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EQUAL JUS – Europejska sieć na rzecz prawnego wsparcia praw osób LGBT (lesbijek,
gejów, osób bi- i transseksualnych) ma na celu walkę z homofobią i transfobią poprzez
zwiększenie społecznej świadomości faktu, że obywatelstwo Unii Europejskiej nadaje
nowy wymiar ochronie praw podstawowych oraz integracji społecznej. Projekt EQUAL JUS przyczynił się do powstania otwartej sieci współpracy prawników oraz wypracował narzędzia edukacyjne i doradcze, takie jak: publikacje, biuletyny oraz baza danych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.equal-jus.eu.
Publikacja jest częścią projektu EQUAL JUS. Znajdują się tu informacje o środkach
prawnych służących ochronie praw przysługujących Państwu jako nieheteroseksualnym obywatelom UE.

heteroseksualnym/ą

obywatelem/obywatelką

Unii Europejskiej. Prawa człowieka i równość są
najważniejszymi wartościami Europy XXI wieku,
a zatem obywatelstwo UE wiąże się z równym
traktowaniem bez względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i sposób ich wyrażania.
Wartościom tym zagrażają różne czynniki spo-

w miejscu pracy, w szkołach, w rodzinie, wśród
przyjaciół, w obrębie grup społecznych, we właZe względu na uprzedzenia, stereotypy i homofobię, godność i wolności wielu homo-, bi- i transseksualnych obywateli i obywatelek UE są narażone na naruszeniea właśnie ze względu na ich
orientację seksualną, tożsamość płciową i sposób ich wyrażania. Mimo wyznaczenia przez Unię
Europejską jasnych zasad, w tym w postanowieniach wiążącej dla państw członkowskich Karty
Praw Podstawowych z 1 grudnia 2009 roku, nie
wszystkie z kraje wdrożyły środki niezbędne do
zniesienia nierównego traktowania obywateli ze
względu na ich orientację seksualną. Szczególnie
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dzach publicznych oraz na scenie politycznej.

Università di Udine – Dipartimento di
Scienze Giuridiche (Włochy)
Associazione Avvocatura per i diritti
LGBT (Włochy; parntner wiodący)
Matthieu Chaimbault

się, niestety, z nierównością i homofobią. Należy

RAVAD - Réseau d’aide aux victimes

jednak pamiętać o tym, że osoby nieheterosekśrodków prawnych służących ochronie ich praw
oraz walce z homofobią i transfobią. Niniejsza

d’agression et de discrimination (Francja)
Greg Czarnecki
KPH - Kampania Przeciw Homofobii
(Polska)

publikacja przedstawia te środki, wyjaśnia ich
funkcjonowanie i zachęca osoby LGBT do ko-

Jacques Lizé

rzystania z nich w celu egzekwowania własnych

SOS - Homophobie (Francja)

praw – jedynie razem możemy doprowadzić do

prawnego wsparcia praw osób LGBT - została do-

zmiany na lepsze!

programu „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo

Alexander Schuster

seksualnych obywateli i obywatelek UE spotyka

Projekt EQUAL JUS - Europejska sieć na rzecz
finansowana przez Komisję Europejską w ramach

oraz nazwy organizacji

łeczne, kulturowe i prawne, a wielu niehetero-

sualne mają dostęp do europejskich i krajowych
przejawiają się w życiu publicznym i prywatnym,

Nazwiska i podpisy członków komitetu sterującego

Fabrizio Paloni
IMED - Istituto per il Mediterraneo
(Włochy)

2007-2013”. Celem projektu jest walka z homofo-

Eduardas Platovas

bią i transfobią oraz analiza stanu ochrony praw

LGL - Lithuanian Gay League (Litwa)

podstawowych w Unii Europejskiej. Jego realizacja ma również zwiększyć świadomość tego, że
obywatelstwo UE daje nowe możliwości ochrony
praw podstawowych, oraz podkreślić znaczenie

HALDE - Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité
(Francja; partner stowarzyszony)

integracji społecznej wszystkich ludzi.

trudno jest znieść głęboko zakorzenione nierów-

Jako element projektu EQUAL JUS, niniejsza pu-

ności społeczne . Homofobia i dyskryminacja
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Wszyscy jesteśmy obywatelami i obywatelkami UE
Obszar Unii Europejskiej zamieszkują liczne grupy mniejszościowe, w tym mniejszość
LGBT, a wiodącą zasadą unijnego prawodawstwa jest równość wszystkich obywateli.
W Traktacie o Unii Europejskiej z 1992 roku.
(Traktat z Maastricht) wprowadzono i zdefiniowano pojęcie obywatelstwa UE: „Ustanawia
się obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest
każda osoba mająca przynależność Państwa
Członkowskiego”. Zgodnie z Traktatem o Unii
Europejskiej, UE jest organizacją państw opierającą się na poszanowaniu takich wartości,
jak: godność ludzka, wolność, demokracja,
równość, rządy prawa i szacunek dla praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. UE jako wspólnota zobowiązała się zająć sprawami praw człowieka na szeroką skalę.
Prawa podstawowe wszystkich ludzi mieszkających na obszarze UE uznaje się za powszechne,
czyli przynależne wszystkim w równym stopniu,
w tym również osobom identyfikujących się
jako homoseksualne, biseksualne, transseksualne i transgenderowe.
Unia Europejska dąży do ochrony tych praw
w dwudziestu siedmiu państwach członkowskich oraz w stosunkach z państwami trzecimi.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
składa się z trzech organów sądowniczych.
Trybunał Sprawiedliwości jest najwyższym
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Wszyscy jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej
i wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.

z nich, a wypracowana przez niego wykładnia prawa unijnego jest wiążąca dla państw
członkowskich i ich władz. Trybunał uznaje
ochronę praw podstawowych za ogólną zasadę prawa UE i odgrywa istotną rolę w tworzeniu polityki ochrony praw człowieka w obrębie wspólnoty.

wowych wolności) jest aktem prawnym Rady
Europy - organizacji zupełnie odrębnej od Unii
Europejskiej, przy czym wszystkie państwa
członkowskie UE należą do Rady Europy i przyjęły Konwencję. Wraz z wejściem w życie Traktatu lizbońskiego, Unia Europejska przystąpiła
do Konwencji jako kolejny podmiot prawa międzynarodowego będący jej stroną. Oznacza to,
że obywatele UE mogą wnieść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) sprawę
przeciwko Unii. ETPC, z siedzibą w Strasburgu,
powstał w 1959 roku w celu rozstrzygania sporów wynikłych na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ten międzynarodowy
organ sądowniczy zajmuje się sprawami praw
obywatelskich i politycznych zawartych w Konwencji w celu wzmocnienia rządów prawa i demokracji w Europie. Trybunał dba o przestrzeganie praw ośmiuset milionów Europejczyków
z czterdziestu siedmiu państw członkowskich
Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję.
Do Trybunału obywatele mogą zgłaszać skargi
bezpośrednio. Orzekał on już w ponad 10 000
spraw, w tym w wielu dotyczących praw osób
LGBT.

Wszyscy jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i wszyscy jesteśmy równi wobec
prawa. Prawo UE nie zezwala na dyskryminację, ponieważ opiera się na takich
wartościach, jak: godność ludzka, wolność, demokracja i równość. Każdy obywatel UE może zgłosić skargę w sprawie
o dyskryminację do ETPC przeciwko władzom krajowym oraz organom UE.
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Różni ale równi
Prawa podstawowe przysługujące osobom LGBT dotyczą wielu dziedzin życia
codziennego. Prawo do równego traktowania jest jednym z praw podstawowych.
Prawa człowieka zapisane są w wielu dokumentach (na przykład w Traktacie lizbońskim), które
gwarantują ochronę przysługujących nam praw
w UE. Ich wagę podkreślono w Karcie Praw Podstawowych, której celem była konsolidacja praw
danych nam już wcześniej na mocy rozmaitych
aktów prawnych oraz orzecznictwa. Artykuł. 21
obecnie już wiążącej Karty zawiera zakaz dyskryminacji, w tym ze względu na orientację seksualną. Mimo tego, znaczna liczba osób LGB w Unii
Europejskiej ukrywa swoją orientację, często z
powodu negatywnych, uwarunkowanych kulturowo postaw wobec homoseksualności lub silnie
zakorzenionych uprzedzeń występujących w całym społeczeństwie społeczeństwa.
Według badania przeprowadzonego przez
Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
w niektórych państwach zaobserwowano postęp w dziedzinie ochrony osób homo- i biseksualnych przed dyskryminacją. Jednocześnie
wielu obywateli UE widzi silną potrzebę wprowadzenia nowych unijnych przepisów chroniących przed dyskryminacją, w tym ze względu
na orientację seksualną, w obszarach innych
niż zatrudnienie. Równy zakres ochrony przed
dyskryminacją we wszystkich sferach życia na
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Równy zakres ochrony przed dyskryminacją we
wszystkich sferach życia na obszarze całej
UE umożliwi swobodny
przepływ osób i
pracowników.

obszarze całej UE umożliwi swobodny przepływ
osób i pracowników, zaś zróżnicowany zakres
ochrony może ograniczyć swobodę przemieszczania się osób LGBT, zachęcając ich do przemieszczania się jedynie do państw, które gwarantują równe traktowanie.
Jedynie kilka państw UE znowelizowało swoje
przepisy i zreformowało praktykę w celu ułatwienia osobom transseksulanym korekty płci.
W niektórych krajach mają one wciąż problemy
ze zmianami metrykalnym imienia, nazwiska i
płci w dokumentach przed planowanym zabiegiem korekty płci lub po nim.

W większości państw UE panuje wolność słowa,
wolność zgromadzeń i ochrona przed przemocą
motywowaną uprzedzeniami, homofobią i transfobią. W Polsce, Rumunii i Bułgarii po raz pierwszy udało się zorganizować marsze równości
LGBT. Z drugiej strony, ograniczenia w organizacji zgromadzeń publicznych na rzecz osób LGBT
w wielu miastach Europy stanowią publiczny
wyraz dezaprobaty dla mniejszości seksualnych
i genderowych.
Jeżeli pozostajemy w związku jednopłciowym,
zakres naszej swobody przemieszczania się i prawo do łączenia rodzin w Unii Europejskiej może
być w niektórych krajach w różnym stopniu ograniczony. Możemy na przykład nie zostać uznani
za członka rodziny partnera lub partnerki. W
kontekście prawa do azylu, Austria, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Węgry
wprowadziły niedawno właściwą ochronę dla
par jednopłciowych.
W wielu państwach UE małżeństwo zarezerwowano dla par heteroseksualnych. Tam nasze małżeństwa lub związki partnerskie zawarte w innym
państwie nie zostaną uznane. Według niedawnego badania Eurobarometru, większość Europejczyków sprzeciwia się małżeństwom jednopłciowym i adopcji przez pary jednopłciowe.
Na poziomie unijnym istnieją ogromne możliwości wprowadzenia zmian korzystnych dla osób
LGBT, w szczególności wprowadzenia rozwiązań
prawnych pozwalających na wzajemne uznawa-

nie aktów stanu cywilnego (na przykład dotyczących zmian nazwisk czy adopcji), których brak
jest głównym problemem rodzin LGBT w UE.
Każdego roku setki osób LGBT ubiegają się o azyl
w UE. W sprawach nieheteroseksualnych uchodźców państwa członkowskie stosują jednak różne
przepisy. Potrzebne jest jednolite, ogólnounijne
podejście do tej kwestii.
Organizacje zajmujące się rzecznictwem oraz rządy szeregu państw członkowskich podjęły aktywne działania na rzecz rozwoju edukacji i dialogu
w dziedzinie spraw LGBT, rzucając wyzwanie negatywnym postawom wobec homoseksualności
i osób LGBT.

Z pewnością istnieje potrzeba wprowadzenia nowych unijnych przepisów chroniących przed dyskryminacją ze względu na
orientację seksualną w obszarach innych
niż zatrudnienie. Równy zakres ochrony
przed dyskryminacją we wszystkich sferach życia na obszarze całej UE umożliwi
swobodny przepływ osób i pracowników.

Pozostając w związku jednopłciowym, zakres naszej swobody przemieszczania się
i prawo do łączenia rodzin w Unii Europejskiej może być w niektórych krajach w różnym stopniu ograniczony.
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Czy to naprawdę działa?
Prawo europejskie zawiera różne instrumenty prawne zakazujące dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC)
stanowi główne źródło międzynarodowej ochrony praw osób LGBT. Jest ona traktatem międzynarodowym, którego państwa-strony zobowiązują się do zabezpieczenia podstawowych praw
obywatelskich i politycznych, nie tylko własnych
obywateli i obywatelek, ale wszystkich osób
przebywających na ich terytorium. Artykut 14
Konwencji stanowi: „Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak: płeć, rasa, kolor skóry,
język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn”. Mimo
że samo brzmienie tego artykułu nie odnosi się
bezpośrednio do orientacji seksualnej, z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
jasno wynika, że dyskryminacja ze względu na
orientację seksualną oraz tożsamość płciową jest
zakazana i należy położyć jej kres.
W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej zgromadzono wszystkie prawa osobiste,
obywatelskie, gospodarcze i społeczne przysługujące mieszkańcom Unii Europejskiej. Wraz
8

Prawo UE mówi jasno:
dyskryminacja jest zabroniona!

z wejściem w życie 1 grudnia 2009 roku Traktatu z Lizbony, Karta zaczęła obowiązywać w
Unii. Oznacza to, że instytucje UE muszą przestrzegać praw zapisanych w Karcie. Dokument
ten stosuje się również do państw członkowskich, ale tylko we wdrażaniu prawa unijnego.
Nie przyznaje on Unii ogólnego prawa interweniowania w sprawach praw podstawowych

i nie rozszerza jej kompetencji. Każde państwo
członkowskie posiada własny sprawdzony system ochrony praw obywateli w postaci konstytucji krajowych i sądownictwa. Jeżeli uważamy, że władze krajowe naruszyły nasze prawa,
powinniśmy w pierwszej kolejności wytoczyć
sprawę przed sądem krajowym lub zgłosić się
do krajowego rzecznika praw obywatelskich.
W całej Europie ludzie padają ofiarą dyskryminacji ze względu na swoją orientację seksualną
w dziedzinie zatrudnienia. Jako obywatele UE
powinniśmy wiedzieć, że chroni nas Dyrektywa
Rady w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE). Ten
akt prawny dotyczy czterech przesłanek dyskryminacyjnych: religii lub przekonań, wieku,
niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej.
Dyrektywa ma zastosowanie zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego, do wszystkich stosunków pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, bez względu na wymiar czasu pracy,
również do pracy na zlecenie. Dyrektywa zakazuje dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej
oraz definiuje pojęcie molestowania. Pracodawcom zakazuje ona również zmuszania innych osób do dyskryminacyjnych zachowań na
dowolnym tle. Przykładowo, osoba poszukująca pracowników nie może poprosić agencji pośrednictwa pracy o przeprowadzenie rekrutacji
z w dyskryminujący sposób. Dyrektywa wymaga od państw członkowskich zapewnienia osobom, które uważają się za ofiary dyskryminacji,

odpowiednich środków odwoławczych. Mogą
one mieć charakter procedur sądowych, administracyjnych lub pojednawczych. Osoby, które
wszczynają postępowanie przeciwko pracodawcy, ponieważ uważają się za pokrzywdzone
w związku z naruszeniem wobec nich zasady
równego traktowania, podlegają ochronie na
mocy tej dyrektywy, która zakazuje „retorsji” ze
strony oskarżonego pracodawcy. Pracodawca
nie może zatem dyskryminować pracowników,
którzy wszczęli wcześniej przeciwko niemu
postępowanie. Jeżeli padniemy ofiarą dyskry-
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minacji, dyrektywa chroni nas również w ten
sposób, że ciężar dowodu będzie spoczywał
na osobie oskarżonej o dyskryminację: to pracodawca będzie musiał udowodnić, że jego zachowanie było usprawiedliwione.
Prawo UE uznaje dyskryminację wobec transgenderowych za formę dyskryminacji na tle
płci. Taką wykładnię ustanowił Europejski Trybunał Sprawiedliwości w 1996 roku w sprawie P.
S. i Cornwall County Council, w której orzekł on,
że zwolnienie z pracy osoby, która przechodzi
lub przeszła korektę płci stanowiło bezprawną
dyskryminację ze względu na jej płeć. Co wię-

cej, UE wprowadziła dodatkową ochronę przed
dyskryminacją na tle tożsamości płciowej. Dyrektywa 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia
w życie zasady równości szans oraz równego
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, zakazuje dyskryminacji osób
transgenderowych.

obejmuje znacznie więcej obszarów życia niż
tylko zatrudnienie, na przykład zgodnie z dyrektywą 2010/13/UE, handlowe przekazy audiowizualnie „nie mogą zawierać żadnych treści
dyskryminujących ze względu na płeć […] lub
orientację seksualną ani promować takiej dyskryminacji”.

Powinniśmy mieć świadomość, że chroni nas
jeszcze więcej aktów prawnych. Inne organizacje międzynarodowe, na przykład Organizacja
Narodów Zjednoczonych i Rada Europy, przyjęły wiele instrumentów zakazujących dyskryminacji. Natomiast prawo Unii Europejskiej

Prawo UE mówi jasno: dyskryminacja jest
zabroniona! Dzięki rozmaitym instrumentom prawnym każdy może uniknąć dyskryminacji i czuć się bezpiecznie.

Wiele wysiłku wkłada się obecnie w zwiększenie widzialności problemów osób transgenderowych. Dziś chronią je istniejące
przepisy równościowe zakazujące dyskryminacji na tle płci.
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Strażnicy równego traktowania
UE wprowadziła wiele programów zmierzających do zapewnienia przestrzegania
praw podstawowych wszystkich obywateli państw członkowskich.
Jedną z najaktywniejszych agencji unijnych
w tej dziedzinie jest Agencja Praw Podstawowych (Fundamental Rights Agency - FRA), ciało
doradcze z siedzibą w Wiedniu. Agencja dostarcza UE informacji „z terenu” na temat sytuacji
osób dotkniętych dyskryminacją. Jednym z jej
pierwszych przedsięwzięć było sporządzenie
bardzo obszernego raportu na temat sytuacji
prawnej i społecznej osób LGBT we wszystkich
państwach członkowskich.
UE wspiera również liczne programy społeczne,
na przykład. Program na rzecz Zatrudnienia i
Solidarności Społecznej „PROGRESS”, w ramach
którego przeznaczono fundusze na walkę z
dyskryminacją poprzez szeroki wachlarz działań przeciwdziałających rasizmowi i ksenofobii
na terenie UE. Oprócz tego dużą część budżetu
programu przeznaczona została na walkę z innymi rodzajami dyskryminacji.
Jako wspólnota zbudowana na równości, na
mocy Traktatu z Maastricht z 1992 roku UE powołała urząd Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich ze stałą siedzibą w Strasburgu.
Rzecznik powoływany jest przez Parlament
Europejski na pięcioletnią kadencję, a do jego
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Jednym z jej celów jest ochrona praw
człowieka, a co za tym idzie, praw
osób LGBT.

Szczególnie ważna jest Intergrupa do spraw.
Praw LGBT, nieformalna grupa posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego zajmująca
się prawami osób nieheteroseksualnych. Intergrupa publikuje oświadczenia w sprawach
LGBT w swoich pracach nad raportami, nowelizacjami, przed głosowaniami oraz podnosi te
kwestie w codziennej pracy, w swoich okręgach
wyborczych. Członkowie Intergrupy często pomagają osobom i organizacjom poszukującym
wsparcia, a niezorientowanym w organizacji
Parlamentu Europejskiego, w poruszaniu się w
jego strukturach.
Wraz z Radą Unii Europejskiej, Parlament jest
główną instytucją prawodawczą, która decyduje o najistotniejszych kwestiach prawnych
wspólnoty.

Komisja Europejska jest niezależną instytucją
UE która egzekwuje prawo unijne i dba o to,
aby państwa członkowskie w pełni wdrażały
unijne prawodawstwo, w tym dyrektywy antydyskryminacyjne chroniące prawa mniejszościowych grup społecznych, na przykład osób
LGBT. Każdy obywatel ma prawo wniesienia
skargi do Komisji, żeby zwrócić jej uwagę na
możliwe naruszenie prawa.
Rada Europy zrzesza 47 państw od Azerbejżdżanu przez Rosję, Turcję, po Islandię. Organizacja ta działa na rzecz tolerancyjnego i cywilizowanego społeczeństwa, niezbędnego dla
stabilności, wzrostu gospodarczego i spójności
społecznej w Europie. Jednym z jej celów jest
ochrona praw człowieka, a co za tym idzie,
praw osób LGBT. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są jednocześnie członkami Rady Europy, na forum której powstała Europejska Konwencja Praw Człowieka.

głównych obowiązków należy przyjmowanie
skarg od obywateli i innych osób mieszkających na terenie UE oraz kontrolowanie instytucji UE z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości.
Parlament Europejski jest demokratycznie
wybieraną instytucją zajmującą się unijnym
prawodawstwem oraz reprezentowaniem interesów obywateli UE. Wiele specjalistycznych
komisji parlamentarnych zajmuje się prawami
człowieka oraz rozpatruje petycje wnoszone
przez wszystkich obywateli i mniejszości w UE.
Zmierzając we właściwym kierunku. Przewodnik po prawach osób LGBT w Polsce i w Europie - 2011
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Prawa osób LGBT przed sądami.
Orzeczenia sądów są najskuteczniejszym instrumentem w egzekwowaniu praw
osób LGBT
Zmiany w dziedzinie praw osób LGBT są często
trudne do wprowadzenia. Orzeczenia sądów są
na ogół głównym i najskuteczniejszym środkiem
zmiany prawa. Wagę orzecznictwa widzimy w wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Europejskie przepisy dotyczące ochrony praw
człowieka, w szczególności praw osób LGBT, bardzo się zmieniły od czasu pierwszych spraw rozpatrywanych w europejskich trybunałach.
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Parom jednopłciowym przysługuje takie samo prawo
do życia rodzinnego jak parom heteroseksualnym.

Już przed pierwszymi orzeczeniami dotyczącymi
par jednopłciowych, Europejski Trybunał Praw
Człowieka wielokrotnie stawał na stanowisku,
że faktyczne pożycie dwóch osób dorosłych,
mieszkających razem, bez względu na posiadanie potomstwa, stanowi więź rodzinną chronioną na mocy artykułu 8 Konwencji. W licznych
orzeczeniach Trybunał uznał jednak, że niesformalizowane związki, w których partnerzy świadomie nie decydują się na zawarcie małżeństwa,
nie mogą oczekiwać takich samych przywilejów,
jakich państwo udziela partnerom w związkach
sformalizowanych (Shackell przeciwko Zjednoczonemu Królestwu).

partnerów tej samej płci nie można porównać
do sytuacji małżonków, nawet jeżeli w danym
państwie ci pierwsi mogą zarejestrować swój
związek. Różne traktowanie par jedno- i dwupłciowych w obszarze zatrudnienia nie stanowiło
naruszenia ogólnej zasady równego traktowania. Przełomowym orzeczeniem, które uchyliło
wcześniejsze rozstrzygnięcia ETS był wyrok w
sprawie Maruko przeciwko Versorgungsanstalt
der deutschen Bühnen z 2008 r.

Aż do 2008 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie wyrażał opinię, że sytuacji

Kwestie dyskryminacji osób LGB były często
przedmiotem spraw toczących się przed Eu-

ropejskim Trybunałem Praw Człowieka. Dwie
zakończone pomyślnie dla skarżących sprawy
wniesione przez obywateli brytyjskich doprowadziły do zmiany w prawie krajowym: Smith i Grady przeciwko Wielkiej Brytanii oraz Lustig-Prean i
Beckett przeciwko Wielkiej Brytanii.
W sprawie Goodwin przeciwko Wielkiej Brytanii,
tożsamość płciową uznano za jedną z najbardziej
intymnych sfer życia prywatnego. W sprawach
Rees przeciwko Wielkiej Brytanii oraz Cossey
p-ko Wielkiej Brytanii Europejski Trybunał Praw
Człowieka stanął na stanowisku, że państwo nie
ma obowiązku uwzględniać płci odczuwanej
osoby transseksualnej jej w akcie urodzenia. W
sprawie B. przeciwko Francji sędziowie uznali
jednak na korzyść skarżącego, że państwo powinno zezwolić osobie transpłciowej na zmianę
dokumentów codziennego użytku (dowodu osobistego, prawa jazdy) w celu dostosowania ich do
sytuacji po korekcie płci. W Goodwin przeciwko
Wielkiej Brytanii Trybunał uznał ostatecznie, że
osoby transpłciowe mają prawo do uznania ich
prawdziwej tożsamości płciowej przez państwo
oraz do zmiany dokumentów.
Poniżej przyjrzymy się bliżej siedmiu najważniejszym sprawom związanych z prawami osób
LGBT. Ich rozstrzygnięcia naprawdę odmieniły
życie osób LGBT w Europie.
W sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że nie
doszło do naruszenia artykułem 12 w związku z

artykułem 14 EKPC, ale uznał on, że dwóm gejom lub dwóm lesbijkom mieszkającym razem
i nieposiadającym dzieci przysługuje prawo do
ochrony życia rodzinnego na mocy artykułem 8
EKPC. Orzeczeniem tym Trybunał podkreślił, że
parom jednopłciowym przysługuje takie samo
prawo do życia rodzinnego jak parom heteroseksualnym. Jednocześnie większość składu orzekającego zasygnalizowała, że chociaż Trybunał
mocno sprzeciwia się dyskryminacji mniejszości
lesbijsko-gejowskiej, nie nakłada on na krajowych ustawodawców wprowadzenia związków
partnerskich lub małżeństw cywilnych dla par
jednopłciowych.
Parom jednopłciowym przysługuje takie
samo prawo do życia rodzinnego jak parom
heteroseksualnym.
Jedną z przełomowych spraw zawisłych przed
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości była
skarga Maruko przeciwko Versorgungsanstalt
der deutschen Bühnen z 2008 roku. Skarżący
T. Maruko pozostawał w związku partnerskim.
Po śmierci jego partnera, VddB, pracowniczy
system emerytalny personelu artystycznego
niemieckich teatrów - odmówił przyznania mu
renty wdowiej, uzasadniając, że przysługuje
ona jedynie małżonkom. T. Maruko wystąpił
na drogę sądową. Bawarski Sąd Administracyjny w Monachium skierował sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu
uzyskania wykładni dyrektywy antydyskrymi-
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nacyjnej. ETS uznał, że Maruko padł ofiarą dyskryminacji bezpośredniej. Sędziowie podkreślili, że jeżeli prawo krajowe przewiduje prawo
partnerów jednopłciowych do rejestrowania
swoich związków, wszelka odmowa przyznania
im świadczeń należnych małżonkom stanowi
dyskryminację i naruszenie prawa antydyskryminacyjnego.
Jeżeli prawo krajowe przewiduje prawo
partnerów jednopłciowych do rejestrowania swoich związków, wszelka odmowa
przyznania im świadczeń należnych małżonkom stanowi dyskryminację i naruszenie prawa antydyskryminacyjnego.
Sprawę Bączkowski i inni przeciwko Polsce
(2007) wniosły do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka osoby indywidualne oraz Fundacja
Równości, podnosząc zarzut naruszenia art. 11
(wolności zgromadzeń), artykułu 13 (prawa do
skutecznego środka odwoławczego) oraz artykułu 14 (zakazu wszelkiej dyskryminacji) w związku
z artykułu 11 EKPC, gdy odmówiono im pozwolenia na organizację Marszy Równości, demonstracji mającej na celu podniesienie świadomości
problemu dyskryminacji gejów i lesbijek. Trybunał zwrócił uwagę na obowiązek państwa, aby
skutecznie zabezpieczać możliwość korzystania
z wolności stowarzyszania się i zgromadzeń, w
szczególności w odniesieniu do grup mniejszościowych, które znajdują się w gorszej sytuacji.
Sędziowie jednogłośnie orzekli, że doszło do na16

ruszenia ykułów 11, 13 i 14 w związku z artykułem 11 Konwencji.
Orzeczenie to podkreśla prawo społeczności LGBT to protestowania i organizowania
demonstracji i rozszerza ochronę prawa do
pokojowych zgromadzeń o inne grupy.
Europejski Trybunał Praw Człowieka często rozpatrywał przypadki dyskryminacji osób LGB.
Dwie zakończone pomyślnie dla skarżących
sprawy wniesione w 1999 roku przez obywateli
brytyjskich doprowadziły do zmiany w prawie
krajowym: Smith i Grady przeciwko Wielkiej
Brytanii oraz Lustig-Prean i Beckett przeciwko Wielkiej Brytanii. ETPC uznał wówczas, że
usuwanie gejów i lesbijek ze służby wojskowej
ze względu na ich orientację seksualną stanowi
pogwałcenie artykułu 12 Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka. Orzeczenie to, które wzbudziło powszechne kontrowersje, doprowadziło do
przyjęcia w styczniu 2000 roku nowego kodeksu
etycznego dla brytyjskich sił zbrojnych (Armed
Forces Code of Social Conduct), nieuwzględniający kryterium orientacji seksualnej.
Szacunek nie jest specjalnym przywilejem:
jako osoby LGBT mamy takie samo prawo
do szacunku jak inni ludzie!

W sprawie Goodwin przeciwko Wielkiej Brytanii,
Europejski Trybunał Praw Człowieka nie znalazł

żadnego usprawiedliwienia dla zakazania osobie
transseksualnej korzystania z prawa do wstąpienia w związek małżeński. W opinii sędziów, nie
jest racjonalne, aby prawo do zwarcia małżeństwa
uzależniać od możliwości lub chęci posiadania potomstwa oraz określać płeć kryteriami czysto biologicznymi. Po zakończeniu sprawy, pełnomocnik
Goodwin powiedział: „sąd uznał, że stanowisko
rządu odstaje od standardów poszanowania ludzkiej godności i ludzkiej wolności w XXI wieku Zwycięstwo Christine Goodwin postrzegane będzie
jako kamień milowy na drodze ku zmianom”.
Orzeczenie w tej sprawie jasno potwierdza,
że osoby transseksualne mają prawo do
zmiany płci w akcie urodzenia oraz że nic
nie usprawiedliwia zakazania osobie transseksualnej korzystania z prawa do zawarcia
małżeństwa.

W sprawie Van Kück przeciwko Niemcom Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że interpretacja terminu „konieczność medyczna” oraz
ocena dowodów w tym zakresie, które doprowadziły do odmowy wykonania zabiegu chirurgicznego, nie były uzasadnione. Sędziowie orzekli, że
miało miejsce naruszenie artykułu 8 Konwencji
(prawa do prywatności). W sprawie L. przeciwko
Litwie, sędziowie uznali, że okoliczności sprawy
ujawniły “ograniczoną lukę prawną w zakresie
zabiegów korekty płci” w litewskim ustawodawstwie, która postawiła skarżącego w sytuacji

przykrej niepewności co do własnej prywatności
i uznania prawdziwej tożsamości.
Prawo do zabiegów korekty płci uznano za
aspekt życia prywatnego w rozumieniu artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
W sprawie Richards przeciwko Secretary of
State for Work and Pensions, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że transseksualna Brytyjka padła ofiarą dyskryminacji, kiedy uznano ją za mężczyznę i odmówiono jej
wypłacania emerytury. Kiedy Sarah Richards
osiągnęła w 2002 roku wiek 60 lat, nie istniała jeszcze ustawa o uznawaniu płci, a więc nie
mogła ona uzyskać niezbędnego w jej sytuacji
zaświadczenia. Skarżąca ubiegała się o emeryturę, ale Urząd do spraw Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) poinformował ją, że uprawnienia emerytalne nabędzie w
wieku 65 lat – czyli w wieku emerytalnym mężczyzn. ETS orzekł na korzyść skarżącej, urodzonej jako chłopiec w 1942 roku, uznając, że nieuznanie osoby transseksualnej M-K za kobietę
i nieprzyznanie jej emerytury w wieku 60 lat
stanowi naruszenie kilku dyrektyw UE.
Dyskryminacja osób transseksualnych jest
niezgodna z prawem UE!
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Równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla
wszystkich
Istnienie wspólnych europejskich wartości i środków prawnych oznacza, że każdy
obywatel i obywatelka Unii Europejskiej może cieszyć się życiem wolnym od dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Drodzy Obywatele i Obywatelki Unii Europejskiej,
Rozgrywającą się obecnie walkę z dyskryminacją
na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
można toczyć z wykorzystaniem szeregu środków
prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego.
Na pierwszy rzut oka może się to wydawać skomplikowane. W niniejszej publikacji zawarliśmy
informacje teoretyczne, przełomowe orzeczenia
sądowe i inne ważne kwestie, przekładając jednocześnie język roszczeń i sporów prawnych na zrozumiały język codziennych spraw. Mamy nadzieję,
posłuży ona Państwu jako przydatne źródło informacji na temat europejskich i krajowych środków
prawnych umożliwiających lepsze egzekwowanie
Państwa praw, lepszą ochronę równości oraz skuteczniejszą walkę z homofobią.
Nie zapominajmy, że nie jesteśmy pozostawieni
sami sobie – zawsze możemy liczyć na pomoc
innych, np. prawników oraz podmiotów publicznych lub prywatnych działających na rzecz
ochrony praw człowieka. W dziedzinie równego
traktowania gejów, lesbijek, osób bi- i transseksualnych nadal pozostaje wiele do zrobienia, ale
żeby doprowadzić do zmian na lepsze, musimy
sobie wzajemnie pomagać.
18

Każdy obywatel i obywatelka Unii
Europejskiej może cieszyć się życiem
wolnym od dyskryminacji.

Zmierzając we właściwym kierunku.
Przewodnik po prawach osób LGBT

w Polsce
Środki prawne pozostaną nieskuteczne, jeżeli
nikt z nich nie będzie korzystał. Wiedza, jak one
działają i jak z nich korzystać to dopiero początek – dopiero wykorzystywanie ich i zachęcanie
do tego innych prowadzi do zmiany społecznej.
Bądźmy aktywni, nie zapominajmy, że w każdym państwie UE wszyscy obywatele, mimo
indywidualnych różnic, mają prawo do równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, bez
względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Kim jesteśmy?

Jak to jest być osobą LGBT w Polsce?

Kampania Przeciw Homofobii – tolerancja procentuje.

Sytuacja społeczna osób nieheteroseksualnych.

Kampania Przeciw Homofobii - od 2001 roku
działamy na rzecz osób LGBT (lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transpłciowych). Na co
dzień zajmujemy się kształtowaniem postaw
tolerancji i przełamywaniem uprzedzeń i stereotypów wobec osób LGBT oraz kształtowaniem
pozytywnej tożsamości osób bi- i homoseksualnych, a także edukacją i działalnością naukowobadawczą.
Kampania angażuje się w wiele krajowych i
międzynarodowych projektów dotyczących
prawnej sytuacji osób LGBT. Na poziomie krajowym lobbuje zmiany legislacyjne, między
innymi wprowadzenie instytucji związków
partnerskich, zmiany kodeksu karnego w celu
wprowadzenia karalności mowy nienawiści i
przestępstw nienawiści motywowanych homofobią i transfobią, a także śledziła proces tworzenia Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
potocznie zwanej Ustawą o równym traktowaniu.
Sytuacja społeczna wobec osób LGBT pozostawia wiele do życzenia. W poniższej broszurce pokażemy jednak, że istnieją mechanizmy obrony
przez bezprawnym zachowaniem innych i dyskryminacją, które można i należy wykorzystywać.
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Przed rokiem 2000 bardzo mało mówiło się
w Polsce o osobach LGBT. Temat ten był swoistym tabu, a osoby homo- czy biseksualne
nie istniały w przestrzeni publicznej. Pomimo
znacznego procentowego udziału osób LG w
całej populacji (5-10%), do roku 2000 bardzo
mały odsetek polskiego społeczeństwa (5%)
deklarował znajomość z osobą homoseksualną.
Nieznajomości zagadnienia nie przeszkadzała
jednak większości społeczeństwa w wypowiadaniu negatywnych opinii na temat osób LGBT.
Wśród uczuć jakie respondenci CBOS wyrażali
wobec osób, homoseksualnych, najczęściej wymieniane były: odraza, pogarda, lekceważenie,
obojętność, a także strach i współczucie. Stosunki seksualne pomiędzy osobami tej samej
płci potępiało w 1995 roku trzy czwarte respondentów OBOP. Jeśli zaś chodziło o fakty przeciętny Polak wiedział, że gej to facet w spódnicy, a o lesbijkach nie wiedział zupełnie nic.
Nie ma danych liczbowych na temat odczuć osób
LGBT w społeczeństwie w latach 90. Osoby te żyły
w większości w ukryciu, starając się nie rzucać w
oczy. Udawało się to na tyle, że społeczeństwo
zdawało się nie wiedzieć o ich istnieniu.

Na początku XXI wieku kwestia nietolerancji i dyskryminacji wobec osób LGBT stała się
kwestią polityczną. Stało się tak częściowo
za sprawą Kampanii Przeciw Homofobii i jej
pierwszej akcji społecznej „Niech nas zobaczą”,
dzięki której kwestia związków homoseksualnych ujrzała po raz pierwszy światło dzienne.
Senatorka Maria Szyszkowska złożyła projekt
ustawy o związkach partnerskich.
W roku 2004 doszło do zakazu parady równości przez ówczesnego prezydenta Warszawy
– Lecha Kaczyńskiego. Sprawa znalazła finał
w Strassburgu, który orzekł, że Polska złamała
Europejską Konwencję Praw Człowieka. Okres
rządów Prawa i Sprawiedliwości cechował się
nasileniem homofobicznego języka w dyskursie
politycznym, a także wzrostem przejawów niechęci społecznej do osób LGBT.
W 2005 roku Kampania Przeciw Homofobii oraz
Stowarzyszenie „Lambda” przeprowadziły pierwsze w Polsce badania wśród osób homoseksualnych i biseksualnych dotyczące tego, jak żyje im
się w społeczeństwie. Wyniki zaprezentowane
w raporcie „Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata

Zmierzając we właściwym kierunku. Przewodnik po prawach osób LGBT w Polsce i w Europie - 2011

21

2005 i 2006” jednoznacznie pokazują społeczne
wykluczenie osób LGBT. Z powodu swojej orientacji seksualnej doznają oni przemocy fizycznej
i psychicznej, także od osób najbliższych – rodziny, przyjaciół. Osoby homo- i biseksualne nie
mówią otwarcie o swojej orientacji w miejscu
zamieszkania, szkole, na uczelni czy w miejscu
pracy.

“Geje i lesbijki stanowią statystycznie 5%-10%
każdego społeczeństwa, bez względu na ustrój
polityczny, czy też uwarunkowania kulturowe.
Oznacza to, że na każde spotkane 100 osób, co

Wszyscy mamy prawa
Rozwiązania prawne gwarantujące równe traktowanie.

najmniej 5 to osoby homoseksualne. Zgodnie z
tymi szacunkami w Polsce żyje ponad 2 000 000
przepis jest niezgodny z Konstytucją, ostatecz-

gejów i lesbijek.”

ną decyzję podejmuje Trybunał Konstytucyjny.
Konstytucja mówi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym ani
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zakaz
ten obejmuje także dyskryminację z powodu
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Równe traktowanie w zatrudnieniu.
Obszarem prawa, w którym zasada równego
traktowania ze względu na orientację seksualną
została wyrażona wprost, jest prawo pracy.

Konstytucja
Konstytucja jest ustawą, a więc aktem normatywnym i zarazem źródłem prawa, tworzącym fundamentalne zasady, nakazy i zakazy
powszechnie obowiązujące w państwie. Konstytucja jest tak zwaną ‘ustawą zasadniczą’ i
wszystkie inne uregulowania prawne, zawarte
na przykład w ustawach zwykłych, powinny
być z nią zgodne. Jeśli są podejrzenia, że jakiś
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Prawo pracy nakazuje równe traktowanie pracowników znajdujących się w porównywalnej
sytuacji, bez względu na różne ich cechy, w tym
orientację seksualną. Zakaz dyskryminacji dotyczy także kandydatów do pracy, a także stażystów, osoby zatrudnione przez agencje pośrednictwa, osoby zatrudnione na podstawie umów
cywilnoprawnych – zlecenia, czy o dzieło. Kodeks
pracy zawiera także polską wersję definicji stworzonych przez prawo europejskie, tak aby każdy
w razie wątpliwości mógł sprawdzić, czy zachowanie, którego doświadcza jest dyskryminacją.
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Pracodawca może odpowiadać przed sądem
za dyskryminację pracownika, mobbing, molestowanie i naruszenie godności. Prawo chroni
ofiary dyskryminacji niezależnie od tego, czy
sprzeciwiły się bezprawnemu traktowaniu, czy
z obawy przed negatywnymi konsekwencjami
postanowiły faktu tego nie ujawniać. Ponadto
kodeks pracy gwarantuje ochronę przed negatywnymi konsekwencjami w miejscu pracy każdemu współpracownikowi, który zdecyduje się
pomóc dyskryminowanemu koledze/koleżance, na przykład będąc świadkiem w sądzie.

Ustawa o równym traktowaniu
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Zakazuje ona dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej (z pewnymi wyjątkami) w obszarach zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego,
opieki zdrowotnej, oświaty i szkolnictwa wyższego oraz w dostępie do usług oferowanych
publicznie.
Brak jest ustaw mówiących wprost o zakazie
dyskryminacji z powodu tożsamości płciowej.
Jednak zgodnie z poglądem Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości jest to dyskryminacja ze względu na płeć. Ta interpretacja została
przyjęta również w Polsce.
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“Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, nikt nie może być dyskryminowany
z powodu orientacji seksualnej ani tożsamości płciowej. Ponadto zakaz dyskrymina-

Gdzie zwrócić się o pomoc?
Istnieje wiele możliwości dochodzenia swoich praw.

cji został wyrażony w ustawach …”

Tak zwana ustawa o równym traktowaniu,
czy ustawa równościowa, w rzeczywistości
nazywa się Ustawą o wdrożeniu niektórych
przepisów Unii Europejskiej o równym traktowani. Czekaliśmy wiele lat na ustawę o
równym traktowaniu. Czy to, co zrobił rząd,
jest wystarczające?

Rzecznik Praw Obywatelskich (PRO) i
Rzecznik Praw Dziecka (RPD)
W myśl artykułu 80 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo wystąpienia do
RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich
wolności lub praw naruszonych przez organy
władzy publicznej (a więc nie drugiego obywatela, na przykładprywatnego pracodawcę).
Wniosek może zostać zatem złożony pisemnie,
ustnie, jak też w formie elektronicznej - https://
www.rpo.gov.pl/wniosek/. Po zbadaniu sprawy
Rzecznik może w szczególności:
•

•

•

żądać wszczęcia postępowania w sprawach
cywilnych, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu – na
prawach przysługujących prokuratorowi;
żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego
w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu;
zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych
postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;

•

wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o
uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

RPO może podjąć czynności także z własnej inicjatywy (z urzędu), między innymi na skutek informacji zamieszczonej w środkach masowego przekazu
oraz na podstawie wniosku Rzecznika Praw Dziecka.
Przyjęcia interesantów: Biuro RPO, Al. Solidarności 77, 00-990 Warszawa; pon. 9.00-17.00, wtpt 9.00-15.00; tel.: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811,
centrala: (22) 55 17 700.
Obecnietę funkcję pełni profesor Irena Lipowicz.
http://www.brpo.gov.pl/
Jeżeli osoba, której prawa zostały naruszone, jest
niepełnoletnia, może zgłosić się do Rzecznika
Praw Dziecka.
Działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do
wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki. Podejmuje też
działania zmierzające do ochrony dziecka przed
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
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Obecnie funkcję tę pełni Marek Michalak.
http://www.brpd.gov.pl/
Po wejściu w życie Ustawy równościowej, RPO
uzyska kompetencje tak zwanego organu równościowego. RPO, działając jako organ równościowy, będzie miał obowiązek podejmować
działania z własnej inicjatywy w sprawach o naruszenie zasady równego traktowania przez organy
władzy państwowej RPO. Ponadto, na wniosek
osoby zainteresowanej, organ równościowy
będzie mógł podejmować działania w sprawach o naruszenie zasady równego traktowania między podmiotami prywatnymi.

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
Do działań pełnomocnika należy między innymi
przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym ze względu na orientację seksualną. Ponadto pełnomocnik podejmowanie działania zmierzające do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w
wyniku naruszenia zasady równego traktowania.
Skargi i wnioski, kierowane do pełnomocnika na
naruszenie zasady równego traktowania mogą
być kierowane pocztą jak, i drogą elektroniczną.
Powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę podmiotu, na przykład firmy) i adres zamieszkania z
kodem pocztowym. Skargi i wnioski nie zawierające tych danych nie zostaną rozpoznane.
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3,
tel.: (22) 694 75 35, faks: (22) 694 72 34, e-mail:
bprt@kprm.gov.pl
Obecnie funkcję tę pełni Elżbieta Radziszewska.

Pełnomocnicy Policji do spraw ochrony
praw człowieka
W chwili obecnej na poziomie centralnym funkcjonuje Pełnomocnik Komendy Głównej Policji
do spraw Ochrony Prawa człowieka natomiast w
terenie wykonuje swoje zadania 17, Pełnomocników komend wojewódzkiej i stołecznej.
Pełnomocnikom należy zgłaszać wszelkie informacje o naruszeniu praw człowieka przez policję
i w policji.
Obecnie Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji jest młodszy inspektor Krzysztof
Łaszkiewicz.
Tel. (22) 60 122 58, e-mail: k.laszkiewicz@policja.
gov.pl
Lista pełnomocników wojewódzkich i pełnomocnik stołeczny:
http://www.policja.pl/portal/pol/612/28103/
Pelnomocnicy_KWPKSP.html

Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy jest powołana do
nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy
przez pracodawców. W przypadku zgłoszenia
Państwowej Inspekcji Pracy informacji o dyskryminacji pracownika, może zostać przeprowadzona kontrola pozwalająca na sprawdzenie zasadności złożonej skargi, z zapewnieniem osobie,
która wniosła skargę, całkowitej anonimowości.
Inspektor pracy może reprezentować pracownika przed sądem, na przykład w sprawie o odszkodowanie w związku z nierównym traktowaniem przez pracodawcę.
http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_
wszystkie

powania na rzecz pracownika. Przedstawiciel
związku zawodowego może być pełnomocnikiem pracownika w postępowaniu sądowym.

Związki zawodowe
Osoba, którą dotknęła dyskryminacja w miejscu
pracy, może także zwrócić się o pomoc do organizacji związkowej. Związki zawodowe są powołane do reprezentowania pracowników i obrony
ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
Pracownik niezrzeszony w związku zawodowym
ma prawo do obrony swoich praw na takich samych zasadach jak, pracownik będący członkiem
związku, jeżeli wybrana przez niego zakładowa
organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę
jego praw pracowniczych. W sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych związki
zawodowe mogą powodować wszczęcie postę-

Rzecznik Praw Pacjenta i wojewódzcy
rzecznicy praw pacjenta
Jeżeli szukamy pomocy w działaniach przeciwko
NFZ lub finansowanym przez niego jednostkom,
w tym jednostkom opieki psychiatrycznej.
Rzecznikiem praw pacjenta jest Krystyna Barbara Kozłowska.
Infolinia Rzecznika: 800 190 590
z tel. komórkowych: (22) 833 08 85 (22) 635 59 96
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
http://www.bpp.gov.pl/ 5646
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Organizacje pozarządowe (NGO)
Organizacje pozarządowe działające na
rzecz osób LGBT pełnią bardzo ważną rolę
w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przejawów
dyskryminacji.
Udzielają
szczegółowych
informacji o uprawnieniach przysługujących
osobom dyskryminowanym, a niektóre z nich
udzielają bezpłatnych porad prawnych.
W pewnych sprawach organizacje społeczne,
na przykład stowarzyszenia i fundacje, 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.

asystują w kontaktach osób pokrzywdzonych
z organami ścigania.
Kontakty do asystentów na stronie projektu:
http://bezpieczniej.kph.org.pl/asystenci-wojewodzcy.php.

Lambda Warszawa
Oferuje pomoc i porady prawne w zakresie między innymiprawa cywilnego i rodzinnego.
Kontakt:
e-mail: prawnik@lambdawarszawa.org;
listownie: Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a lok.
4, 00-515 Warszawa, z dopiskiem: prawnik;

Kampania Przeciw Homofobii (KPH):
Kampania Przeciw Homofobii oferuje darmowe
porady prawne osobom, któryche dotknęła dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Telefon zaufania i informacyjny (22) 628 52 22, w
ostatni piątek miesiąca, w godz. 18:00–22:00;

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Dane kontaktowe:

Program Interwencji Prawnej. Zajmuje się
sprawami, w których doszło do naruszenia
praw i wolności jednostki, w szczególności
gwarantowanych w Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wszystkie sprawy zakwalifikowane do programu poddawane są szczegółowej
analizie merytorycznej, a następnie, po uzgodnieniu z koordynatorem programu podejmowane są konkretne działania w sprawie.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda
11, 00-018 Warszawa

Program Spraw Precedensowych. W ramach
programu pomoc w konkretnej sprawie jest
udzielana, o ile dzięki jej poprowadzeniu możliwa jest zmiana negatywnej praktyki z zakresu
praw człowieka na szeroką skalę (wykraczająca
poza jednostkowy przypadek).

tel.: (48 22) 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40,
faks (48 22) 556 44 50,
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
http://www.hfhrpol.waw.pl/

Sądy i prokuratura
Osoba, którą dotknęła dyskryminacja, może także
złożyć odpowiedni wniosek do właściwego sądu.
•

Do sądu rejonowego – sądu pracy z powództwem o odszkodowanie przeciwko
obecnemu lub byłemu pracodawcy albo
przeciwko osobie, która odmówiła zatrudnienia, i w związku z tym nie stała się pracodawcą, jeżeli pracodawca (były pracodawca
lub niedoszły pracodawca) dopuścił się aktów dyskryminacji.

osobiście w czasie dyżurów stacjonarnych (1. 2.
3. wtorek i 3. piątek miesiąca).
http://www.lambdawarszawa.org/

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
KPH:
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http://www.kph.org.pl

Trans-fuzja

Dla pokrzywdzonych przemocą motywowaną
homofobią przy oddziałach KPH działają wojewódzcy asystenci programu przeciwko przemocy z nienawiści „Razem Bezpieczniej”. Pomagają
uporać się z biurokracją, a przede wszystkim

Fundacja działająca na rzecz osób transpłciowych.
http://fundacja.transfuzja.org/

o odszkodowanie przeciwko pracodawcy

Powództwo wniesione do sądu pracy jest wolne od kosztów sądowych. Można ubiegać się o
ustanowienie przez sąd pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata lub radcy prawnego.
•

o ochronę dóbr osobistych
Do sądu okręgowego z powództwem o
ochronę dóbr osobistych.
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W sprawie takiej można ubiegać się o zwolnienie przez sąd od kosztów sądowych
i przyznanie pełnomocnika z urzędu.
Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę swoich praw nie zna wystarczająco dobrze języka polskiego, ma prawo skorzystać z pomocy tłumacza (na koszt państwa).
•

z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa
Do prokuratury rejonowej. Kodeks karny
przewiduje karalność groźby - jest ona ścigana na wniosek pokrzywdzonego. Zniesławienie, zniewaga i naruszenie nietykalności
cielesnej– stanowią czyny karalne, ścigane
z oskarżenia prywatnego. Wystarczy więc
wnieść pisemnie lub ustnie na najbliższym
posterunku policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wnioskiem o ściganie, a prokuratur zawiadomiony o czynie przez policję zobowiązany
będzie sam podjąć kolejne kroki.

To działa!
Coraz więcej osób decyduje się na szukanie ochrony swoich praw przed sądem.
Nie jest to droga prosta, czy krótka, ale …
Sprawa o naruszenie godności Ryszard Giersz
przeciwko Annie Szmyt
Ryszard Giersz, młody gej z Wolina, wniósł pozew
przeciwko swojej sąsiadce Annie Szmyt, która
wielokrotnie publicznie nazywała go „pedałem” i
używała innych obraźliwych słów w stosunku do
niego i jego partnera. Sąd orzekł, że doszło do
naruszenia dóbr osobistych powoda, a wyrażenia używane przez pozwaną nie mieściły się w
społecznie uznanych granicach. Wyrokiem sąd
zakazał pozwanej dalszego obrażania powoda,
a także zasądził od niej na rzecz Ryszarda Giersza 5 000 zotych tytułem zadośćuczynienia.

cha za opublikowanie oficjalnego podręcznika
Rady Europy dla nauczycieli „Kompas – Edukacja
o prawach człowieka”. W opinii ministra podręcznik stanowił promocję homoseksualizmu.
Mirosław Sielatycki wniósł pozew do sądu pracy
o niezasadne wypowiedzenie i dyskryminację w
miejscu pracy z powodu .
Nierówne traktowanie z powodu homoseksualności może dotyczyć także osób heteroseksualnych wspierających prawa osób LGBT,
a także osób heteroseksualnych postrzeganych przez otoczenie jako homoseksualne,
na przykład z powodu nietypowego ubioru,

Orientacja seksualna jest dobrem osobistym

fryzury. Jest to dyskryminacja przez asocja-

każdego człowieka. Używanie obraźliwych

cję, również stanowi podstawę do wystąpie-

słów do określenia orientacji seksualnej osoby

nia do sądu.

stanowi naruszenie jej dóbr osobistych i jest
Przypadki znieważenia, groźby karalnej, na-

podstawą do uzyskania zadośćuczynienia.

ruszenia nietykalności cielesnej zawsze warto
jest zgłaszać, ponieważ policja bez naszego
zgłoszenia nie będzie mogła podjąć żadnych
czynności. Nie dotyczy to oczywiście cięższych
przestępstw ściganych z urzędu przez policję i
prokuraturę.
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Sprawa o bezprawne zwolnienie z pracy i dyskryminację - Mirosław Sielatycki przeciwko
CODN
Mirosław Sielatycki był Dyrektorem Centralnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Został zwolniony przez ministra edukacji - Romana Gierty-

Sprawa o zniesławienie
Agnieszki Kraski, Ygi Kostrzewy, Joanny Reniger,
Sandry Rutkiewicz przeciwko Przemysławowi
Alexandrowiczowi i Jackowi Tomczakowi
Podczas publicznej debaty dotyczącej Marszu
Równości w Poznaniu w 2004 roku posłowie Prawa i Sprawiedliwości P. Alexandrowicz i J. Tomczak
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porównali homoseksualność do nekrofilii, zoofilii i pedofilii. Sprawa o popełnienie przestępstwa
zniesławienia toczyła się z urzędu, a oskarżycielkami prywatnymi były 4 lesbijki. W sprawie zawarto ugodę, w której oskarżeni zobowiązali się zorganizować taką samą konferencję prasową jaka
towarzyszyła ogłoszeniu stanowiska w sprawie
Marszu Równości. Na tej konferencji przedstawiciele PiS odczytali oświadczenie o treści: „Przemysław Alexandrowicz i Jacek Tomczak oświadczają,
iż nie porównali ani nie mieli zamiaru porównać
homoseksualizmu do pedofilii, zoofilii i nekrofilii.
Wyrażają ubolewanie, że sformułowania zawarte
w relacjach z konferencji prasowej w listopadzie
2004 roku mogły sugerować, że do takiego porównania doszło”.
Zniesławienie– występek polegający na pomówieniu innej osoby o takie postępowanie
lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania
potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu
lub rodzaju działalności. Jeśli sprawca pomawia inną osobę za pomocą środków masowego przekazu, może podlegać nawet karze pozbawienia wolności.
Sprawa babci przeciwko córce o ograniczenie
praw rodzicielskich do wnuczki
We Wrocławiu matka pozwała do sądu swoją
córkę. Chce jej odebrać dziecko. Anna jest lesbijką, ma 23 lata, czteroletnią córeczkę i proces
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we wrocławskim sądzie o ograniczenie praw
rodzicielskich. Oficjalnie powodem wniesienia
pozwu jest „dobro małoletniej” – babcia dziewczynki napisała, że córka przebywa w środowisku o ujemnej opinii społecznej” i że obawia się
negatywnego wpływu na dziecko jej związku
homoseksualnego. Ostatecznie sąd ograniczył
prawa rodzicielskie pozwanej córce, jednak w
uzasadnieniu wyroku sąd napisał wyraźnie, że
powodem takiej decyzji nie jest w żadnym wypadku jej orientacja seksualna.
Homoseksualni rodzice mają takie same prawa do wychowywania swoich biologicznych
dzieci, jak rodzice heteroseksualni. Orientacja
seksualna nie może być powodem pozbawienia ich władzy rodzicielskiej. Nie można także
samotnej osobie homoseksualnej zabronić
adopcji tylko z powodu jej orientacji seksualnej.

Podsumowanie
Prawo do równego traktowania to podstawowe prawo każdego człowieka, bez
względu na jego płeć, wiek, a szczególności orientację seksualną.
Współczesne orzecznictwo sądów polskich
i trybunałów międzynarodowych, a także
praktyka polskich organów administracyjnych
odzwierciedla pojawienie się pozytywnych
zmian, gdy chodzi o poszanowanie prawa do
równego traktowania osób LGBT mieszkających w Polsce. Niemniej jednak na tym polu
polskie instytucje państwowe stanowiące prawo, mają wiele do nadrobienia, ponieważ bez
ustawy o związkach partnerskich oraz bez niezależnego i właściwie działającego organu równościowego stojącego na straży poszanowania
prawa obywateli do równego traktowania - nie
sposób traktować Polski jako państwa europejskiego, w którym problem dyskryminacji został
w pełni uregulowany prawnie. Sprawy, które powinny zostać podjęte do publicznej dyskusji to
między innymi zasady dziedziczenia spadku po
wieloletnim partnerze tej samej płci, uregulowanie sytuacji władzy rodzicielskiej w stosunku
do dzieci wychowywanych przez rodziców będących tej samej płci, regulacja prawna związków partnerskich, kwestia refundacji leków
niezbędnych w procesie zmiany płci, problemy
administracyjne, z jakimi spotykają się osoby
chcące zawrzeć związek małżeński z partner-

ką tej samej płci. Pomimo wieloletnich akcji
lobbingowych organizacji pozarządowych, polskie władze nadal nie dostrzegają problemów,
jakie wiążą się z brakiem prawidłowej regulacji
prawa antydyskryminacyjnego chroniącego
prawa do równego traktowania przysługującemu, każdej mniejszości społecznej narażonej
na przejawy dyskryminacji ze strony większości
społeczeństwa. Dlatego właśnie niezbędne są
akcje informacyjne organizacji pozarządowych
adresowane do obywateli, ukazujące im zakres
praw przysługującym ofiarom dyskryminacji. Im
więcej osób będzie znało swoje prawa i instytucje, do których mogą się zgłosić w poszukiwaniu
pomocy, tym większa jestszansa, że w końcu i w
Polsce zostanie zauważona potrzeba regulacji
wielu kwestii, z jakimi boryka się na co dzień
społeczność LGBT.
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Notatki

Informacja o projekcie:
EQUAL JUS – europejska sieć prawnego wsparcia praw osób LGBT (lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych),
ma na celu zwalczanie homofobii i transfobii przez podnoszenie świadomości społecznej o istocie obywatelstwa
europejskiego, które dodaje nowy wymiar ochronie fundamentalnych praw i zapobiega społecznemu wykluczeniu mniejszości. Projekt wspiera utworzenie otwartej sieci współpracy prawników i wprowadza narzędzia do
nauki i wzajemnych konsultacji między nimi, takich jak publikacje, newsletter czy też baza danych.
Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.equal-jus.eu.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć także na stronie:
http://www.mojeprawa.info
http://monitoring.kampania.org.pl

Partnerzy projektu Equal Jus

Università di Udine - Dipartimento di scienze giuridiche (Włochy)
Via Treppo, 18 – 33100 Udine - http://www.uniud.it/disg
Avvocatura per i diritti LGBT (Włochy) Via il Prato 66, 50123 Florencja/Włochy
www.retelenford.it, info@retelenford.it
IMED Istituto per il Mediterraneo (Włochy),Via Dalmazia, 00198 Rzym/Włochy
www.imedweb.eu, info@imedweb.eu
Kampania Przeciw Homofobii (KPH) (Polska) ul. Żelazna 68, 00-866 Warszawa
www.kph.org.pl, info@kph.org.pl
Réseau d'aide aux victimes d'agression et de discrimination (RAVAD) (Francja)
c/o Centre LGBT Paris-IdF- 63 rue Beaubourg, 75003 Paryż - www.ravad.org
Lithuanian Gay League (LGL) (Litwa) A. Jakšto 22-15, LT-01105 Wilno www.atviri.lt,
office@gay.lt
SOS - Homophobie (Francja) IdF - 63 rue Beaubourg, 75003 Paryż
www.sos-homophobie.org
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE)
(Francja; partner stowarzyszony) 11 r St Georges, 75009 Paryż - www.halde.fr

