu” (Toonen v. Australia, CCPR/C/50/D/488/1992).
21 Sutherland, §52.
22 Ibidem, §64.
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lub rozsądnego uzasadnienia nierównego traktowania przez prawo karne.23 Trzeba podkreślić, że decyzja Komisji odnosiła się jedynie do penalizacji zachowania
młodych mężczyzn, tym samym pozostawiając w gestii państwa regulację karalności dorosłych za stosunki seksualne z nieletnimi.24
Decyzja ta jest istotna, gdyż stanowiła zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej, niejako „uchylając” wcześniejsze decyzje, podtrzymujące dyskryminujący
„wiek zgody” na stosunki seksualne. Ponadto po raz pierwszy organy strasburskie uznały zarzut naruszenia artykułu 14 Konwencji w odniesieniu do orientacji
seksualnej. Należy w tym miejscu przypomnieć, że artykuł 14 Konwencji nie
stanowi „samodzielnej” klauzuli antydyskryminacyjnej i nie nakłada na państwa
ogólnego obowiązku równego traktowania.25 Jest on ściśle związany z pozostałymi
prawami i wolnościami przewidzianymi w Konwencji i wymaga, aby państwa
zapewniały ochronę praw przez nią gwarantowanych w sposób niedyskryminujący. Zarzut dyskryminacji musi więc dotyczyć sfery objętej zakresem jednego z
pozostałych materialnych postanowień Konwencji lub Protokołów, przy czym nie
jest konieczne, by dane prawo samo w sobie również zostało naruszone. Skarżący
musi wykazać, że przy korzystaniu z tychże praw i wolności doszło do różnicy w
traktowaniu jego oraz innych osób znajdujących się w porównywalnej sytuacji, a
różnica ta nie miała obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia. Zatem nie można
stwierdzić naruszenia samego artykułu 14, lecz tylko w związku z innym artykułem Konwencji.
Trybunał miał okazję potwierdzić powyższe wnioski Komisji w 2003 roku,
odrzucając zróżnicowany wiek zgody w sprawie L. and V. v. Austria,26 gdzie obaj
skarżący (dorośli) zostali skazani za dobrowolne stosunki homoseksualne z nieletnimi pomiędzy 14 a 18 rokiem życia, podczas gdy zakaz karny nie dotyczył stosunków heteroseksualnych ani homoseksualnych z dziewczętami w tym samym
wieku.27 Trybunał, idąc o krok dalej niż Komisja w sprawie Sutherland, stwierdził
23 Ibidem, §65.
24 Wkrótce po ogłoszeniu raportu Komisji rząd Wielkiej Brytanii przedstawił propozycje odpowiednich
zmian legislacyjnych. Kolejne projekty były kilkakrotnie odrzucane przez Izbę Lordów i ostatecznie Sexual Offences (Amendment) Act 2000 ujednolicający wiek zgody wszedł w życie 8 stycznia 2001. W tej
sytuacji strony zawarły ugodę zatwierdzoną już przez nowy Trybunał i sprawa została skreślona z listy
27 marca 2001.
25 Warto zauważyć, że taki właśnie ogólny zakaz dyskryminacji przewiduje Protokół 12 do Konwencji,
otwarty do podpisu 4 listopada 2000. Protokół 12 nie wymienia wyraźnie „orientacji seksualnej” wśród
przesłanek dyskryminacji, ale ich katalog jest otwarty zwrotem „i innej przyczyny”. Aby mógł wejść w
życie, wymagał ratyfikacji przez dziesięć państw, co nastąpiło 1 kwietnia 2005, ale tylko wobec państw,
które dokonały ratyfikacji. Polska jak dotąd nie ratyfikowała ani nie podpisała Protokołu 12.
26 L. and V. v. Austria, 9 January 2003, ECHR 2003‑I.
27 Przepis ten istniał obok przepisów przewidujących sankcje karne za gwałt lub wykorzystywanie
nieletnich niezależnie od płci.
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naruszenie art. 14 w związku z art. 8, zauważając coraz powszechniejszy europejski consensus co do stosowania jednakowego wieku zgody na stosunki seksualne,
czy to heteroseksualne, czy homoseksualne. Ponadto Trybunał podkreślił, że o ile
przedmiotowe przepisy wyrażały uprzedzenia po stronie heteroseksualnej większości wobec homoseksualnej mniejszości, takie negatywne postawy nie mogą
stanowić wystarczającego usprawiedliwienia dla zróżnicowanego traktowania.
Kolejne sprawy, które zakończyły się pomyślnie dla skarżących i spowodowały
zmianę prawa krajowego, to Lustig-Prean and Beckett v. United Kingom oraz
Smith and Grady v. United Kingdom.28 W wyrokach z września 1999 roku Trybunał stwierdził, iż śledztwa dotyczące orientacji seksualnej oraz zwalnianie lesbijek i gejów z wojska na tej podstawie stanowi naruszenie prawa do poszanowania
życia prywatnego.29 W tych sprawach skarżący, żołnierze w różnym stopniu i na
różnych stanowiskach, a także różnej płci, zostali posądzeni o homoseksualizm. W
następstwie tych oskarżeń władze wojskowe przeprowadziły szczegółowe i mające
inkwizytorski i upokarzający charakter śledztwa dotyczące ich życia intymnego,
obejmujące również przeszukiwanie mieszkań oraz szczegółowe przepytywanie,
także ich bliskich, na temat ich upodobań seksualnych. Pani Smith była między
innymi pytana o to, czy utrzymywała stosunki seksualne ze swoją szesnastoletnią
przybraną córką. Raport ze śledztwa był przekazywany zwierzchnikom skarżących. Wszyscy skarżący na rożnych etapach śledztwa przyznawali się do orientacji
homoseksualnej i zostali z tego powodu zwolnieni z armii, niezależne od ich dotychczasowej nienagannej służby30 oraz wcześniejszych rekomendacji do awansu.
Trybunał zwrócił też uwagę na fakt, iż nawet po przyznaniu się skarżącego do
swojej orientacji (pani Smith przyznała to już podczas pierwszej rozmowy) upokarzające śledztwo było kontynuowane.
Trybunał uznał, iż śledztwa policji wojskowej mające na celu weryfikację orientacji seksualnej skarżących stanowiły bezpośrednie naruszenie ich prawa do poszanowania życia prywatnego; zwolnienie ze służby w ich następstwie również naruszyło to prawo.31 Ponadto, zdaniem Trybunału, żadne z tych naruszeń nie mogło
być usprawiedliwione na podstawie § 2 artykułu 8 Konwencji, gdyż ingerencja
w najbardziej intymną sferę życia jednostki wymaga szczególnie poważnych powodów. Chociaż procedura towarzysząca zwolnieniom była „przewidziana przez
ustawę” i według rządu brytyjskiego miała ona na względzie „bezpieczeństwo
28 Lustig-Prean and Beckett v. UK, 27 September 1999; Smith and Grady v. UK, 27 September 1999,
ECHR 1999‑VI
29 Wyroki te również stanowią zmianę dawnej linii orzeczniczej Komisji, która w kontekście homoseksualistów w armii akceptowała argument konieczności zapobiegania szantażom i zachowania zaufania
i poufności.
30 Niektórzy ze skarżących służyli w armii kilkanaście lat.
31 Smith and Grad, § 71; Lustig-Prean and Beckett, § 64.
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państwowe” i „ochronę porządku”, ingerencja władz w życie prywatne nie spełniała kryterium „konieczności w demokratycznym społeczeństwie”.32 Pojęcie „demokratyczne społeczeństwo” obejmuje, zdaniem Trybunału, pluralizm, tolerancję
i otwartość umysłu.33 Trybunał odrzucił szereg argumentów rządu mających uzasadnić cel i sposób prowadzenia przedmiotowych śledztw, a ponadto zauważył,
iż skarżący zostali zwolnieni z powodu swoich „wrodzonych osobistych cech”, a
nie z powodu ich postępowania, i ta powszechna, automatyczna praktyka władz
wojskowych również nie znalazła uzasadnienia.
Jako jeden z argumentów usprawiedliwiających dyskryminacyjną politykę
Wielka Brytania podała, iż obecność jawnych lesbijek i gejów w wojsku wpływała
na pogorszenie zdolności operacyjnych armii nie z powodu rzekomych ułomności
ich służby, lecz za sprawą negatywnej reakcji heteroseksualnych żołnierzy. Zdaniem Trybunału homofobiczne uprzedzenia innych żołnierzy nie mogą usprawiedliwiać dyskryminacji i zwalniania ze służby homoseksualistów bardziej niż
poglądy rasistowskie mogłyby usprawiedliwiać zwolnienia czarnych żołnierzy.
Ponadto rząd nie podał żadnych dowodów na poparcie tezy, że zezwolenie osobom homoseksualnym na służbę w wojsku wpłynęłoby negatywnie na morale
lub zdolność bojową, tym bardziej że podobne problemy nie występują w innych
krajach europejskich, w których takie zakazy nie istnieją. W opinii Trybunału
wszelkie trudności, które mogłyby się pojawić w tym kontekście, mogą być rozwiązane poprzez wprowadzenie odpowiedniej polityki i kodeksu postępowania,
przepisy dyscyplinarne, edukację i szkolenia, tak jak to miało miejsce w przypadku integracji rasowej oraz dyskryminacji i molestowania ze względu na płeć.
Trybunał rozpatrywał te sprawy wyłącznie na gruncie prawa do prywatności,
uznając, iż zarzut naruszenia również artykułu 14 jest w gruncie rzeczy tożsamy z
już rozstrzygniętym i nie wymaga osobnej analizy.34
Konsekwencją tych wyroków była zmiana polityki Wielkiej Brytanii dotyczącej
lesbijek i gejów w siłach zbrojnych; 12 stycznia 2000 rząd wprowadził wojskowy
kodeks postępowania – The Armed Forces Code of Social Conduct Policy Statement35 – znoszący zakaz służby dla homoseksualistów oraz wyjaśniający nową
politykę armii w kwestii osobistych związków personelu wojskowego, dyskryminacji i granic ingerencji w życie prywatne. Kodeks adresowany jest do wszystkich
członków personelu wojskowego, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, rangi
32 Smith and Grady, §§ 72-112; Lustig-Prean and Beckett, §§ 65-105.
33 Smith and Grady, § 87; Lustig-Prean and Beckett, § 80.
34 Smith and Grady, § 115; Lustig-Prean and Beckett, § 108.
35 Zob. Rezolucje Komitetu Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 dotyczące egzekucji wyroków w sprawach Smith i Lustig-Prean: Committee of Ministers Resolution ResDH(2002)34, ResDH(2002)35.
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i statusu.36
Grupowe praktyki sadomasochistyczne nie mieszczą się w zakresie „życia prywatnego” objętego ochroną. W sprawie Laskey, Jaggard & Brown v. United Kingom37 Trybunał orzekł, że oskarżenie i skazanie na karę więzienia trzech gejów
za uczestniczenie w grupowych38 sadomasochistycznych praktykach seksualnych,
którym towarzyszyła dystrybucja kaset wideo, nie stanowiło niedozwolonej ingerencji w ich życie prywatne. Zdaniem Trybunału rzeczone akty sadomasochistyczne wiązały się zadawaniem bólu i obrażeń, które nie miały charakteru błahego
ani przemijającego. Ta okoliczność odróżniała niniejszą sprawę od poprzednich
dotyczących prywatnych dobrowolnych stosunków homoseksualnych pomiędzy
dorosłymi.39 Trybunał zgodził się z argumentami rządu, że państwo ma prawo
kontrolować zachowanie, które wiąże się z wyrządzaniem fizycznej krzywdy, niezależnie od tego, czy ma ono miejsce podczas aktów seksualnych czy nie. Tym
samym margines uznania państwa jest tu szerszy i do niego należy ustalenie, jaki
poziom obrażeń powinien być tolerowany przez prawo w sytuacji, gdy ofiara agresji wyraża na nie zgodę. Ostatecznie ingerencja państwa w postaci wyroków karnych była usprawiedliwiona jako konieczna w demokratycznym społeczeństwie w
celu ochrony zdrowia, zważywszy na ekstremalny charakter czynów.40
W późniejszym wyroku w sprawie A.D.T. v. United Kingdom41 z 2000 roku
nowy Trybunał uznał, iż penalizacja zachowań seksualnych mężczyzn z udziałem
lub w obecności więcej niż dwóch osób narusza ich prawo do prywatności.
Podczas przeszukania w domu skarżącego A.D.T. policja zajęła taśmy wideo
i zdjęcia przedstawiające skarżącego uprawiającego seks z czterema innymi mężczyznami. A.D.T. został aresztowany, oskarżony i skazany za czyn „rażącej nieprzyzwoitości pomiędzy mężczyznami”.42 Mimo iż znowelizowane przepisy karne
zniosły karalność prywatnych stosunków homoseksualnych (pomiędzy mężczyznami), za „nieprywatne” ustawa uznawała każde zachowanie seksualne w pry36 Chociaż większość państw zniosła podobne ograniczenia (przynajmniej oficjalnie), to marynarka
brytyjska poszła o krok dalej. W lutym 2005 roku zwróciła się z prośbą do Stonewall, organizacji zajmującej się prawami osób homoseksualnych, o pomoc w rekrutacji lesbijek i gejów, a także zatrzymaniu
ich w armii. Jedną ze strategii mają być ogłoszenia w prasie gejowskiej/lesbijskiej. Marynarka Królewska
postanowiła zmienić atmosferę w służbie, aby osoby homoseksualne czuły się bardziej komfortowo i aby
presja otoczenia nie była przeszkodą dla coming outu (S. Lyall, New Course by Royal Navy: A Campaign
to Recruit Gays, “The New York Times”, 22 Luty 2005).
37 Laskey, Jaggard & Brown v. United Kingdom, 19 February 1997, Reports 1997-I.
38 Gdzie grupa była liczna i zorganizowana.
39 Ibidem, § 45.
40 Ibidem, § 49-50.
41 A.D.T. v. United Kingdom, 31 July 2000, ECHR 2000-IX.
42 Nie istniały natomiast analogiczne przepisy w odniesieniu do seksu heteroseksualnego lub lesbijskiego.
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watnym domu z udziałem lub w obecności więcej niż dwóch osób. Oskarżenie
dotyczyło jedynie zachowania, które miało miejsce w domu skarżącego, nie postawiono mu żadnego zarzutu związanego z nagraniem przedmiotowych taśm.
Trybunał uznał argument skarżącego, iż przedmiotowe przepisy karne naruszały jego życie prywatne bezpośrednio i to w dwojaki sposób: poprzez samo ich
istnienie (odniesienie do wyroków Dudgeon, Norris i Modinos) oraz ponieważ
został na ich podstawie oskarżony i skazany. Odrzucone zostały argumenty rządu,
iż przedmiotowe zachowanie skarżącego nie mieściło się w pojęciu „życia prywatnego”, ponieważ było nagrywane i obecnych było kilka osób. Trybunał zauważył, że skarżącemu nie postawiono żadnych zarzutów związanych z produkcją lub
dystrybucją taśm; nie było też dowodu, aby taśmy te, przed ich zajęciem przez
policję, były oglądane przez kogokolwiek poza uczestnikami, nic też nie wskazywało na to, by skarżący zamierzał je upublicznić, zwłaszcza w sytuacji, gdy on
sam starannie ukrywał swoją orientację i nalegał na zachowanie anonimowości w
postępowaniu przed Trybunałem.43
Następnie Trybunał analizował, czy naruszenia te były uzasadnione, w szczególności czy były „konieczne w demokratycznym społeczeństwie”44 dla osiągnięcia celu, którym, zdaniem rządu, było ochrona moralności oraz praw innych.
Rząd Wielkiej Brytanii stał na stanowisku, iż ochrona moralności wymaga pozostawienia państwu szerokiego marginesu uznania w kwestii ustalenia, kiedy istnieje „nagląca społeczna potrzeba” jego ingerencji. Próbował on usprawiedliwić
brytyjskie prawo, rozróżniając „intymną, prywatną, a więc dopuszczalną aktywność homoseksualną (pomiędzy dwoma mężczyznami) od grupowej, potencjalnie
publicznej, a zatem niedopuszczalnej aktywności homoseksualnej (pomiędzy więcej niż dwoma mężczyznami)”.45 Trybunał odrzucił ten argument. Przyznał, iż w
pewnych sytuacjach aktywność seksualna może przebiegać w sposób usprawiedliwiający ingerencję państwa, gdyż albo nie stanowiłaby ona naruszenia prawa do
prywatności, albo też byłaby uzasadniona ochroną zdrowia lub moralności. Fakty
z niniejszej sprawy nie wskazywały jednak, zdaniem Trybunału, na tego rodzaju
sytuację. Trybunał powtórzył, iż zachowanie seksualne skarżącego miało charakter całkowicie prywatny, miało miejsce wśród ograniczonej liczby jego przyjaciół
i było mało prawdopodobne, by osoby postronne mogły się o nich dowiedzieć.
Sam fakt ich nagrywania nie oznaczał jeszcze chęci wprowadzenia nagrań do obrotu publicznego, co zresztą nie zostało skarżącemu zarzucone. Tym samym należało tu zastosować taki sam wąski margines uznania jak w innych sprawach do43 Ibidem, §§ 21-26
44 Zob. przypis 1.
45 Ibidem, § 27.
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tyczących intymnej sfery życia prywatnego (na przykład w sprawie Dudgeon).46
Wobec braku jakichkolwiek względów natury publiczno-zdrowotnej (nagrane
akty seksualne nie miały charakteru sadomasochistycznego lub wskazującego na
zagrożenie zdrowia uczestników),47 Trybunał stwierdził, iż argumenty rządu przemawiające za penalizacją stosunków seksualnych z udziałem kilku mężczyzn były
niewystarczające, aby usprawiedliwić istnienie przedmiotowych przepisów, a tym
bardziej skazanie skarżącego w niniejszej sprawie. Tym samym miało miejsce naruszenie artykułu 8 Konwencji. Nie było potrzeby analizować naruszenia art. 14
w związku z art. 8.
Artykuł 8 gwarantuje również prawo do poszanowania życia rodzinnego. Pomimo ewolucji postaw społecznych i prawa w odniesieniu do związków homoseksualnych, Komisja Praw Człowieka odmawiała objęcia ich pojęciem „życia
rodzinnego”. W licznych wcześniejszych decyzjach Komisja niezmiennie stała na
stanowisku, że związki osób tej samej płci nie są równoznaczne ze związkami heteroseksualnymi, a nierówne ich tratowanie nie stanowi dyskryminacji w rozumieniu art. 14 Konwencji. Trybunał powoli rozszerzał to pojęcie na faktyczne związki
heteroseksualne, ale jak dotąd nie objął nim również związków osób tej samej płci.
W decyzji z maja 2001 Trybunał uznał za niedopuszczalną skargę Mata Estevez v.
Spain,48 w której skarżący zarzucał naruszenie art. 8 i 14 przez to, że przepisy przewidujące zasiłki w wypadku śmierci małżonka nie dotyczyły stałych faktycznych
związków homoseksualnych. Trybunał na wstępie przypomniał wcześniejsze decyzje Komisji, iż związki homoseksualne nie mieszczą się w zakresie pojęcia „życia
rodzinnego”. Mimo iż wiele krajów europejskich postanowiło prawnie uznać stałe
związki osób tej samej płci, wobec braku powszechnego wspólnego stanowiska
państw-stron sfera ta pozostaje objęta szerokim marginesem ich uznania. Natomiast zakładając, że związek skarżącego mieści się w pojęciu „życia prywatnego”,
zróżnicowanie jego sytuacji przez przedmiotowe przepisy było usprawiedliwione
ochroną rodziny opartej na więzach małżeńskich.49 W omawianym niżej wyroku
Karner kwestia ta pozostała otwarta. Do tej pory Trybunał nie podważył też decyzji Komisji odmawiających kobiecie homoseksualnej prawa opieki nad biologicznym dzieckiem partnerki, mimo iż de facto obie wspólnie je wychowywały.50
Jeśli jednak osoba homoseksualna jest biologicznym rodzicem dziecka, nic nie
usprawiedliwia ingerencji w życie rodzinne. W grudniu 1999 zapadł wyrok Try46 Ibidem, § 37.
47 Trybunał odróżnił zatem tą sprawę od Laskey, Jaggard & Brown v. United Kingom, gdzie miało
miejsce wyrządzanie fizycznej krzywdy.
48 Mata Estevez v. Spain (dec.), no. 56501/00, ECHR 2001‑VI.
49 Ibidem.
50 Kerkhoven and Hinke v. The Netherlands, 15666/89 (dec.) 19 May 1992.
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bunału w sprawie Salguiero da Silva Mouta v. Portugal51 stwierdzający naruszenie artykułu 14 w związku z artykułem 8 Konwencji. W sprawie tej portugalski
sąd apelacyjny uchylił wyrok sądu rodzinnego przyznający skarżącemu, który był
gejem i mieszkał ze swoim partnerem, prawo do opieki na jego córką po rozwodzie. Skarżący złożył wniosek o przyznanie mu prawa opieki, gdy jego była żona
(która wcześniej uzyskała prawo opieki na podstawie ugody między rodzicami)
ustawicznie uniemożliwiała mu kontakty z dzieckiem. Po przesłuchaniu dziecka,
rodziców, partnera skarżącego oraz na podstawie opinii biegłych psychologów sąd
rodzinny uznał, iż skarżący lepiej niż matka zapewni córce wsparcie emocjonalne
i finansowe oraz będzie przestrzegał ustalonych warunków odwiedzin. Matka odwołała się do Sądu Apelacyjnego w Lizbonie, który uchylił ten wyrok i przyznał
jej prawo opieki nad dzieckiem. Sąd oparł się początkowo na domniemaniu istniejącym w prawie portugalskim, iż opiekę nad dzieckiem należy przyznać matce,
o ile szczególne powody nie przemawiają za innym rozwiązaniem. Zdaniem sądu
postępowanie matki oraz inne dowody zebrane prze sąd rodzinny nie wystarczały
do obalenia tego domniemania. Jednakże, zdaniem sądu, „nawet gdyby tak nie
było, opieka nad dzieckiem powinna być przyznana matce. (…) Fakt, że ojciec
dziecka, który pogodził się ze swoją homoseksualnością, pragnie mieszkać z innym mężczyzną, jest rzeczywistością, którą trzeba zaakceptować. Wiadome jest, że
społeczeństwo jest coraz bardziej tolerancyjne wobec takich sytuacji. Jednakże nie
można polemizować, że takie środowisko jest najzdrowsze i najbardziej stosowne dla rozwoju psychologicznego, społecznego i umysłowego dziecka, zwłaszcza
biorąc pod uwagę dominujący model w naszym społeczeństwie. (…) Dziecko powinno żyć w środowisku rodzinnym, w tradycyjnej portugalskiej rodzinie, która z
pewnością nie jest modelem, w jakim postanowił funkcjonować jej ojciec, jako że
żyje on z innym mężczyzną jak mąż i żona. Nie jest naszym zadaniem ustalenie,
czy homoseksualizm jest chorobą, czy też orientacją seksualną wobec osoby tej
samej płci. W obu przypadkach jest to anomalia, a dzieci nie powinny dorastać w
cieniu anomalnych sytuacji; takie są nakazy ludzkiej natury (…)”.52
Salgueiro da Silva Mouta zarzucił przed Trybunałem Praw Człowieka, że sąd
apelacyjny naruszył artykuł 8 oraz artykuł 14 Konwencji, odmawiając mu prawa
opieki tylko na podstawie jego orientacji seksualnej i przestarzałych stereotypów
na temat gejów oraz zmuszając go do ukrywania swojej orientacji homoseksualnej przed córką podczas wizyt. Portugalia podniosła, że państwa mają szeroki
margines uznania w sprawach rodzinnych i są lepiej predysponowane niż sądy
międzynarodowe do podejmowania decyzji w interesie dziecka. Trybunał uznał
jednak, że wyrok sądu apelacyjnego stanowi niewątpliwie ingerencję w prawo do
poszanowania życia rodzinnego i prywatnego ojca. Postanowił rozważyć zarzut
51 Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, 21 December 1999, ECHR 1999‑IX.
52 Ibidem, § 14.
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najpierw z punktu widzenia art. 14 w związku z art. 8. Trybunał zgodził się ze
skarżącym, że sąd apelacyjny, przyznając opiekę nad dzieckiem matce, a nie ojcu,
wprowadził nowy element (oprócz dobra dziecka), a mianowicie homoseksualność ojca i pozostawanie w związku z innym mężczyzną. Tym samym miało miejsce zróżnicowane traktowanie matki i ojca dziecka ze względu na jego orientację
seksualną, „pojęcie, które bez wątpienia objęte jest zakresem art. 14 Konwencji”,53 ponieważ zawarty w nim katalog ma charakter przykładowy, a nie wyczerpujący. Dla ustalenia, czy to zróżnicowane traktowanie stanowiło dyskryminację
sprzeczną z art. 14, należało ocenić, czy istniało jego obiektywne i rozsądne usprawiedliwienie, tzn. czy dążyło do realizacji uprawnionego celu i czy podjęte środki
były proporcjonalne do tego celu. Trybunał przyznał, że wyrok sądu apelacyjnego
realizował uprawniony cel ochrony zdrowia i praw dziecka, jednakże nie spełniał
warunku proporcjonalności. Trybunał podkreślił, że sąd rodzinny oparł swój wyrok na opiniach psychologów i zeznaniach świadków, których sam wysłuchał,
podczas gdy sąd apelacyjny oceniał fakty wyłącznie na podstawie akt. Ponadto zawarte w uzasadnieniu wyroku twierdzenia dotyczące orientacji seksualnej ojca nie
były jedynie obiter dictum, jak podnosił rząd, „niefortunnym” i bez znaczenia,
lecz wręcz przeciwnie – miały decydujący wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie.
Dowodem na to, zdaniem Trybunału, był fakt, że orzekając o prawie ojca do
kontaktów z dzieckiem, sąd ostrzegł go, by swoim zachowaniem w żaden sposób
„nie pozwolił córce zorientować się, że jej ojciec żyje z innym mężczyzną jak mąż
i żona”.54 Wobec powyższego Trybunał uznał, że sąd apelacyjny dokonał zróżnicowania ze względu na orientację seksualną skarżącego, „zróżnicowania, które jest
nie do przyjęcia na podstawie Konwencji”, oraz że nie została zachowana rozsądna proporcja pomiędzy zastosowanymi środkami i celem, który chciano osiągnąć.
Trybunał jednomyślnie orzekł naruszenie art. 14 w związku z art. 8.55
Wyrok Salgueiro da Silva Mouta zawiera pierwsze wyraźne stwierdzenie Trybunału, że zakaz dyskryminacji zawarty w art. 14 Konwencji dotyczy również
orientacji seksualnej.56 Ponadto stwierdzenie, że tego rodzaju dyskryminacja jest
„nie do zaakceptowania na podstawie Konwencji”, i to w kontekście prawa rodzinnego, sfery, w której państwa zawsze cieszyły się największym marginesem
uznania, pozwala sądzić, że żadne formy dyskryminacji lesbijek i gejów w innych
sferach życia, zwłaszcza opartej na stereotypach i uprzedzeniach, nie mogą być
53 Ibidem, § 28.
54 Ibidem, § 35.
55 Ibidem, § 36. Trybunał uznał, iż w świetle tego rozstrzygnięcia zbędna jest analiza zarzutu naruszenia odrębnie samego art. 8.
56 Potwierdzając tym samym wnioski Komisji w raporcie Sutherland, która jednakże zakończyła się
ugodą, nie doszło więc do merytorycznego rozstrzygnięcia przez Trybunał. Wyrok w sprawie A.D.T. był
późniejszy.
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dłużej tolerowane. Nie wydaje się jednak, aby omawiana wyżej sprawa zapowiadała zmianę stanowiska w odniesieniu do związków osób tej samej płci. Trybunał
stwierdził co prawda naruszenie prawa do życia rodzinnego skarżącego w połączeniu z zakazem dyskryminacji, ale trzeba pamiętać, że uznanie związku osób tej
samej płci nie było przedmiotem skargi – dotyczyła ona jego relacji i więzi z jego
własną córką, które jak najbardziej mieszczą się w tradycyjnym pojęciu rodziny.
W sprawie Fretté v. France57 skarżący, samotny gej, chciał adoptować dziecko.
Prawo krajowe pozwalało na adopcję przez osoby samotne. Skarżącemu odmówiono zgody na adopcję, a decydującym powodem odmowy był jego „wybór
stylu życia”, który nie gwarantował dziecku odpowiednich warunków rodzinnych
i psychologicznych, mimo jego niekwestionowanych cech osobistych i zdolności
wychowawczych. Skarżący zarzucił naruszenie art. 14 w związku z art. 8.58 Trybunał zauważył na wstępie, że Konwencja nie przewiduje prawa do adopcji, a prawo
do poszanowania życia rodzinnego odnosi się do istniejącej rodziny i nie tworzy
prawa do założenia rodziny. Mimo to jednak Trybunał kontynuował rozpatrywanie sprawy i uznał, że jeżeli jedynym powodem odrzucenia wniosku adopcyjnego
była orientacja seksualna skarżącego, stanowiłoby to zróżnicowane traktowanie
niewątpliwie objęte zakresem art. 14.59 Trybunał uznał jednakże, choć większością czterech głosów do trzech, że zróżnicowanie to służyło uprawnionemu celowi ochrony zdrowia i dobra dzieci. Zważywszy na brak wspólnego stanowiska
państw stron i podzielonej opinii środowiska naukowego co do ewentualnych
konsekwencji adopcji dziecka przez jedno lub dwoje rodziców homoseksualnych,
kwestia ta musi pozostać w ramach szerokiego uznania państw. Zdaniem Trybunału rząd nie przekroczył w niniejszej sprawie granicy tego marginesu. Większość
sędziów przyjęła więc ostrożne stanowisko, podobnie jak w sprawie X, Y, and
Z v. UK,60 że pozbawienie pewnych uprawnień może być uzasadnione brakiem
dostatecznych dowodów na to, że „niekonwencjonalna” rodzina nie jest szkodliwa dla dziecka. Z kolei mniejszość składu sędziowskiego zarzuciła decyzji władz
francuskich odniesienie się jedynie do faktu homoseksualności skarżącego, bez
powołania się na jakiekolwiek konkretne zachowanie czy zagrożenia, które mo57 Fretté v. France, 26 February 2002, ECHR 2002-I.
58 Skarżący podnosił też zarzut naruszenia gwarancji proceduralnych przewidzianych przez art. 6 w
postępowaniu przed Radą Stanu i ten został uwzględniony przez Trybunał.
59 Uzasadnienie wyroku jest tu nieco niespójne, gdyż, jak wspomniano wcześniej i jak też zauważyła
część sędziów w opiniach odrębnych, art. 14 Konwencji nie jest artykułem samodzielnym. Aby zbadać
jego ewentualne naruszenie, należy najpierw stwierdzić, czy dany artykuł Konwencji ma zastosowanie
do konkretnej sytuacji. Tymczasem tu Trybunał najpierw zauważył, że art. 8 nie obejmuje przedmiotu
skargi, a następnie przeszedł do analizy ewentualnego naruszenia art. 14 w związku z art. 8, tak jakby
odmowa adopcji ze względu na orientację seksualną i odmowa adopcji jako taka stanowiły odrębne
problemy.
60 Omawiana niżej.
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głyby mieć niekorzystny wpływ na rozwój dziecka.
Wyrok z 2003 roku w sprawie Karner v. Austria61 jest kolejnym kluczowym
zwrotem w orzecznictwie strasburskim. Skarżący pozostający w wieloletnim stałym związku homoseksualnym mieszkał wraz ze swoim partnerem w wynajmowanym przez niego mieszkaniu, a później pielęgnował go, gdy ten zachorował na
AIDS. Po śmierci partnera skarżącego właściciel lokalu wytoczył przeciwko niemu
pozew, żądając zakończenia umowy najmu. Sądy austriackie odrzuciły pozew w
dwóch instancjach, stwierdzając, że użyte w ustawie o najmie pojęcie „towarzysz
życia”, który ma prawo sukcesji najmu, obejmuje również partnerów homoseksualnych, a celem przedmiotowych przepisów jest zapobieganie nagłej bezdomności
mieszkających z najemcą bliskich mu osób. Jednakże Sąd Najwyższy uchylił te
decyzje i zakończył umowę najmu, przyjmując interpretację zgodną jego zdaniem
z intencją ustawodawcy w czasie uchwalania ustawy, tj. w roku 1974, i uznał, że
nie było wówczas zamiarem prawodawcy uwzględnianie partnerów tej samej płci.
Pan Karner stwierdził, że ten wyrok dyskryminuje go ze względu na orientację
seksualną, co stanowi naruszenie art. 14 w związku z art. 8 Konwencji.62
Mimo iż skarżący zmarł przed wydaniem wyroku i nikt z jego krewnych nie był
zainteresowany popieraniem skargi, Trybunał odrzucił wniosek rządu o skreślenie
sprawy z listy zgodnie z art. 37 Konwencji. Uznał, iż w niniejszej sprawie podniesiona została ważna kwestia o znaczeniu ogólnym nie tyko dla Austrii, ale i dla
innych państw-stron, a zatem dalsze jej rozpatrywanie jest konieczne ze względu
na poszanowanie praw człowieka (art. 37 §1 in fine) i przyczyni się do rozwoju
standardów ich ochrony.
Trybunał nie rozstrzygnął tu kwestii, czy związek skarżącego mieścił się w pojęciu „życie rodzinne” w rozumieniu art. 8 Konwencji – uznał badanie tej kwestii za
zbędną, skoro tak czy inaczej sytuacja, której dotyczyła skarga, stanowiła ingerencję w jego prawo do poszanowania mieszkania, a więc objęta była zakresem art. 8,
pozwalając tym samym na zbadanie ewentualnego naruszenia art. 14. Następnie
Trybunał przypomniał, cytując m.in. orzeczenia w sprawach Smith czy Mouta, że
różne traktowanie ze względu na orientację seksualną wymaga szczególnego uzasadnienia. Argumenty rządu, że przedmiotowa ustawa miała na celu ochronę tradycyjnej rodziny zostały odrzucone. Trybunał uznał, że nawet przy założeniu, że
jest to cel uprawniony, nie został spełniony warunek proporcjonalności użytego
środka. Rząd nie uzasadnił, w jaki sposób wąska interpretacja ustawy, wyłączająca
osoby homoseksualne od sukcesji najmu, miałaby być konieczna dla osiągnięcia
wspomnianego celu. Tym samym naruszony został art. 14 w związku z art. 8
61 Karner v. Austria, 23 lipca 2003, ECHR 2003-IX.
62 Do sprawy włączyły się, w charakterze interwenientów, organizacje ILGA-Europe, Liberty i Stonewall, reprezentowane przez prof. Roberta Wintemute z King’s College w Londynie.
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Konwencji.63
Dla osób transseksualnych szczególne znaczenie ma możliwość odzwierciedlania ich nowej płci w dokumentach państwowych, takich jak akt urodzenia, dowód tożsamości, paszport. Wiele skarg podnosiło zarzut naruszenia art. 8 w sytuacji, gdy dane państwo nie uznawało w pełni nowej płci osoby transseksualnej.
W jednych z wcześniejszych spraw – Rees v. United Kingdom64 i Cossey v. United Kingdom65 - Trybunał stanął na stanowisku, iż państwo nie ma obowiązku
wprowadzania odpowiednich zmian w akcie urodzenia po zmianie płci. Jednakże
w wyroku B. v. France66 Trybunał orzekł, że państwo powinno pozwolić osobie
transseksualnej na uwzględnienie zmiany płci w dokumentach codziennego użytku, jak dowód tożsamości, prawo jazdy, dokumenty ubezpieczenia społecznego.
Zdaniem Trybunału sytuacja B. różniła się od przypadków Rees i Cossey tym, że
odmowa zmiany tego typu dokumentów, które używane są każdego dnia, stanowi znacznie poważniejszą ingerencję w życie prywatne osoby transseksualnej niż
odmowa zmiany aktu urodzenia, który rzadko jest okazywany innym osobom.
Ponadto, odnośnie aktu urodzenia, Trybunał zwrócił uwagę na różnice w systemach prawnych Wielkiej Brytanii i Francji w odniesieniu do stanu cywilnego.
Rejestr urodzin w systemie angielskim ma na celu rejestrację faktu historycznego
i jego charakter oraz obowiązujące prawo nie pozwala na wprowadzanie w nim
innych zmian ze skutkiem wstecznym niż korekta ewidentnych błędów. Ponadto
rejestr ten ma charakter publiczny. Całkowita modyfikacja wpisu dotyczącego
płci stanowiłaby falsyfikację dokumentu, jawna adnotacja nie spełniałaby żądań
skarżącego, a jej zatajenie byłoby niedopuszczalne pod rządami prawa. Ogólnie
rzecz ujmując, uczynienie zadość prośbom skarżącego wymagałoby daleko idącej zmiany systemu prawnego i nałożenia na innych obywateli nowych obowiązków (np. poprzez wprowadzenie dowodu tożsamości). Tymczasem we Francji
akty urodzenia mogły być uaktualniane przez całe życie obywatela i nie istniały
przeszkody prawne, aby dopisać w nich adnotację o zmianie płci po wydaniu
odpowiedniego nakazu przez sąd. Ponadto bezpośredni dostęp do dokumentów
mają tylko upoważnieni urzędnicy, a jawność rejestrów zapewniona jest poprzez
wydawanie odpowiednich odpisów i kopii. Francja mogła więc przychylić się do
roszczenia skarżącego bez konieczności jakichkolwiek zmian legislacyjnych, bowiem celem wspomnianej adnotacji byłoby odzwierciedlenie aktualnej sytuacji
danej osoby. Co więcej, sądy krajowe we Francji wydawały już zarządzenia dokonania podobnych wpisów w przypadku innych osób transseksualnych.67 Odmo63 Karner, §§ 34-43.
64 Rees v. United Kingdom, judgment of 17 October 1986, Series A no. 106.
65 Cossey v. United Kingdom, judgment of 27 September 1990, Series A no. 184.
66 B. v. France, judgment of 25 March 1992, Series A no. 232-C.
67 Ibidem, §§ 52, 55.
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wa przez państwo dokonania zmian we wszystkich wspomnianych dokumentach
stanowiła więc naruszenie prawa do prywatności. Decydującym argumentem był
więc cel i sposób posługiwania się danym dokumentem; w przypadku B. musiały
one być stosunkowo często i w różnych sytuacjach życiowych okazywane innym
osobom, przez co B., która po operacji stała się kobietą, stawiana była wciąż w
sytuacji konfrontowania jej powierzchowności z płcią oznaczoną w dokumencie.
Trybunał przyznał, że ten stan rzeczy wiąże się ze zbyt dużą udręką, aby mógł być
uzasadniony potrzebą poszanowania praw innych.
Po tym wyroku ponownie pojawiły się próby podważenia brytyjskiej polityki
odmowy zgody na zmianę aktów urodzenia. W 1998 roku Trybunał wydał wyrok
w połączonych sprawach Sheffield and Horsham v. United Kingdom,68 nie znalazł jednak powodu, by odejść od stanowiska wyrażonego wcześniej w sprawach
Rees i Cossey. Ponownie rozróżnił akty urodzenia w systemie angielskim od dokumentów codziennego użytku, a ponadto uznał, iż od czasu tamtych wyroków
nie dokonano żadnych odkryć w dziedzinie medycyny, które rozwiałyby wątpliwości dotyczące przyczyn transseksualizmu. Skoro zaś świat medyczno-naukowy
nie podziela wspólnego stanowiska co do teorii, że płeć mózgu jest elementem
decydującym o płci człowieka, brak jej akceptacji przez państwo nie można uznać
za niezasadny; ponadto operacja zmiany płci nie skutkuje nabyciem wszystkich
cech biologicznych przeciwnej płci, pomimo znacznych postępów nauki w zakresie tej procedury.69
W sprawach Rees, Cossey oraz Sheffield and Horsham stwierdzono również
brak naruszenia artykułu 14. Zdaniem Trybunału, nie każda różnica w traktowaniu stanowi naruszenie tego artykułu – w tym celu należy ustalić, że inne osoby w
analogicznej sytuacji są traktowane lepiej, a rozróżnienie to nie ma uzasadnionego
i obiektywnego usprawiedliwienia. Odmowa odzwierciedlanie nowej płci osoby
transseksualnej w akcie urodzenia spełniała w opinii Trybunału ten warunek i
zachowana została równowaga pomiędzy interesami społeczeństwa i skarżącego,
gdyż sytuacje, w których musiałby ujawnić swoją poprzednią płeć, byłyby na tyle
rzadkie, że nie stanowiłyby nieproporcjonalnej ingerencji w jego prywatność.70
68 Sheffield and Horsham v. United Kingdom, judgment of 30 July 1998, Reports of Judgments and
Decisions 1998-V.
69 Ibidem, § 56. Rozumowanie to było wielokrotnie krytykowane. Autorzy komentarzy podnosili, że
prawdopodobnie operacyjne nabycie wszystkich cech biologicznych nowej płci nigdy nie będzie możliwe i
uzależnienie przyznania transseksualistom pewnych praw od tego warunku było równoznaczne z odmową ich przyznania kiedykolwiek. Uzasadnienie to wydaje się być tym bardziej arbitralne, że nierzadko
ludzie rodzą się bez wykształconych cech pozwalających jednoznacznie określić ich biologiczną płeć, a nie
odmawia się im przez to przynależności do jednej z nich. Podobnie kobiety, które z powodu raka straciły
piersi lub narządy rozrodcze, nie przestają być kobietami.
70 Ibidem, § 75-77.
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Stanowisko to miało jednak wkrótce ulec zmianie, o czym niżej.
Zakres ochrony życia rodzinnego w odniesieniu do osób transseksualnych również się rozszerza.
Skarga X, Y and Z v. United Kingdom71 dotyczyła osoby transseksualnej K-M
(X), jego partnerki (Y) oraz ich dziecka urodzonego dzięki sztucznemu zapłodnieniu (Z). X domagał się, aby uznano go za ojca Z w akcie urodzenia dziecka, chociaż nie był dawcą spermy. Według prawa brytyjskiego „biologiczny mężczyzna”
w tej samej sytuacji miałby takie prawo, ale X odmówiono. Trybunał w wyroku z
1997 roku uznał, że skarżący stanowili rodzinę w rozumieniu art. 8 Konwencji.
Jednakże, zdaniem Trybunału, odmowa uznania X za ojca nie stanowiła naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego niezgodnego z tym artykułem,
albowiem w świetle braku w ówczesnym czasie „europejskiego consensusu” państwa nie mają obowiązku uznawać za rodziców dziecka osób biologicznie z nim
nie spokrewnionych. Jakkolwiek wyrok nie był po myśli skarżących,72 istotne jest
tu ustalenie ważnej normy, że nie tylko biologicznie heteroseksualna para może
być uznawana za rodzinę. Pewne fragmenty wyroku są sformułowane w sposób
pozwalający na szerszą interpretację w przyszłości:
„(…) pojęcie „życie rodzinne” w artykule 8 nie jest ograniczone jedynie do
rodzin opartych na małżeństwie i może obejmować inne związki faktyczne. Wiele
czynników może mieć znaczenie dla decyzji, czy dany związek można określić
jako „życie rodzinne”, włączając to, czy para mieszka razem, długość ich związku
oraz to, czy okazują sobie wzajemne przywiązanie poprzez posiadanie dzieci lub
jakikolwiek inny sposób.”73
Niemniej jednak w dalszej części Trybunał wyraźnie kładzie nacisk na podobieństwo stosunków między skarżącymi do tradycyjnej heteroseksualnej rodziny
oraz na fakt wspólnych wysiłków w celu posiadania dziecka.74 Nie można więc
traktować tego wyroku jako zwiastuna nowego podejścia do par homoseksualnych.
Wyrok ten wydany został jeszcze przez stary Trybunał, do tego pięć lat przed
wyrokiem w omawianych niżej sprawach Christine Goodwin oraz I. Jest zatem
prawdopodobne, że Trybunał ponownie stanie przed problemem transseksualnych rodziców.
71 X, Y and Z v. United Kingdom, judgment of 22 April 1997, Reports of Judgments and Decisions
1997‑II
72 Wyrok Wielkiej Izby zapadł większością czternastu głosów do sześciu.
73 X., Y. and Z., § 36. W paragrafie tym Trybunał cytuje co prawda starsze sprawy (odwołania pominięte), ale pierwszy raz zdania te znalazły się w kontekście rodziny „nienormatywnej”.
74 Ibidem, § 37.
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Art. 12 Konwencji głosi: „Mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, zgodnie z ustawami krajowymi
regulującymi korzystanie z tego prawa”. W omawianych wyżej sprawach Rees,
Cossey, B. oraz Sheffield and Horsham Trybunał uznał, że art. 12 odnosi się jedynie do „tradycyjnego małżeństwa pomiędzy dwoma osobami o przeciwnej płci
biologicznej”,75 odmawiając tym samym prawa do małżeństwa osobom transseksualnym i, rzecz jasna, homoseksualnym.
Jednakże w lipcu 2002 roku76 Trybunał (w składzie Wielkiej Izby) zmienił swoje stanowisko, stwierdzając w sprawach Christine Goodwin v. UK oraz I. v. UK,77
że „nic nie usprawiedliwia uniemożliwiania osobom transseksualnym korzystania
z prawa do małżeństwa niezależnie od okoliczności” i nie ma już żadnych przesłanek, by pozostawić tę kwestię w granicach marginesu uznania państw. Zdaniem
Trybunału, rozsądek nie pozwala uzależniać współczesnego prawa do małżeństwa
od zdolności lub zamiaru posiadania dzieci, a słów „mężczyźni i kobiety” nie
można uważać za odnoszące się wyłącznie do płci określanej czysto biologicznymi
kryteriami.
Warto przytoczyć tu dane z raportu sporządzonego w tej sprawie na prośbę
Trybunału przez organizację pozarządową Liberty. Zgodnie z nim 54% państw
sygnatariuszy zezwalało na małżeństwo transseksualisty z osobą przeciwnej płci
niż płeć „pooperacyjna”,78 14% nie zezwalało (w tym Irlandia i Wielka Brytania),
natomiast ustawodawstwo 32% państw było niejasne.
Trybunał stwierdził też, uchylając niejako stanowisko przyjęte dawniej w Rees
i Cosssey, że odmowa oficjalnego prawnego uznania zmiany płci pooperacyjnego
osoby transseksualnej stanowi naruszenie art. 8.
Konsekwencją tych orzeczeń jest obowiązek podjęcia przez państwa sygnatariuszy Konwencji środków celem zlikwidowania wszelkich przeszkód prawnych
uniemożliwiających transseksualistom zawarcie małżeństwa i prawne uznanie
zmiany płci.
Stanowisko to zostało powtórzone w niedawnej sprawie Grant79 z maja 2006,
gdzie skarżąca, transseksualista M-K, która w wieku 26 lat dokonała operacyjnej
75 Rees, §§ 49–50; Cossey, §§ 49–50; Sheffield and Horsham, §§ 66–67.
76 A zatem cztery lata po ostatnim wyroku.
77 Christine Goodwin v. United Kingdom [GC], 11 July 2002, ECHR 2002‑VI; I. v. United Kingdom
[GC], 11 July 2002, ECHR 2002‑VI.
78 Wymienia się tu Austrię, Belgię, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Islandię, Włochy,
Litwę, Luksemburg, Holandię, Norwegię, Słowację, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Turcję i Ukrainę.
79 Grant v. the United Kingdom, no. 32570/03, 23 May 2006.
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zmiany płci, zarzuciła naruszenie art. 8 Konwencji,80 ponieważ odmówiono jej
zastosowania do niej wieku emerytalnego przysługującego kobietom i wypłaty
emerytury w wieku 60 lat. Trybunał uznał, iż od wydania wyroku w sprawie
Christie Goodwin skarżąca mogła uważać się za ofiarę naruszenia art. 8 przez to,
że odmowa przyznania jej praw emerytalnych przysługujących „biologicznym”
kobietom stanowiła odmowę prawnego uznania jej nowej płci. Trybunał stwierdził zatem naruszenie jej prawa do poszanowania życia prywatnego.

Podsumowanie
Ostatnie wyroki Trybunału Praw Człowieka dowodzą, że powoływanie się na
prawo do poszanowania życia prywatnego może jednak okazać się skuteczne i
przynieść pożądane zmiany w prawie krajowym lub praktyce organów państwowych. Po okresie pewnego rodzaju stagnacji Trybunał coraz częściej rozszerza zakres pojęcia „życie prywatne” na potrzeby art. 8 Konwencji, obejmując ochroną
coraz więcej sfer życia codziennego, w których mniejszość gejowsko -lesbijska
spotyka się z dyskryminacją lub brakiem ochrony ze strony państwa. Nawet jeżeli
Strasburg wciąż ostrożnie podchodzi do rozszerzania pojęć „życia rodzinnego” lub
„małżeństwa” w kontekście osób homoseksualnych, należy zauważyć i docenić
znaczący zwrot w tej kwestii w odniesieniu do osób transseksualnych.
Trzeba tu przypomnieć powszechnie znane stwierdzenie, że Konwencja jest
„żyjącym instrumentem”. Co z niego wynika? Otóż to, że Trybunał stara się obserwować i nadążać za zmianami społecznymi i prawnymi zachodzącymi w Europie,
a nawet, jak widać na przykładzie powyższych spraw, rozwojem nauki. Jednakże,
interpretując Konwencję, Trybunał musi wyważyć różne racje – z jednej strony
uznanie suwerenności narodowych rządów, subsydiarny charakter swojej jurysdykcji, z drugiej zapewnienie elastycznego charakteru Konwencji jako nowoczesnego dokumentu, reagującego na tendencje myśli naukowej i aktualną praktykę
w Europie. Przy tym, dążąc do ujednolicenia standardów ochrony praw człowieka
w Europie, Trybunał nie może dopuścić do ich zaniżenia. Zachowanie równowagi pomiędzy tymi dążeniami jest trudne. Trybunał ma bowiem świadomość, że
Konwencja jest umową, która istnieje wyłącznie dzięki porozumieniu i akceptacji
państw sygnatariuszy. Jego jurysdykcja i możliwość jej egzekwowania zależy od
tego, w jakim zakresie rządy państw zechcą się podporządkować jego decyzjom.
Siła i autorytet Trybunału, dzięki którym praktycznie nigdy państwo nie odmówiło wykonania jego orzeczenia, leży właśnie w jego zdolności do właściwego
oceniania swojej władzy i jej ograniczeń. Jednym z tych ograniczeń jest właśnie
margines uznania państwa. Oczywiście margines ten nie może krępować inter80 Jak również art. 14 w związku z art. 1 Protokołu 1, jednakże Trybunał uznał, że istota skargi zawiera się w zakresie art. 8.
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pretacji Konwencji. W gestii Trybunału leży ostateczna decyzja co do tego, czy
ingerencja państwa w chronione prawo mieści się w dozwolonych granicach. Aby
to ustalić, Trybunał analizuje praktyki i politykę państw-stron, szukając „europejskiego consensusu” co do danej kwestii. Analiza ta obejmuje zarówno consensus
prawny, czyli zmiany w prawie wewnętrznym państw, jak i umowy międzynarodowe, zdanie naukowców oraz powszechną opinię publiczną. Jeśli w większości
państw zakres przedmiotowy lub podmiotowy danego prawa został rozszerzony,
jest bardziej prawdopodobne, że Trybunał uzna działanie innego państwa za łamanie Konwencji. Europejski consensus jest zatem narzędziem, które pomaga
zharmonizować kompetencje Trybunału i państw-stron, czyli interpretować Konwencję w taki sposób, aby zrównoważyć chronione prawo z możliwością jego
ograniczenia przez państwo w imię interesu publicznego. Jest to element, który
często może spowalniać bardziej ofensywną interpretację Konwencji, ale z drugiej
strony, jak widać choćby na przykładzie sprawy Goodwin, może też być decydującym argumentem za rozszerzeniem dotychczasowego zakresu danego prawa.
Omawiane sprawy dowodzą również, że Trybunał poważnie traktuje potrzebę
kontroli zmieniających się okoliczności i Konwencja naprawdę jest „żyjącym instrumentem”. Choć w sprawach Rees, Cossey, oraz Sheffield and Horsham Trybunał nie przychylił się do żądań skarżących, nie wykluczył też zmiany stanowiska
w przyszłości na skutek rozwoju wiedzy na temat transseksualizmu i ewolucji
postaw społecznych. Zaledwie cztery lata później w sprawie Goodwin Trybunał
stwierdził naruszenie nie tylko art. 8, ale również art. 12 Konwencji, dostrzegając
ewolucję wspomnianych okoliczności. Obecnie przed Trybunałem zawisła kolejna sprawa przeciwko Francji dotycząca adopcji przez osobę homoseksualną,81
której fakty i treść skargi są analogiczne do sprawy Fretté. Trybunał nie uznał
jednak, że kwestia została już rozstrzygnięta, lecz ponownie bada, czy od 2002
roku nie zaszły istotne zmiany okoliczności wskazujące na konieczność odejścia
od dotychczasowej interpretacji. Trybunał zapewne weźmie pod uwagę rozwój
badań naukowych dotyczących psychiki dziecka i dorastania w „niekonwencjonalnej” rodzinie. Sprawa została notyfikowana rządowi francuskiemu i oczekuje
na wyrok co do dopuszczalności i meritum.
Warto też przypomnieć, że Konwencja to nie tylko art. 8 i, zwłaszcza w kontekście polskim, szereg innych artykułów stanowi gwarancje ochrony licznych praw
w sferze prywatno-publicznej. Obecnie przed Trybunałem trwa postępowanie w
jednej z pierwszych spraw przeciwko Polsce dotyczących praw osób homoseksualnych i transseksualnych (które można policzyć na palcach jednej ręki): w sprawie
Bączkowksi i inni p. Polce skarżący, organizatorzy Parady Równości w Warszawie,
zarzucili naruszenie art. 11 (gwarantującego wolność zgromadzeń i stowarzyszeń)
81 E.B. v. France , application no. 43546/02.
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oraz art. 14, argumentując, iż odmowa władz udzielenia im zezwolenia na organizację marszu była nieuzasadniona i oparta wyłącznie na uprzedzeniu w stosunku
do osób homoseksualnych. Trybunał zakomunikował tę skargę rządowi i oczekuje
na wyjaśnienia stron.
Sytuacji, które mogłyby stanowić ciekawy problem do rozwiązania dla Trybunału i przyczynić się do rozwoju interpretacji Konwencji, jest wiele, ale konieczne
jest najpierw złożenie skargi przez osobę będącą ofiarą ewentualnego naruszenia.
Jest to też pole do aktywności dla polskich organizacji LGBT i innych organizacji
pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, które mogą służyć pomocą
na wielu etapach postępowania – od pomocy w redagowaniu skargi do interwencji w postępowaniu przed Trybunałem.

2. UNIA EUROPEJSKA I EUROPEJSKI TRYBUNAŁ
SPRAWIEDLIWOŚCI
W tej części artykułu chciałabym przestawić najważniejsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości82 (ETS) dotyczące mniejszości gejowsko
- lesbijskiej. Charakter i funkcje tego Trybunału są oczywiście diametralnie różne
od wyżej omawianych. Wystarczy w tym miejscu zauważyć, że orzeka on na podstawie ogromnego dorobku prawnego Wspólnoty obejmującego tysiące aktów
prawnych i coraz więcej dziedzin życia, nie tylko gospodarczego, zaś jego kompetencje stale są poszerzane. Dlatego nie można omawiać decyzji ETS bez odniesienia do przepisów, których stosowania lub interpretacji dana decyzja dotyczyła.
Omawiane niżej orzeczenia dowodzą, że na gruncie prawa wspólnotowego nie da
się rozwiązać pewnych problemów lub wypełnić pewnych luk w przypadku braku
odpowiedniej legislacji. Dowodem tego jest szereg instrumentów antydyskryminacyjnych przyjętych w ostatnich latach przez organy Wspólnot, a także próby
uwzględniania problemów osób homoseksualnych w innych aktach prawnych,
dotyczących np. prawa azylowego. Przepisy te stwarzają nowe istotne gwarancje
prawne i warto przypomnieć, że sądy krajowe są zobowiązane do ich stosowania
na równi z ustawami. Z tego względu krótkie przedstawienie najważniejszych z
nich (szczegółowe omówienie wszystkich jest tu niemożliwe) wydaje się w tym
miejscu konieczne. Omawiane akty prawne orzeczenia pochodzące z różnych etapów „ewolucji” Unii Europejskiej ukażą, mam nadzieję, charakter jej systemu
prawnego oraz kierunki dalszego rozwoju, jeśli chodzi o ochronę praw gejów,
lesbijek i osób biseksualnych.
Wspólny rynek oraz integracja ekonomiczna wciąż pozostają głównym obsza82 Jak potocznie nazywany jest Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
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rem zainteresowań Wspólnoty Europejskiej,83 ale jej kompetencje wciąż się rozszerzają, również w kierunku kwestii socjalnych, a nawet kulturalnych. Wcześniej
czy później musiał więc pojawić się problem szeroko pojętych praw człowieka.
Trudno nie zauważyć, że wiele tych kwestii, między nimi uznanie partnerstwa
osób tej samej płci i równe traktowanie osób homoseksualnych w miejscu pracy,
ma istotny wpływ na niektóre cele Wspólnoty, zmierzające do pełnej integracji
ekonomicznej. Już w preambule do Jednolitego Aktu Europejskiego84 zwraca się
uwagę na sprawiedliwość społeczną i podstawowe prawa. Kompetencje Wspólnoty są jednakże ograniczone, ich zakres jest określony przede wszystkim poprzez
jej cele zawarte w Traktatach,85 a często podkreślane lub uściślane w preambułach
do niektórych aktów prawnych. Instytucje Wspólnoty mają obowiązek dążyć do
stworzenia wspólnego rynku oraz unii gospodarczej, m.in. poprzez harmonizację systemów społecznych,86 tymczasem różne prawa i standardy w odniesieniu
do osób homoseksualnych i transseksualnych, niejednakowe traktowanie ich w
państwach członkowskich, może utrudnić osiągnięcie niektórych celów traktatowych, np. ograniczając swobodny przepływ osób.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości sprzeciwiał się początkowo ocenianiu
funkcjonowania Wspólnoty w kontekście przestrzegania praw podstawowych, ale
zmienił to stanowisko w sprawie Stauder v. Ulm Sozialamt,87 gdzie po raz pierwszy podkreślił swój autorytet w tej dziedzinie, oświadczając, iż działania Wspólnoty muszą być rozpatrywane w świetle generalnych zasad prawa wspólnotowego,
a nie prawa krajowego; te generalne zasady obejmują natomiast m.in. prawo do
prywatności.
Trybunał Sprawiedliwości poprzez swoje orzecznictwo rozwinął koncepcję generalnych zasad prawa, w tym zasadę ochrony fundamentalnych praw, nawiązując do konstytucyjnych tradycji państw członkowskich, Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka oraz innych umów międzynarodowych,88 jak też posługując się
swego rodzaju „twórczą interpretacją” wspomnianych wyżej celów wspólnotowych.89
83 Wspólnota Europejska i Unia Europejska są oczywiście, formalnie, odrębnymi tworami prawnymi,
jednakże granica miedzy nimi i ich kompetencjami coraz bardziej się zaciera, dlatego pozwolę sobie tu
stosować te nazwy zamiennie.
84 Single European Act, 1987 O.J. (L 169)
85 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską/ The Treaty Establishing the European Community,
O.J. (C 325/33); Traktat o Unii Europejskiej/ The Treaty on European Union, O.J. (C 325/5) (consolidated versions).
86 Por. artykuły 2, 3, 94, a zwłaszcza art. 136 i n. TWE.
87 Sprawa 29/69,1969 ECR.
88 Sprawa 4/73, Nold, Kohlen-und Baustoffgrosshandlung v. Commission, 1974 ECR, p. 491
89 Rozwój koncepcji generalnej zasady poszanowania praw podstawowych przez Trybunał Sprawiedliwości budził zresztą początkowo sprzeciw niektórych państw.
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Zasada równości, czy inaczej zasada niedyskryminacji, została uznana przez
ETS za najważniejszą zasadę prawa Wspólnoty – wymaga ona, by podobne sytuacje były rozwiązywane w podobny sposób, o ile zróżnicowanie nie jest obiektywnie uzasadnione. Fundamentalna zasada równości płci ewoluowała od zakazu
dyskryminacji w sferze płacy (artykuł 141 TWE (dawny 119)) do zakazu innych
form dyskryminacji związanej z płcią. Trybunał uznał, że zasada równości wykracza poza artykuł 141, znajdując zastosowanie w ramach kompetencji Wspólnoty
wszędzie tam, gdzie ma miejsce arbitralne lub nieuzasadnione nierówne traktowanie dwóch osób. Mimo tak szerokiej interpretacji kompetencja ustawodawcza Wspólnoty w tym zakresie, i tak zresztą kwestionowana, nie obejmowała już
ochrony praw osób homoseksualnych.90 Problem dyskryminacji tej grupy poruszany był najczęściej w związku z zatrudnieniem – materią wyraźnie objętą
Traktatem – stąd właśnie artykuł 141 TWE i Dyrektywa Równego Traktowania
76/207 (Equal Treatment Directive)91 powoływane były jako podstawa prawna w
sprawach, które trafiały przed ETS.
Orzeczenie w sprawie P. v. S. and Cornwall County Council92 wydawało się
sugerować, że bardziej ogólny zakaz dyskryminacji, wychodzący poza płeć i obywatelstwo, lecz obejmujący również transseksualizm i inne kwestie, jest już częścią
idei równości i jedną z generalnych zasad Wspólnoty. Jednakże później ETS odszedł od tej szerokiej interpretacji i orzekł, że prawo wspólnotowe nie uwzględniało w ówczesnym stanie prawnym dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej.
W sprawie tej powód został zwolniony z pracy po podjęciu decyzji o poddaniu się operacji zmiany płci. P. pracował jako kierownik w placówce oświatowej
zarządzanej przez Cornwall County Council (będący właściwym organem administracyjnym). W kwietniu 1992 roku, w rok po zatrudnieniu, P. poinformował
S., dyrektora naczelnego i finansowego placówki, o zamiarze poddania się operacji zmiany płci. Proces ten rozpoczął się tzw. testem życiowym (life test), czyli
okresem, w którym P. ubierał się i zachowywał jak kobieta, po którym nastąpiła
operacja chirurgiczna. We wrześniu 1992 roku, po przejściu mniejszych operacji,
P. otrzymał trzymiesięczne wymówienie. Ostatnia operacja odbyła się przed zwolnieniem, ale już po wypowiedzeniu. S. i Cornwall County Council utrzymywali,
iż powodem zwolnienia P. były cięcia personalne.
90 Komisja stwierdziła, że Wspólnota nie ma uprawnień, by interweniować w kwestii dyskryminacji
mniejszości seksualnych, oraz że uprawnienia wynikające z Traktatów pozwalają na interwencję tylko w
przypadku dyskryminacji z powodu narodowości bądź w celu zapewnienia równego traktowanie kobiet
i mężczyzn w zatrudnieniu.
91 Council Directive No. 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for
men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working
conditions, O.J. 1976 L 39/40.
92 Case C-13/94, P. v. S. Cornwall County Council, [1996] E.C.R. I-2143.
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Sąd pracy w Truro zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami93
dotyczącymi interpretacji Dyrektywy 76/207.
Trybunał uznał dyskryminację transseksualisty w zatrudnieniu za sprzeczną z
artykułem 5(1) Dyrektywy Równego Traktowania, który stanowi: „Zastosowanie
zasady równego traktowania co do warunków pracy, włączając warunki rządzące
zwolnieniem, oznacza, że mężczyźni i kobiety powinni mieć zagwarantowane takie same warunki, bez dyskryminacji ze względu na płeć”. ETS stwierdził także, iż
w danych okolicznościach zwolnienie to nie mogło być uzasadnione na podstawie
artykułu 2(2) i stanowiło bezpośrednią dyskryminację, sprzeczną z artykułem 141
Traktatu.
Transseksualiści zostali więc objęci zakresem zasady równości. Decyzja Trybunału wykraczała daleko poza przesłankę ekonomicznych celów Wspólnoty. Dowodzi tego wymowa uzasadnienia – Trybunał stwierdził, iż „tolerowanie takiej
dyskryminacji byłoby równoznaczne z brakiem szacunku dla godności i wolności, do których osoby transseksualne mają prawo i które Trybunał ma obowiązek
chronić”. W swojej opinii Rzecznik Generalny Tesauro namawiał Trybunał, by
skorzystał ze sposobności i podjął decyzję śmiałą, lecz sprawiedliwą i prawidłową
z punktu widzenia prawa, niezaprzeczalnie opartą na wielkiej wartości, jaką jest
równość.
Istotne jest podejście Trybunału w tej sprawie do Equal Treatment Directive.
Stwierdził on, że fundamentalne prawa człowieka zawierają zasadę równości oraz
że zasada ta rozciąga się na osoby transseksualne, w związku z czym również Equal
Treatment Directive należy czytać w świetle tej zasady. Tradycyjne podejście kazałoby najpierw przyjrzeć się zakresowi Dyrektywy, a następnie zadać pytanie, czy
analizowany problem mieści się w tym zakresie. Również w świetle artykułu 141
(119) TWE, zważywszy na jego sformułowanie, niekorzystne traktowanie transseksualisty czy homoseksualisty z powodu ich tożsamości seksualnej nie pasuje do
logiki dyskryminacji pomiędzy kobietami i mężczyznami. Osoby transseksualne
czy homoseksualne, płci męskiej i żeńskiej, są traktowane tak samo (aczkolwiek
źle) – niezależnie od płci, do której należą. Ich niedola jest jednakowa.
Trybunał uznał, że prawo do niedyskryminacji z powodu płci stanowi podstawowe prawo człowieka, a więc zakres dyrektywy – a tym samym zasady równego
traktowania kobiet i mężczyzn - nie może ograniczać się tylko do dyskryminacji
opartej na fakcie, że dana osoba jest takiej czy innej płci. Dotyczy również dyskryminacji wynikającej ze zmiany płci przez osobę, gdyż taka dyskryminacja jest
również oparta, w głównej mierze, a nawet wyłącznie, na płci tej osoby. Jeśli jakaś
osoba jest zwalniana z pracy z powodu poddania się zabiegowi zmiany płci, to
93 Wniosek o orzeczenie wstępne w trybie artykułu 234 (dawny 177) TWE.
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jest traktowana niekorzystnie w porównaniu z przedstawicielem płci, do której
zaliczano tę osobę przed operacją. Taka interpretacja jest zdaniem Trybunału konieczna, aby chronić godność i wolność należną każdemu człowiekowi.
Trybunał odszedł tu więc od tradycyjnego porównania heteroseksualnej kobiety i heteroseksualnego mężczyzny, które do tej pory stało u podstaw zasady równości płci. Zamiast dwóch osób różnej płci porównał różną płeć tej samej osoby.
Kwestią otwartą, niewyjaśnioną w wyroku P. v. S., pozostało, czy zróżnicowane
traktowanie ze względu na zmianę płci jest zawsze równoznaczne z dyskryminacją, czy też może być obiektywnie uzasadnione. W omawianej sytuacji powód
pracował jako menedżer w placówce oświatowej zarządzanej przez radę hrabstwa
i nie było powodów sądzić, że zmiana płci wpłynie na jego odpowiedniość na to
stanowisko.
Trudność interpretacji szczególnie wyraźnie ujawniła się w sprawie Grant v.
SWT ,94 która na powrót ograniczyła zakres artykuł 141 (119) TWE. W sprawie
tej przedsiębiorstwo kolejowe South-West Trains Ltd. udostępniało ulgi przejazdowe małżonkom i partnerom swoich pracowników. Ulg tych odmówiono homoseksualnej partnerce jednej z pracownic, Lisy Grant. Pani Grant, która mieszkała ze swoją partnerką Jillian Pacey przez ponad dwa lata, złożyła skargę do sądu
pracy, zarzucając bezpośrednią dyskryminację ze względu na płeć.
Przedmiotowym przepisem była klauzula 8 Staff Travel Facilities Privilege Ticket Regulations. Zgodnie z nią pracownikowi przysługiwały uprzywilejowane
bilety dla jego lub jej prawnego małżonka lub „małżonka przeciwnej płci w prawie zwyczajowym”,95 czyli konkubiny lub konkubenta, pod warunkiem, że znaczący związek trwał co najmniej dwa lata.
Sąd pracy w Southampton96 zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem,97 czy odmowa pracodawcy stanowiła naruszenie artykułu 141 (119) Traktatu, Dyrektywy 75/117 z 1975 roku98 i Dyrektywy 76/207 z 1976 roku,99 a
94 Case C-249/96, Grant v. South-West Trains Ltd., 1998 ECR I-636. Ciekawostką w tej sprawie jest,
iż prawnikiem pani Grant była Cherie Booth, żona premiera Tony Blair’a.
95 “(…) Privilege tickets are granted for one common law opposite sex spouse of staff (…) subject to a
statutory declaration being made that a meaningful relationship has existed for a period of two years or
more (...)”; akapit 5.
96 Pani Grant wniosła pozew do sądu pracy w Southampton, powołując się na Equal Pay Act 1970
(ustawa angielska), artykuł 119 Traktatu oraz Dyrektywę 76/207.
97 Wniosek o orzeczenie wstępne w trybie artykułu 234 TWE.
98 Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to the application
of the principle of equal pay for men and women, OJ 1975 L 45, p. 19.
99 Trybunał orzekł na wstępie, że ta dyrektywa nie ma zastosowania w tej sprawie, gdyż ulgi podróżne
należą do pojęcia „płaca” zgodnie z definicją artykułu 119 (141) TWE, a zakres dyrektywy nie obejmuje
płacy i związanych z nią dodatków.
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więc czy stanowiła dyskryminację ze względu na płeć, a także czy dyskryminacja
ze względu na płeć obejmuje dyskryminację ze względu na orientację seksualną
pracownika. Trybunał musiał też rozważyć, czy prawo wspólnotowe wymaga od
pracodawcy uznawania związków osób tej samej płci za równoznaczne ze związkami i małżeństwami heteroseksualnymi.
W pierwszej kwestii pani Grant argumentowała, że gdyby nie jej płeć, otrzymałaby rzeczone korzyści dla swojej partnerki, gdyż jej poprzednik, mężczyzna
mieszkający z kobietą, takowe otrzymał100 (zatem, według Lisy Grant, TS powinien porównać ją z mężczyzną, wyłączywszy jakiekolwiek odniesienia do orientacji seksualnej), w związku z czym artykuł 141 (119), który gwarantuje równą
płacę dla kobiet i mężczyzn, został naruszony. Ponadto, jej zdaniem, źródłem
różnego traktowania z powodu orientacji seksualnej są uprzedzenia co do seksualnego i emocjonalnego zachowania osób danej płci, a więc faktycznie są oparte
na ich płci.
Wobec powyższego odmowa ta stanowiła dyskryminację ze względu na płeć,
obiektywnie nieuzasadnioną. Uzasadnienie tej decyzji faktem, iż jest lesbijką,
dowodzi tylko rażącego uprzedzenia. Moralne przekonania pracodawcy w szczególności nie mogą być usprawiedliwieniem takiej dyskryminacji.101 Również sąd
pracy w Southampton stwierdził, że SWT nie podało odpowiednich argumentów
uzasadniających dyskryminujące traktowanie, w tym także ekonomicznych lub
organizacyjnych.
SWT argumentowało z kolei, iż objęcie gejów i lesbijek ochroną z artykułu 119 (141) TWE lub Equal Treatment Directive naruszyłoby zasadę pewności
prawnej. Prócz tego w rozpoznawaniu dyskryminacji należy posługiwać się wyłącznie kryteriami dotyczącymi jednakowej pracy i równej płacy.
W drugiej kwestii Lisa Grant oparła się na coraz bardziej korzystnym traktowaniu par tej samej płci przez ustawodawstwo państw członkowskich i niektóre
instrumenty międzynarodowe. Jej zdaniem te przemiany dowodzą, że orientacja
seksualna jest coraz częściej postrzegana jako uprawniona do takiej samej ochrony
jak płeć.
Rzecznik Generalny Elmer, odwołując się do orzeczenia w P. v. S., zwrócił
uwagę, że kryterium decydującym o zastosowaniu Equal Treatment Directive był
100 Tzw. „but for” test; sprawa Grant, akapit 17.
101 SWT twierdziło, że może decydować o przyznawaniu korzyści swoim pracownikom, opierając się
na swoim przeświadczeniu o aktualnych normach społecznych w Wielkiej Brytanii. Zdaniem Grant taki
rodzaj usprawiedliwienia naraziłby na szwank zasady równej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami
i pozwoliłby pracodawcy obniżyć koszty robocizny poprzez odmowę równych warunków płacy wszystkim
pracownikom.
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fakt, że zaskarżone dyskryminacyjne postępowanie było zasadniczo oparte na płci.
To samo należałoby zastosować do interpretacji artykułu 141 (119). Jego zdaniem
klauzula 8 nie wspomina o orientacji seksualnej pracownika ani jego partnera, tak
więc pytanie o orientację seksualną było, ze względu na treść klauzuli, nieistotne,
jeśli chodzi o uprawnienia do ulg. Warunkiem otrzymania ulgi była przeciwna
płeć partnera, stąd klauzula 8 dyskryminowała wyłącznie ze względu na płeć.
Jako kolejny argument AG Elmer odróżnił konkubinat od małżeństwa, twierdząc, że gdyby ulgi należały się tylko żonatym (zamężnym) pracownikom, nie
zachodziłaby sprzeczność z prawem wspólnotowym; w takim wypadku trzeba by
było się odnieść do prawa rodzinnego, które jest pozostawione w dyspozycji prawa wewnętrznego państw członkowskich.
Jeżeli jednak, zdaniem Elmera, dyskryminacja związków homoseksualnych
jest dyskryminacją ze względu na płeć, wówczas użycie pojęcia małżeństwa jako
decydującego kryterium jest oczywistą dyskryminacją pośrednią par homoseksualnych. Należałoby wtedy wyjaśnić, czy zachodzi obiektywne usprawiedliwienie
takiej dyskryminacji.
Jednakże Elmer wywnioskował ostatecznie, że ze względu na język klauzuli 8
mamy tu do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią, a taka nie może być usprawiedliwiona poprzez odwołanie do obiektywnych okoliczności. Argumentów
SWT nie można zresztą uznać za obiektywne, gdyż stoi za nimi moralne, w ich
pojęciu, przekonanie, iż nie należy „promować” homoseksualizmu. Jest to więc
powód czysto subiektywny, niewystarczający nawet w przypadku dyskryminacji
pośredniej.
Ponadto Rzecznik Generalny wyraził opinię, iż język traktatów nie ogranicza
ochrony tylko do osób heteroseksualnych i wyraźne sformułowanie potwierdzające ochronę osób homoseksualnych nie jest wobec tego konieczne.
Trybunał odrzucił argumenty Lisy Grant i Rzecznika Generalnego.102 Tak
zwany test „gdyby nie” („but for” test) jest według niego wadliwy, gdyż porównując podobne z podobnym, właściwym odpowiednikiem dla pani Grant nie
jest mężczyzna mający partnerkę-kobietę, lecz pracownik-mężczyzna posiadający
partnera tej samej płci. Taki pracownik w porównywalnej sytuacji zostałby zapewne potraktowany tak samo, a więc przyznawanie ulg było niezależne od płci
pracownika. TS zastosował więc test „podobnego położenia” („similarly situated”
test), czyli oparł swoje rozumowanie na istnieniu „jednakowej niedoli”, którą to
teorię niedawno zanegował w orzeczeniu P. v. S.. W efekcie uznał, że klauzula 8
nie powoduje bezpośredniej dyskryminacji ze względu na płeć.
102 Zlekceważenie przez TS opinii Rzecznika Generalnego zdarza się bardzo rzadko. W większości
spraw TS polega na zdaniu Rzeczników Generalnych, a nawet cytuje je w uzasadnieniu.
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Następnie Trybunał badał, czy związki homoseksualne są w tej samej sytuacji
co konkubinat heteroseksualny. Po zbadaniu praw i praktyk państw członkowskich, stwierdzono, że chociaż w niektórych krajach wspólnie mieszkająca para
tej samej płci jest traktowana na równi z małżeństwem, w większości państw jednak pary takie porównuje się do stałych związków heteroseksualnych pozamałżeńskich tylko co do kilku ograniczonych praw albo nie uznaje się ich w żaden
szczególny sposób.
Trybunał rozróżnił tu państwa członkowskie, które prawnie uznały związki
osób tej samej płci, oraz państwa, które nadają równe prawa parom pozamałżeńskim heteroseksualnym i homoseksualnym. Nie wziął jednak w ogóle pod uwagę
państw członkowskich, które zakazują dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną. Zdawał się też całkowicie ignorować coraz większą tendencję wśród
państw europejskich nie tylko do uznawania partnerstwa, ale i legalizowania małżeństw homoseksualnych.
Zdaniem Trybunału, w obowiązującym wówczas we Wspólnocie stanie prawnym,103 stałe związki homoseksualne nie były w tej samej sytuacji co związki małżeńskie i stałe związki heteroseksualne. Nawiązał też do wąskiej interpretacji pojęć
„życie rodzinne” i „małżeństwo” przez Trybunał Praw Człowieka. W związku z
tym TS uznał, że pracodawcy nie muszą traktować związków homoseksualnych
tak samo jak heteroseksualnych. Zmiana tego stanu rzeczy i wprowadzenie zakazu
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną leży w gestii organów legislacyjnych, tak krajowych, jak i wspólnotowych.
Przede wszystkim jednakże TS stwierdził, że nie zaistniała dyskryminacja bezpośrednia, ponieważ sytuacja kobiety i mężczyzny w tych samych okolicznościach
byłaby taka sama. Ten problem pojawia się zawsze, gdy zasada niedyskryminacji ze
względu na płeć jest przywoływana w sytuacjach, do których nie da się łatwo zastosować prostego kryterium kobieta/mężczyzna. Gdyby TS zastosował podejście
„asymetryczne” do zasady równego traktowania, mógłby porównać traktowanie
pracownika-lesbijki i jej partnerki z traktowaniem heteroseksualnego pracownika
i jego partnerki. W tym miejscu nasuwa się spostrzeżenie, że test podobieństwa
pozwala osiągnąć dowolny rezultat, wystarczy tylko zastosować inne kryterium
porównawcze.
Grant powołała się również na orzeczenie w sprawie P. v. S., z którego wynika, że dyskryminacja ze względu na płeć obejmuje dyskryminację ze względu na
103 Odwoływanie się do praw krajowych jest częstą praktyką Trybunału, jednak wyniki takiej analizy
nie są dla niego wiążące. W sprawie P v. S Rzecznik Generalny również badał prawa państw członkowskich w odniesieniu do transseksualistów i nie było w tej kwestii zgodności wśród państw. Wtedy
jednakże brak consensusu nie przeszkodził Trybunałowi w uznaniu, że transseksualiści są chronieni
przez Dyrektywę 76/207.
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orientację seksualną. SWT argumentowało, że sprawa ta dotyczyła osób transseksualnych i nie można jej porównywać do kwestii gejów i lesbijek, ponieważ istnieje różnica między czyjąś tożsamością płciową104 a orientacją seksualną. Ponadto w
P. skupiono się na zasadzie równości, zaś według SWT zasada ta nie może przyznawać praw w dziedzinach nieobjętych w ogóle ustawodawstwem Wspólnoty.
Trybunał stwierdził, nie wdając się w szczegółowe uzasadnienie, iż zasada równości, która zadecydowała w P. o odrzuceniu zawężającej interpretacji, ogranicza
się tylko do zmiany płci i nie można jej zastosować do różnic wynikających z czyjejś orientacji seksualnej. Trybunał odrzucił argument dyskryminacji ze względu
na płeć, ponieważ porównał ze sobą tylko homoseksualistów i stwierdził, że wśród
nich kobiety i mężczyźni są traktowani tak samo. Aby stwierdzić, że zaszła dyskryminacja, musiałby porównać homoseksualistę (w tym przypadku kobietę) z
heteroseksualistą (w tym przypadku mężczyzną). Jednakże metoda interpretacyjna polegająca na porównaniu tylko płci (jednej osoby) i pozostawiająca wszystkie
inne okoliczności bez zmian (wspomniany wyżej test „gdyby nie”) była odrzucana
przez Trybunał.
Z kolei w P. v. S. Wielka Brytania podnosiła argument, iż dyskryminacja nie
zachodzi, ponieważ transseksualista typu K-M., czyli kobieta, która „stała się”
mężczyzną, zostałby potraktowany tak samo. W tym przypadku jednak Trybunał
nie przychylił się do tego stanowiska, przyjmując jako odpowiednik poprzednią
płeć osoby transseksualnej.105
Niektórzy autorzy widzą przyczynę tego rozróżnienia w podwójnym znaczeniu słowa „płeć”.106 Dualizm ten ma swoje odzwierciedlenie w języku angielskim
w postaci dwóch słów określających właśnie te dwie strony tego zjawiska – sex
i gender. W języku polskim można przedstawić tę różnicę wyłącznie w sposób
opisowy. Słowo sex odnosi się do biologicznej różnicy pomiędzy mężczyzną i kobietą, podczas gdy gender niesie ze sobą cały bagaż socjologicznego wymiaru pojęcia „płeć”, szczególnie odnosi się do tradycyjnego podziału ról odpowiadających
każdej płci. Bardzo niedoskonałym przykładem takiego rozróżnienia w języku
polskim mogłyby być słowa „kobiecy” i „żeński”. Uproszczoną ilustracją aktualnych poglądów – stereotypów – na to, jakie role i zachowania są odpowiednie
dla przedstawiciela danej płci, jest oczekiwanie, że kobiety nie będą zachowywać
się w sposób dominujący, będą nosić sukienki i zakochiwać się w mężczyznach,
a mężczyźni będą utrzymywać stosunki seksualne tylko z kobietami, nie będą
104 Moim zdaniem w takim znaczeniu użyto tu słów sexual identity, w odróżnieniu od pojęcia „tożsamości seksualnej”, odnoszącego się do osób homoseksualnych.
105 TS podzielił tu bardzo przekonywującą opinię AG Tesauro.
106 Zob. np.: Christine Denys, Homosexuality: A Non Issue in Community Law? [w:] 24 European
Law Review (1999), s. 423.
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zachowywać się egzaltowanie, o sukienkach już nie wspominając.
Korzystną decyzję w sprawie P. v. S. można by więc tłumaczyć podejściem do
transseksualizmu jako zjawiska biologicznego. Pragnienie posiadania jednorodnej
tożsamości, poddawanie się zabiegom medycznym w celu dopasowania cech fizycznych do psychicznej osobowości jest uważane za problem medyczny. Zmiana
płci ponadto nie podważa stereotypowych poglądów na zachowanie kobiet i mężczyzn, stąd transseksualizm odnosi się do biologicznego pojęcia płci.
Rzecznik Generalny Tesauro w P. przekonywał, że należy wyjść poza tradycyjny
dychotomiczny podział mężczyzna/kobieta, który ma również wymiar socjologiczny. Istnieje bowiem szeroki asortyment cech, zachowań i ról wspólnych dla
kobiet i mężczyzn, tak więc „płeć sama w sobie powinna być raczej postrzegana
jako kontinuum”. Tesauro podkreślał, że płeć jest istotna jako pewien konwenans, wyznacznik społeczny. Wskazał, że powodem, dla którego kobiety są często
ofiarami dyskryminacji, jest ich społeczna rola, wyobrażenia tradycyjnie przypisywane im przez społeczeństwo, nie zaś nie ich cechy fizyczne. Podobnie niekorzystne traktowanie, którego doświadczają osoby transseksualne, jest związane
z negatywnym wizerunkiem, moralnym osądem, niemającym nic wspólnego z
ich zdolnościami i kwalifikacjami w sferze zatrudnienia.107 Dotyczy to również
homoseksualistów. Podejście do dyskryminacji ze względu na płeć w sposób dynamiczny uchroniłoby jednostki przed cierpieniem z powodu pewnych społecznych założeń, zapobiegłoby stygmatyzacji homoseksualizmu, a także pozwoliłoby
rozwinąć spójną interpretację podstawowych praw.
Jednakże w Grant Trybunał uznał, że choć dyskryminacja z powodu zmiany
płci jest dyskryminacją ze względu na płeć, gdyż zachodzi tu porównanie dwóch
płci (co prawda nie chodzi tu o płeć różnych osób, ale różną płeć tej samej osoby
w różnych punktach czasowych), to dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej, mimo że nie do przyjęcia, jest całkiem innym pojęciem.
Podsumowując, sędziowie luksemburscy stwierdzili, że pojęcie zakazu dyskryminacji ze względu na płeć obejmuje dyskryminację ze względu na zmianę płci,
czyli transseksualizm, ale nie może prowadzić do rozszerzenia treści Traktatu poprzez wprowadzenie ochrony jednostki w związku z jej orientacją seksualną, nawet jeżeli niektóre międzynarodowe instrumenty prawne idą w tym kierunku.108
Zakres artykułu 141 (119) TWE może być rozumiany tylko w świetle Traktatu i
w jego ramach. Pomimo że warunkiem legalności działań Wspólnoty jest poszanowanie podstawowych praw, które stanowią integralną część generalnych zasad,
107 Akapit 20 wniosków w sprawie P.
108 Trybunał nawiązał tu do decyzji Komitetu Praw Człowieka MPPOiP Toonen v. Australia, na którą
również powoływała się Grant. Zob. przypis 20.
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prawa te same w sobie nie mogą rozszerzać zakresu Traktatu.109 Może to nastąpić
tylko w drodze zmiany Traktatu.110
Trzeba pamiętać, że w tym czasie Traktat Amsterdamski był już podpisany,
choć jeszcze nie ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie. TS zauważył, że po wejściu w życie TA Rada będzie mogła podjąć kroki w celu eliminacji
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.111 Nie bez znaczenia jest też
fakt, że nowy artykuł 13 (6a) TWE wyraźnie rozdziela płeć od orientacji seksualnej. Wydaje się, że miało to również wpływ na powyższą decyzję. Trybunał mógł
też traktować nowy przepis nie jako usprawiedliwiający ekspansywne podejście
do istniejących norm prawa wspólnotowego, ale jako wyraz woli państw członkowskich, by pewne sprawy rozstrzygać na poziomie Rady. Z drugiej strony TS
mógł dojść do wniosku, niejako wybiegając w przyszłość, że w świetle nowych
przepisów geje i lesbijki nie pozostają bezradni, a nowa legislacja, już na podstawie wyraźnych kompetencji, zapewni im właściwą ochronę. W związku z tym
niepotrzebne byłoby, dyskusyjne pod względem logicznym i prawnym, naciąganie pojęcia „płeć”.
Być może w innej sytuacji Trybunał podjąłby próbę, tak jak w P. v. S., wykorzystania generalnej zasady równości, by stworzyć rozwojową interpretacją Equal
Treatment Directive. Rzecznik Generalny Elmer w sprawie Grant przekonywał,
że poprzednie rozumowanie TS pozwala na szerszą interpretację zasady równości
w sposób, który pozwoli ją zastosować do spraw dyskryminacji ze względu na
płeć, pojawiających się we współczesnym społeczeństwie, czyli w sprawach, gdzie
pracodawca dyskryminuje swoich pracowników niekoniecznie tylko w oparciu o
ich płeć, lecz także płeć ich partnerów, rodzeństwa, rodziców.
Sprawa ta jest szczególnie wyrazistym przykładem poszukiwania na drodze sądowej tego, czego nie zdołano osiągnąć drogą ustawodawczą, a więc równego
traktowania w kontekście zatrudnienia, płacy i ubezpieczeń społecznych. Okazało
się jednak, że nie można szukać rozwiązania złożonych kwestii związanych z dyskryminacją z powodu preferencji seksualnych, opierając się wyłącznie na artykule
141 (119) Traktatu i Dyrektywie Równego Traktowania, których geneza i zakres
są przecież wyraźnie odmienne. Wyrok w sprawie Grant ukazuje ograniczenia generalnych zasad jako niepisanych źródeł prawa Wspólnoty. Są sytuacje, w których
nie da się zastąpić reformy prawa sądową interpretacją.
Decyzja w sprawie Grant wywarła natychmiastowy efekt na inną sprawę będą109 Prawo wspólnotowe w przepisach odzwierciedlających zasadę równości mówiło tylko o kobietach
i mężczyznach i brak w nim było sformułowań typu „inne przyczyny”. TS nie mógł zaś posunąć się do
„dopowiedzenia” dalszego ciągu danego przepisu wbrew jego dosłownemu brzmieniu.
110 Zmianę tą przyniósł Traktat Amsterdamski, o czym niżej.
111 Akapit 48.
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cą wówczas w toku - R. v. Secretary of State for Defence, ex parte Perkins.112 Terry
Perkins został zwolniony z pracy w marynarce wojennej, kiedy jego seksualność
wyszła na jaw. We wcześniejszej angielskiej sprawie o podobnych okolicznościach,
R. v. Secretary of State for Defence, ex parte Smith,113 angielski Sąd Apelacyjny
oświadczył, że dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej nie jest zakazana
przez Equality Directive i odmówił złożenia wniosku o orzeczenie wstępne do
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jej interpretacji. Jednakże Terence Perkins
spróbował obalić dyskryminacyjną politykę brytyjskich sił zbrojnych, powołując
się na Equal Treatment Directive. Sędzia angielski Lightman, decydując się na
złożenie zapytania, wziął pod uwagę wyrok TS w sprawie P. v. S. i nie przywiązał
wagi do faktu, że Izba Lordów nie zezwoliła na apelację w sprawie Smith.
W podobnych sprawach z powodzeniem powołano się na Europejską Konwencję Praw Człowieka przed Trybunałem w Strasbourgu.114 Jednak ETS postąpił
w sposób bardzo nietypowy – zwrócił się do sędziego Lightmana, który prosił o
orzeczenie wstępne, sugerując wycofanie wniosku, gdyż decyzja w sprawie Grant
wyjaśniła już sytuację. Justice Lightman wycofał wniosek 13 lipca 1998 roku,
choć zaznaczył, że czyni to niechętnie. Skutkiem tego Perkinsowi zamknięto
możliwość dalszego odwołania, a jego pozew mógł być rozpatrzony jedynie na
podstawie prawa angielskiego, które nie paliło się do radykalnej zmiany polityki
sił zbrojnych.
W publikacjach, które ukazały się, gdy sprawa Perkinsa była jeszcze w toku,
przywiązywano do niej dużą nadzieję. Wskazywano, że ponieważ dotyczy ona
dostępu do zatrudnienia i Equal Treatment Directive, a nie tylko równej płacy i
artykułu 141 (119) TWE, stanowi to bardziej drastyczną formę dyskryminacji ze
względu na seksualność pracownika. Ponadto fakty w obu sytuacjach były wystarczająco odmienne, by zróżnicować te dwie sprawy.115 Podczas gdy sprawa Grant
dotyczyła tylko pewnych korzyści dla partnerki pracownicy, w przypadku Perkinsa sytuacja była bardziej dramatyczna – został zwolniony, a więc chodziło o fundamentalne prawo do pracy. Inną różnicą było zaangażowanie w sprawie Grant w
związek lesbijski, podczas gdy w drugiej sytuacji jedynym istotnym aspektem był
sam fakt odmiennej orientacji, a nie jej okazywanie. Uważano, że Trybunał ma
okazję odróżnić tę sytuację od Grant i uznać, że jest objęta aktualnym prawem
wspólnotowym i stanowi naruszenie podstawowych standardów praw człowieka.
Tak się jednak nie stało.
112 R. v. Secretary of State for Defence, ex parte Perkins, [1997] IRLR 297.
113 R. v. Secretary of State for Defence, ex parte Smith, [1996] 1 All ER 257.
114 Co ciekawe, Lustig-Prean and Beckett v. UK została zawieszona w Strasburgu do czasu rozpatrzenia sprawy Perkinsa przez TS.
115 Por. Mark Bell, Shifting Conceptions of Sexual Discrimination at the Court of Justice: From P. v. S.
to Grant v. SWT, European Law Journal 5 (1999), s. 63.
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Wycofanie sprawy Perkinsa pozostawiło również bez wyjaśnień, czy orzeczenie
w sprawie P. v. S. mogłoby służyć jako precedens dla osób homoseksualnych.
Nadanie Wspólnocie ogólnych kompetencji do zwalczania dyskryminacji nastąpiło dopiero w drodze Traktatu Amsterdamskiego. Dla mniejszości gejowsko lesbijskiej szczególne znaczenie ma nowy artykuł 13 (6a) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.116 Został on wprowadzony pod naciskiem Parlamentu
Europejskiego, Komisji Europejskiej, licznych organizacji pozarządowych, jak
również delegacji niektórych Państw Członkowskich. Nowy artykuł 13 pozwala
Radzie na podejmowanie jednogłośnych działań legislacyjnych w celu zwalczania
dyskryminacji, wymieniając orientację seksualną wśród potencjalnych czynników
dyskryminacyjnych. Tak więc, w przeciwieństwie do artykułu 12 TWE,117 artykuł
13 sam w sobie nie zawiera zakazu wymienionych form dyskryminacji i nie ma
skutku bezpośredniego, lecz wymaga podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych dla ustanowienia faktycznej ochrony.
Długo oczekiwaną przez mniejszość gejowsko-lesbijską ochronę wprowadziła,
ustanowiona na podstawie nowego artykułu, Dyrektywa Rady nr 2000/78/EC z
27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania
przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Dyrektywa zakazuje w całej Wspólnocie wszelkiej bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w
zakresie: warunków dostępu do zatrudnienia lub wykonywania zawodu, w tym
również kryteriów selekcji i warunków rekrutacji, niezależnie od dziedziny działalności i na wszystkich szczeblach hierarchii zawodowej, również w odniesieniu
do awansu zawodowego; dostępu do wszystkich rodzajów i szczebli poradnictwa
zawodowego, kształcenia zawodowego, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego, łącznie ze zdobywaniem praktycznych doświadczeń; warunków zatrudnienia i pracy, łącznie z warunkami zwalniania i wynagradzania; wstępowania
i działania w organizacjach pracowników lub pracodawców bądź jakiejkolwiek
organizacji, której członkowie wykonują określony zawód, łącznie z korzyściami,
jakie dają tego typu organizacje. Zakaz dyskryminacji powinien również dotyczyć
obywateli państw trzecich.
Dyrektywa nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek przyjęcia odpo116 Inną znaczącą zmianą wprowadzoną przez TA była zmiana art. F (obecnie 6) TUE oraz dodanie
nowego art. F.1 (obecnie 7). Dotychczasowy art. F stanowił, że Unia respektuje podstawowe prawa,
natomiast nowy przepis dodaje w ustępie (1), że: Unia jest ustanowiona na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności, na zasadach,
które są wspólne dla Państw Członkowskich. Po Traktacie Amsterdamskim poszanowanie podstawowych
zasad, o których mowa w art. 6 TUE, stało się również warunkiem starania się o członkostwo w Unii
Europejskiej (art. 49 TUE).
117 Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.
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wiednich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych do dnia 2
grudnia 2003 r. i została już implementowana do prawa polskiego w postaci nowelizacji do Kodeksu pracy,118 która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku. Nowe
brzmienie, zgodne z powyższą Dyrektywą, otrzymał m.in. art. 183a § 1 KP, w
związku z czym zasada równego traktowania nie odnosi się obecnie wyłącznie do
kobiet i mężczyzn. Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy powinni być równo
traktowani, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, w zakresie nawiązywania i
rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ochrona obejmuje
więc nie tylko pracownika w szeroko pojętym stosunku pracy, ale również każdą
osobę na etapie poszukiwania pracy – potencjalnego pracownika.
Bardzo wyrazistym osiągnięciem Unii w kwestii praw człowieka, jednocześnie wiele mówiącym o tym, jak Unia pragnie być postrzegana i jakie ma plany na przyszłość, jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Karta miała
na celu zebrać i ugruntować wszystkie fundamentalne prawa funkcjonujące w
prawie wspólnotowym, tym samym podkreślając ich doniosłość. Trzy instytucje
Wspólnot proklamowały Kartę 7 grudnia 2000 r. na konferencji w Nicei. Międzyrządowa Konferencja nie osiągnęła wtedy porozumienia co do inkorporacji
Karty do Traktatów, a więc nadania jej mocy prawnie wiążącej (aktualnie stanowi
integralną część projektu Konstytucji Europejskiej). Mimo to ma już ona duże
znaczenie ideologiczne, jest często przywoływana w preambułach wspólnotowych
aktów prawnych, a Trybunał Sprawiedliwości oświadczył, że pragnie posługiwać
się nią jako „przewodnikiem” podczas wydawania wyroków. Art. 21 Karty zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji m.in. ze względu na orientację seksualną. Ponadto, pomimo wcześniejszych negatywnych co do tego opinii, coraz bardziej
zaawansowany jest projekt przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Niejednakowe traktowanie gejów i lesbijek we Wspólnocie może potencjalnie
wpływać na osiągnięcie jej ważnych celów: integracji ekonomicznej, harmonizacji
systemów socjalnych, bliskiej współpracy w sferze zatrudnienia itd..119
Prawo wspólnotowe, teoretycznie, gwarantuje wszystkim obywatelom Unii
prawo poszukiwania i podejmowania pracy w każdym państwie członkowskim.
Artykuł 39 TWE zapewnia swobodny przepływ pracowników na terenie Wspól118 Kodeks pracy z 1974 r. (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.); nowela wprowadzona ustawą
z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.213.2081).
119 Zob. m.in. artykuły 2, 136, 137 TWE.
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noty.120 Swobodny przepływ dotyczy również członków rodziny pracownika.121
Uprawnienie to jest ograniczone możliwością ustanowienia przez władze państwowe szczególnych przepisów (w tym regulujących prawo do pracy w ich kraju), uzasadnionych względami porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.
Ograniczenia takie muszą być przez państwo stosowane jednakowo tak w stosunku do własnych obywateli, jak i obywateli innych państw członkowskich. Tak
więc, jeśli państwo dyskryminuje własnych obywateli z powodu orientacji seksualnej tak samo jak cudzoziemców, to teoretycznie nie narusza prawa wspólnotowego (do czasu wydania Dyrektywy 2000/78 niewiele państw posiadało prawne
zakazy dyskryminacji osób homoseksualnych w zatrudnieniu lub ogólne zakazy
dyskryminacji). Państwa dysponują swobodą określania „wymogów porządku
publicznego w świetle krajowych potrzeb”, ale TS ma prawo zrewidować takie
uzasadnienie pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym, prawami fundamentalnymi (ostatnio TS wychodzi coraz częściej poza cele ekonomiczne – np.
wyrok K.B. v. National Health Service z 7.01.2004, o którym niżej) oraz zasadą
proporcjonalności. Procedury związane z zastosowaniem tych restrykcji regulowała Dyrektywa 64/221 zastąpiona Dyrektywą 2004/38.122
Lesbijki i geje stanowią część europejskiego potencjału pracowniczego. Dyskryminowanie ich w zakresie swobody przemieszczania się utrudnia i ogranicza
ich mobilność w taki sam sposób, w jaki dyskryminacja ze względu na płeć utrudnia mobilność kobiet-pracowników. Jeśli na przykład homoseksualny obywatel
państwa zapewniającego ochronę przed dyskryminacją otrzyma ofertę pracy w
innym państwie członkowskim, które pozwala pracodawcom dyskryminować gejów i lesbijki, zapewne powstrzyma się od wyjazdu.
Jeszcze innym aspektem dyskryminacji mniejszości homoseksualnej, mającym wpływ na ograniczanie swobodnego przepływu osób, jest nierespektowanie
związków osób tej samej płci przez państwa, które nie przewidują podobnych
120 Por. art. 43 (dawny 52) TWE przewidujący m.in. swobodę przepływu osób prowadzących działalność na zasadzie samozatrudnienia.
121 Członkowie rodziny pracownika, niezależnie od obywatelstwa, mogą korzystać z wszelkich uprawnień przewidzianych w Traktacie Rzymskim (TWE) oraz przepisach prawa wtórnego. Dotyczy to małżonka, nieletnich dzieci (poniżej 21 lat) oraz wstępnych, jeżeli pozostają na utrzymaniu pracownika. Na
tym tle często pojawiał się problem interpretacji pojęcia „małżonek”. W swoim orzecznictwie Trybunał
często akcentował, iż uprawnienia te przysługują wprost na podstawie artykułu 39 Traktatu, zaś szczegółowe rozporządzenia jedynie je konkretyzują, a nie stanowią odrębnych praw.
122 Council Directive 64/221/EEC on the co-ordination of special measures concerning the movement
and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health, OJ 1964 P 056/ 0850; uchylona Dyrektywą 2004/38. Na przykład artykuł 3(2) głosił, że
uprzednie skazanie w sprawie karnej nie stanowi samo z siebie podstawy do zastosowania restrykcji. Z
kolei lista chorób usprawiedliwiających odmowę wjazdu do kraju zawarta jest w Aneksie. Nowa dyrektywa odwołuje się w tej kwestii do instrumentów WHO.
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instytucji prawnych.123 Tym samym pary cieszące się uznanym statusem prawnym w swoim państwie na skutek przeprowadzki do innego kraju tracą go. Jest
to problem dotykający wbrew pozorom znaczną liczbę osób.124 Zatem para tej
samej płci mieszkająca w Danii, gdzie ten związek jest prawnie uznany, raczej nie
zechce przeprowadzić się do kraju, który takiej możliwości nie przewiduje. Jeśli
takie osoby wyjechałyby razem, nie byłyby traktowane jak małżonkowie w rozumieniu na przykład artykułów 10-12(a) Rozporządzenia 1612/68125 o swobodzie
przemieszczania się pracowników w ramach Wspólnoty. Niepracujący partner ze
związku homoseksualnego nie otrzyma więc wielu wynikających stąd przywilejów, w przeciwieństwie do małżonka heteroseksualnego.126
Znacznym krokiem w tym kierunku miała być proponowana w 1998 roku
przez Komisję zmiana Rozporządzenia Rady 1612/68,127 zgodnie z którą prawo
do pozostania z pracownikiem migrującym na terenie państwa przyjmującego
(art. 10 Rozporządzenia) miałaby, obok małżonka, każda osoba posiadającą status
małżonka na podstawie prawa przyjmującego państwa członkowskiego, uzyskując
tym samym wszystkie uprawnienia wynikające z artykułu 11 (przede wszystkim
prawa pobytu i podjęcia wszelkiego rodzaju działalności zawodowej). Ponadto
projekt zawierał nowy artykuł 1a, w którym znalazła się ogólna klauzula antydyskryminacyjna, powtarzająca wszystkie przesłanki z art. 13 TWE. W preambule
propozycji podkreślono, iż dyskryminacja m.in. ze względu na orientację seksualną stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie pracowników i ich rodzin, jak
również w ich integracji w państwie przyjmującym, wobec czego powinna być
zakazana w ramach tegoż Rozporządzenia.128
123 Parlament Europejski od 1994 r. wzywał do umożliwiania lesbijkom i gejom dostępu do małżeństwa lub podobnych instytucji prawnych – por. Resolution on equal right for homosexuals and lesbians in
the EC, 1994 OJ C 61/40, par. 14.
124 Na przykład we Francji w pierwszym roku obowiązywania ustawy „Pacs” zarejestrowało się 29,855
par tej samej płci; w Holandii od 1998 roku – 8,536, a od kwietnia 2001 (kiedy weszła w życie nowa
ustawa) zawarto 5,738 małżeństw tej samej płci (dane na marzec 2004, za: Kees Waaldijk, Latest news
about same-sex marriage in the Netherlands (and what it implies for foreigners), dostępny na stronie:
E.M. Meijers Institute of Legal Studies, Faculty of Law of Universiteit Leiden, Netherlands).
125 Council Regulation 1612/68 on freedom of movement for workers within the Community, 1968
O.J. L 257/ 0002.; zmienione Dyrektywą 2004/38.
126 Warto zauważyć, że np. Wielka Brytania do niedawna nie uznawała związków homoseksualnych,
uznając natomiast wielu małżonków z małżeństw poligamicznych. Sytuacja ta uległa zmianie jeszcze
przed uchwaleniem Civil Partnerships Act 2004, dzięki wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa
imigracyjnego.
127 Proposal for a European Parliament and Council Regulation amending Council Regulation No
1612/68 on freedom of movement for workers within the Community, COM/98/0394 final, [1998] OJ
C344/9, art. 10; poprzednia propozycja Komisji z 1988 roku (OJ 1990 C119/10) została wycofana
wraz ze złożeniem nowego projektu.
128 Paragraf 5 Propozycji.
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Projekt stał się nieaktualny w związku z wniesieniem we wrześniu 2001 propozycji nowej Dyrektywy o prawie obywateli Unii i ich rodzin do swobodnego
poruszania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich.129 Dyrektywa 2004/38 weszła w życie 30 kwietnia 2004 r., dając Państwom dwa lata na jej
implementację.
Nowa dyrektywa wywodzi uprawnienie do swobodnego poruszania się i pobytu z instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej, konsolidując i modyfikując
dotychczasowe prawo pochodne w dziedzinie swobodnego przepływu osób (regulowanej dotąd dwoma rozporządzeniami i dziewięcioma dyrektywami).130 Dyrektywa upraszcza wymogi formalne konieczne do korzystania z tego prawa (znosi konieczność posiadania karty pobytu przez obywateli Unii, wprowadza prawo
stałego pobytu), przede wszystkim jednak wprowadza nową definicję „członka rodziny” oraz precyzuje ograniczenia prawa pobytu ze względu na porządek, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, zawężając swobodę państw w tym zakresie. Ograniczenia takie nie mogą opierać się na innych przesłankach niż postępowanie danej
jednostki, stanowiące poważne i aktualne zagrożenie dla podstawowych interesów
państwa, przy czym wcześniejszy wyrok karny nie usprawiedliwia automatycznie
podjętych środków. W żadnym wypadku decyzja o wydaleniu nie może mieć
podstaw ekonomicznych i może zostać podjęta po uwzględnieniu szeregu czynników dotyczących rezydenta, jak sytuacja rodzinna czy stopień integracji.
Definicja „członka rodziny” obejmuje teraz związki rejestrowane (partnerstwo
rejestrowane), o ile uznawane są przez państwo przyjmujące za równorzędne z
małżeństwem. Jednakże Państwo powinno „ułatwić” wjazd i pobyt partnerowi,
z którym obywatela łączy „długotrwały związek należycie poświadczony/zalegalizowany”,131 biorąc pod uwagę ich wzajemną więź. Członkowie rodziny będący
obywatelami państw trzecich zyskują pełniejszą ochronę w przypadku śmierci
obywatela, od którego byli zależni, lub też rozwiązania małżeństwa albo partnerstwa. Członkowie rodziny obywatela, niezależnie od narodowości, oprócz prawa
pobytu będą uprawnieni do podejmowania zatrudnienia i innej działalności gospodarczej.
W kwestii definicji członka rodziny dyrektywa stanowi polityczny kompro129 Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council on the right of citizens of
the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States;
OJ L-158, 30/04/2004.
130 Regulującymi m.in. sytuację pracowników, osób samozatrudnionych, studentów, emerytów; dyrektywa 2004/38 zmienia Rozporządzenie 1612/68, uchyla jego artykuły 10 i 11, jak też uchyla dyrektywy
64/221/EC, 68/360/EC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/
EEC, 93/96/EEC.
131 “durable relationship duly attested”, art 3 (2) Dyrektywy.
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mis,132 który w środowiskach LGBT133 został przyjęty z rozczarowaniem jako
ostrożny i konserwatywny.134 Podczas gdy Parlament Europejski nakłaniał do
prawnego uznania partnerów tej samej płci jako równoznacznych z „małżonkami”,135 Rada usunęła z tekstu dyrektywy odniesienia do par tej samej płci w
takim kontekście. Co prawda wyraźne uznanie związku rejestrowanego stanowi
ważny sygnał świadczący o uznaniu tego statusu za istotny, jednakże rzeczywiste
prawa przyznane partnerom są znikome. Prawo do swobodnego poruszania się
i pobytu rozciąga się na lesbijki i gejów tylko w tych krajach, które „traktują
związki rejestrowane jako równoznaczne z małżeństwem”, co aktualnie (nie licząc
państw, gdzie odpowiednie ustawy są wciąż dyskutowane) dotyczy kilku spośród
25 państw UE (Danii, Szwecji, Finlandii, Holandii, Belgii, Niemiec i Francji, a
od niedawna również Wielkiej Brytanii i Hiszpanii). Partnerzy w związkach rejestrowanych przybywający do innych krajów, niezależnie od tego, skąd, nie nabędą
praw przysługujących rodzinie (oczywiście abstrahując od praw przysługujących
im osobiście, jeśli oboje są obywatelami Unii). Warto zauważyć, że w dyrektywie
2003/86136 dotyczącej łączenia rodzin obywateli państw trzecich przyjęto podobne rozwiązanie – uznanie partnerów rejestrowanych zależy od woli Państw.
Zdaniem ILGA-Europe,137 która opiniowała projekt dyrektywy,138 taki zapis
może być źródłem nowej formy dyskryminacji ze względu na narodowość, a więc
naruszeniem art. 12 TWE. Na przykład Włoski gej będzie mógł wyjechać do
Szwecji i połączyć się tam ze swoim partnerem, zarówno obywatelem Unii, jak
państwa trzeciego. Paradoksalnie jednak Szwed, który zawarł już prawnie uznany
związek partnerski w Szwecji, utraci ten status po przyjeździe do Włoch. Dla takich osób przeszkoda w swobodnym przepływie osób w praktyce nadal istnieje.
Problemy mogą powstać nie tylko w sytuacji przyjazdu zarejestrowanej pary do
kraju, który nie przewiduje żadnych instytucji prawnych dla związków pozamałżeńskich, ale także, gdy krajowa ustawa o związkach rejestrowanych nie przewiduje uznawania związków zawartych w innym państwie. Tylko Dania, Szwecja,
Norwegia i Islandia zawarły między sobą porozumienie o wzajemnym uznawaniu
132 Zapewne był to optymalny kompromis w aktualnej sytuacji politycznej, zważywszy na zdecydowany
sprzeciw Rady, przystąpienie dziesięciu nowych państw oraz zbliżające się wybory do Parlamentu.
133 LesbianGayBisexualTransgendered.
134 ILGA-Europe Media release, 26 September 2003, 19 February 2004.
135 W pierwszym czytaniu dyrektywy w lutym 2003 Parlament przyjął dalej idący projekt.
136 Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification
Official Journal L 251 , 03/10/2003 P. 0012 – 0018.
137 ILGA-Europe - the European Region of the International Lesbian and Gay Association (ILGA);
posiada status konsultanta przy Radzie Europy, jest członkiem Platform of European Social NGOs.
138 Summary of the position paper on the proposal of a European Parliament and Council Directive on
the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory
of the Member States COM(2001)257, ILGA-Europe, January 2002.
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partnerstwa zarejestrowanego w którymkolwiek z tych krajów. Szwedzki związek
rejestrowany nie będzie jednak uznany przez prawo francuskie (i na odwrót), a
więc szwedzka para utraci wówczas swój status zbliżony do małżeństwa tak samo,
jak po przyjeździe do Włoch czy Polski.
Teoretycznie nie ma przeszkód, aby w nowym państwie pobytu zawrzeć taki
związek, jaki przewiduje prawo tego kraju. Większość ustaw wymaga jednak posiadania obywatelstwa lub stałego pobytu przez przynajmniej jednego partnera.
Ponadto zakres praw i obowiązków jest różny, a do uzyskania wielu praw konieczny jest upływ czasu. Na przykład PaCS pozwala parom na pewne ulgi podatkowe
w przypadku darowizn dopiero po dwóch latach, a na wspólne opodatkowanie
dochodów po trzech latach od zawarcia PaCS. Z kolei PaCS francuskiej pary nie
będzie miał znaczenia w Szwecji, a przed zawarciem tam związku rejestrowanego
jeden z partnerów musi przebywać w Szwecji dwa lata (ten wymóg nie obowiązuje obywateli Danii, Islandii, Norwegii i Holandii).
Na tym tle wyróżnia się najnowsza ustawa brytyjska, która szczegółowo reguluje sytuację związków „zamorskich” – takie związki, o ile spełniają wymogi kraju,
w którym, zostały zawarte, a obydwie osoby są tej samej płci, są traktowane tak,
jakby zawarły „civil partnership” w Wielkiej Brytanii.139 Znamienny jest fakt, że
zgodnie z właściwym aneksem ustawa na równi traktuje np. belgijskie małżeństwo i ustawowy konkubinat czy francuski PaCS. Zważywszy status związku brytyjskiego, wiele par, przyjeżdżając do Anglii czy Irlandii, uzyska znacznie szerszy
zakres praw i obowiązków niż w kraju pochodzenia.
Powinność „ułatwiania” pobytu partnerom pozamałżeńskim stanowi tu pewien
kompromis, ale jest zbyt ogólnikowa i będzie musiała zostać zinterpretowana
przez orzecznictwo. ILGA zauważa, że nie jest konieczne uzależnienie swobody
przepływu osób od tego, czy państwo przyjmujące przewiduje formę prawnego
uznania związków partnerskich. Przykładem jest Wielka Brytania, gdzie jeszcze
przed wprowadzeniem Civil Partnership Act, już od 1997 r., przepisy imigracyjne
rozszerzono na pary tej samej płci.140
Ta zmiana nie rozwiązuje do końca problemu, czy stałym partnerom homo139 18 listopada 2004 roku Izba Lordów zatwierdziła ustawę o Cywilnych Związkach Partnerskich
(Civil Partnership Act 2004), która nadaje parom tej samej płci w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i
Szkocji nowy status prawny „zarejestrowanego partnera cywilnego” (registered civil partner), chroniony
pakietem praw i obowiązków przysługującym do tej pory wyłącznie małżeństwom heteroseksualnym. W
sytuacji, gdy jedna z osób częściowo zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, związek musi dodatkowo spełnić
warunki konieczne do zawarcia związku wg prawa brytyjskiego, jak wiek (powyżej 16 lat) i brak niedozwolonego stopnia pokrewieństwa.
140 Immigration Directorates’ Instructions, ‘Common-law and same sex relationship (unmarried partners)’ Chapter 8, section 7.
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seksualnym żyjącym w związkach rejestrowanych zawsze należą się uprawnienia
przysługujące rodzinie pracownika (a w zasadzie każdego obywatela), pozostawiając to w znacznej mierze woli państwa przyjmującego. Nie zamyka też dyskusji
nad interpretacją słowa „małżonek” w prawie wspólnotowym.141
Karta Praw Podstawowych UE w art. 9 stanowi: „prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw”. Zgodnie z wyjaśnieniami do Karty142
artykuł ten jest oparty na art. 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jednakże „sformułowanie tego artykułu zostało zmodernizowane, tak by obejmował
on przypadki, w których krajowe ustawodawstwo uznaje porozumienia inne niż
małżeństwo mające na celu założenie rodziny. Ten artykuł nie zabrania ani nie
nakazuje przyznania statusu małżeńskiego związkom osób tej samej płci. Prawo
to jest zatem podobne do gwarantowanego przez EKPC, ale jego zakres może być
szerszy od tego, jaki zapewniają ustawodawstwa krajowe.
Zatem wyłącznie prawo krajowe jest władne przyznać jednostce status małżeński, co jest oczywistą implikacją braku kompetencji Unii w tej sferze. Jednakże instytucje Unii powinny ten status respektować i osoby, które zgodnie z prawem zawarły małżeństwo, traktować jako małżonków również na gruncie prawa
wspólnotowego.
Trybunał Sprawiedliwości analizował swego czasu sytuację partnerów pozostającym w faktycznym pożyciu bez żadnego prawnego uznania na poziomie
krajowym. Sprawa Reed v. Holandia143 z 1986 roku dotyczyła heteroseksualnej
pozamałżeńskiej pary narodowości brytyjskiej. Pani Reed chciała otrzymać prawo
pobytu w Holandii wraz ze swoim partnerem. Wspomniane wyżej Rozporządzenie 1612/68 dotyczące swobodnego przepływu pracowników udzielało takiego
prawa jedynie „małżonkowi” (art. 10(a)). Trybunał wyszedł z założenia, że pojęcie „współmałżonka” dotyczy jedynie osoby pozostającej w formalnym związku,
jednakże wziął pod uwagę ogólny rozwój sytuacji społecznej we Wspólnocie, a w
szczególności w państwie pobytu, i rozciągnął uprawnienia wynikające z artykułu
141 Zob. też: Patrycja Pogodzińska, Unijna zasada równego traktowania i swoboda przepływu pracowników w odniesieniu do sytuacji mniejszości seksualnych w zatrudnieniu, [w:] „Problemy Współczesnego
Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. II/2004, Kraków; Patrycja Pogodzińska, Status prawny małżeństwa i związków partnerskich w Unii Europejskiej, [w:] „Prawa człowieka w
XXI wieku. Wyzwania dla ochrony prawnej” pod red. Cezarego Mika, Toruń 2005.
142 Text of the explanations relating to the complete text of the Charter as set out in CHARTE 4487/00
CONVENT 50, CHARTE 4473/00 CONVENT 49, Brussels, 11 October 2000, s. p. 12 ; Charter of
Fundamental Rights of the European Union — Explanations relating to the complete text of the Charter,
Office for Official Publications of the European Communities, 2001, s. 28.
143 Sprawa 59/85, Netherlands v. Reed, [1986] E.C.R. 1283.
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10 Rozporządzenia 1612/68 również na osobę pozostającą w stałym,144 nieformalnym związku z pracownikiem – „osobę wspólnie zamieszkującą”.
Trzeba jednak podkreślić, że Trybunał nie był skłonny interpretować pojęcia
„małżonek” rozszerzająco. Argumentem za takim rozstrzygnięciem był fakt, że
holenderskie prawo naruszało artykuł 7(2) Rozporządzenia, ponieważ pozwalało
pozamałżeńskim heteroseksualnym partnerom obywateli holenderskich na pozostanie w Holandii, ale nie pozwalało na to partnerom obywateli innych państw
członkowskich. Dlatego stwierdził, że pozamałżeńska para brytyjska miała prawo
przebywać w Holandii. Inne rozstrzygnięcie spowodowałoby dyskryminowanie
pracowników Wspólnoty niebędących Holendrami, a więc stanowiłoby niedozwoloną dyskryminację ze względu na narodowość.
Z kolei w sprawie Grant Trybunał stwierdził, iż w obowiązującym wówczas we
Wspólnocie stanie prawnym stałe związki homoseksualne nie były w tej samej
sytuacji co związki małżeńskie i stałe związki heteroseksualne.
ETS analizował również status prawny związku rejestrowanego w prawie
wspólnotowym jeszcze przed omawianymi wyżej zmianami legislacyjnymi. Sprawa D. v. Council,145 która toczyła się przed Sądem I Instancji, miała szczególne
znaczenie, gdyż oskarżony o dyskryminację został jeden z organów Wspólnoty Rada Ministrów. W sprawie tej pracownik Rady Ministrów, narodowości szwedzkiej, domagał się, aby Wspólnota uznała jego związek partnerski za małżeństwo i
przyznała mu zasiłek rodzinny na podstawie ówczesnych przepisów o personelu
WE (Staff Regulation).146 Mimo że Szwecja łączy takie korzyści z kontraktem
partnerskim zawiązanym przez pary tej samej płci,147 Rada stwierdziła, że termin
„żonaty urzędnik” (married official) wykluczał jakąkolwiek równoważność związku rejestrowanego z pojęciem małżeństwa.
D. wniósł o unieważnienie tej decyzji. W swojej argumentacji podniósł m.in.,
iż Rada miała obowiązek uznać skutki prawne jego zarejestrowanego związku,
ponieważ Szwecja poczytuje taki kontrakt za małżeństwo, oraz że odmowa Rady
stanowi dyskryminację ze względu na orientację seksualną.
W kwestii uznania związku partnerskiego Sąd I Instancji (SPI) zastosował tu
rozumowanie Trybunału w sprawie Grant, chociaż nie budził wątpliwości fakt, iż
zatrudnienie urzędnika D. było objęte zakresem stosowania prawa wspólnotowe144 W tej sprawie chodziło o osobę pozostającą w takim związku ponad 5 lat.
145 Sprawa T-264/97 D. v. Council, [1999] ECR-S.C. I-A-1 i II-1.
146 Artykuł 1(2) Aneksu VII Statutu (Regulation) przewidywał, że żonaty/zamężny urzędnik (married
official) ma prawo do zasiłku rodzinnego.
147 Szwedzka ustawa o partnerstwie rejestrowanym z 23 czerwca 1994 r. zezwala osobom tej samej płci
na zarejestrowanie ich związku przez władze. Takie rejestrowane związki są w Szwecji porównywalne z
małżeństwem i mają, ogólnie rzecz biorąc, takie same skutki prawne jak małżeństwo.
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go, a ponadto w Grant chodziło o faktyczne pożycie, a nie związek partnerski, będący instytucją prawną (chociaż Grant nie miała możliwości na gruncie ówczesnego prawa brytyjskiego takiego związku zawrzeć). Sąd stwierdził mianowicie, iż
w obecnym stanie rozwoju prawa we Wspólnocie Europejskiej stałe związki osób
tej samej płci nie są równoznaczne ze związkami małżeńskimi. Wobec tego pracodawcy nie są zobowiązani do rozszerzania skutków tradycyjnego małżeństwa na
partnerów tej samej płci, nawet jeśli ich związki zostały oficjalnie uznane przez
władze krajowe. Rada w ramach swoich uprawnień jako pracodawca powoda nie
miała więc obowiązku traktować jego związku rejestrowanego jak małżeństwa w
znaczeniu przepisów statutowych, które określają prawa urzędników Wspólnoty.148
Sąd I Instancji odwołał się również do swojego orzeczenia w sprawie Arauxo-Dumay,149 stwierdzając, że terminy „małżeństwo” i „małżonek” użyte w Staff
Regulation odnoszą się wyłącznie do małżeństwa cywilnego w tradycyjnym znaczeniu. SPI zauważył też, że artykuł 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
dotyczący życia rodzinnego, również obejmuje tradycyjne małżeństwo pomiędzy
dwiema osobami różnej płci.
Podobnie jak TS w sprawie Grant, Sąd I Instancji orzekł, że od Rady, jako ciała
ustawodawczego, zależy wprowadzenie zmian koniecznych do tego, aby urzędnicy Wspólnoty będący w podobnej sytuacji mogli uzyskać zasiłki rodzinne dla
swoich partnerów (Trybunał podkreślił jednak, że Rada ma takie uprawnienia
jako organ legislacyjny, a nie jako pracodawca interpretujący istniejące przepisy).
Stwierdził też, iż Rada nie miała obowiązku rozszerzać skutków małżeństwa na
osoby pozostające w stałym homoseksualnym związku, nawet oficjalnie zarejestrowanym w kraju pochodzenia.
Drugim argumentem D. było naruszenie artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczącego życia prywatnego i rodzinnego. SPI ponownie
powołał się na decyzję w sprawie Grant, gdzie stwierdzono, iż mimo ewolucji
148 Trzeba pamiętać, że do roku 1999 tylko jeszcze Dania i Holandia przyjęły podobne ustawy pozwalające na prawne uznanie związku osób tej samej płci. Ponadto nie istniały jeszcze regulacje wspólnotowe
zakazujące wyraźnie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
149 Sąd I Instancji, sprawa T-65/92 Arauxo-Dumay v. Commission, [1993] E.C.R. II-597. Sąd I
Instancji podkreślił tam, że wszystkie pojęcia dotyczące stanu cywilnego osób fizycznych, jak „współmałżonek” czy „wdowa”, biorąc pod uwagę zarówno definicje prawne, jak i potoczne znaczenie słów
„żonaty/zamężna”, powinny być rozumiane jako odnoszące się do osób, które zawarły formalny związek
małżeński uznany przez prawo, wraz ze wszystkimi wypływającymi stąd uprawnieniami i obowiązkami. Sąd odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy konkubinat można porównać do małżeństwa
na użytek przepisów Staff Regulation. Sąd dodał, że jest świadomy ewolucji kontekstu społecznego, ale
nie uważa, aby był kompetentny do rozszerzania sądowej interpretacji terminu „małżeństwo”, tak by
obejmowało swoją definicją również konkubinat (odniósł się tu do orzeczenia Trybunału w znacznie
wcześniejszej sprawie Reed).
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stosunku do homoseksualizmu w ostatnich czasach stałe związki homoseksualne
nie wchodzą w zakres pojęcia „życia rodzinnego”.
Ostatnią racją wytoczoną przez pana D. było, iż jego osobisty status, różny od
statusu osoby wolnej (ponosi on bowiem odpowiedzialność i podlega obowiązkom podobnym jak urzędnicy pozostający w związku małżeńskim), zasługuje na
uszanowanie go w całej Wspólnocie oraz że przedmiotowa decyzja narusza artykuł 141 (119) TWE. Sąd uznał oba argumenty za bezpodstawne, pierwszego
szczególnie nie uzasadniając (ograniczył się do stwierdzenia, że jego odmienny
status nie został tą decyzją naruszony), co do drugiego sięgając znów do orzeczenia w sprawie Grant: Staff Regulation stosuje się jednakowo do mężczyzn jak i
kobiet, nie zachodzi więc dyskryminacja ze względu na płeć.
Od decyzji Sądu I Instancji odwołali się do Trybunału Sprawiedliwości zarówno D., jak i rząd Szwecji,150 wspierani przez rządy Danii i Holandii. W apelacji
podnieśli m.in., iż definicja małżeństwa należy do wyłącznej kompetencji państw
członkowskich, skoro więc pod rządami prawa szwedzkiego powód posiada status
równoważny małżeństwu, powinien być traktowany podobnie w przepisach dotyczących personelu Wspólnoty i należy mu przyznać korzyści, o które się ubiega.
Trybunał Sprawiedliwości podzielił zdanie SPI, oddalając wszystkie argumenty
apelacji. Przytoczę tylko kilka zdań z uzasadnienia. Trybunał przyznał, że rejestrowany związek partnerski uznany przez ustawę różni się od zwykłego stałego
związku homoseksualnego opierającego się jedynie na faktycznym pożyciu (jak
w sprawie Grant), gdyż ten pierwszy wywołuje wobec osób trzecich skutki podobne do małżeństwa, będąc z założenia instytucją do małżeństwa porównywalną.151 Dotąd jednak TS nie rozstrzygnął, czy te pojęcia powinny być traktowane
analogicznie na użytek interpretacji Staff Regulation. Mimo bowiem faktu, iż od
roku 1989 coraz więcej państw wprowadziło prawne regulacje związków rejestrowanych, zarówno osób tej samej, jak i przeciwnej płci, przyznając im szereg
praw zarezerwowanych wcześniej dla małżeństw, nie ulega wątpliwości, że prawo
tych państw odróżnia te instytucje od małżeństwa, uważanego wciąż za „związek
dwóch osób przeciwnej płci”. Wobec powyższego organy sądowe Wspólnoty nie
mogą odmiennie interpretować Staff Regulation i traktować tych instytucji jako
tożsamych, a wprowadzenie odpowiednich zmian leży w gestii organów ustawodawczych.
Zmianę taką w sytuacji pracowników instytucji wspólnotowych przyniosła
Dyrektywa 723/2004152 z 22 marca 2004 r., zmieniająca Staff Regulation w ten
150 Joined cases C-122/99P and C-125/99P, D. and Sweden v. Council. (2001) ECR I-4319.
151 Akapit 33
152 Council Regulation No 723/2004 of 22 March 2004 amending the Staff Regulations of officials
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sposób, iż zrównuje z małżeństwem status partnerów zarejestrowanych w jednym
z państw członkowskich. Dyrektywa weszła w życie 1 maja 2004.

Podsumowanie
Omawiane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości pokazują, że charakter jego
interpretacji przepisów wspólnotowych jest co do zasady inny niż w przypadku
ETPC i Konwencji. Podczas gdy Konwencja jest „żywym instrumentem”, a jej
interpretacja przez ETPC ma charakter twórczy, czy wręcz prawotwórczy, interpretacja prawa dokonywana przez ETS nie może wyjść poza brzmienie przepisu
czytanego w świetle ogólnych celów traktatowych. Tym wymogiem ograniczone
są nawet, stworzone co prawda przez ETS, generalne zasady prawa. Wydaje się,
że rola ETS ma przede wszystkim znaczenie dla odpowiedniego stosowania prawa (zwłaszcza ogromną rolę ma tu możliwość wydawania orzeczeń wstępnych
w trakcie postępowania przed sądami krajowymi). Dlatego na gruncie sytemu
prawnego Unii najważniejsza pozostaje legislacja. Trzeba jednak pamiętać, że
zarówno ustawodawcze, jak i sądownicze kompetencje Unii są ograniczone do
kwestii objętych Traktatami. Zwłaszcza sfera prawa rodzinnego była zawsze poddana wyłącznej kompetencji państw i prawa krajowego, pozostawała zatem poza
zasięgiem władzy Wspólnot (Unii Europejskiej). Trudno jednak nie zauważyć, że
coraz częściej granice tych kompetencji się zacierają,153 a obszar wspomnianych
uprawnień stopniowo się poszerza.
W nowszym orzecznictwie ETS można zauważyć te tendencje, zarówno do poszerzania ochrony prawnej jednostek, jak też do rozszerzania swoich kompetencji
– i tu być może dostrzegalna jest twórcza interpretacja.
Taką zmianę w linii orzeczniczej ETS możemy zaobserwować w wyroku K.B.
v. National Health Service154 z 7 stycznia 2004 roku, na który niewątpliwy wpływ
miały orzeczenia ETPC Christine Goodwin oraz I. W sprawie tej K.B. żyła od
kilku lat w nieformalnym związku z R., który stał się mężczyzną w wyniku operacji zmiany płci. Ponieważ jednak R. nie mógł zmienić dokumentów stanu cywilnego, w których figurował nadal jako kobieta, prawo uniemożliwiało mu zawarcie
małżeństwa. Brytyjska ustawa z 1973 r. mówi bowiem, iż małżeństwo jest nieważne, jeżeli małżonkami nie są kobieta i mężczyzna, a ustawa o wpisie narodzin i
śmierci zakazuje wszelkich zmian w rejestrze narodzin z wyjątkiem sprostowania
of the European Communities and the Conditions of Employment of other servants of the European
Communities, OJ L 124/1.
153 Za sprawą na przykład utworzenia „obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”, która
wymaga zaangażowania Unii w koordynację niektórych przepisów prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego. Tampere European Council, wnioski końcowe, EU Bulletin, 10/1999.
154 C-117/01l, K. B. v National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health
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błędu pisarskiego. Kiedy więc K.B. wystąpiła z wnioskiem do National Health
Service Pensions Agency, aby R. po jej śmierci mógł pobierać emeryturę jak po
współmałżonku, wniosek został odrzucony. K.B. wystąpiła na drogę sądową, zarzucając dyskryminację i powołując się m.in. na art. 141 TWE.
ETS stwierdził, że art. 141 TWE stoi na przeszkodzie krajowej regulacji,
która narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, uniemożliwiając osobie
transseksualnej zawarcie małżeństwa, co w konsekwencji nie pozwala jednemu
partnerowi na pobieranie emerytury po śmierci drugiego. ETS powołał się tu na
przywołane orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którym norma
zakazująca osobie transseksualnej poślubienia osoby tej płci, do której należał
przed zmianą płci, narusza prawo do małżeństwa z art. 12 Konwencji.
Znamienne jest, że ETS nie stwierdził tu dyskryminacji bezpośrednio zakazanej
prawem wspólnotowym, a wypowiedział się o zgodności z Konwencją. Mimo że
kwestia zawarcia małżeństwa należy do wyłącznej kompetencji państw, ETS uznał
się za właściwy, ponieważ emerytura jest wynagrodzeniem w myśl art. 141 TWE.
W sprawie tej nierówne traktowanie nie dotyczyło w gruncie rzeczy samego przyznania emerytury po zmarłym współmałżonku, lecz spełnienia przesłanki dla jej
przyznania – zdolności do zawarcia małżeństwa. Również Rzecznik Generalny
Colomer podkreślił, że sprawa wprawdzie dotyczy krajowego prawa cywilnego,
a więc obszaru nieuwspólnotowionego, co wyklucza właściwość Komisji Europejskiej w tej materii, jednak nie można jej zignorować, gdyż regulacja brytyjska
narusza prawa podstawowe (prawa człowieka) zagwarantowane w Konwencji.
Jak widać, prawa osób homoseksualnych i transseksualnych w systemie prawnym Unii Europejskiej zyskują coraz szerszą ochronę, zarówno poprzez ustawodawstwo szczególne oparte na nowych kompetencjach, jak też zamieszczanie
ogólnej klauzuli antydyskryminacyjnej w większości aktów prawnych. Trudno
jeszcze w tej chwili ocenić skuteczność i długoterminowy efekt nowych uregulowań. Powyższy wyrok natomiast wydaje się wskazywać na bardziej dynamiczne
podejście ETS do kwestii ochrony tych mniejszości, choć i tu, zważywszy na znikome jeszcze orzecznictwo, które opierałoby się na nowych aktach prawnych, z
kompleksową oceną należy jeszcze się wstrzymać.

Patrycja Pogodzińska – doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
prawniczka w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
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