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Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające

§ 1. Znaczenie problematyki badawczej

Wolność organizowania zgromadzeń, wraz z wolnością wypowiedzi  i wol
nością zrzeszania się, stanowią fundamenty każdego demokratycznego państwa 
prawnego1.  Prawo  organizowania  pokojowych  zgromadzeń  (lub  uczestnictwa 
w nich) od dziesięcioleci uznawane jest za podstawowe prawo człowieka obej
mujące „spotkania prywatne  i publiczne, zgromadzenia o charakterze statycz
nym i publiczne pochody”; na prawo to powoływać się mogą „pojedyncze osoby 
oraz organizatorzy zgromadzeń”2. Istotą wolności zgromadzania się i manifesta
cji  jest możliwość wyrażenia przez każdego obywatela  swojej opinii  i  swojego 
sprzeciwu, w tym „kwestionowania każdej decyzji pochodzącej od jakiejkolwiek 
władzy”3.  Gromadzenie  się  jest  jedną  z  najważniejszych  aktywności  ludzi  po
strzeganych jako grupa i dlatego wolność organizowania pokojowych zgroma
dzeń to jedna z najważniejszych wolności objętych gwarancjami ochrony w de
mokratycznych państwach prawnych. Trzeba  też zauważyć,  za S. Iwanowskim, 
że  różnorodne  formy  aktywności  ludzkiej  i  obywatelskiej  skierowanej  na  roz
wiązywanie spraw uznanych za istotne dla danej społeczności mają podstawo
we znaczenie w społeczeństwie obywatelskim, którego fundamentem jest wolna 

1 Por. wyrok ETPCz z 5.3.2009 r. w sprawie Barraco przeciwko Francji (skarga NNr 31684/05); 
tezy, stan faktyczny i omówienie orzeczenia, w: M. A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Wybór orzeczeń 2009, Warszawa 2010, s. 319.

2 Wyrok ETPCz z 20.2.2003 r. w sprawie Djavit An przeciwko Turcji (skarga Nr 20652/92); tezy, 
stan faktyczny i omówienie orzeczenia, [w:] M. A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Czło
wieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków 2005, s. 1156; samo pojęcie organizatora zgromadzenia 
nie budzi sporów w doktrynie  i orzecznictwie – potoczne rozumienie słowa „organizować”  jest 
wystarczająco jasne. ETPCz w wyroku z 18.7.2006 r. w sprawie Štefanec przeciwko Czechom (skarga 
Nr 75615/01) stwierdził, że za organizatora pochodu można uważać „osobę, która znajduje się na 
jego czele, negocjuje z władzami i komunikuje się z innymi jego uczestnikami”; tezy, stan faktyczny 
i omówienie orzeczenia, w: M. A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 
2006, Warszawa 2007, s. 152.

3 Wyrok ETPCz z 3.2.2009 r. w sprawie Women on Waves i inni przeciwko Portugalii (skarga 
Nr 31276/05); tezy, stan faktyczny i omówienie orzeczenia, w: M. A. Nowicki, Europejski Trybunał. 
Wybór orzeczeń 2009, s. 263.
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inicjatywa4.  E.  Olejniczak-Szałowska  zalicza  wolność  zgromadzeń  do  katalogu 
wolności  i  praw  politycznych,  które  stanowią  elementy  konstrukcyjne  wywo
dzącego się bezpośrednio z wartości podstawowej – z godności ludzkiej prawa 
do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi5. Można zatem zaryzyko
wać stwierdzenie, że realny zakres wolności organizowania zgromadzeń jest do
brym  kryterium  oceny  stopnia  ugruntowania  demokracji  we  współczesnych 
państwach6.

Polski  Trybunał  Konstytucyjny  podkreśla,  że  celem  wolności  zgromadzeń 
jest – obok zapewnienia samorealizacji jednostki – także ochrona procesów ko
munikacji społecznej. W tym znaczeniu wolność zgromadzeń służy także inte
resowi społeczeństwa  jako całości7. Wolność  ta może być  też uznana za  jeden 
z instrumentów realizacji zasady suwerenności Narodu, jest ona bowiem „środ
kiem artykulacji woli przez członków Narodu”8. Jak pisze B. Banaszak: wolno
ści  i  prawa  polityczne  należy  traktować  jako  narzędzia  gwarantujące  jednost
ce  możliwość  aktywnego  udziału  w  kształtowaniu  polityki  państwa9.  Z  kolei 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w wyr.  z 14.12.2005 r.,  stwier
dził,  że  wolność  zgromadzeń  jest  wręcz  cechą  demokratycznego  ustroju  pań
stwa,  co  sprawia,  że  ustawodawca  jest  obowiązany  do  kształtowania  regulacji 
prawnych tak, by były one wyrazem tej wolności, a organy administracji zobo
wiązane są do jej respektowania10. 

4 S. Iwanowski, Prawne formy organizowania się społeczeństwa, ST 2010, Nr 1–2, s. 22; znaczenie 
społeczeństwa obywatelskiego podkreśla także m.in. A. Pułło, który uznaje zasadę ochrony takiego 
społeczeństwa za zasadę konstytucyjną i „najlepszą gwarancję zachowania ustroju demokratycznego”, 
[w:] A. Pułło, Zasada ochrony społeczeństwa obywatelskiego w systemie zasad konstytucyjnych, 
GSP 2012, Nr 2, s. 288. 

5 Do katalogu takich wolności E. Olejniczak-Szałowska, obok wolności zgromadzeń, zalicza także: 
wolność zrzeszania się, prawo dostępu do służby publicznej, wolność wyrażania swoich poglądów 
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, prawo do informacji publicznej, prawa wyborcze, 
prawo do udziału w referendum krajowym i lokalnym, prawo do wystąpienia z ludową inicjatywą 
ustawodawczą i wreszcie prawo składania petycji, wniosków i skarg, także w interesie publicznym 
(E. Olejniczak-Szałowska, Prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi we wspólnotach 
samorządowych w świetle dyrektywy Rady 94/80/WE, ST 2006, Nr 1–2, s. 5). 

6 J. Jaskiernia zalicza nawet wolność manifestacji – obok wolności słowa mówionego i pisanego, 
tajemnicy korespondencji oraz swobody tworzenia związków, organizacji i partii politycznych – do 
„najbardziej ogólnego ujęcia” zasady pluralizmu politycznego (J. Jaskiernia, Zasada pluralizmu poli
tycznego w projektach nowej konstytucji RP, PiP 1991, Nr 10, s. 20).

7 Por. uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10.11.2004 r. (Kp 1/04, Legalis).
8 Szerzej: M. K. Drab, Wolność zgromadzeń jako jeden z instrumentów realizacji zasady suweren

ności Narodu, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, pod red. I. Gawłowicz, I. Wierzchowieckiej, 
Warszawa 2005, s. 238.

9 B. Banaszak, Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] Prawa i wolności obywatelskie 
w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka, A. Preisnera, Warszawa 2002, s. 28.

10 I� SA/Po 983/05, Legalis.



3

Precyzyjnie  i  w  sposób  reprezentatywny  dla  obecnie  dominującej  inter
pretacji  tej  wolności  w  doktrynach  prawa  konstytucyjnego  i  administracyj
nego  funkcje  zgromadzeń  wskazano  w  uzasadnieniu  do  wyroku  Trybunału 
Konstytucyjnego  z  18.1.2006  r.11  Zdaniem  Trybunału,  zgromadzenia  prze
de wszystkim zapewniają realizację prawa do krytyki społecznej oraz stwarza
ją  możliwość  wpływu  na  decyzje  polityczne.  Trybunał  podkreślił,  że  wolność 
zgromadzeń przyczynia się też m.in. do ochrony praw różnego rodzaju mniej
szości  i wreszcie pełni  funkcję stabilizującą, ujawniając źródła niezadowolenia 
czy niepokojów społecznych, wolność ta zwiększa ponadto możliwości oddzia
ływania  różnych  grup  na  społeczeństwo,  umożliwia  rozpowszechnianie  mało 
znanych idei, czy wreszcie zwiększa stopień społecznej tolerancji. Tak jak funk
cja  zwiększania  stopnia  społecznej  tolerancji  może  być,  zdaniem  autora,  wąt
pliwa  –  niektóre  kontrowersyjne  zgromadzenia  mogą  wywoływać  dokładnie 
odwrotny skutek, mogą bowiem zmniejszać społeczną akceptację np. dla mniej
szości  seksualnych  –  to  niezwykle  cenną  funkcją  zgromadzeń  jest  ujawnianie 
źródeł niepokojów. Wprawdzie współcześnie właściwie na każdej płaszczyźnie 
funkcjonują mechanizmy badania opinii publicznej, to jednak realna zdolność 
do zorganizowania się dużej grupy osób zawsze powinna być sygnałem alarmo
wym dla każdej władzy, także władzy wybranej w demokratycznych wyborach. 
W kontekście tej ostatniej funkcji trzeba zauważyć, że w orzecznictwie ETPCz 
interpretowano  zakres  wolności  zgromadzeń  bardzo  szeroko,  niekiedy  nawet 
uznając  za  mieszczące  się  w  prawie  do  zgromadzania  się  wolne  od  przemocy 
tzw. akty cywilnego nieposłuszeństwa12.

11 K 21/05, Legalis; wyrok ten będzie przedmiotem wnikliwych analiz w dwóch częściach pracy 
– we fragmencie dotyczącym interpretacji dopuszczalnych ograniczeń wolności zgromadzeń w świetle 
orzecznictwa (rozdział III § 2 pkt I� ppkt 1) oraz w części pracy dotyczącej zgromadzeń na drogach 
publicznych (rozdział I� § 1 pkt I ppkt 2). Warto podkreślić, że w doktrynie jest on uznawany za fun
damentalny z punktu widzenia problematyki badawczej; jak napisał M. Safjan: „Wyrok (…) uważam 
za przełomowy gdy chodzi o kwestię szczególnie istotną – metodę urzeczywistniania wolności gwa
rantowanej konstytucyjnie, w tym wypadku fundamentalnej wolności politycznej, której realizacja 
napotykać mogła na przeszkody wynikające z ustaw szczególnych (w tym wypadku ustawa o ruchu 
drogowym, przesłanka niebezpieczeństwa zakłócenia porządku w ruchu na drodze publicznej), ale 
nieznajdujące swojego oparcia w normach konstytucyjnych. Stawką była więc w tym wypadku sama 
koncepcja rozumienia i interpretacji pojęcia »wolności« w opozycji do istotnego interesu publicznego. 
Chodziło więc o odpowiedź na pytanie, czy samo skorzystanie z wolności gwarantowanej konstytu
cyjnie może być uzależnione od wcześniejszego zezwolenia władzy publicznej. Czy korelatem prawa 
wolnościowego mają być określone obowiązki władzy publicznej, czy wręcz przeciwnie – to ci, którzy 
korzystają z wolności, muszą przekonać władzę, że uczynią to bez szwanku dla interesu publicznego?” 
(M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007, s. 50–51).

12 Por. orz. z 6.3.1989 r. w sprawie G. przeciwko Niemcom (skarga Nr 13079/87); za: M. Wierz-
bicki, Uprawnienie do wyrażania sprzeciwu. Rozważania na temat obywatelskiego nieposłuszeństwa, 
GSP 2005, Nr 1, s. 336. Autor ten pod pojęciem obywatelskiego nieposłuszeństwa rozumie „świadome 
i symboliczne złamanie prawa przez jednostkę lub grupę osób w celu wyrażenia protestu” (s. 329). We 
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Europejski  Trybunał  zwraca  też  uwagę  na  doniosłe  cechy  wolności  zgro
madzeń. W wyroku z 3.5.2007 r. w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce 
(skarga  Nr  1543/06)  Trybunał  podkreślił  m.in.,  że  wolność  zgromadzeń  ma 
ogromne znaczenie w kształtowaniu społeczeństwa demokratycznego opartego 
na zasadach pluralizmu i tolerancji, w tym zwłaszcza w zapewnieniu mniejszoś
ciom możliwości publicznego prezentowania poglądów nawet tych, które nie są 
akceptowane przez większość lub budzą jej sprzeciw; zadaniem natomiast wła
dzy publicznej jako „ostatecznego gwaranta” tej wolności jest zapewnienie efek
tywnych środków ochrony tej wolności13.

Pomimo oczywistości większości z powyższych twierdzeń, ustalenie zakre
su wolności i rozwiązań szczegółowych związanych z jej realizacją nie jest pro
ste. Zagadnienia te podlegają nieustannemu kształtowaniu – przede wszystkim 
w realiach społeczeństw obciążonych poważnymi i dokonywanymi w relatywnie 
krótkim czasie zmianami ustrojowymi. Jedynym w swoim rodzaju przykładem 
jest Polska, w przypadku której analizowane na przestrzeni kilkudziesięciu  lat 
zmiany regulacji w zakresie praw i wolności człowieka mogłyby stanowić nie
mal odrębną dziedzinę badań naukowych. Trzeba bowiem pamiętać o między
wojennej konieczności przekształcenia trzech, w zakresie rozwiązań szczegóło
wych  nieraz  zupełnie  różnych,  regulacji  prawnych  byłych  państw  zaborczych 
w  jeden  spójny  system;  trzeba  też  pamiętać  o  ponownej  odbudowie  struktur 
państwa po II wojnie światowej, o zawiłościach i niejednoznacznościach okresu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wreszcie transformacji ustrojowej umownie 
zapoczątkowanej w 1989 r. Niewątpliwym katalizatorem ewolucji regulacji pra
wa administracyjnego w najnowszej perspektywie historycznej jest także przy
stąpienie do Unii Europejskiej.

Problematyka  wolności  zgromadzeń  jest  szczególnie  interesująca  dla  ludzi 
świadomych  dynamicznie  zachodzących  zmian  we  współczesnych  społeczeń
stwach  oraz  świadomych  istnienia  niezwykle  złożonych  powiązań  pomiędzy 
charakterem ustroju państwa, mentalnością szerszych grup społecznych a pro
cesami  kształtowania  się  prawnej  regulacji  najważniejszych  praw  i  wolności 

wspomnianej sprawie obywatelskie nieposłuszeństwo wyrażało się w siedzeniu na drodze publicznej 
(tzw. sit-in) i tym samym skutecznym wstrzymywaniu ruchu drogowego. Wartościowe refleksje na 
temat bezprawności aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego formułuje także m.in. P. Komotajtis, 
który zauważa, że w nauce niemieckiej funkcjonują nawet koncepcje, których autorzy opowiadają się 
za wyłączeniem odpowiedzialności karnej sprawców obywatelskiego nieposłuszeństwa na podstawie 
przepisów o stanie wyższej konieczności, mając na względzie fakt, że odpowiadają one strukturalnie 
tej okoliczności wyłączającej bezprawność czynu (P. Komotajtis, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego 
z 17.5.2000 r., I� KKN 69/2000, PiP 2001, Nr 6, s. 105).

13 Za: A. Wróbel, Wolność zgromadzeń – ziemia (nadal) nieznana?, EPS 2007, Nr 6, s. 1. Tezy, 
stan faktyczny i omówienie orzeczenia także, w: M. A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Wybór orzeczeń 2007, Warszawa 2008, s. 233.
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o charakterze politycznym. Zmiany te bezpośrednio wpływają na ocenę znacze
nia  wolności  zgromadzeń;  znaczenie  tej  wolności  może  być  obecnie  interpre
towane z dwóch przeciwstawnych punktów widzenia,  z których każdy można 
uznać za wewnętrznie spójną  i – co zaskakujące – prawidłową koncepcję roz
ważań: 
1)  koncepcja spadku znaczenia wolności zgromadzeń oraz 
2)   koncepcja wzrostu znaczenia tej wolności. 
Ad 1) Koncepcja spadku znaczenia wolności zgromadzeń

Zgodnie  z  tym  punktem  widzenia,  we  współczesnych  państwach  demo
kratycznych, znaczenie wolności zgromadzeń, jako głównej drogi prowadzącej 
do nieskrępowanego wyrażania opinii, systematycznie spada. W rzeczywistości 
„medialnej” coraz trudniej bowiem zgodzić się z aktualnymi wcześniej, wyrazi
stymi i mocnymi sformułowaniami, zdającymi się absolutyzować wolność zgro
madzeń14. W warunkach tzw. społeczeństwa  informacyjnego, właściwie każda 
jednostka czy grupa może promować  swoje  idee w  Internecie  i  to niemal bez 
ograniczeń,  docierając  do  grupy  adresatów  szerszej,  niż  nawet  najliczniejsze 
i najbardziej spektakularne zgromadzenia15.

W  ramach  tej  koncepcji  mieści  się  dostrzeganie  znaczenia  wolności  zgro
madzeń przede wszystkim w państwach, które trudno uznać za w pełni demo
kratyczne. W państwach takich zgromadzenia pełnią funkcje instytucji służącej 
do  wyrażania  krytyki  społecznej  czy  stwarzania  możliwości  wpływu  na  decy
zje  polityczne.  W  skrajnych  przypadkach  zgromadzenia  mogą  doprowadzić 
do  zmiany  władzy  publicznej,  a  nawet  zmiany  ustroju  państwa.  Warto  odno
tować,  że  w  perspektywie  historycznej,  szczególnie  w  naszej  części  Europy, 
zgromadzenia  stanowiły  zaczyn  zmian  społecznopolitycznych.  Pokojowe  de
monstracje zmieniły kształt wielu krajów Europy środkowowschodniej, od pro
testów w Polsce z  lat 80., poprzez  tzw. aksamitną rewolucję w Czechosłowacji 
w 1989 r., na masowych demonstracjach na Litwie i w NRD bezpośrednio przed 
upadkiem muru berlińskiego kończąc. Innym przykładem pokojowych zgroma
dzeń, które wywarły piętno na zbiorowej mentalności społeczeństwa, były piel
grzymki Jana Pawła II do Polski. Współcześnie w liberalnych demokratycznych 
państwach prawnych trudno sobie wyobrazić zgromadzenia o podobnym cięża
rze gatunkowym. Występują oczywiście masowe protesty w swojej liczbie i fre
kwencji paraliżujące przestrzeń publiczną, ale jednak ich charakter jest zazwy
czaj bardziej socjalny niż politycznosystemowy. 

14 Poglądy związane z absolutyzowaniem wolności zgromadzeń są zrozumiałe szczególnie w Polsce 
– z racji uwarunkowań politycznohistorycznych. 

15 P. Gulda wyjątkowo trafnie określa niektóre rodzaje aktywności internetowych za „swoistą, wir
tualną drogę do realizowania wolności zgromadzeń”; P. Gulda, Internet a prawa człowieka, GSP 2005, 
Nr 1, s. 208. 

§ 1. Znaczenie problematyki badawczej
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Ad 2) Koncepcja wzrostu znaczenia wolności zgromadzeń
Oceniając  znaczenie  wolności  zgromadzeń  we  współczesnej  rzeczywisto

ści państw demokratycznych można jednak przyjąć zupełnie inną optykę. Przy 
głębszej refleksji optyka ta wydaje się jednak dużo bardziej atrakcyjna niż wy
żej przedstawiony sposób  interpretacji wolności zgromadzeń w zmieniających 
się  realiach  społecznopolitycznych.  Otóż  paradoksalnie  znaczenie  wolno
ści  zgromadzeń  może  wzrastać  w  społeczeństwach  neoliberalnych,  w  których 
–  jak podkreśla znany brytyjski socjolog S. Hall – „rynek ma być wolny, a  lu
dzie zdyscyplinowani”16. Niestety współczesne demokracje stają się najczęściej 
demokracjami  elit  –  zanika  w  nich  bezpośrednie  powiązanie  pomiędzy  elita
mi:  parlamentarzystami,  działaczami  partyjnymi,  dziennikarzami  czy  innymi 
tzw.  autorytetami,  a  szerszymi  masami  społeczeństw.  Skutkiem  takiego  stanu 
rzeczy jest powszechne wśród jednostek poczucie braku wpływu na najważniej
sze w państwie rozstrzygnięcia. Rząd odpowiada bowiem przed parlamentem, 
z kolei parlamentarzyści prorządowej większości – chcąc uzyskać „dobre” miej
sce na listach wyborczych w następnych wyborach – muszą nieustannie podpo
rządkowywać się szefostwu partii, które zazwyczaj umiejscowione jest w rządzie. 
Parlamentarzyści  jednak podlegają weryfikacji wyborców już  tylko periodycz
nie. W ten sposób – przy niedomaganiach kontrolnej funkcji mediów – „koło 
się  zamyka”.  Dla  wielu  ludzi  zorganizowanie  zgromadzenia  jest  zatem  jedyną 
metodą, by ich głos został usłyszany przez decydentów, by polityczne elity wzię
ły  poważnie  pod  uwagę  problemy  tzw.  zwykłych  ludzi17.  Jak  trafnie  zauważa
ją E. Łętowska i A. Pawłowski: „wykorzystanie wszelkich możliwości, jakie dają 
prawne  środki gwarantujące prawa obywatelskie: prawo zgromadzeń, demon
stracji, wolność  słowa – wyciśnięcie z nich wszelkich potencjalnych możliwo
ści – testowanie, gdzie przebiega granica tolerancji władzy – to domena słabych, 
traktujących prawo jako tarczę”18.

16 Za: R. Seymour, From Quebec.
17 Podobne refleksje w odniesieniu do społeczeństwa Wielkiej Brytanii formułuje D. Feldman; 

D. Feldman, Protest and Tolerance: Legal �alues and the control of Public Order Policing, [w:] Liberal 
Democracy and the Limits of Tolerance: Essays in Honor and Memory of Yitzhak Rabin, pod red. 
R. Cohena-Almagora, Michigan 2000, s. 44.

18 E. Łętowska, A. Pawłowski, Siła słabych, EPS 2012, Nr 1, s. 56.
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§ 2. Wolność zgromadzeń w świetle wiążących Polskę 
aktów prawa międzynarodowego

Najważniejszymi wiążącymi Polskę aktami prawa międzynarodowego, które 
stanowią fundamenty interpretacji wolności zgromadzeń są:
1)  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
2)  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;
3)  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 
4)  Konwencja o Prawach Dziecka;
5)  Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych;
6)  Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Aktem, który w sposób bezpośredni naszego kraju nie wiąże, ale nie może 
być przez nas – jako członka UE – ignorowany jest ponadto:
7)  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Znaczenie  tych  aktów  w  sferze  interpretacji  wolności  zgromadzeń 
jest  nie  do  przecenienia.  Jak  pisze  C. Mik,  prawo  międzynarodowe  uzyskało 
w dziedzinie praw jednostki stanowisko nadrzędne wobec porządków konsty
tucyjnych – z prawnomiędzynarodowych zobowiązań wynika bowiem, że pań
stwa zobowiązane są urzeczywistniać na swoich terytoriach koncepcje i standar
dy  wskazywane  przez  wiążące  instrumenty  międzynarodowe19.  Wspomniany 
Autor zwraca też słusznie uwagę na prakseologiczną podstawę tej nadrzędno
ści. Otóż nie jest możliwe zbudowanie trwałego, opartego na wolności i poko
ju  ładu na świecie  (i w  jakimkolwiek społeczeństwie zorganizowanym w pań
stwo), bez „przywrócenia wiary” w podstawowe prawa osoby ludzkiej20. Trzeba 
jednak  pamiętać,  że  traktaty  dotyczące  praw  człowieka  nie  zawierają  posta
nowień  o  bezpośrednim  ich  obowiązywaniu  na  terytorium  państwa  –  strony 
umowy.  Ewentualne  bezpośrednie  stosowanie  norm  traktatów  i  ich  inkorpo
racja do prawa wewnętrznego zależy zatem od kształtu uregulowań konstytu

19 C. Mik, Międzynarodowe uwarunkowania konstytucyjnej regulacji praw człowieka (problemy 
podstawowe), PiP 1990, Nr 12, s. 38. Warto dodać, że oddziaływanie porządku międzynarodowego 
i porządku krajowego ma charakter dwustronny i wzajemny – widoczny jest zarówno wpływ porządku 
międzynarodowego w działalności organów krajowych, jak i wpływ porządków krajowych ujawnia się 
w praktyce działania organów międzynarodowych. U podstaw oddziaływania porządku międzynarodo
wego leży – zdaniem C. Mika – przede wszystkim obiektywna natura zobowiązań międzynarodowych 
w dziedzinie praw człowieka. U podstaw z kolei oddziaływania porządku krajowego znajduje się 
zasada subsydiarności, zgodnie z istotą której, mechanizm ochronny ustanowiony w dokumentach 
międzynarodowych i aktualizowany w orzecznictwie międzynarodowym ma charakter pomocniczy 
w stosunku do krajowych systemów ochrony praw człowieka (C. Mik, Porządek międzynarodowy, 
a porządek krajowy w dziedzinie praw człowieka, PiP 1992, Nr 11, s. 4).

20 C. Mik, Międzynarodowe uwarunkowania, s. 38.
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cyjnych21.  Szczególny  status  dotyczących  praw  człowieka  regulacji  międzyna
rodowych  uwzględniany  jest  w  wielu  konstytucjach  –  np.  w  Rosji  i  Rumunii 
standardy międzynarodowe stanowić mają jednolite kryterium wykładni praw 
gwarantowanych w konstytucji, w Czechach i na Słowacji konwencje praw czło
wieka mają wprost wyrażone pierwszeństwo przed ustawami i są stosowane bez
pośrednio22. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, „ratyfikowana umo
wa  międzynarodowa,  po  jej  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczypospolitej 
Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i  jest bezpośrednio sto
sowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy”. Ponadto, 
umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie 
ma pierwszeństwo przed ustawą – jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową 
(art. 91 ust. 2 Konstytucji RP). 
Ad 1) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

Pierwszym  aktem  prawa  międzynarodowego,  w  którym  wprost  wyrażo
ne zostało prawo do organizowania zgromadzeń,  jest uchwalona 10.12.1948 r. 
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka23. Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 Deklaracji: „każdy 
człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się”. Znamienne 
jest umieszczenie fundamentu wolności zgromadzeń w jednym artykule ze sfor
mułowaniem dotyczącym wolności zrzeszania się. Świadczy  to przede wszyst
kim o podstawowej roli obu tych praw w systemie politycznych praw człowieka, 
ale  także o bliskości  funkcjonalnej  tych wolności. Warto zauważyć,  że w pań
stwach, w których realizowane jest prawo wolności zgromadzeń, najczęściej rea
lizowane jest także prawo wolności zrzeszania się i odwrotnie. 

Brak precyzji regulacji zawartej w Deklaracji jest zrozumiały z racji jej cha
rakteru  –  jest  to  rezolucja,  a  nie  nakładająca  na  państwa  konkretne  obowiąz
ki  umowa  międzynarodowa24.  Pomimo  formy  rezolucji,  znaczenie  Deklaracji 
jest  bardzo  duże,  szczególnie  w  aspekcie  realiów  politycznych  okresu  bezpo
średnio  powojennego  i  powszechnej  wtedy  wśród  państw  demokratycznych 
woli zdefiniowania nowego porządku prawnego – zarówno w sferze prawa mię

21 Por. L. Wiśniewski, Stosowanie międzynarodowych konwencji o prawach człowieka (na tle 
orzecznictwa organów sądowych i działalności Rzecznika Praw Obywatelskich), PiP 1992, Nr 12, 
s. 52; duża jednak część refleksji Autora cyt. opracowania straciła aktualność po wejściu w życie 
obowiązującej Konstytucji RP. 

22 W. Sokolewicz, Nowa rola konstytucji w postsocjalistycznych państwach Europy, PiP 2000, 
Nr 10, s. 30.

23 Tekst deklaracji dostępny na stronie: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Po
wszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 10.7.2013 r.).

24 Deklaracja może być traktowana jako prawo zwyczajowe; por. np. B. Gronowska, T. Jasudowicz, 
C. Mik, Prawa Człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993, s. 15. 
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dzynarodowego, jak i praw krajowych25. Fundamentem tego porządku jest moż
liwie szerokie ugruntowanie systemu podstawowych praw człowieka. Prawa te 
są ze sobą powiązane i trudno analizować każde prawo z osobna, w całkowitym 
oderwaniu od innych praw i wolności. I tak np. z wolnością zgromadzeń (po
dobnie z wolnością zrzeszania się) koresponduje tzw. zasada równości, w myśl 
której  każdy  człowiek  posiada  prawa  i  wolności  bez  względu  na  różnice  rasy, 
koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych, narodowości, ma
jątku itp. (art. 2 Deklaracji)26. Z punktu widzenia rozważań zawartych w niniej
szej  pracy  należy  podkreślić,  że  z  tekstu  Deklaracji,  która  stanowi  fundament 
budowy międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, wynika, że ko
nieczność  formułowania ograniczeń  tych praw  jest oczywista. Zgodnie z  treś
cią  art.  29  ust.  2,  dopuszczalne  są  ograniczenia  praw  mające  na  celu  uznanie 
i poszanowanie praw i wolności innych oraz uczynienie zadość wymogom mo
ralności,  porządku  publicznego  i  powszechnego  dobrobytu  demokratycznego 
społeczeństwa. W świetle Deklaracji prawa i wolności człowieka nie mają zatem 
wymiaru absolutnego, a katalog okoliczności uzasadniających ich ograniczanie 
jest stosunkowo elastycznie i szeroko sformułowany. 
Ad 2) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  

Kamieniem  milowym  rozwoju  międzynarodowej  regulacji  gwarantują
cej  wolność  organizowania  zgromadzeń  i  wolność  zrzeszania  się,  jest  przyjęty 
16.12.1966 r. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych27. Pakt 
ten znacznie mocniej oddziałuje na porządki prawne państw, które go ratyfiko
wały niż Deklaracja z racji tego, że – w przeciwieństwie do niej – ma on charak
ter umowy międzynarodowej28. Pakt, stanowiący część Paktów Praw Człowieka, 
jest  zatem  podstawą  kształtowania  wewnętrznych  regulacji  poszczególnych 
państw; na gruncie pozaprawnym określany bywa nawet „światową syntezą my
śli humanistycznej” czy „wzorcem katalogu praw człowieka będącym potwier
dzeniem  istniejących  możliwości  porozumienia  się  zwolenników  różnych  idei 
ustrojowych  w  najważniejszych  sprawach  ludzkości”29.  Prawną  istotę  Paktów 

25 Tamże.
26 Tamże.
27 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 (zał.); dalej MPPOiP.
28 Polska ratyfikowała opisywany Pakt 3.3.1977 r., a w życie wszedł on 18.6.1977 r.
29 Por. np. A. Bisztyga, Przedmowa, [w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka, Międzynarodowy 

Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Katowice 1992, s. 7; L. Wiśniewski, Gwarancje podstawo
wych praw i wolności obywateli PRL, Wrocław 1981, s. 17–18; L. Wiśniewski zwraca jednak uwagę 
na to, że w praktyce wzorzec ten bywa zupełnie ignorowany, a społeczność międzynarodowa nie 
wypracowała skutecznych środków zapewniających jego respektowanie. Przykładem mogą być tutaj 
krwawe dyktatury takich władców jak Pol Pot czy Idi Amin, a obecnie dyktatury w Korei Północnej 
czy w niektórych krajach arabskich.

§ 2. Wolność zgromadzeń w świetle wiążących…
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trafnie interpretuje A. Bisztyga, który podkreśla, że stanowią one „wypadkową 
wielu szkół myślenia i poglądów prawniczych”30.

Wolność  zgromadzeń  przewiduje  art.  21  MPPOiP,  zgodnie  z  treścią  któ
rego  „uznaje  się  prawo  do  spokojnego  zgromadzania  się  (…)”.  Podobnie,  jak 
w omawianej wcześniej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, także w Pakcie 
znalazły się zapisy dopuszczające ograniczenia wolności zgromadzeń. Ze sfor
mułowań  zawartych  dalszej  części  wspomnianego  już  art.  21  wynika  wprost, 
że dopuszczalne są ograniczenia wolności zgromadzeń – pod warunkiem jed
nak spełniania dwóch przesłanek: 
a)  ograniczenia te muszą być wprowadzane w drodze ustawowej;
b)  ograniczenia muszą być konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa pań

stwowego lub publicznego, ochrony porządku publicznego, a także ochrony 
zdrowia lub moralności publicznej i wreszcie ochrony praw i wolności innych 
osób. 
Szczególną  przesłanką  ograniczeń  wolności  gwarantowanych  w  MPPOiP, 

w tym wolności zgromadzeń, jest natomiast „wyjątkowe niebezpieczeństwo pub
liczne zagrażające  istnieniu narodu” – zgodnie z  treścią art. 4 ust. 1 MPPOiP: 
„w  przypadku  gdy  wyjątkowe  niebezpieczeństwo  publiczne  zagraża  istnieniu 
narodu  i  zostało  ono  urzędowo  ogłoszone,  Państwa  Strony  niniejszego  Paktu 
mogą podjąć kroki mające na celu zawieszenie stosowania zobowiązań wynika
jących z niniejszego Paktu w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytua
cji, pod warunkiem, że kroki te nie są sprzeczne z innymi ich zobowiązaniami 
wynikającymi z prawa międzynarodowego i nie pociągają za sobą dyskrymina
cji wyłącznie z powodu rasy, koloru skóry, płci, języka, religii lub pochodzenia 
społecznego”.

Przepisy  pośrednio  dotyczące  wolności  zgromadzeń  znaleźć  można  także 
w art. 18 ust. 1 MPPOiP. Artykuł ten dotyczy wprawdzie wolności myśli, sumie
nia i wyznania, ale przewiduje jednocześnie wolność uzewnętrzniania swojej re
ligii lub przekonań „indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub pry
watnie”,  przy  czym  wolność  ta  „może  podlegać  jedynie  takim  ograniczeniom, 
które są przewidziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych 
praw i wolności innych osób” (art. 18 ust. 3 MPPOiP).

W  Pakcie  przewidziano  konkretne  środki  ochrony  gwarantowanych  przez 
niego praw i wolności. Do środków tych zaliczyć należy: sprawozdania na temat 
środków przedsięwziętych przez państwa – strony Paktu w celu realizacji praw 
uznanych w Pakcie oraz postępu dokonanego w dziedzinie korzystania z  tych 

30 A. Bisztyga, Przedmowa, s. 7.
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praw31, a także składane przez Państwa skargi na niewykonywanie zobowiązań 
wynikających z Paktu (por. art. 41 MPPOiP). W art. 2 ust. 3 zawarto ponadto 
zobowiązanie każdego z państw – stron Paktu do:
a)  zapewnienia każdej osobie, której prawa lub wolności uznane w Pakcie zostały 

naruszone, skutecznych środków ochrony prawnej, nawet gdy naruszenie 
to zostało dokonane przez osoby działające w charakterze urzędowym;

b)  zapewnienia, aby prawo każdego człowieka do takiego środka ochrony prawnej 
było określone przez właściwe władze sądowe, administracyjne lub ustawo
dawcze albo przez jakąkolwiek inną właściwą władzę, przewidzianą w sy
stemie prawnym danego Państwa, oraz rozwijania możliwości ochrony praw 
na drodze sądowej;

c)  zapewnienia realizowania przez właściwe władze środków ochrony prawnej, 
gdy zostały one przyznane.
Warto odnotować, że w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, podob

nie  jak w omawianej wcześniej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, pod
kreślono znaczenie zasady równości – „każde z Państw Stron niniejszego Paktu 
zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się 
na  jego  terytorium  i  podlegają  jego  jurysdykcji,  prawa  uznane  w  niniejszym 
Pakcie, bez względu na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, ję
zyk, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, 
sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności” (art. 2 ust. 1 
MPPOiP).
Ad 3) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Zagadnienia  wolności  zgromadzeń  są  przedmiotem  regulacji  również  ak
tów  prawa  międzynarodowego  o  zasięgu  regionalnym.  Takim  regionalnym 
aktem  prawa  międzynarodowego  jest  sporządzona  4.11.1950  r.  Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności32. Uregulowania zawar
te w Konwencji mają bardziej szczegółowy charakter, niż uregulowania zawarte 
we wcześniej opisywanych aktach prawa międzynarodowego. Wynika to na pew
no  z  procesów  systematycznego  rozwoju  i  ewolucji  doktryny  praw  człowieka 
na świecie, ale przede wszystkim z jedynie regionalnego zasięgu obowiązywania 
Konwencji, która dzięki temu tworzona była przez państwa podobne kulturowo, 
z  podobnymi  doświadczeniami  II  wojny  światowej33.  Konwencja  o  Ochronie 
Praw  Człowieka  i  Podstawowych  Wolności  to  najbardziej  znany  instrument 

31 Sprawozdanie takie należy obecnie przedkładać na każde wezwanie Komitetu, przy czym 
wszystkie sprawozdania są przedkładane Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjedno
czonych, który przekaże je następnie Komitetowi do rozpatrzenia (art. 40 ust. 1 i 2 MPPOiP).

32 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.; dalej EKPC.
33 Refleksje dotyczące konwencji regionalnych – szerzej zob.: A. Michalska, Podstawowe prawa 

człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka, Warszawa 1976, s. 261.

§ 2. Wolność zgromadzeń w świetle wiążących…
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ochrony praw jednostki w ramach Rady Europy i jednocześnie pierwszy w hi
storii traktat międzynarodowy realizujący ideę całościowej ochrony praw czło
wieka34. Znaczenie Konwencji wyraża się m.in. w tym, że w sytuacji konfliktu 
jednostka – inny podmiot prywatny uregulowania w niej zawarte mogą stano
wić dla właściwego organu państwa ważną wskazówkę interpretacyjną przy wy
kładni obowiązujących przepisów prawa krajowego35. 

W  zakresie  szczegółowej  regulacji  zgromadzeń  Konwencja,  podobnie  jak 
Powszechna  Deklaracja  Praw  Człowieka,  reguluje  to  prawo  łącznie  z  prawem 
zrzeszania się, dodając jeszcze do wspólnej regulacji prawo tworzenia i przystę
powania do związków zawodowych. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 EKPC „każ
dy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobod
nego  stowarzyszania  się,  łącznie  z  prawem  tworzenia  związków  zawodowych 
i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów”. Okoliczności uzasad
niające  ograniczenia  tych  praw  określa  art.  11  ust.  2.  Katalog  tych  okoliczno
ści, podobnie jak w aktach prawa międzynarodowego o charakterze uniwersal
nym,  został  sformułowany  dość  szeroko.  Dopuszczalne  bowiem  ograniczenia, 
to takie, które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na in
teresy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapo
bieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolno
ści innych osób. Konwencja przewiduje ponadto możliwość ograniczania prawa 
korzystania z wolności zgromadzeń przez członków sił zbrojnych, Policji lub ad
ministracji państwowej.

Według P. Hofmańskiego, postanowienia Konwencji stanowią punkt odnie
sienia i kryterium oceny wszelkich ograniczeń podstawowych wolności w pra
wie polskim36. Podkreślając znaczenie Konwencji dla ochrony prawa organizo
wania zgromadzeń, prawa zrzeszania się i innych fundamentalnych praw należy 
zwrócić uwagę na to, że konstytuuje ona Europejski Trybunał Praw Człowieka 
jako instytucję, której celem jest ochrona praw formułowanych przez Konwencję 
w praktyce37. P. Bachmat słusznie podkreśla, że perspektywa międzynarodowej 
odpowiedzialności przed Trybunałem za niewykonanie zobowiązania bez wąt
pienia wpływa na podniesienie skuteczności działań państwa podejmowanych 
tak w sferze stanowienia nowego, jak i egzekwowania już istniejącego prawa38. 

34 A. Wiśniewski, O historii Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, GSP 2009, Nr 1, s. 397.
35 Szerzej na temat koncepcji horyzontalnego oddziaływania zawartych w Konwencji gwarancji 

praw człowieka: P. Bachmat, Uwagi na temat horyzontalnego oddziaływania Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, PiP 2001, Nr 10, s. 79–91. 

36 P. Hofmański, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wprowadzenie, Kraków 2000, s. 30.
37 Rozdział II Konwencji.
38 P. Bachmat, Uwagi na temat, s. 91.


