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Czy Unia Europejska staje się wroga prawom człowieka?

Streszczenie

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Unia oraz państwa UE nie respektują stypulowanych 
w Traktacie norm dotyczących praw człowieka. Można odnieść wrażenie, że przeważa tu wrogie 
podejście do nowego systemu ochrony praw człowieka, zwłaszcza ze strony dużych państw Unii i jej 
instytucji. Dowodzić tego może 6 lat zmarnowanych na mało skuteczne przygotowywanie porozu-
mienia z Radą Europy oraz negatywna opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości UE. Postawę Trybuna-
łu można uznać za zaskakującą, zwłaszcza wobec Traktatowego nakazu przystąpienia Unii do EKPC. 
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Wstęp

W historii Wspólnot i Unii Europejskiej, aż do grudnia 2009 roku, dominowało dążenie 
do coraz szerszej i skuteczniejszej ochrony prawa człowieka. Kolejne wyższe etapy tej ten-
dencji były wyznaczane przez: orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 29/69 Stauder prze-
ciw Ulm, uznanie wspólnych zasad konstytucyjnych za normy acquis, ścisłą współpracę 
z Radą Europy oraz nadanie normatywnego charakteru Karcie Praw Podstawowych (KPP). 
Traktat z Lizbony wprowadzający wartości Unii oraz stypulujący obowiązek przystąpienia 
Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka (EKPC) i uznający ekwiwalent-
ne powiązanie KPP i EKPC miał stanowić zwieńczenie tego procesu (Sozański 2010). Stała 
się jednak rzecz dziwna – po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Unia oraz państwa UE 
nie respektują stypulowanych w Traktacie standardów normatywnych. Przeciwnie, można 
odnieść wrażenie, że przeważa tu wrogie podejście do unormowanego poszerzenia ochrony 
praw człowieka, zwłaszcza ze strony dużych państw Unii i jej instytucji. Czy sześć lat zmi-
trężonych na mało skutecznym przygotowywaniu porozumienia z Radą Europy i przepisów 
wprowadzających oraz opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości UE nie stanowią dobitnego 
potwierdzenia tej tezy? Postawę Trybunału można uznać za zaskakującą, zwłaszcza wobec 
Traktatowego nakazu przystąpienia do EKPC oraz przygotowanych zgodnie z jego wytycz-
nymi instrumentów normatywnych w sprawie przystąpienia do EKPC (Instrumenty norma-
tywne… 2014). Dziwne także wydaje się rzadkie i jedynie fragmentaryczne dostrzeganie 
tego zjawiska przez doktrynę (Kerikmäe 2014).
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Niemcy a unijne prawa człowieka

Spośród dużych państw tradycyjną niechęć do unijnego modelu prezentowała zawsze 
Wielka Brytania. Rząd Niemiec zaś od blisko 60 lat zabiegał o szeroką ochronę praw czło-
wieka we Wspólnotach, a później w Unii Europejskiej. To z jego inicjatywy (po uznaniu 
przez Trybunał sprawiedliwości konieczności takiej ochrony, m.in. w wyroku 29/69 Stauder 
vs. Ulm) rozbudowywano tę ochronę i przyjmowano nowe akty prawne w tym Kartę Praw 
Podstawowych UE (KPP). Istotne znaczenie miała tu Rada Europejska w Kolonii z czerw-
ca 1999 roku, a potem Mandat negocjacyjny z czerwca 2007 roku, w obu przypadkach na 
zakończenie prezydencji niemieckiej (Maurer 2007). Przyjęty potem Traktat z Lizbony był 
więc w pełni zgodny z niemieckimi oczekiwaniami. Stąd dziwić może to, co stało się póź-
niej. 

Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK) od 1958 roku, walczył o uznanie praw zasad-
niczych (konstytucyjnych za podlegających ochronie w porządku WE, czyniąc to także (po 
czyniącym zadość tym wymogom) po wyroku TS 29/69 Staude vs Ulm. FTK uznał póź-
niej, że pierwszeństwo wspólnotowych aktów prawa wspólnotowego nie będzie uznawane 
bezpośrednio, ale „będzie podlegać kontroli FTK co do zgodności z niemiecką konstytu-
cją dopóki Wspólnota nie wypracuje własnych gwarancji ochrony praw podstawowych” 
(wyrok Solange I, 1974 r.). Potem FTK stwierdził, że „wspólnotowy system ochrony praw 
podstawowych jest już wystarczający, więc Niemcy będą uznawać pierwszeństwo prawa 
wspólnotowego dopóki ta sytuacja będzie się utrzymywać” (Solange II, 1986). Blisko 20 lat 
później Trybunał stwierdził, że „tylko państwa członkowskie są Panami Traktatu”; akty or-
ganów WE lub orzeczenia TS wykraczające poza kompetencje WE, nie będą miały w RFN 
mocy wiążącej. Także akty władzy publicznej sprawowanej przez organizację ponadnaro-
dową – choć jest to władza o szczególnym charakterze, odrębna od władzy państwowej 
państw członkowskich – dotyczą podmiotów praw podstawowych zagwarantowanych przez 
niemiecką UZ. Tym samym akty te dotykają sfery gwarancji konstytucyjnych i zadań FSK 
w zakresie ochrony praw podstawowych w Niemczech. Ochrona ta musi być bowiem spra-
wowana nie tylko wobec niemieckich organów państwowych. FTK może tu jednak ogra-
niczyć się do roli generalnego gwaranta niewzruszalnego standardu praw podstawowych 
(Wyrok… Maastricht 1993)

Wobec orzeczenia o nieważności ustawy transponującej decyzję ramową w sprawie 
ENA, do czasu wprowadzenia nowej ustawy niedopuszczalne było wydanie obywatela nie-
mieckiego innemu państwu UE (Wyrok… ENA 2005), trzeba było dokonać zmian ustawo-
wych. Traktat z Lizbony i ustawę ratyfikacyjną uznano za odpowiadającą wymogom kon-
stytucyjnym RFN. Jednak wprowadzono ustawę wzmacniającą uprawnienia Bundestagu 
i Bundesratu w sprawach UE nie odpowiadającą wymogom wynikającym z art. 38 ust. 1 
w związku z art. 23 ust. 1 UZ, w związku z czym należy ją przed ratyfikacją traktatu opra-
cować ją na nowo. Przedstawiciel Niemiec w Radzie Europejskiej może akceptować tylko 
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poprawki Traktatu mające aprobatę Bundestagu i Bundesratu. Do Bundestagu, a w sytu-
acji prawodawczych kompetencji landów i do Bundesratu, należy przestrzeganie reguły 
„odpowiedzialnej integracji” w dozwolonych formach. Nie dopuszcza się sytuacji, w której 
milczenie legislatywy mogłoby zostać odebrane jako wyrażenie zgody. Konieczne są więc 
odnośne akty obu izb parlamentu (Wyrok… Lizbona 2009; Barcz 2009). 

Można przyjąć, że obecny kształt praw człowieka w Unii jest zgodny z Mandatem nie-
mieckim z czerwca 2007 roku, stąd trudno zrozumieć stanowisko RFN niechętne efektyw-
nemu stosowaniu odnośnych norm (Kerikmäe 2014).

Obowiązek przystąpienia Unii do EKPC a nowy system ochrony praw 
człowieka

Trakt lizboński w art. 6 TUE i art. 52 KPP nakazał przystąpienie Unii do EKPC, co oka-
zało się trudne do realizacji (http://www.europapraw.org 2015). Dał on prawo wniesienia 
skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), przysługujące każdej osobie 
będącej ofiarą naruszenia przez Unię praw podstawowych z EKPC, po wyczerpaniu krajo-
wych środków odwoławczych. Miało to prowadzić do stworzenia „wspólnej kultury praw 
podstawowych” w Unii i w Radzie Europy (RE). RE w Protokole 16 wprowadziła popraw-
kę do art. 59 ust. 2 EKPC, umożliwiając UE przystąpienie do Konwencji. Unii przyznano 
sędziego w ETPC o takich prawach i obowiązkach jak sędziowie krajowi. W wyborze tego 
sędziego miał uczestniczyć Parlament Europejski. Unia miała mieć też swojego przedsta-
wiciela w Komitecie Ministrów RE. Miała powstać możliwość skargi na naruszanie EKPC 
przez UE. Porozumienie (ratyfikowane przez państwa Unii) miało też ustalić wzajemne re-
lacje skutków orzeczeń obu trybunałów. Podczas uzgadniania projektu unijnego porozumie-
nia o przystąpieniu do EKPC powstały kwestie mechanizmu współpozwania (co-respon-
dent mechanism) i wcześniejszej decyzji TS UE (prior-involvement), a także relacji między 
ETPC a TS UE. 

Warto wskazać, że w Lizbonie, KPP uznała oba systemy za harmonijnie powiązane 
(w tym postanowienia Karty za zgodne z systemem EKPC), łącznie z orzecznictwem TS 
i ETPC. Nakaz przystąpienia Unii do EKPC (art. 6 TUE) należy uznać za bezwarunkowy 
i bezzwłoczny, a niespełnienie tych warunków musi stanowić naruszenie Traktatu. 

Mimo nacisków Parlamentu Europejskiego, przygotowanie do projektu porozumienia 
o przystąpieniu Unii do EKPC przeciągało się, głównie z winy instytucji Unii oraz dużych 
państw UE. Projekt taki uzgodniono ostatecznie dopiero w początku 2013 roku, a następnie 
– w kwietniu, przekazano do Trybunału wraz z wnioskiem o opinię. Wcześniej, w 2010 roku 
Trybunał Sprawiedliwości UE przyjął dokument roboczy, w którym wskazał główne wymo-
gi, które winny być zawarte w porozumieniu. W czerwcu 2014 roku Rzecznik Generalny 
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sporządziła swoją opinię w tej sprawie, w zasadzie dopuszczająca porozumienie o przystą-
pienie Unii do EKPC (Opinia Rzecznika 2014; http://www.europapraw.org 2015).

Przede wszystkim jednak na podkreślenie zasługuje nowy, ujednolicony system ochrony 
praw człowieka w Unii, wprowadzony przez traktat lizboński. Dominują w nim „Wartości 
Unii” ustanowione art. 2 TUE, które – jako norma nadrzędna – określały cele i zadania 
Unii i jej instytucji, polityki i działania UE oraz obowiązki państw członkowskich i wymogi 
wobec krajów kandydujących. Dopiero na tym tle należy postrzegać większe otwarcie Unii 
na prawo i organizacje międzynarodowe, harmonizację systemów praw człowieka Rady 
Europy i UE oraz obowiązek przystąpienia Unii do EKPC (Sozański 2014).

Dokument roboczy Trybunału z maja 2010 roku

W Dokumencie roboczym Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym niektórych aspek-
tów przystąpienia Unii Europejskiej do EKPC wskazano, że Program sztokholmski, przy-
jęty przez Radę Europejską dnia 11.12.2009 r., przewidywał szybkie przystąpienie UE 
do tej konwencji. Na jego podstawie Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji 
Rady UE w sprawie upoważnienia Komisji do negocjowania odnośnej umowy. Trybunał 
Sprawiedliwości przedstawił zaś uwagi związane z funkcjonowaniem systemu sądowego 
UE (Dokument roboczy TS… 2010). Zdaniem Trybunału, rola systemu acquis polega na 
ochronie praw człowieka, która została potwierdzona i wzmocniona. Co się tyczy konkret-
niej konwencji, instytucje i organy Unii starają się w istocie od dawna zapewnić – pod kon-
trolą Trybunału Sprawiedliwości – przestrzeganie praw człowieka gwarantowanych w kon-
wencji i to mimo braku wprost wyrażonego obowiązku. Trybunał Sprawiedliwości, o czym 
świadczy jego orzecznictwo, systematycznie stosuje konwencję, a w ostatnich latach coraz 
wyraźniej odnosi się w tym kontekście do orzecznictwa ETPC. Spowodowało to uznanie 
przez ETPC, wobec istnienia równoważnej ochrony praw człowieka w prawie Unii, domnie-
mania zgodności z konwencją w określonych okolicznościach (Wyrok ETPC… Bosphorus 
2005).

Stanowisko Rzecznika Generalnego Juliane Kokott  
z dnia 13.06. 2014 r.

Rzecznik Generalny zaproponował Trybunałowi, aby Zrewidowany projekt porozumie-
nia w sprawie przystąpienia UE do EKPC, który to projekt został przedłożony Trybunałowi 
10.06.2013 r., uznać za zgodny z Traktatami, pod warunkiem że zostanie zapewnione w spo-
sób wiążący w świetle prawa międzynarodowego:
 - iż Unia i jej państwa członkowskie będą systematycznie i bez wyjątku informowane 

o wszystkich skargach wniesionych do ETPC, o ile i skoro tylko zostaną one doręczone 
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poszczególnym pozwanym, aby mogły one ewentualnie złożyć wniosek o dopuszczenie 
do sprawy w charakterze współpozwanych zgodnie z art. 3 ust. 5 projektu porozumienia;

 - iż wnioski o dopuszczenie do sprawy w charakterze współpozwanych, które to wnioski 
Unia i jej państwa członkowskie złożą na podstawie art. 3 ust. 5 projektu porozumienia, 
nie będą poddawane żadnej kontroli wiarygodności przez ETPC;

 - iż procedura wcześniejszego zaangażowania (prior-involment) Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej przewidziana w art. 3 ust. 6 projektu porozumienia będzie się rozcią-
gać na wszystkie kwestie prawne dotyczące wykładni prawa pierwotnego Unii i prawa 
wtórnego Unii w zgodzie z EKPC;

 - iż ETPC może odstąpić od przeprowadzenia postępowania w celu wcześniejszego zaan-
gażowania Trybunału Sprawiedliwości UE przewidzianego w art. 3 ust. 6 projektu po-
rozumienia tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrzył 
już konkretną kwestię prawną, która została podniesiona w skardze wniesionej do ETPC;

 - iż zasada wspólnej odpowiedzialności pozwanego i współpozwanego przewidziana 
w art. 3 ust. 7 projektu porozumienia pozostanie bez wpływu na ewentualne zastrzeżenia, 
jakie układające się strony dokonały zgodnie z art. 57 EKPC;

 - iż ETPC nie będzie mógł w żadnych okolicznościach odstąpić od zasady wspólnej od-
powiedzialności pozwanego i współpozwanego uregulowanej w art. 3 ust. 7 projektu 
porozumienia w przypadku stwierdzenia naruszenia EKPC.
Można więc uznać, że Rzecznik optował za akceptacją tego porozumienia ze wskazaniem 

na potrzebę kilku jego korekt (Opinia Rzecznika Generalnego 2014). Jednakże Trybunał do-
konał zupełnie innej interpretacji tej opinii.

Przy okazji warto wskazać, że stanowiska niemal wszystkich państw UE (wstrzymała się 
RFN) i głównych instytucji Unii wskazywały na potrzebę i konieczność przystąpienia UE 
do EKPC.

Opinia Trybunału Sprawiedliwości nr 2/13

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 18.12.2014 r. opinię negatywną w sprawie 
projektu porozumienia o przystąpieniu Unii do EKPC argumentując, że kontroli sądowej ak-
tów, działań lub zaniechań Unii, w tym w świetle praw podstawowych, nie można powierzyć 
wyłącznie międzynarodowemu organowi sądowemu, który nie jest osadzony w instytucjo-
nalnych i sądowniczych ramach Unii (Opinia TS 2/13, 2014; wcześniej – Opinia TS 1/09, 
2011). Według Trybunału przewidywane porozumienie nie uwzględniało szczególnych cech 
prawa Unii w odniesieniu do kontroli sądowej w zakresie WPZiB. W świetle całości doko-
nanych uprzednio rozważań Trybunał stwierdził, że porozumienie to:
 - może naruszać szczególne cechy i autonomię prawa Unii, gdyż nie zapewnia koordyna-

cji między art. 53 EKPC i art. 53 karty praw podstawowych, nie zapobiega ryzyku na-
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ruszenia zasady wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w prawie Unii 
i nie określa w ogóle stosunku między mechanizmem ustanowionym w protokole nr 16 
a procedurą odesłania prejudycjalnego przewidzianą w art. 267 TFUE;

 - może naruszać art. 344 TFUE, gdyż nie wyklucza możliwości wnoszenia do ETPC spo-
rów między państwami członkowskimi lub między nimi a Unią dotyczących stosowania 
EKPC w ramach przedmiotowego zakresu stosowania prawa Unii;

 - nie przewiduje zasad funkcjonowania mechanizmu współpozwania i procedury wcze-
śniejszego zaangażowania Trybunału, które to zasady pozwalałyby zachować szczególne 
cechy Unii i jej prawa, 

 - nie uwzględnia szczególnych cech prawa Unii w odniesieniu do kontroli sądowej aktów, 
działań lub zaniechań Unii w zakresie WPZiB, gdyż powierza kontrolę sądową niektó-
rych tych aktów, tych działań lub tych zaniechań wyłącznie organowi zewnętrznemu 
w stosunku do Unii, nie jest zgodne z art. 6 ust. 2 TUE ani z protokołem nr 8 UE.
W konsekwencji Trybunał (w pełnym składzie) wydał opinię. że: „Porozumienie w spra-

wie przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności nie jest zgodne z art. 6 ust. 2 TUE ani z Protokołem (nr 8) do-
tyczącym artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Konkludując 
stanowisko TS, w obecnym stanie prawnym przystąpienie Unii do EKPC jest niemożliwe, 
bo Traktaty założycielskie (w wersji z Lizbony) zostały źle opracowane i zawierają wzajem-
nie sprzeczne postanowienia.” A ponadto Trybunału UE nie można poddać pod ocenę in-
nego sądu międzynarodowego, co wprowadza ipso facto proponowane porozumienie z RE 
(Opinia TS 2/13 2014).

Powstają tu jednak pytania: 
 - czy nie bezpodstawnie Trybunał stypuluje, że zawarty w projekcie porozumienia, jedy-

nie możliwy, sposób przystąpienia Unii do EKPC jest niezgodny z nakazem przystąpie-
nia zawartym w art. 6 ust. 2 (wniosek taki ma charakter ad absurdum), 

 - czy Trybunał może blokować przystąpienie Unii do EKPC, 
 - czy Trybunał nie stawia się tu ponad Traktatami?

Podsumowanie

Trybunał wypowiedział się w przedmiocie projektu porozumienia w sprawie przystą-
pienia Unii Europejskiej do EKPC, która jest wielostronną umową międzynarodową za-
wartą w ramach Rady Europy. Konwencja ta weszła w życie dnia 3 września 1953 roku, 
a wszyscy członkowie Rady Europy zaliczają się do jej stron. W opinii 2/94 wydanej w 1996 
roku Trybunał Sprawiedliwości WE stwierdził, że w obowiązującym wówczas stanie pra-
wa wspólnotowego Wspólnota nie miała kompetencji, by przystąpić do EKPC (Opinia 
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2/94). Jednak Traktat z Lizbony w także art. 6 TUE nakazał bezwzględnie przystąpienie 
UE do EKPC i przyznał Karcie Praw Podstawowych UE taką samą moc prawną jak trakta-
tom. W odniesieniu do tej drugiej kwestii protokół nr 84 stanowi jednak, że porozumienie 
w sprawie przystąpienia musi spełniać określone przesłanki mające w szczególności na celu 
odzwierciedlenie konieczności zachowania szczególnych cech Unii i prawa Unii oraz za-
gwarantowanie, że przystąpienie Unii nie będzie miało wpływu na jej kompetencje ani na 
uprawnienia jej instytucji. Jednak ten protokół nie może kolidować z art. 6 ust. 2, który jest 
nadrzędny. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 17 marca 2010 roku, Rada przyjęła w dniu 
4 czerwca 2010 roku decyzję upoważniającą do podjęcia negocjacji dotyczących porozu-
mienia w sprawie przystąpienia, wyznaczając jako negocjatora Komisję. Dnia 5 kwietnia 
2013 roku wynegocjowano porozumienie, zrewidowane i zgodne z dokumentem roboczym 
TS (Instrumenty normatywne… 2014). W tym kontekście Komisja zwróciła się w dniu 4 lip-
ca 2013 roku do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie 
zgodności projektu porozumienia z prawem Unii, stosownie do art. 218 ust. 11 TFUE.

W opinii 2/13 Trybunał zauważył przede wszystkim, że wskutek przystąpienia, EKPC 
– tak jak każda inna umowa międzynarodowa zawarta przez Unię – wiązałaby instytucje 
Unii i państwa członkowskie i w związku z tym stanowiłaby integralną część prawa Unii. 
W takim przypadku Unia, tak jak każda inna układająca się strona, podlegałaby kontroli 
zewnętrznej mającej na celu zapewnienie przestrzegania praw i wolności przewidzianych 
w EKPC. Unia i jej instytucje podlegałyby zatem mechanizmom kontroli przewidzianym 
w tej konwencji, a w szczególności decyzjom i wyrokom ETPC. Trybunał stwierdził, że 
w sposób oczywisty nierozerwalnie związane z samą koncepcją kontroli zewnętrznej jest 
to, że z jednej strony wykładnia EKPC dokonana przez ETPC wiązałaby Unię i wszystkie 
jej instytucje, oraz że z drugiej strony dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości wykładnia 
prawa uznanego w EKPC nie byłaby wiążąca dla ETPC. Trybunał uściślił jednak, że taka 
sytuacja nie może mieć miejsca w wypadku wykładni dokonanej przez Trybunał w odnie-
sieniu do prawa Unii, a zwłaszcza KPP. Jednak główną, choć mało przekonującą przeszkodą 
miało być nieuwzględnienie przez projekt porozumienia „szczególnego charakteru prawa 
Unii oraz ryzyko poddania Unii kontroli zewnętrznego organu sądowego”. Konstatacje te, 
acz logicznie zasadne, są jednak sprzeczne z normami Traktatu z Lizbony. W przepisach 
TUE wyraźnie bowiem (bezwzględnie i bezzwłocznie) nakazano przystąpienie Unii do 
EKPC, dopuszczając zarazem możliwość kontroli sfery praw podstawowych przez organy 
zewnętrzne. Dopuszczenie takie jest zasadne, ponieważ: po pierwsze, art. 52 KPP uznaje 
ekwiwalencję mechanizmów prawnych UE i EKPC (a więc nie może być tu kolizji supo-
nowanej przez Trybunał), w tym orzecznictwa ETPC; po drugie zaś Unia już jest poddana 
ocenie quasisądowych organów powołanych przez uniwersalne (ONZ) konwencje prawa 
człowieka; po trzecie Trybunał Sprawiedliwości nie może zmienić konstytucyjnej normy 
nakazującej przystąpienie Unii do EKPC (a tak właśnie próbuje uczynić), bo oznaczałoby to 
postawienie TS ponad Traktatem.
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Jednak jeszcze bardziej niepokojące są inne fenomeny kreowane po grudniu 2009 roku 
przez władze UE i jej państw. Instytucje unijne nie zrobiły nic dla wprowadzenia w życie 
normy art. 2 TUE – „wartości Unii” i jej komponentów oraz przydania im cech efektyw-
ności. Co więcej, instytucje te, łącznie z Trybunałem, starają się ignorować istnienie tej 
nadrzędnej normy i jej charakteru. A norma ta ma kardynalne znaczenie dla skuteczności 
unijnych przepisów odnoszących się do praw człowieka, w tym KPP. Fakt, że normę tę igno-
rują państwa członkowskie wydaje się pragmatycznym konformizmem, stawia one bowiem 
wysokie wobec nich wymagania. Jednak ich postawa (podobnie jak instytucji) stanowi na-
ruszenie Traktatów w formie zaniechania ich wykonywania. Natomiast zmitrężenie aż 6 lat 
na przygotowanie porozumienia o przystąpieniu Unii do EKPC stanowi dowód wielkiej nie-
chęci (jeśli nie wrogości) instytucji Unii oraz państw członkowskich do stosowania nowych 
regulacji praw człowieka. W ten sposób Unia będąca ongios w awangardzie ochrony tych 
prawa przechodzi do jej ariergardy.
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Is the European Union Becoming Hostile to Human Rights?

Summary

Upon entering into force of the Treaty of Lisbon, the Union and the EU member states do not re-
spect the stipulated in the Treaty standards concerning human rights. One may get the impression that 
there prevails a hostile approach to the new system of human rights protection, particularly on the part 
of big states of the Union and its institutions. This can be proved by the 6 years wasted on ineffective 
preparation of the agreement with the Council of Europe as well as by the negative opinion 2/13 of 
the Court of Justice of the EU. The stance of the Court may be considered as surprising, particularly 
in the face of the Treaty ‘s writ on access of the EU to the ECHR. 
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