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Publikacja State and society facing pandemic zawiera opracowa-
nia problemów istotnych z punktu widzenia organizacji państwa 
i społeczeństwa w stanach nadzwyczajnych, do których niewątpli-
wie należy zaliczyć stan epidemii wywołanej wirusem COVID-19. 
Wprowadzenie w wielu krajach lockdown spowodowało koniecz-
ność ustanowienia licznych ograniczeń praw i swobód obywatel-
skich, a także znacząco wyhamowało gospodarkę. Pojawiły się 
liczne problemy wymagające nie tylko dyskusji ogólnospołecznej, 
ale i wypracowania skutecznego ich rozwiązania. 

Konsekwencje lockdown były najbardziej widoczne w funk-
cjonowaniu organów i instytucji publicznych. Szkoły podstawowe 
oraz w uniwersytety musiały przejść na nauczanie zdalne z wy-
korzystaniem internetowych środków komunikacji. W ten sposób 
utrzymana została ciągłość nauczania. Przerwana jednak została 
realna komunikacja nauczycieli z uczniami i studentami czy też 
między uczniami i studentami, niezwykle ważna dla formowania 
właściwych postaw i emocji. Tak samo radykalnej zmianie uległo 
działanie administracji publicznej. Praca zdalna funkcjonariuszy 
państwowych w sposób znaczący wyhamowała proces rozwiązy-
wania istotnych dla jednostek rozwiązań. W wielu krajach, m.in. 
w Polsce, sytuacja pandemiczna wywołała liczne problemy zwią-
zane z organizacją wyborów samorządowych, parlamentarnych 
czy prezydenckich. 

Dość znaczące skutki wprowadzenia lockdown uwidoczniły 
się zakresie ekonomii. Wiele gałęzi gospodarki, zwłaszcza tu-
rystyka, a w konsekwencji hotelarstwo, oraz transport dotknęły  

WSTĘP
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niepowetowane straty finansowe. W efekcie nie tylko zmniejszy-
ły się wpływy do budżetów poszczególnych państw, ale również 
pojawiła się konieczność wsparcia finansowego tych sektorów go-
spodarki, które najbardziej ucierpiały. 

Odrębnym obszarem, w którym odczuwalne były skutki wpro-
wadzenia lockdown, są prawa człowieka. Należy wskazać na licz-
ne ograniczenia wolności obywatelskich, wśród których należy 
wymienić wolność religii, uczestniczenia w obrzędach religijnych 
i wyborach politycznych czy ty też swobodę dokonywania czynno-
ści prawnych.

Niniejsza publikacja zawiera opracowania w trzech językach, 
tj. w polskim, włoskim i hiszpańskim. W tym samym czytelnik 
może zapoznać się z poglądami i doświadczeniami przedstawicie-
li świata nauki pochodzących z kilku państw europejskich. Każde 
z tych opracowań zawiera abstrakt i słowa kluczowe w języku an-
gielskim, co umożliwi potencjalnemu czytelnikowi zorientowanie 
się w treści każdego z nich. Układ książki został pomyślany tak, 
aby na początku znalazły się opracowania w języku hiszpańskim, 
następnie po polsku i na końcu w języku włoskim. W ramach tych 
trzech grup językowych układ opracowań jest alfabetyczny we-
dług nazwisk autorów. 

Edward Burda 
Magdalena Sitek
Carmen Lázaro Guillamón 
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INTRODUCTION

Law and fundamental rights in the face  
of the challenges of the future

Diritto e diritti fondamentali dinanzi alle sfide  
del futuro
Premesso che dopo l’attuale epidemia tutto l’assetto mondiale  
e del correlativo diritto va ridisegnato, mi permetterei di sottolineare 
la priorità del diritto alla vita, con connessa tutela dell’Ambiente.

L’attuale pandemia sta rendendo piú acuta e necessaria una 
riconsiderazione a tutto campo dei Diritti fondamentali.

Vedo spesso denunciare la restrizione delle libertà, senza 
sottolineare la subordinazione di esse al diritto alla vita ed alla salute: 
così come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo moltissimi 
si muovono ancora in un’ottica liberale e liberista. Ancora più delicata 
è la dialettica uomo-società che è rapporto tra i singoli e lo Stato. 

Personalmente resto convinto della priorità dell’uomo e della 
sua piú grande peculiarità: la vita evoluta e complessa.

Vi è la spinta fortissima ad aperture pericolose in nome della 
libertà di produzione economica e i grandi gruppi, industriali 
e finanziari, spingono verso l’accantonamento del rispetto 
dell’ambiente in nome della presunta necessità di produrre e far 
aumentare il Prodotto Interno Lordo (PIL).

Credo che i grandi classici, tra i quali mi piace ricordare  
J.J. Rousseau, e la Pacem in terris di Givovani XXIII, per credenti  
e non credenti, siano da rispolverare.

L’ONU, la cui essenza ed utilità non intendo mettere in discussione 
in nessun modo, stia venendo meno alle sue aspettative nel 
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momento in cui praticamente tace! Così come viene meno alle sue 
stesse finalità per non avere condannato la guerra in sé, senza se  
e senza eccezioni; così come non ha preso posizione radicale contro 
la costruzione e vendita delle armi, di ogni tipo e non soltanto atomiche 
(il cui stop, per via del dissociamento degli Stati Uniti d’America, sta 
vacillando). Non sono state, inoltre, anzi vengono previste come 
forma di sanzione, le varie forme di embargo, che compromettono  
il diritto alla vita del popolo minuto (mentre i potenti, presunto bersagli 
delle sanzioni stesse, riescono a star bene ugualmente), dando 
spesso un rinforzo per la sopravvivenza di regimi dittatoriali. Ad oggi 
è scandaloso l’embargo a Cuba, al Venezuela, e persino all’Iran.

Il fatto è che l’ONU oggi andrebbe quantomeno ridisegnato, 
perché configurato come associazione di Stati-Nazione, che in 
gran parte sono superati dalla realtà; tanto più che vi sono nuovi 
protagonisti della scena mondiale, cioè le Grandi corporations 
(come Google, Facebook, Amazon, Ali Baba, le Finanziarie, Apple, 
Sony, Samsung, Huahuei) che, specialmente nell’attuale società 
‘decorporalizzata’ hanno nelle loro mani le sorti del pianeta, mentre 
è illusorio pensare che siano controllate dagli Stati.

Di ciò risente la credibilità dei cosiddetti Diritti Umani 
(Fondamentali o essenziali). Proprio l’attuale pandemia ne ha messo 
a nudo tutta la fragilità. Dove erano e sono? Cosa fanno dinanzi 
alla funesta decimazione di intere popolazione, come in Amazzonia, 
dovuta certamente al COVID-19 ma, anche e pesantemente, alle 
sciagurate scelte dei propri governanti.

Vi sono organismi internazionali che ormai sembrano gravati 
dalla propria organizzazione: ad esempio, la FAO spende quasi  
i 2/3 delle proprie disponibilità per sostenere sé stessa. Non è un caso se 
alla protezione dei diritti fondamentali provvedono più efficacemente 
organizzazioni di volontariato, come Amnesty International, UHCR 
per i la protezione dei rifugiati, Medici senza Frontiere ecc.
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È la prova che la protezione voluta dall’apparato sorto per  
il rispetto dei Diritti Umani non è efficace.

Ma la stessa Carta dei diritti umani con le successive 
proclamazioni necessiti di una profonda revisione e riscrittura. Intanto 
perché espressione del pensiero liberale e del liberalismo, poi perché 
poggianti su presupposti incerti e privi di efficacia. Non è un caso se 
sia in Asia sia da parte islamica vi sono stati pronunciamenti che non 
si riconoscono o non si riconoscono appieno in quelle dichiarazioni 
ed hanno dato vita a proprie dichiarazioni dei diritti dell’uomo.

Per fare un esempio centrale, basti riflettere sul fatto che  
il riferimento alla Democrazia è inteso tout court come richiamo 
alla Democrazia rappresentativa; ma questa si è dimostrata 
essere un modello per lo più inadeguato e sfociato in Oligarchie e 
in pseudo monarchie più o meno oppressive. Vorrei, in proposito, 
ricordare che cardine della Repubblica in Roma fu la temporaneità 
delle cariche, perché quando il potere si perpetrò nel tempo la 
stessa Repubblica ne fu compromessa. L’ONU, per assicurare 
i diritti umani dovrebbe esigere che CHIUNQUE non possa restare  
al potere più di un limitato numero di anni (poniamo 7?) e non 
possa più tornarci in seguito, escludendo dal proprio seno gli Stati 
che non rispettino tale imprescindibile requisito.

Inoltre, occorre che si passi in modo deciso dalla visione 
antropocentrica ad una visione geocentrica, dando all’uomo 
centralità ma assieme all’Ambiente, oggi gravemente compromesso 
dalla condizione del pianeta e dal rifiuto di Stati decisivi, come gli 
USA, di contribuire a fermare il riscaldamento globale.

Per proteggere efficacemente l’Ambiente occorre che si 
addivenga al riconoscimento generalizzato ed all’attuazione del 
Principio di precauzione, cioè della possibilità di fermare ciò che si 
ritenga nocivo, invertendo l’onere della prova (della sua innocuità) 
a carico di chi vuole realizzare l’opera.
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Tornando al dopo coronavirus va segnalata l’inevitabile crisi 
che seguirà sotto tanti aspetti e, considerando che sta dando una 
spinta sempre più crescente alla robotizzazione delle imprese (per 
avere un termine di paragone: Amazon con i robot riduce i lavoratori 
da circa 25000 a poco più di 128!) si pone il problema del destino 
degli uomini e di come assicurare loro il diritto alla vita. È difficile 
dirlo! La strada che vedrei è quella dell’utilizzo a fini sociali di parte 
delle risorse e soprattutto dei BENI COMUNI.

L’attuale crisi ha anche mostrato la necessità del riconoscimento 
della Imprevisione.

Dinanzi a ciò, mi pare che perché abbia senso credere nei diritti 
fondamentali occorra applicare, specialmente in queste contingenze, 
il principio Rebus sic stantibus, con la revisione automatica  
di molti Trattati Internazionali (compresi quelli a base dell’UE)  
e il rimodellamento automatico del contenuto delle obbligazioni.

Da ultimo, ma non perché ultimo, occorre prepararsi  
e prospettare soluzioni per il crescente e dilagante avvento in 
maniera sempre piú assorbente, della IA (Intelligenze artificiali). 
L’UOMO non sta consapevolizzarsi appieno di cosa sta creando. 
Si parla, da piú parti (Chiesa, UE) di regole ‘etiche’ da osservare, 
nella insipiente convinzione che l’uomo potrà sempre controllare 
le IA. Ma è cosí? O siamo alla soglia della quarta era, cioè del 
post-umano?

Occorre porre mano ad una nuova concettualizzazione 
dell’esistenza ed eventualmente anche ad una Nuova proclamazione 
dei diritti fondamentali?

Interroghiamoci a fondo senza la spocchia di credere che tutto 
il mondo sarà sempre antropocentrico.

Prof. Sebastiano Tafaro
Aldo Moro University of Bari, Italy 
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Abstract: The aim of the article is to discuss the issues related to teaching 
the subject of media education at Polish public universities. The article 
contains the analysis of the syllabuses of subjects from the 2019/2020 
academic year, published on the university websites under USOS sys-
tem, The basic research question, undertaken in the article, refers to 
the mutual compliance of the program contents described in individual 
syllabuses.

Keywords: Poland, media education, higher education, syllabuses, study 
programmes

Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z na- 
uczaniem przedmiotu edukacja medialna na polskich państwowych 
uczelniach. Analizie poddane zostały sylabusy zajęć przedmiotów reali-
zowanych w roku akademickim 2019/2020 opublikowane na uczelnia-
nych stronach systemu USOS. Podstawowe pytanie badawcze, jakie 
przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do wzajemnej zgod-
ności treści programowych opisanych w poszczególnych sylabusach.

EDUKACJA MEDIALNA  
JAKO PRZEDMIOT AKADEMICKI W POLSKIM 
PAŃSTWOWYM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

MEDIA EDUCATION AS AN ACADEMIC 
SUBJECT IN POLISH PUBLIC HIGHER 

EDUCATION
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Słowa kluczowe: Polska, edukacja medialna, szkolnictwo wyższe, syla-
busy, programy zajęć

Adam Lepa porównuje funkcjonowanie człowieka w środowisku 
mediów, nazywanym przez niego mediosferą, do przysłowiowej 
skały, którą drąży kropla1. Pierwsza, nawet ta spadająca z ogrom-
nym z impetem, kropla, nie spowoduje widocznej zmiany w struk-
turze skały, natomiast jeśli uderzą o nią kolejne opadające kro-
ple, będzie ich wiele tysięcy, kształt skały w końcu im ulegnie. 
„Jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że media wywierają na jednostkę 
i społeczeństwo potęgujący się wpływ, należy stwierdzić, że me-
diosfera jest dziś jednym z najważniejszych środowisk człowieka. 
Jako środowisko dysponuje szczególną siłą oddziaływania”2. To 
środowisko przekaźników – pośredników komunikacji międzyludz-
kiej – za sprawą swoistej struktury, jak woda, która drąży skałę, 
zniekształca postrzeganie rzeczywistości oraz odbiór komunika-
tów przez człowieka. „Totalne zdominowanie świata przez media 
elektroniczne powoduje, iż wytwarzają one rzeczywistość, w której 
człowiek żyje. Rzeczywistość tę tworzą układy kopii i imitacji, dla 
których jedynym układem odniesienia są inne kopie i imitacje”3. 
Media tworzą wrażenie iluzoryczności i pozorności rzeczywisto-
ści. Obraz ukazywany na szklanym ekranie ma za zadanie oswoić 
rzeczywistość z publiką, sprawić, że będzie ona lepiej rozumiana 
i przyjęta przez masowego odbiorcę. W świetle rozważań Grze-
gorza Łęcickiego przed środowiskiem wychowawczym stoją tym 
samym doniosłe zadania intelektualne mające na celu odkłamy-
wanie rzeczywistości kreowanej przez media. Te zadania to: 

1 LEPA, A.: Pedagogia mediosfery. W: Paedagogia Christiana, 2012, nr 2/30, s. 215.
2 Tamże.
3 STRYKOWSKI, W.: Technologia kształcenia i pedagogika medialna jako nauki 

o mediach. W: Neodidagmata, 1996, nr 22, s. 9.
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  uczenie umiejętności obcowania ze światem mass  
mediów, 

  zapoznawanie z funkcjonowaniem i wpływem mass me-
diów,

  kształtowanie postawy krytycznego odbioru przekazu me-
dialnego4.

Dotychczas ani edukacja medialna, ani pedagogika mediów 
nie doczekały się klarownego, wyczerpującego ujęcia, co powo-
duje często zacieranie się granic w nauczaniu tych przedmiotów, 
nawet w środowisku akademickim. Najbliżej całościowej definicji 
edukacji medialnej zdaje się być Piotr Drzewiecki. Edukacja me-
dialna jego zdaniem to „wychowanie człowieka do mediów, prakty-
ka i metodyka tego wychowania. W odróżnieniu od edukacji przez 
media, która zajmuje się wychowawczą funkcją mediów oraz dy-
daktyki mediów, która bada media jako środki dydaktyczne. Mamy 
trzy obszary badawcze pedagogiki mediów, nauki zajmującej się 
medialnym wychowaniem człowieka: edukacja przez media, me-
dia w edukacji i wychowanie do mediów. Edukacja medialna może 
być rozumiana bardzo szeroko, uwzględniając wymienione trzy 
aspekty, co bywa powodem nieporozumień w definiowaniu, także 
w staraniach o szkolny przedmiot”5. 

Przykład edukacji medialnej jako przedmiotu akademickie-
go ukazuje również dyskretny, ale kluczowy w rozumieniu pe-
dagogiki, niuans pomiędzy wychowaniem a wykształceniem. 
Celami wychowania zdaniem Mikołaja Krasnodębskiego są 

4 ŁĘCICKI, G.: Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego 
społeczeństwa, https://kmt.uksw.edu.pl/edukacja-medialna-cecha-nowoczesnego-
spoleczenstwa-artykul (dostęp: 13.07.2020).

5 DRZEWIECKI, P.: Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? 
Otwock–Warszawa: Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, 2010, s. 17.
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„zaszczepienie w wychowanku siły woli, dzięki której będzie on 
mógł realizować obiektywne cele swojego życia”6 oraz naucze-
nie go „odpowiedzialności za siebie, tak by samodzielnie mógł 
on podjąć się samowychowania”7. Jak zauważa Jacek Woro-
niecki, wychowanie zajmuje się poznaniem rozumowym jedynie 
w aspekcie woli i uczuć. Wykształcenie natomiast, przeciwnie, 
po pierwsze ma na celu rozwój władz zmysłowych: zmysłów, 
pamięci, wyobraźni i rozumu8.

Niniejszy artykuł obejmuje analizę porównawczą znalezio-
nych w uczelnianych wyszukiwarkach USOS (www.usos.edu.pl) 
sylabusów przedmiotów o nazwie edukacja medialna, realizowa-
nych w roku akademickim 2019/2020. Poszukiwania obejmują 
działające uczelnie publiczne w Polsce nadzorowane przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmiennymi wyróżniają-
cymi programy zaproponowane w analizowanych sylabusach są 
tematyka zajęć i literatura przedmiotu.

Uwagę zwraca niska popularność przedmiotu edukacja me-
dialna w programach studiów wyższych w Polsce. Na 94 uczel-
nie wyżej wspomnianej kategorii jedynie 9 realizowało w roku 
akademickim 2019/2020 przedmiot edukacja medialna9. Były to: 

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na kierunku archi-
tektura krajobrazu10,

6 KRASNODĘBSKI, M.: Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha 
Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego. W: Studia Ełckie, 
2009, nr 11, 29–58, s. 36.

7 Tamże, s. 38.
8 WORONIECKI, J.: Katolicka etyka wychowawcza. Tom 1. Lublin: Redakcja 

Wydawnictw KUL, 2014, s. 344–346.
9 Rejestr instytucji szkolnictwa, https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/

szkolnictwo?execution=e5s1 (dostęp: 13.07.2020).
10 Edukacja medialna, https://usos.up.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/

przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod= IAK%2FAW-SI%3EPW1-EM (dostęp: 
13.07.2020).

https://usos.up.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usos.up.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
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  Uniwersytet Śląski na kierunku filologia11,
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunku 

teologia12,
  Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku13,
  Uniwersytet Warszawski na kierunku dziennikarstwo14,
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu na kie-

runku pedagogika15,
  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długo-

sza w Częstochowie na kierunku pedagogika16,
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku pe-

dagogika17,
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kie-

runku filozofia18.

Porównując opisy analizowanych przedmiotów, można za-
uważyć znaczącą różnicę w proponowanej tematyce zajęć. Pod-
czas gdy na Uniwersytecie Warszawskim nacisk nauczania przed-
miotu edukacja medialna położono przede wszystkim na językowe 

11 Edukacja medialna, https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=W1-KU-S1-EM04 (dostęp: 13.07.2020).

12 Edukacja medialna, https://usosweb.uwm.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=30SJO-EDME (dostęp: 13.07.2020).

13 Edukacja medialna, https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=WT-SBL-EM1 (dostęp: 13.07.2020).

14 Edukacja medialna, https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=2700-M-DM-D2EDME-DZI (dostęp: 13.07.2020).

15 Edukacja medialna, https://usosweb.pwsz.elblag.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=2-PE20EMed0S (dostęp: 13.07.2020).

16 Edukacja medialna, https://usosweb.ujd.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=08-PPR-L-02-EM (dostęp: 13.07.2020).

17 Edukacja medialna, https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=2403-PE-101-KSMs2 (dostęp: 13.07.2020).

18 Edukacja medialna, https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=F-EU.17 (dostęp: 13.07.2020).

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.uwm.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.uwm.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.pwsz.elblag.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.pwsz.elblag.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.ujd.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.ujd.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
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aspekty komunikatów medialnych, różne rozumienia edukacji me-
dialnej, modele kompetencji medialnych, ochronę danych osobo-
wych oraz metodykę wyszukiwania informacji19, na Uniwersytecie 
Śląskim (UŚ) prowadzący zajęcia wiele uwagi chciał poświęcić 
akademickiemu ujęciu zasad funkcjonowania mediów. Natomiast 
treść sylabusa z UŚ wskazuje na brak tematów związanych z na-
uką krytycznego odczytywania warstwy semiotycznej przekazów 
medialnych20.

Zróżnicowanie tematyki zajęć przedmiotu edukacja medial-
na widać również w pozostałych sylabusach. Przedmiot ten re-
alizowany na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu (UPW) w proponowanej tematyce 
w zasadzie nie ma odniesienia wprost do nauki krytycznego od-
bioru przekazów medialnych, natomiast prezentuje podstawowe 
pojęcia z zakresu komunikacji medialnej oraz społeczeństwa in-
formacyjnego21. 

Podobne zagadnienia podejmuje przedmiot prowadzony 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, występuje 
tu jednak brakujący na UPW element „kształtowania umiejętności 
świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania i posługi-
wania się środkami społecznego przekazu”22. Istotnym zagadnie-
niem nie są tu zatem media, ale środki społecznego przekazu, 
do których zalicza się takie środki masowego przekazu, których 
nadrzędnym celem nie jest korzyść finansowa, ale idee i prze-

19  Edukacja medialna, https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=2700-M-DM-D2EDME-DZI (dostęp: 13.07.2020).

20 Edukacja medialna, https://usosweb.us.edu pl/kontroler.php?_action=katalog2/ 
przedmioty/pokaz Przedmiot&kod=02-KU-S1-040a (dostęp: 13.07.2020).

21 Edukacja medialna, https://usos.up.wroc pl/kontroler.php?_action=katalog2/ 
przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=IAK%2FAW-SI%3EPW1-EM (dostęp: 13.07.2020).

22 Edukacja medialna, https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=WT-SBL-EM1 (dostęp: 13.07.2020).

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokaz
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słanie, jakie niosą. Przykładem takiego medium była prowadzona 
w latach 1995–2001 przez ojców franciszkanów Telewizja Niepo-
kalanów, czy wciąż działające Katolickie Radio Podlasie.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) wyszczególnia przedmiot 
edukacja czytelnicza i medialna. Opisuje go jako „obszar poświę-
cony zagadnieniom związanym z rozwijaniem zainteresowań 
i kompetencji czytelniczych uczniów, promowaniem i wspieraniem 
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jak również z me-
diami, Internetem, a także odpowiedzialnym korzystaniem z me-
diów społecznych (kształtowanie umiejętności w zakresie korzy-
stania z różnych źródeł informacji, poszukiwania, porządkowania 
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego 
korzystania z technologii informacyjnej i mediów)”23. Jest to zatem 
przedmiot ukierunkowany przede wszystkim na rozwój galenosfe-
ry młodego człowieka24. Obecnie taki przedmiot realizowany jest 
na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Humanistyczno-Przy-
rodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie25. Tematyka zajęć 
realizowanych w ramach edukacji czytelniczej i medialnej w peł-
ni odzwierciedla definicję ORE. Podejmuje zagadnienia rozwoju 
i wychowania najmłodszych czytelników, akcentuje doniosłą rolę 
społeczną czytelnictwa oraz wskazuje:

  modele kształcenia czytelniczego,
  inne media edukacyjne,
  cechy i możliwości oddziaływania nowych mediów na 

dzieci,

23 Edukacja czytelnicza i medialna, https://www.ore.edu.pl/2017/01/zespol-
edukacji-czytelniczej-i-medialnej/ (dostęp: 13.07.2020).

24 LEPA, A.: Pedagogia galenosfery człowieka. W: Łódzkie Studia Teologiczne, 
2011, nr 20, s. 155–167.

25 Podstawy edukacji czytelniczej i medialnej w przedszkolu i w kl. I–III, 
https://usosweb.ujd.edu.pl/ kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/
pokazPrzedmiot&kod=WP-P-L-04-EPW-PECM (dostęp: 13.07.2020).

https://usosweb.ujd.edu.pl/
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  patologie związane z użytkowaniem technologii informa-
cyjnej i ich profilaktykę.

W sylabusach brakuje nowych pozycji literatury. Najnowsze 
to: A. Ogonowska, Współczesna edukacja medialna: teoria i rze-
czywistość, Kraków 2013 oraz J. Okuniewska, Technologie są dla 
dzieci. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, War-
szawa 2013. Poza tymi dwiema książkami są jeszcze dwie pozy-
cje wydane w 2011 r. Prowadzący przedmiot nie opierają się w za-
sadzie na dorobku autorów zagranicznych. Warto tu wspomnieć, 
że u źródeł prawie 50-letniej dyscypliny znajdują się badania ame-
rykańskie, kanadyjskie i niemieckie, podczas gdy w Polsce eduka-
cja medialna jako przedmiot akademicki pojawiła się dopiero pod 
koniec lat 90. XX w. 

Powyższa analiza sylabusów wyraźnie wskazuje na potrzebę 
odświeżenia edukacji medialnej jako obszaru badań nad wycho-
waniem do mediów. Zaznacza to Agnieszka Ogonowska, pisząc 
o zawłaszczeniu zagadnień edukacji medialnej przez pedagogów 
medialnych, którzy uważają „ją za praktyczny aspekt teorii i badań 
prowadzonych na ich rodzimym terenie. W ten sposób edukacja 
medialna często jest sprowadzana do wypełniania i realizowania 
dyrektyw tworzonych na gruncie pedagogiki mediów”26. Niniejsza 
analiza sylabusów to potwierdza. Dydaktycy wprowadzają do pro-
gramu przedmiotu edukacja medialna tematykę interdyscyplinar-
ną, opierając się przy tym na literaturze z lat 90., która stanowi 
niewątpliwie mocny fundament dyscypliny, jaką jest edukacja me-
dialna, ale w świetle niskiego nią zainteresowania w środowisku 
akademickim jest to tylko fundament. 

26 OGONOWSKA, A. Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość. 
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, s. 24.
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W literaturze proponowanej w sylabusach analizowanych 
przedmiotów jedynie co dziewiąta pozycja jest stricte edukacyj-
nomedialna. Niebezpieczną tendencją dla edukacji medialnej 
jako dyscypliny naukowej jest nie tylko wspomniane swoiste 
wymieszanie programu zajęć z pedagogiką mediów, ale tak-
że częste zawłaszczenie atrakcyjnej nazwy przedmiotu w celu 
nauczania zagadnień wyraźnie nawiązujących do zupełnie in-
nego przedmiotu – komunikowania społecznego. Przedmiot 
edukacja medialna ma na celu ukazanie, w jaki sposób i jaki-
mi metodami można wychowywać człowieka do mediów – do 
właściwego z nich korzystania. Nauczyciele akademiccy, któ-
rym powierzono jego realizację, podejmują natomiast tematy, 
których programy nawiązują do zupełnie innych przedmiotów 
akademickich, takie jak:

  semiotyczne, semantyczne i syntaktyczne aspekty komu-
nikatów medialnych, 

  ochrona danych osobowych,
  metodyka wyszukiwania informacji w mediach,
  rodzaje i cechy współczesnych mediów,
  ontologia społeczeństwa informacyjnego, 
  umiejętne korzystanie z technologii informacyjnej i mediów.

W treściach edukacyjnych pojawiają się również tematy, które 
bezpośrednio odnoszą się do edukacji medialnej. Są wśród nich:

  historia mediów i edukacji medialnej w różnych krajach, 
  modele kompetencji medialnych, 
  propaganda i manipulacja w mediach,
  patologie związane z użytkowaniem mediów i ich profilaktyka.

Tematy proponowane w treściach przedmiotu akademic-
kiego edukacja medialna stanowią wstęp do zagadnień, które  
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mają na celu ukazanie metod wychowawczych, dzięki którym 
dokonuje się rozwój człowieka w środowisku mediów. Jak 
wskazuje J. Woroniecki, wychowanie „potrzebuje pewnego 
minimum wiadomości teoretycznych, będących przedmiotem 
wykształcenia. Harmonijne przeto współdziałanie wychowania 
z wykształceniem jest absolutnie konieczne. Tu jest słaba stro-
na pedagogiki ostatnich wieków we wszystkich niemal prądach 
umysłowych: kształcenie umysłu wysuwano na pierwszy plan 
i przesłaniano sobie nim samo wychowanie z właściwymi mu 
prawami rozwoju”27.

Rozumiejąc – i chcąc rozumieć – przekazy medialne, ich struk-
turę i celowość oraz sposób, w jaki powstają, możemy podejmo-
wać ich krytyczną analizę. Natomiast o wadze przedmiotu edukacja 
medialna dla funkcjonowania przyszłych pokoleń nauczycieli, pe-
dagogów, dziennikarzy oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauk 
społecznych i humanistycznych świadczy fakt powstawania coraz 
bardziej nowoczesnych narzędzi utajonej propagandy w mediach 
i coraz częściej spotykanej wśród ludzi z wyższym wykształceniem 
naiwności względem treści manipulacyjnych.
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Resumen: En el siglo III de nuestra era se produce la primera gran crisis 
económica de la que el mundo guarda recuerdo. Dos son las medidas 
que se toman desde el poder para paliar los efectos económicos 
que la crisis está teniendo sobre la población más desfavorecida: el 
Edicto de precios y la rescisión por laessio aenormis. 
Desgraciadamente el primer cuarto del siglo XXI pasará a los libros 
de Historia por dos acontecimientos: la crisis económica del año 2008  
y la pandemia producida por el covid 19 en el año 2020, consecuencia 
de la cual se anuncia una gravísima crisis económica cuyos efectos 
se esperan devastadores.
Los gobernantes del siglo XXI abogan por hacer uso de los viejos 
remedios: fijación de precios máximos y rescisión de contratos por 
lesión.

Palabras clave: Crisis económica, fijación de precios, rescisión por 
lesión.

1. INTRODUCCIÓN
En el marco del tema propuesto para el congreso: “Human Rights 
in the Time of Crisis: State-Society-Technology-Security” organi-
zado por Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy in 
Józefów (junio2020), pretendemos con el presente trabajo plant-
ear una reflexión sobre el proceso cíclico de la Historia y de la 
repetición de las conductas humanas.

Marx, comienzaba el capítulo I de “El dieciocho brumario de 
Luis Bonaparte” parafraseando a Hegel: 

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos 
y personajes de la historia universal aparecen, como si 
dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez 
como tragedia y la otra como farsa…Los hombres hacen 
su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 
circunstancias elegidos por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias con que se encuentran directamente, que 
existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición 
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de todas las generaciones muertas oprime como una 
pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan 
dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las 
cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis 
revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos 
en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus 
nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con 
este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, 
representar la nueva escena de la historia universal” 1.

Humildemente hacemos nuestra la idea del Hegel y de 
Marx para traer hasta el presente acontecimientos, personajes 
y políticas que como una farsa se repiten en nuestra Historia 
reciente.

Se dice de los españoles de mi generación que somos 
los primeros que hemos vivido desde siempre en un país 
económicamente desarrollado y, aún no habiendo nacido en 
democracia, no tenemos más que recuerdos conscientes de haber 
vivido siempre en el marco de una Constitución que proclama que 
España es un estado social y democrático de Derecho.

En la última década dos hechos que yo calificaría de 
históricos, han venido a perturbar ese estado de bienestar 
en el que vivíamos: la grave crisis económica de 2008 y la 
crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid 19. Crisis 
económica de magnitud semejante a la crisis provocada por 
el crack de 1929. Crisis sanitaria comparable a la mal llamada 
gripe española que asoló Europa hace justamente cien años.

La crisis económica de 2008 provocó la radicalización política 
con el surgimiento de partidos antisistema de corte populista, tanto 
de izquierdas como de derechas que han venido a tensionar la vida 
política y social. La crisis sanitaria de inevitables consecuencias 

1 C. Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Madrid: Fundación 
Federico Engels, 2003, p10.
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económicas no va a hacer más que agravar las tensiones y problemas 
del panorama político.

Pero como bien decía Hegel, los hechos y personajes de 
la Historia Universal aparecen dos veces, en nuestro caso los 
presentes problemas político-económicos nos retrotraen a otros 
hechos históricos del pasado remoto, la crisis del siglo III, siendo 
ésta quizá la primera gran crisis de la que la Historia guarda 
recuerdo. Y a un personaje, el Emperador Diocleciano.

 2.  BREVE REFERENCIA A LAS CAUSAS  
Y CONSECUENCIAS DE LA CRISIS  
SIGLO III D. C

La crisis del siglo III podemos acotarla en un periodo de tiempo de 
cincuenta años que comprende desde la muerte del Emperador 
Alejandro Severo (a. 235) hasta el ascenso al poder del Emperador 
Diocleciano (a. 284).

Las causas y consecuencias de la crisis han sido profusamente 
estudiadas por historiadores, juristas y economistas, la referencia 
a estos excede del objetivo de nuestro trabajo. Nosotros nos 
limitaremos a un sucinto planteamiento de la cuestión para lo 
que tomamos como referencia las investigaciones del profesor 
RODRIGUEZ ENNES2.

El autor refiere entre las causas de la crisis, descrita por los 
historiadores como un periodo nefasto, una primera de índole 
política, los romanos sufrieron en esta época derrota tras derrota 
en manos de enemigos nuevos y poderosos; a la vez que nuevas 
tribus atravesaban las fronteras del Imperio.

2 L. RODRIGUEZ ENNES, “Depreciación monetaria e inflación en la crisis del 
Bajo Imperio” en La actividad de la banca y los negocios mercantiles en el Mare 
Nostrum, vol I, Pamplona: Aranzadi, 2015, p. 15-24.
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Una segunda de carácter sanitario, hubo una serie de brotes 
de peste en amplias zonas del Imperio que causaron un elevado 
número de víctimas.

Una tercera de carácter económico, la inflación descontrolada 
provocada por la necesidad de dinero por parte de los Emperadores 
para financiar las guerras. A ésta debemos sumar la enorme 
presión impositiva sobre la masa de población activa destinada 
igualmente a financiar las guerras3.

Los hechos descritos anteriormente tuvieron una serie 
de consecuencias de índole diversa. La primera, de carácter 
demográfico y político, los campesinos de las zonas fronterizas 
abandonaron sus tierras huyendo de las invasiones y buscaron 
refugio en las grandes explotaciones. A la vez, la plebe abandonó 
las ciudades pues el aumento de precios hizo cada vez más difícil 
obtener alimentos e imposible vivir en la ciudad, refugiándose 
también en el campo. 

El abandono de las pequeñas explotaciones agrícolas y de 
la actividad económica urbana provoca carestía de alimentos  
y productos manufacturados con el correspondiente aumento de 
precios. 

Consecuencia política de estas migraciones fue que los 
campesinos y plebeyos perdieron su condición de ciudadanos 
libres para convertirse en cuasi-siervos.

La crisis demográfica se verá agravada por la mortalidad 
provocada por las epidemias, en concreto la epidemia de peste 
antes referida.

En segundo lugar, y como consecuencia de las derrotas 
militares y la falta de conquistas se produce una disminución 

3 C.- LORIOT. BRENOT, D. X.-NONY, Aspects d´histoire economique et 
monétaire de Marc Aurèle à Constantin 161-337-après J.-C. Condé-sur-Noireau: 
Sedes, 1999, p. 27-72; 93-111.
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del número de mano de obra esclava; dejando de explotarse 
los recursos naturales como las minas y también los latifundios, 
abundando más en la falta de materia prima y alimentos. Las 
consecuencias económicas son palpables.

Finalmente aludiremos a que la inestabilidad política provocó 
un aumento de la inseguridad de los caminos, que junto a la 
dificultad de transportar moneda cada vez con menor valor y mayor 
volumen, y a la escasez de productos agrícolas y manufacturados 
hará decaer el comercio, que había sido la mayor fuente de 
riqueza en Roma durante el periodo de expansión del Imperio. 

Los historiadores fijan el fin de la crisis con el advenimiento 
al poder de Diocleciano y la puesta en marcha de una serie de 
reformas políticas y económicas que supusieron un balón de 
oxígeno para el Imperio prorrogando su existencia por un periodo 
de dos siglos más. 

3.  LA FIGURA POLÍTICA DEL EMPERADOR 
DIOCLECIANO

El paso siguiente en nuestro trabajo, cuyo objetivo es conocer  
y analizar las medidas jurídicas que puso en marcha el Emperador 
Diocleciano para paliar la crisis económica, va a ser el acercarnos 
a su obra política y sus reformas que cambiarán el futuro del 
Imperio y de nuestra civilización.

Señalaba el profesor DIAZ BAUTISTA4 que al personaje del 
Emperador Diocleciano le corresponde un puesto entre los villanos 
de la Historia de Roma casi parangonable con el de Nerón. Entre los 
motivos de ese puesto en la Historia, el más conocido por el gran 

4 A. DIAZ BAUTISTA, “Prólogo” en Estudios sobre Diocleciano. Madrid: Dykin-
son, 2010, prólogo.



TO OLD EVILS, OLD REMEDIES: PRICING AND TERMINATION OF CONTRACTS

33

público fue la gran persecución que desató contra los cristianos; pero 
para nuestros ojos de juristas, hay un motivo más censurable desde 
una perspectiva política actual, el hecho de que instaurará un poder 
absoluto, fuertemente intervencionista que destierra cualquier recuerdo 
de la libertas romana y de los ideales romanos que más admiramos. 
No son más piadosas las palabras que le dedica LACTANCIO, De 
la mort des persecuteurs VII: “el espíritu fecundo en invenciones y 
maquinaciones criminales dirigidas a destruirlo todo… se puede decir 
que su codicia junto con su miedo fueron la ruina del mundo” 5.

Diocleciano inició una reforma política y administrativa del Imperio 
con la que pretendió afrontar una de las principales causas de la crisis 
del siglo III, la inestabilidad política y territorial del Imperio, causada 
precisamente por las tensiones fronterizas con los enemigos y la 
inmensidad del territorio. Su política reformista ha sido profusamente 
estudiada por historiadores y juristas, su estudio excede el marco de 
nuestro trabajo y de nuevo, tal y como hicimos con la crisis del siglo 
III, nos limitaremos a hacer una sinopsis de la misma.

La reforma política consistió en instaurar el Dominado, 
apartándose definitivamente de cualquier reminiscencia de los 
órganos republicanos e instaurando una monarquía absoluta en 
la que él es el Señor/Dominus. Centralizando en su persona todas 
las funciones y competencias del Poder del Estado.

Esta reforma política fue completada con una reforma 
administrativa consistente en la reorganización y división del 
territorio6 instaurando el sistema de tetrarquía, fundado en el 
principio de colegialidad del poder político. Diocleciano dividió el 

5 C.- LORIOT. BRENOT, D. X.-NONY, Aspects d´histoire economique et moné-
taire de Marc Aurèle à Constantin 161-337-après J.-C. Condé-sur-Noireau: Sedes, 
1999, p. 115.

6 E. POLO, “La reforma política de Diocleciano” en DIAZ BAUTISTA, A., (Coord) 
Estudios sobre Diocleciano. Madrid: Dykinson, 181-195, 2010, p. 181-195.
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Imperio, primero en dos partes, Oriente y Occidente a cuyo frente se 
colocó el mismo y a su compañero de armas Maximiano, ambos con 
el título de “Augustos”. Posteriormente ambos eligieron a otros dos 
césares lo que dividió la administración del Imperio en cuatro grandes 
prefecturas sujetas cada una al gobierno de uno de los césares. 
Cada una de estas cuatro prefecturas fue a su vez subdividida 
en diócesis gobernadas por vicarii ecuestres, representantes 
personales del Emperador. Además reestructuró territorialmente las 
provincias, reduciendo sus dimensiones y multiplicando su número. 

Desde el punto de vista de las competencias políticas 
Diocleciano separó el poder militar del poder civil, atribuyendo 
a personas distintas unas y otras competencias, multiplicando 
igualmente los cargos. En esta nueva distribución de competencias 
los gobernadores civiles perdieron sus atribuciones militares  
y pasaron a ser designados por el Emperador.

La organización militar pasaba a contar con un Dux en cada 
provincia y se ampliaba el ejército con nuevas legiones y tropas 
auxiliares. 

Al reducir los territorios y multiplicar los cargos delegados 
del Emperador logró ejercer la autoridad de forma más directa, 
controlando de forma más rigurosa la seguridad interna  
y inspeccionando de forma más severa.

4.  MEDIDAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS 
ADOPTADAS POR DIOCLECIANO PARA 
LUCHAR CONTRA LA CRISIS

Entramos ya en este apartado en el núcleo de nuestro trabajo. Vamos 
a tomar en consideración las medidas jurídicas y económicas 
que Diocleciano adoptó a lo largo de su Reinado y que tuvieron 
como finalidad atajar las causas que habían conducido a la crisis.
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1ª. Medidas tomadas en política financiera para estabilizar la 
moneda: 

Señala ROSTOVTZEFF7 que uno de los fenómenos 
más acusados de la vida económica del siglo III fue la rápida 
depreciación de la moneda y el aumento de los precios. 

El sistema monetario antiguo era muy distinto al nuestro, para 
entenderlo debemos comenzar por señalar que los emperadores 
controlaban la acuñación de monedas de oro y plata, por tanto 
les era muy fácil acrecentar sus recursos recurriendo a la 
devaluación de la moneda mediante su depreciación, reduciendo 
el peso o la cantidad de metal precioso con ley. Debemos tener 
presente que esto era posible pues la correspondiente reducción 
del metal precioso manteniendo el peso de la moneda era 
apenas perceptible y por tanto provocaba escasas reacciones 
en los poseedores de la misma.

La depreciación de la moneda provocaba la disminución del 
poder adquisitivo de la moneda imperial y el consiguiente aumento 
de precios. Este proceso se agudizará a partir de Marco Aurelio 
cuando la devaluación monetaria unida a una crisis descontrolada 
se convertirá en una catástrofe.

El Emperador Aureliano se encontró durante su reinado con 
un sistema monetario desestructurado y una moneda cada vez 
más devaluada que ofrecía muy poca confianza a sus usuarios, 
ante esta situación se propuso restaurar el sistema monetario, 
mejoró la calidad de la moneda pero no consiguió sanear el 
sistema pues no acuñó la suficiente cantidad. 

7 M. ROSTOVTZEFF, Historia social y económica del Imperio Romano. Madrid: 
Espasa-Calpe, 1973, p. 385.
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Sus intentos de mejorar el sistema monetario fueron un 
fracaso, se desplomó la divisa imperial, aumento la inflación, 
se destruyeron las reservas y el sistema monetario que había 
permanecido razonablemente estable durante siglos se vino 
abajo. Pese a esto, podemos decir, que sus políticas monetarias 
marcaron el camino a la posterior reforma diocleciana veinte años 
después.

Entre los años 293 a 298 el Emperador Diocleciano realizo 
una reforma del sistema monetario. Estabilizó el precio del oro, 
introdujo el argenteus de plata pura, emitiendo monedas fuertes 
que restituyeran la confianza del público. También puso en 
circulación calderilla de metal vil, el vellón, cuyo valor intrínseco 
dependía de la plata que contenía. Para asegurar su distribución 
uniforme creó cecas repartidas por todo el Imperio, quedando 
su número fijado en quince ubicadas estratégicamente en los 
grandes puertos marítimos y fluviales.

La reforma fracasó pues mientras el oro y la plata se 
ajustaban a su valor intrínseco, el vellón estaba sobrevaluado; 
esto provocaba que las monedas buenas se atesoraran por los 
particulares y desaparecieran del mercado, de modo que era el 
vellón la moneda que se empleaba en las transacciones y no 
sólo en las menudas. El resultado fue una carestía estructural de 
dinero y que la gente común no tuviera suficiente para realizar sus 
transacciones diarias8. 

Sobre la finalidad perseguida por Diocleciano al abordar la 
reforma del sistema monetario hay dos tesis con un planteamiento 
contrario. Una primera, la mantenida por el profesor RODRIGUEZ 

8 L. RODRIGUEZ ENNES, “Crisis del Imperio Romano y crisis actual”, 
Conferencia Inaugural del IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo, 
Fiscal y Medioambiental Romano, celebrado en Madrid 12-13 de diciembre de 2019, 
(los trabajos están en proceso de publicación), 2015, p. 19-25.
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ENNES9 para quien Diocleciano planteó la reforma impulsado 
por muy buenos propósitos, pues siguiendo la política tradicional 
del Principado defendió el denario como moneda de cambio de la 
gente humilde, aunque finalmente por errores de planteamiento 
técnico-práctico no consiguió su propósito de sanear el sistema 
monetario en beneficio de las clases humildes; como señala 
VON HAYEK la moneda mala sólo expulsa a la buena si existe 
un precio mínimo para la primera y un precio máximo para la 
segunda.

Por el contrario, BRENOT- LORIOT- NONY (BRENOT,  
C.-LORIOT, X.- NONY, D., 1999, p. 24) mantienen que la 
inflación fue una política adoptada conscientemente por los 
emperadores para organizar un sistema de fiscalidad disfrazado, 
en el que la moneda de oro y plata estaba reservada a los 
ricos que la atesoraban; mientras la gente humilde no tenía 
acceso más que al cobre. Sostiene que esto provocó a la larga 
una crisis del sistema monetario que sería la causa de la crisis 
política y social.

En nuestra opinión y siguiendo el hilo argumental de estos 
últimos autores el problema del sistema monetario residía en que 
su organización estaba directamente bajo el control del Emperador, 
y por tanto era muy difícil que éste se sustrajera a organizarlo 
de acuerdo con sus intereses más inmediatos. En nuestra 
Historia reciente, tras el abandono del patrón oro en 1973, las 
economías modernas idearon una nueva arquitectura institucional 
para luchar contra la inflación como mal endémico, creando los 
Bancos Centrales que dejaron de estar al servicio del Tesoro 

9 L. RODRIGUEZ ENNES, “Crisis del Imperio Romano y crisis actual”, 
Conferencia Inaugural del IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo, 
Fiscal y Medioambiental Romano, celebrado en Madrid 12-13 de diciembre de 2019, 
(los trabajos están en proceso de publicación), 2015, p. 25.
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Público para ser independientes, evitando la inflación controlando 
la masa monetaria. En Europa, el ejemplo paradigmático fue el 
Bundesbank, y luego el Banco Central Europeo (KWARTENG, 
2015, p. 265-381).

2º- Medidas de control y fijación de precios: el Edicto de precios:

El Edicto de fijación de precios máximos fue promulgado por 
Diocleciano en el año 301 en el marco de la crisis inflacionista 
antes descrita que provocó que se extendiera el descontento de 
las clases populares a lo largo de todo el Imperio.

El Edicto consta de dos partes un preámbulo y una lista 
que reúne en 35 capítulos fija los precios de alrededor de 1400 
mercancías y servicios10.

El Edicto de precios se suma a las numerosas medidas 
económicas que el Emperador Diocleciano adopta frente a la crisis, 
y consiste en la fijación de unos precios máximos de productos de 
uso común y también de salarios11.

El mismo Diocleciano nos informa de la finalidad perseguida 
con esta medida en el preámbulo con el que introduce el Edicto, 
afirmando que es necesario acabar con la especulación de los 
comerciantes que extorsionan a los soldados vendiéndoles 
la mercancía a un precio ocho veces superior a la que la han 
adquirido. Por este motivo se ha decidido fijar un precio máximo 
para las cosas que no puede ser superado y aquellos que 

10 C.- LORIOT. BRENOT, D. X.-NONY, Aspects d´histoire economique et 
monétaire de Marc Aurèle à Constantin 161-337-après J.-C. Condé-sur-Noireau: 
Sedes, 1999, p.121.

11 C.- LORIOT. BRENOT, D. X.-NONY, Aspects d´histoire economique et 
monétaire de Marc Aurèle à Constantin 161-337-après J.-C. Condé-sur-Noireau: 
Sedes, 1999, p.121-122.
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contravengan esta disposición serán castigados con la pena 
capital, lo mismo que a aquellos que provoquen la escasez 
retirando las mercancías del mercado.

El Emperador alude en el preámbulo a que son razones 
humanitarias (humanitas) las que le empujan a tomar esta medida 
y acusa a los comerciantes de ser los creadores de esta situación. 
Diocleciano, haciendo uso de la demagogia, fundamenta su 
medida en valores altruista y hace de los comerciantes el chivo 
expiatorio de los problemas económicos y sociales que afectan 
a las clases populares. 

El resultado práctico de esta medida, ya sabemos, resultó 
un absoluto fracaso, consiguiéndose el efecto opuesto al 
perseguido al surgir un mercado paralelo de contratación que 
burlaba la prohibición y se regía por los precios de mercado. 
ROBLES REYES12 estima en dos motivos la causa del fracaso; el 
primero, el edicto no recogía de actualización de precios, que los 
acompasará con la inflación; el segundo, el edicto no recogía ni 
todos los productos ni todos los servicios.

Si tenemos que atender a los verdaderos motivos por los que 
el Emperador adoptó esta medida y a la vez hacer crítica de la 
misma, que como hemos dicho resultó sin duda un rotundo fracaso, 
consideramos que efectivamente el Emperador era consciente de 
la precariedad económica en la que vivían las clases populares 
y que esto provocaba descontento. Pero la pobreza en la que 
el pueblo vivía estaba provocada, no por la especulación llevada 
a cabo por los comerciantes y sus abusos, sino por la política 
monetaria llevada a cabo por los emperadores que utilizaban 
la inflación como sistema de recaudación y atesoramiento de 

12 J. R. ROBLES REYES, J.R. (2010). “Límites y prohibiciones imperiales en 
las transacciones comerciales” en DIAZ BAUTISTA, A., (Coord) Estudios sobre 
Diocleciano. Madrid: Dykinson, 2010, p. 201.



AMPARO MONTAÑANA CASANÍ

40

riqueza. Los Emperadores eran víctimas de sus propias políticas 
económicas que al provocar la aparición de enormes bolsas de 
pobreza por todo el Imperio dificultaban la consecución de sus 
logros políticos imperialistas.

En definitiva, no creo que fueran razones humanitarias las 
que llevaron al Emperador a tomar estas medidas económicas 
sino que lo que se intentó es hacer de la necesitad virtud, pero 
esta estrategia político-económica resultó un rotundo fracaso 
pues las medidas adoptadas demuestran unos conocimientos en 
economía muy rudimentarios y una absoluta ingenuidad.

3º. Rescisión de contratos de compraventa de inmuebles por 
lesión en el precio.

Otra de las medidas a destacar adoptadas por Diocleciano 
en relación con la crisis económica se refiere a la conocida como 
laesio enormis.

El origen de la rescisión por lesión lo encontramos en un 
rescripto de los emperadores Diocleciano y Maximiano en el que 
responden a la cuestión planteada por A. Lupo. 

C.4,44,2 Impp. Diocletianus et Maximianus a AA. Lupo. 
Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxerit, 
humanum est, ut vel, pretium te restituende emptoribus, fundum 
venditum recipias, auctoritate iudicis intercedente, vel si emptor 
elegerit, quod deest iusto pretio recipias. Minus autem pretium 
esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit (285)

Al parecer su padre llevado por la necesidad vendió un fundo 
por un precio inferior a su verdadero precio. 

Los Emperadores responden que es humano que si se 
hubiera vendido una cosa a un precio menor, con la oportuna 
mediación del juez, se rescinda el contrato o que, si el comprador 
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lo prefiere, pague lo que falta para el justo precio. Añade, que se 
considera que un precio es menor cuando no se ha pagado ni la 
mitad de su verdadero precio.

Sobre la autoría del rescripto y su contenido originario se 
ha escrito mucho13, en nuestra opinión, valoradas las distintas 
tesis y el resto de fuentes jurídicas, entendemos que el contenido 
originario del rescripto daría respuesta a la pretensión formulada 
por Lupo, pretensión sobre la que desconocemos el contenido  
y sobre el que sólo podemos hacer especulaciones. Al parecer 
A. Lupo acude al Emperador planteando la siguiente cuestión: su 
padre, no sabemos por qué motivo, pero al parecer no es ninguno 
por los que quepa pedir la restitutio in integrum, vendió un fundo 
a un precio inferior a su valor real; A. Lupo, conocido este hecho 
pretende obtener la rescisión de la venta.

El Emperador atendiendo a las circunstancias excepcionales 
del caso da una respuesta igualmente excepcional: puede 
procederse a la rescisión devolviendo el dinero o si el comprador 
lo prefiere puede quedarse con el fundo abonando la cantidad 
necesaria para completar lo que se consideraría el precio por el 
que realmente se hubiera podido vender.

Las circunstancias excepcionales a las que el Emperador 
atiende alegando razones humanitarias, se encuadran dentro de 
las causas que habían provocado la crisis económica del siglo III. 
Ante las invasiones bárbaras en las zonas limítrofes del Imperio, los 
pequeños propietarios de tierra se ven obligados a abandonarlas 
y buscar protección en los grandes latifundios. Esta situación fue 
aprovechada por los terratenientes para conseguir tierras a muy 
bajo precio.

13 CASANÍ MONTAÑANA, La rescisión por lesión. Origen, evolución histórica y 
recepción en Derecho Romano. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 1999, p. 23-54.
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Pero el Emperador no dicta para el caso la rescisión del 
contrato, esto hubiera sido contrario al modelo económico de 
capitalismo comercial que caracterizaba a la economía romana; 
lo que propone es que el comprador pueda optar entre rescindir 
el contrato o pagar la diferencia del precio hasta lo que se 
consideraría un precio justo.

 La pregunta que debemos hacernos es: ¿resulta una medida 
eficaz para proteger a los vendedores que se han visto obligados 
a vender sus tierras por un bajo precio? Creo que puede afirmarse 
que no. El vendedor que necesita vender, posiblemente no 
encuentra a nadie que “necesita comprar” por un precio justo,  
y muy probablemente, atendiendo a las leyes del mercado (oferta-
demanda) no hubiera vendido su fundo.

Por otro lado, la solución planteada por el Emperador no 
consigue la finalidad perseguida: proteger al vendedor; pues 
deja en manos del comprador, parte fuerte económicamente, 
la solución consistente en la opción entre rescindir el contrato 
o pagar más. ¿Qué protección se consigue para el vendedor, 
si el comprador decide rescindir el contrato? esto supondría 
para el vendedor la obligación de devolver un dinero que 
posiblemente ya no tenga, el vendedor vendió por necesidad, no 
por especulación. 

4ª. La dación en pago como mecanismo de saldar las obligaciones

La datio in solutum o dación en pago era ya conocida por la 
jurisprudencia romana en el s. I a.C , entendida de manera amplia 
como la posibilidad de pagar con cosa genérica o específica en 
lugar de una suma de dinero debida, de dar una cosa por otra  
y también de pagar con una suma de dinero, en vez de cosa cierta 
y determinada.
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La dación en pago considerada como una convención 
lograda entre las partes deriva de la necesidad de facilitar el 
pago al deudor. Es fácil entender que por razones de comercio 
jurídico en ocasiones el acreedor prefiere recibir cosa distinta 
a petición del deudor, que tener que acudir a los tribunales 
o correr el riesgo de sufrir un eventual estado de insolvencia 
del deudor, sobre todo cuando la obligación carece de garantía. 
Incluso podemos pensar que en ocasiones es el mismo acreedor 
el interesado en esta operación.

La datio in solutum puede originarse por voluntad de las 
partes; por adjudicación judicial, se trata de la cessio bonorum 
o cesión de los bienes del deudor que se hace al acreedor cuando 
estos no han logrado ser adjudicados en subasta. En este caso no 
se trata de un acuerdo entre las partes pero el acreedor consigue 
evitar un mal mayor.

Por último, la cessio bonorum puede venir impuesta por ley, 
en este caso se trata de beneficiar y proteger al deudor. Nos 
interesa centrarnos en estas última14.

Encontramos referencia a la dación en pago legal en época 
de las guerras civiles. Una fuente directa la localizamos en De 
bello civili, 3.1.

De bello civili, 3.1 “… cum fides tota Italia esset angustior 
neque creditae pecuniae solverentur, constituit, ut arbitri 
darentur; per eos fierent aestimationes possessionum et 
rerum, quanti quaeque earum ante bellum fuisset, atque 
eae creditoribus traderentur. Hoc et ad timorem novarum 
tabularum tollendum minuendumve,… et ad debitorum 
tuendam existimationem esse aptissimum existimavit.”

14 J. J. – SAINZ LEDESMA URIBE, J. M. GÓMEZ SALCEDO, “La dación en 
pago (in solutum datio) del Derecho Romano al Derecho actual” en LUCHETTI, 
G., Derecho de obligaciones: la importancia del Derecho Romano en la época 
contemporánea. Bolonia: Bonobia University Press, 2016, 293-307.
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 En el texto es el mismo Julio Cesar quien nos cuenta que 
como el crédito andaba bastante escaso en toda Italia y no se 
satisfacían las deudas, determinó que se nombrasen árbitros para 
que estos tasaran las propiedades y objetos de acuerdo a su valor 
antes de la guerra y que estos se entregaran a los acreedores. Se 
intentaba así evitar el temor a nuevas tablas de cancelación de 
deudas y proteger el crédito de los deudores.

La medida venía impuesta por una situación de deflación 
y sin duda viene tomada por motivos políticos, Julio Cesar 
perseguía proteger a los deudores y evitarles un proceso de 
ejecución tan duro como la venditio bonorum, pero también 
favorecer a los acreedores que de algún modo veían satisfechas 
sus deudas.

En el periodo que nos ocupa, la crisis del siglo III y las medidas 
tomadas por Diocleciano, encontramos en un rescripto del año 
293 alusión a la datio in solutum impuesta por ley.

C.8, 31 (30), 3 Impp Diocletianus et Maximianus AA et 
CC Floro. Si reddita debita quantitate, vel rebus in solutum 
datis sive distractis, compensato pretio, satis ei, contra quem 
supplicas, factum esse adito praeside provinciae probaveris, 
vel, si quod residuum debetur obtuleris ac, si non acceperit, 
deposueris consignatum, restitui tibi res pacto pignoris 
obligatas providebit, quum etiam edicto perpetuo actione 
proposita, pecunia soluta creditori vel si per eum factum 
sit, quo minus solveretur, ad reddenda ea, quae pignoris 
acceperat iure, eum satis evidenter urgeri, manifestum sit.  
S VI id (15) Octob AA Conss (293-304)

El rescrito está dirigido a un particular, Floro. De la 
respuesta dada por los Emperadores deducimos que Floro 
que había garantizado su deuda con una prenda, exige que 
pagada su deuda en objetos, que no en dinero, se le restituya 
la prenda.
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El Emperador contesta que si él puede probar que devolvió lo 
debido en dinero o en cosas; o si le ofreció pago al acreedor y ante 
la mora del acreedor lo hubiera depositado sellado, el gobernador 
de la provincia proveerá que se le restituya la prenda.

El rescripto recoge la imposición legal de la datio in solutum 
al acreedor, incluso contra su voluntad.

La dación en pago legal es la solución adoptada por 
Diocleciano en favor de los deudores, imponiendo la solución a los 
acreedores. Hemos visto que la política monetaria de Diocleciano 
expulsaba a la moneda buena del mercado. Eso provocaba 
inflación, pero también escasez de una moneda admitida como 
medio de pago válido entre la población. Podemos pensar que los 
acreedores no admitirían los pagos hechos en moneda de cobre, 
de poco valor y esto debió hacer difícil a los deudores el liberarse 
de sus deudas. La política económica del Emperador recurre 
a la dación en pago, es decir al pago en especie, impuesto a los 
acreedores como forma de saldar deudas.

 5.  INTENCIÓN Y REALIDAD  
DE LA INTERVENCIÓN POLÍTICA DE 
DIOCLECIANO EN LAS TRANSACCIONES 
INTER PRIVATOS

A lo largo de la Historia de la Humanidad los gobiernos 
inevitablemente, y yo diría que cumpliendo con su función, han 
intervenido en materia económica y desde esta perspectiva 
debemos acercarnos al estudio de las medidas tomadas por 
Diocleciano.

Ante la crisis económica, política y social en que se 
encuentra sumido el Imperio, Diocleciano opta por intervenir en 
la economía. Diocleciano pudo haber intervenido optando por 
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mantener un modelo de tinte liberal pero con un férreo control 
del orden establecido15 como en su momento hizo Augusto  
y que correspondía a siglos de tradición de política económica en 
Roma. Por el contrario, Diocleciano optó por un intervencionismo 
absoluto.

Un primer acercamiento al personaje y a sus políticas, 
otorgándole el beneficio de la presunción de inocencia, es 
atribuir a Diocleciano la intención de intervenir en la economía 
por un interés económico-público en beneficio del Estado y su 
subsistencia16. En este sentido podíamos enmarcar sus medidas 
económicas entre las reformas de carácter político que acabaron 
con la instauración del Dominado.

En esa línea de reformas políticas, le interesa en última 
instancia el bienestar de los particulares, asegurando así la paz 
social.

Pero no podemos dejar de plantear aquí la opinión de 
aquellos que piensan que los mandatarios romanos a lo largo 
de la Historia no tuvieron más interés que recaudar impuestos 
para sus conquistas militares y enriquecerse personalmente17. 
En este sentido no podemos obviar que la presión fiscal en 
este periodo fue insoportable, que provocó la desaparición 
de las clases medias con el consiguiente empobrecimiento  
y acrecimiento las diferencias sociales. La pequeña burguesía 

15 J. R. ROBLES REYES, “Límites y prohibiciones imperiales en las 
transacciones comerciales” en DIAZ BAUTISTA, A., (Coord) Estudios sobre 
Diocleciano. Madrid: Dykinson, 2010, p. 200.

16 J. R. ROBLES REYES, “Límites y prohibiciones imperiales en las 
transacciones comerciales” en DIAZ BAUTISTA, A., (Coord) Estudios sobre 
Diocleciano. Madrid: Dykinson, 2010, p. 199.

17 C. BERNOT, X. LORIOT, D. NONY, Aspects d´histoire economique et 
monétaire de Marc Aurèle à Constantin 161-337-après J.-C. Condé-sur-Noireau : 
Sedes, 1999, p. 24.
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formada por pequeños comerciantes estaba asfixiada por el pago 
de impuestos que la conducían a su ruina y a su desaparición. Los 
pequeños comerciantes o artesanos buscaban dedicarse a otras 
actividades. Los pequeños propietarios de tierras, ante el nuevo 
sistema impositivo que obligaba a tributar por tierras y per capita, 
quedaban sujetos a la misma, convirtiéndose en cuasi-siervos18. 

Carezco de criterio para entrar a juzgar la intención sincera 
de Diocleciano en el momento en que decidió adoptar todas estas 
medidas económicas. ¿Actuaba el personaje de buena fe, era un 
naif, un ignorante, un demagogo o era un tirano? o simplemente 
aplicó remedios sin un mecanismo de autocorrección que provocó 
su ineficacia, no supo o no pudo hacerlo mejor. Lo que sí que 
puedo decir y en esto me sumo a la opinión de historiadores, 
economistas y juristas es que las medidas fueron un rotundo 
fracaso. Desde luego, no consiguieron mejorar las condiciones 
de vida de las clases populares, antes bien lo contrario. Y a largo 
plazo agravaron la crisis política que pretendían evitar provocando 
la caída del Imperio Romano y la entrada en la oscura Edad Media.

Deseo acabar mi reflexión con una frase del filósofo español 
Jorge Santaya (1863-1952): “Aquellos pueblos que olvidan su 
Historia están condenados a repetirla”.
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Abstract: The right to privacy is undoubtedly important, which is 
confirmed in the Universal Declaration of Human Rights of 1948, in 
the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms of 1950 and in the International Covenant 
on Civil and Political Rights of 1966. Technological advances, 
although can lead to a clear increase in police efficiency, also allow 
considerable interference in the rights recognized in article 18 of 
the Constitution of Spain, fundamentally in the right to privacy. 
The purpose of the article is to analyze legal regulations, 
including  Organic Law 13/2015, of October 5, modifying the 
Criminal Procedure Law for the strengthening of procedural 
guarantees and the regulation of technological research measures. 
The author focuses on two of the aspects that are likely to generate 
greater controversy: the monitoring technique using geolocation 
systems and the use of unmanned aircraft, the well-known drones, 
or remotely controlled aircraft in police surveillance.

Keywords: right to privacy, technology, surveillance, drone, criminal 
law, criminal procedure
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1. PLANTEAMIENTO
Innecesario es señalar la importancia que tiene el derecho a la 
intimidad. Su inclusión en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 19481, en el Convenio Europeo para la protección 
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 
19502 y en la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 19663, así lo atestiguan. 

La Constitución Española lo recoge en el artículo 18 al 
garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen. Del mismo modo, en el apartado segundo 
declara que el domicilio es inviolable y, como consecuencia de 
esa inviolabilidad, impide toda entrada o registro en contra de 
la voluntad del titular o sin autorización judicial excepcionando, 
únicamente, los casos de delito flagrante. Se proclama también 
el secreto de las comunicaciones, salvo que exista resolución 
judicial y, por último, se establece que la ley ha de limitar el uso 
de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal 
y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

1 Artículo 12. – Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su repu-
tación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques.

2 Artículo 8. – Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 1. Toda persona 
tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su cor-
respondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio 
de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley 
y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para 
la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la 
defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la 
salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

3 Artículo 17. – 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales  
a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o esos ataques.
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Como ha reconocido el Tribunal Constitucional, se trata 
de “derechos personalísimos”, “derechos de la personalidad”  
o “derechos ligados a la persona” que se vinculan directamente 
con la dignidad humana e implican un ámbito de la vida privada 
sustraído a intromisiones extrañas. A modo de ejemplo, puede 
citarse la sentencia 231/1988, de 2 de diciembre, que caracteriza 
el derecho a la intimidad como “un derecho personalísimo ligado  
a la misma existencia del individuo que tiene por objeto garantizar 
la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción 
y el conocimiento de los demás, necesario para mantener una 
calidad mínima de la vida humana”4.

Reconocida la importancia de este derecho, no es menos 
cierto que las llamadas nuevas tecnologías de la información  
y la comunicación tienen una importante repercusión en todos 
los aspectos de la intimidad a los que se refiere el artículo  
18 del texto constitucional.Final del formulario En efecto, no parece 
admitir discusión que la obtención, almacenamiento y utilización 
de datos, propiciados por los modernos sistemas empleados, 
pueden constituir una seria amenaza para el derecho a la 
intimidad, hasta el punto de que haya provocado una redefinición 
tanto de su naturaleza, como de la extensión de su protección en 
este nuevo escenario tecnológico5. 

Obviamente, la delincuencia no ha podido sustraerse a tan 
trascendentales cambios. Es evidente que la aparición y su uso 
generalizado ha originado, en algunos casos, nuevas modalidades 

4 En igual sentido apuntan, entre otras, las sentencias 214/1991, de 11 de 
noviembre; 151/1997, de 29 de septiembre; 185/2002, de 14 de octubre; 241/2012, 
de 17 de diciembre; o, 170/2013, de 7 de octubre.

5 LUCENA CID, I. V., “La protección de la intimidad en la era tecnológica; hacia 
una reconceptualización”, en Revista Internacional de Pensamiento Político. Vol. 7, 
2012, p. 117 y ss.
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delictivas y, en otros, una sustancial modificación en la mecánica 
comisiva de figuras más tradicionales que, a través de estos 
medios, ven amplificada la lesión de bienes jurídicos relevantes. 
Pero también, y este el aspecto que se pretende desarrollar en lo 
que sigue, los avances tecnológicos han supuesto una auténtica 
revolución en la investigación del delito y en la persecución de 
sus autores. En este sentido, no cabe duda de que los lectores 
de placas de matrícula, los sistemas de reconocimiento facial  
o las consolas portátiles de lectura de huellas dactilares, por 
citar tan solo algunos ejemplos, constituyen herramientas 
capaces de incrementar considerablemente la eficacia policial 
y hacerlo, además, de forma más eficiente y segura. Ahora 
bien, igual de incuestionable parece que el empleo de algunas 
de estas herramientas es susceptible de afectar gravemente  
a derechos fundamentales. En este sentido, ya la sentencia del 
Tribunal Constitucional 173/2011, de 7 de noviembre, advertía 
de la necesidad de establecer una serie de garantías frente  
a los riesgos que existen para los derechos y libertades públicas 
– en particular, la intimidad personal – a causa del uso indebido 
de la información, así como de las TIC durante la investigación 
criminal. Precisamente, conciliar las exigencias derivadas del 
respeto a estos con el imparable desarrollo de la tecnología es 
el principal desafío a arrostrar. Complica más este panorama las 
permanentes demandas sociales de mayor seguridad – reales  
o inducidas – que pueden llegar, incluso, a justificar el sometimiento 
a un régimen de vigilancia permanente y generalizada ante el 
temor a nuevas amenazas, sobre todo cuando estas se relacionan 
con el terrorismo o la delincuencia organizada.

En cualquier caso, cabe señalar que es fácil sucumbir ante 
la atracción de políticas públicas de marcado carácter securitario 
que suelen contar con un amplio apoyo popular exento de toda 
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crítica. Mas, como se advierte en el Documento de Trabajo 
sobre los programas de vigilancia de los Estados Unidos y la 
UE, y su repercusión sobre los derechos fundamentales de los 
ciudadanos europeos, elaborado por la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos del Interior del Parlamento Europeo, 
si no se respeta el Estado de Derecho, se perderá “legitimidad  
y desgastarán los cimientos de la misma sociedad democrática  
a la que intentan proteger”. 

Con la pretensión de dar una respuesta satisfactoria al 
conflicto de los intereses en juego, que puede reconducirse a la 
permanente fricción entre intimidad y seguridad, se aprobó la Ley 
Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación 
tecnológica. Esta importante modificación, sin duda, suscita 
muchas e interesantes cuestiones que, sin embargo, no van  
a ser abordadas en esta sede6. Las presentes consideraciones han 

6 Al respecto puede verse, entre otros, DE BUENO MATA, F., “Comentarios 
y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de En-
juiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la reg-
ulación de las medidas de investigación tecnológica”, Diario La Ley, núm. 8627, 
2015; GONZÁLEZ MONTES SÁNCHEZ, J.L., “Reflexiones sobre el proyecto de 
Ley Orgánica de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas”, Revista 
electrónica de ciencia penal y criminología, Nº. 17, 2015; MARCHENA GÓMEZ, M., 
y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., La reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal en 2015. Ed. Castillo de Luna Ediciones Jurídicas. Madrid, 2015; MUER-
ZA ESPARZA, J., Las reformas procesales penales de 2015. Nuevas medidas de 
agilización, de investigación y de fortalecimiento de garantías en la justicia penal,  
Ed. Aranzadi. Pamplona, 2015; FLORES PRADA, I., “Aspectos fundamentales de 
la reforma procesal penal española de 2015”, Revista penal México. Nº. 10, 2016; 
IZQUIERDO TELLEZ, C., “La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la 
ley 41/2015: las nuevas medidas de agilización procesal y de fortalecimiento de las 
garantías procesales”, Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de las Illes Balears. Nº. 17, 2016. 
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de limitarse a poner de manifiesto las principales novedades que 
afectan a la problemática propuesta para, a continuación, analizar 
con algo más de detenimiento, dos de los aspectos susceptibles 
de generar una mayor polémica: la técnica de seguimiento 
mediante sistemas de geolocalización y el empleo de aviones no 
tripulados, los conocidos drones, o aviones controlados de forma 
remota en la vigilancia policial. 

2.  LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS  
DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Como ha quedado dicho, la Ley Orgánica 13/2015 supuso 
la introducción de medidas tendentes a regular el empleo 
de las nuevas tecnologías en la investigación criminal. En el 
Preámbulo de dicha ley queda patente la afección que las 
mismas pueden suponer en el ámbito de los derechos a la 
intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección 
de datos personales que garantiza la Constitución, por eso 
aspira a dar respuesta a la necesidad de “encontrar un delicado 
equilibrio entre la capacidad del Estado para hacer frente 
a una fenomenología criminal de nuevo cuño y el espacio 
de exclusión que nuestro sistema constitucional garantiza  
a cada ciudadano frente a terceros”7. Con esta pretensión se modifica 
la rúbrica del Título VIII que pasa a denominarse De las medidas de 
investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 
18 de la Constitución  y que, junto a la entrada y registro en lugar 
cerrado (Capítulo I), el registro de libros y papeles (Capítulo II),  
a la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica 
(Capítulo III), regula la interceptación de las comunicaciones 

7 Preámbulo de la Ley Orgánica 13/2105, de 5 de octubre.
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telefónicas y telemáticas (Capítulo V), la captación y grabación 
de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos 
electrónicos (Capítulo VI), la utilización de dispositivos técnicos 
de captación de la imagen, de seguimiento y de localización 
(Capítulo VII), el registro de dispositivos de almacenamiento 
masivo de información (Capítulo VIII) y los Registros remotos 
sobre equipos informáticos (Capítulo IX).

Las disposiciones que se incorporan van precedidas de unas 
Disposiciones comunes (Capítulo IV) que se refieren a la solicitud 
de la autorización judicial, a la resolución, al secreto, a la duración,  
al control judicial de la medida, a la afectación de terceras personas,  
a la utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto 
y descubrimientos casuales, al cese de la medida y, por último,  
a la destrucción de registros8. Interesa destacar que la autorización 
judicial para acordar alguna de las técnicas de investigación  
a las que se refiere la ley ha de respetar determinados principios.  
En concreto, el artículo 588 bis a) alude a los siguientes:

  especialidad, en cuya virtud se exige que la medida sea 
adoptada en relación con un delito concreto proscribiendo, 
en consecuencia, una autorización con fines preventivos 
o aquellas encaminadas a descubrir delitos o despejar 
sospechas sin que exista una base objetiva;

  idoneidad, que habrá de servir para fijar los parámetros 
objetivos y subjetivos, así como la duración de la medida

  excepcionalidad y necesidad, que impide el recurso  
a alguna de tales prácticas en caso de que existan otras 
menos gravosas y únicamente se justifica su uso cuando 

8 Sobre estos aspectos, puede verse la Circular 1/2019, de 6 de marzo de la 
Fiscalía General del Estado, sobre disposiciones comunes y medidas de aseguram-
iento de las diligencias de investigación tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
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la averiguación de factores importantes (descubrimiento 
o comprobación del hecho, identidad del responsable, 
su paradero o la localización de los efectos del delito) se 
dificulte considerablemente de no hacerse así.

   proporcionalidad, que obliga a realizar una ponderación 
entre todos los intereses que confluyen, atendiendo 
a las circunstancias concretas del caso y que ha de 
conseguir un beneficio mayor para el interés público y de 
terceros que la afección al derecho tutelado. A tal efecto,  
el apartado quinto del referido precepto determina 
atender a la gravedad del hecho, su trascendencia social 
o el ámbito tecnológico de producción, la intensidad 
de los indicios existentes y la relevancia del resultado 
perseguido con la restricción del derecho. 

Vemos pues que, bajo determinados presupuestos, es 
posible limitar los derechos implicados recogiendo, para 
ello, los requisitos que ya venía exigiendo una consolidada 
jurisprudencia constitucional a efectos de admitir una injerencia9. 
Lo que no puede desconocerse es que la aprobación de la Ley 
Orgánica 13/2015 supone una considerable mejora. Como ha 
puesto de manifiesto TIRADO ESTRADA, “ha dotado a nuestro 
ordenamiento procesal penal de una mayor seguridad jurídica 
mediante una regulación precisa en materia de garantías exigibles 
en los supuestos de interceptación de telecomunicaciones y de 
empleo de dispositivos técnicos de captación y grabación de 

9 Al respecto, pueden verse las sentencias del Tribunal Constitucional STC 
207/1996, de 16 de diciembre; 56/2003, de 24 de marzo; 70/2002, de 3 de abril; 
253/2006, de 11 de septiembre; 173/2011, de 7 de noviembre; 142/2012, de 2 de 
julio; 115/2013, de 9 de mayo; 43/2014, de 27 de marzo 39/2016, de 3 de marzo  
o 28/2020, de 24 de febrero.
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comunicaciones orales directas, imágenes y sonidos e incluso 
de medios de seguimiento y localización, que con anterioridad 
era manifiestamente deficitaria”10.

Por cuanto que cada diligencia tiene previstas unas reglas 
específicas, en cumplimiento de lo anunciado, a continuación, 
únicamente habré de referirme, en primer lugar, al seguimiento 
mediante sistemas de geolocalización. En segundo lugar, debido 
a que el empleo de drones en la investigación policial supone 
una mayor intromisión, resulta obligado hacer una referencia  
a la regulación de los dispositivos de captación de la imagen  
y de la captación y grabación de comunicaciones orales mediante 
la utilización de dispositivos electrónicos. Así es por cuanto que 
estos aparatos pueden ir provistos de software que permite 
analizar la identidad de personas a través del reconocimiento 
facial o biométrico, tecnología infrarroja y equipos de audio que 
posibilitan la grabación y captación de imágenes a larga distancia 
e, incluso, a través de las paredes.

Comenzando por la utilización de dispositivos técnicos de 
seguimiento y localización, el hecho de que se admita que el 
conocimiento por parte de los poderes públicos de la ubicación 
espacial de una persona incide en la intimidad, hace que sea 
necesario requerir autorización judicial para su práctica. En 
atención a lo dispuesto en el artículo 588 quinquies b), para que 
tal permiso se produzca, deben concurrir razones de necesidad 
y ha de tratarse, además, de una medida proporcionada. 
Únicamente puede soslayarse esta exigencia en el caso de que 
la situación de urgencia haga peligrar la investigación de no 

10 TIRADO ESTRADA, J. J., “Intimidad, secreto y telecomunicaciones. Intercep-
tación y artificios de control por agentes estatales”, en CAZURRO BARAHONA, V., 
(Dir.) y LORENTE LÓPEZ, M. C., y FAYOS GARDÓ, A., (Coord.), Derecho Digital. 
Perspectiva interdisciplinar. Ed. Bosch. Barcelona, 2017; p. 92.
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colocarse de manera inmediata el dispositivo o medio técnico de 
seguimiento y localización. En este sentido, la Circular 4/2019, 
de 6 de marzo, sobre utilización de dispositivos técnicos de 
captación de la imagen, de seguimiento y de localización, señala 
que “no resultará suficiente con la justificación de que la diligencia 
aportará datos a la investigación, sino que, por el contrario, 
deberá acreditarse una necesidad tal que, de no llevarse a cabo, 
pudiera frustrarse el resultado de la investigación”. Eso sí, en tal 
supuesto, la Policía Judicial dará cuenta a la autoridad judicial a la 
mayor brevedad posible y, en todo caso, antes de que transcurra 
el plazo de veinticuatro horas. En caso de que no se autorizase 
la colocación del dispositivo, se acordará el cese inmediato y la 
información obtenida carecerá de efecto probatorio alguno, según 
lo establecido en el apartado cuarto del citado precepto. 

En cuanto a la duración de la utilización de estos mecanismos 
de seguimiento y localización, se autorizará por un período 
máximo de tres meses, aunque excepcionalmente, tomando en 
consideración los resultados obtenidos, el juez podrá acordar 
prórrogas sucesivas por el mismo o inferior plazo, sin que en 
ningún caso puedan extenderse más allá de 18 meses. 

Respecto de la grabación de la imagen, el artículo 588 
quinquies a) permite a la Policía Judicial que, cuando sea necesario 
para facilitar su identificación, localizar los instrumento o efectos 
del delito o para obtener datos relevantes para el esclarecimiento 
de los hechos11, obtenga y grabe imágenes de la persona 
investigada en lugares o espacios públicos, sin autorización 
judicial por cuanto que no afecta a ninguno de los derechos 
fundamentales que consagra el artículo 18 de la Constitución. 

11 De no existir este motivo, podría suponer una intromisión ilegítima de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 7 de Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protec-
ción civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.



EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECONOLOGÍAS EN LA INVESTIGACIÓN...

59

En este sentido, señala la citada Circular de la Fiscalía 
General del Estado 4/2019, que “el criterio que va a determinar 
cuándo se afecta o no el derecho fundamental no va a ser el 
lugar donde se coloque el dispositivo de captación de la imagen 
(público o privado), sino el lugar o espacio público o privado 
donde se encuentre el sujeto objeto de la grabación; será este 
lugar, bien por estar protegido por la inviolabilidad domiciliaria, 
bien por generar una razonable expectativa de privacidad  
(por ejemplo, el aseo de un establecimiento público), el que 
determine la naturaleza y alcance de la medida”. En definitiva, la 
clave está en si en el espacio de que se trate, el individuo tiene 
alguna posibilidad de ejercer su derecho a la intimidad – o, si se 
prefiere, a la privacidad – con independencia de la titularidad pública  
o privada del sitio y, de ser así, no podrá eludirse la autorización 
judicial. En palabras de LÓPEZ ORTEGA, “lo relevante no es 
que se obtenga información privada de las personas (dimensión 
negativa de la intimidad), sino que la actividad de vigilancia, en 
sí misma considerada, comporta la restricción de la libertad de 
la persona se retrae ante el temor de estar siendo observada. 
Se trata de una acción que afecta a la dimensión positiva de la 
intimidad, a la esfera de la autodeterminación personal”12.

Finalmente, los artículos 588 quater a) a 588 quater e) se 
refieren a la captación y grabación de comunicaciones orales 
mediante la utilización de dispositivos electrónicos. Hasta 
la incorporación de estos preceptos a la ley rituaria, se venía 
entendiendo que se trataba de una modalidad de interceptación 
de las comunicaciones; si bien, la falta de cobertura legal provocó 
que la sentencia del Tribunal Constitucional 145/2014, de  

12 LÓPEZ ORTEGA, J. J., “La utilización de medios técnicos de observación 
y vigilancia”, en El derecho a la intimidad. Nuevos y viejos debates. Ed. Dykinson 
2017, p. 28 y 29.
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22 de septiembre, anulara las grabaciones obtenidas mediante 
la colocación de unos micrófonos en la celda de una comisaría. 
Se viene, por tanto, a paliar una grave deficiencia que, según 
se nos dice en el Preámbulo de la ley, pivota en torno a dos 
ideas: “la primera, la exigencia de que sea el juez de instrucción 
el que legitime el acto de injerencia; la segunda, la necesidad 
de que los principios rectores de especialidad, excepcionalidad, 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad actúen como elementos 
de justificación de la medida”.

El primero de los preceptos citados permite autorizar la 
colocación y utilización de estos mecanismos, tanto en la vía 
pública o en otros espacios abiertos, como en lugares cerrados. 
El apartado tercero establece que la escucha y grabación de 
estas conversaciones se podrá complementar con la obtención 
de imágenes cuando así lo autorice expresamente la resolución 
judicial que la acuerde. Es, precisamente, esta previsión la 
que autoriza a hacer una interpretación extensiva que obligue 
a requerir autorización judicial cuando la mera grabación de 
imágenes afecte a la intimidad del sujeto, como así ha sido 
reconocido por la tantas veces aludida Circular 4/2019, de la 
Fiscalía General del Estado.

Del mismo modo, puede afirmarse que, lejos de afectar 
únicamente al secreto de las comunicaciones, incide en el derecho 
a la intimidad y a la propia imagen e, incluso, de llevarse a cabo 
en el interior del domicilio del investigado, repercute en el derecho 
a su inviolabilidad que, recordemos, también garantiza el artículo 
18 de la Constitución. No son estos, sin embargo, los únicos 
derechos implicados pues, como apunta la Fiscalía General del 
Estado en la Circular 3/2019, de 6 de marzo, sobre captación 
y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización 
de dispositivos electrónicos, dependiendo del contenido,  
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si este fuera incriminatorio, pueden resultar comprometidos los 
derechos a no confesarse culpable y a no declarar contra uno 
mismo, manifestaciones del genérico derecho de defensa al que 
alude el artículo 24.2 del texto constitucional.

En cuanto a los requisitos que han de concurrir, al tratarse 
de una práctica invasiva, se limita a la investigación de delitos 
que revistan cierta gravedad. Así, se alude a los que tengan 
señalada una pena máxima de, al menos, tres años de prisión,  
a los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal o, 
por último, los relacionados con el terrorismo.

Además de los principios rectores que con carácter general 
recoge el artículo 588 bis a), se exige que pueda preverse 
racionalmente que el empleo de esta técnica aporte datos 
esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de 
los hechos y la identificación de su autor (apartado b) del artículo 
588 quater b).2). Es de señalar que esta práctica únicamente 
podrá acordarse para encuentros concretos, lo que obliga 
a identificar el lugar o dependencias sometidos a vigilancia, 
sin que pueda admitir la captación y grabación generales  
o indiscriminadas y, asimismo, impone el deber de desactivar  
el mecanismo una vez finalice la conversación cuya captación  
o grabación fue permitida, en atención a lo que dispone el 
artículo 588 quater c).

Por último, en relación con el cese de la medida, el artículo 
588 quater e) se remite a lo dispuesto con carácter general en 
el artículo 588 bis j) y, por tanto, debe acordarse cuando hayan 
desaparecido las circunstancias que justificaron su adopción, 
cuando no se hayan obtenido los resultados perseguidos y, en 
todo caso, cuando se haya agotado el plazo para el que fue 
autorizada.
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3.  LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS 
TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO  
Y LOCALIZACIÓN

Dejando a un lado las posibilidades de geoposicionamiento que 
puede ofrecer el acceso a un terminal telefónico que porte la 
propia persona investigada (localización GSM), lo cierto es que la 
colocación de balizas se ha convertido en una práctica habitual en 
la investigación de determinados hechos delictivos, especialmente 
el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión 
de pronunciarse al respecto. En efecto, en el Caso Uzun contra 
Alemania, de 2 de septiembre de 2010, se analiza la afección al 
derecho a la intimidad que pudo suponer la vigilancia por medio 
de la colocación de un GPS, durante tres meses, ordenada por 
el Fiscal General con el fin de investigar los atentados terroristas 
reivindicados por un grupo criminal y pretendiendo evitar futuros 
ataques con explosivos. El Tribunal reconoce que el empleo de 
estas técnicas de investigación puede llegar, en determinados 
casos, a suponer una intromisión en la intimidad. De este modo, 
haciendo alusión a la postura mantenida en fallos anteriores13, 
considera que “la recogida y la conservación sistemáticas de 
informaciones por partes de los servicios de seguridad sobre 
ciertos individuos, aun sin recurrir a métodos de vigilancia 
secreta, constituían una injerencia en la vida privada de dichas 
personas”. Este entendimiento le llevó a mantener, en el caso 
concreto, que la vigilancia a través de GPS del demandante, así 
como el tratamiento y la utilización de los datos obtenidos por 
este procedimiento, constituyen una injerencia en la vida privada 

13 Rotaru v. Rumanía, P.G. y J. H. v. Reino Unido o Amann v. Suiza.
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protegida en el primer párrafo del artículo 8 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos.

Ahora bien, partiendo de una consolidada exigencia de 
previsibilidad y proporcionalidad, tras constatar que es uno de los 
medios de vigilancia previstos en la Ley, analiza si la adopción 
de esta medida perseguía un fin legítimo. Al respecto, tomando 
en consideración la gravedad de los hechos investigados, las 
especiales dificultades de la investigación y la limitación temporal 
de los seguimientos electrónicos y ponderando, asimismo, los 
intereses implicados – seguridad pública, orden público y los 
derechos de las víctimas – niega que la tecnovigilancia supusiera 
una grave intromisión en la privacidad del investigado. Por ello, 
concluye que la medida adoptada estaba justificada y que fue 
proporcional atendiendo a la finalidad perseguida y a la naturaleza 
del delito investigado, razón que le lleva a negar que se haya 
producido vulneración alguna. En definitiva, viene a exigir la 
existencia de una previsión legal, el control judicial de la medida  
y que su imposición responda proporcionadamente a un fin legítimo.

Precisamente, la falta de concurrencia de estos requisitos 
hizo que, en una ocasión posterior – caso Ben Faiza contra 
Francia, sentencia de 8 de febrero de 2018 – considerara que 
se había producido una injerencia en la vida privada y familiar de 
un sospechoso de narcotráfico. El principal argumento empleado 
en esta ocasión fue la imprecisión de la legislación vigente en 
el momento de los hechos, 9 de junio de 2010, en relación con 
las condiciones bajo las que se puede autorizar este sistema 
de control. En efecto, según entiende la Corte, ni la legislación 
francesa al respecto, ni la interpretación jurisprudencial de esta, 
permitían precisar con un mínimo de claridad el alcance del empleo 
de medidas de geolocalización. Por ello, concluye que el recurrente 
no gozó del nivel mínimo de protección solicitado por el Estado de 
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Derecho en una sociedad democrática y que, por lo tanto, ha habido 
una violación de los dispuesto en el artículo 8 de la Convención. 
De hecho, esta falta de claridad motivó la aprobación de la Ley de 
28 de marzo de 2014 que viene a clarificar estos extremos y, en 
consecuencia, a adecuar la ley a los requisitos exigidos.

En España, como ha quedado dicho, no contábamos con 
una referencia legal expresa hasta la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal por medio de la Ley Orgánica 13/2015. 
Con anterioridad a esta habilitación legal, el Tribunal Supremo 
había validado esta práctica, incluso sin requerir autorización 
judicial, en el seguimiento de una embarcación en alta mar.  
En efecto, la sentencia 798/2013, de 5 de noviembre, afirma que 
el uso de radiotransmisores “no vulnera el derecho fundamental al 
secreto de las comunicaciones o supone una injerencia excesiva 
sobre el derecho fundamental a la intimidad a los efectos de exigir un 
control jurisdiccional previo y una ponderación sobre dicha afectación 
constitucional” y, continuando la línea interpretativa seguida en 
resoluciones anteriores14, considera que se trata de “diligencias de 
investigación legítimas desde la función constitucional que tiene la 
policía judicial, sin que su colocación se interfiera en su derecho 
fundamental que requeriría la intervención judicial”.

En una ocasión posterior, STS 610/2016, de 7 de julio, llega 
a idéntica conclusión, esta vez en relación con un seguimiento 
terrestre. Lo que motivó el mismo fue la desaparición violenta 
de dos personas, con fundadas sospechas de que el recurrente 
había sido la última persona que estuvo con ellas. En el transcurso 
de la investigación, y aunque se había solicitado autorización 
judicial respecto de otras diligencias realizadas, los agentes de 

14 Sentencias del Tribunal Supremo de 567/2007, de 22 de junio, 532/2008,  
de 11 de julio y 906/2008, de 19 de diciembre.
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policía colocaron una baliza o dispositivo GPS en el vehículo 
que habitualmente utilizaba el sospechoso, sin haber obtenido 
previamente una orden judicial que lo permitiera. El empleo de 
este método posibilitó que se consiguiera información acerca  
de la posición y localización del vehículo, quedando registrados 
los datos de geolocalización emitidos durante cuatro días y sin 
que conste informe alguno con posterioridad a ese período.

En el referido pronunciamiento queda reflejada la inexistencia, 
en el momento en el que ocurrieron los hechos, de pautas o reglas 
concretas que limiten las amplias habilitaciones normativas que, 
con carácter general, contienen los artículos 282 y 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal en aquellos casos en los que puedan 
resultar afectados derechos fundamentales. Estos artículos 
establecen, como es sabido, que la función principal de la Policía 
Judicial es la averiguación de los delitos y la práctica de diligencias 
necesarias para descubrir a los delincuentes. 

Pues bien, citando las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos15 y de la Corte Suprema norteamericana16 

15 Uzun contra Alemania, 2 de septiembre de 2010.
16 Katz v. United States, 389 U. S. (1967) y United States v. Jones, 565  

U. S. (2012). La primera sentencia citada supuso la superación de un concepto de 
intimidad estrechamente vinculado a la invasión física del domicilio o la inspección 
material de efectos personales. En ella se reconoce que la Cuarta Enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos protege a las personas y no a los lugares, por 
lo que lo que se quiere preservar como privado, incluso en un lugar accesible al 
público, debe ser protegido constitucionalmente trascendiendo, de este modo, el 
denominado trespass-based test. En afortunada expresión del Juez Harlan, en el 
voto concurrente emitido, adquiere carta de naturaleza la “expectativa razonable 
de privacidad” (reasonable expectation of privacy) que evalúa no sólo la dimensión 
subjetiva, sino también la consideración social de tal expectativa como razonable, 
con independencia del carácter público o privado del lugar en el que se produzca la 
injerencia puesto que, en aquella ocasión, se enjuiciaba la colocación de un disposi-
tivo de grabación en el exterior de una cabina telefónica. 

En United States v. Jones se cuestiona la injerencia que el desarrollo de la 
tecnología supone en la esfera privada del sujeto, concluyendo que “el seguimiento 
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y haciéndose eco, asimismo, de la jurisprudencia constitucional 
existente17, da por bueno el criterio del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña que, en primer lugar, afirma que se había 
actuado atendiendo a un fin constitucionalmente legítimo, como 
es el interés público propio de la investigación de un delito  
y el descubrimiento de los delincuentes; en segundo lugar, los 
agentes policiales contaban con apoyo legal para su actuación y, 
finalmente, el lapso de tiempo en el que tal dispositivo fue utilizado 
no puede considerarse desmesurado. En consecuencia, se 
considera que no se había vulnerado el derecho a la intimidad con 
tal intensidad que hubiese sido necesaria la previa autorización 
judicial atendiendo, entre otros datos, a la proporcionalidad de la 
medida en relación con los hechos que se estaban investigando. 

A modo de conclusión, podría decirse que antes de la reforma 
legal mencionada, la doctrina tanto del Tribunal Constitucional, 
como del Tribunal Supremo, ha venido considerando que el derecho 
a la intimidad admite una graduación que obliga a ponderar los 
factores y circunstancias de cada caso; debiéndose adecuar, eso 
sí, a las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad, 

GPS durante un largo plazo en las investigaciones de la mayoría de los delitos 
afecta a la expectativa de privacidad”. En ese supuesto, la policía obtuvo una orden 
judicial para colocar un dispositivo de seguimiento en el automóvil de un sospe-
choso de narcotráfico con el propósito de rastrear sus movimientos. Sin embargo, 
se colocó el dispositivo después de que la orden expirara y se registraron todos 
los movimientos del vehículo durante un período de cuatro semanas, tiempo que 
superaba ampliamente el plazo de 10 días concedido originalmente por la autori-
dad judicial. El Tribunal Supremo consideró que esta práctica policial constituía un 
registro y, por tanto, al carecer de habilitación judicial válida atentaba contra el dere-
cho reconocido en la Cuarta Enmienda, dado que la vigilancia prolongada posibilita  
el acceso a detalles íntimos de la vida de la persona investigada, a pesar de que el 
seguimiento se produjo en la vía pública y el dispositivo estaba colocado en un lugar 
del vehículo donde no había expectativa de privacidad alguna.

17 Sentencias del Tribunal Constitucional 123/2002, de 20 de mayo; 142/2012, 
de 2 de julio; 115/2013, de 9 de mayo, entre otras.
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cuya vigencia obliga a valorar la adecuación, la necesidad y la 
proporcionalidad en sentido estricto de la medida adoptada18. 

Tras la reforma legal, la Fiscalía General del Estado19,  
ha señalado que la sujeción a los principios rectores que 
contiene el artículo 588 bis a), requiere que se fundamente que 
la medida va dirigida a la investigación de un delito concreto20 
(principio de especialidad), que resulte adecuada respecto de la 
persona investigada y durante el tiempo imprescindible (principio 
de idoneidad) y que no sea posible acudir a otras técnicas de 
investigación menos lesivas para derechos fundamentales 
(principio de excepcionalidad). Además, el principio de necesidad 
obliga a justificar que el uso de estos dispositivos contribuye  
a avanzar en el descubrimiento de los delitos investigados aportando 
para ello datos e indicios concretos y objetivos que deben hacerse 
constar en la resolución judicial habilitante junto a las razones 
que explican la eficacia del empleo de esta medida para los fines 

18 Sirva de ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional 297/1996 que es-
tablece que para que limitación del derecho a la intimidad resulte legítima debe 
reunir los siguientes requisitos: a) Existencia de un fin constitucionalmente legítimo, 
considerando como tal el interés público propio de la investigación de un delito;  
b) Que la medida limitativa del derecho esté prevista en la ley (principio de legali-
dad); c) Que como regla general la limitación se acuerde mediante resolución judi-
cial motivada, si bien debido a la falta de reserva constitucional a favor del juez, la 
ley puede autorizar excepcionalmente a la policía judicial para determinadas prácti-
cas; d) Estricta observancia del principio de proporcionalidad de la medida, a saber: 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la misma.

19 Circular 4/2019, de 6 de marzo, sobre utilización de dispositivos técnicos de 
captación de la imagen, de seguimiento y de localización.

20 A diferencia de lo que ocurre con otras medidas que limitan su imposición a 
la investigación de determinados delitos especialmente graves, puede tratarse de 
cualquier comportamiento delictivo, por cuanto que el grado de afección al derecho 
a la intimidad se considera leve. No obstante, esta afección, así como el carácter 
persistente de la vigilancia hacen que LÓPEZ ORTEGA se muestre partidario de 
restringir el recurso a estos medios a delitos que revistan cierta gravedad.  LÓPEZ 
ORTEGA, J. J., “La utilización…”, op. cit., p. 33.
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de la investigación. Por último, el principio de proporcionalidad 
supone el juicio de ponderación en el que debe acreditarse que 
los beneficios a obtener son superiores a la limitación del derecho 
a la intimidad que ha de producirse.

Parámetros estos que, como reconoce la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo 141/2020, de 13 de mayo, siguen actuando como 
presupuestos de legitimidad y que, por ello, deben quedar reflejados 
en la autorización judicial lo que, desde luego, no acontece en el 
caso concretamente enjuiciado. En efecto, la resolución judicial 
habilitante se basó en una confidencia anónima recibida por la 
Guardia Civil, los antecedentes policiales del sospechoso por tráfico 
de drogas y la constatación, a través de las cámaras de la Dirección 
General de Tráfico de que el acusado se desplazaba entre dos 
localidades. Estos datos hicieron que se colocase un dispositivo 
de localización global de navegación por satélite en el vehículo que 
usualmente utilizaba y, cuando fue detenido, se le incautaron 99,98 
gramos de cocaína con una pureza de 76,36 %. Por estos hechos 
se le condenó a la pena de cuatro años de prisión con inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 
condena y a la multa de 10.000 euros. El Tribunal Supremo, sin 
embargo, anula este fallo entendiendo que los tres elementos 
indiciarios a los que se ha hecho referencia no bastan para justificar 
la invasión en su derecho a la intimidad y, por tanto, la prueba así 
obtenida es ilícita y no puede valorarse. 

Es importante señalar que en el aludido pronunciamiento 
se reconoce que la utilización de estos dispositivos incide 
directamente en el derecho a la intimidad. En ese sentido sea 
afirma, con total rotundidad, que la afectación de la intimidad 
es incuestionable y que “la entrada en vigor de a Ley Orgánica 
13/2015 descarta cualquier duda acerca de la voluntad legislativa 
de blindar ese espacio de intimidad y subordinar la legitimidad 
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del acto de intromisión a la previa autorización judicial”. No puede 
negarse, por tanto, que la reforma legal exigiendo expresamente 
la autorización judicial para el empleo de tales mecanismos,  
y sometiendo esta al cumplimiento de determinados requisitos, 
ha servido para reforzar la protección del derecho a la intimidad. 

4.  EL EMPLEO DE DRONES EN EL 
DESARROLLO DE LA LABOR POLICIAL 

Mayores son los problemas que plantea la utilización de drones  
o aviones no tripulados y de los denominados aviones controlados 
de forma remota. Y ello no sólo porque, como ya ha sido expuesto, 
su uso supone una mayor injerencia en el derecho a la intimidad 
al permitir la captación de imágenes, sino porque también puede 
afectar al derecho al secreto de las comunicaciones, si se proveen 
de dispositivos para captar y grabar conversaciones orales. A falta 
de una regulación específica, le son de aplicación las disposiciones 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a las que ya se ha hecho 
referencia21 y, en consecuencia, se precisa una habilitación judicial 
conforme a lo previsto en los artículos 588 quater a) y siguientes, en 
caso de que se trate de la captación y grabación de conversaciones. 
En cambio, podrá prescindirse de dicho permiso cuando se obtengan 
imágenes de la persona investigada en un lugar o espacio público.

Como hemos tenido ocasión de ver, no existe previsión legal 
expresa cuando la toma de imágenes se produce en un espacio 
cerrado, pero no creo pueda prescindirse del control judicial para 
su práctica. A esta conclusión puede llegarse, como también 
ha quedado dicho, interpretando extensivamente lo dispuesto 
en el apartado tercero del artículo 588 quater a) que permite 

21 Vid. supra, apartado II. Las medidas de investigación tecnológica.



CATY VIDALES RODRÍGUEZ

70

complementar la escucha y grabación de conversaciones privadas 
con la obtención de imágenes cuando expresamente lo autorice 
la resolución judicial que la acuerde. Además, aunque es cierto 
que tampoco existe, a diferencia de lo que sucede en relación con 
el empleo de dispositivos técnicos de seguimiento y localización, 
decisiones jurisprudenciales al respecto, no lo es menos que puede 
traerse a colación las consideraciones que el Tribunal Supremo 
efectúa en la sentencia 329/2016, de 20 de abril. 

En ella se revoca la sentencia que había condenado a un 
sujeto por tráfico de drogas porque la prueba había sido obtenida 
por la policía utilizando unos prismáticos sin la preceptiva orden 
judicial. El Tribunal entiende que la intromisión virtual en un 
domicilio no puede quedar amparada cuando se utilizan medios 
tecnológicos que permitan observar la intimidad domiciliaria 
sin que los moradores sean conscientes de esta injerencia, 
modificando así una doctrina anterior que justificaba la intromisión 
cuando no se hubiesen interpuesto obstáculos físicos que 
impidieran la visibilidad del interior de la vivienda22. Sin embargo, 
en esta ocasión, se determina la ilicitud del material probatorio 
fundamentado, no en la observación clandestina por parte de la 
policía, sino en que los agentes se valieron de unos prismáticos  
o cualquier aparato similar en las operaciones de vigilancia. 

En definitiva, como puede leerse en la propia sentencia,  
“el Estado no puede adentrase sin autorización judicial en 
el espacio de exclusión que cada ciudadano dibuja frente  
a terceros” y como recuerda, la protección constitucional abarca 
no sólo la entrada física, sino también la intromisión virtual.  

22 Sentencias del Tribunal Supremo 453/1997, de 15 de abril de y 245/1999, 
de 18 de febrero. En ellas se estima que no precisa de autorización judicial la vigi-
lancia a través de una ventana abierta ni la grabación de un patio desde el exterior, 
respectivamente.
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Es más, aludiendo expresamente a la existencia de drones, afirma 
que la revolución tecnológica, con sofisticados instrumentos de 
intrusión, obliga a una interpretación funcional del artículo 18.2 
de la Constitución. Por todo ello concluye que “no existe violación 
de los derechos a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio 
cuando no se emplean instrumentos que sitúen al observante en 
una posición de ventaja respecto del observado”. No parece, por 
tanto, improcedente afirmar que el empleo de aviones no tripulados 
u operados por control remoto para captar imágenes en lugares 
cerrados donde el sujeto pueda ejercer su derecho a la intimidad, 
sitúan al observador en una posición de clara superioridad.

A modo de conclusión, podría decirse que la utilización de 
drones en la investigación de hechos constitutivos de delito con la 
finalidad de captar y grabar comunicaciones orales y/o imágenes 
en lugares en los que exista una razonable expectativa de 
privacidad requiere en todo caso una autorización judicial para cuya 
concesión, además de otras formalidades, han de observarse los 
principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad 
y proporcionalidad. No se precisa, en cambio, dicha habilitación 
judicial cuando se capten imágenes en lugares o espacios públicos.

Distinta es la situación cuando el empleo de drones no se 
enmarca en la investigación y persecución de delitos, sino que 
tiene una función proactiva o de prevención. En este caso, parece 
necesario equiparar los drones a las videocámaras móviles  
a las que se refiere la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por 
la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos23; si bien, como 
señalan GONZÁLEZ PUENTE y GONZÁLEZ BOTIJA, los drones 

23 Un comentario de la misma, puede verse en BARCELONA LLOP, J.,  
“A propósito de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, llamada de videovigilancia”, 
en Actualidad Administrativa. Nº 13, 1988; p. 205 y ss.
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superan con mucho la capacidad y efectividad de aquellas24.  
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el segundo apartado del 
artículo primero de la citada ley establece que “las referencias 
contenidas en esta ley a videocámaras, cámaras fijas y cámaras 
móviles se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo 
y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones 
previstas en esta ley”25. Como se indica en el Preámbulo, la 
necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilicen 
medios técnicos cada vez más sofisticados con el fin de preservar 
bienes y libertades de las personas debe ser compatible  
– y de ahí la necesidad de esta Ley – con derechos y libertades 
constitucionalmente reconocidos para que su afección no sea 
excesiva frente a la defensa de la seguridad pública26. Así se 
explica que el régimen de autorizaciones previsto esté sujeto al 
principio de proporcionalidad.

24 GONZÁLEZ PUENTE, C., y GONZÁLEZ BOTIJA, F., “Los drones y los dere-
chos fundamentales en la UE”, en Revista Universitaria Europea. Nº 29; 2018; p. 149.

25 En igual sentido, PAUNER CHULVI, quien aboga expresamente por la apli-
cación analógica de los preceptos de la Ley que se refieren a videocámaras móviles. 
PAUNER CHULVI, C, “El uso emergente de drones civiles en España. Estatuto ju-
rídico e impacto en el derecho a la protección de datos”, en Revista de Derecho 
Político, nº 95, 2016; p. 97.

26 Sobre estas cuestiones, puede verse, entre otros, MAGRO SERVET, V., 
“Consideraciones sobre la nueva Ley que regula la utilización de las videocámaras 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, en Revista del Poder Judicial, 
nº 47, 1977, p. 277 a 298; ULL SALCEDO, M. V., “El derecho a la intimidad como 
límite a la videovigilancia”, en Revista de Derecho Político, nº 63, 2005; p. 177 a 202; 
DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., y CEREZO, A. I., “La prevención de la delincuencia callejera 
mediante videocámaras. Regulación jurídica y eficacia”, en Política Criminal, nº 7, 
2009; p. 1 a 25; disponible en http://www.politicacriminal.cl/n_07/a_6_7.pdf; ARZOZ 
SANTISTEBAN, X., Videovigilancia, Seguridad ciudadana y Derechos Fundamen-
tales. Ed. Civitas. Madrid, 2010; CEREZO, A. I., y DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., CEREZO 
DOMÍNGUEZ/ DÍEZ RIPOLLÉS, Videocámaras y prevención de la delincuencia en 
lugares públicos. análisis jurídico y criminológico. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011; 
GALDÓN CLAVELL, G., “Si la videovigilancia es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? 
Cámaras, seguridad y políticas urbanas”, en EURE. Revista Latinoamericana de Estu-
dios Urbano Regionales, nº 123, 2015, p. 81 y ss.
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En cuanto al objeto de la Ley, el artículo 1.1 autoriza la 
grabación de imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos 
o cerrados, y su posterior tratamiento. Se indica, asimismo, 
que el fin que se persigue es el de “contribuir a asegurar la 
convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la 
utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como 
de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones 
relacionados con la seguridad pública”. Pues bien, según 
dispone el artículo 5 de esta Ley, será posible también la 
instalación de videocámaras móviles en aquellos casos en 
los que se constate la existencia de un peligro concreto para 
la seguridad ciudadana y se respete, además, el principio 
de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad y de 
intervención mínima. En definitiva, como señala PAUNER 
CHULVI, cuando se respete escrupulosamente el principio de 
idoneidad, intervención mínima y peligro concreto para evitar 
la prevalencia de la seguridad frente a derechos individuales  
y provocar un efecto disuasorio o desalentador de su ejercicio27.

Y si el uso de videocámaras está permitido en esas 
circunstancias, el artículo 6.5 veda la posibilidad de captar 
imágenes y sonidos en el interior de las viviendas o en sus 
vestíbulos para lo que se precisa, en todo caso, el consentimiento 
del titular o autorización judicial. Y, del mismo modo, proscribe 
la grabación en lugares públicos, con independencia de que 
sean abiertos o cerrados, en aquellos supuestos en los que se 
afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas; 
ni, por los mismos motivos, pueden grabarse conversaciones 
de naturaleza estrictamente privada. En estos casos, como ha 
reconocido el Tribunal Supremo, la práctica de videovigilancia 

27 PAUNER CHULVI, C, “El uso…”, op. cit.; p. 98. 
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queda condicionada a la previa obtención de autorización 
judicial. A modo de ejemplo, puede citarse la sentencia 354/2003,  
de 13 de marzo en la que se afirma que “cuando el emplazamiento 
de aparatos de filmación o de escucha invada el espacio 
restringido reservado para la intimidad de las personas sólo 
puede ser acordado en virtud de mandamiento judicial que 
constituye un instrumento habilitante para la intromisión de un 
derecho fundamental”28.

En definitiva, la aparición de los drones, y las potencialidades 
de su desarrollo, puede suponer un considerable incremento 
de la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad en la 
prevención e investigación de delitos. Pero, por cuanto que 
también pueden suponer una seria afección a derechos  
y garantías constitucionalmente consagrados, sería deseable 
– cumpliendo las exigencias que derivan de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos – una previsión 
legislativa al respecto29 que, además, y como no podía ser de 
otro modo, observe los principios que se vienen requiriendo  
a efectos de legitimar cualquier injerencia. Sólo así se estará en 
condiciones de conseguir una respuesta adecuada que permita 
imbricar sin fricciones los distintos aspectos que presenta esta 
problemática. 

28 En el mismo sentido, pueden citarse las sentencias del Tribunal Supremo 
1220/2011, de 11 de noviembre, 124/2014, de 3 de febrero y 649/2019, de 20 de 
diciembre.

29 Apunta la necesidad de contar con una regulación específica SARRIÓN ES-
TEVE, J., “El régimen jurídico de la utilización de drones en España”; disponible en 
https://www.uv.es/seminaridret/sesiones2016/drones/ponenciaSarrion2016.pdfp. 
17. En la misma línea, más recientemente, GONZÁLEZ PUENTE, C., y GONZÁLEZ 
BOTIJA, F., “Los drones…”; op. cit., p. 163 y ss.



EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECONOLOGÍAS EN LA INVESTIGACIÓN...

75

5. CONCLUSIÓN
Como hemos tenido ocasión de ver, los avances tecnológicos, 
aunque pueden suponer un claro incremento de la eficacia policial, 
también posibilitan una considerable injerencia en los derechos 
reconocidos en el artículo 18 de la Constitución, fundamentalmente 
en el derecho a la intimidad. Lógicamente, carecería de sentido 
renunciar a estos para preservar la privacidad, pero no es menos 
evidente, como apunta AGUSTINA SANLLEHÍ, que “los órganos 
del Estado (en particular las fuerzas policiales y de seguridad) no 
pueden sucumbir a la tentación de una eficacia a cualquier precio, 
por más que les puedan asistir, en ocasiones, aparentes razones 
de peso. Y es que, de conformidad con los principios del Estado de 
Derecho, no les es permitido contrarrestar los peligros asociados 
a las nuevas tecnologías mediante estrategias que pueden 
afectar al derecho a la intimidad y a las garantías procesales que 
deben presidir toda investigación criminal”30. Por ello, y ahí radica 
la principal dificultad, ha de hacerse frente al desafío que supone 
lograr un equilibrio entre los distintitos intereses en juego.

En España, esta pretensión se logra con la reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo por medio de la Ley 
Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación 
tecnológica. Se da así cumplimiento a la consolidada doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de recorte de 
derechos fundamentales que requiere, en primer lugar, la existencia 
de una previsión legal expresa y que, hasta ese momento, era 

30 AGUSTINA SANLLEHÍ, J. R., “Sobre la utilización oculta de GPS en investi-
gaciones criminales y detección de fraudes laborales. Análisis jurisprudencial com-
parado en relación con el derecho a la intimidad”, en La Ley penal: revista de dere-
cho penal, procesal y penitenciario. Nº 102, 2013; p. 21 y 22.
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muy deficitaria31. Además, la limitación de estos derechos ha de 
estar sometida a ciertos límites por lo que se exige, salvo que se 
trate de la toma de imágenes en lugares públicos, que las medidas 
intrusivas están sometidas a un régimen de control jurisdiccional. 
Finalmente, la preceptiva autorización judicial ha de respetar para 
su concesión determinados principios que suponen la plasmación 
de una no menos asentada exigencia jurisprudencial, tanto del 
mencionado Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como de 
nuestro Tribunal Constitucional. De este modo, resulta ineludible 
efectuar una ponderación entre el sacrificio del derecho implicado 
y los beneficios que su limitación ha de producir y, en todo caso, 
condicionar la decisión al escrupuloso respeto a los principios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Es más, de no hacerse así, podrían derivarse, incluso, 
consecuencias penales. En efecto, dentro del Capítulo referido 
a los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las 
garantías constitucionales32, la sección segunda está dedicada  
a la protección de la inviolabilidad domiciliaria y las demás 
garantías de la intimidad. Junto a las previsiones que afectan  
a la entrada en un domicilio sin consentimiento del morador y al 
registro de papeles o documentos (artículo 534), a la interceptación 
de la correspondencia privada, postal o telegráfica (artículo 535),  
el artículo 536 del Código Penal castiga a la autoridad, funcionario 

31 Al respecto ha señalado ORTIZ PRADILLO que estos avances no sólo despi-
ertan recelo en algún sector de la doctrina, sino que también preocupan a los tri-
bunales por “la insuficiencia de la regulación legal en lo que respecta al empleo de 
instrumentos tecnológicos en la investigación criminal y su posible afectación de-
sproporcionada de la intimidad y a otros derechos fundamentales de los sujetos pa-
sivos de las investigaciones”. ORTIZ PRADILLO, J. C., La investigación del delito en 
la era digital. Los derechos fundamentales frente a las nuevas medidas tecnológicas 
de investigación, 2013; disponible en https://www.fundacionalternativas.org/public/
storage/actividades_descargas/5a687574bb9f245b66286372359596d4.pdf

32 Capítulo V, Título XXI del Código penal.
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público o agente de éstos que, mediando causa por delito, 
interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos 
de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, 
de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con 
violación de las garantías constitucionales o legales. La pena  
a imponer en estos casos es de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por un período de dos a seis años, salvo 
que divulgare o revelare la información obtenida, en cuyo caso, 
además de imponer la pena de inhabilitación de cuatro a seis 
años, se acompañará de una multa de seis a dieciocho meses. 

Siendo loable que la intimidad se erija en un bien jurídico 
protegido, no merece idéntico juicio positivo, sin embargo, el hecho 
de que no exista una mayor armonización entre las garantías que 
para su limitación exige la ley rituaria y los preceptos penales 
encargados de su tutela cuanto la afección se lleva a cabo por 
autoridades y funcionarios públicos. Así es por cuanto que nada se 
dispone en relación con la utilización de dispositivos técnicos de 
seguimiento y localización efectuada sin cumplir los requisitos que 
se precisan. En estos supuestos, la inexistencia de autorización o la 
extralimitación en las facultades permitidas, carecen de relevancia 
penal. En efecto, como con razón ha afirmado TIRADO ESTRADA, 
el rastreo la vigilancia de movimientos y la geolocalización de 
los investigados no pueden considerarse incluidas en el ámbito 
típico del artículo 536 del Código penal, pues ello podría suponer 
una interpretación extensiva en contra del reo prohibida por el 
principio de legalidad33. En consecuencia, es de lamentar que la 
apuesta por someter a ciertos límites toda afección al derecho a la 
intimidad no se vea reforzada por la conminación penal. Aunque 
no desconozco que, con toda probabilidad, un precepto de estas 

33 TIRADO ESTRADA, J. J., “Intimidad, …”, op. cit., p. 99.
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características ha de tener una eficacia práctica muy restringida, 
si cabría reconocerle un efecto simbólico al transmitir el mensaje 
de que cualquier injerencia en el derecho a la intimidad, por leve 
que sea, ha de respetar ciertos requisitos y que su inobservancia 
no le es indiferente al Derecho Penal.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo pretende estudiar el alcance y repercusión que la 
declaración del estado de alarma en España motivado por terrible 
la pandemia del COVID-19 ha supuesto en determinados aspectos 
de la Administración de Justicia de nuestro país, deteniéndonos 
aspectos de procedimientos judiciales y la necesaria adaptación de 
éstos a las nuevas circunstancias, la atención a las víctimas del delito, 
la importante labor que los Registros civiles españoles han llevado 
a cabo de forma encomiable para el cumplimiento de un cometido 
sin precedentes como consecuencia de la grave crisis sanitaria, así 
como los reajustes a los que su normal funcionamiento a tenido que 
ser sometido. En la elaboración de este trabajo analizamos normas 
y resoluciones que se han dictado por organismos estatales, tanto 
de ámbito gubernamental como judicial (Consejo General del Poder 
Judicial), Fiscalía General de Estado, y resoluciones de varias de 
nuestras Comunidades Autónomas, si bien dada la ingente cantidad 
de resoluciones dictadas durante todo el período del estado de alarma 
hemos considerado acotar nuestro trabajo y centrarnos en algunos 
aspectos contenidos en ellas, modificaciones de procedimientos 
civiles, especialmente en el ámbito de familia y menores. Dejamos 
al margen el estudio las reformas introducidas en derecho mercantil, 
laboral o administrativo, no porque no sean de suficiente entidad  
e interés, sino a fin de no exceder la de extensión de este trabajo.

2.  CONSIDERACIONES PREVIAS.  
EL ESTADO DE ALARMA EN ESPAÑA

En primer lugar, y sin pretender efectuar un análisis 
constitucionalista de la cuestión1, antes de comenzar con el análisis 

1 A. ABA CATOIRA, “El estado de alarma en España”, en Teoría y Realidad 
Constitucional, UNED, 2011 nº 28, p. 305-334.
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de la materia objeto de este trabajo consideramos adecuado 
mencionar la normativa española que permite la declaración del 
estado de alarma, causas para su declaración y procedimiento.

El art. 116.2 de la Constitución Española (CE), legitima al 
Gobierno para la declaración del estado de alarma mediante 
decreto acordado en Consejo de Ministros, con una duración 
máxima de quince días, en el que determinará el ámbito territorial 
al que extiende sus efectos y sujeta al Gobierno a la obligación 
de dar cuenta al Congreso de los Diputados, ya que sin su 
autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

La CE no precisa los supuestos para declarar cada uno de 
los estados excepcionales, por lo que esta tarea debe acometerla 
el legislador2, lo que no ha estado exento de crítica por parte de 
la doctrina, pero como Berdugo de la Torre, Fernández Segado3 
y Villalón defienden que resulta imposible establecer todos los 
supuestos de hecho que fundamentan la declaración de un estado 
excepcional y la formulación ha de hacerse en términos genéricos4. 
Pérez Royo5 puntualiza que el legislador podía optar por un criterio 
“gradualista” que supone contemplar una emergencia única en 
la que los tres estados de más o menos intensidad serán los 
escalones sucesivos en respuesta a la emergencia o por un criterio 
“diferenciador” que prevé la declaración de tres posibles estados 
configurados como tres instituciones diferentes, en cuanto cada 
uno de ellos, estará pensado para un tipo de emergencia distinto, 

2 A. ABA CATOIRA, “El estado de alarma en España”, en Teoría y Realidad 
Constitucional, UNED, 2011 nº 28, p. 325.

3 F. FERNÁNDEZ SEGADO, “El estado de excepción en el Derecho 
Constitucional español”, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1977, p. 14-24.

4 A. ABA CATOIRA, “El estado de alarma en España”, en Teoría y Realidad 
Constitucional, UNED, 2011 nº 28, p. 325.

5 J. PÉREZ ROYO,Curso de Derecho Constitucional, Madrid, Marcial Pons, 
2005, p. 1042
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por lo que no se pasa de uno a otro en orden de graduación sino 
que cada uno de ellos tiene su régimen de declaración, y añade 
que es este último criterio por el que ha optado nuestro legislador6. 

La Ley Orgánica (L.O.) 4/1981, de 1 de junio, de los estados 
de alarma, excepción y sitio (B.O.E. de 05/06/1981, referencia 
BOE-A-1981-12774) desarrolla el art. 116.1 CE, y en los arts. 1 a 3  
(Capítulo I) establece las disposiciones comunes a los estados 
de alarma excepción y sitio y el Capítulo II regula el estado de 
alarma.

El artículo 4 de la L.O. 4/1981 precisa las alteraciones graves 
de la normalidad por las que el Gobierno pueda declarar el estado 
de alarma: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales 
como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales 
o accidentes de gran magnitud (art 4 a); crisis sanitarias, tales 
como epidemias y situaciones de contaminación graves (art. 4 
b); situaciones de desabastecimiento de productos de primera 
necesidad (art. 4 d); y paralización de servicios públicos 
esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo 
dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la CE, cuando concurra 
alguna de las otras circunstancias o situaciones contenidas en 
este art. (art. 4 c).

Aba Catoira sostiene que el estado de alarma se aplica ante 
una emergencia de naturaleza no política, pues el legislador lo 
regula como la respuesta del Estado ante una catástrofe natural 
o ecológica7. Para Fernández Segado8 el estado de alarma no 

6 A. ABA CATOIRA, “El estado de alarma en España”, en Teoría y Realidad 
Constitucional, UNED, 2011 nº 28, p. 325-326.

7 A. ABA CATOIRA, “El estado de alarma en España”, en Teoría y Realidad 
Constitucional, UNED, 2011 nº 28, p. 326

8 F. FERNÁNDEZ SEGADO, “Los estados de alarma, excepción y sitio”, 
Revista de Derecho Politico, Madrid, UNED, P.83-116, en https://doi.org/10.5944/
rdp.11.1981.8119 (último visionado 27 de julio de 2020), 1981, p. 95.

https://doi.org/10.5944/rdp.11.1981.8119
https://doi.org/10.5944/rdp.11.1981.8119
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es una fase previa al de excepción, estamos más bien ante una 
situación basada en la necesidad de proteger a la sociedad 
frente a una suma de riesgos, procedentes de hechos naturales,  
o de circunstancias sociales, ante los que se encuentra en grave 
riesgo la seguridad o la vida de las personas, y resulta difícil 
el mantenimiento de las condiciones necesarias para que la 
comunidad pueda desenvolver su vida colectiva normal.

En España desde la entrada en vigor de la CE de 1978 se ha 
decretado el estado de alarma dos veces, si bien por circunstancias 
y motivos muy diferentes. 

La primera vez fue mediante el RD 1673/2010, de 4 de 
diciembre, por el que se decretaba el estado de alarma para la 
normalización del servicio público esencial del transporte aéreo 
(B.O.E. núm. 295, de 4 de diciembre de 2010), que afectaba  
a la totalidad del territorio nacional, pero el ámbito subjetivo de 
aplicación recaía únicamente en los controladores de tránsito 
aéreo al servicio de AENA. Esta declaración del estado de 
alarma vino motivada por las circunstancias extraordinarias 
que concurrían por el cierre del espacio aéreo español como 
consecuencia del abandono de sus obligaciones por parte de los 
controladores civiles de tránsito aéreo que impedía el ejercicio del 
derecho a la libre circulación de los españoles reconocido en el  
art. 19 de la Constitución Española, y determinaban la paralización 
de un servicio público esencial como lo es el servicio de transporte 
aéreo. Aquella declaración del estado de alarma se efectuó por 
RD 1717/2010, de 17 de diciembre, al amparo del art. 4.c) de la 
LO 4/1981, de 1 de junio, y se prorrogó por RD 1673/2010 hasta 
el 15 de enero de 2011.

La situación que ha llevado al Gobierno a decretar el estado 
de alarma por segunda vez mediante el RD 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma ha sido para 
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la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. El hecho que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) elevara el 11 de marzo la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional  
y a la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional 
e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas  
y eficaces para hacer frente a la situación de una crisis sanitaria sin 
precedentes y de enorme magnitud tanto por el elevado número 
de personas afectadas como por el extraordinario riesgo para 
sus derechos. El RD 463/2020 se ampara en el art. 4, apartados 
b) y d) de la LO 4/1981, de 1 de junio, con el fin de afrontar la 
situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 
Esta declaración afecta a todo el territorio nacional y a la totalidad 
de la ciudadanía. El RD 463/2020, de 14 de marzo establece una 
duración de quince días naturales (art. 3) y entre otras cuestiones 
establece la limitación de la libertad de circulación de las personas 
(art. 7), la posibilidad de efectuar requisas temporales por parte 
de las autoridades (art. 8.1), dispone medidas de contención en 
el ámbito educativo y de la formación (art. 9), en el ámbito de la 
actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos  
y actividades recreativos, actividades de hostelería y restaura-
ción, y otras adicionales (art. 10), en los lugares de culto y las 
ceremonias civiles y religiosas (art. 11), se adoptan medidas 
dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el 
territorio nacional (art. 12), el aseguramiento del suministro de 
bienes y servicios necesarios para la protección de la salud 
pública (art. 13), en materia de transportes (art. 14), medidas 
para garantizar el abastecimiento alimentario (art. 15), el tránsito 
aduanero (art. 16), el suministro de energía eléctrica, productos 
derivados del petróleo y gas natural (art. 17), se contienen 
previsiones dirigidas a operadores críticos de servicios esenciales 
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(art. 18), y se establece un régimen sancionador en caso de 
incumplimiento de los términos del estado de alarma (art. 20).

El RD 463/2020, ha sido objeto de sucesivas prórrogas 
(un total de 6) mediante distintos RD: R.D. 476/2020, de 27 de 
marzo; R.D. 487/2020, de 10 abril; R.D. 492/2020, de 24 de abril; 
R.D. 514/2020, de 8 de mayo, que contiene previsiones para el 
procedimiento para la desescalada; R.D. 537/2020, de 22 de 
mayo y R.D. 555/2020, de 5 de junio, que prorroga el estado de 
alarma hasta el 21 de junio de 2020, momento del fin del estado 
de alarma.

3.  SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS 
PROCESALES

La grave situación generada por la pandemia del coronavirus 
COVID-19, a nivel a nivel mundial, supone un reto para tanto 
para las autoridades de todos países afectados como para sus 
ciudadanos. Nuestro sistema judicial se enfrentaba a una situación 
inédita que requería de la adopción de medidas extraordinarias 
de gran calado, que ya se introducen en el propio RD 463/2020,  
y que fueron objeto de modificación por: Real Decreto-Ley (RDL) 
10/2020, de 29 de marzo; RDL 11/2020, de 31 de marzo y RDL 
16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 
de Justicia. La suspensión de plazos procesales se introduce 
en la disposición adicional (DA) segunda del RD 463/2020,  
de 14 de marzo donde establece la suspensión de los términos  
y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes 
procesales para todos los órdenes jurisdiccionales y el cómputo 
de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 
el presente real decreto o, en su caso, sus prórrogas. En la DA 
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tercera establece la suspensión de los plazos administrativos  
y en la cuarta la suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de su 
Comisión Permanente, ha ido adoptando acuerdos desde el 11 de 
marzo de 2020.

La suspensión de plazos procesales en los términos fijados en 
la DA segunda del RD 463/2020, de 14 de marzo supone un hecho 
sin precedentes en nuestro Derecho y destaca la trascendencia 
de la medida acordada que suponía una paralización, casi total de 
nuestro sistema judicial tal como está configurado. No se permite 
la presentación de ningún escrito procesal, salvo de forma 
telemática los que sean urgentes e inaplazables, pues ignorar 
estas prohibiciones y limitaciones supone contrariar la finalidad 
de la declaración del estado de alarma (CGPJ, acuerdo de 18 de 
marzo de 2020).

En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción 
no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las 
actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las 
actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las 
actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria  
y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la 
mujer o menores. 

En el resto de órdenes jurisdiccionales no se interrumpirán, 
entre otros, la autorización judicial para el internamiento no 
voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el art. 763 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil o la 
adopción de medidas o disposiciones de protección del menor 
previstas en el art. 158 del Código Civil.

El 11 de mayo de 2020 el CGPJ aprueba los criterios 
generales para la elaboración de los planes de reanudación de la 
actividad judicial. El 23 de mayo de 2020 en sesión extraordinaria 
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acuerda alzar la suspensión de plazos y actuaciones procesales 
establecida en la DA segunda del RD 463/2020 a partir del 4 de 
julio. La reanudación del cómputo de los plazos y la ampliación 
de los plazos para recurrir se reiniciará desde esa fecha en los 
términos previstos en el art. 2 del RDL 16/2020, y a partir del 1 de 
junio se alzará la suspensión de los términos y la interrupción de 
los plazos establecida en la DA tercera del R.D. 463/2020.

En el momento en el que produzca el alzamiento de la 
suspensión de los plazos y actuaciones procesales se plantea 
Sospedra Navas9, si en los supuestos de la DA segunda del RD 
463/2020 ha de optarse por la regla del reinicio de plazo o por 
la de la reanudación, para acabar concluyendo que el art. 2 del 
RDL 16/2020 al prescindir de la opción de reanudación del plazo 
o término procesal, establecida inicialmente, opta con carácter 
general por el reinicio del plazo y para los supuestos de alzamiento 
de los plazos de prescripción y caducidad de la DA tercera del 
RD 463/2020, rige la norma de la reanudación y no del reinicio, 
de manera que su cómputo debe reanudarse al desaparecer la 
causa de suspensión.

Una vez se levante la suspensión de plazos y hasta el  
31 de Agosto de 2020 se desarrollarán en Juzgados y Tribunales, 
preferentemente, aquellas actuaciones judiciales relativas  
a asuntos declarados urgentes o que hubieran sido suspendidos 
y de forma telemática siempre que se disponga de los medios 
técnicos para ello y se asegure la confidencialidad o publicidad, 
cuando una u otra vengan exigidas por las normas. 

9 F. J. SOSPEDRA NAVAS, “Dossier. Impacto jurídico del COVID 19: Análisis 
de las medidas de reactivación de la justicia (RD-ley 16/2020), en https://www.
thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/
dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf (último visionado el 19 de julio de 
2020), 2020, p. 9.

https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf
https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf
https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf
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El art. 1 del RDL 16/2020 declara hábiles, por ser urgentes 
a estos efectos todas las actuaciones judiciales, los días 11  
a 31 del mes de agosto del 2020, exceptuándose de esta 
previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas 
actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles 
conforme a las leyes procesales y recomienda limitar en lo posible 
la celebración de vistas orales en tales fechas, ante la posibilidad 
que se produzcan numerosas suspensiones, sin perjuicio de 
la celebración de aquellas vistas orales cuya urgencia venga 
establecida con anterioridad en las leyes procesales.

4.  PROCEDIMIENTO SUMARIO ESPECIAL 
EN MATERIA DE FAMILIA

El CGPJ, en sus acuerdos de 19 y 20 de marzo de 2020, establece 
que no se encuentran entre las actuaciones esenciales cuya 
realización deba asegurarse las medidas adoptadas judicialmente 
en los procedimientos de familia en relación con el régimen de 
custodia, visitas y estancias de los menores sujetos a la patria 
potestad, y en particular, su ejecución.

Ahora bien, añade el CGPJ que la necesidad de preservar la 
salud de los hijos y de los progenitores y de la salud pública, en 
general, puede imponer, según las circunstancias, la modulación 
o la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias, 
alterando o suspendiendo la ejecución de las medidas acordadas, 
o determinando una particular forma de llevarlas a efecto, se 
opta en primer lugar por el consenso entre los progenitores  
y en su defecto el juez o magistrado adoptará la decisión que 
proceda, en función de las circunstancias del caso, acerca de la 
suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia, 
visitas y estancias, en garantía de la finalidad tuitiva del RD en 
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la que tendrá en cuenta los casos en los que esté establecido 
para el cumplimiento de los regímenes de visitas los Puntos de 
Encuentro Familiar y recursos equivalentes que se hayan visto 
afectados en su funcionamiento ordinario como consecuencia 
de la aplicación de las medidas del RD 463/2020). 

Pérez Martín10, efectúa un análisis en relación a los criterios 
unificadores de actuación y pautas conjuntas de aplicación que 
han ido adoptando las Distintas Juntas de Jueces en relación a las 
visitas en Puntos de Encuentro, intersemanales, de fin de semana, 
otros regímenes especiales, visitas en periodos vacaciones, con 
abuelos,…).

Durante el confinamiento, en la práctica se han planteado 
muchos problemas en relación al cumplimiento de régimen de 
visitas y otras cuestiones para con los menores y así ha sido 
puesto de manifiesto por parte de la doctrina11 12. De hecho, el RDL 
16/2020, expone que resulta preciso configurar procedimientos 
que permitan sustanciar con celeridad pretensiones con origen 
directo y fácilmente identificable en la crisis sanitaria, como el 
reequilibrio del régimen de visitas o custodia compartida por 
los períodos no disfrutados por las limitaciones de la libertad 
deambulatoria u otras medidas adoptadas por las autoridades 
sanitarias, y en su artículo 3 configura una procedimiento 

10 A. J. PÉREZ MARTÍN, “Custodia, visitas y otras medidas en tiempos de 
coronavirus”, Revista de Derecho de Familia, en https://elderecho.com/pérez-
martin; https://lefebre.es/ (último visionado 27 de julio de 2020), 2020, p. 45.

11 F. J. SOSPEDRA NAVAS, “Dossier. Impacto jurídico del COVID 19: Análisis 
de las medidas de reactivación de la justicia (RD-ley 16/2020), en https://www.
thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/
dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf (último visionado el 19 de julio de 
2020), 2020, p. 14-15, 17.

12 A. J. PÉREZ MARTÍN, “Custodia, visitas y otras medidas en tiempos de 
coronavirus”, Revista de Derecho de Familia, en https://elderecho.com/pérez-
martin; https://lefebre.es/ (último visionado 27 de julio de 2020), pp. 1-10.

https://lefebre.es/
https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf
https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf
https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf
https://lefebre.es/
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especial y sumario en materia de familia que se tramitará durante 
la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después 
de su finalización, y que se regula en los artículos 3 a 5 del 
este RDL se va a ocupar de demandas que como consecuencia 
de la aplicación del RD 463/2020, o las circunstancias vengan 
motivadas por la crisis del COVID-19 versen sobre pretensiones 
relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de 
visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores 
no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen 
establecido y, en su caso, custodia compartida vigente; las que 
tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas 
sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre 
cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; así como las que 
pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de 
prestar alimentos. La competencia para conocer de estas 
demandas viene establecida en el art. 4 del Real Decreto-Ley  
y su tramitación se efectuará de conformidad con los trámites del 
art. 5 del Real Decreto-Ley.

5.  FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN  
DE SISTEMAS TELEMÁTICOS

En España la Fiscalía General del Estado con el Decreto de 11 de 
marzo de 2020 fue pionera en el fomento de la utilización de medios 
telemáticos de los Fiscales (teletrabajo, videoconferencias, etc.)  
y evita la concurrencia diaria de la totalidad de la plantilla en los 
diversos centros de trabajo con la finalidad de preservar la salud 
de sus componentes, se suspenden temporalmente las visitas  
|e inspecciones de los fiscales a residencias de mayores, 
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de personas con discapacidad, a centros penitenciarios, de 
internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores, 
u otras visitas de similar naturaleza en la medida en que resulte 
absolutamente imprescindible.

La Comisión Permanente del CGPJ en la sesión extraordinaria 
celebrada el 31 de marzo de 2020, en similar sentido, precisa 
que, tanto en los servicios de juzgado de guardia en todos los 
partidos judiciales de España, se realizarán, siempre que sea 
posible, mediante videoconferencia o cualquier otro dispositivo o 
aplicación informática que permita la comunicación bidireccional 
segura de datos o si fuera necesario de imagen y/o sonido a los 
efectos de evitar traslados de detenidos, profesionales u otras 
personas a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias 
que hubieran de realizarse.

De facto, en las actuaciones propias de los Juzgados en 
funciones de guardia los fiscales han intervenido a través de 
sistemas de videoconferencia sin actividad presencial en la Sala 
en la que se efectuara la declaración, ni de perjudicado/a ni de 
detenidos. Tampoco los detenidos han sido trasladados a las 
dependencias judiciales, sino que se les ha tomado declaración 
por videoconferencia desde los mismos centros policiales de 
detención con los que se ha conectado a través de sistemas 
telemáticos, y en la Comunidad Valenciana mediante el sistema 
Cisco Webex, se está implantando paulatinamente en otros 
servicios de la Administración de Justicia, como las Oficinas 
de Asistencia a las Víctimas del Delito a fin de prestar apoyo 
y colaboración de forma virtual en las tareas propias de su 
competencia a los órganos judiciales.
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6. SERVICIOS ESENCIALES
La Comisión Permanente del C.G.P.J. en sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de marzo (en la misma línea que la Fiscalía General 
del Estado) establece que debe configurarse como actuación 
esencial, cualquier actuación judicial que, de no practicarse, 
pudiera causar perjuicio irreparable; Internamientos urgentes del 
artículo 763 de la LEC; la adopción de medidas cautelares u otras 
actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de 
menores del articulo 158 CC.; los juzgados de violencia sobre la 
mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan y en 
particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección 
y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer 
y menores; el Registro Civil , que en particular, deberán asegurar 
la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de 
nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del 
articulo 52 CC. (matrimonios en peligro de muerte: no requieren para 
su celebración la previa tramitación del expediente matrimonial, 
pero sí exigirán la presencia de dos testigos mayores de edad,  
y en caso de grave enfermedad dictamen médico que haga constar 
sobre la capacidad para prestar consentimiento y la gravedad de 
la situación); las actuaciones con detenido y otras que resulten 
inaplazables, levantamientos de cadáver, entradas y registros; 
cualquier actuación en causa con presos o detenidos; actuaciones 
urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, …

En la misma línea las Comunidades Autónomas (CCAA) con 
competencias transferidas en materia de Justicia han adoptado 
resoluciones en materia de servicios esenciales; así enumeramos 
las que han dictado algunas CCAA y nos detendremos con algo 
más de detalle en la regulación que la Comunidad Valenciana.

Algunas de las CCAA que han dictado resoluciones en 
materia de servicios esenciales son: Asturias, (16 de marzo de 
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2020); Canarias (15 de marzo de 2020); Cantabria (14 de marzo 
2020); Galicia (15 de marzo de 2020); La Rioja (15 de marzo de 
2020); y Gobierno Vasco (15 de marzo de 2020).

En la Comunidad Valenciana, en virtud de Resolución 
de fecha 15 de marzo de 2020, de la Consellería de Justicia, 
Interior y Administración Pública sobre servicios esenciales en la 
Administración de Justicia con motivo del COVID-19 de acuerdo 
con la Resolución del Secretario de Estado de Justicia, de fecha 
14 de marzo de 2020 reproduce prácticamente los mismos que 
había indicado el CGPJ, si bien respecto al orden Jurisdiccional 
Social la celebración de juicios declarados urgentes por la ley  
y las medidas cautelares urgentes y preferentes, por la Comisión 
Autonómica para el seguimiento del COVID-19 se acuerda 
interpretar que deberá entenderse que quedan exceptuados de 
la suspensión de actuaciones y vistas en los Juzgados de lo 
Social únicamente las relativas a las modalidades de conflicto 
colectivo y tutela de derechos fundamentales, medidas cautelares 
y trámites de ejecución dimanantes de la aplicación del Estado 
de Alarma, y la completa con la Resolución del Director General 
de reformas democráticas y de acceso a la justicia por la que 
modifica y complementa la resolución de la dirección general de 
reformas democráticas y acceso a la justicia, de 16 de marzo, 
sobre medidas organizativas para la prestación de los servicios 
de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito y de la Oficina 
de denuncias y asistencia a las víctimas de violencia de género 
con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de 
09/04/2020, considerándolas como un servicio esencial, ya que 
las víctimas del delito tienen que recibir una atención adecuada 
y han de obtener respuesta a sus demandas de asistencia, 
particularmente las mujeres víctimas de violencia de género  
y otras personas especialmente vulnerables.
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Debe ponerse de manifiesto que si al inicio de este apartado 
no hemos mencionado el RD 463/2020 en materia de servicios 
esenciales es porque la enumeración taxativa la encontramos en 
el RDL 10/2020, de 29 de marzo, de modificación del RD 463/2020 
que en su anexo incluye hasta 25 apartados de sectores calificados 
como esenciales, y en el punto 14 incluye “las que presten los 
servicios relacionados con la protección y atención a las víctimas 
de violencia de género”, que la Comunidad Valenciana ya había 
considerado como servicio esencial en virtud de la resolución de 
16 de marzo anteriormente mencionada, anticipándose así a la 
normativa estatal. 

7.  EL REGISTRO CIVIL ESPAÑOL  
EN TIEMPOS DEL COVID-19

El Registro civil, declarado como servicio esencial, deberá prestar 
una atención permanente durante las horas de audiencia.

La evolución del virus supuso un significativo incremento en 
el número de fallecidos y con la finalidad de dar un destino final 
a los cadáveres con la mayor agilidad posible y para evitar su 
acumulación en hospitales o tanatorios, sin guardar el debido 
respeto para con los fallecidos añadido al dolor y sentimiento de 
impotencia de las familias por no poder despedirse de ellos, así 
como con la sensación de desolación en el personal sanitario, 
lleva al Ministerio de Sanidad a dictar la Orden SND/272/2020, 
de 21 de marzo (en coordinación con las CCAA, el CGPJ y las 
recomendaciones de la Autoridad Sanitaria en virtud de la Orden 
SND/261/2020 de 19 de marzo), por la que se suspende el plazo 
de 24 horas que la vigente Ley del Registro Civil exige entre 
la defunción y el enterramiento, y complementa su art. 87 que 
prevé que, en tiempo de epidemia, de existir temor fundado de 
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contagio o cuando concurran otras circunstancias extraordinarias, 
los preceptos sobre defunción y enterramiento de la Ley pueden 
verse alterados. y se establece durante la vigencia del estado 
de alarma una ampliación del horario del Registro Civil a todos 
los días de la semana para la inscripción de las defunciones  
y expedición de las licencias de enterramiento en horario habitual 
de mañana y de 17 a 20 h. El horario de trabajo del Registro civil 
se restablece por Resolución del Ministerio de Justicia de 29 de 
mayo, cuando el número de fallecidos va descendiendo.

8. CONCLUSIONES
  Ante la grave situación de grave crisis sanitaria generada por 

la pandemia del COVID-19, los estados y los ciudadanos han 
tenido y siguen enfrentándose a una situación sin precedentes 
que ha requerido decisiones de carácter drástico por parte 
de las autoridades con alcance nunca visto ni en nuestra 
sociedad ni en nuestro ordenamiento jurídico.

  Por primera vez en nuestra historia se suspenden plazos 
procesales y administrativos de forma generalizada, 
que auguran un incremento en la carga de trabajo en la 
Administración de Justicia, ya de por sí saturada.

  Se configuran una serie de servicios esenciales, como los 
Registros civiles cuyo horario se amplía para poder afrontar 
el incremento de certificados de defunción y de licencias  
a tramitar, llevando a cabo una labor fundamental.

  Se regulan procedimiento sumarios preferentes, entre otros, 
en materia menores y familia modificando la legislación 
procesal a fin solventar las situaciones de conflicto en materia 
de menores que se hayan podido generar por la crisis del 
COVID-19.
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  Queda patente que la Administración de Justicia, en todos sus 
ámbitos, al igual que el conjunto de la sociedad, ha tenido que 
adaptarse de forma abrupta a una situación de magnitudes 
insospechadas y en definitiva reinventarse introduciendo en 
su funcionamiento la generalización de medios telemáticos  
a marchas forzadas con carácter preferente para la realización 
de multitud de actos judiciales. 
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Abstract: Due to the infectious disease pandemic caused by the SARS- 
-CoV-2 virus spreading in Poland and in the world, the main legislative 
solution proposed by the legislator to conduct presidential elections 
is the introduction of postal voting as a common method of voting 
in elections. It should be noted that the passing of normative acts 
regulating the organization and holding of elections took place during 
the epidemic, introduced on 20th March 2020, under the Regulation of 
the Minister of Health on the declaration of an epidemic state in the 
territory of the Republic of Poland, as a result of the COVID-19 pandemic 
(SARS-CoV-2 virus). The purpose of this publication is to analyze the 
legal acts concerning the principles of organizing and holding general 
elections during the COVID-19 epidemic. The author describes key 
issues relating to electoral law in a democratic state ruled by law. The 
subject of the considerations is also a comprehensive analysis of the 
constitutional principles which should be observed when drawing up 
generally applicable acts, including the election law. The assumptions 
were verified through a detailed dogmatic analysis of the constitutional 
principles, carried out taking into account the jurisprudence and 
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doctrine: the democratic state of law, the reliability and efficiency of 
public institutions, citizens’ trust in the state and correct legislation. 
In addition, the legislative process of passing regulations related to 
the organization and holding of elections during an epidemic was 
analyzed. Two methodological approaches were used in the research: 
formal-dogmatic and institutional-legal methods. 

Keywords: COVID-19, postal elections, electoral law, principle of propor-
tionality, the Constitution of the Republic of Poland, epidemic 

Streszczenie: Z uwagi na panującą w Polsce i na świecie pandemię 
choroby zakaźnej, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, głównym 
rozwiązaniem legislacyjnym zaproponowanym przez ustawodawcę 
celem przeprowadzenia wyborów prezydenckich jest wprowadzenie 
głosowania korespondencyjnego jako powszechnego sposobu gło-
sowania w wyborach. Należy zwrócić uwagę, że uchwalenie aktów 
normatywnych regulujących organizację i przeprowadzenie wybo-
rów nastąpiło w trakcie stanu epidemii, wprowadzonego 20 marca 
2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na 
skutek wybuchu pandemii COVID-19 (Wirus SARS-CoV-2). Celem 
niniejszej publikacji jest dokonanie analizy aktów prawnych doty-
czących zasad organizacji i przeprowadzania wyborów powszech-
nych w czasie epidemii COVID-19. Autor charakteryzuje kluczowe 
zagadnienia odnoszące się do prawa wyborczego w demokratycz-
nym państwie prawnym. Przedstawione rozważania mają także na 
celu dokonanie kompleksowej analizy zasad konstytucyjnych, które 
powinny być przestrzegane podczas tworzenia aktów powszechnie 
obowiązujących, w tym prawa wyborczego. Weryfikacja założeń 
nastąpiła poprzez szczegółową – prowadzoną z uwzględnieniem 
orzecznictwa i doktryny – analizę dogmatyczną zasad konstytucyj-
nych: demokratycznego państwa prawa, rzetelności i sprawności 
działania instytucji publicznych, zaufania obywateli do państwa czy 
prawidłowej legislacji. Ponadto przeanalizowany został proces legi-
slacyjny uchwalania regulacji związanych z organizacją i przepro-
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wadzaniem wyborów w czasie epidemii. W badaniach zastosowane 
zostały dwa podejścia metodologiczne: formalno-dogmatyczne oraz 
instytucjonalno-prawne. 

Słowa kluczowe: COVID-19, wybory korespondencyjne, prawo wybor-
cze, zasada proporcjonalności, Konstytucja RP, epidemia

1. WSTĘP
Jedną z najważniejszych zasad ustrojowych Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2009 r.  
Nr 114, poz. 946) jest zasada zwierzchnictwa narodu, który po-
siada władzę w sposób niepodzielny i niezbywalny, zaś sprawuje 
ją bądź bezpośrednio, bądź przez swoich przedstawicieli. Pra-
wo wybierania reprezentantów do organów przedstawicielskich 
(czynne prawo wyborcze) należy zaliczyć do kategorii podsta-
wowych praw politycznych w państwie demokratycznym. Istota 
jego wiąże się z koniecznością zagwarantowania obywatelowi 
niezbędnego współudziału w sprawowaniu władzy publicznej1. 
Toteż czynne prawo wyborcze jest koniecznym elementem 
współcześnie rozumianej demokracji, w obydwu jej odmianach  
– bezpośredniej i przedstawicielskiej (art. 4 ust. 2 Konstytucji 
RP). Z uwagi na panującą w Polsce i na świecie pandemię cho-
roby zakaźnej, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, głów-
nym rozwiązaniem legislacyjnym zaproponowanym przez usta-
wodawcę celem przeprowadzenia wyborów prezydenckich jest 
wprowadzenie głosowania korespondencyjnego jako powszech-
nego sposobu głosowania w wyborach. Należy zwrócić uwagę, 
że uchwalenie aktów normatywnych regulujących organizację 

1 CHMAJ, M.: Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008, s. 139–140.
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i przeprowadzenie wyborów nastąpiło w trakcie stanu epidemii, 
wprowadzonego 20 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) na skutek 
wybuchu pandemii COVID-192, 3.

Celem niniejszej publikacji jest przeanalizowanie aktów 
prawnych dotyczących zasad organizacji i przeprowadzania 
wyborów powszechnych w czasie epidemii COVID-19 (wirus 
SARS-CoV-2). Przedmiotem rozważań jest także dokonanie 
kompleksowej analizy zasad konstytucyjnych, które powinny być 
przestrzegane podczas tworzenia aktów powszechnie obowią-
zujących, w tym prawa wyborczego.

Weryfikacja założeń nastąpiła poprzez szczegółową – prowa-
dzoną z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjne-
go i doktryny – analizę dogmatyczną zasad konstytucyjnych: de-
mokratycznego państwa prawa, rzetelności i sprawności działania 
instytucji publicznych, zaufania obywateli do państwa czy prawi-
dłowej legislacji. Ponadto przeanalizowany został proces legisla-
cyjny uchwalania regulacji związanych z organizacją i przeprowa-
dzaniem wyborów w czasie epidemii. W badaniach zastosowane 
zostały dwa podejścia metodologiczne: formalno-dogmatyczne 
oraz instytucjonalno-prawne. Metoda formalno-dogmatyczna zo-
stała wykorzystana do analizy obowiązujących przepisów prawa, 
w tym Konstytucji, Kodeksu wyborczego oraz ustaw wyborczych 

2 MATCZAK, M.: Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP rozwiązań le-
gislacyjnych zawartych w Ustawie z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasa-
dach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99). Warszawa: Kancelaria Se-
natu, 2020, s. 5–6.

3 HABIBI, R., BURCI, G., CAMPOS, T.: Do not violate the International 
Health Regulations during the COVID-19 outbreak. W: The Lancet, 2020, nr 395,  
s. 664–666.
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uchwalanych w okresie epidemii. Przedmiotową metodę wykorzy-
stano także do zbadania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
oraz poglądów przedstawicieli doktryny dotyczących problemów 
omawianych w opracowaniu. Z kolei badania instytucjonalne sku-
piły się na statusie prawnym i kompetencjach podmiotów odpo-
wiedzialnych za zorganizowanie oraz przeprowadzenie wyborów.

2. VACATIO LEGIS
Zasady konstytucyjne wyprowadzone z art. 2 Konstytucji RP 
(„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem praw-
nym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”)  
– zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez 
nie prawa, zasada ochrony interesów w toku oraz zasada odpo-
wiedniej vacatio legis – mają szczególne znaczenie w kontek-
ście przepisów regulujących proces wyborczy. Wszakże konsty-
tucyjny nakaz określenia odpowiedniej vacatio legis jest zasadą 
prawa, stanowiącą jeden z fundamentów europejskiej kultury 
prawnej4. Jak słusznie wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku  
z 2 grudnia 2014 r., jest ona elementem demokratycznego pań-
stwa prawnego, ściśle związanym z zasadą zaufania obywatela 
do państwa i stanowionego przez nie prawa5. Zauważyć należy, 
że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie w swoich orzeczeniach 
podkreślał, że ustawodawca powinien – co do zasady – zapew-
niać adresatom norm prawnych odpowiednio długi czas na przy-
stosowanie się do zmienionych regulacji i na bezpieczne podjęcie 
decyzji co do dalszego postępowania. Wymaganie zachowania 

4 GODERIS, B., VERSTEEG, M.: The diffusion of constitutional rights. W: Inter-
national Review of Law and Economics, 2014, nr 39, s. 1–19.

5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2014 r., P 29/13.
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odpowiedniej vacatio legis należy odnosić nie tylko do ochrony 
adresata normy prawnej przed pogorszeniem jego sytuacji, ale 
także do możliwości zapoznania się z nowym prawem i moż-
liwości adaptacyjnych. Trybunał Konstytucyjny wymaga, aby 
prawodawca wyznaczał odpowiednio długie okresy wchodzenia 
w życie nowych przepisów. Ma to stwarzać ich adresatom realną 
gwarancję przygotowania się do realizacji wprowadzanych po-
stanowień. Jeżeli nie zachodzą sytuacje nadzwyczajne, to okres 
„spoczywania” aktu normatywnego powinien być dostatecznie 
długi przede wszystkim w wypadku regulowania nowych materii 
prawnych6, 7, 8, 9.

Na uwagę zasługuje fakt, że zasada odpowiedniej vacatio 
legis ma zasadnicze znaczenie w odniesieniu do aktów norma-
tywnych regulujących proces wyborczy, co potwierdza Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z 20 lipca 2011 r., w którym przyjął, że 
„okres sześciu miesięcy wyłączenia prawa wyborczego od do-
konywania w nim istotnych zmian przed wyborami jest okresem 
minimalnym i ustawodawca każdorazowo powinien dążyć do 
jego maksymalizacji”10. Przyjmując określone vacatio legis, usta-
wodawca powinien mieć na uwadze nie tylko dobro adresatów 
nowo stanowionych przepisów, ale też dobro prawidłowej legi-
slacji, ponieważ chodzi o okres, w którym „ma sposobność ko-
rygowania dostrzeżonych już po uchwaleniu aktu normatywnego 
błędów, sprzeczności wewnętrznych czy też rozwiązań prowa-
dzących do powstania sprzeczności w systemie prawa bądź za-
pobieżenia negatywnym skutkom wejścia w życie uchwalonych, 

16 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2001 r., K 27/01.
17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06.
18 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r., P 16/08.
19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r., K 14/07.
10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11.
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a jeszcze nieobowiązujących regulacji”11, 12. Konsekwencją na-
ruszenia wymagań konstytucyjnych w odniesieniu do ukształto-
wania odpowiedniej vacatio legis jest niekonstytucyjność całej 
ustawy. Wadliwość reguł wprowadzenia w życie aktu normatyw-
nego prowadzi do ustalenia, że akt normatywny nie mógł stać 
się w sposób skuteczny składnikiem obowiązującego systemu 
prawnego. Jak trafnie wskazuje Trybunał Konstytucyjny, nowe 
ukształtowanie prawa wyborczego „nie jest więc obojętne nie tyl-
ko z punktu widzenia głównych podmiotów politycznych uczest-
niczących w wyborach (partii politycznych), ale także z punktu 
widzenia realizacji praw podmiotowych obywateli, kształtuje więc 
w tej płaszczyźnie nową sytuację prawną obywateli. Nie mogą 
być oni »zaskakiwani« nagłymi i szybkimi zmianami nie tylko 
w sferze swych praw społecznych i ekonomicznych, ale mają 
prawo oczekiwać, że istotne reguły wyborcze nie zostaną w spo-
sób nieoczekiwany poddane zasadniczym zmianom”13. W opinii 
Trybunału Konstytucyjnego: „minimum minimorum w tym zakre-
sie jest uchwalenie zmian w prawie wyborczym, na co najmniej 
sześć miesięcy przed kolejnymi wyborami, rozumianymi nie tylko 
jako sam akt głosowania, ale całość czynności określonych tzw. 
kalendarzem wyborczym. Ewentualne wyjątki od tak określone-
go standardu mogłyby wynikać jedynie z nadzwyczajnych oko-
liczności o charakterze obiektywnym”14. Co więcej, od obowiąz-
ku zachowania określonej vacatio legis Trybunał Konstytucyjny 
próbuje odróżnić zakaz naruszania przez ustawodawcę okresu 
wyłączenia szeroko rozumianego prawa wyborczego spod prze-
prowadzania w nim zmian (tzw. cisza legislacyjna). Wojciech 

11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2005 r., K 28/04.
12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r., K 12/03.
13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r., K 31/06.
14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r., K 31/06.
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Sokolewicz oraz Marek Zubik wskazują, że „chodzi tu nie tyle, 
aby formalnie uczynić zadość postulatowi wchodzenia w życie 
przepisów z odpowiednio długim czasem spoczynku ustawy, ile 
raczej by podmioty uczestniczące w grze wyborczej mogły się 
w odpowiednim czasie dowiedzieć o regułach tej gry i się do 
nich dostosować, mając zaufanie, że nie zmienią się one w trak-
cie szerzej rozumianego procesu zmierzającego do wyłonienia 
przedstawicieli narodu”15. Dlatego ma to fundamentalne zna-
czenie, tam gdzie wcześniejsze terminy pozwalają zainicjować 
pierwsze działania zmierzające do zarządzenia wyborów na 
wiele miesięcy przed dniem głosowania. W rezultacie cisza le-
gislacyjna służy wówczas przede wszystkim do przygotowania 
określonej strategii wyborczej przez kandydatów rywalizujących 
pomiędzy sobą, a nie samemu zaznajomieniu się ze znoweli-
zowanymi przepisami i dostosowaniu się do nich. Taki sposób 
postrzegania znaczenia oceny momentu wejścia w życie przepi-
sów prawa wyborczego umożliwił Trybunałowi Konstytucyjnemu 
wyróżnienie pojęcia „istotne zmiany w prawie wyborczym” oraz 
sformułowania w odniesieniu do takich zmian nakazu ich wejścia 
w życie co najmniej sześć miesięcy przed kolejnymi wyborami, 
rozumianymi jednak jako całość czynności objętych tzw. kalen-
darzem wyborczym16.

Konstytucyjny wymóg okresu dostosowawczego nie ma 
charakteru absolutnego17. Ważny interes publiczny może uza-
sadnić wyjątkowe skrócenie tego okresu lub nawet jego całko-
wite pominięcie18. Wszakże w szczególnych sytuacjach Trybunał 

15 GARLICKI, L. ZUBIK, M.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 
Tom I, wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016.

16 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11.
17 GARLICKI, L. ZUBIK, M.: dz. cyt.
18 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r., K 45/01.
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Konstytucyjny dopuszcza odstąpienie przez ustawodawcę od 
wymogu odpowiedniego vacatio legis, przyjmując, że: „ochrona 
konkretnych wartości o charakterze zabezpieczającym nie po-
winna prowadzić do zniweczenia wartości podstawowych dla 
ładu publicznego [...]. Nie ulega wątpliwości, że np. w okoliczno-
ściach zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, ładu społeczne-
go Rzeczypospolitej, usprawiedliwione może być pierwszeństwo 
jednych wartości nad innymi, zwłaszcza gdy chodzi o wartości 
proceduralno-zabezpieczające”19. Wobec tego niezbędna stała 
się w niniejszej publikacji analiza uchwalanych przez ustawo-
dawcę regulacji w odniesieniu do ustalenia, czy wystąpiły nad-
zwyczajne okoliczności o charakterze obiektywnym pozwalające 
na ingerencję w prawo wyborcze z pominięciem zasad przyzwo-
itej legislacji.

3. STAN NADZWYCZAJNY
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w czasie epidemii wpro-
wadzone zostały bezprecedensowe ograniczenia praw i wolno-
ści obywatelskich zbliżone do ograniczeń dopuszczalnych w wa-
runkach stanu klęski żywiołowej, a nawet przewyższające te 
ograniczenia20. Zgodnie z art. 228 Konstytucji RP w sytuacjach 
szczególnych zagrożeń, jeśli zwykłe środki konstytucyjne są nie-
wystarczające, może zostać wprowadzony stan nadzwyczajny. 
Zgodnie z art. 232 Konstytucji RP w celu zapobieżenia skutkom 
katastrof naturalnych oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów 

19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r., K 31/06.
20 PIOTROWSKI, R.: Opinia o Ustawie z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych 

zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego  
(druk senacki nr 118). Warszawa: Kancelaria Senatu, 2020, s. 9.
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może wprowadzić stan klęski żywiołowej. Stan ten jest najmniej 
inwazyjny ze wszystkich stanów nadzwyczajnych. Zgodnie z art. 2  
Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej21 
stan taki wprowadza się m.in. w celu zapobieżenia skutkom ka-
tastrof naturalnych, przy czym katastrofa naturalna została zde-
finiowana w art. 3 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy jako m.in. masowe 
występowanie chorób zakaźnych ludzi22. Zgodnie z treścią art. 
228 ust. 6 Konstytucji RP wykluczone jest dokonywanie zmian 
Kodeksu wyborczego w czasie stanu nadzwyczajnego. Stan 
nadzwyczajny ma służyć zwalczaniu sytuacji kryzysowych, nie 
może natomiast skutkować trwałymi zmianami ustroju państwa 
lub statusu prawnego jednostki. Z tego powodu w art. 228 ust. 6 
Konstytucji RP zostały wprowadzone ograniczenia legislacyjne 
prawodawcy mające na celu ochronę podstaw porządku kon-
stytucyjnego państwa23. Zgodnie z dyspozycją przedmiotowej 
regulacji w czasie trwania stanu nadzwyczajnego nie mogą być 
zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Sena-
tu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze pre-
zydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczaj-
nych. Przedmiotowy zakaz ma za zadanie przede wszystkim 
zabezpieczenie przed wykorzystaniem stanu nadzwyczajnego 
do działań niedemokratycznych, zmierzających do zachowania, 
umocnienia czy też zwiększenia swojej władzy przez określoną 
grupę polityczną, wbrew wynikom wyborów i większości parla-
mentarnej lub nawet konstytucyjnej24. Zakaz legislacyjny ma za-

21 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 62, poz. 558).

22 MATCZAK, M.: Opinia w sprawie zgodności..., dz. cyt., s. 6.
23 TULEJA, P.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: 

Wolters Kluwer, 2019, s. 651–658.
24 SAFJAN, M., BOSEK, L.: Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243. 

Warszawa: C.H. Beck, 2006, s. 1606.
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tem na celu uniemożliwienie wykorzystania stanu nadzwyczaj-
nego do zmiany porządku konstytucyjnego25.

Co więcej, zakaz zmiany ustawodawczej obejmuje zarów-
no zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian w obowiązujących 
aktach normatywnych, jak i całkowity zakaz uchwalenia nowych 
ustaw w ich miejsce. Zakaz zmiany nie dotyczy natomiast aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zawartych 
w tych ustawach26. Zakaz ten jest niezależny od zakresu teryto-
rialnego wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, a więc jest ak-
tualny, również gdy stan ten wprowadzony został na stosunkowo 
niewielkim obszarze państwa27.

Niewprowadzenie żadnego ze stanów nadzwyczajnych, lecz 
uchwalenie ograniczeń w formie ustawy ma służyć obejściu prze-
pisów Konstytucji dotyczących stanu klęski żywiołowej. Uchwa-
lenie ustaw mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie 
i zwalczanie COVID-19 wskazuje, że zwykłe środki konstytu-
cyjne są niewystarczające w sytuacji szczególnego zagrożenia. 
Ustawodawca, podejmując się uchwalenia szczególnych zasad 
organizacji wyborów powszechnych z możliwością głosowania 
korespondencyjnego, potwierdza, że podstawowe instrumenty 
konstytucyjne nie są wystarczające dla organizacji oraz przepro-
wadzenia wyborów.

25 PROKOP, K.: Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Białystok: Temida 2, 2005, s. 37.

26 GARLICKI, L., DZIAŁOCHA, K., SARNECKI, P., SOKOLEWICZ, W.: Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom IV. Warszawa: Wydawnictwo 
Sejmowe, 2005, s. 15.

27 PROKOP, K.: Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Białystok: Temida 2, 2005, s. 35.
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4. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI
Trybunał Konstytucyjny wyprowadził zasadę proporcjonalności 
jako klauzulę limitacyjną, wyłączającą zasadę demokratycznego 
państwa prawnego28, 29, 30, 31, 32, 33.

Przedmiotowa zasada znajduje wyraz zarówno w ogólnej 
klauzuli art. 2 Konstytucji RP, jak i w szczegółowym postanowieniu 
zawartym w art. 31 ust. 334. W ramach kontroli konstytucyjności 
regulacji ustawowych dotyczących sfery praw i wolności jednost-
ki związane z zasadą proporcjonalności ograniczenia bada się 
na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zaś w stosunku do 
przepisów niedotyczących bezpośrednio obszaru praw i wolności 
jednostki Trybunał Konstytucyjny wyprowadza zasadę proporcjo-
nalności z zasady demokratycznego państwa prawnego. Zasada 
ta nie jest w sposób wyraźny ani dorozumiany wyrażona w art. 
2 Konstytucji RP. Niemniej jednak należy zauważyć, że brak jest 
w jej wypadku przesłanek wyraźnie zdefiniowanych przez ustawę 
zasadniczą35.

W świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konsty-
tucyjnego spośród możliwych środków działania należy wybierać 
możliwie najmniej uciążliwe dla podmiotów, wobec których mają 
być zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie większym niż jest to 

28 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98.
29 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2003 r., K 37/02.
30 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r., K 8/07.
31 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r., P 8/10.
32 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2013 r., K 14/11.
33 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2014 r., K 23/10.
34 KORYCKA-ZIRK, M.: Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności. War-

szawa: LexisNexis, 2012, s. 188.
35 BANASZAK, B.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2. 

Warszawa: C.H Beck, 2012, s. 20.
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niezbędne dla osiągnięcia założonego celu36. W kontekście pro-
wadzonych rozważań na uwagę zasługuje orzeczenie Trybuna-
łu Konstytucyjnego z 31 stycznia 1996 r., w którym stwierdzono, 
że „państwo prawne opiera się na założeniu racjonalności pra-
wodawcy, a warunkiem koniecznym realizacji tego założenia jest 
przestrzeganie proporcjonalności w procesie stanowienia prawa. 
Racjonalny prawodawca stanowi prawo sprawiedliwe, stąd w zasa-
dzie sprawiedliwości należy też upatrywać podstaw obowiązywa-
nia zasady proporcjonalności”37. W opinii Trybunału Konstytucyj-
nego z zasady proporcjonalności wypływają: przyjmowanie danej 
regulacji tylko wówczas, gdy jest niezbędna dla ochrony interesu 
publicznego, z którym jest powiązana, oraz nakaz kształtowania 
danej regulacji w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych 
skutków, a także wymóg zachowania proporcji między efektami 
wprowadzonej regulacji a ciężarami, względnie niedogodnościa-
mi, wynikającymi z niej dla obywateli38. Powyższy pogląd Try-
bunału Konstytucyjnego bazuje na poglądach nauki prawa. Ich 
egzemplifikacją jest opinia Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz: 
„w działalności organów prawodawczych [...] powinno się respek-
tować tzw. wymaganie proporcjonalności (adekwatności); spośród 
możliwych (i zarazem legalnych) środków oddziaływania należa-
łoby wybierać środki skuteczne dla osiągnięcia celów założonych, 
a zarazem możliwie najmniej uciążliwe dla podmiotów, wobec któ-
rych mają być zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie większym 
niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu”39. Zbliżone 

36 SAFJAN, M., BOSEK, L.: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86. 
Warszawa: C.H. Beck, 2016, s. 37.

37 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 1996 r., K 9/95.
38 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94.
39 WRONKOWSKA, S.: Polskie dyskusje o państwie prawa. Warszawa: Wy-

dawnictwo Sejmowe, 1995, s. 74.
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stanowisko prezentuje Robert Alexy, który uważa, że jeżeli cel re-
gulacji prawnej można osiągnąć za pomocą dwóch środków, przy 
czym jeden z nich w większym stopniu pogarsza sytuację prawną 
podmiotu niż drugi, to należy wybrać korzystniejszy dla podmiotu40.

Wprowadzane ograniczenia praw wyborcy nie czynią za-
dość wymaganiom proporcjonalności. Zgodnie ze stanowiskiem 
Trybunału Konstytucyjnego ustanowiony w art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP wymóg respektowania w państwie demokratycznym 
zasady proporcjonalności obejmuje m.in. nakaz doboru środków 
skutecznych, a więc rzeczywiście służących realizacji zamierzo-
nych celów. Organy władzy publicznej powinny ponadto wybierać 
środki niezbędne, w tym sensie że będą one chronić określone 
wartości w stopniu, który nie mógłby zostać osiągnięty przy za-
stosowaniu innych środków. Spośród możliwych środków należy 
wybierać najmniej uciążliwe dla jednostki. Ograniczenie danego 
prawa musi ponadto pozostać w odpowiedniej proporcji do celów, 
których ochrona uzasadnia ustanowienie tego ograniczenia. Co 
więcej, zasada proporcjonalności powinna odzwierciedlać zasady 
prawa międzynarodowego dotyczące niezbędności oraz legalno-
ści ograniczania praw i wolności41.

5. WYBORY KORESPONDENCYJNE
Kluczowym zagadnieniem uchwalanych w czasie epidemii aktów 
normatywnych jest wprowadzenie głosowania korespondencyjne-
go jako powszechnego sposobu głosowania w wyborach. Uchwa-
lone w czasie epidemii ustawy powinny gwarantować – jako część 

40 ALEXY, R.: Theorie der Grundrechte. Baden-Baden: Nomos Verlagsge- 
sellschaft, 1985, s. 100.

41 HOFFMAN, S.J.: The evolution, etiology and eventualities of the global health 
security regime, 2010, s. 510–522.
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prawa wyborczego, że „wynik wyborów będzie w możliwie naj-
większym stopniu urzeczywistniał wolę Narodu”42.

W nawiązaniu do powyższych rozważań dotyczących fun-
damentalnych zasad konstytucyjnych należy zauważyć, że usta-
wodawca od wyborów prezydenckich w 2015 r. wprowadził pięć 
reżimów prawnych regulujących zasady organizacji i przeprowa-
dzania wyborów43. A mianowicie:
1.  W dniu zarządzenia wyborów przez marszałka sejmu (5 lutego 

2020 r.) obowiązywała – funkcjonująca od 31 stycznia 2018 r. 
do 30 marca 2020 r. – Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-
deks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112), w brzmieniu 
nadanym Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych orga-
nów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) – ustawa ta ogra-
niczyła możliwość głosowania korespondencyjnego wyłącznie 
do osób niepełnosprawnych.

2.  Dnia 31 marca 2020 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw44 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568); zwiększyła ona zakres podmiotowy 

42 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11.
43 JARENTOWSKI, M.: Opinia do Ustawy o szczególnych zasadach organi-

zacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo-
nych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 118), 2020,  
s. 1–2, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat /pl/senatekspertyzy/5508/plik/118o.
pdf (dostęp: 20.05.2020).

44 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat%20/pl/senatekspertyzy/5508/plik/118o.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat%20/pl/senatekspertyzy/5508/plik/118o.pdf
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w przedmiocie głosowania korespondencyjnego o wyborców 
przebywających na kwarantannie lub w izolacji, jak również 
osoby, które ukończyły 60 lat (w art. 40).

3.  Dnia 17 kwietnia 2020 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 695). Na podstawie wprowadzonych prze-
pisów wyłączone zostało stosowanie przepisów Kodeksu wy-
borczego w przedmiocie ustalania wzoru kart wyborczych i za-
rządzenia ich drukowania przez Państwową Komisję Wyborczą, 
co spowodowało powstanie w tym zakresie luki prawnej.

4.  Dnia 9 maja 2020 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia  
6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania 
wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej zarządzonych w 2020 r.45, która wdrożyła głosowanie ko-
respondencyjne jako wyłączny sposób głosowania, a ustalanie 
wzoru kart i zarządzenie ich drukowania powierzyła ministrowi 
aktywów państwowych.

5.  Z kolei projekt piątej ustawy – Ustawy z dnia 12 maja 2020 r.  
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.  
z możliwością głosowania korespondencyjnego – przywraca 
stan prawny obowiązujący przed dniem wejścia w życie ustawy 
z 11 stycznia 2018 r., czyli sprzed 31 stycznia 2018 r., co ozna-
cza, że głosowanie korespondencyjne ma charakter alternatyw-
ny dla każdego wyborcy oraz doszło do przywrócenia upraw-
nienia Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie ustalania 
wzoru karty wyborczej i zarządzenia jej drukowania.

45 Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadza-
nia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 827).
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Zgodnie z normą zawartą w art. 127 ust. 1 Konstytucji RP pre-
zydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez naród w wyborach 
powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 
Regulacja ta wyraża kilka zasad, które muszą zostać spełnione, 
aby wybory prezydenckie można było uznać za zgodne z Kon-
stytucją. Cechą charakterystyczną wprowadzanych w czasie epi-
demii regulacji jest znaczne obniżenie standardów zapewniają-
cych prawidłowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie wyborów 
w porównaniu do postanowień zawartych w Kodeksie wyborczym, 
w części dotyczącej wyborów korespondencyjnych46.

Jednakże w przypadku głosowania korespondencyjnego 
występuje również istotne zagrożenie zasady tajności. Należy 
wskazać, że władze publiczne nie są w stanie zagwarantować, 
że pakiet wyborczy dotrze do tych osób, dla których jest rze-
czywiście przeznaczony, że nastąpi to w czasie umożliwiającym 
udział w głosowaniu, że głosowanie będzie tajne, zaś karta do 
głosowania będzie rzeczywiście wypełniona przez uprawnio-
nego wyborcę. Wszakże brak kontroli nad dostarczeniem karty 
właściwej osobie może prowadzić do tego, że ktoś inny wyko-
rzysta jej kartę i zagłosuje za nią, co spowoduje oddanie przez 
jedną osobę więcej niż jednego głosu. Ponadto wprowadzone 
akty normatywne naruszają zasadę powszechności wyborów, 
ponieważ organizuje się je w czasie epidemii COVID-19, która 
ograniczy udział w wyborach. Jednocześnie regulacje nie za-
pewnią odpowiedniego udziału w wyborach osobom z niepeł-
nosprawnościami (brak wsparcia w głosowaniu) oraz osobom 
mieszkającym za granicą (zbyt krótkie terminy na zgłoszenie 
zamiaru głosowania).

46 KORYCKI, K.: Alternatywne techniki głosowania a frekwencja wyborcza.  
W: Studia Wyborcze, 2017, nr 23, s. 96.
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Co więcej, organizacja wyborów angażuje istotne środki 
i czas agend rządowych oraz innych podmiotów (np. Poczty Pol-
skiej), które powinny być zaangażowane w zwalczanie choroby 
zakaźnej. Tym samym uchwalone ustawy naruszają art. 68 ust. 4 
Konstytucji RP, który zobowiązuje władze publiczne do zwalcza-
nia chorób epidemicznych. Decyzja, aby priorytet w działaniach 
bieżących nadać kwestii politycznej (wybory), a nie zdrowotnej 
(zwalczanie pandemii), jest nie tylko niekonstytucyjna, lecz może 
wywołać negatywne skutki społeczne47.

6. PODSUMOWANIE
Przyjmując za podstawę orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 
należy jednoznacznie stwierdzić, że przyjęcie regulacji fundamen-
talnie zmieniających prawo wyborcze w Polsce jest rażącym naru-
szeniem normy konstytucyjnej, zakazującej dokonywania istotnych 
zmian w prawie wyborczym później niż sześć miesięcy przed wy-
borami. Regulacje przyjęte w okresie epidemii naruszają art. 2 Kon-
stytucji RP i wynikającą z niego zasadę odpowiedniej vacatio legis. 

Należy mieć na uwadze bezprecedensowy zakres ograni-
czeń praw i wolności obywatelskich wprowadzonych na teryto-
rium Polski przez władze od marca 2020 r., a w szczególności 
zakazów związanych ze swobodnym przemieszczaniem się po 
kraju oraz poza jego granice, ograniczeniem prawa zgroma-
dzeń, zamknięciem obiektów użyteczności publicznej, szkół, 
jak również innych instytucji publicznych, w tym sądów. Należy 
wskazać, że w sensie materialnym na terytorium Polski panu-
je obecnie de facto stan nadzwyczajny. Jednym z dowodów na 
rzecz tezy o panowaniu stanu nadzwyczajnego jest wprowadze-

47 MATCZAK, M.: Opinia w sprawie zgodności..., dz. cyt., s. 4.
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nie nadzwyczajnych aktów normatywnych. Wszakże zgodnie  
z art. 228 Konstytucji RP stan nadzwyczajny wprowadza się 
„w stanach szczególnych zagrożeń, jeśli zwykłe środki konstytu-
cyjne są niewystarczające”. Zdaje się temu dowodzić fakt, że nie 
ma możliwości przeprowadzenia wyborów prezydenckich zgod-
nie z regulacjami przewidzianymi w Kodeksie wyborczym, lecz 
niezbędne jest przyjęcie bezprecedensowych przepisów przewi-
dujących wyłączność głosowania korespondencyjnego.

Ponadto zorganizowanie wyborów prezydenckich mimo trwa-
jącej pandemii COVID-19 jest działaniem mogącym mieć wpływ 
na bezpieczeństwo i zdrowie obywateli biorących udział w tych 
wyborach48. Wątpliwości wzbudza również fakt, że uchwalane 
ustawy nie wdrażają rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie 
wyborów zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, 
a zatem „z uwzględnieniem zarówno zdrowia i życia wyborców, 
jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej”49. Ustawodawca, wprowa-
dzając głosowanie korespondencyjne, z jednej strony minimali-
zuje ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, a to oznacza, że nie 
zostaje ono wyeliminowane, a z drugiej – maksymalizuje je, skoro 
wybory tradycyjne mogą być przeprowadzone dopiero po uzyska-
niu szczepionki przeciwko wirusowi. W świetle stanowiska Zarzą-
du Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych ryzyko to jest poważne, gdyż w obecnej sy-
tuacji epidemiologicznej wprowadzenie głosowania koresponden-
cyjnego „nie zapewnia ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2 
zarówno członkom obwodowych komisji wyborczych, osobom 

48 MATCZAK, M.: tamże, s. 7.
49 MARCINIAK, S.: Przewodniczący PKW: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem 

wspólnym wszystkich Polaków”, 2020, https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/ak-
tualnosci/37799 (dostęp: 20.05.2020). 

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/aktualnosci/37799
https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/aktualnosci/37799
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głosującym, jak i zapewniającym obsługę techniczną wyborów”50. 
Nie ulega wątpliwości, że organizacja wyborów mimo istniejącego 
zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli stanowi naruszenie tych 
regulacji Konstytucji, które chronią bezpieczeństwo i zdrowie czło-
wieka (art. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita Pol-
ska zapewnia bezpieczeństwo obywateli, art. 38, zapewniającego 
konstytucyjną ochronę życia, oraz art. 68 ust. 1, gwarantującego 
prawo do ochrony zdrowia).
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Abstract: In the 21st century, we are witnessing unprecedented changes 
in various branches of social life. The global trend that enabled the 
coming of the next revolution was primarily the increase in the amount 
of available data and the computing capabilities of devices. In the 
present era, management is of great importance, being the main and 
dynamizing factor for the development of organizations, enterprises or 
the economy and state. It should be noted that management is “playing 
for tomorrow” in the sense of the quality of functioning organizations 
and business entities, so management should be efficient and effective, 
which is the key to the correctness of running the organization1.  
In the effectiveness of organization management, we place the greatest 
hopes on social and economic development and life in a modern 
society, which is why it is necessary to create favorable climates for 
their implementation.2 Following the applications of so-called Smart 
technologies in industry are emerging in new concepts in organization 

1 DRUCKER P.F.: Praktyka zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes, 
2017, s. 184–186.

2 LACHIEWICZ, S.: Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie. W: Le-
wandowski, J. (red.), Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe nr 1144, 2013, s. 7.
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management. These include Smart Cities, Smart Healthcare, Smart 
Buildings, Smart Mobility, Smart Grid, Smart Administration, etc.3

Keywords: evolution, industrial revolutions, management 4.0, digital 
technologies, information management, implementation practices, 
climate of innovation

Streszczenie: W XXI w. obserwujemy bezprecedensowe zmiany w róż-
nych gałęziach życia społecznego. Głównym globalnym trendem, 
który umożliwił nadejście kolejnej rewolucji, był wzrost ilości dostęp-
nych danych i możliwości obliczeniowych urządzeń. W obecnej epoce 
zarządzanie ma ogromne znaczenie, będąc głównym i dynamizują-
cym czynnikiem rozwoju organizacji, przedsiębiorstw lub gospodarki 
i państwa. Należy zauważyć, że kierownictwo „gra o jutro” w sensie 
jakości funkcjonowania organizacji i podmiotów gospodarczych, dla-
tego zarządzanie powinno być wydajne i efektywne, co jest kluczem 
do poprawnego prowadzenia organizacji4. W skuteczności zarządza-
nia organizacją pokładamy największe nadzieje w rozwoju kontekście 
społeczno-gospodarczego i życia we współczesnym społeczeństwie, 
dlatego konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających ich realiza-
cji5. W ślad za zastosowaniami tzw. inteligentnych technologii w prze-
myśle pojawiają się nowe koncepcje w zarządzaniu organizacjami. 
Można do nich zaliczyć inteligentne miasta (smart cities), inteligentną 
opiekę zdrowotną (smart healthcare), inteligentne budynki (smart buil-
dings), inteligentne pojazdy (smart mobilities), inteligentną energetykę 
(smart grid), inteligentną administrację (smart administration) itd.6

Słowa kluczowe: ewolucja, rewolucje przemysłowe, zarządzanie 4.0, 
technologie cyfrowe, zarządzanie informacjami, praktyki wdrażania, 
klimat innowacji

3 GIERSZEWSKA G.: Co dalej z zarządzaniem? Warszawa: Wydawnictwo 
OWPW, 2018, s. 23–25.

4 DRUCKER, P.F.: Społeczeństwo prokapitalistyczne [The Post-Capitalist So-
ciety]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, 186–188.

5 LACHIEWICZ, S.: Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie. W: Le-
wandowski, J. (red.), Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe nr 1144, 2013, s. 7.

6 GIERSZEWSKA, G.: dz. cyt., s. 23–25.
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1. WSTĘP
W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami bezprecedensowych 
zmian w różnych gałęziach życia społecznego. Głównym global-
nym trendem, który umożliwił nadejście kolejnej rewolucji, stał się 
wzrost ilości dostępnych danych oraz możliwości obliczeniowych 
urządzeń. Zarządzaniu obecnie przypisuje się ogromne znacze-
nie, które stało się głównym czynnikiem dynamizującym rozwój 
organizacji, przedsiębiorstw czy gospodarki i państwa. Należy za-
uważyć, iż zarządzanie to „gra o jutro” w sensie jakości funkcjo-
nowania organizacji, jak i podmiotów gospodarczych, dlatego też 
zarządzanie powinno być sprawne i skuteczne, co jest kluczem 
do poprawnego prowadzenia organizacji7. W skuteczności zarzą-
dzania organizacjami największe nadzieje pokładamy w rozwoju 
społecznym i gospodarczym i życiu w nowoczesnym społeczeń-
stwie, warunkiem koniecznym osiągnięcia tych celów jest zatem 
tworzenie korzystnych klimatów dla ich realizacji8.

W ślad za zastosowaniem tzw. inteligentnych technologii 
w przemyśle pojawiają się nowe koncepcje w zarządzaniu organi-
zacjami. Można do nich zaliczyć inteligentne miasta (smart cities), 
inteligentną opiekę zdrowotną (smart healthcare), inteligentne bu-
dynki (smart buildings), inteligentne pojazdy (smart mobilities), inte-
ligentną energetykę (smart grid), inteligentną administrację (smart 
administration) itd.9 W wyniku ich zastosowania wszelkie obszary 
życia społecznego i gospodarczego będą na bieżąco obserwowa-
ne i rejestrowane w sposób pozwalający na dogłębną i precyzyjną 
analizę. Jej skuteczność będzie zależała od umiejętności przefil-
trowywania wyjątkowo obszernych danych i wyselekcjonowania  

7 DRUCKER, P.F.: Społeczeństwo prokapitalistyczne…, dz. cyt., s. 186–188.
8 LACHIEWICZ, S.: Menedżer jako promotor…, dz. cyt., s. 7.
9 GIERSZEWSKA, G.: dz. cyt., s. 23–25.
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właściwych. Oznacza to nowe wyzwania dla nauk społecznych, 
a wśród nich nauk o zarządzaniu. Za ich sprawą możliwe stało się 
lepsze zarządzanie zasobami firmy (osobowe, finansowe, mate-
riałowe, jak i informacyjne), planowanie produkcji czy zarządzanie 
cyklem życia produktu. A także odejście od tradycyjnego modelu 
„push” i przejście do modelu „pull”.

Cel publikacji: 
Celem publikacji jest próba wyjaśnienia zachodzących współ-

cześnie zmian w zarządzaniu organizacjami poprzez wykorzystanie 
nowych rozwiązań technologicznych, określanych mianem 4.0.

Problem badawczy: 
Jakie instrumenty wpływają na jakość zarządzania organiza-

cjami w procesie wprowadzanych rozwiązań 4.0.

Hipoteza naukowa:
Zarządzanie organizacjami wynikające z implementacji osią-

gnięć modelu 4.0 wymagać będzie stosowania takich rozwiązań, 
które zapewnią ich konkurencyjność zarówno na rynku wewnętrz-
nym, jak i globalnym.

Metody badawcze:
  badania literatury,
  wnioskowanie. 

2.  REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA DROGĄ 
DO NOWEGO MODELU ZARZĄDZANIA 

Zmiany w procesie wytwarzania spowodowane rozwojem nauki 
i techniki stały się początkiem wypracowywania nowych jakości 
w zarządzaniu. W procesie zmian można wyróżnić etapy – są to:
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a)  pierwsza rewolucja przemysłowa (1.0) – koniec XVIII w. – która wy-
korzystała siłę wody i pary, napęd wodny i parowy otworzył drogę 
do produkcji mechanicznej;

b)  druga rewolucja przemysłowa (2.0) – koniec XIX w. – która 
związana była z elektrycznością i automatyzacją, energia elek-
tryczna dała możliwość produkcji masowej z podziałem pracy;

c)  trzecia rewolucja przemysłowa (3.0) – lata 60. XX w. – związana 
z elektroniką, systemami elektronicznymi, cybernetyką, układa-
mi nadążnymi itp.; wynikiem jej zastosowania była komunikacja 
producentów z klientem – w tym celu posługiwano się swoistą 
triadą, zwaną potocznie DNA, której nazwa pochodzi od skrótu 
trzech angielskich pojęć: distinctivness (unikatowość), novelty 
(innowacyjność) i atributes (właściwości, cechy, które wyróżniają 
produkt), jak nietrudno zauważyć, czynniki te wzajemnie się uzu-
pełniają, lub inaczej mówiąc – współgrają ze sobą10;

d)  czwarta rewolucja przemysłowa – koniec XX w. – rozważa-
jąc jej wpływ na zarządzanie, należy postawić pytanie: co 
kryje w sobie ten obszar rewolucji?11 Koncepcja ta dotyczy 
wykorzystania automatyzacji oraz przetwarzania i wymiany 
danych, a także różnorodnych nowych technologii (głównie 
cyfrowych) do: 
 tworzenia tzw. systemów cyberfizycznych,
 zmian sposobów produkcji,
 personalizacji produktów,
 zmian zasad funkcjonowania łańcuchów tworzenia wartości,
 opracowywania licznych technologii, takich jak:

10 SUCH-PYRGIEL, M.: Człowiek w dobie cyfrowej transformacji: studium so-
cjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 65.

11 TABAKOW, M., KORCZAK, J., FRANCZYK, B.: Big Data – definicje, wyzwa-
nia i technologie informatyczne. W: Informatyka Technologiczna – Bussiness Infor-
matics, 2014, nr 1(13), s. 45–55.
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–  przemysłowy Internet rzeczy,
–  chmury obliczeniowe,
–  analiza Big Data,
–  sztuczna inteligencja,
–  druk przyrostowy,
–  rzeczywistość rozszerzona,
–  roboty współpracujące,
–  produkcja w 3D. 

Jak nietrudno w tym miejscu zauważyć, klient i produkt są 
i będą nierozerwalnie związani z producentem i jego działaniami 
w obszarze jakości zarządzania, zaś osiągnięciem na miarę cza-
sów jest bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy wybrany-
mi użytkownikami12.

2.1.  Zarządzanie informacją źródłem poprawności 
zarządzania organizacją

W świetle nowych osiągnięć naukowo-technicznych pojawiło się 
zjawisko zarządzania informacją, które zachodzi dzięki systematy-
zacji, indeksowaniu, fasetyzacji, mapowaniu, hipertekstowi, typo-
logii, tagowaniu i klasteryzacji. Informacja zawsze stanowiła istotny 
element w życiu każdego człowieka i w zależności od jej charak-
teru, jakości czy aktualności jakże często decydowała o sukcesie 
lub porażce pojedynczego człowieka czy też całych społeczności. 
Otaczający człowieka świat niesie szereg wiadomości i danych 
będących podstawą funkcjonowania człowieka w świecie. Dane 
same w sobie nie muszą od razu stanowić wartości, a dopiero  

12 SITEK, M., SUCH-PYRGIEL, M.: Społeczne i ekonomiczne aspekty zarzą-
dzania w organizacjach przyszłości. Józefów: Wydawnictwo WSGE, 2018, s. 39–41.
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łączenie tych danych, kojarzenie i wnioskowanie będzie sprawiało, 
że staną się one informacjami. W swej istocie informacja udziela 
odpowiedzi na pytania: kto?, co?, gdzie?, kiedy?13 Natomiast nie 
daje odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Informacja nigdy nie stanie 
się wiedzą, ponieważ odpowiedź na to pytanie przesądza o isto-
cie wiedzy. W tym miejscu musimy pamiętać, że bez informacji 
wiedza również nie będzie istnieć14. Zatem pojęcia wiedzy i infor-
macji pozostają ze sobą w ścisłym związku, informacja jest na-
rzędziem intelektualnym, natomiast informacja sama nie stworzy 
nic nowego – jest zawsze obwodem zamkniętym, nie rozwiązuje 
problemów, jest statyczna15. Definiując informację, można poku-
sić się o następującą definicję: „informacja jest zbiorem danych, 
który został poddany kategoryzacji i został uporządkowany”16. 
Zarządzanie informacją, będące elementem zarządzania 4.0, po-
winno być wsparciem procesu finansowego, jak i zarządczego. 
Zatem proces finansowy winien obejmować elementy tworzenia 
i zarządzania budżetem organizacji (przedsiębiorstwa), zwłasz-
cza w kontekście zarządzania działalnością gospodarczą, jak też 
zarządzania elementami dającymi wsparcie w procesie podejmo-
wania decyzji. Natomiast informacja zarządcza zawiera elementy 
jakościowe, związane z oceną opisywanych zjawisk (soft informa-
tion), czyli takie, które powinny obejmować następujące obsza-
ry informacji: wspierającą, „w toku”, ostrzegawczą, planistyczną, 
opiniodawczą, będącą w kompetencji i pod kontrolą najwyższego 
kierownictwa. Ponadto informacja nie powinna być ani stronnicza, 

13 ŁOSIEWICZ, M.: Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw 
w skali regionu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 16.

14 TEGMARK, M.: Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji. Warszawa: 
Prószyński i S-ka, 2019, s. 71.

15 ŁOBAZIEWICZ, M.: Zarządzanie inteligentnym przedsiębiorstwem w dobie 
Przemysłu 4.0. Toruń: Dom Organizatora, 2019, s. 25.

16 Tamże, s. 18–19.
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ani subiektywna, zatem winna być obiektywna, istotna, dokładna, 
spójna, powinna uwzględniać horyzont czasu, jak i aktualny po-
ziom zjawiska lub procesu17. Innym podejściem do zarządzania in-
formacją w nowych wyzwaniach związanych z zarządzaniem 4.0 
jest możliwość korzystania w procesie decyzyjnym w organizacji 
z informacji w formie:
a) orientacji wewnętrznej informacji, którą jest:
  informacja rzeczowa (numeryczna) – informacja księgowa, 

inne dane numeryczne,
  informacja tekstowa (alfanumeryczna) – założenia do planu 

dotyczące działalności organizacji, oszacowania;
b) orientacji zewnętrznej informacji, którą stanowią:
  informacja rzeczowa (numeryczna) – dane dotyczące oto-

czenia tak bliższego, jak i dalszego, dane dotyczące zaopa-
trzenia materiałowo-towarowego,

  informacja tekstowa (alfanumeryczna) – regulacje prawne, 
opinie branży gospodarczej, przewidywane zakłócenia bę-
dące pochodną wprowadzanych ograniczeń18.

Przemysł

Przemysł 4.0 koncentruje się na cyfyzacji end–to–end ogółu akty-
wów fizycznych oraz integracji ekosystemów cyfrowych ze wszyst-
kimi partnerami w łańcuchu wartości. Generowanie, analizowanie, 
przetwarzanie i przekazywanie danych stanowi podstawę poten-
cjalnych zysków „obiecanych” przez zwolenników przemysłu 4.0. 
Koncepcja 4.0 doskonale wpisuje się w europejski model gospo-
darki i sprawi, że możliwe będzie: utrzymanie zrównoważonego 

17 SUCH-PYRGIEL, M.: Człowiek w dobie cyfrowej transformacji…, dz. cyt., s. 25.
18 KISIELNICKI, J., TURYNA, J.: Decyzyjne systemy zarządzania. Warszawa: 

Difin, 2012, s. 152–155.
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przemysłu, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wspieranie 
transformacji energetycznej i dostosowanie się do wysokiego po-
ziomu personalizacji. Wdrożenie robotów przemysłowych oraz 
systemów teleinformatycznych (ICT, information and communica-
tion technologies) ułatwi scalenie procesu pracy:

  z procesem projektowania przez zaopatrzenie, logistykę 
do wytworzenia końcowego produktu, którego jakość bę-
dzie wynikiem łączenia pracy programów wspomagają-
cych i optymalizujących produkcję,

  z ludźmi, którzy staną się „strażnikami jakości” na zauto-
matyzowanych liniach produkcyjnych. 

Pozwoli to również Europie z powodzeniem konkurować z in-
nymi regionami na świecie. Ogromne znaczenie w tym przypadku 
ma szybkość podejmowanych decyzji – należy rozpoczynać zmia-
ny już od razu, nie czkać na licencję czy na to, co zrobią inni; i tu 
rodzi się pytanie, czy Europa jest gotowa, by podjąć te wyzwania. 
Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, należy rozważyć następu-
jące aspekty:

   poziom otwartości gospodarki i doskonałości sieci innowacji,
   dostosowanie się do konwergencji różnych branż przemysłu,
   wykwalifikowanie, elastyczność i interdyscyplinarność 

pracowników,
   poliwalencję pracowników w procesie świadczenia pracy19.

W tym miejscu napotykamy różnego rodzaju ograniczenia; 
technologiczne, ekonomiczne, kompetencyjne, gospodarcze, 
polityczne, formalno-prawne, mentalnościowe itp. Aby temu 
sprostać, należy dokonać gradacji potrzeb informacyjnych  

19 Tamże, s. 52–53.
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– w głównej mierze tych, które wiążą się z dostępem do infor-
macji wraz z czynnikiem niepewności, ponieważ w podejmo-
waniu decyzji nigdy nie posiadamy pełnej informacji na temat 
określonego problemu. Dlatego podjęcie decyzji zawsze będzie 
się wiązało z ryzykiem, natomiast zapewnienie odpowiedniej ja-
kości informacji może wpłynąć na obniżenie poziomu ryzyka20. 
Powyższe znalazło potwierdzenie w rozwoju samego procesu 
informacyjnego, który w ostatnim czasie wpłynął również na 
zmianę paradygmatu gospodarowania informacją. Na taki stan 
rzeczy złożyły się zmiany w strukturze wartości dodanej, ponie-
waż rozszerzony został katalog potrzeb o dobra informacyjne, 
takie jak: edukacja, nowe technologie, multimedia itp. Z kolei 
identyfikacja zasobów informacyjnych w różnych obszarach go-
spodarki może wpływać na przewagę konkurencyjną, a dzięki 
temu oddziaływać na przebieg wzrostu gospodarczego. W kon-
sekwencji informacja stała się treścią imperatywu gospodaro-
wania w dziedzinie, którą określamy jako gospodarka oparta na 
wiedzy21. Należy pamiętać, że tylko w takim kontekście informa-
cja może odgrywać kluczową rolę. Sama w sobie jest jedynie 
„surowcem” przeznaczonym do dalszego wykorzystania i dla-
tego powinna znaleźć dopełnienie w wiedzy. Bez tego związku 
informacja będzie po prostu bezużyteczna22.

20 GRABOWSKI, M., ZAJĄC, A.: Dane, informacja, wiedza – próba definicji. 
W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, nr 798,  
s. 99–116.

21 SITEK, M., SUCH-PYRGIEL, M.: Społeczne i ekonomiczne aspekty zarzą-
dzania…, dz. cyt., s. 82–84.

22 ARENDT, M.: Innovation and Design for Six Sigma. W: Journal of Economics 
and Organization of Future Enterprise, 2009, 4, nr 2, s. 22–32.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-ba1b6418-6a26-3d39-b985-7fc647a949e3
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-45aa0654-f92e-300d-9441-391e37f304c6
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-6ee83e4a-fe0d-3c12-bf5c-e3a78f5e2bf5
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3. WYZWANIA I ZAGROŻENIA
Niektóre funkcje zarządzania są i będą realizowane w świecie wir-
tualnym, w którym spotkamy się z gamą dylematów, z którymi na 
dziś dzień nie potrafimy sobie radzić, ale które zmuszają do roz-
poczęcia konkretnych badań i analiz, które powinny dostarczyć 
odpowiedzi na liczne pytania. Na przykład: jak nowe technologie 
wpływają i będą wpływać na zachowania i postawy użytkowników 
– interesariuszy organizacji? Jakie umiejętności są i będą potrzeb-
ne do zarządzania wizerunkiem firmy i profilem kandydata w me-
diach społecznościowych? Czy pojawi się nowy zawód związa-
ny z obsługą procesów rekrutacji w Internecie? Czy e-searching 
będzie pomysłem tylko na werbunek wstępny, czy z powodze-
niem da się nim zastąpić prowadzącego wywiady w procedurach  
Assessment Centre? Jak poradzić sobie z webowym kandy-
datem? Czy prawdą jest, że szkolenia e-learningowe zastąpią 
szkolenia realizowane metodami tradycyjnymi? W jakim kierunku 
i w jaki sposób kształcić uczących się i nauczających, którzy są 
często przedstawicielami dwu różnych pokoleń, by zminimalizo-
wać dysonans panujący na linii cyfrowy uczeń–cyfrowo wykluczo-
ny nauczyciel? Jak przekonać wykładowców, trenerów, facilitato-
rów, coachów i mentorów do edukacji w Web 2.0?23

3.1 Świadomość korzyści i zagrożeń rewolucji 4.0

  duże nakłady finansowe na wdrażanie zautomatyzowa-
nych linii produkcyjnych,

23 CEWIŃSKA J., WOJTASZCZYK K., Metody i techniki zarządzania zaso-
bami ludzkimi w kontekście wirtualizacji zarządzania. W: Listwan, T., Sułkowski, Ł. 
(red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Difin, 2016.
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  opłacalność przedsięwzięcia oraz czas potrzebny na zwrot 
inwestycji (eksperci określają ten okres nawet na 5–10 lat),

  deficyt pracowników z kwalifikacjami technicznymi (m.in. 
starzenie się społeczeństwa); przewiduje się, że w bran-
ży ICT do 2020 r. zniknie z rynku około 825 tys. specja-
listów,

  osoby nieposiadające wyspecjalizowanych umiejętności 
mogą stracić zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykorzy-
stujących zaawansowane technologie – aby temu zapo-
biec, około 47% pracowników produkcji, transportu, sprze-
daży i usług, czyli tzw. niebieskich kołnierzyków, powinno 
zmienić charakter wykonywanej pracy,

  bezpieczeństwo pracy, które musi być rozpatrywane przy-
najmniej na dwóch i więcej poziomach, polegające na:
–  utrzymaniu prawidłowego otoczenia firmy (mogą to być 

systemy monitorujące stężenie CO2, zapewniające od-
powiedni poziom tlenu w miejscu pracy itp.),

–  ergonomii miejsca pracy – zarówno koncepcyjnej, jak 
i korekcyjnej,

–  inwestowaniu w opiekę medyczną24. 

3.2. Adekwatność działań

Zmiany zachodzące pod wpływem rozwoju technologii informa-
tycznej rewolucjonizują różne obszary życia człowieka. Obok 
realnego świata pojawił się wirtualny, w którym spotykamy się 
z ludźmi, rozmawiamy z nimi, pracujemy. To specyficzne środo-
wisko wpływa nie tylko na sferę życia prywatnego jednostki, ale 

24 TEGMARK, M.: Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji. Warszawa: 
Prószyński i S-ka, 2019, s. 169.
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i na świat organizacji. Choć obecnie trudno jeszcze przewidzieć 
wszelkie skutki przemian zachodzących pod wpływem procesów 
informatyzacji i wirtualizacji, pewne jest, że nastąpią.

Dlatego też warto zastanowić się, jaki będą miały one wpływ 
na rozwój nauk o zarządzaniu. A zatem jak na skutek przeobrażeń 
będą ewoluowały:

  modele organizacji,
  role człowieka jako członka instytucji,
  metody i techniki zarządzania,
  tworzenie dobrych praktyk wdrożeniowych,
  transfer wiedzy inżynierskiej,
  budowanie modeli, np. dotyczących efektów ekonomicz-

nych,
  budowanie bazy środków technicznych i narzędzi inżynier-

skich dla tworzenia nowych rozwiązań industrialnych,
  upowszechniane dobrych praktyk25.

4. ROLA WIRTUALNEGO ŚWIATA
Wirtualny świat można interpretować jako efekt, siłę, która istnieje, 
chociaż dokładnie nie można jej obserwować i zmierzyć. Syno-
nimem wirtualnej rzeczywistości jest wirtualny świat. Termin ten 
oznacza każdy świat tworzony przez komputer:

  prosty świat gier dla jednego gracza,
  rozbudowany świat gier dla jednego i więcej graczy,
  świat gier sieciowych przeznaczony dla wielu odbiorców, 

jak również
  zaprojektowany z myślą o interakcjach międzyludzkich.

25 SUCH-PYRGIEL, M.: Człowiek w dobie cyfrowej transformacji…, dz. cyt.,  
s. 247.
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Wirtualne rzeczywistości zazwyczaj skupiają wokół siebie 
społeczności, których członkowie komunikują się w grze w wirtu-
alnym świecie – jak nietrudno zauważyć, zachodzi zatem interak-
tywność. Jej istotą jest połączenie własności systemów złożonych 
z maszyn i posługujących się nimi ludzi, które zapewnia tymże 
strukturom sprzężenie zwrotne, czyli komunikację i współdziała-
nie26. Należy zwrócić uwagę, iż udział dużej liczby aktywnych od-
biorców w wirtualnym świecie jest możliwy dzięki usieciowieniu za 
sprawą Internetu. Mimo że początki Internetu datowane są na lata 
60. XX w., to jego intensywny rozwój nastąpił dopiero trzydzieści 
lat później, kiedy pojawiła się możliwość dostępu do sieci poprzez 
modemy.

Ewolucję dokonującą się w Internecie opisać można jako 
przejście od ery Web 1.0 do 3.0. Sieć 1.0 (koniec XX i początek 
XXI w.) charakteryzuje komunikacja jednokierunkowa – tylko do 
odbioru, zaś w erze Web 2.0 (po roku 2001) powstają serwisy, 
a użytkownicy portali mają nie tylko możliwość pozyskiwania da-
nych, ale i samodzielnego kreowania treści.

Z kolei Web 3.0 to sposób na generowanie nowej wiedzy 
z istniejących zasobów Internetu. Jego istotą jest wyszukiwanie 
informacji w sposób celowy i zgodny z oczekiwaniami użytkowni-
ka. Wykorzystując semantykę i sztuczną inteligencję, Web 3.0 in-
terpretuje teksty źródłowe oraz analizuje je pod kątem wykonania 
konkretnego zadania27. Jak wskazują źródła, liczba internautów 
na świecie przekroczyła magiczną liczbę 3 mld, a w Polsce około 
20 mln, z czego około 70% użytkowników zagląda do Internetu 
codziennie. Ponad 93% przedsiębiorców ma dostęp do Internetu, 

26 GRUDZEWSKI, W., HEJDUK, I.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: 
Difin, 2002, s. 40–41.

27 SUCH-PYRGIEL, M.: Człowiek w dobie cyfrowej transformacji…, dz. cyt., s. 55.
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przy czym około 60% posiada własną witrynę, dzięki czemu zwięk-
sza się ich obecność na rynku.

Sieć jest miejscem reklamowania działalności oraz produktów 
czy usług, służy sprzedaży, jak i nawiązywaniu kontaktów bizne-
sowych. Internet zmienia też sposób realizacji funkcji kadrowej. 
Dzięki możliwościom technicznym działy personalne powoli prze-
stają być postrzegane jako komórki nastawione na zaspokajanie 
potrzeb klientów wewnętrznych. Stają się otwarte na otoczenie, 
do których zalicza się nie tylko pracowników, ale klientów, ko-
operantów, jak i udziałowców. O tym, że wirtualny świat staje się 
miejscem realizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi, 
przekonują praktyki w tym zakresie. Niektóre firmy, wykorzystując 
aplikacje z dostępem do Internetu:

  nawiązują kontakt z potencjalnymi kandydatami w proce-
sie rekrutacji poprzez fanpage na Facebooku czy kanały 
firmowe na YouTubie,

  w wirtualnym świecie realizują funkcję szkoleniową28.

4.1. Funkcja szkoleniowa

Na skutek rozwoju elektronicznego uczenia się i nauczania war-
tości aplikacyjne tych procesów mogą występować nie tylko w for-
mie szkolenia zorganizowanego, ale i samodzielnego studiowa-
nia. Popularyzacja distance learningu, a szczególnie uczenia się 
za pomocą komputera i Internetu, sprawia, że każdy może zdoby-
wać wiedzę w dowolnym dla niego miejscu i czasie. Uczenie się 
ma charakter zindywidualizowany i przyjmuje postać modelu 3J. 
Jest ono: dostosowane do potrzeb osoby szkolonej – just for me, 

28 SITEK, M., SUCH-PYRGIEL, M.: Społeczne i ekonomiczne aspekty zarzą-
dzania…, dz. cyt., s. 55–56.
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organizowane, gdy jest potrzebne – just in time, wystarczające 
– just enough29. Coraz częściej nauczanie na odległość bazuje 
na mobilnych technologiach edukacyjnych. W zależności od trybu 
prowadzonych zajęć (synchroniczny lub asynchroniczny) można 
w nich uczestniczyć nie tylko za pomocą komputera przenośne-
go, ale przy użyciu palmtopa, iPoda, PSP czy odtwarzacza MP3. 
Współczesne uczenie się w Internecie zmierza jednak w kierunku 
jeszcze większej indywidualizacji. Mówi się o ewolucji od e-lear-
ningu do we-learningu, w którym przeciwieństwie do tradycyjnych 
pasywnych metod nauczania akcent położony jest na tworzenie 
przez użytkowników nowych treści, budowaniu więzi i wymianie 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia. Do najpopular-
niejszych narzędzi tego typu zalicza się: mechanizmy Wiki, blogi, 
serwisy pozwalające wymieniać się plikami (serwisy podcastingu, 
vidcastingu, współdzielenia wideo, fotografii itp.), serwisy spo-
łecznościowe30.

5.  OUTSOURCING ZADAŃ PERSONALNYCH 
W OBSZARZE 4.0

Funkcje personalne zostały w ostatnim czasie poddane restruktu-
ryzacji związanej z koniecznością podniesienia efektywności dzia-
łań podejmowanych w ich ramach, a także ukierunkowania ich na 
zaspokojenie potrzeb klientów (castomerization). Postępowanie 
związane z wydzielaniem ze struktury przedsiębiorstwa pew-
nych obszarów działalności określa się terminem pochodzącym 
z języka angielskiego – outsourcing. Outsourcing traktuje się jako 

29 Second Life Education, The Virtual Learning Advantage. San Francisco: Lin-
den Research, 2011, s. 33.

30 ŁOBAZIEWICZ, M.: Zarządzanie inteligentnym przedsiębiorstwem w dobie 
Przemysłu 4.0. Toruń: Dom Organizatora, 2019, s. 53–56.
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przedsięwzięcie strategiczne o charakterze restrukturyzacyjnym, 
prowadzące do wyszczuplenia oraz uelastycznienia struktury or-
ganizacyjnej przedsiębiorstwa, co wpływa ostatecznie na trwałą 
reformę działalności firmy, polegającą na skoncentrowaniu jej na 
działalności podstawowej31. Aby outsourcing prowadził do uzyska-
nia trwałych i długotrwałych efektów, musi odbywać się według 
spoistej i przystosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębior-
stwa procedury, która obejmuje następujące etapy:

  analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa,
  określenie celów planowanego wydzielenia obszaru dzia-

łalności,
  identyfikację obszarów do wydzielenia,
  analizę opłacalności przedsięwzięcia w perspektywie bie-

żącej i strategicznej,
  wybór partnera,
  określenie warunków współpracy,
  monitoring wydzielonego obszaru działalności.

Współczesny rynek pracy jest zróżnicowany oraz dynamicz-
ny. Systematycznie zachodzą na nim zmiany, powstają nowe sta-
nowiska, a znikają stare. Z jednej strony pracodawcy wymagają 
od swoich pracowników coraz więcej, natomiast z drugiej – roz-
wój nauki, techniki, łatwiejszy dostęp do wiedzy itp. sprawiają, iż 
pracownicy mogą spełniać coraz wyższe wymagania, ale i sta-
wiać wyższe żądania wynikające z przebiegu procesu świadcze-
nia pracy32.

31 SITEK, M., SUCH-PYRGIEL, M.: Społeczne i ekonomiczne aspekty zarzą-
dzania…, dz. cyt., s. 94.

32 POCZTOWSKI, A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnic-
two PWE, 2016, s. 100.
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6.  SECOND LIFE W PROCESIE 
KSZTAŁCENIA KADR

Nauka przenosi się również do środowiska 3D. Najpopularniej-
szym z nich jest Second Life, stworzony i udostępniony przez 
firmę Linden Lab. Obecnie w Second Life działa ponad 700 in-
stytucji edukacyjnych. Do celów edukacyjnych portalu tego uży-
wają Oxford, Harvard czy British Council (Second Life Education). 
W Second Life zainwestowały IBM, Dell, BP i Intel. W październi-
ku 2007 r. powstała w nim pierwsza polska placówka akademic-
ka – Academia Electronica. Tym co odróżnia edukację w Second 
Life od innych form e-learningu, jest trójwymiarowy awatar osoby 
uczącej się. Każdy uczestnik ma możliwość decydowania o swo-
im wyglądzie i jego modyfikacji. Dzięki elektronicznemu wcieleniu 
dostrzega się ekspresję słuchaczy – poprzez obserwację ich po-
wierzchowności, wyglądu i gestów. Mimo że nauka odbywa się 
w świecie iluzorycznym, wymaga autentycznego uczestnictwa. 
Jeśli student odejdzie od komputera, przez kilka minut nie używa 
myszki lub klawiatury, jego awatar zasypia i inni uczestnicy zajęć 
widzą, że nie uważa.

Możliwości Second Life są praktycznie nieograniczone. In-
ternauci mogą dotrzeć do dowolnego miejsca przeznaczenia, 
chodząc, latając lub teleportując się. Są w stanie odwiedzić naj-
bardziej znane muzea świata, zobaczyć piramidy, „wniknąć” do 
wnętrza atomu.

Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest pojawianie 
się na rynku nowych pokoleń. Ci młodzi ludzie obecnie spędzają 
w sieci kilka godzin, wirtualny świat jest ich naturalnym środowi-
skiem: „kopalnią wiedzy, miejscem ekspozycji własnego ja, zawią-
zywania społecznych więzi, miejscem intymnych schadzek”33.

33 Second Life Education, The Virtual Learning…, dz. cyt., s. 33–36.
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7. ZAKOŃCZENIE
Dostęp do wirtualnej rzeczywistości na pewno stwarza szanse dla 
rozwoju nauk o zarządzaniu. Przed badaczami otwierają się wro-
ta do poznania czegoś, co do niedawna wydawało się science 
fiction. Choć procesy odbywające się w wirtualnym świecie nie 
są jeszcze wystarczająco rozpoznane, analitycy z różnych środo-
wisk naukowych przekonują, iż prognozowanie w tej dziedzinie 
nie jest z pewnością zajęciem niedorzecznym i warto temu po-
święcić czas, żeby przygotować się do wyzwań przyszłości. Wir-
tualny świat nie jest fikcją, dlatego trzeba nauczyć się korzystać 
z niego jako narzędzia, nie zapominając o świecie realnym, dla 
którego Internet nie jest „naturalnym środowiskiem”. Rozwój cyfro-
wy w Polsce musi ulec wzmocnieniu, by rynek usług był konkuren-
cyjny w stosunku do Europy Zachodniej – niski poziom kompeten-
cji cyfrowych w społeczeństwie wpływa negatywnie na potrzebę 
cyfryzacji przedsiębiorstw. Dlatego warto inwestować w szkolenia 
i podnoszenie kompetencji pracowników – stanowi to szansę dla 
osób słabiej wykwalifikowanych oraz przynosić będzie korzyści 
pracodawcy jako rozwiązanie mniej kosztochłonne niż rotacyjne 
zatrudnianie nowych pracowników. Skoro wdrażanie osiągnięć re-
wolucji 1.0 trwało wieki, 2.0 – kilkadziesiąt lat, 3.0 – zaledwie kilka 
lat, to jak długi będzie żywot koncepcji 4.0, gdzie koncepcja 5.0 
rozwija się w zawrotnym tempie, a 6.0 puka do drzwi? Musimy być 
zatem przygotowani na nowe wyzwania. 
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of victims, those internationally classified as vulnerable victims. The 
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1. INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor el 28 de octubre de 2015 del Estatuto de la 
Víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de 
la víctima del delito, de 28 de abril de 2015, Est.Vict1), debía 
suponer un cambio sustancial y real en la posición que la víctima 
ocupa en nuestro ordenamiento jurídico; cambio que si bien se 
está produciendo progresivamente no lo hace tan rápido como 
sería necesario y, lo que es más grave, no sabemos cuánto se 
habrá visto afectado por la situación de crisis social y sanitaria 
que estamos padeciendo y la crisis económica que nos espera.

Y ello, pese a la recurrente afirmación de que la víctima 
en España ocupa, a efectos procesales penales, un papel 
privilegiado y que la diferencia de los países de nuestro entorno2. 
El fundamento de esta afirmación es sencillo a priori: El ofendido 
o perjudicado por un delito puede ejercer la acción penal, a través 
de la acusación particular (arts. 109 y 109bis Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, a partir de aquí LECrim) (la acusación privada cuando 
se trata de un delito privado), en igualdad de condiciones con el 

1 Recuérdese que este texto legal es consecuencia de la necesidad de 
adaptar la legislación española en materia de víctimas a la legislación europea 
tras la aprobación de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen Normas mínimas 
sobre los Derechos, el Apoyo y la Protección de las Víctimas de Delitos,  
v., DE HOYOS SANCHO, M. (Coord): Garantías y derechos de las víctimas 
especialmente vulnerables en el marco jurídico de la unión europea, Ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2013, p. 1; ORDEÑANA GEZURAGA, I: El Estatuto jurídico de la 
víctima en el Derecho Jurisdiccional español, Instituto Vasco de Administraciones 
Públicas, Bilbao, 2014, passim.

2 GOMEZ COLOMER, J.L: Estatuto jurídico de la víctima del delito (La posición 
de la víctima del delito ante la Justicia Penal. Un análisis basado en el Derecho 
Comparado y en las grandes reformas españolas que se avecinan), Aranzadi, Ci-
zur-Menor, 2015, pp. 41 y ss; FERREIRO BAAMONDE, X: La víctima en el proceso 
penal, La Ley, Madrid 2005, passim; DE HOYOS SANCHO, M: El ejercicio de la 
acción penal por las víctimas, Ed. Aranzadi, 2016, pp. 79 y ss.
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Ministerio Fiscal, quien no ostenta, por tanto, el monopolio en el 
ejercicio de la acción penal. 

Siendo esto cierto, esta posibilidad a favor de la víctima no 
debe necesariamente llevarnos a la conclusión de que se pueda 
sin más afirmar la efectividad del sistema para proteger a la 
víctima o, más importante aún, que lo que la víctima demande 
del sistema para sentirse “protegida” sea, precisamente, que se 
le permita ejercer la acusación al mismo nivel que el Ministerio 
Fiscal. Así, por ejemplo, el posible ejercicio de la acción penal 
por la víctima no evita la tan temida victimización secundaria, ni 
le impide tener que comparecer las veces que sea citada para 
declarar antes las autoridades policiales y judiciales para narrar 
los hechos sufridos, o no ser creída en su declaración en ciertos 
delitos, entre otros problemas. Desde esta perspectiva crítica 
creemos que debe entenderse el Estatuto de la Víctima del delito, 
cuyo análisis va a ser el objeto principal de estas páginas, ya 
que dicho texto no se centra únicamente, al contrario que la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, a la que obligatoriamente también 
habremos de referirnos, en la víctima que ejercita la acción penal, 
convirtiéndose en parte del proceso, sino también en aquélla 
que no siendo parte del proceso sí quiere tener en él cierta 
participación. 

Esta preocupación por el papel de la víctima en el proceso penal, 
que se pone de manifiesto en las recientes reformas acaecidas en 
España es una manifestación más del replanteamiento respecto al 
papel del proceso penal y su función en las sociedades actuales3. 
Si bien tradicionalmente el proceso penal se ha entendido, y sigue 

3 GARCÍA COSTA, F.M: La víctima en las constituciones, Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2014; DE HOYOS SANCHO, M: “El tratamiento procesal de las víctimas 
tras las reformas de 2015”, en FUENTES SORIANO, O., (Dir.): El proceso penal: 
Cuestiones fundamentales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2017, 2017, pp. 201 y ss.
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siéndolo, como un instrumento de realización del ius puniendi del 
Estado, lo cierto es que actualmente se considera que dicho proceso 
debe configurarse también como un instrumento de garantía de 
derechos y valores, pero no sólo del encausado, sino también de la 
víctima del delito, a la que debe igualmente tomar en consideración 
y “proteger”; debiendo ambas funciones convivir pacíficamente. 
Así, sin menoscabar los derechos y garantías reconocidos 
a los imputados, es necesario prever los cauces específicos para 
asegurar no sólo la efectiva reparación o resarcimiento de las 
víctimas, sino también para la recuperación moral de la víctima  
y evitar su victimización secundaria.

Objeto principal de esta aportación, por tanto, será poner de 
manifiesto la regulación del Estatuto de la Víctima del delito, sin 
obviar cuando sea necesario la de la LECrim, para establecer cuál 
es normativamente el marco de protección de las víctimas del delito 
y si dicha protección es efectiva en situaciones de crisis como la 
que estamos sufriendo en este momento. De hecho, nos podemos 
encontrar con unas medidas de protección que, siendo a priori muy 
positivas, queden en gran parte invisibilizadas o sin aplicación en 
situaciones como de crisis social como la actual. A nadie escapa 
que muchas de estas víctimas y sus victimarios pertenecen al 
núcleo familiar, con el que nos hemos visto abocados a convivir, sin 
apenas posibilidad de salida, durante un largo periodo de tiempo.

 

2. LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA VULNERABLE
No encontramos en el Estatuto de la Víctima del delito, pese 
a su minuciosidad en otros aspectos, un concepto de víctimas 
vulnerables o con necesidades especiales de protección, lo que 
nos obliga a partir de no pocos textos internacionales en los que 
sí se hace referencia a dicho concepto. Si, en cambio, es más 
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explícita la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012 , por la que se establecen 
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección 
de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2001/220/JAI del Consejo (Directiva 2012, a partir de 
este momento), que dedica su último capítulo a las víctimas con 
necesidades especiales, regulando tanto qué tipo de víctimas 
entran dentro de dicha condición, cómo el reconocimiento a las 
mismas de tal condición4.

Atendiendo a los documentos internacionales en la materia, 
aún aquellos de carácter sectorial, podemos considerar víctimas 
vulnerables o con necesidades especiales a aquéllas que, 
en atención a ciertas circunstancias (edad, razones sociales  
o culturales, situación de minusvalía o incapacidad), por la 
gravedad y naturaleza del delito del que hayan sido objeto (por 
ejemplo, su especial naturaleza violenta), son susceptibles de 
sufrir de forma más severa los efectos de victimización, lo que 
exige que deban ser objeto de un estudio, valoración y tratamiento 
específico (menores, personas con capacidad modificada 
judicialmente, mujeres, víctimas de ciertos delitos, etc)5. Sin 

4 ARMENTA DEU, T: Código de buenas prácticas para la protección de víc-
timas especialmente vulnerables, Ed. Colex, Madrid, 2011, passím; DE HOYOS 
SANCHO, M: Garantías y derechos de las víctimas especialmente vulnerables en 
el marco jurídico de la unión europea, cit., passim (ambas obras en edición bilingüe 
castellano/inglés).

5 S TJUE de 16 de junio de 2005, caso Pupino (asunto C105/03). Siguiendo 
la enumeración realizada por Gómez Colomer en el completo estudio monográfico 
Estatuto jurídico de la víctima del delito..., cit., pp. 217 y 218, entrarían dentro de 
dicha categoría las siguientes víctimas: 

1) Por razones de etnia (indígenas, gitanos, afroamericanos y subsaharianos).
2) Por razones de orientación o identidad sexual (gays y lesbianas). 
3) Por razones religiosas (judíos, musulmanes).
4)  Por razones de edad: Menores de edad, niños y personas mayores o ter-

cera edad.
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perjuicio de lo que diremos posteriormente, esta calificación 
dependerá de la evaluación individual que de la misma se haga 
atendiendo – en el caso español - a lo establecido en el art. 23 del 
Estatuto, particularmente a la situación personal de la víctima y a la 
naturaleza del delito y la gravedad de los efectos y perjuicios del 
mismo sobre la persona6. Es decir, salvo en el caso de menores 
y personas discapacitadas, la condición de víctima vulnerable no 
es automática.

Pues bien, adelantamos ya que para estas víctimas el Estatuto 
prevé un régimen específico asistencial y jurídico, basado en el 
trato individualizado, cuya finalidad principal es la tutela de este 
tipo de víctimas, pero también su reparación y recuperación como 
ser humano.

5) Por razones psíquico-físicas: Discapacitados.
6) Por razones de enfermedad: Enfermos terminales (SIDA, ébola, epidemias, etc.).
7) Por razones de nacionalidad: Extranjeros (inmigrantes legales e ilegales).
8) Por razones políticas: Víctimas del abuso de poder.
9) Por razones de sexo:

 a) Víctimas de acoso sexual, directo o ambiental.
 b) Víctimas de violencia de género.
 c) Víctimas de acoso laboral (mobbing).
 d) Víctimas de maltrato laboral.
 e) Víctimas de trata de seres humanos y comercio sexual.

 10)  Por razones de delincuencia organizada (terroristas, mafias, narcotrafi-
cantes, contrabandistas, piratas, etc.):

 a) Víctimas del terrorismo.
 b) Víctimas de la esclavitud.
 c) Víctimas de servidumbres.
 d) Víctimas de trabajo forzado.
 e) Secuestrados.
  f) Desaparecidos forzosos.

GÓMEZ COLOMER, J.L.: Estatuto jurídico de la víctima del delito..., cit., pp. 217 y 218
6 VILLACAMPA ESTIARTE, C: «La protección de las víctimas en el proceso 

penal tras la aprobación de la LEVD», en TAMARIT SUMALLA, J.M: El Estatuto de las 
víctimas de delitos: comentarios a la Ley 4/2015, Ed.  Tirant lo Blanch, Valencia, 2015; 
DE HOYOS SANCHO, M: Garantías y derechos de las víctimas..., cit. pp. 49 y ss.
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3.  LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS 
VÍCTIMAS DEL DELITO PREVISTAS  
EN EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA

Previamente a analizar las medidas de protección específicas 
previstas a favor de las víctimas vulnerables tanto en el Estatuto 
como en la LECrim, consideramos importante hacer también una 
referencia a las medidas de protección que a favor de toda víctima de 
un delito se prevén en el Estatuto, en tanto que se trata de previsiones 
que son de aplicación a toda víctima, sea o no vulnerable. 

La propia norma destaca como uno de sus contenidos más 
importantes el reconocimiento de un conjunto de derechos a favor de toda 
víctima de un delito, afirmando expresamente que nace con “vocación de 
ser el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de 
todas las víctimas de delitos…”. Comencemos, por tanto, con la referencia 
a tales derecho, partiendo de la propia estructura del texto legal7.

7 GÓMEZ COLOMER, Estatuto jurídico de la víctima del delito..., cit., pp. 289  
y 290 sistematiza estos derechos de la siguiente forma:

1. Derechos no procesales:
a)  Derecho a no ser molestada por abogados y procuradores en búsqueda 

fácil de clientes, cuando sea víctima de una catástrofe, calamidad pública, 
etc… con número elevado de víctimas (art. 8);

b)  Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo (art. 10).
2. Derechos procesales penales:

a)  Derecho a entender y ser entendida (art. 4);
b)  Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades 

competentes (art. 5);
c)  Derechos como denunciante (art. 6);
d)  Derecho a recibir información sobre la causa penal (art. 7);
e)  Derecho a la traducción e interpretación (art. 9);
f)  Derecho a participar en el proceso penal:

1) Como parte procesal:
I. Derecho a ser parte penal y civil (art. 11);
II. Derecho al reembolso de gastos (art. 14);
III. Derecho a la Justicia restaurativa (art. 15);
IV. Derecho a la justicia gratuita (art. 16).



ANDREA PLANCHADELL GARGALLO

154

1. Breve referencia al concepto de víctima

Previo a dicho estudio, es necesario hacer una breve 
referencia al concepto de víctima establecido en este texto legal. 
El Estatuto establece, por primera vez en la legislación española, 
un concepto “unitario” de víctima del delito “más allá de su 
consideración procesal”. Se trata de un concepto aplicable a la 
víctima de “todo tipo de delito”, para seguidamente distinguir entre 
víctimas directas e indirectas, con especial mención también a las 
víctimas con necesidades especiales y, lo que es muy importante, 
al margen de su posición procesal, es decir, si ha decidido o no 
participar en el proceso ejerciendo la acción penal8. El art. 2, 
concretamente, establece el siguiente concepto de víctima:

a)  Víctima directa se considera a “toda persona física que haya 
sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, 

2) Sin ser parte del proceso:
I.  Derecho a proporcionar pruebas e información a las autoridades 

de persecución (art. 11);
II.  Derecho a que se le comunique el auto de sobreseimiento y a su 

impugnación (art. 12);
III.  Derecho a conocer ciertas resoluciones dictadas en ejecución  

y a recurrirlas (art. 13); 
IV.  Derecho a presentar denuncias en España siendo extranjero por 

delito cometido en el extranjero.
3) Independientemente de su decisión de ser o no parte:

I.  Derecho a la protección física (art. 19); 
II.  Derecho a evitar el contacto entre víctima e infractor (art. 20);
III.  Derecho a una protección específica durante la fase de investi-

gación (art. 21); 
IV.  Derecho a la protección de la intimidad (art. 22).

3. Derechos procesales no penales:
a) Derecho a la devolución de bienes (art. 18).

8 PLANCHADELL GARGALLO, A: «La víctima en el nuevo Código procesal penal 
desde la perspectiva de las exigencias europeas», en MORENO CATENA V., (Dir.):  
Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 1140; 
DE HOYOS SANCHO, M: El ejercicio de la acción penal por la víctima, cit., pp. 19 y ss.
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en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales 
o perjuicios económicos directamente causados por la comisión 
de un delito”. Se reproduce aquí el concepto que de víctima 
directa se encuentra en la Directiva 2012.

b)  Víctima indirecta es “en los casos de muerte o desaparición de una 
persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo 
que se tratare de los responsables de los hechos: 1. El cónyuge 
no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del 
cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento 
de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; la 
persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera 
estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los 
hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de 
la víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en 
línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren 
bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela  
o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. 2. En caso 
de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta  
y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara 
la representación legal de la víctima”. Este concepto de víctima 
indirecta es más restringido que el de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia 
para las víctimas de delitos y abuso de poder9.

9 Sobre las limitaciones que este concepto de víctima, centrado en la persona 
física, pueda presentar, v., TJUE (por ejemplo, en la Sentencia de 28 de junio de 
2007, asunto Dell’Orto); VIDAL FERNÁNDEZ, B: «Reparación de las víctimas del 
delito en la Unión Europea: Tutela por el Tribunal de Justicia de la UE del derecho  
a la indemnización», Revista de Estudios Europeos 2015, pp. 11 y 12; FERNÁNDEZ-
GALLARDO, J.A: «Análisis crítico del Estatuto de la víctima», Revista de Derecho  
y Proceso Penal, nº. 40, 2015, pp. 49 y ss; DE HOYOS SANCHO, M: «El tratamiento 
procesal de las víctimas tras las reformas de 2015», Diario La Ley, nº. 8689, 2016,  
p. 205. Se considera así llamativa la exclusión de ciertos terceros, víctimas colectivas 
o personas jurídicas, entre otras.
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2. Contenido del Estatuto: Derechos de las víctimas

Desde una perspectiva genérica, y de forma similar a la Directiva 
2012, el art. 3 reconoce a toda víctima el derecho a la protección, 
información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación 
activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, 
individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con 
la autoridad, durante la actuación de los servicios de asistencia  
y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, y a lo largo de todo 
el proceso penal, con independencia de que se conozca o no la 
identidad del infractor y del resultado del mismo; derechos estos que 
son desarrollados y concretados a lo largo del articulado siguiente 
sin depender, es insistimos en ello, de su posición en proceso, 
cobrando así la víctima una dimensión extraprocesal más amplia. 
Seguidamente haremos una referencia a dichos derechos.

A. Derechos básicos de las víctimas
Tras la genérica proclamación del art. 3 , el Título I reconoce 

lo que denomina los Derechos Básicos (arts. 4 a 10)10:
1)  El derecho a entender y ser entendido en las actuaciones penales, 

que se extiende a cualquier actuación que deba llevarse a cabo 
desde la interposición de la denuncia y durante todo el proceso 
penal, incluyendo la información previa a la interposición de una 
denuncia. Estamos ante el derecho de la víctima a comunicarse 
con las autoridades policiales, fiscales y judiciales iniciado el 
proceso, para lo que es necesario que, desde su primer contacto 
con estas autoridades, reciba información de las mismas.

10 OROMÍ I VALL-LLOVERA, S: «Víctimas de delitos en la Unión Europea. 
Análisis de la Directiva 2012/29/UE», Revista General de Derecho Procesal 2013, 
nº. 30; GÓMEZ COLOMER, J.L: El Estatuto de la víctima del delito..., cit., pp. 288 
y ss.
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La efectividad de este derecho exige que dicha información 
(así como todas las comunicaciones) se haga en lenguaje claro, 
sencillo y accesible, atendiendo también a las características 
personales de la víctima, lo que en el caso de las víctimas 
vulnerables adquiere especial importancia. El derecho referido 
abarca tanto las comunicaciones orales como escritas de las 
distintas autoridades que intervienen en el proceso. 

Igualmente se prevé que la víctima, desde su primer contacto 
con las autoridades, podrá acompañarse de una persona de 
su elección, que también deberá recibir dicha información. 

1)  Derecho a la información en el primer contacto con las 
autoridades competentes (art. 5): Información que debe 
facilitársele adaptada a sus circunstancias y condiciones 
personales y la naturaleza del delito cometido y los daños 
y perjuicios sufridos. Sin duda estamos ante otro derecho 
fundamental, particularmente para las víctimas vulnerables, en 
tanto que se refiere a la información a recibir en los momentos 
iniciales tras la comisión del delito y que puede ser muy útil 
para determinar la conducta posterior de la víctima a lo largo 
del proceso. La información aquí regulada se refiere a11:
  Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, 

psicológicas, o materiales. Dentro de estas últimas se 
incluirá, cuando resulte oportuno, información sobre las 
posibilidades de obtener un alojamiento alternativo. 

  Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento 
para interponer la denuncia y derecho a facilitar 
elementos de prueba a las autoridades encargadas de 
la investigación.

11 SERRANO MASIP, M: «Los derechos de información», TAMARIT SUMALLA, 
J.M; VILLCAMPA ESTIARTE, C Y SERRANO MASIP, M: El Estatuto de la víctima 
de delitos, cit., pp. 79 y ss.
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  El procedimiento para obtener asesoramiento y defensa 
jurídica y, en su caso cómo obtenerlo gratuitamente.

  Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, 
procedimiento para hacerlo. 

  Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su 
caso, procedimiento para reclamarlas. 

  Servicios de interpretación y traducción disponibles. 
  Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación 

disponibles. 
  Procedimiento por medio del cual la víctima pueda 

ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera  
de España. 

  Recursos que puede interponer contra las resoluciones 
que considere contrarias a sus derechos. 

  Datos de contacto de la autoridad encargada de la 
tramitación del procedimiento y procedimiento para 
comunicar con ella. 

  Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos 
en que sea legalmente posible. 

  Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de 
los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para 
reclamarlo. 

  Derecho a ser notificado de las resoluciones a las que se 
refiere el artículo 7, si lo solicita. 
Esta información debe ser constante y actualizada en las 

distintas fases del procedimiento para que la víctima pueda 
ejercitar efectivamente sus derechos. 

3)  Derechos de la víctima como denunciante: En el momento 
de presentar la denuncia se establece el derecho a obtener 
un resguardo escrito, que podrá estar validado mediante un 
certificado digital, de la presentación de la denuncia en el que 
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consten, al menos, sus elementos esenciales, y a la asistencia 
lingüística gratuita y a la traducción escrita del resguardo de 
presentación de la denuncia, cuando no entienda o no hable 
una lengua que tenga carácter oficial en el lugar en el que se 
presenta la denuncia.

Este derecho a la información debe ponerse en relación 
con el establecido en el punto anterior, en particular en lo 
referido a la información que debe facilitarse por la Policía, 
quien – lógicamente – será en el común de los casos la 
primera autoridad con la que se tiene contacto. Igualmente, 
el derecho a la traducción e interpretación debe interpretarse 
partiendo de la reforma operada en la LECrim por la Directiva 
2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho 
a la interpretación y traducción en los procesos penales  
y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al 
derecho a la información en los procesos penales.

4)  Derecho a recibir información sobre la causa penal. Es 
innegable la importancia que para la víctima tiene la la 
información constante sobre la causa penal y sus pormenores, 
estableciendo el art. 7 la obligación de información sobre 
los siguientes aspectos: La fecha, hora y lugar del juicio y el 
contenido de la acusación planteada, notificándosele, además, 
las siguientes resoluciones12: 
  La resolución por la que se acuerde no iniciar el 

procedimiento penal. 
  Los autos de sobreseimiento y archivo. 

12 A las que añade GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la víctima del 
delito, cit., p. 347, pese al silencio legal, la necesidad de notificar también las 
resoluciones o hechos procesales que supongan un progreso importante para la 
causa, como por ejemplo que se decrete una nulidad procesal con retroacción de 
las actuaciones.
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  La sentencia que ponga fin al procedimiento, sea en primera 
instancia o consecuencia de un recurso. 

  Las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior 
puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga 
del mismo.

  Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas 
cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, 
cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad 
de la víctima. 

  Las resoluciones a que se refiere el artículo 13 (participación 
de la víctima en ejecución a la que posteriormente nos 
referimos)13. 

La importancia de esta información a la víctima que no ha 
querido ser parte del proceso es fundamental, ya que va a tener 
información puntual de la marcha del proceso que le afecta, pero 
en el que no ha querido involucrarse como parte. De esta forma, 
no sólo le permite “estar informada”, sino que cuando esté previsto 
hará posible que pueda recurrir. Fundamental es matizar que 
esta información se recibirá si así lo quiere la víctima, pudiendo 
variar su decisión en sentido positivo o negativo en cualquier 
momento. No obstante, en caso de víctimas vulnerables la 
información sobre la situación personal del imputado se realiza 
de oficio, sin necesidad de que lo pida la víctima.

5)  El art. 8 bajo el título “Periodo de reflexión en garantía de 
los derechos de la víctima” establece la prohibición para 
los abogados y procuradores de dirigirse a las víctimas de 
daños masivos para ofrecerles sus servicios; de forma que 

13 De todas estas resoluciones, en concreto, debe notificarse la parte dispositiva 
de la misma y un breve resumen del fundamento; realizándose la comunicación por 
correo electrónico, y en su defecto postal.
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sea la víctima quien elija a su abogado libremente en ciertas 
situaciones, generalmente muy mediáticas14. 

6)  El art. 9 regula el derecho a la traducción e interpretación, que 
comprende los siguientes derechos15: 
  Ser asistida gratuitamente por un intérprete que hable una 

lengua que comprenda cuando se le reciba declaración en 
la fase de investigación por el Juez, el Fiscal o funcionarios 
de la policía, o cuando intervenga como testigo;

  A la traducción gratuita de las resoluciones previstas en el 
art. 7.1 y el art. 12; traducción que debe incluir un resumen 
del fundamento de la resolución adoptada;

  A la traducción gratuita de la información que resulte 
esencial para el ejercicio de los derechos previstos en el 
título II;

  A ser informada, de forma que comprenda, de la fecha, hora 
y lugar de la celebración del juicio en la forma prevista en 
el art. 785. LECrim) y para la segunda instancia atendiendo 
a lo establecido en el art. 791.2 LECrim16.

14 Señala acertadamente la innecesariedad de esta previsión ya que el Estatuto 
General de la Abogacía de 2001 y el Código Deontológico de la Abogacía española 
de 2002 contienen un precepto similar GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la 
víctima del delito, cit., p. 329)

15 La denegación de este derecho, cuando se trate de actuaciones policiales, 
podrá ser recurrida ante el Juez de Instrucción; siendo la denegación judicial, podrá re-
currirse en apelación ante el tribunal superior jerárquico. Llama la atención la previsión 
de recurso únicamente cuando la denegación proviene de las autoridades policiales 
y judiciales, por lo que debería entenderse extensible a los casos de denegación por 
el Fiscal, v., GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la víctima del delito, cit., p. 350).

16 Estas previsiones deben completarse con la Directiva 2010/64/UE, de 20 de 
octubre de 2010, relativa al derecho a la interpretación y traducción en los procesos 
penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la 
información en los procesos penales, que han modificado la LECrim en la materia 
(arts. 398 y 762-8ª), así como lo previsto en el art. 231 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.
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La asistencia puede prestarse por videoconferencia 
o cualquier medio de telecomunicación, salvo que se acuerde, 
por la autoridad procedente, su presencia física. Por último, 
se prevé que la traducción escrita por documentos podrá 
ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una 
lengua que comprenda, cuando se garantice de este modo 
igualmente la equidad del proceso.

7)  El art. 10 regula el derecho a acceder de forma gratuita  
y confidencial a los servicios de asistencia y apoyo facilitados 
por las Administraciones Públicas, así como a los que se 
presten en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas; derecho 
extensible a los familiares de las víctimas, si bien no especifica 
qué familiares concretos. El contenido concreto de este derecho 
y cómo se hará efectivo, más allá de la actual actuación de las 
Oficinas de Asistencia a la Víctima reguladas en los arts. 27 
y ss., no se regula en el Estatuto, sino que exige desarrollo 
reglamentario posterior, lo que puede determinar, junto con la 
actual situación económica en España, su total inoperatividad.

Lo que no podemos negar es la importancia que la previsión 
de una asistencia no sólo jurídica, sino también psicológica 
y social, puede tener para prevenir la victimización primara, 
basada en la “asistencia integral”17, y muy particularmente 
para las víctimas que nos ocupan.

B. Derecho de participación de la víctima en el proceso penal
Si bien el derecho a ser parte en el proceso penal es uno 

de los derechos más importantes de la víctima y una de las 
tradicionales reivindicaciones de las mismas, renunciamos – por 
razones de espacio- a un análisis detallado de este derecho, sin 

17 GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la víctima del delito, cit., p. 332.
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que ello implique restar trascendencia a esta posibilidad18. Por 
ello, y respecto a este derecho, la Directiva 2012, al regular la 
participación de la víctima en el proceso reconoce que la extensión 
de la misma dependerá en última instancia del legislador nacional, 
marcando únicamente este texto los mínimos que todos deben 
respetar. 

Pero junto con este derecho, evidentemente seña distintiva 
de la legislación española, el art. 11 EstVict reconoce también una 
participación muy concreta que, no depende de que la víctima 
haya decidido ejercer la acción penal. Es en el desarrollo de estos 
derechos distintos al ejercicio de la acción donde encontramos el 
giro de la legislación española. Hasta ahora, el legislador español 
parecía entender que como a la víctima se le permitía ejercer 
la acción penal y civil al mismo nivel que el Ministerio Fiscal no 
era necesario reconocerle nada más en el proceso, pero ¿y si la 
víctima no quería ejercer la acción penal ni civil? Pues lo cierto es 
que quedaba completamente al margen de la situación procesal 
y los avatares del proceso en que se juzgada el delito que había 
sufrido. La Directiva, como texto base, y el Estatuto de la víctima 
dan ese paso más al entender que la víctima, aunque no ejerza 
la acción penal, no puede quedar al margen del proceso penal. 

Así, siguiendo nuevamente lo previsto en la Directiva 2012,  
le reconoce los siguientes derechos:
1)  El derecho a comparecer ante las autoridades encargadas 

de la investigación para aportarles las fuentes de prueba  

18 Puedes consultarse GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la víctima del 
delito, cit., p. 41 y ss; FERREIRO BAAMONDE, X: La víctima en el proceso penal, 
cit.; PLANCHADELL GARGALLO, A: “La protección procesal penal de la víctima 
del delito en España: Particular referencia al Estatuto de la víctima del delito”, en 
VARGAS A/VARGAS R: Procedimiento especial abreviado y acusador privado en 
Colombia, en prensa (publicación prevista 2019), pp. 210 y ss.
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y la información que estime relevante para el esclarecimiento 
de los hechos (art. 11, b); y ello, independientemente de su 
fundamental papel como testigo llegado el momento del juicio. 
Este derecho implica que la víctima que haya decidido no ser 
parte, o que no tenga claro aún cuál va a ser su implicación en 
el proceso, va a poder “colaborar con la investigación desde su 
punto de vista, de manera que sea más eficaz para garantizarle 
en el futuro una adecuada restitución, reparación e indemnización 
por los daños físicos, psíquicos y morales sufridos”19. 

2)  Derecho a que se le comunique la decisión de sobreseimiento 
de la investigación. Estamos ante otro derecho fundamental 
para que la víctima se sienta “escuchada” dentro del proceso, 
informándosele de una de las decisiones más importantes que 
se adoptan dentro del proceso y dándole la oportunidad de 
recurrirla sin personarse en el proceso. Así, la víctima que ha 
decidido no ejercer la acción penal, pues para la que lo ha 
decidido no hay duda alguna de la existencia de este derecho, 
no se ve “desamparada” ante la decisión de no continuar con el 
proceso, en tanto se le permite impugnar dicha decisión y que, 
en su caso, pudiera el juez cambiar de parecer, sin necesidad 
de hacer uso del ofrecimiento de acciones de los arts. 642  
y 782. 2 Lecrim. 

La importancia de esta posibilidad se acrecienta cuando 
se introduce el principio de oportunidad a favor del Ministerio 
Fiscal, en estos momentos sólo en el supuesto de delitos 
leves, pero que los dos Proyectos de una nueva Ley de 
Enjuiciamiento Criminal que hemos tenido en los últimos años 
contemplaban expresamente, pues en el fondo va a permitir un 
cierto control de dicha decisión por parte de la víctima.

19 GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la víctima del delito, cit., p. 352).
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3)  Derecho a participar en la ejecución (art. 13): A la víctima, sea 
o no sea parte, se le va a permitir recurrir, siempre que hubiera 
solicitado que se le comuniquen, una serie de decisiones 
adoptadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria en fase de 
ejecución de sentencia; fase en la que el olvido de la víctima 
era aún más evidente que en el resto de fases del proceso. 
Entre las decisiones dictadas que se le comunicarán, podemos 
citar el auto por el que se autoriza la posible clasificación 
del penado en tercer grado, siempre y cuando la víctima lo 
sea de un catálogo de delitos concretos20  o el que acuerda 
que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la 
clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la 
libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento de la 
condena, y no a la suma de las penas impuestas, cuando la 
víctima lo fuera por alguno de los delitos relacionados en el 
supuesto anterior.

Se trata de la posibilidad para la víctima de ser oída 
a través de la concesión de un recurso concreto antes de que, 
en la ejecución de la pena impuesta, se dicten resoluciones 
judiciales que puedan afectar a sus derechos al conceder al 
condenado algún beneficio o ponerlo en libertad, contribuyendo 
– se entiende – a su victimización o suponiendo – piénsese en 
casos de violencia de género, abuso de menores o trata – un 
riesgo para la seguridad de la víctima. El recurso será reforma 

20 Delitos de homicidio, aborto (art. 144 CP), lesiones, contra la libertad sexual, 
tortura y contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, robo 
cometidos con violencia o intimidación, terrorismo y delitos de trata de seres hu-
manos). Este elenco tasado de delitos es criticado por considerar que quedan fuera 
delitos a los que sería aplicable la misma justificación (delitos graves en los lo que 
la víctima ha sufrido especialmente), GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la 
víctima del delito, cit., p. 362, quien además añade que no se entiende por qué este 
listado no coincide con el del art. 23.2,b) EstVict..
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o apelación, o incluso casación según las disposiciones de la 
LECrim y Ley General Penitenciaria, si bien con la especialidad 
referida al plazo, que será de 15 días.

El art. 13, además, permite a la víctima, sin ser parte del 
proceso, interesar que se impongan al sujeto en libertad 
condicional medidas o reglas de conductas que se consideren 
necesarias para garantizar su seguridad, si el delito por el que se 
le hubiere condenado pudiere crear una situación de riesgo para 
la víctima (piénsese la importancia de esta medida en delitos que 
afectan a víctimas especialmente vulnerables). Igualmente, se 
permite también que la víctima, en su recurso, pueda proporcionar 
al juez información para que tome la decisión más acertada para 
tomar las decisiones que se relacionan en este artículo.

Si bien no podemos entrar en estas páginas en un análisis 
crítico de este artículo, si consideramos importante indicar que 
la inclusión y posibles beneficios del mismo no está exento 
de críticas o, al menos, de reparos por entender que puede 
provocar un efecto no deseado, esto es, la utilización por la 
víctima de este recurso con una mera finalidad vindicativa y la 
posible privatización de la ejecución de las penas21.

21 GARCÍA DEL BLANCO, V.: «Conflicto de intereses: La víctima en el proceso y 
en la ejecución penal», en GIL GIL Y MACULAN (Dirs): La influencia de las víctimas 
en el tratamiento jurídico de la violencia colectiva, Ed. Dykinson, Madrid, 2017, p. 290; 
GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la víctima del delito, cit., p. 363; TAMARIT 
SUMALLA, J.M: «Los derechos de las víctimas» en TAMARIT SUMALLA, J.M; 
VILLACAMPA ESTIARTE, C. Y SERRANO MASIP, M: El estatuto de las víctimas 
de delitos..., cit., p. 56; SERRANO MASIP, M: «Los derechos de participación en el 
proceso penal», TAMARIT SUMALLA, J.M; VILLCAMPA ESTIARTE, C Y SERRANO 
MASIP, M: El Estatuto de la víctima de delitos, cit., p. 135; VIDALES RODRÍGHEZ, 
C: «Víctima y ejecución penal», ReCrim 2014, nº. 12, passim; CHOZAS ALONSO, 
J.M.: «El nuevo Estatuto de la Víctima del delito y el derecho a la participación en 
la ejecución de las condenas (art. 13 Levd)», en FUENTES SORIANO, O., (Dir.):  
El proceso penal: Cuestiones fundamentales, cit., p. 263.
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4)  Derecho al reembolso de los gastos necesarios para el 
ejercicio de sus derechos y las costas procesales que se le 
hubieren causado con preferencia respecto del pago de los 
gastos que se hubieran causado al Estado cuando se imponga 
en la sentencia de condena su pago y cuando se hubiera 
condenado al acusado, a instancia de la víctima, por delitos por 
los que el Ministerio Fiscal no hubiera formulado acusación, 
o tras haberse revocado la resolución de archivo por recurso 
interpuesto por la víctima (art. 14), y ello haya sido o no parte 
del proceso.

5)  Fundamental en España va a ser la previsión del art. 15 
que permite a las víctimas acceder a los servicios de justicia 
restaurativa con la finalidad de obtener una adecuada reparación 
material y moral de los perjuicios del delito cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: Que el infractor haya reconocido los 
hechos esenciales de los que se deriva su responsabilidad; la 
víctima haya prestado su consentimiento, después de haber 
recibido información detallada e imparcial sobre su contenido, 
posibles resultados y consecuencias y los procedimientos 
existentes para hacer efectivo su cumplimiento; el infractor haya 

Este derecho supone la introducción de una importante novedad legislativa en 
nuestro ordenamiento, no prevista con tanta amplitud en la Directiva (que únicamente 
hace referencia a la comunicación – si se solicitó – de estas resoluciones, ni en ninguno 
de los países que son nuestro referente jurídico, aunque sí en los Estados Unidos, 
siendo evidente su proximidad a la Victim Impact Statement (GÓMEZ COLOMER, 
J.L: El estatuto de la víctima del delito, cit., pp. 103 y ss. y, del mismo autor, el 
epígrafe dedicado a Estados Unidos en esta misma obra). Como afirma Gómez 
Colomer su inclusión en el Estatuto puede ser consecuencia de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo español en que se afirma que la finalidad retributiva de la pena, 
junto con la tradicional resocializadora, justificaría la intervención de la víctima en 
esta fase (GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la víctima del delito, cit., p. 363; 
SS TS núm. 12/2011, de 2 de febrero, RJ 324; núm. 783/2012, de 25 de octubre, 
RJ 9869).
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prestado su consentimiento; el procedimiento de mediación no 
entrañe riesgo para la seguridad de la víctima ni de que pueda 
causarle perjuicios materiales o morales; y no esté prohibida 
por la Ley para el delito cometido. El consentimiento para 
participar en la mediación puede ser revocado por la víctima 
(también por el agresor) en cualquier momento.

Con todas las bondades que pueda presentar la justicia 
restaurativa, lo cierto es que en este momento esta declaración 
del art. 15 del Estatuto queda vacía de contenido en tanto en 
cuanto no se implemente para adultos legalmente la mediación 
penal, como manifestación más importante de la misma, 
como se ha hecho para el ámbito civil y mercantil; así como 
una previsión de los organismos privados y públicos que van 
a llevar a cabo la misma.22

6)  Las víctimas podrán presentar solicitudes de reconocimiento 
del derecho de asistencia jurídica gratuita ante el funcionario 
o autoridad que les facilite la información a que se refiere la 
letra c) del art. 5.1, siendo éste quien la trasladará al Colegio 
de Abogados correspondiente, evitándole a la víctima trámites 
burocráticos (art. 16)23. 

7)  El art. 17 prevé que las víctimas residentes en España 
puedan presentar ante las autoridades españolas denuncias 
correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido 
cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea. 
Si las autoridades españolas no tuvieran jurisdicción para dar 

22 TAMARIT SUMALLA, J.M: «Los derechos de las víctimas», en TAMARIT 
SUMALLA, J.M; VILLACAMPA ESTIARTE, C. Y SERRANO MASIP, M: El estatuto 
de las víctimas de delitos..., cit., BARONA VILAR, S: Mediación penal. Fundamen-
tos, fines y régimen jurídico, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. 

23 GÓMEZ COLOMER, J.L: «El nuevo régimen del beneficio de asistencia 
jurídica gratuita», Revista La Ley 1996, t. II, pp. 1579 y ss.
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curso a la denuncia, lo remitirán directamente a la autoridad 
competente sin que la víctima deba “preocuparse”.

8)  Las víctimas tienen derecho a que se les devuelva, sin demora 
y en la forma prevista en la LECrim, los bienes restituibles de su 
propiedad que hubieran sido incautados en el proceso, salvo 
cuando se considere que su conservación es imprescindible 
para el desarrollo del proceso.

C. Derecho de las víctimas a la protección
En el Título III del Estatuto se contemplan una serie de 

derechos de clara finalidad tuitiva, pues van dirigidos todos ellos 
a la adecuada protección de las víctimas mientras está en marcha 
un proceso penal, con especial atención a la fase de investigación. 
Una de las finalidades principales de dichas medidas, más allá 
de la protección de la víctima, como su nombre indica, es la 
disminución de la victimización secundaria. Precisamente por ello, 
se trata de un conjunto de derechos que son predicables a favor 
de la víctima que es parte y la que no lo es, siendo especialmente 
interesantes para esta última. El Estatuto, en protección de la 
víctima, establece los siguientes derechos:
1)  Derecho a la protección física (art. 19): Las autoridades y 

funcionarios encargados de la investigación, persecución 
y enjuiciamiento de los hechos delictivos están obligados 
a adoptar las medidas necesarias para garantizar a la víctima 
y sus familiares el respecto a su propia vida, su integridad 
física y psíquica, su libertad, seguridad, libertad e indemnidad 
sexuales, su intimidad y dignidad; con especial atención a los 
casos en que la víctima, directa o indirecta, debe testificar 
en juicio. Medida que, si ya de por sí es trascendente, más 
aún lo es en el caso de las víctimas vulnerables, que por sus 
especiales circunstancias exigen un plus de protección.  
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En cuanto a las actuaciones concretas que se pueden llevar 
a cabo para cumplir con esta finalidad tuitiva, el Estatuto remite 
a lo previsto en la LECrim, lo que se traduce principalmente 
en la adopción de medidas, más conocidas y tratadas, como 
la orden de protección, orden de alejamiento e, incluso, en los 
casos más graves la prisión provisional. 

Estas previsiones que deben completarse con lo previsto 
en el art. 25 del Estatuto, a las que posteriormente nos 
referimos. 

2)  Derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor (art. 20): 
Estamos ante una medida de protección que bien podría tener 
cabida en la anterior, si bien el legislador ha querido destacar 
su especial trascendencia, vinculándola además con la propia 
fase de investigación. Implica que víctima e infractor no entren 
en contacto en las dependencias policiales o judiciales, si 
bien podría extenderse a otros espacios en que pudieran 
encontrarse durante el desarrollo del proceso más allá de los 
cubiertos por la posible orden de alejamiento dictada24. Para la 
efectividad de este derecho podrá hacerse uso de tecnologías 
de la comunicación. 

3)  Protección de la víctima durante la investigación penal (art. 21): 
Se impone a las autoridades y funcionarios encargados 
de la investigación penal velar, evitando que se perjudique 
la eficacia del proceso, para que a la víctima se le reciba 
declaración cuando resulte necesario y sin dilaciones 
indebidas; y, además, se haga el menor número de veces 
posibles y únicamente cuando resulte necesario para los 

24 GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la víctima del delito, cit., p. 370; 
VILLACAMPA ESTIARTE, C: «La protección de las víctimas en el proceso penal 
tras la aprobación de la LEVD», en TAMARIT SUMALLA, J.M: El Estatuto de las 
víctimas de delitos, cit., pp. 247 y ss.
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fines de la investigación penal. Complementariamente, en 
estas declaraciones las víctimas podrán estar acompañadas 
por su representante procesal, representante legal (en su 
caso) y por una persona de su confianza y elección. Igual 
acompañamiento se puede dar en cualquier otra diligencia 
en que deba intervenir, salvo que motivadamente se resuelva 
lo contrario por el funcionario o autoridad encargado de su 
práctica.

En cuanto a la posible realización del reconocimiento 
médico, éste debe llevarse a cabo cuando resulte 
imprescindible para los fines del proceso, reduciéndose los 
mismos al menor número posible.

4)  Derecho a la protección de la intimidad (art. 22): Los Jueces, 
Tribunales, Fiscales y demás autoridades y funcionarios 
encargados de la investigación penal, así como todos aquellos 
que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso, 
adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, las medidas 
necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas  
y sus familiares; debiendo poner especial cuidado en impedir 
que se difunda cualquier tipo de información que permita 
la identificación de las víctimas menores de edad o con 
discapacidades necesitadas de especial protección. 

En la efectividad de todas estas medidas de protección, 
así como del verdadero ejercicio del conjunto de derechos 
que se reconocen a la víctima, las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas están llamadas a jugar un papel fundamental, de ahí 
que el Título IV del Estatuto dedique el Capítulo I a dichos 
organismos (arts. 27 a 29, que incluye la valoración de las 
circunstancias particulares de las víctimas, especialmente con 
referencia al art. 23.2, para determinar qué medidas de apoyo 
o asistencia pueden ser más adecuadas). 
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Debemos añadir, las previsiones al respecto contenidas en 
la LECrim, concretamente lo establecido en el art. 301bis, que 
se refiere a la adopción, de oficio o a instancia de parte, de 
cualquiera de las medidas previstas en el número 2 del art. 681 
cuando se considere adecuada para proteger la intimidad de la 
víctima o respecto a la misma o su familia. Así, el art. 681, que 
viene a reproducir lo dicho en el art. 22 del Estatuto, en tanto 
que se refiere a la prohibición de la divulgación o publicación 
de información relativa a la identidad de la víctima, datos que 
puedan facilitar su identificación o de aquellas circunstancias 
personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre 
sus necesidades de protección; y a la prohibición de la 
obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima 
o de sus familiares. Especial énfasis en estas medidas se pone 
en el número 3 de dicho artículo cuando se trata de menores 
de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de especial 
protección.

Estas medidas convivirán con la tradicional declaración de 
que todas o algunas de las sesiones del juicio oral se celebren 
a puerta cerrada (art. 681.1 Lecrim). El art. 682 se refiere a la 
posibilidad de limitar – con idéntica finalidad tuitiva - el acceso 
de los medios de comunicación audiovisuales a las sesiones 
del juicio oral y prohibir que se graben todas o algunas de las 
sesiones del mismo. Igualmente, ya en fase de juicio oral, el 
art. 709 LECrim permite al Juez o al Presidente del Tribunal, 
durante la práctica de la prueba, adoptar las medidas para 
impedir que se formulen a la víctima preguntas innecesarias 
relativas a su vida privada y que no tengan relevancia ni 
relación con el hecho delictivo, salvo que entienda el juez 
que deben ser necesariamente contestadas para valorar los 
hechos o la credibilidad de sus declaraciones.
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4.  LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PREVISTAS EN EL ESTATUTO  
DE LA VÍCTIMA DEL DELITO A FAVOR  
DE LA VÍCTIMA VULNERABLE

Como hemos indicado ya en las páginas precedentes, el Estatuto 
de la Víctima, complementado obligatoriamente por la LECrim, 
establece un “cualificado” régimen de protección a favor de las 
víctimas vulnerables, atendiendo a las especiales características 
concurrentes en las mismas, que las hacen más susceptibles de 
victimización secundaria y secuelas varias derivadas del delito, 
que, por ende, las hacen merecedoras de especial protección. 

El legislador ha extremado el conjunto de medidas de medidas 
de protección para las víctimas especialmente vulnerables; 
de forma que para su protección confluyen medidas generales 
previstas para toda víctima del delito, medidas específicas 
para las víctimas vulnerables, completándose con las previstas 
legalmente para categorías de víctimas concretas, por ejemplo, 
terrorismo, delitos sexuales y violentos, violencia de género, 
etc. Este conjunto de medidas tienen como finalidad principal 
asegurar la libertad, la vida y la integridad física y psíquica de las 
víctimas y sus familiares; y neutralizar los riesgos de represalias, 
intimidación y victimización secundaria25.

Pues bien, en este punto el Estatuto distingue entre medidas 
aplicables a cualquier víctima vulnerable (art. 25) y las medidas 
aplicables exclusivamente a menores de edad y discapacitados 
que cuente con una evaluación favorable a su protección especial 
conforme a lo previsto en los arts. 23 y 24 (art. 26).

25 AGUADO FERNÁNDEZ, E; JAEN VALLEJO, M. Y PERRINO PEREZ, A.L: 
La víctima en la Justicia Penal (El Estatuto de la víctima del delito), Ed. Dykinson, 
Madrid, 2016, p. 108.
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1.  Medidas de protección aplicables a cualquier víctima 
vulnerable

En la regulación de estas medidas, el Estatuto, creemos que 
acertadamente, distingue entre la fase de investigación y la fase 
de enjuiciamiento. 
1) En la fase de investigación se prevé, concretamente, que 
  Se les reciba declaración en dependencias especialmente 

concebidas y adaptadas a tal fin (dependencias que 
hoy no existen todavía en la mayoría de los Juzgados 
o dependencias policiales); 

  Que dichas declaraciones se tomen por profesionales 
con formación especial para reducir o limitar los perjuicios 
a la víctima, o que la declaración se tome por la autoridad 
competente, pero con ayuda de estos profesionales.

  Que todas las tomas declaración a una misma víctima 
sean realizadas por la misma persona, salvo que pueda 
perjudicar el desarrollo del proceso o tomarse declaración 
por el Fiscal o Juez; 

  Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las 
víctimas a que se refieren los apartados 3º y 4º del apartado 
2 del art. 23, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo 
que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que pueda 
perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso 
o deba tomarse la declaración por el Fiscal o el Juez.

2) En la fase de enjuiciamiento las medidas se refieren a:
  Evitar el contacto visual entre la víctima y el agresor;
  Garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente 

en la sala de vistas, haciendo uso a tal fin de los avances 
tecnológicos disponibles, lo que llevará a exigir su previsión 
cuando no existan;
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  Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas 
a la vida privada de la víctima salvo que el Juez o Tribunal 
dispongan lo contrario, también aplicables a la fase de 
investigación; y 

  Celebrar de la vista oral sin presencia de público, aunque sí 
pueden estar presentes personas que acrediten un especial 
interés en la causa.

3)  Por último, dentro de este amplio catálogo de medidas, se 
prevén también aquéllas que tienen a protegerse en atención 
a su condición de testigo: 
  Medidas de protección a que se refiere el artículo 2 de la 

Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección 
a testigos y peritos en causas criminales;

  Que no consten en las diligencias que se practiquen su 
nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni 
cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación 
de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número 
o cualquier otra clave;

  Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia 
utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su 
identificación visual normal; y

  Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y 
notificaciones, la sede del órgano judicial interviniente, el 
cual las hará llegar reservadamente a su destinatario.

  Igualmente, como ya hemos indicado, podrá hacerse 
acompañar por su representante legal y por una persona 
de su elección durante la práctica de estas diligencias, 
que podría ser su abogado26, salvo que, en este último 
caso, motivadamente, se resuelva lo contrario por el Juez 

26 GÓMEZ COLOMER, J.L: El estatuto de la víctima del delito, cit., p. 397.
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de Instrucción para garantizar el correcto desarrollo de la 
misma (art. 433 III, LECrim). Si además se trata de un menor 
de edad o persona con capacidad judicialmente modificada 
se puede ordenar por el juez que la declaración se lleve 
a cabo con intervención de expertos, que incluso podrían 
preguntarle (art. 433, IV LECrim).
Además, nuevamente en el supuesto de menores de edad 

o personas con capacidad modificada judicialmente el art. 544ter. 
7 y 544 quinques LECrim autoriza la adopción de medidas de 
protección de carácter civil como la atribución del uso y disfrute de 
la vivienda familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, 
visitas, comunicación o estancia, la suspensión de la tutela, curatela, 
guarda o acogimiento, suspender el régimen de visitas, entre otras.
Todas estas medidas son renunciables por la víctima.
 

2.  Medidas de protección aplicables a determinadas víctimas 
vulnerables

El art. 26 reconoce un conjunto de medidas de protección que 
son aplicables, de manera exclusiva, a menores y personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección. 

Estamos ante un conjunto de medidas cuya finalidad es, 
en general, evitar o limitar que el desarrollo de la investigación 
y celebración del juicio genere perjuicios añadidos a la víctima, 
esto es, evitar la victimización secundaria, pero respecto de una 
tipología de víctima del delito que se considera más vulnerable. Si 
bien el Estatuto hace referencia a cualquier medida que permita 
cumplir dicha finalidad, enumera en particular las siguientes:
a)  Grabación de las declaraciones emitidas durante la fase de 

investigación, para – en su caso – reproducirse en el juicio oral 
(arts. 714 y 730 LECrim). 
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b)  Recepción de la declaración por medio de expertos.
c)  Representación en el proceso (investigación y juicio) de la 

víctima por un defensor judicial en los siguientes casos:
I.  Conflicto de intereses entre la víctima y sus representantes 

legales, derivado o no del hecho investigado, del que se 
pueda deducir una posible inadecuada gestión de sus 
intereses. 

II.  Conflicto de intereses con un de los progenitores, 
no encontrándose el otro en condiciones de ejercer 
adecuadamente sus funciones de representación y asistencia. 

III.  Cuando la víctima no esté acompañada o se encuentre 
separada de quienes ejerzan la patria potestad o cargos 
tutelares.

d)  El Juez de Instrucción podrá acordar, cuando a la vista de la 
falta de madurez de la víctima resulte necesario para evitar 
causarles graves perjuicios, que se les tome declaración 
mediante la intervención de expertos y con intervención del 
Ministerio Fiscal. 

Con esta finalidad, podrá acordarse también que las 
preguntas se trasladen a la víctima directamente por los 
expertos o, incluso, excluir o limitar la presencia de las partes 
en el lugar de la exploración de la víctima. En estos casos, 
el Juez dispondrá lo necesario para facilitar a las partes la 
posibilidad de trasladar preguntas o de pedir aclaraciones a la 
víctima, siempre que ello resulte posible (art. 433, IV Lecrim)

En caso de duda sobre la edad de la víctima o cuando no 
pueda ser determinada con certeza, se presumirá que se trata 
de una persona menor de edad, a los efectos de la adopción 
de medidas de protección. 

Particularmente en cuanto a los menores de edad víctimas 
de delito contra la libertad o indemnidad sexual, se les protegerá 
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mediante las mismas medidas que a cualquier víctima en la 
fase de investigación previstas en el art. 25.1, con excepción 
de toma de declaración por persona del mismo sexo (art. 23.3 
Estatuto Victima).

3. Valoración individualizada de la víctima

Loable es la referencia a la necesidad de evaluación individual 
de la víctima, de la que dependerá la protección específica que 
a favor de la misma se otorgue, es decir, su estatuto concreto 
de protección, en tanto que adaptado a sus necesidades reales 
y puntuales y dependiendo de la fase procesal en que nos 
encontremos, pues es evidente que las necesidades de la víctima 
son distintas en cada una de ellas. Esta evaluación individualizada 
(prevista en el art. 23) tiene como finalidad determinar las 
necesidades especiales de protección de determinadas víctimas27. 

A tal fin, deben tomarse en consideración los siguientes 
elementos concretos:
1)  Las características personales de la víctima y, en particular, 

si se trata de una persona con discapacidad o si existe una 
relación de dependencia entre la víctima y el supuesto autor 
del delito; y si se trata de víctimas menores de edad o de 
víctimas necesitadas de especial protección.

2)  La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados 
a la víctima, así como el riesgo de reiteración del delito. Se 
valorarán especialmente las necesidades de protección de las 
víctimas de los siguientes delitos:
a) Delitos de terrorismo.

27 En el ámbito europeo, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 22 de la 
Directiva, se ha elaborado una guía por el proyecto EVVI (Evaluación de víctimas), 
en marcha desde enero de 2014.
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b) Delitos cometidos por una organización criminal.
c)  Delitos cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que 

esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción 
o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente.

d) Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.
e) Delitos de trata de seres humanos. 
f) Delitos de desaparición forzada.
g)  Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros 

referentes a la ideología, religión o creencias, situación 
familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza 
o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad 
sexual, enfermedad o discapacidad.

3)  Circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos 
violentos.

4)  En el caso de menores de edad víctimas de algún delito contra 
la libertad o indemnidad sexual, se aplicarán en todo caso las 
medidas expresadas en las letras a), b) y c) del artículo 25.1 
(declaración en dependencias adecuadas, toma de declaración 
por persona del mismo sexo y por la misma persona).

La evaluación debe realizarse en primer lugar por los 
funcionarios de la policía y, en su caso, por el Ministerio Fiscal 
(art. 773.2 LECrim). Posteriormente, aún dentro de la fase 
de investigación, corresponderá al Juez competente para la 
instrucción (Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer), 
y ya en fase de juicio oral, al Juez o Tribunal competente para 
el mismo. Llama la atención que no se haga referencia a las 
Oficinas de Asistencia de las Víctimas, pero creemos evidente 
que éstas puedan llevarla a cabo, dado el papel fundamental 
que están llamadas a cumplir en la protección, asesoramiento y 
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acompañamiento de la víctima28; de hecho, así se reconoce en 
los arts. 9, 19.11 y 30 del Real Decreto 1109/2015, regulando 
con detalle esta posibilidad.

En cuanto al procedimiento, la ley establece las siguientes 
previsiones:
a)  La valoración de las necesidades de protección de la víctima 

incluirá siempre la de aquéllas que hayan sido manifestadas 
por ella con esa finalidad, así como la voluntad que hubiera 
expresado.

b)  La víctima podrá renunciar a las medidas de protección que 
hubieran sido acordadas de conformidad con los artículos 
25 y 26.

c)  En el caso de las víctimas que sean menores de edad 
o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección, su evaluación tomará en consideración sus 
opiniones e intereses.

d)  Los servicios de asistencia a la víctima solamente podrán 
facilitar a terceros la información que hubieran recibido de 
la víctima con el consentimiento previo e informado de la 
misma. 

e)  Cualquier modificación relevante de las circunstancias 
en que se hubiera basado la evaluación individual de las 
necesidades de protección de la víctima, determinará una 
actualización de la misma y, en su caso, la modificación de 
las medidas de protección que hubieran sido acordadas.

28 AGUADO FERNÁNDEZ, E; JAEN VALLEJO, M. Y PERRINO PEREZ, A.L: La 
víctima en la Justicia Penal…, cit., p. 117.
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5. REFLEXIÓN FINAL
Si bien es algo que no nos debe sorprender, durante la crisis 
sanitaria provocada por la COVID 19 hemos asistido a un aumento 
de la victimización de ciertos colectivos vulnerables consecuencia 
del confinamiento29, si bien no es posible trabajar en el momento 
de cerrar estas páginas pues, por un lado, el confinamiento no ha 
concluido todavía y, por otro, la imposibilidad, en no pocos casos, 
de denunciar, pese a los esfuerzos que se han realizado por las 
instituciones30, impide ofrecer las mismas.

Lo cierto es que todas las medidas que acabamos de 
exponer no están pensadas para situaciones como la que 
estamos padeciendo actualmente, en que las posibilidades 
de desplazarse para interponer una denuncia o de llamar por 
teléfono desde el domicilio sin que el agresor se percate, es 
prácticamente imposible; y ello, sin perjuicio de los positivo 

29  Así se pone de manifiesto, por ejemplo en el caso de la violencia de género 
por el un estudio de la Universidad de Malaga disponible en https://www.uma.es/
unidad-de-igualdad/info/123187/violencia-de-genero-en-epoca-de-covid-19/, 
o frente a menores, según información facilitada por la Fundación Anar (https://
www.anar.org/fundacion-anar-empresa-arca-aliados-ayudar-ninos-adolescentes-
durante-coronavirus/). Igualmente, basta echar un vistazo a la prensa de los días 
de confinamiento más fuertes para comprobarlo, por ejemplo, la noticia del  4 de 
abril de 2020 en La Vanguardia cuyo titular reza “La violencia contra las mujeres: 
la consecuencia invisible de la pandemia” (https://www.lavanguardia.com/vida/
junior-report/20200602/481576160749/violencia-genero-aumenta-coronavirus-
pandemia.html), en El Mundo de 1 de abril de 2020 “La violencia hacia menores 
está aumentando con el confinamiento y se agrava cada día de aislamiento” 
(https://www.elmundo.es/espana/2020/04/01/5e84c793fdddffd0538b4641.html) 
y en La Vanguardia de 2 de abril de 2020 “Unas 60 entidades denuncian maltratos 
contra ancianos durante la crisis de la COVID 19 (https://www.lavanguardia.com/
vida/20200402/48273906999/unas-60-entidades-denuncian-maltrato-a-ancianos-
durante-crisis-de-la-covid-19.html).

30 Por ejemplo, la petición de una “Mascarilla 19” en las Farmacias como susti-
tutivo de la llamada al 016.

https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/info/123187/violencia-de-genero-en-epoca-de-covid-19/
https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/info/123187/violencia-de-genero-en-epoca-de-covid-19/
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200602/481576160749/violencia-genero-aumenta-coronavirus-pandemia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200602/481576160749/violencia-genero-aumenta-coronavirus-pandemia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200602/481576160749/violencia-genero-aumenta-coronavirus-pandemia.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/01/5e84c793fdddffd0538b4641.html
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que todas las medidas indicadas puedan tener. Si a lo dicho 
añadimos la crisis económica que ya estamos padeciendo  
y que se extenderá, según las previsiones más optimistas de los 
expertos, durante dos o tres años más, el peligro de que estás 
medidas queden “en nada” es más que probable. Nuevamente, 
volveremos a depender del buen hacer y de la profesionalidad 
de los operadores implicados para que la protección legalmente 
prevista sea una realidad y conseguir lo que todos queremos, 
proteger adecuadamente a estas víctimas.
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Abstract: Technological advances are becoming a challenge for the 
legislator, and it may affect to the subject himself in his evolution due to 
an uncontrolled use of AI, big data, causing interference in the rights. 
The Roman aphorism ubi societas ibi ius, ergo, ubi homo, ibi ius does 
us try to anticipate and glimpse possible legal situations that may 
occur due to technological disruption which can determine new ways 
of injuring and damaging and also the emergence of new rights related 
to robotics, being obvious that we need this technology, therefore we 
must take into account the balance between benefits that it provides 
without forgetting risks that it also entails and that affects the rights of 
the personal sphere.
The existence of these robots and the autonomy provided by AI makes 
them increasingly capable of reacting to imputs or the stimulus they 
receive in their field of interaction, being positive that their autonomy 
allows them to make decisions based on their needs, likewise can 
also cause behaviors that may be out of human control and that is that 
robots often carry out self-learning that can redirect their behavior, in 
many cases, especially those with higher AI, to behavior not predictable 
by the programmer or its manufacturer. This has led to the need for 
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a tertium genius around AI and robotics, due to the greater autonomy 
they are achieving, in anticipation of the near future, this is due to 
the so-called “electronic personhood”, and a debate that arises from 
the need to reflect on rights and their legal regulation, as advocated 
by the resolution on civil law rules on robotics approved by the 
European Parliament on February 16, 2017, with recommendations 
for the Commission on civil law rules on robotics 2015 / EU 2103 

Keywords: AI, robots, electronic personhood, rights and civil liability

Abstract: Los avances tecnológicos se están convirtiendo en un desafío 
para el legislador, pudiendo afectar en su evolución al propio sujeto, 
en su desenvolvimiento por un uso incontrolado de la IA, el big data, 
produciéndose la injerencia en los derechos. El aforismo romano 
ubi societas ibi ius, ergo,ubi homo, ibi ius hace que tratemos de 
adelantarnos y prever, ante posibles situaciones jurídicas, que 
se pueden producir por la disrupción tecnológica, y que pueden 
determinar nuevas formas de lesionar y dañar con el uso de la IA; 
y también el surgimiento de nuevos Derechos relacionados con la 
robótica. Es obvio que necesitamos de esta tecnología, por ello 
debemos tener cautela y sopesar el equilibrio entre los beneficios 
que esta proporciona sin olvidarnos de los riesgos que también 
conlleva y que afecta a derechos de la esfera personal.
La existencia de éstos robots y la autonomía que les proporciona 
la IA hace que cada vez sean capaces de reaccionar ante imputs 
o los estímulos que reciben en su campo de interactuación, siendo 
positivo que su autonomía les permita adoptar decisiones en función 
de sus necesidades, si bien también puede provocar conductas 
que pueden quedar fuera del control humano; y es que los robots, 
van realizando auto aprendizajes que reorientan su conducta, 
en muchos casos, sobre todo en los dotados de mayor IA, hacia 
comportamientos impredicibles para el programador o su fabricante. 
Ello ha hecho que se plantee la necesidad de un tertium genius en 
torno a la IA y la robótica, debido a esa mayor autonomía que van 
alcanzando, en previsión de un futuro próximo, a esto obedece la 
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llamada “personalidad electrónica”, y un debate que surge por la 
necesidad de reflexionar sobre los derechos y su regulación jurídica, 
como propugna la resolución sobre las reglas de derecho civil de 
robótica aprobada por el Parlamento Europeo de 16 de febrero de 
2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas 
de Derecho civil sobre robótica 2015/2103 INL de la U.E. 

Palabras Clave: IA, robots, personalidad electrónica, derechos  
y responsabilidad civil.

1. INTRODUCCIÓN
La polémica del título está servida, se plantea la posibilidad de un 
tertium genium que puede surgir de la robótica y de la inteligencia 
artificial (IA), a la cual el Parlamento europeo ha referenciado, 
recientemente, y que exige una reflexión a propósito de la llamada 
“personalidad electrónica”. Con el fin de dar respuesta a muchas 
cuestiones que se nos pueden plantear, veremos que puede existir 
un símil entre el robot y el servus romano, esclavos que en época 
de Augusto alcanzaron un 35% de la población1. Es obvio que los 
esclavos constituyeron una pieza clave en la macroeconomía, al 
igual que hoy en día lo son los robots.

La configuración legal de una futura “personalidad electrónica” 
pseudo o cuasi persona no está exenta de problemas ya que hay 
autores que ya se adelantan a la necesidad de regular y de prever 
situaciones que se van a producir ya que la IA avanza a pasos 
agigantados. Un robot es instrumental, pero no es sujeto, lo cual 
a primera vista supone que no posea ningún derecho, aunque sea 
objeto de una disposición legislativa. Pero el problema es que las TIC 
y la IA han ido avanzando, y el debate ético y jurídico es esencial, 

1 M.I. Finley (1998) Ancient slavery and modern ideology, London; expanded 
edition by B. D.Shaw, p.80
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y en ello están implicadas todas las partes actoras, el científico, 
el fabricante, el programador del machine-learning y las redes del 
Deep learning, el filósofo, el sociólogo y nosotros como juristas.

Por ello, el presente trabajo, se centra en la necesidad de 
reflexionar sobre el marco legal que va a afectar a éstas máquinas 
dotadas de IA, como propugna la resolución sobre las reglas de 
derecho civil de robótica aprobada por el Parlamento Europeo 
y que está sirviendo de base para poder establecer ulterior 
desarrollo normativo sobre esta materia, la responsabilidad, su 
código de conducta y la posibilidad de regular una personalidad 
electrónica, si bien en este último aspecto, como veremos hay 
también rechazo y por tanto posturas detractoras. 

Como se ha dicho, la Resolución del Parlamento Europeo, de 
16 de febrero de 2017, contiene una serie de recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre 
robótica (2015/2103(INL)), en la misma, en su considerando B, se 
hace mención a la nueva revolución industrial venidera: “.. ahora 
que la humanidad se encuentra a las puertas de una era en la 
que robots, bots, androides y otras formas de inteligencia artificial 
cada vez más sofisticadas parecen dispuestas a desencadenar 
una nueva revolución industrial —que probablemente afecte 
a todos los estratos de la sociedad—, resulta de vital importancia, 
que el legislador pondere las consecuencias jurídicas y éticas, sin 
obstaculizar con ello la innovación”

En consecuencia, los avances tecnológicos se están 
convirtiendo en un desafío para el legislador, pudiendo afectar, 
en su evolución, al propio sujeto en su desenvolvimiento por un 
uso incontrolado de la IA, el big data, produciéndose la injerencia 
en los derechos del propio ser humano. El aforismo romano ubi 
societas ibi ius, ergo, ubi homo, ibi ius demanda que la sociedad 
del siglo XXI deba prever posibles situaciones jurídicas que se 
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pueden producir por la disrupción tecnológica y que la misma, 
derive en nuevas formas de lesionar y dañar, ello también afecta 
al surgimiento de nuevos Derechos relacionados con la robótica; 
siendo obvio que necesitamos de esta tecnología, debemos tener 
en cuenta el equilibrio entre los beneficios que ésta proporciona 
y los riesgos que también conlleva y que afecta a derechos de la 
esfera personal2.

Otro rasgo a destacar, es que la la existencia de máquinas 
autónomas dotadas de IA hace que cada vez sean capaces de 
reaccionar ante imputs o los estímulos que reciben en su campo 
de interactuación, siendo positivo que su autonomía les permita 
adoptar decisiones en función de sus necesidades, si bien también 
puede provocar conductas que pueden quedar fuera del control 
humano ; y es que muchas veces los robots van realizando auto 
aprendizajes que pueden reorientar su conducta, en muchos 
casos, sobre todo en los dotados de mayor IA, a comportamiento 
no predecibles por el programador o su fabricante3. A ello se une 
la antropomorfización de los robots en los cuales se aprecian 
sistemas de emociones sintéticas, presentes tanto en interfaces 
o robots (para su relación humano-máquina o máquina-máquina), 
para crear una IA amigable, se crean estados emocionales básicos 
en entornos sintéticos4. 

Por otro lado, no podemos olvidar de que su autonomía  
y decisiones pueden desencadenar efectos negativos por la 
llamada culpa in singularitatem que luego veremos y que pueden 

2 L. Rebollo Delgado, Derechos fundamentales y protección de datos, Dykin-
son, Madrid, 2004, p. 55ss.

3 MªC. Nuñez Zorrilla, Inteligencia artificial y responsabilidad civil. Régimen ju-
rídico de los daños ocasionados por robots autónomos con inteligencia artificial, 
Reus, Madrid, 2017, p. 13-17.

4 J. Casacuberta y Valverdú, Emociones sintéticas, en Páginas de Filosofía, 
Año XI, Nº 13 (primer semestre ), 2010, p. 140.
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afectar a la salvaguarda de los Derechos sobre los seres humanos. 
Sin embargo, aunque parezca ciencia ficción, hoy, ante situaciones 
como la Pandemia del Covid-19, podemos ver que este tipo de 
máquinas desempeñan una labor esencial en muchos ámbitos  
y no es desdeñable su intervención en el campo de la medicina, 
donde los diagnósticos generados por los algoritmos y la  
IA ayudan a la detección de numerosas enfermedades a través 
del análisis de datos e imágenes con enorme precisión5. Ante 
todo ello, también existen preocupaciones, tal y como establece 
el Artificial Intelligence Index Report 2019, el informe anual 
Human-Centered Artificial Intelligence Institute de la Universidad 
de Stanford, los desafíos y problemas más importantes que 
afectan a:la imparcialidad, la interpretabilidad, la explicabilidad 
y la transparencia, cuestiones que afectan, obviamente, a los 
Derechos fundamentales.

2.  PERSONALIDAD DE LOS ROBOTS: 
PERSONA CIBERFÍSICA O ALGORÍTMICA

A la hora de establecer una personalidad jurídica o una subjetividad 
al robot nos encontramos ante una cuestión que no está exenta 
de dificultades, ya que sería un tertium genus que guarda 
concordancias y similitudes con el Derecho romano y la concepción 
del servus-esclavo, como tendremos ocasión de analizar.

En primer lugar, el Anexo de la resolución del Parlamento 
Europeo, establece las condiciones que debe de reunir un robot dentro 
de los “Principios generales relativos al desarrollo de la robótica y la 
inteligencia artificial para uso civil”, a este respecto señala:

5 E. Loh, Medicine and the rise of the robots: a qualitative review of recent ad-
vances of artificial intelligence in health BMJ Leader, 2018, p.59-63.
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  la capacidad de adquirir autonomía mediante sensores 
y/o mediante el intercambio de datos con su entorno 
(interconectividad) y el intercambio y análisis de dichos 
datos.

  capacidad de autoaprendizaje a partir de la experiencia  
y la interacción (criterio facultativo).

  un soporte físico mínimo, aquí es donde algunos ven  
la necesidad de que el aspecto pueda ser antropomórfico, 
siendo así más amigable.

  capacidad de adaptar su comportamiento y acciones  
al entorno.

  inexistencia de vida en sentido biológico. 

Es cierto que a la hora de configurar esta persona electrónica 
o mejor dicho ciberfísica6, porque integra el elemento físico 
y el basado en la IA, algorítmico, que le da su autonomía  
y le dota de cualidades que le permiten actuar con diferentes 
capacidades como el autoaprendizaje autónomo y heterónomo  
y la interconectividad, debemos ser prudentes por muchas razones, 
pero la principal, a nuestro juicio, sería la de fijar una categoría 
jurídica clara más allá de un mero producto tecnológico, ya que 
su estatus estará directamente relacionado con la capacidad 
de volición, emoción sintética, autonomía y autoconciencia, 
lo cual determina que la configuración de un tertium genus de 
esta “persona algorítmica” P.A., estaría supeditado al avance de 
la IA, y en base a ello demandaría la creación de un contenido 
específico de derechos y obligaciones para los propietarios y los 
robots. A ello puede contribuir la experiencia jurídica del esclavo 

6 J. Ercilla Garcia, Aproximación a una Personalidad jurídica específica para 
los robots, en Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 47, mayo-agosto, 2018.
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romano una res o cosa, pero que por su condición humana era 
susceptible de realizar actos en beneficio de su dominus, de ahí su 
importancia como factor en el ámbito comercial, el paralelismo es 
obvio un robot también es una cosa y goza de inteligencia lógica 
algorítmica basada en la IA, es decir, dotado de una tecnología 
disruptiva que también permite que sea utilizado en el ámbito 
comercial7 y en otros muchos sectores. Si el esclavo en Roma 
tenía un peculium, nada obsta a que estas máquinas inteligentes 
puedan también tener su peculio digital con el que negociar  
y establecer contratos garantizados con tecnología blockchain.

Igualmente, en Roma existía una vinculación entre el esclavo 
y su propietario que hacía responder a este último de los actos 
ilícitos cometidos, salvo que hubiera hecho la noxae deditio la 
entrega del servus para exonerarse de la responsabilidad cometida 
por este. Era fácil realizar una vinculación siervo-propietario. 
Ahora bien, el problema al que nos enfrentemos en relación con 
el robot es vincular la actividad de éste y la responsabilidad que 
pueda generar con la de un solo sujeto responsable, ya que nos 
encontramos con una responsabilidad en cascada que puede 
afectar no sólo al consumidor o usuario final, sino también al 
fabricante, al que realiza su mantenimiento, su codificación 
o programación algorítmica, que muchas veces puede provocar un 
error o bug, esto es, un problema en un programa de computador 
o sistema de software que va a necesitar un debuggers; o que 
sea efecto de la llamada culpa in singularitatem, es decir, que sea 
debido a la autonomía propia del robot, esto último obedecería 
a un desarrollo sin precedentes de la IA al cual debemos estar 
preparados y al que alude la resolución del Parlamento Europeo 

7 U. Pagallo, Killers, fridges, and slaves: A legal journey in robotics,  
AI & Society 26(4), 2011, p.351.
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en relación a la responsabilidad en sus considerandos Z), 
AA), en relación a la toma de decisiones cuasi independientes  
y a la insuficiencia de las normas que regulan los principios de 
la responsabilidad extracontractual como la Directiva 85/374/ 
CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en 
materia de responsabilidad por los daños causados por productos 
defectuosos que solo serviría ante supuestos en que se demuestre 
el daño real, el defecto y la causa efecto. Por eso, es necesario 
tener en cuenta dos considerandos relativos a la responsabilidad 
que inciden en la categoría que debe conformar un robot el AC 
“Considerando que, en última instancia, la autonomía de los 
robots suscita la cuestión de su naturaleza y de si pertenecen 
a una de las categorías jurídicas existentes o si debe crearse una 
nueva categoría con sus propias características jurídicas”; del 
considerando se infiere la necesidad de crear una nueva categoría 
en relación a las personas algorítmicas o ciber físicas, dado que 
la nueva generación de robots avanzados no casan con ninguna 
figura para poder determinar, con certeza, el sujeto responsable, 
como se infiere del apartado AF “en el supuesto de que un robot 
pueda tomar decisiones autónomas, las normas tradicionales 
no bastarán para generar responsabilidad jurídica por los daños 
ocasionados por el robot, ya que no permitirán determinar la parte 
que ha de hacerse cargo de la indemnización, ni exigir a dicha parte 
que repare el daño ocasionado” ello se produce en un entorno en el 
que la tecnología basada en los algoritmos, su forma de interactuar, 
a veces imprevisible, es capaz de elegir a sus contrapartes, negociar 
cláusulas contractuales, celebrar contratos, e incluso intervenir 
en operaciones médicas asistiendo a pacientes, lo cual en esta 
pandemia Covid-19 permite disminuir el número de contagios en 
los hospitales con el uso de robots. Por eso observamos que, ante 
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la enorme evolución tecnológica de estas personas algorítmicas, 
la necesidad de establecer un marco jurídico específico claro y sin 
lagunas se convierte en una cuestión vital.

Asimismo, es importante determinar un aseguramiento de los 
riesgos, con un régimen de seguro obligatorio y también un fondo 
de garantía de los daños, como recogen los puntos 57 y 58 de 
la Resolución citada, en el que, sobre todo, se tenga en cuenta 
“todas las responsabilidades potenciales en la cadena”: culpa in 
faciendo, curando, educando, programando o codificando con la 
IA, ello implica una enorme complejidad ya que la responsabilidad 
podría ser proporcional al nivel real de instrucciones recibidas, 
la autonomía del robot, su capacidad de autoaprendizaje dentro 
del Machine o el Deep learning; es obvio que, a día de hoy, dicha 
responsabilidad deba recaer en un humano.

 En Roma, el esclavo factor recibía instrucciones, era 
“programado” para actuar como management dependiente8, así el 
dominus solo resultaba obligado en base a lo que había ordenado 
al factor, como se infiere de Ulpiano 28 ed, D.14.3.5.11: Non tamen 
omne, quod cum institore geritur, obligat eum qui praeposuit, sed 
ita, si eius rei gratia, cui praepositus fuerit, contractum est, id est 
dumtaxat ad id quod eum praeposuit. Esto puede resultar un 
paralelismo entre el servus-propietario y el robot-propietario.

Sin embargo, el problema lo encontramos a largo plazo cuando 
los robots interactúan con mayor autonomía, es en estos casos 
donde se debería crear normas que regulen , no sólo un registro 
de matrícula [59 e)] sino la personalidad propia de estas “personas 
algorítmicas”, como señala el documento podría ser a largo plazo, 
si bien sabemos que la disrupción digital avanza rápidamente de 

8 G. Suárez Blázquez, Derecho de empresas en la Roma clásica, Dykinson, 
Madrid, 2014, p.262.
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ahí lo señalado en su apartado 59 f) y la preocupación de: “crear 
a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, 
de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos 
puedan ser considerados personas electrónicas responsables 
de reparar los daños que puedan causar, y posiblemente aplicar 
la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los 
robots tomen decisiones autónomas inteligentes o interactúen 
con terceros de forma independiente”

Nuestra sociedad ha ido evolucionando en la consideración 
de los titulares de los derechos, al margen de las personas 
físicas y morales, por ello se ha querido contemplar a los 
animales otorgándoles una consideración se seres dotados de 
sensibilidad como se infiere del art.13 del TFUE que dispone 
que: “la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en 
cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales 
como seres sensibles”; esto también ha originado el debate para 
reformar el art. 333 de nuestro Código civil, como se recogió en 
el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, pleno 
y diputación permanente, Año 2017, Nº 29, XII Legislatura, 
sesión plenaria Nº 27, martes, 14 de febrero de 2017, págs.  
43-50 donde se señala: “promover las reformas legales 
necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil 
distinta a las ya previstas, referida a los animales, donde se les 
defina como seres vivos dotados de sensibilidad”; así se exige la 
redefinición del marco jurídico sobre el que se asienta la propiedad 
sobre los animales, su naturaleza en la que son considerados 
como seres vivos dotados de sensibilidad, para hacer efectivo 
el reconocimiento de los animales como “seres sintientes”9.  

9 M. Giménez Candela, Animales en el Código civil español: una reforma inter-
rumpida, dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies) 10/2, DOI https://doi.
org/10.5565/rev/da.438, 2019, p.9.

https://doi.org/10.5565/rev/da.438
https://doi.org/10.5565/rev/da.438
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En su caso, la responsabilidad objetiva que afecta a los 
animales viene regulada en el art. 1905 del C.c., artículo en 
el que quizá pudiera introducirse una modificación de cara 
a contemplar la responsabilidad de las máquinas como cosas 
inertes pero que pueden provocar daños, si bien no sólo los 
causarían a terceros sino al propio usuario, cuestión que difiere 
de la regulación jurídica de los daños cometidos por el animal 
que solo afectan, según la dicción legal del precepto, a terceros. 
Podría, por tanto, desde un punto de vista de lege ferenda 
modificarse dicho precepto en relación a contemplar los daños 
causados por la IA, al menos en un principio, pero todo ello 
dependerá de ¿qué podemos hacer con la IA? ¿cómo se va 
a controlar existirá la figura de un guardián, como persona física 
responsable al igual que el supuesto de los animales?, muchas 
incógnitas debemos despejar y para ello será necesario una 
mejor comprensión de la IA.

 Volviendo a la Resolución, como dispone el precepto 59 f),  
existe la necesidad de adoptar un marco específico, quizá 
no a tan largo plazo, fuera de la aplicación de las categorías 
tradicionales de la imputación de la responsabilidad, cualesquiera 
que sean los sujetos que intervienen en la cadena de fabricación, 
programación y en la adquisición y manejo de los mismos, es 
decir, el propio consumidor, ya que éste también puede hacer un 
mal uso de la máquina o reprogramar la misma, provocando un 
daño o dar a éstos órdenes lesivas. Son muchas las cuestiones 
que se suscitan, no sólo en el ámbito jurídico sino también en el 
filosófico y moral.

A la hora de establecer unos contornos precisos de que robots 
se verían implicados en este marco donde poder tener en cuenta 
la personalidad específica de estas máquinas basadas en IA, 
Cyber-physical systems (CPS), debemos reseñar la importancia 
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del registro, a efectos de “trazabilidad” como clave para poder 
tener en cuenta los aspectos tecnológicos sobre los que establecer 
el estatus de la subjetividad electrónica y su control, así:

Un primer elemento es el grado de autonomía del robot, 
estamos hablando de robots que tengan una capacidad de 
tomar decisiones autónomas, y sean capaces de interactuar, con 
independencia del control externo.
  Otro aspecto como se recogen en los principios generales 

nº2, es la clasificación de los robots, su campo de actuación 
y categorías, si son vehículos autónomos, si van a estar 
destinados a labores de industria, servicios, medicina, o al 
ámbito doméstico.

  Tipo de IA, existen varios grados asociados a la misma 
y habrá que estar a que nivel de autoconciencia pueda 
llegar, probablemente con euna IA fuerte asociada al Deep 
Learning.

  Evidentemente será necesario un grado de riesgo asociado 
al tipo de robots y las funciones que éste realice.

  Finalmente, un número o matricula que identifique a la 
máquina a modo de ID y su ADN algorítmico, el seguro y la 
complementación del mismo con un fondo de seguros del 
que depende en caso de daños que este pueda provocar, 
esto último se recoge en el apartado 59 e).

Ello puede, a largo plazo, dar soluciones programáticas 
a los problemas que se pueden plantear, especialmente a las 
cuestiones de seguridad y riesgos-daños que éstas máquinas 
puedan generar. Sin embargo, dotarlas de estatus subjetivo de 
persona, a día de hoy puede sonar a ciencia ficción, ello no es óbice 
para definir normas con contornos precisos y el establecimiento 
de límites en la responsabilidad objetiva con unos criterios claros 
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que, por utilidad, son necesarios para dar un contenido a esa 
pseudo o cuasi personalidad; ello obedecería a una construcción 
teórica en aras a tener clara la IA y la relación agente-daño.

Ahora bien, también cabe subrayar, que se presentan muchas 
dudas al respecto y, a día de hoy, existen voces discordantes  
|y argumentos en contra de otorgarles a los robots cualquier estatus 
de personalidad o subjetividad, a pesar de la sobrevaloración de los 
robots avanzados, así el Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la «Inteligencia artificial”, considera en su apartado 
3.33 “El CESE se opone a cualquier tipo de estatuto jurídico para 
los robots o sistemas de IA por el riesgo moral inaceptable que ello 
conlleva. La legislación en materia de responsabilidad tiene un 
efecto correctivo y preventivo que podría desaparecer en cuanto 
el riesgo de responsabilidad civil dejase de recaer sobre el autor 
por haberse transferido al robot (o sistema de IA). Además, una 
forma jurídica así sería susceptible de uso y aplicación indebidos. 
La comparación con la responsabilidad limitada de las sociedades 
no es válida, puesto que el responsable en última instancia es 
siempre una persona física. A este respecto, hay que investigar 
en qué medida responden satisfactoriamente a este problema la 
legislación, la reglamentación y la jurisprudencia de la UE y de 
cada Estado miembro en materia de responsabilidad (sobre el 
producto y el riesgo) y atribución de culpa, y, en su defecto, qué 
soluciones legales se ofrecen.” 

Es evidente, que el CESE se centra en que no se puede 
comparar el status de los robots, ni tan siquiera a las personas 
jurídicas ya que detrás hay personas físicas que van a responder, 
de hecho, una de las cuestiones con mayor enjundia a dilucidar 
es la propia IA, qué es lo que se puede conseguir con ella, hacia 
dónde vamos a corto, medio y largo plazo, haciendo alusión 
al uso pernicioso que se ha realizado (en forma de algoritmos 
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inteligentes) para la agregación de informaciones, por ejemplo en 
las redes sociales (ap.º 3.36) y para influir en comportamientos 
electorales (ap.º 3.37). Por ello, es importante saber a qué 
nos enfrentamos de cara a la IA, entender su funcionamiento, 
sus acciones y sus decisiones, para establecer un régimen de 
responsabilidad acorde a lo señalado; no debemos olvidar que, 
esta tecnología, afecta a nuestros derechos subjetivos esenciales 
como la privacidad, la seguridad, la libertad humana. 

A mayor abundamiento, encontramos una carta dirigida al 
presidente de la Comisión Europea en www.robotics-openletter.
eu, en la que señala: “The creation of a Legal Status of an “electronic 
person” for “autonomous”, “unpredictable” and “self-learning” 
robots is justified by the incorrect affirmation that damage liability 
would be impossible to prove . From a technical perspective, this 
statement offers many bias based on an overvaluation of the 
actual capabilities of even the most advanced robots, a superficial 
understanding of unpredictability and self-learning capacities 
and, a robot perception distorted by Science-Fiction and a few 
recent sensational press announcements” La epístola incide en 
el problema de las máquinas autónomas e impredicibles, y en 
cómo determinar la responsabilidad por daños atribuible al propio 
robot; por eso , consideran que la creación de un status legal de 
“persona electrónica” sería ideológico y no sensitivo ni pragmático 
“we believe that creating a legal status of electronic “person” would 
be ideological and non-sensical and non-pragmatic”.

Ante todo este panorama, no cabe duda del enorme desafío 
jurídico que conlleva la revolución de estas máquinas, de hecho 
sus capacidades autónomas y cognitivas los convierten en algo 
más que simple herramientas ya que tienen capacidad de actuar 
en el mundo jurídico en la realización de Smart Contracts, y de 
interactuar entre ellos mismos sin intervención humana, ya que 

http://www.robotics-openletter.eu
http://www.robotics-openletter.eu
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son capaces de aprender de la experiencia y adoptar decisiones 
cuasi independientes, por ello es importante la cuestión de 
la responsabilidad jurídica por los daños que estas máquinas 
algorítimas puedan ocasionar.

De manera que aún nos queda un largo recorrido en la 
fenomenología sintética para otorgar de alguna manera un status de 
persona algorítmica o ciberfísica con un marco jurídico delimitado  
y preciso, sabemos que la sociedad siempre va avanzar mucho más 
rápido que el derecho; por ello, es necesario una reflexión crítica 
y un análisis exhaustivo de hacia dónde vamos con la IA, a ello 
obedece una evaluación desde el órgano creado ad hoc, el STOA, 
Unidad de Prospectiva Científica del Parlamento Europeo, en la 
cual se analizan los marcos éticos, la supervisión reglamentaria  
y las garantías legales necesarias para evitar el uso indebido de la IA.

Debemos recalcar, a la hora de determinar la responsabilidad 
de los robots, que :“si mantenemos que un robot es una simple 
máquina, sofisticada y útil pero máquina, al fin y al cabo los 
robots no tendrían un nivel de autonomía mayor que el que 
establezca su diseñador o programador”10 estaremos señalando 
como persona responsable a los sujetos que pueden intervenir 
en la cascada de responsabilidad el fabricante, la falta de 
mantenimiento o la obsolescencia del mismo, su formador, el que 
lo codifica o programa, e incluso el propio consumidor, alejándose 
de una subjetividad de la “culpa del robot” llamada también in 
singularitatem; esta última, no exenta de dificultad a la hora de 
determinar que el agente causante sea el robot desvinculado de 
cualquier persona física que haya intervenido en algún proceso 
de los enumerados. Por eso, estamos ante una situación que 

10 M. J. Santos González, Regulación legal de la robótica y la inteligencia arti-
ficial: retos de futuro, Revista de la Facultad de Derecho Universidad de León nº 4, 
2017, p.42.
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podría afectar incluso al plano del caso fortuito cuando no exista 
posibilidad de previsión o, si queda demostrado, que ninguno 
incurrió en conducta negligente a la hora de realizar su cometido 
dentro de la cadena de fabricación, programación o, en relación al 
consumidor, la manipulación de la IA. 

Igualmente, existen otras normas ulteriores que inciden en la 
problemática como la Resolución del Parlamento de 12 de febrero 
de 2019 sobre una política industrial global europea en materia 
de inteligencia artificial y robótica 2018 (2018/2088(INI)), esta se 
preocupa por el valor estratégico de la IA como algo necesario para 
el crecimiento de Europa y sobre todo destaca la falta de empatía 
y ética de estos sistemas, aplicadas al ámbito sanitario donde 
debe haber una mayor respuesta dado que ha sido golpeado 
por la Pandemia que estamos sufriendo, en su Considerando AJ: 
Considerando que la autonomía de los robots, su evidente falta de 
empatía humana y sus repercusiones en la relación entre el médico 
y el paciente plantean serias preocupaciones de orden ético, 
sicológico y jurídico que aún no han sido debidamente abordadas 
a escala de la Unión, particularmente en relación con la protección 
de los datos personales de los pacientes, la responsabilidad  
y las nuevas relaciones económicas y laborales que se generarán; 
que la «autonomía» como tal únicamente puede atribuirse 
plenamente a los seres humanos; y que es necesario establecer 
un marco jurídico y ético sólido para la inteligencia artificial  
y dónde, en el última instancia, como señala en el Considerando 
AK el responsable es el humano: Considerando que el uso de 
la inteligencia artificial, en particular en el ámbito sanitario, debe 
basarse siempre en el principio de responsabilidad según el cual 
la máquina es operada por el ser humano.

Vemos que hay una preocupación por la IA también en sus 
múltiples manifestaciones como se desprende en su capítulo 4, 
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punto 116 que demanda un marco legal integral: Señala que la 
IA es un concepto que abarca una amplia gama de productos 
y aplicaciones, desde la automatización, los algoritmos y la 
inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial general; 
considera que debería abordarse con cautela una ley o regulación 
integral de la IA, ya que la regulación sectorial puede producir 
políticas suficientemente generales, pero al mismo tiempo 
afinadas hasta el nivel en el que tienen sentido para el sector 
industrial.

A mayor abundamiento, debemos de tener presente la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, 
el Comité Económico y Social europeo y el Comité de las Regiones 
de 8 de abril de 2019 (COM (2019),168) bajo la rúbrica “Generar 
confianza en la Inteligencia Artificial centrada en el ser humano”, 
que complementa las Comunicaciones de 25 de abril de 2018 
sobre “Inteligencia artificial para Europa” (COM (2018) 237final) 
y la de 7 de diciembre de 2018 del “Plan Coordinado sobre 
Inteligencia Artificial” (COM (2018) 795 final), nos centraremos en 
la última ya que excedería de nuestro trabajo analizar todas ellas. 
Así la de 8 de abril de 2019 (COM (2019),168) y que se centra 
en como esa IA y los robots no pueden menoscabar los valores 
esenciales del sujeto cuando señala: “La Estrategia europea 
de IA y el plan coordinado dejan claro que la confianza es un 
requisito previo para garantizar un enfoque de la IA centrado en 
el ser humano: la IA no es un fin en sí mismo, sino un medio que 
debe servir a las personas con el objetivo último de aumentar su 
bienestar. Para ello, la fiabilidad de la IA debe estar garantizada. 
Los valores en los que se basan nuestras sociedades han de 
estar plenamente integrados en la evolución de la IA. La Unión 
se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, 
la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el 
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respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías”

Dado que el régimen de responsabilidad la IA debe aportar 
fiabilidad, ello se traduce según esta Comunicación en: 1) debe 
ser conforme a la ley, es decir lícita; 2) debe respetar los principios 
éticos esenciales para darle esa fiabilidad y 3) debe ser sólida en 
argumentos y propósitos; para ello es necesario que las directrices 
éticas que se elaboren cumplan con: la intervención y supervisión 
humanas, solidez y seguridad técnicas, privacidad y gestión de 
datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, 
bienestar social y medioambiental, y rendición de cuentas. Otro 
aspecto que debemos destacar en relación a la protección del 
sujeto es, como señala el documento: “Los sistemas de IA deben 
ayudar a las personas a elegir mejor y con más conocimiento de 
causa en función de sus objetivos. Deben actuar como facilitadores 
de una sociedad floreciente y equitativa, apoyando la intervención 
humana y los derechos fundamentales, y no disminuir, limitar 
o desorientar la autonomía humana. El bienestar global del 
usuario debe ser primordial en la funcionalidad del sistema.”

En relación a la responsabilidad, también en la Resolución 
aludida sobre una política industrial global europea en materia de 
inteligencia artificial y robótica (2018/2088(INI)), en la propuesta 
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria pide a la Comisión de Industria, Investigación  
y Energía, [ J 5º], “alerta contra todo intento de dotar con algún 
tipo de «personalidad» a las máquinas con inteligencia artificial 
eximiendo, así, de responsabilidad alguna a los productores y a las 
personas que operan tales máquinas”

Ello no impide que podamos considerar a los robots como 
cosas especiales con un estatuto que se podrá definir en un futuro 
no lejano, al igual que veíamos antes las consideraciones de los 
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animales como seres sintientes, si bien en otro entorno donde, a día 
de hoy, podrá quedar delimitado el régimen de responsabilidad 
y probablemente dependiente de una persona física o jurídica.

3. ROBOTS, ETÍCA Y DERECHOS
En última instancia, la regulación de una personalidad algorítmica, 
cíber física, sintética o artificial, como tertium genum, dependerá 
del conocimiento que tengamos de la evolución de la IA y las 
posibilidades que se van produciendo en esta era de explosión 
digital, si bien como decíamos en el apartado anterior vinculada 
a un régimen de responsabilidad dependiente del sujeto que lo 
gestione, sea persona física o jurídica. En todo caso, la protección 
del ser humano prima, tal y como se establece en sus principios 
éticos en la recomendación 13 de la Resolución del Parlamento 
UE(2015/2103(INL)): “principios de beneficencia, no maleficencia, 
autonomía y justicia, así como en los principios consagrados en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
como la dignidad humana, la igualdad, la justicia y la equidad,  
la no discriminación, el consentimiento informado, la vida privada 
y familiar y la protección de datos”

Es evidente que la IA producirá cambios y se han de garantizar 
nuestros Derechos fundamentales, de ahí que nos encontramos 
ante la necesidad de delinear una condición post humana en su 
relación con los mismos derechos11 para tratar de observar las 
condiciones de vida a partir de nuevos elementos, como el peso 
cada vez mayor de la tecnología, con los elementos estrella de la 
inteligencia artificial y la robótica.

11 E. Palmerini, Robótica y derecho: sugerencias, confluencias, evoluciones en 
el marco de una investigación europea, en Revista de Derecho Privado, n.º 32, 
enero – junio de, 2017, p. 94.
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Estos principios éticos y deontológicos, nos recuerdan 
a las normas que en su día en su obra Runaround en 1942, Isaac 
Asimov, estableció lo que se consideran las tres leyes de la robótica 
que son, la primera “un robot no debe de agredir a un humano 
ni, con su inacción, permitir que un humano sufra algún daño”; 
la segunda “un robot debe obedecer las órdenes dadas por los 
seres humanos salvo si dicho mandato entra en conflicto con la 
primera de las leyes arriba formulada” y la tercera como especie 
de silogismo “un robot debe proteger su propia existencia siempre 
y cuando no entre en conflicto con la primera y la segunda de estas 
leyes”, la beneficencia en relación al hombre, no hacerle daño 
o maleficiencia, autonomía y capacidad en la toma de decisiones 
y justicia desde el punto de vista de distribución de los beneficios 
que la IA y la robótica aportan a la sociedad.

Debemos subrayar que estos principios, se articulan como 
un Código de conducta que invita a todos los investigadores 
y diseñadores a actuar de forma responsable y con la máxima 
consideración a la necesidad de respetar el valor por antonomasia 
del ser humano su dignidad e intimidad, salvaguardando su 
seguridad. Por ello en el Anexo de la resolución de 2017 citada, 
se hace hincapié, en relación a ese Código de Conducta ética 
para los ingenieros de la robótica , en la que se recalca que: “Las 
actividades de investigación en materia de robótica deben respetar 
los derechos fundamentales; y por su parte, las actividades de 
concepción, ejecución, difusión y explotación, por su parte, han 
de estar al servicio del bienestar y la autodeterminación de las 
personas y de la sociedad en general”.

En la misma, también se aprecian una serie de propuestas 
concretas en aras a salvaguardar la posible injerencia o colisión 
de la IA con los Derechos fundamentales, entre ellas se destacan 
principalmente:
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La seguridad, ya que los fabricantes deben preservar el 
bienestar, sin dejar de respetar los Derechos humanos; de ahí la 
importancia de divulgar los factores que pueden poner en peligro a la 
población e incluso como señala la disposición el medio ambiente. 
Por ello, los diseñadores deben garantizar el respeto la integridad 
física, la seguridad y la salud de las personas. La posibilidad de 
que un ingenio robótico dañe a una persona o bienes son reales 
bien sea, como hemos comentado por acciones inesperadas, 
por programarlo para que puede provocar el mismo, e incluso, 
por omisión de su mantenimiento o actualizaciones del software 
etc…, dónde es evidente que, a día de hoy, el robot no sería auto 
responsable, sino que: debemos determinar la culpa, el dolo, 
eventual o no la culpa consciente o inconsciente12.

La reversibilidad, constituye otro de los elementos 
relacionados también con la seguridad y la garantía ante cualquier 
acción inesperada o incontrolada, lo cual permite la toma de 
control de la máquina, que se establece también como licencia 
para los diseñadores, el llamado “off button” a modo de tecla de 
emergencia que deberá ser coherente con los objetivos de diseño 
razonable; ello supone que la máquina sea sometida, en última 
instancia, al control total para garantizar que se comporta de 
manera segura y fiable.

Privacidad, es otro de los aspectos que tiene su enjundia, 
toda vez que hay que respetar la intimidad. En el considerando  
13 se habla de “su capacidad para obtener y transmitir información  
y datos personales y sensibles”. El robot al manejar datos sensibles 
(hábitos, desplazamientos, como los vehículos inteligentes dotados 
de IA, datos médicos, biométricos) puede poner en riesgo la 

12 G. Quintero Olivares, La robótica ante el Derecho penal: el vacío de respues-
ta jurídica a las desviaciones incontroladas, Revista electrónica de Estudios Penales 
y de Seguridad Reeps 1, 2017, p.14.
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intimidad del sujeto, sabemos que muchos pueden ser utilizados 
con fines comerciales, electorales etc.; igualmente, como establece 
el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016 relativo a la Protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, se establece que: “Los interesados 
deben tener derecho a que se rectifiquen los datos personales que 
le conciernen y un «derecho al olvido» si la retención de tales datos 
infringe el presente Reglamento o el Derecho de la Unión o de 
los Estados miembros aplicable al responsable del tratamiento.  
En particular, los interesados deben tener derecho a que sus datos 
personales se supriman y dejen de tratarse si ya no son necesarios 
para los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro 
modo, si los interesados han retirado su consentimiento para el 
tratamiento o se oponen al tratamiento de datos personales que les 
conciernen..”; ello, por tanto, afecta también a la IA y a cómo deben 
los diseñadores, en esta interacción hombre-máquina, desarrollar 
y aplicar procedimientos para garantizar el consentimiento válido, 
la confidencialidad, el anonimato del usuario y, en su caso, la 
destrucción de los datos relacionados y su eliminación de las bases 
de datos, no olvidemos que normalmente la IA va asociada a Cloud 
Computing, por todo ello, en última instancia, siempre hay que 
tener en cuenta la evaluación de los riesgos y la proporcionalidad, 
maximizando los beneficios, pero a su vez teniendo presente el 
impacto sobre la salud y seguridad humana.

 Transparencia, trazabilidad e identificación: la licencia para los 
diseñadores de este tipo de IA deberá tener en cuenta la trazabilidad 
de la toma de decisión del robot, la transparencia máxima en 
cuanto a programación, sus errores e incluso la previsibilidad 
del comportamiento, en aras a la interacción, sobre todo para 
garantizar integridad y protección del sujeto, en todo momento. 
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Por supuesto, debemos de poder identificar al robot, de ahí la 
necesidad de registro o matrícula, teniendo presente dos aspectos 
esenciales: la inexistencia de vida en sentido biológico, y, por otro 
lado, debe prestarse especial atención al posible desarrollo de un 
vínculo emocional entre seres humanos y robots antropomórficos; 
evitando que IA pueda engañar al ser humano simulando emociones 
sintéticas que puedan afectar a grupos vulnerables, es decir 
menores, personas mayores y con discapacidad, aprovechándose 
de la fragilidad y emotividad humana para obtener datos o material 
multimedia a través de una empatía sintética, que atente contra el 
derecho a la intimidad del sujeto.

Igualmente, como ya hemos apuntado, los usuarios deben 
hacer un uso del robot de conformidad a las tareas para las 
cuales ha sido concebido, sin miedo a perjuicio físico o sicológico, 
es decir que dicha máquina no pueda, por su uso inadecuado  
y pernicioso, atentar contra los Derechos que hemos comentado, 
así no puede utilizarlo como arma y atentar contra vida, divulgar 
información, videos etc.. que el robot haya podido captar, tratando 
de vulnerar la seguridad, la integridad etc… 

Con el fin de proteger y garantizar los aspectos comentados 
se prevé, en la Resolución, la creación de un Comité ético que 
indague sobre las investigaciones que se realizan en relación 
a la disrupción de la IA y de las máquinas inteligentes con el fin 
de, entre otras cuestiones: “proteger la dignidad, los derechos  
y el bienestar de los sujetos participantes de la investigación; de 
velar por la seguridad de los investigadores; de tener en cuenta 
los intereses legítimos de las demás partes interesadas; de 
hacer juicios razonados del mérito científico de las propuestas; 
de formular recomendaciones con conocimiento de causa al 
investigador si la propuesta es considerada insuficiente en 
determinados aspectos”.
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Dicho Comité, tiene una función esencial y básica en base 
a los referentes éticos que hemos comentados, esto es, la 
salud humana, la libertad, integridad, intimidad, seguridad, 
justicia, dignidad, equidad, autodeterminación, transparencia, 
responsabilidad, protección de datos y con dos principios sobre 
los que pivota, tal y como vimos en apartado 13º, la beneficiencia 
y no maleficencia. Estos principios referenciados en la declaración 
son los que deben guiar y limitar el marco jurídico de la robótica  
y la IA, lo que demanda, una rama jurídica autónoma que aglutine 
todas las vicisitudes y desafíos que se susciten en el llamado 
Derecho de los robots o Robot Law.

Siguiendo a De Asís13, debemos traer a colación también tres 
afirmaciones generales y programáticas que son susceptibles 
de proyectarse en el campo de las tecnologías emergentes, en 
nuestro caso la IA, desde un enfoque de derechos:
1.  Los avances científicos y tecnológicos deben servir al bienestar 

de la humanidad, al desarrollo sostenible de todos los países, 
a la paz mundial y a la protección y conservación de la 
naturaleza. 2. El interés y el bienestar humano que prevalece 
sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia, 
implica la promoción del respeto de la dignidad humana  
y la protección de los derechos humanos, en especial los que 
hemos referenciado con anterioridad. 

2.  El respeto de la dignidad humana supone defender la diversidad 
humana, el medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, 
sabemos que también estas máquinas pueden generar 
residuos como consecuencia de su obsolescencia o su vida 
útil.

13 R. De Asis, Una mirada a la robótica desde los derechos humanos, Dykinson, 
Madrid, 2015, p. 56.
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Como hemos visto la Resolución, congrega muchos aspectos 
en relación a la seguridad y la responsabilidad de estas máquinas, 
pero también debemos reflexionar a la hora de configurar la 
personalidad, al punto 59 f de la recomendación, a pesar de las 
posiciones a favor y en contra, a la siguiente afirmación “que los 
robots no sean equiparables a los seres humanos no significa que 
no se les pueda otorgar algún tipo de relevancia ética”14.

La cuestión es ¿sólo relevancia ética o una auténtica 
personalidad algorítmica a largo plazo?; aunque esto último a día 
de hoy pueda sonar a entelequia, lo cierto es que la disrupción 
tecnológica puede avanzar hasta el punto de crear en base a la 
IA fuerte, personas algorítmicas capaces de aprender, razonar, 
sentir, y con ello surge la posibilidad de consideraros como 
verdaderos agentes morales e incluso como titulares de derechos. 
Ercilla, siguiendo a Ashrafian15considera que a los robots, en un 
futuro, se les pudiera reconocer un Derecho, esto es por ejemplo 
a no atentar contra su integridad material, ya que es posible como 
señala el autor: “Rational and sentient robots with comparable 
human intelligence and reason would be vulnerable to human 
sentiments such as ability to suffer abuse, psychological trauma 
and pain”; en este sentido, trayendo como romanista a colación 
la esclavitud romana, el esclavo era tutelado frente a las lesiones 
con una pena de 150 ases, siendo considerando una res, como se 
infiere de la ley de las XII tablas ( tabla 8.3) “manu fustive is os fregit 
libero CCC, si servo,CL y de la lex Aquilia”; ello nos puede permitir 
establecer paralelismos a los que hemos aludido a lo largo de este 
trabajo sobre la regulación romana: desde la responsabilidad del 

14 R. De Asis, Una mirada a la robótica desde los derechos humanos, Dykinson, 
Madrid, 2015, p. 83.

15 H. Ashrafian, A humanitaria law of Artificial Intelligent and Robotics en Sci-
ence and Engineering Ethics, Vol.21(1), 2015, p.29-40.
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peculio, en este caso digital, y la responsabilidad noxae deditio, 
que en última instancia se podría producir entregando el robot 
a las autoridades o la destrucción y control del robot a través del 
“off button”.

Pueden surgir otros Derechos, al margen de la integridad que 
podría ser el primero, pero las capacidades de los robots cada vez 
son mayores, sin embargo, subjetivizarlas hasta el punto de crear 
una responsabilidad subjetiva de los mismos, es complicado, ello 
no implica establecer una categoría o estatus legal para determinar 
hacia dónde vamos. A ello se le une que la Resolución insiste en los 
peligros de crear vínculos afectivos con los robots en la Resolución 
3º “estima que debe prestarse especial atención al posible desarrollo 
de un vínculo emocional entre seres humanos y robots”. 

Podríamos, para finalizar, poner un ejemplo de un robot de 
alta capacidad como Sophia  un robot humanoide de Hanson 
Robotics, a la cual se le ha dado el status de ciudadana saudí. 
Ugo Pagallo,16 recientemente ha comparado este hecho trayendo 
a colación que en su día, Calígula, nombró a su caballo, Incitatus, 
con cargo de senador o cónsul, y la incongruencia que supone 
tales hechos, cuestiones que obedecen, según el autor, a una 
base irracional e incongruente: “we cannot prevent on this basis 
the odd decisions of legislators making robots citizens, or horses 
senators. Yet, from Caligula’s horse to current Sophia, basic 
legal principles make clear when political decisions on “persons” 
are incongruous, so that courts may one day overturn them for 
having no rational basis”. El otorgar una personalidad a los robots 
a día de hoy podría suponer que los propios humanos usaran los 
robots para intentar exonerarse de la responsabilidad a la vez que 

16 Ugo Pagallo, Vital, Sophia, and Co.—The Quest for the Legal Personhood of 
Robots, Information 2018, 9, 230; doi:10.3390/info9090230, 2018, p.10.

https://es.wikipedia.org/wiki/Robot_humanoide
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hanson
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hanson
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los robots podrían violar los derechos humanos de los sujetos, 
ya hemos comentado la posibilidad de manipular un robot o la 
responsabilidad en cadena que se deriva del proceso de creación, 
fabricación, mantenimiento y programación. Nos encontramos 
ahora mismo ante un supuesto de responsabilidad objetiva que 
exige, como hemos visto, un contrato de seguro. Existe por tanto 
la necesidad, al menos de momento, de imputar la responsabilidad 
al que “está detrás de la máquina” sea persona física o jurídica.

En última instancia como se desprende de la Comunicación de 
8 de abril de 2019 (COM (2019),168) que se centra en su título 
en la importancia de generar confianza en la Inteligencia Artificial 
centrada en el ser humano, se señala que: los sistemas de IA deben 
ayudar a las personas a elegir mejor y con más conocimiento de 
causa en función de sus objetivos. Deben actuar como facilitadores 
de una sociedad floreciente y equitativa, apoyando la intervención 
humana y los derechos fundamentales, y no disminuir, limitar 
o desorientar la autonomía humana. El bienestar global del usuario 
debe ser primordial en la funcionalidad del sistema.

Es decir, la importancia de salvaguarda de los Derechos 
fundamentales es importante junto a no limitar en modo alguno la 
autonomía y el bienestar del sujeto.

4. CONCLUSIONES
Es importante, con base a lo antedicho, recalcar que la IA  
y la robótica suponen la cuarta revolución industrial y que, a la 
hora de establecer un marco legal, la seguridad y el respeto al 
sujeto debe primar por encima de cualquier acto de emulación 
de esta tecnología disruptiva. Somos conscientes de que 
a día de hoy la creación de una personalidad algorítmica ofrece 
muchas lagunas, aunque en el Derecho romano encontremos su 
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paradigma y ciertos paralelismos con el marco legal del servus, 
y de momento los daños potenciales que la IA pueda producir 
se resuelven a través de un sistema de responsabilidad objetiva 
en la cadena de producción, programación de la máquina o del 
usuario, en caso de manipulación. Se busca la fiabilidad de la IA 
en base a un triple eje conforme a la ley, respetando los principios 
éticos esenciales para darle esa fiabilidad y con una solidez que 
requiere que los algoritmos sean suficientemente seguros para 
resolver errores o incoherencias durante todas las fases del ciclo 
vital del sistema de IA; todo ello porque sabemos que la IA afecta 
a los Derechos fundamentales (la privacidad, la seguridad, la 
propia vida del sujeto que se puede ver amenazada por un 
robot, etc..) no son cuestiones baladíes, ya que inciden en la 
llamada ética de la IA o roboética y en el control y la ponderación 
de los riesgos; por tanto, no podemos quedar sometidos a la 
improvisación y el marco jurídico deberá tener en cuenta todo 
los agentes involucrados en la tecnología, tratando de buscar 
un equilibrio que, en última instancia, quede, de momento, bajo 
el control del ser humano o de la persona jurídica responsable 
de la máquina que no dejaran de ser esclavos digitales, y que 
demanda, de alguna forma, la existencia de calibradores y una 
ética coherente en el diseño de los sistemas, sin que quizá sea 
necesario atribuir una subjetividad jurídica a la máquina a pesar 
de que ésta sea capaz de emular al humano.
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Abstract: During the validity of Royal Decree 463/2020, of March 14, 
declaring a state of alarm for the management of the health crisis 
situation caused by COVID-19 and its extensions, the exercise of the 
fundamental right to the freedom of assembly and demonstration has 
been limited by the public powers due to the pandemic and the validity 
of the state of alarm. The purpose of this research work is to reason 
about the events that refer to this problem, to try to suggest areas of 
reflection related to the possibility (or danger) of excessive limitations 
on our fundamental rights, if the appropriate foundations on the part of 
the public powers.
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Resumen: Durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  
y de sus prorrogas, el ejercicio del derecho fundamental a la libertad 
de reunión y manifestación se ha visto limitado por parte de los 
poderes públicos en razón de la pandemia y la vigencia del estado 
de alarma. El presente trabajo de investigación tiene el propósito 
de razonar sobre los acontecimientos que se refieren a esta 
problemática, para intentar sugerir ámbitos de reflexión conexos 
con la posibilidad (o el peligro) de limitaciones excesivas a nuestros 
derechos fundamentales, si las oportunas fundamentaciones por 
parte de los poderes públicos.

Palabras clave: estado de alarma en España, derecho de manifestación, 
limitación de derechos fundamentales, coronavirus, jurisdicción 
constitucional y ordinaria.

 

1. INTRODUCCIÓN
El Gobierno español se ha enfrentado a la emergencia sanitaria 
provocada por la difusión del virus COVID-19 a través de las 
medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Esto ha provocado, como es notorio, la limitación en el ejercicio 
de determinados derechos fundamentales, entre los cuales, por 
ejemplo, la libre circulación de las personas, que ha levantado un 
amplio e interesante debate en la comunidad jurídica. 

En las últimas semanas, el ejercicio de otro derecho 
fundamental se ha visto limitado por parte de los poderes públicos 
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en razón de la pandemia y la vigencia del estado de alarma: el 
derecho de manifestación. El presente trabajo de investigación 
tiene el propósito de razonar sobre los acontecimientos que se 
refieren a esta problemática, para intentar sugerir ámbitos de 
reflexión conexos con la posibilidad (o el peligro) de limitaciones 
excesivas a nuestros derechos fundamentales, si las oportunas 
fundamentaciones por parte de los poderes públicos.

2.  LOS “ESTADOS EXCEPCIONALES”  
EN ESPAÑA

La Constitución Española de 1978 (CE), al ser una constitución de 
segunda generación1, reconoce un catalogo bastante exhaustivo 
de derechos y libertades. Después de un Título Preliminar 
compuesto por 9 artículos que incluyen sobre todo principios  
y reglas muy generales, todo el Título Primero está dedicado al 
reconocimiento y a la protección de ese catalogo de “derechos  
(y deberes) fundamentales”2. 

1 Sobre el tema de las diferentes “generaciones” de constituciones en la Eu-
ropa continental puede verse, por ejemplo, BIAGI, F. Corti costituzionali e transizioni 
democratiche. 

2 Dentro del Título Primero, como es notorio, encontramos luego una diferenciación 
entre “derechos fundamentales y libertades públicas” (arts. 15-29 CE), “derechos  
y deberes de los ciudadanos” (arts. 30-38 CE) y “principios rectores de la política 
social y económica” (arts. 39-52 CE); el Título I cierra con dos últimos Capítulos, el 
cuarto dedicado a “las garantías de las libertades y derechos fundamentales” (arts. 53-
54 CE) y el quinto, del que nos ocupamos en estas páginas, sobre “la suspensión de 
los derechos y libertades”, cuyo único artículo (art. 55 CE) declara: “1. Los derechos 
reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1,  
a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser 
suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en 
los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente 
el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. 
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma 
individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, 
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El último artículo del Título Primero de la CE reconoce la 
posibilidad de que, en casos muy extraordinarios (en ocasión 
de la declaración del estado de excepción o de sitio ex art. 116 
CE), algunos derechos fundamentales podrán ser suspendidos 
de forma colectiva a toda la población (art. 55.1 CE). Se añade, 
asimismo, la oportunidad de que una ley orgánica pueda determinar 
la suspensión para personas determinadas, esto es, de forma 
individual, de otros derechos fundamentales, siempre y cuando se 
mantenga la necesaria intervención judicial y el adecuado control 
parlamentario, y la suspensión esté justificada por su relación con 
las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas 
armadas o elementos terroristas (art. 55.2 CE).

El artículo de la Constitución española que regula los estados 
excepcionales3 es el artículo 116 CE que, por su relevancia con 
tema propuesto en este trabajo, se reproduce integralmente 
a continuación: “1. Una ley orgánica regulará los estados de 
alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones 
correspondientes. 2. El estado de alarma será declarado por el 
Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por 
un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los 
Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización 
no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el 
ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. 
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante 

los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden 
ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones 
correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.  
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley 
orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades 
reconocidos por las leyes”.

3 Utiliza esta dicción, entre otros, CRUZ VILLALÓN, P. Normalidad y excepción, 
p. 190.
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decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del 
Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del 
estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos 
del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, 
que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro 
plazo igual, con los mismos requisitos. 4. El estado de sitio será 
declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, 
a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su 
ámbito territorial, duración y condiciones. 5. No podrá procederse 
a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos 
de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando 
automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en 
período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás 
poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse 
durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso 
o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones 
que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias 
del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.  
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de 
sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno 
y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes”.

No pasa desapercibida una primera característica de esta 
regulación: las declaraciones de los estados, respectivamente, 
de alarma, excepción y sitio involucran los mismos sujetos 
institucionales (el Gobierno y el Congreso de los Diputados), 
pero en cada uno de ellos los dos actores tienen un papel y una 
relevancia muy diferente. 

Otro elemento importante a destacar es que la Constitución 
Española no define los supuestos concretos que tendrán que 
determinar la elección entre un estado excepcional u otro, ni las 
consecuencias jurídicas que de ellos derivan; en el ordenamiento 
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español dichas elecciones fueron tomadas por el legislador 
orgánico4, a través de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de 
los estados de alarma, excepción y sitio. Según la ley, las causas 
desencadenantes la decisión de declarar un estado u otro serían 
las siguientes. 

El Gobierno podrá declarar el estado de “alarma” en caso de 
(art. 4º LO 4/1981): 

  Catástrofes, calamidades o desgracias públicas: 
terremotos, inundaciones, incendios urbanos o forestales 
o accidentes de gran magnitud.

  Crisis sanitarias: epidemias o situaciones de contaminación 
graves.

  Paralización de servicios públicos esenciales como 
consecuencia de una huelga o de la adopción de 
medidas de conflicto colectivo por parte de trabajadores 
y empresarios.

  Situaciones de desabastecimiento de productos de 
primera necesidad.

Se declarará el estado de “excepción” cuando el libre 
ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos, el 
normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de 
los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier 
otro aspecto del orden público, resulten gravemente alterado que 

4 En España, la Ley orgánica es una fuente con rango legal que difiere de las 
Leyes ordinaria principalmente por dos características (una material y otra formal) 
reconocidas en el art. 81 CE: “1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo 
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los 
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la 
Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas 
exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 
proyecto”.
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el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para 
establecerlo y mantenerlo (art. 13 LO 4/1981). 

Finalmente, será oportuno declarar el estado de “sitio” 
cuando se produzca o amenace producirse una insurrección 
o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, 
su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no 
pueda resolverse por otros medios (art. 32 LO 4/1981).

Los poderes públicos tendrán que especificar, en la norma 
con la que se declare un estado excepcional u otro, las medidas 
necesarias para hacer frente y superar el momento de emergencia 
y criticidad, inclusive la posibilidad de limitar o suspender el 
ejercicio de determinados derechos o libertades. 

No obstante, como se ha aludido, solo en ocasión de la 
declaración de los estados de excepción y sitio, será posible 
suspender5 determinados derechos (ex art. 55.1 CE). En el caso 
de declararse el estado de alarma, el Gobierno podrá limitar el 
ejercicio de los derechos y libertades de los particulares, sin llegar 
a su completa suspensión. 

En el pasado y antes de la crisis sanitaria provocada por la 
difusión del COVID-19, esta normativa fue aplicada una única 
vez y para unas circunstancias que nada tenían que ver respecto 
de la propagación de una pandemia, esto es, en ocasión de la 
entrada en vigor del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, 
por el que se declara el estado de alarma para la normalización 
del servicio público esencial del transporte aéreo. 

Respecto de este caso concreto, a pesar de no ser este 
el contexto para proponer un análisis detallado de los perfiles 
relevantes desde el punto de vista constitucionales o de la 

5 Sobre la interpretación del término “suspensión” de los derechos en caso 
de aplicación de los estados excepcionales, véase: REQUEJO RODRÍGUEZ,  
P. ¿Suspensión o supresión de los derechos fundamentales?, pp. 105-137. 
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protección de los derechos de los particulares, es oportuno recordar 
que el Tribunal Constitucional se pronunció indirectamente sobre 
la fuente legal de declaración de un estado de alarma (que 
en España tiene la forma de Real Decreto Ley) a través de la 
STC 83/2016, de 28 de abril6. Como se acaba de mencionar, 
la resolución se refiere solo indirectamente a la declaración del 
estado de alarma, pues se trataba de un recurso de amparo 
planteado por un grupo de personas por supuesta vulneración de 
su derecho a la tutela judicial efectiva frente a la decisión con 
la que el Tribunal Supremo inadmitió un recurso contencioso-
administrativo contra las normativas de declaración y prorroga 
del estado de alarma7. El Tribunal Supremo fundó la inadmisión 
en la circunstancia de que las resoluciones recurridas no eran 
fiscalizables por la jurisdicción contencioso-administrativa. La 
aportación del Tribunal Constitucional tuvo que ver, por tanto, solo 
con la comprobación de las afirmaciones del Supremo respecto 
del órgano encargado del control jurisdiccional de los actos 
gubernamentales y parlamentarios de declaración, autorización 
y prórroga de los estados de emergencia. En efecto, al tratarse 
de fuentes con rango de ley, la competencia para conocer sobre 
las eventuales pretensiones que se deduzcan respecto de esa 
tipología de normas queda en exclusiva al Tribunal Constitucional8. 

6 Proporciona un examen muy interesante de este supuesto y de sus 
consecuencias jurídico-constitucionales GARRIDO LÓPEZ, C. Naturaleza jurídica  
y control jurisdiccional de las decisiones constitucionales de excepción, 43-73.

7 En concreto: el Real Decreto que declaró el estado de alarma con ocasión de 
la huelga de controladores aéreos de 2010, el acuerdo de Consejo de Ministros por 
el que se solicitaba autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar dicho 
estado y el posterior Real Decreto de prórroga. 

8 El acuerdo del Consejo de Ministros, de su lado, carece de naturaleza admin-
istrativa, pues su único efecto es iniciar un procedimiento para que el Congreso de 
los Diputados autorice la prórroga del estado de alarma; v. FJ 12 de la STC 83/2016. 
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3.  LOS PROBLEMAS QUE HAN SURGIDO 
EN ESPAÑA DURANTE EL ESTADO  
DE ALARMA DECLARADO EN 2020,  
EN PARTICULAR, PARA EL EJERCICIO 
DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN

Se ha hablado mucho en relación con las medidas adoptadas 
por el Gobierno español9 y si estas han supuesto la verdadera 
suspensión de los derechos de libre circulación y residencia 
dentro (y fuera) del territorio español o si se ha tratado 
simplemente de una limitación importante, pero finalizada a la 
protección de un bien constitucionalmente relevante considerado 
en este contexto extraordinario prevalente respecto del ejercicio 
de los mencionados derechos: la protección de la salud colectiva 
e individual. 

A pesar de la importancia de este debate, el ejercicio de otro 
derecho fundamental ha llegado ante los tribunales ordinarios 
españoles e, incluso, el mismo Tribunal Constitucional a través 
de distintos recursos en razón de su supuesta vulneración por 
parte de los poderes públicos, que han limitado su ejercicio 
durante la pandemia y la vigencia del estado de alarma: el 
derecho de manifestación. 

9 Muchos autores eminentes han cuestionado algunas de las opciones elegidas 
por el Gobierno español para hacer frente a la crisis sanitaria desencadenada 
por la propagación del virus COVID-19, entre las cuales, por ejemplo, la misma 
elección del “tipo de estado excepcional”; entre otros, véanse: ARAGÓN REYES, 
M. Hay que tomarse la Constitución en serio; CRUZ VILLALÓN, P. La Constitución 
bajo el estado de alarma; DE LA CUADRA-SALCEDO, T. La aversión europea al 
estado de excepción. 
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3.1  Las características del derecho  
de manifestación

El derecho manifestación (y/o de reunión) está regulado en el 
art. 21 de la Constitución Española que afirma: “1. Se reconoce 
el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este 
derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de 
reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas 
cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, 
con peligro para personas o bienes”10.

El desarrollo de estas breves afirmaciones se encuentra en 
la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 
reunión (LODR), que concreta con más detalles cuáles son las 
agrupaciones de personas que pueden definirse “reuniones” a los 
efectos de la aplicación de la normativa orgánica y constitucional, 
cómo se diferencia entre una reunión y una manifestación y qué 
reglas y límites tienen que seguir los titulares del derecho para 
poder ejercerlo. En primer lugar, por ejemplo, la LODR determina 
que “se entiende por reunión la concurrencia concertada  
y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada”. 
Además, según el art. 21 CE, las reuniones y manifestaciones 
tendrán que ser pacíficas y sin armas. 

No es esta la sede más adecuada para recordar y examinar 
las características que conforman el derecho de manifestación 
y que han sido, en la mayoría de los casos, explicitadas gracias 

10 Por tanto, el ordenamiento jurídico español reconoce el derecho de reunión 
“tanto en su versión estática, referida a una reunión o concentración en un punto 
concreto; como en la dinámica, que implica una manifestación con desplazamiento 
por lugar de tránsito público”, AL HASANI MATURANO, A. El derecho de 
manifestación durante el estado de alarma. 
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a las sentencias del Tribunal Constitucional11. Baste, para 
las finalidades de este trabajo de investigación, mencionar 
que el ejercicio de este derecho no está sujeto, ex art. 21.1 
CE a una autorización previa por parte de la administración 
competente, tampoco cuando tenga lugar en la vía pública  
y provoque inconvenientes para el ejercicio de otros derechos 
fundamentales. En estos últimos casos, a tenor de lo dispuesto 
en el apartado segundo del art. 21 CE, los organizadores de la 
manifestación tendrán que comunicar previamente (según los 
plazos indicados en la LO 9/1983) los datos de los convocantes, 
lugar, fecha, hora, duración prevista, objeto de la reunión, medidas 
de seguridad, itinerario o recorrido (si son manifestaciones) 
a la autoridad competente, “que sólo podrá prohibirlas cuando 
existan razones fundadas de alteración del orden público, con 
peligro para personas o bienes” (art. 21.2 CE). Por tanto, la 
administración dispondrá de un plazo previsto por la ley dentro 
del cual podrá modificar algunos de los elementos incluidos en 
la comunicación, siempre y cuando existan razones de orden 
público (con peligro para personas o bienes) que aconsejen 
esos cambios. El Tribunal Constitucional ha reiterado en varias 
ocasiones que son legítimas solo aquellas modificaciones que 
de forma proporcional tengan como propósito la protección de 
otros bienes jurídicos con valor constitucional (otros derechos 
fundamentales, la salud pública, el orden público etc.). 

11 Para un estudio más detallado sobre los elementos que configuran el derecho 
de reunión y manifestación según las fuentes del ordenamiento jurídico español y la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, véanse los capítulos correspondientes en 
las siguientes obras: PÉREZ ROYO, J. Curso de Derecho Constitucional. LÓPEZ 
GUERRA, L.M. Derecho Constituciona. DIEZ PICAZO, L.M. Sistema de Derechos 
Fundamentales. 
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Frente a la decisión de la administración (que habitualmente es 
una orden gubernativa) de prohibir una manifestación o modificar 
algunas de sus características, los afectados pueden recurrir ante 
la jurisdicción competente y, una vez agotadas las vías judiciales 
ordinarias, ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de 
amparo constitucional12. 

3.2  Los casos de supuesta violación del derecho 
de manifestación durante el “estado de alarma” 
ante la jurisdicción ordinaria

Durante la vigencia del estado de alarma (o, mejor dicho, del 
primer Real Decreto Ley que prorrogó ese estado por otros  
30 días) se dieron las circunstancias para que distintos grupos de 
ciudadanos acudiesen a la jurisdicción contencioso-administrativa 
para denunciar la violación de su derecho de reunión, ante la 
denegación de la autorización a celebrar unas manifestaciones 
como respuesta a la comunicación de la celebración de las mismas. 
Los diferentes casos, cuyo elemento en común es que la limitación 
del derecho de reunión haya sido justificada por la autoridad 
gubernativa en razón de la emergencia sanitaria y de la vigencia 
del estado de alarma, han sido resuelto por las jurisdicciones 
competentes de manera diversificada y contradictorias los unos de 

12 Es evidente que la obligación principal de la Administración Pública no 
es limitar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, sino, antes bien, 
garantizar su correcto ejercicio, esto es, disponer las medidas necesarias para 
asegurar que las reuniones se puedan llevar a cabo sin alteraciones; v. CASTELLÁ 
ANDREU, J.M. (2018). Derecho Constitucional básico. Barcelona: Huygens. La 
Constitución española no se pronuncia sobre los eventuales controles posteriores, 
a saber, durante el ejercicio del derecho de manifestación o de reunión. Sin 
embargo, es evidente que los poderes públicos podrán reprimir las infracciones 
que puedan cometerse durante las reuniones; suspender y disolver las reuniones 
o manifestaciones en los casos de “graves alteraciones a la seguridad ciudadana”. 
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los otros, levantando un importante debate doctrinal al respecto. 
Asimismo, se trata de una temática trascendente desde el punto 
de vista científico dado que uno de los supuestos concretos que 
se analizarán a continuación ha llevado también a la intervención 
del Tribunal Constitucional; este, a través de la resolución de un 
amparo constitucional, ha proporcionado doctrina completamente 
novedosa referida al ejercicio del derecho de manifestación 
durante el estado de alarma. 

Por tanto, en la ponderación entre el ejercicio del derecho 
de reunión y manifestación y la protección del orden y, sobre 
todo, de la salud pública, se han emitido resoluciones judiciales 
heterogéneas e incluso diametralmente opuestas por parte 
de diferentes instancias judiciales pertenecientes a distintas 
comunidades autónomas, entre las cuales: Galicia, Aragón, 
Navarra13.

Es fundamental destacar que, desde la perspectiva jurídico-
constitucional y como se ha dejado de manifiesto en el apartado 
2 de este trabajo, la declaración del estado de alarma no 
puede suponer la suspensión generalizada de ningún derecho 
fundamental, siendo esta posible solo en caso de declaración 
del estado de excepción o sitio. Consecuentemente, las 
administraciones receptoras de las diferentes comunicaciones 
relativas a la organización de unas manifestaciones durante el 
estado excepcional causado por el coronavirus, no estaban 
autorizadas para prohibir el ejercicio del derecho de reunión sin 
aportar las debidas justificaciones fundadas en la “alteración del 

13 También en Castilla y León se ha prohibido la celebración de una manifestación 
programada para el día 23 de mayo de 2020, pero al día de hoy la resolución no ha 
sido recurrida ante los tribunales; puede verse, a este respecto: https://elpais.com/
espana/2020-05-16/la-delegacion-del-gobierno-en-castilla-y-leon-prohibe-las-
manifestaciones-de-vox-por-riesgo-sanitario.html. 

https://elpais.com/espana/2020-05-16/la-delegacion-del-gobierno-en-castilla-y-leon-prohibe-las-manifestaciones-de-vox-por-riesgo-sanitario.html
https://elpais.com/espana/2020-05-16/la-delegacion-del-gobierno-en-castilla-y-leon-prohibe-las-manifestaciones-de-vox-por-riesgo-sanitario.html
https://elpais.com/espana/2020-05-16/la-delegacion-del-gobierno-en-castilla-y-leon-prohibe-las-manifestaciones-de-vox-por-riesgo-sanitario.html
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orden público, con peligro para personas o bienes”, como prescrito 
por el art. 21.2 CE y por la LO 9/1983. 

Es oportuno, entonces, examinar brevemente las razones que 
han llevado a los diferentes casos de limitación del derecho de 
manifestación y las respuestas diversificadas de las jurisdicciones 
ordinarias, además de las esenciales afirmaciones del Tribunal 
Constitucional sobre el particular. 

El primer supuesto concierne a la realización de una 
manifestación en Vigo (Galicia) convocada por el sindicato CUT 
en ocasión de las celebraciones del “Día de los trabajadores”  
(1º de mayo). La protesta iba a celebrarse, según las informaciones 
contenidas en la comunicación presentada por los organizadores, 
en coches particulares en determinadas calles de Vigo, con una 
persona en cada coche, todo esto para respetar las medidas 
impuestas por el Gobierno en el Real Decreto 463/2020, de 14 de  
marzo. No obstante eso, al sindicato se le prohibió celebrar la 
manifestación por parte de la administración competente en razón 
de la prevalencia de la protección de la salud pública, entendida 
como faceta de la más amplia categoría de “orden público”. 

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), recibido 
el recurso contra dicho acto administrativo por parte del sindicato 
CUT, sentenció a favor de la denegación del permiso de realizar 
una marcha en Vigo el 1º de mayo de 2020, desestimando el 
recurso con la sentencia de 28 de abril de 2020, n. 00136/202014. 
El TSXG fundó su decisión en que “la tutela de la salud pública 
con la aplicación de medidas preventivas por parte de los poderes 
públicos ha de tener preferencia sobre el derecho de reunión  

14 Sentencia núm. 136/2020 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Puede consultarse el 
texto integral de la sentencia en el siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/
search/openDocument/d979470087d23cff. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d979470087d23cff
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d979470087d23cff
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y manifestación”. En efecto, la emergencia sanitaria y la necesidad 
de proteger la salud de la colectividad “justifica[n] la restricción en 
la circulación de personas, incluso a bordo de vehículos, para así 
evitar la propagación del virus”. 

Asimismo, declara el Tribunal ordinario, la actuación de la 
Subdelegación del Gobierno que prohibió la manifestación del 1º 
de mayo se enmarca perfectamente dentro de las posibilidades 
ex art. 21 CE y “no suspende el derecho fundamental de reunión 
y manifestación, sino que, en congruencia con el contenido 
del Real Decreto [463/2020], limita la circulación de vehículos 
a determinadas finalidades, entre las que no se halla la celebración 
de la manifestación pretendida”15. 

Los otros supuestos que necesitaron la intervención de la 
jurisdicción contencioso-administrativa para determinar si las 
autoridades gubernativas vulneraron el derecho de manifestación 
de los recurrentes, al prohibir el ejercicio de dicho derecho 
durante el estado de alarma, se presentaron en las Comunidades 
Autónomas de Aragón y de Navarra. En ambos supuestos, los 
respectivos Tribunales Superiores de Justicia anularon las 
decisiones administrativas, permitiendo la realización de las dos 
manifestaciones. 

El primer caso, a diferencia del segundo, plantea problemas 
más evidentes dado que la jurisdicción aragonesa resolvió un 
asunto prácticamente idéntico al analizado respecto del TSXG: un 
sindicato promovió una manifestación en ocasión del “Día de los 
Trabajadores” que se habría desarrollado por un grupo reducido 
de ciudadanos, en vehículos particulares, cubiertos, con un único 

15 Para un análisis más detallado de la sentencia, puede verse:  http://www.
poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Galicia-
prohibe-a-un-sindicato-organizar-una-manifestacion-en-coches-el-1-de-mayo-
en-Vigo. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Galicia-prohibe-a-un-sindicato-organizar-una-manifestacion-en-coches-el-1-de-mayo-en-Vigo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Galicia-prohibe-a-un-sindicato-organizar-una-manifestacion-en-coches-el-1-de-mayo-en-Vigo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Galicia-prohibe-a-un-sindicato-organizar-una-manifestacion-en-coches-el-1-de-mayo-en-Vigo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Galicia-prohibe-a-un-sindicato-organizar-una-manifestacion-en-coches-el-1-de-mayo-en-Vigo
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ocupante en cada uno de ellos. La Delegación del Gobierno había 
prohibido la “marcha” en razón de la emergencia sanitaria y por 
tutelar la salud pública. Sin embargo, el Tribunal aragonés anuló 
dicha decisión y permitió la manifestación en su Sentencia del  
30 de abril de 202016. El Tribunal funda su decisión en la 
imposibilidad de limitarse o suspenderse el derecho de reunión  
y manifestación durante el estado de alarma17.

En el segundo caso, el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN) anula la prohibición de manifestación de la 
Delegación del Gobierno “al considerar que, con las medidas de 
seguridad e higiene establecidas, durante el estado de alarma no 
se puede suprimir el derecho fundamental de manifestación”18,  
y permite la celebración de un acto sindical estático de  
6 personas en Pamplona, siempre en ocasión de la festividad 
del 1º de mayo. Es oportuno evidenciar que, en esta ocasión, la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, aunque haya 
autorizado el acto arriba detallado, ha mantenido la prohibición 
establecida por la Delegación del Gobierno de las caravanas de 
coches impulsadas por un sindicato (LAB) que se iban a celebrar 
en Pamplona, Tafalla, Estella y diversas localidades de Sakana, 

16 El texto puede consultarse al siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/
search/AN/openDocument/cc7567665d43f993/20200507. 

17 En realidad, como se ha dejado claro, el mismo art. 21.2 CE permite la 
limitación del derecho de reunión “cuando existan razones fundadas de alteración 
del orden público, con peligro para personas o bienes”. El periódico El Mundo 
interpreta mal las palabras del TSJA, al sostener que el mismo haya establecido 
que “la declaración del estado de alarma por la que ha optado el Gobierno 
para gestionar la crisis del coronavirus no permite limitar el derecho de reunión 
y manifestación, algo que sí sería posible si se hubiera declarado el estado de 
excepción”; ver el enlace: https://www.elmundo.es/espana/2020/04/30/5eaae2
77fdddff708e8b4599.html.

18 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/
El-Tribunal-Superior-de-Navarra-autoriza-un-acto-sindical-estatico-de-6-
personas-en-Pamplona-el-1-de-mayo. 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cc7567665d43f993/20200507
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cc7567665d43f993/20200507
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/30/5eaae277fdddff708e8b4599.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/30/5eaae277fdddff708e8b4599.html
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con motivaciones parecidas a las emitidas por el TSXG. En 
efecto, la marcha era “amplia en el tiempo” –90 minutos de 
duración – y “cuantitativamente significativa en su participación”, 
con características, además, que no permitían un control efectivo 
“tanto las medidas de seguridad ofrecidas por los convocantes 
como las exigidas por las autoridades sanitarias”19.

3.3. Y ante el Tribunal Constitucional

Claramente, solo el caso gallego llegó a ser recurrido 
ante la jurisdicción constitucional. En efecto, el sindicado CUT 
recurrió esta decisión ante el Tribunal Constitucional a través 
de un recurso de amparo constitucional fundado en la violación 
del derecho de reunión de los recurrentes, resuelto con el ATC 
40/2020, de 30 de abril20. 

El asunto fue inadmitido a trámite por la Sala Primera del 
TC; sin embargo, el Constitucional aportó nueva e interesante 
jurisprudencia, muy útil para el enriquecimiento de la doctrina 
en merito a la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos 
(en este caso del derecho de manifestación) durante el estado 
de alarma. 

El Tribunal Constitucional se encuentra ante la inevitable 
ponderación entre la salud pública (e, incluso, el derecho a la 
vida y a la integridad física ex art. 15 CE, dada la gravedad de 
la pandemia provocada por la propagación del COVID-19) y el 
derecho de reunión y manifestación. Ante la falta de garantías 

19 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/
El-Tribunal-Superior-de-Navarra-autoriza-un-acto-sindical-estatico-de-6-perso-
nas-en-Pamplona-el-1-de-mayo.

20 El texto integral de la resolución se encuentra disponible en: https://
hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26279. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Superior-de-Navarra-autoriza-un-acto-sindical-estatico-de-6-personas-en-Pamplona-el-1-de-mayo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Superior-de-Navarra-autoriza-un-acto-sindical-estatico-de-6-personas-en-Pamplona-el-1-de-mayo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Superior-de-Navarra-autoriza-un-acto-sindical-estatico-de-6-personas-en-Pamplona-el-1-de-mayo
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26279
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26279


SILVIA ROMBOLI

232

objetivas para la tutela de la salud y de la vida de los individuos21, 
de un lado, y, de otro, el necesario carácter “limitado” y “limitable” 
de todos los derechos fundamentales22, el TC declara que, en 
este caso, tiene que prevalecer el primero. En definitiva, el 
Tribunal Constitucional concuerda con el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, pues el derecho de reunión y manifestación 
puede verse limitado en su ejercicio cuando ponga en peligro 
la salud pública o la vida y la integridad física de las personas 
debido a la propagación del COVID-19. Por todo lo dicho: “parece 
obvio que la prohibición de celebrar la manifestación, que se 
deriva claramente de la resolución judicial impugnada, guarda 

21 De esta opinión también: AL HASANI MATURANO, A. (2020). El derecho 
de manifestación durante el estado de alarma. The Conversation, disponible en 
https://theconversation.com/el-derecho-de-manifestacion-durante-el-estado-
de-alarma-137824.

22 Y, en este caso, del derecho de reunión y manifestación: “i) El derecho 
de manifestación no es, como no lo es ninguno, un derecho ilimitado. El propio 
art. 21.1 CE, que reconoce que el derecho de reunión pacífica y sin armas no 
necesitará de autorización previa, asume en su apartado segundo la existencia de 
límites al ejercicio del derecho, cuando las reuniones en lugares de tránsito público 
y manifestaciones, que exigen de comunicación previa a la autoridad puedan 
suponer una alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, 
existiendo razones fundadas para entenderlo así. La previsión constitucional, en 
este caso, es desarrollada por una constante jurisprudencia constitucional, a la que 
ya hemos hecho referencia extensa en el fundamento jurídico 2 y que se sintetiza, 
en este punto, en la STC 193/2011, de 12 de diciembre. Allí se establece que: “el 
derecho recogido en el art. 21 CE no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, 
al igual que los demás derechos fundamentales, puede verse sometido a ciertas 
modulaciones o límites, entre los que se encuentran tanto el específicamente 
previsto en el propio art. 21.2 CE —alteración del orden público con peligro para 
personas y bienes—, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad 
de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con 
otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). Límites que, 
como recordábamos en la STC 195/2003, de 27 de octubre, (FJ 7), y todas las 
que allí se citan, han de ser necesarios “para conseguir el fin perseguido debiendo 
atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la 
que se halla aquél a quien se impone […] y, en todo caso, respetar su contenido 
esencial” (FJ 3).” ATC 40/2020, FJ 4 a) i).

https://theconversation.com/el-derecho-de-manifestacion-durante-el-estado-de-alarma-137824
https://theconversation.com/el-derecho-de-manifestacion-durante-el-estado-de-alarma-137824
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una relación lógica y de necesidad evidente con la finalidad 
perseguida por esa misma interdicción: evitar la propagación 
de una enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar 
al colapso de los servicios públicos de asistencia sanitaria. La 
adecuación entre la finalidad pretendida por la limitación y la 
herramienta jurídica empleada en este caso, no parece por tanto 
inexistente”23.

Asimismo, respecto del juicio de proporcionalidad entre 
la finalidad perseguida y las medidas adoptadas, concluye el 
TC: que “en el análisis de proporcionalidad de la medida, no 
puede obviarse el hecho de que la modalidad de manifestación 
elegida por los recurrentes, y que ellos entienden suficiente 
para conjurar el riesgo sanitario a pesar de las apreciaciones 
en contrario de las autoridades sanitarias que desaconsejan 
las aglomeraciones, sean estas a pie o en vehículo, porque 
no se puede entender de otro modo el contenido del decreto 
de alarma, genera otros problemas que pueden impactar en la 
preservación de la seguridad de las personas con las que los 
recurrentes no han contado. En una situación de alerta sanitaria, 
la libre circulación de los servicios de ambulancias o urgencias 
médicas, y el libre acceso a los hospitales es un elemento 
a tener en cuenta a la hora de valorar la proporcionalidad de la 
limitación de ejercicio del derecho aquí invocado. Y teniéndolo 
en cuenta en este caso la medida restrictiva puede tenerse 
como proporcionada”24. 

23 ATC 40/2020, FJ 4 a) ii).
24 ATC 40/2020, FJ 4 a) iii).
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4. CONCLUSIONES
La concurrencia de la festividad del “Día de los trabajadores”, 
conmemoración que tradicionalmente va acompañada con el 
ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, 
y del estado de alarme, ha proporcionado nuevos y muy 
interesantes elementos para reflexionar sobre la posibilidad de 
que los poderes públicos límites, en determinadas circunstancias, 
nuestros derechos fundamentales. 

Un primer punto firme que parece oportuno resaltar como 
conclusión de esta investigación es que, a pesar de que la 
regulación general relativa a la declaración del estado de alarma 
no contempla la posibilidad de suspender del derecho de reunión  
y manifestación ex art. 21 CE, esta misma disposición constitucional 
permite limitar (hasta el punto de prohibirlo completamente) el 
ejercicio de estos derechos en supuestos que el Gobierno puede 
reconducir al estado de alarma (como es el caso de las crisis 
sanitarias, epidemias o situaciones de contaminación graves, 
según lo dispuesto por la LO 4/1981). 

En segundo lugar, respecto de la que podría definirse la 
esquizofrenia judicial descrita en las páginas anteriores, hay que 
recordar que el ordenamiento jurídico español reconoce entre las 
características del Poder Judicial la independencia en su vertiente 
interna (a saber, entre los distintos órganos que conforman este 
poder del Estado). Huelga decir que el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, cuya resolución difiere tanto de la gallega y 
de la navarra y, sobre todo, del Auto del Tribunal Constitucional 
n. 40/2020, no podía conocer el contenido de las demás 
resoluciones, tratándose de decisiones tomadas y publicadas en 
los mismos días. 

En tercer y último lugar, quisiera expresar brevemente una 
modesta y personal consideración final: considero que tanto las 
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diferentes Delegaciones del Gobierno como el Tribunal gallego 
y el Constitucional habrían podido dar una lectura del segundo 
apartado del art. 21 CE y del Real Decreto que declaró el estado de 
alarma más favorable a una limitación del derecho de manifestación 
que no conllevara una completa prohibición de su ejercicio. Cierto 
es que ante razones fundadas que supongan poner en peligro a la 
salud (o incluso a la vida) de las personas, es necesario optar por 
formas de limitación de los riesgos. Sin embargo, en mi opinión se 
podían encontrar formas y modalidades de ejercicio del derecho 
de manifestación compatibles con la eliminación de los riesgos 
para la salud pública. 
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Abstract: The subject of this study is to demonstrate the influence of ICT 
devices on the shape of the human right to rest and leisure. This right 
was presented in a historical and normative context. Then, it was 
shown how the IT revolution influences current implementation of this 
right. The aim of the study is to show the influence of ICT devices on 
the current shaping of the human right to rest and leisure. Undoubtedly, 
these devices support people, but at the same time their improper use 
carries numerous risks. The research hypothesis is the claim that 
ICT devices facilitate human life and at the same time significantly 
reduce the basic human right to rest and leisure. The study uses 
methods typical for law science – it means: the legal-dogmatic and 
legal-historical methods, as well as the descriptive methods which 
are typical for computer science. The final conclusion of the study is 
the thesis that it is necessary to redefine the human right to rest and 
leisure in the light of the invasion of ICT devices.

Keywords: rest, computerization, remote work, human rights
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Abstrakt: Przedmiotem opracowania jest wykazanie wpływu urządzeń 
teleinformatycznych na kształt prawa człowieka do wypoczynku. 
Prawo to zostało ukazane w kontekście historycznym i normatyw-
nym, a następnie przedstawiono, jak rewolucja informatyczna wpły-
wa na jego obecną realizację. Celem opracowania jest pokazanie 
wpływu urządzeń teleinformatycznych na obecne kształtowanie się 
prawa człowieka do wypoczynku. Niewątpliwie urządzenia te wspo-
magają człowieka, ale jednocześnie niewłaściwe ich użycie niesie 
liczne zagrożenia. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, iż urzą-
dzenia teleinformatyczne ułatwiają życie człowiekowi, a jednocze-
śnie znacząco ograniczają jego podstawowe prawo do wypoczyn-
ku. W pracy zostały zastosowane metody typowe dla prawa, czyli 
prawno-dogmatyczna i prawno-historyczna, oraz metody opisowe 
typowe dla nauk informatycznych. Wnioskiem końcowym pracy jest 
teza, iż konieczna jest redefinicja prawa człowieka do odpoczynku 
w świetle inwazji urządzeń teleinformatycznych.

Słowa kluczowe: odpoczynek, informatyzacja, zdalna praca, prawa 
człowieka

1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest koncepcja odpoczynku we współ-
czesnej terminologii oraz prawo do odpoczynku w świetle zmian 
cywilizacyjnych wywołanych informatyzacją życia człowieka i spo-
łeczeństwa. Dotychczasowe koncepcje odpoczynku człowieka 
i rozwiązania normatywne w tym zakresie były uwarunkowane 
czynnikami filozoficznymi, religijnymi i politycznymi. 

W artykule będzie poruszany problem galopujących zmian 
kulturowych spowodowanych nowymi technologami teleinforma-
tycznymi. Jednym z efektów tych zmian jest „inwazja” pracy zawo-
dowej w obszary życia prywatnego. W tej optyce rodzi się pytanie 
o równowagę pracy i odpoczynku. Pytanie to jest ważne z tego 
względu, że odpowiedź na nie nie jest jednoznaczna. Z jednej 
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strony dzięki urządzeniom teleinformatycznym człowiek i przed-
siębiorcy czy organy administracji publicznej mogą elastycznie 
sterować miejscem zatrudnienia i przypisanymi im zadaniami czy 
zajęciami. Dzięki obecnej rewolucji teleinformatycznej człowiek 
na większą swobodę docierania do wiedzy, edukacji i nauki oraz 
łatwość zmiany miejsca pracy. Cyfryzacja zwiększa możliwości 
poruszania się, komunikacji i pracy1. Z drugiej jednak strony te-
leinformatyzacja stwarza zagrożenie realnego uzależnienia czło-
wieka od permanentnej obecności w wirtualnym świecie kosztem 
ucieczki ze świata rzeczywistego, a więc od rodziny, znajomych 
czy przyjaciół. Zmiany wywołane technologiami teleinformatycz-
nymi mają również znaczący wpływ na dotychczasową koncepcję 
odpoczynku człowieka i jego prawa do odpoczynku. 

Postęp teleinformatyczny i zwiększający się dostęp do wirtual-
nych narzędzi, a także stworzenie mechanizmów wymuszających 
korzystanie z nich przez każdego człowieka stanowią w przyszło-
ści, a nawet już w teraźniejszości, zagrożenie dla realizacji prawa 
człowieka do odpoczynku w jego naturalnym środowisku, będące-
go immanentną częścią życia człowieka od początku jego istnienia. 
Narzędzia teleinformatyczne, które co do zasady miały wyzwolić 
człowieka od nadmiernych obciążeń, w rzeczy samej wywołują zja-
wisko odwrotne. Liczba nowych zadań, jakie kreuje stosowanie no-
wych urządzeń informatycznych, często przerasta możliwości psy-
chofizyczne człowieka. Prowadzi to do ograniczenia odpoczynku, 
utraty równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym, a w konse-
kwencji do zatarcia granicy pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Ilość 

1 Zob. PIERIEGUD, J.: Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar glo-
balny, europejski i krajowy. W: Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J., Cyfryzacja 
gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, 
Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa, 
2016, s. 11–38. 
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nowej wiedzy, informacji gromadzonych w wielkich bazach danych 
i liczba nowych narzędzi przerosły zdecydowanie możliwości po-
znawcze i percepcyjne człowieka, a więc zdolności do przyswaja-
nia wiedzy i informacji. Obecnie człowiek nabywa w sposób ciągły 
nowe sprawności, m.in. polegające na selekcjonowaniu informacji.

Podstawowym celem badawczym jest analiza przepisów prawa 
w powiązaniu z potencjałem technologii informatycznych i wywoła-
nych przez nie zmian cywilizacyjnych w obszarze prawa człowieka 
do odpoczynku. Stąd też podstawową hipotezą badawczą jest po-
wszechne przekonanie, że konieczna jest dyskusja i nowe rozwiąza-
nia normatywne w celu wprowadzenia czy przywrócenia równowagi 
pomiędzy pracą w zdigitalizowanym świecie a odpoczynkiem2. 

Metoda badawcza w niniejszej pracy to przede wszystkim 
analiza poglądów i norm prawnych, czyli metoda prawno-dogma-
tyczna z elementami metody historycznej. Ponadto w pracy za-
stosowana jest metoda opisowa, dzięki której ukazane zostaną 
mechanizmy działania świata bazującego na urządzeniach tele-
informatycznych. 

2.  KOMUNIKACJA JAKO CZYNNIK 
GENERUJĄCY POSTĘP 

Komunikacja międzyludzka jest podstawowym imperatywem nie tyl-
ko przekazu informacji, ale również organizacji życia człowieka i spo-
łeczeństwa. Zmiany tej organizacji zależą od sposobów komunikacji. 
Właściwie do początku XX w. zachodziły one niezwykle powoli i trwa-
ły wieki. Ta rzeczywistość całkowicie zmieniła się wraz z wkrocze-
niem nowych technologii teleinformatycznych w życie człowieka. 

2 Zob. ŚWIĄTKOWSKI, A.M.: Digitalizacja prawa pracy. W: Praca i Zabezpie-
czenie Społeczne, 2019, nr 3, s. 11–18.
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Już od czasów starożytności każda cywilizacja przechodziła 
różne zmiany i przeobrażenia. Każda z nich rozwijała swoją tożsa-
mość, kulturę oraz umiejętności. Istniejące różnice geograficzne, 
polityczne, językowe czy ogólnokulturowe, a przede wszystkim ni-
ski poziom technologii komunikacyjnej, były czynnikami utrudnia-
jącymi przepływ informacji pomiędzy ośrodkami cywilizacyjnymi. 

Głównymi nośnikami wymiany międzycywilizacyjnej czy mię-
dzykulturowej były filozofia i religia. Modele zachowań i organi-
zacji życia społecznego, a w konsekwencji życia jednostki, były 
utrwalane poprzez system nakazów i zakazów. Przykładem są 
wielkie religie, m.in. chrześcijaństwo, islam, a dalej filozofia grec-
ka. Do tego dochodziła też filozofia polityczna, która legła u pod-
staw stworzenia m.in. imperium Aleksandra Wielkiego czy Impe-
rium Rzymskiego. Ludzie, przyswajając sobie prawdy religijne czy 
przemyślenia filozoficzne, wcielali je dość wiernie w życie3. 

Z powyższych względów nie może nas dziwić fakt, że istnieją 
liczne podobieństwa pomiędzy różnymi cywilizacjami w Europie, 
Azji czy Ameryce Południowej i Północnej. Współczesna tzw. za-
chodnia cywilizacja opiera swoją strukturę organizacyjną miast na 
wynalazkach organizacyjnych starożytnych Rzymian. Rozmach 
organizacyjny dawnych społeczeństw pokazuje ich poziom. I tak 
Rzym już w czasach Oktawiana Augusta zaludniony był przez 
ponad milion mieszkańców. Następnym miastem, którego liczba 
mieszkańców przekroczyła ten poziom, był Londyn w 1803 r.4

Podobieństwa organizacyjne między różnymi cywilizacjami, 
w tym styl pracy, istniejące od zarania dziejów aż do początku XX w., 

3 Zob. Wendland, M.: Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komuni-
kacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014, 
s. 30 i n. 

4 Zob. SITEK, B.: Dynamika źródeł powstawania prawa od prawa rzymskiego 
do cyberprzestrzeni. W: Journal of Modern Science, 2018, t. 39, nr 4, s. 185–199. 
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wynikały w dużej mierze z powolnego tempa rozwoju technologicz-
nego. Niewątpliwie przyspieszenie komunikacji nastąpiło wraz z wy-
nalezieniem w 1876 r. telefonu przez Elisha Graya i Alexandra Bella5. 

Przełomowym momentem dla budowy „nowego wirtualne-
go” świata, całkowicie innego i niepodobnego do różnych form 
organizacyjnych znanych z historii, było wykreowanie poszcze-
gólnych instrumentów tworzących technologie teleinformatyczne. 
Wynalezienie systemu binarnego, komputera wielkoskalowego 
oraz podręcznego telefonu komórkowego, smartfonu, Interne-
tu, tworzenie i wprowadzanie do praktyki tysięcy przełomowych 
usprawnień corocznie to tylko niektóre elementy świata wirtual-
nego, określnego inaczej cyberprzestrzenią. Wcześniej jednak 
ludzkość nie znała pojęcia świata wirtualnego. Co najwyżej po-
wstawał on w głowach pisarzy czy autorów powieści fantastycz-
nonaukowych. Jeszcze klika dekad temu nikt nie zdawał sobie do 
końca sprawy z zalet, ale też i wad nowych technologii i urządzeń 
teleinformatycznych dla komunikacji międzyludzkiej6. 

3.  ZALETY I WADY TECHNIKI 
TELEINFORMATYCZNEJ 

Niewątpliwie rewolucja społeczna wywołana przez nowe techno-
logie teleinformatyczne i powstanie cyberprzestrzeni niesie wiele 
korzyści dla człowieka rozumianego jako jednostka, ale też do-
strzeganego w ramach społeczeństwa. Tworzy się nowa kultura, 

5 Zob. RUSSO, A.: Fundamental research at Bell Laboratories: The discovery 
of electron diffraction. W: Historical Studies in the Physical Sciences, 1981, t. 12,  
nr 1, s. 117–160.

6 Zob. MARCINKOWSKI, C.: Cyberkultura życia codziennego w drugiej de-
kadzie XXI wieku. W: Journal of Modern Science, 2019, t. 43, nr 4, s. 167–180;  
NOWAK, P., Rewolucja cyfrowa w komunikacji naukowej – szanse i zagrożenia.  
W: Język, Komunikacja, Informacja, 2008, nr 3, s. 103–119. 
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określana jako cyberkultura7. Jest ona generowana przez coraz 
większą dostępność usług realizowanych dzięki użyciu urzą-
dzeń teleinformatycznych czy telekomunikacyjnych. Są to usługi 
pocztowe, z zakresu bankowości, a także medycyny czy pomocy 
prawnej. Obecnie, w dobie pandemii COVID-19, z urządzeń te-
leinformatycznych korzystają uczniowie i studenci. W trybie zdal-
nym pracują nawet centralne organy wielu państw czy organizacji 
międzynarodowych, w tym ONZ-u czy Unii Europejskiej. 

W celu odbycia podróży za ocean nie ma potrzeby udawania 
się do agencji pośredniczącej, aby kupić bilet czy szukać połączenia 
lotniczego. Korzystając z usług elektronicznych, wszystkie te kwestie 
można załatwić z domu, a sama podróż w celach zawodowych może 
się skrócić nawet do trzech dni. Dzięki informatyzacji można w każdej 
chwili zdecydować o wyruszeniu w podróż na przysłowiowy koniec 
świata. Internet umożliwia łatwe porozumiewanie się ze znajomymi 
z drugiej półkuli Ziemi. Wystarczy około sekundy na internetowe po-
łączenie satelitarne, aby uaktywnić kontakt audio oraz wideo8. 

Nowe technologie wspomagają badania naukowe. Na wy-
ciągnięcie ręki są wielkie bazy artykułów naukowych, takie jak: 
CORE, DOAJ, CARIN.INFO, PBN, CEJSH czy Google Scholar, 
PubMed, Academia.edu, ResearchGate. Nie trzeba udawać się 
do odległych bibliotek, ale wystarczy wpisać szukaną frazę czy 
hasło, aby znaleźć potrzebną literaturę z całego świata w róż-
nych językach. Do najbardziej popularnych wyszukiwarek należy 
zaliczyć Google Scholar9.

7 Zob. SITEK, M., SUCH-PYRGIEL, M.: Wpływ cyberkultury na prawa człowie-
ka. W: Journal of Modern Science, 2018, t. 39, nr 4, s. 201–215. 

8 Zob. DOLGOPYATOVA, A.V., KUDRYASHOVA, A.Y.: Modern Satellite Solu-
tions for Internet Broadcasting. W: 2020 Systems of Signals Generating and Pro-
cessing in the Field of on Board Communications. Moscow: IEEE, 2020.

9 Zob. DRABEK, A.: Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. 
Poradnik dla wydawców czasopism. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, 2018, s. 17 i n.
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Kolejne udogodnienie związane jest z poszukiwaniem kontak-
tów naukowych czy zawodowych na świecie. Jeszcze niedawno 
konieczne było podróżowanie po świecie, do różnych ośrodków 
akademickich czy zawodowych. Dzisiaj kontakty te można nawią-
zać, korzystając z Internetu10. 

Z łatwością można zdobyć wirtualne książki, artykuły, filmy, 
dotrzeć do wywiadów i wypowiedzi najlepszych specjalistów 
z całego świata. Wszelkie informacje z całego świata, w tym po-
lityczne, społeczne, gospodarcze, medyczne, pogodowe, można 
z łatwością pozyskać przez Internet.

Te pozytywne aspekty cyberprzestrzeni niosą różnego ro-
dzaju nowe zagrożenia, nieznane jeszcze trzy dekady temu. 
Przede wszystkim jawi się problem bezpieczeństwa systemów 
informatycznych, bezpieczeństwa baz danych, zwłaszcza tych, 
które zawierają dane wrażliwe. Niezwykle ważna jest kwestia za-
sad ich przetwarzania zgodnie z triadą zasad bezpieczeństwa, 
tj. poufności, integralności i dostępności systemów informatycz-
nych11. Chodzi o bezpieczeństwo państwowych baz danych, ta-
kich jak: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Powszech-
ny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, Księgi Wieczyste 
czy REGON. 

10 Zob. AHN, Y.Y., HAN, S., KWAK, H., MOON, S., JEONG, H.: Analysis of topo-
logical characteristics of huge online social networking services. W: Proceedings of 
the 16ht international conference on World Wide Web, 2007, s. 835–844. 

11 Zob. WIECHETEK, Ł, MĘDREK, M.: Wykorzystanie otwartych zbiorów da-
nych i systemów inteligencji biznesowej w jednostkach samorządu terytorialnego 
na przykładzie systemu JST Finanse. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, Wydział Ekonomiczny: Lublin 2016, s. 148; GAWKOWSKI, K.: Wpływ rozwoju 
nowych technologii na cyberbezpieczeństwo. W: Trubalska, J., Wojciechowski, Ł. 
(red.), Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni. Monografie Wydziału Admini-
stracji i Ekonomii WSEI, Lublin: WSEI, 2017, s. 31. 
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Innym problemem związanym z bezpieczeństwem systemów 
informatycznych są ataki przestępców informatycznych zwanych 
hakerami, ale również sabotaż komputerowy, szpiegostwo kom-
puterowe, pornografia dziecięca. W tym zakresie powstały już licz-
ne uregulowania międzynarodowe, w tym Konwencja Rady Euro-
py o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 
listopada 2001 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 729). W krajowym porządku 
prawnym czyny takie są karane na podstawie art. 267 § 1 Ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1977 r. Nr 88, 
poz. 553). Trzeba jednak zaznaczyć, że jak dotąd akty prawne 
krajowe i międzynarodowe służące jak najszerszemu uregulowa-
niu zjawisk pozytywnych i negatywnych występujących w cyber-
przestrzeni nie są wystarczające. 

Przestępczość internetowa jest wzmacniana anonimowością. 
Sprzyja to działaniu przestępców komputerowych. W tym aspek-
cie świat wirtualny nie daje ofierze możliwości ucieczki przed 
agresorem. Największym jednak negatywnym zjawiskiem w cy-
berprzestrzeni jest mowa nienawiści12. Oprawca bowiem może 
swoją ofiarę nękać w całej cyberprzestrzeni13. 

Na końcu tego punktu należy zauważyć, że jednym z nega-
tywnych przejawów zmian zachodzących w cyberprzestrzeni jest 
ograniczanie czasu człowieka na wypoczynek. Narusza się tym 
samym jedno z podstawowych praw człowieka – prawo do wypo-
czynku14. 

12 Zob. JABŁOŃSKA, M.R.: Człowiek w cyberprzestrzeni. Łódź: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, s. 113.

13 Zob. UFLIK-JAWORSKA, I.: Cybeprzemoc czy cybermobbing? Terminolo-
giczne kontrowersje i charakterystyka zjawiska. W: Szmigielska, B. (red.), Psycholo-
giczne konteksty Internetu, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009, s. 56.

14 Zob. DOMAŃSKI, Z.: Zagrożenia w cyberprzestrzeni. W: Such-Pyrgiel, M. 
(red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicz-
nym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Józefów: WSGE, 2013, s. 69–85. 
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4. PRAWO CZŁOWIEKA DO WYPOCZYNKU 
Nieodłącznym elementem życia człowieka jest praca. Ona też 
nadaje sens życiu człowieka. Organizuje życie indywidualne, na-
daje mu ciągłość15. W nauczaniu Jana Pawła II niejednokrotnie 
powraca myśl, że życie bez pracy byłoby pozbawione najistot-
niejszej treści16. 

W najdawniejszych czasach, gdy człowiek walczył o prze-
trwanie ze zwierzętami i żywiołami, wspólna praca decydowała 
o przetrwaniu grupy homo sapiens. Jeden błąd mógł kosztować 
cały szczep wyginięcie. Następnie, gdy ludzie osiedli w stałych 
skupiskach na wsiach, od ciężkiej pracy zależało zdobycie poży-
wienia – groźbą był głód, a co za tym idzie – także śmierć. W tych 
najdawniejszych czasach odpoczynek był postrzegany jako leni-
stwo, był szkodliwy dla całego szczepu. W miejscach gdzie do-
minował kult pracy, ludziom powodziło się lepiej, ponieważ ci naj-
lepiej przystosowani mogli przetrwać w warunkach kryzysowych. 

Po powstaniu pierwszych wielkich starożytnych cywilizacji  
– Persji, Egiptu, Grecji – zmieniło się znaczenie pracy i odpo-
czynku. Zaludnienie niektórych regionów było masowe, więc bez 
kontroli pierwsze cywilizacje upadłyby bardzo szybko. Powsta-
wały wówczas pierwsze systemy prawne i ustrojowe, zawierają-
ce zasady dla całych społeczeństw. Już w Dekalogu w trzecim 
przykazaniu nakazano respektowanie dnia świętego17. Dalsze 
normy prawne w tym zakresie ustanowiono w prawie rzymskim18.  

15 Zob. BEJMA, U.: Praca jako wartość w życiu człowieka. Wybrane aspekty. 
 W: Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 2015, t. 15, nr 4, s. 71. 

16 Encyklika Centesimus annus, s.19. 
17 Wj 20, 8–11.
18 Zob. KEHOE, D.: Contract labor, The Cambridge Companion to the Roman 

Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, s. 114–131.
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Uwidaczniało się to w dość dużej, jak na owe czasy, liczbie dni 
wolnych od pracy, zarówno dla ludzi wolnych, jak i dla niewol-
ników. Były to święta religijne nierzadko połączone ze świętami 
państwowymi19. Inaczej mówiąc, już w starożytności uważano, że 
praca nie powinna odbywać się codziennie, ale musi być urozma-
icana różnorakimi okazjami i świętami.

Do etosu pracy duży wkład wniosło chrześcijaństwo. Spo-
łeczeństwom żyjącym w czasach chrześcijańskiej Europy przy-
świecała wypowiedź św. Pawła: „Kto nie chce pracować, niech 
też nie je!”20. Z pozoru wydawać by się mogło, że pominięto 
w tym zdaniu osoby niezdolne do pracy. Nie to było intencją 
św. Pawła. Wypowiedź jego ganiła tych, którzy mogą pracować, 
a nie pracują. 

Chociaż potrzeba odpoczynku zrodziła się w czasach an-
tycznych, to jednak jej solidne podstawy prawne powstały dopie-
ro w XX w. Stwierdzono, że jest to prawo podstawowe każdego 
człowieka i nie może być w żadnej mierze odebrane mu przez ja-
kąkolwiek władzę. Przysługuje ono zatem zarówno pracownikom 
zatrudnionym na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne, 
uczniom i studentom, ludziom chorym i starszym, dzieciom i do-
rosłym, kobietom i mężczyznom, niezależnie od rasy czy religii21. 
Prawo do wypoczynku może być jedynie ograniczone z powodu 
stanów nadzwyczajnych i tylko czasowo. Wypoczynek służy ce-
lom rekreacyjnym lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych. 
Może być on połączony z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem  

19 Zob. DUPONT, F.: La vita quotidiana nella Roma repubblicana. Roma–Bari: 
Laterza, 2011, s. 207–230. 

20 2 Tes 3.10. 
21 Zob. ZWOLIŃSKA, A.: Prawo do odpoczynku a zatrudnienie cywilnoprawne. 

W: Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2019, nr 1, s. 54–65; FLOREK, I.: The role of 
tourism in European Union – selected issues. W: Journal of Modern Science, 2018, 
t. 28, nr 3, s. 41–52. 
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zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych. Przyjmu-
je się, że prawo do wypoczynku obejmuje22:

  ograniczenie czasu pracy i wypoczynek tygodniowy,
  okresowe płatne urlopy,
  urlop wychowawczy czy macierzyński,
  zmniejszony wymiar pracy w przypadku pracy niebez-

piecznej lub szkodliwej dla zdrowia, a także pracy nocnej. 

Uregulowania normatywne w tym zakresie znajdują się w ak-
tach prawa międzynarodowego, konstytucjach i ustawach. 

Zgodnie z art. 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowie-
ka „każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając 
w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy”. 
Z tego przepisu wynika, że urlop jest czymś dodatkowym do wypo-
czynku. Takie wymogi wobec pracodawcy znalazły się po raz pierw-
szy w encyklice papieża Piusa XI Quadragesimo anno z 1931 r., 
a następnie w encyklice Laborem exercens Jana Pawła II. 

Z kolei w art. 7 pkt d) Międzynarodowego paktu praw go-
spodarczych, społecznych i kulturalnych z 1966 r. sygnatariusze 
potwierdzili wcześniejsze już postanowienia zawarte w prawie 
międzynarodowym, a mianowicie prawo każdego człowieka do 
korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, 
w tym z wypoczynku, wolnego czasu, rozsądnego ograniczenia 
czasu pracy, okresowego płatnego urlopu oraz wynagrodzenia za 
dni świąteczne. W art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej z 2000 r. (KPP) stwierdzono, że „Każdy pracownik 
ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, 
do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do co-

22 Zob. MIZERSKI, R., GRONOWICZ, B. i in. (red.): Prawa człowieka i ich 
ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji. Toruń: Towarzystwo Na-
ukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005, s. 408–409. 
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rocznego płatnego urlopu”, zaś w art. 33 ust. 2 KPP zagwaranto-
wano rodzicom dziecka urlop macierzyński i wychowawczy, rów-
nież w przypadku adopcji dziecka23. 

Ustrojodawca polski w art. 66 ust. 2 Konstytucji RP zagwaran-
tował, że „pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wol-
nych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy 
czasu pracy określa ustawa”. Posłużył się tylko ogólną zasadą 
prawa człowieka do wypoczynku, zaś szczegółowe uregulowania 
znajdują się w ustawach, zwłaszcza w Kodeksie pracy. Zakres 
przedmiotowy tego prawa obejmuje pracowników niezależnie od 
podstawy ich zatrudnienia. Zakres przedmiotowy odpoczynku zaś 
obejmuje nie tylko ochronę zdrowia i życia, ale również prawo do 
wykonywania obowiązków konstytucyjnych. W zakres odpoczyn-
ku należą dni wolne od pracy, wprowadzenie odpowiednich norm 
czasu pracy oraz odpowiednich standardów ochrony życia i zdro-
wia w pracy, zgodnych z wymogami prawa międzynarodowego24. 

 Podstawę prawną do uregulowania zasad prawa do odpo-
czynku stanowi Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (k.p.) 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), w której szczegółowo uregulowano 
kwestie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Ko-
deks pracy jest traktowany jako lex generalis. W związku z tym 
pierwszeństwo przed tym aktem prawnym mają ustawy szczegól-
ne – lex specialis, np. Ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), Ustawa  
z 11 września 2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 860) i inne, które regulują długość urlopu w zależno-
ści od specyfiki konkretnego zawodu. 

23 Zob. SITEK, M.: Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warsza-
wa: C.H. Beck, 2016, s. 303. 

24 Zob. SAFJAN, M., BOSEK, L. (red.): Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz do 
art. 1–86. Warszawa: Legalis, 2016. 
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W art. 14 k.p. ustawodawca postanowił, że pracownik ma pra-
wo do wypoczynku. Koncepcja wypoczynku jest zatem powiąza-
na zasadniczo z pracą człowieka. Tutaj rodzi się kolejne pytanie: 
z jaką pracą? Zawodową, czy też jakąkolwiek, np. wykonywaną 
w domu? Ustawodawca w tym artykule reguluje wyłącznie odpo-
czynek związany z pracą zawodową. Nie oznacza to jednak, że 
człowiek, który nie wykonuje pracy zawodowej, jest pozbawiony 
tego prawa. 

Odpoczynek w związku z wykonywaną pracą zawodową 
jest regulowany i gwarantowany przepisami o czasie pracy, 
dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. 
Jest to swoista triada uprawnień pracownika. Pracownik winien 
jednak wykorzystać swoje prawo w taki sposób, aby wrócił do 
pracy wypoczęty. Nie może w tym czasie wykonywać innej pra-
cy, zwłaszcza konkurencyjnej. Pracownik, który korzysta z od-
poczynku, nadal zobowiązany jest do lojalności wobec swojego 
pracodawcy25. 

Jeszcze inną kwestią prawną jest prawo do odpoczynku pra-
codawcy pracownika. Przecież sam pracodawca może być i jest 
pracownikiem. W tym przypadku powstaje pytanie, w jaki sposób 
można byłoby ustawowo zagruntować, a nawet przymusić go do 
odpoczynku. Współczesne urządzenia teleinformatyczne spra-
wiają, że taki pracodawca może pracować nawet przez 24 godzi-
ny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest to jednak inna kwestia, która nie 
będzie w tym opracowaniu rozważana. 

25 Zob. SOBCZYK, A.: Kodeks Pracy. Regulacje COVID-19 w prawie pracy. 
Komentarz. Komentarz do art. 14. Warszawa: Legalis, 2020. 
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5.  OGRANICZENIE ODPOCZYNKU  
PRZEZ URZĄDZENIA TELEINFORMATYCZNE

W hipotezie badawczej zawarto stwierdzenie, iż mimo że informa-
tyzacja ułatwia życie człowieka, to urządzenia teleinformatyczne 
mogą znacząco ograniczyć – i de facto ograniczają – jedno z pod-
stawowych praw człowieka, jakim jest prawo do wypoczynku. 
Szybki postęp informatyki i wysoki stopień zaawansowania tech-
nologicznego sprawiają, że informatyzacja obejmuje kolejne sfery 
życia człowieka. I tak jak zostało to już wspomniane, w systemie 
informatycznym działają organy publiczne, sądy, telemedycyna, 
policja, ale też z Internetu korzystają już szkoły, uczelnie wyższe. 
Można dokonywać czynności prawnych dzięki technologii block-
chain26. Informatyzacja nie ogranicza się jednak do sfery pracy, 
kontaktów z organami publicznymi, ale wkracza bardzo głęboko 
w prywatną i osobistą sferę ludzkiego życia.

Jedną z najbardziej dostrzegalnych zmian, jakie zaszły na 
skutek używania narzędzi teleinformatycznych, jest nieustanne 
korzystanie przez człowieka z telefonu komórkowego, tabletu 
czy komputera. Nałogowe używanie tych urządzeń określa się 
jako fonoholizm. Zjawisko to dosięga nie tylko ludzi młodych czy 
dzieci, ale również ludzi w starszym wieku. Nierzadko można 
spotkać osoby starsze siedzące przed włączonym telewizorem 
a jednocześnie grające na tablecie czy telefonie. To co zajmuje 
czas wielu młodym ludziom to gry komputerowe. Nie bez przy-
czyny firmy tworzące takie gry są dzisiaj w czołówce potentatów 
ekonomicznych. Uzależnienie to może prowadzić do zaburzeń 
osobowości, osłabienia relacji z drugim człowiekiem, a zwłaszcza 

26 Zob. SZCZERBOWSKI, J.: Lex Cryptographia. Znaczenie prawne umów 
i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii blockchain. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 2018, s. 31 i n. 
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z najbliższymi27. Osoba uzależniona traci kontakt ze światem re-
alnym, a do lamusa odchodzą powoli gry planszowe, zabawy na 
świeżym powietrzu czy inna aktywność fizyczna.

Uzależnianie od urządzeń teleinformatycznych osób najmłod-
szych, zwłaszcza od gier, powoduje zachwianie równowagi po-
między ilością czasu spędzonego na rozrywce w Internecie a ro-
dziną czy środowiskiem naturalnym człowieka.

Innym niepokojącym efektem nadmiernej obecności w Inter-
necie jest samotność, będąca nierzadko skutkiem zerwania kon-
taktów z najbliższymi czy otoczeniem. Rzutuje to również na reali-
zację prawa człowieka do wypoczynku. Człowiek nie wypoczywa, 
lecz ciągle angażuje się w działalność, nierzadko nikomu niepo-
trzebną. W konsekwencji pojawiają się objawy chorób o podłożu 
psychicznym, przenoszenie do życia realnego wzorców podpa-
trzonych i utrwalonych w grach czy filmach, często pełnych prze-
mocy, i niemal całkowity zanik zasad moralnych i obyczajowych28.

Kolejną sferą, w której informatyka zdominowała życie czło-
wieka, zmieniając styl jego wypoczynku, jest stosowanie aplikacji 
wymuszających permanentne dysponowanie telefonem komór-
kowym z ciągłym dostępem do Internetu29. Najczęściej aplikacje 

27 Zob. CYRKLAFF-GORCZYCA, M., KRUSZEWSKI, T.: Uzależnienie od gier 
internetowych – opis badania i propozycja korekty postaw. W: Rozprawy Społeczne, 
2018, t. 12, nr 4, s. 46–55; GRIFFITHS, M.D., IMOGEN, D.: The effect of Type 
A personality on physiological arousal while playing computer games. W: Addictive 
Behaviors, 1995, t. 20, nr 4, s. 543–548; THORN, S. i in.: Trapezius muscle rest time 
during standardised computer work – a comparison of female computer users with 
and without self-reported neck/shoulder complaints. W: Journal of Electromyogra-
phy and Kinesiology, 2007, t. 17, nr 4, s. 420–427. 

28 Zob. LEE, J-Y., KO, D.W., LEE, H.: Loneliness, regulatory focus, inter- 
-personal competence, and online game addiction. W: Internet Research, 2019,  
s. 381–394; SANGER, J. i in.: Young children, videos and computer games: Issues 
for teachers and parents. London: Routledge, 2019, s. 20 i n. 

29 Zob. NOË, B. i in.: Identifying indicators of smartphone addiction through  
user-app interaction. W: Computers in Human Behavior, 2019, nr 99, s. 56–65.
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te wymagają od użytkownika podania danych wrażliwych. Nikt 
nie jest jednak w stanie samodzielnie ocenić, co dalej z nimi się 
stanie. W konsekwencji osoby korzystające z aplikacji otrzymu-
ją kolejne powiadomienia czy telefony w czasie wolnym, a więc 
odpoczynku. 

Stosując zaawansowaną socjotechnikę, koncerny informa-
tyczne kreują przekonanie, że telefon komórkowy, a zwłaszcza 
smartfon, jest niezbędny tak jak dowód osobisty. Zresztą ugrunto-
wują tę tendencję organy publiczne, przenosząc do Internetu swo-
je usługi w postaci aplikacji, takicj jak mObywatel. W aplikacji tej 
znajduje się m.in. dowód osobisty. Wkrótce ma być wprowadzona 
aplikacja obywatela elektronicznego. Każdy kto się zdeklaruje jako 
obywatel elektroniczny, będzie musiał korespondować z urzędami 
i sądami, korzystając z ePUAP. Konieczne będzie częste zaglą-
danie do skrzynki elektronicznej, bowiem pocztą taki obywatel nie 
otrzyma żadnego zawiadomienia urzędowego. Zatem każdy musi 
posiadać telefon z dostępem do Internetu i z niego często korzy-
stać. Jak to wpłynie na prawo do odpoczynku? Obywatel może 
czuć się coraz bardziej „osaczony” elektronicznie. 

Innym instrumentem ograniczającym wolność człowieka, a tak- 
że jego prawo do odpoczynku są aplikacje identyfikujące położe-
nie właściciela urządzenia teleinformatycznego, przede wszyst-
kim telefonu. Obecnie zazwyczaj aplikacje te są używane przez 
rodziców do kontroli dzieci. Ale daje się słyszeć coraz częściej, że 
podobną kontrolę mogą wykonywać i wykonują pracodawcy. Pod-
czas odpoczynku pracownika na przysłowiowym drugim krańcu 
świata pracodawca może zlecić mu wykonanie jakiegoś zadania 
w czasie wolnym od pracy30. 

30 Zob. BERRIDGE, C. i in.: Why Older Adults and Their Children Disagree 
About In-Home Surveillance Technology. Sensors, and Tracking. W: The Geronto- 
logist, 2020, t. 60, nr 5, August, s. 926–934.
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Sytuację naruszeń czasu wolego przez pracodawców pogłę-
bia jeszcze praktyka używania przez pracownika jednego urzą-
dzenia w pracy i w czasie wolnym. Bycie podłączonym do smart-
fona przez całą dobę może powodować zacieranie się granic 
między pracą a odpoczynkiem, a w konsekwencji prowadzić do 
niemal kompletnego zaniku odpoczynku na rzecz oczekiwania na 
zadanie związane z pracą.

Narzędzia teleinformatyczne generują także powiadomienia, 
które dodatkowo wywołują w człowieku pragnienie natychmiasto-
wej odpowiedzi na nie, niezależnie od tego, czy jest w pracy, od-
poczywa, czy został wyrwany ze snu.

Postęp, a wręcz rewolucja informatyzacji, a także globalizacja 
usług spowodowały, że coraz więcej usług musi być dostępnych 
przez całą dobę, niezależnie od dnia tygodnia. W przeszłości tak 
funkcjonowały tylko instytucje udzielające pomocy w sytuacjach 
najwyższej konieczności, takie jak pogotowie ratunkowe, szpitale, 
straż pożarna, policja i wojsko. Dziś w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa informatycznego, a także permanentnie działających 
usług wiele przedsiębiorstw zatrudnia swoich pracowników przez 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W korporacjach często zda-
rza się, że aby osiągnąć sukces lub awans, trzeba pracować dużo 
więcej, niż jest to przewidziane w Kodeksie pracy. 

Znakiem dzisiejszych czasów, szczególnie w dobie pande-
mii COVID-19, stała się praca zdalna. Instytucja pracy zdalnej 
została wymuszona przez próbę uniknięcia zarażenia wirusem 
i zminimalizowania osobistych kontaktów międzyludzkich, a zo-
staje wprowadzona w różnym stopniu od szkół, poprzez uczel-
nie, aż po miejsca pracy. Ma ona także wiele zalet w postaci 
ograniczenia czasu dojazdu, możliwości lepszego wykorzystania 
przerw, a także przebywania we własnym domowym środowisku 
przez większość czasu. Jednakże pozostawanie w domu nawet 
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podczas pracy jest kolejnym bodźcem prowadzącym do zaniku 
rozróżniania pracy i odpoczynku.

6. PODSUMOWANIE
Wynalezienie komputera oraz galopujący rozwój informatyki roz-
począł nową, nieznaną wcześniej epokę w dziejach ludzkości. Na-
rzędzia teleinformatyczne stały się w wielu przypadkach ogrom-
nym ułatwieniem i rozwiązaniem problemów, z którymi boryka się 
człowiek od tysięcy lat. Jednak wraz z zaletami cyberprzestrzeń 
przyniosła wiele nieznanych wcześniej zagrożeń. Ważnym zagro-
żeniem jest ograniczenie prawa do odpoczynku przez narzędzia 
i zjawiska dzisiejszego świata, co w niektórych przypadkach pro-
wadzi nawet do zaniku odpoczynku i trwania w nieustannej pracy.

Może to nieść negatywne skutki psychofizyczne dla całego 
społeczeństwa, dlatego niezwykle istotne jest indywidualne oraz 
systemowe wprowadzanie czasu odpoczynku dla pracowników 
i podejmowanie prób sztywnego rozgraniczenia pracy i odpo-
czynku. W wymiarze krótkotrwałym zmniejsza to produktywność 
pracownika i wymaga większych kosztów w efekcie zwiększenia 
liczby zatrudnionych, jednak w wymiarze długofalowym będzie 
to przynosić korzyści w postaci lepszej kondycji psychofizycznej 
pracowników oraz zwiększenia ich produktywności w dłuższym 
okresie.

Najbardziej widocznym negatywnym efektem zmian, jakie 
wprowadziła do życia człowieka i funkcjonowania społeczeństwa 
rewolucja wywołana przez technologię i urządzenia teleinforma-
tyczne, jest powolne zacieranie się granicy pomiędzy pracą a cza-
sem wolnym czy też czasem odpoczynku człowieka. Pandemia 
COVID-19 przyspieszyła tylko zjawisko pracy w domu prawników, 
informatyków, urzędników państwowych, uczniów i studentów. 
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Nikt już nie jest w stanie zapanować nad ilością godzin spędzo-
nych w pracy czy poświęconych nauce. Nierzadko resztę czasu 
wolnego wiele osób przeznaczy na gry komputerowe czy śledze-
nie informacji, które nie mają wielkiego znaczenia. 

Prawo człowieka do odpoczynku de facto doznaje zatem da-
leko idących ograniczeń. Ustawodawca krajowy, ale też unijny czy 
międzynarodowy winni jak najszybciej rozpocząć debatę nad no-
wymi uregulowaniami prawnymi, które zagwarantowałyby realiza-
cję prawa człowieka do odpoczynku. W przeciwnym razie obecna 
sytuacja bardzo negatywnie odbije się na kondycji fizycznej i psy-
chicznej człowieka, a w konsekwencji i całego społeczeństwa. Być 
może w tych nowych regulacjach należałoby uwzględnić nałoże-
nie pewnych ograniczeń na instytucje publiczne, na przedsiębior-
ców, jak też na firmy informatyczne i produkujące gry, aby również 
one uwzględniły w swojej działalności dobro człowieka, a przede 
wszystkim jego prawo do regeneracji fizycznej i psychicznej. 
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Abstract: The pandemic surprised the whole world by disorganising eve-
ry aspect of cultural, social, economic and political life. In Poland, 
its emergence overlapped with the period of the election campaign 
and the presidential election. As a result, the electoral calendar and 
the presidential election procedure itself were completely deformed. 
The elections ordered on 10 May 2020, despite constitutional requ-
irements, did not allow voters to vote. Also, no state of emergency 
was introduced, which would justify not holding the elections. Their 
date was simply changed. However, the problem is that the Polish 
Constitution does not provide for such a procedure of “changing the 
election date“ or, to put it differently, “ordering a new election date“, 
without introducing a state of natural disaster. In this speach, I will 
explain what the pandemic is and what the fate has brought for the 
presidential elections in Poland, and in the final part of my speech I’ll 
take position to them.

Keywords: elections, presidential elections, 10 May 2020, electoral rules

Streszczenie: Pandemia zaskoczyła cały świat, dezorganizując każdy 
aspekt życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego, ale też po-
litycznego. W Polsce jej wystąpienie nałożyło się na okres kampanii 
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wyborczej i wyborów prezydenckich. W rezultacie zupełnie zdefor-
mowany został kalendarz wyborczy i sama procedura wyborów pre-
zydenckich. Zarządzone bowiem na dzień 10 maja 2020 r. wybory, 
mimo wymogów konstytucyjnych, nie umożliwiały oddania głosu 
przez wyborców. Nie został też wprowadzony stan nadzwyczajny, 
który usprawiedliwiałby ich nieprzeprowadzenie. Ich termin został 
po prostu zmieniony. Problem polega jednak na tym, że Konstytu-
cja RP takiego trybu „zmiany terminu wyborów” bądź – ujmując to 
inaczej – „zarządzenia nowego terminu wyborów”, bez wprowadze-
nia stanu klęski żywiołowej, nie przewiduje. W niniejszym artykule 
przybliżę, czym jest pandemia i jak zmieniła wybory prezydenckie 
w Polsce, a w finalnej części wypowiedzi ustosunkuję się do nich. 

Słowa kluczowe: wybory, wybory prezydenckie, wybory 10 maja 2020 r., 
zasady wyborcze

1. WSTĘP
Kiedy pod koniec 2019 r. w mediach zaczęły się pojawiać pierw-
sze doniesienia o nowym wirusie, większość z nas nie przykładała 
do tych wzmianek zbyt dużej wagi. Wirus pojawił się w mieście 
Wuhan w Chinach, co dla większości z nas oznaczało tysiące 
oddzielających nas od niego kilometrów. Jednak te tysiące kilo-
metrów okazały się niewystarczające, by ochronić się przed nim. 
Szybko rozprzestrzeniający się wirus opanował bowiem nie tylko 
pozostałe kraje Azji, ale także Europę i cały świat. 

W styczniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosi-
ła kryzysową sytuację w zakresie zdrowia publicznego. Nada-
ła również patogenowi nazwę SARS-CoV-2, a chorobie, którą 
wywołuje – COVID-19. 11 marca 2020 r. ogłoszono pandemię, 
alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowa-
nych działaniach rządów. 

Pierwszy oficjalny przypadek zachorowania w Polsce dato-
wany jest na 4 marca 2020 r. Pojawienie się tego i kolejnych przy-
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padków zupełnie zdezorganizowało sytuację społeczną, gospo-
darczą, ale i polityczną w kraju, a w ramach tej ostatniej zmieniony 
został kalendarz wyborczy i wybory prezydenckie.

W niniejszej wypowiedzi przybliżę, czym jest pandemia i ja-
kie są, a jakie powinny być jej następstwa prawne dla wyborów. 
Przedstawię konsekwencje prawne nieprzeprowadzenia wyborów  
10 maja 2020 r. oraz podejmę próbę ukazania konstytucyjnych wąt-
pliwości związanych z organizacją wyborów 28 czerwca 2020 r. 

2. CO TO JEST PANDEMIA?
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje pandemię jako rozprze-
strzenianie się nowej choroby na całym świecie1. Termin ten wy-
wodzi się z języka greckiego, w którym pan znaczy „wszyscy”, 
a mos znaczy „ludzie”. A zatem słowo „pandemia” pierwotnie 
oznaczało „wszyscy ludzie”. Współcześnie pojęcie to odnosi się 
do choroby zakaźnej, która rozprzestrzenia się na całym świe-
cie i powoduje znaczną śmiertelność2. Przytoczona definicja 
wymaga głębszego wyjaśnienia. Podstawą do ogłoszenia pan-
demii jest bowiem sytuacja, w której zostanie udowodnione, że 
nowy podtyp wirusa powoduje kilka epidemii w co najmniej jed-
nym kraju i rozprzestrzenia się na inne kraje „o spójnych wzor-
cach chorób wskazujących na widoczną zachorowalność i śmier-
telność w co najmniej jednym segmencie populacji”3. Pandemia 

1 Dane za stroną: Światowa Organizacja Zdrowia, https://www.who.int/csr/
disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/. 

2 YAMAMOTO, T.: Pandemic Control Measures. W: Japan Medical Associa-
tion Journal, 2013, t. 56, nr 1, s. 51 i n. Dane za stroną internetową: http://naosite.
lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/33616/1/JMAJ56_51.pdf.

3 DOSHI, P.: The elusive definition of pandemic influenza. W: Bull World 
Health Organ, 2011, t. 89, nr 7, s. 532–538, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3127275/, s. 14.

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/
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jest więc chorobą epidemiczną, która rozprzestrzenia się na du-
żych obszarach, takich jak kontynenty, a nawet na cały świat, 
zaś największe jej niebezpieczeństwo płynie z faktu, iż nie da 
się przewidzieć z wyprzedzeniem szczepionek przeciw danemu 
szczepowi wirusa4.

Pandemii nie należy mylić z epidemią, która opisuje choro-
bę występującą w jednej populacji. Epidemia odnosi się bowiem 
do choroby, którą można opanować pod względem liczby osób, 
które mogą ulec zarażeniu, pandemia już nie. Co ciekawe, pan-
demie stanowią najbardziej śmiertelne zagrożenie dla ludzkości 
w całej historii, ponieważ pochłonęły życie większej liczby osób 
niż wszystkie wypadki i wojny razem wzięte5, co ukazuje, z jak 
poważnym zagrożeniem mamy do czynienia.

3. STAN EPIDEMIOLOGICZNY 
Odrywając się w tym miejscu od dywagacji na temat podstawy 
faktycznej wprowadzenia stanu epidemiologicznego zamiast 
nieokreślonego i nieznanego ustawie stanu pandemicznego czy 
pożądanego stanu klęski żywiołowej, 12 marca wydano rozpo-
rządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia  

4 Pandemic Characteristics and Response Measures, https://www.clpna.com/
wp-content/uploads/2017/09/doc_info_Sheet_Pandemic_Characteristics_and_
Response_Measures.pdf; WNĘK, J.: Pandemia grypy hiszpanki (1918–1919) 
w świetle polskiej prasy / The Spanish Influenza Pandemic (1918–1919) as Co-
vered by the Polish Press. W: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 2014, nr 77, 
file:///Users/Beata/Downloads/AHIFM_2014_v77_16to23%20(1).pdf, s. 16–23.

5 Dwa przykłady dobrze znanych pandemii to gruźlica, która jest infekcją 
bakteryjną przenoszoną drogą powietrzną, oraz ospa, infekcja wirusowa, która 
dotyka ludzi od tysięcy lat. Nowsze przykłady pandemii obejmują wirus niedo-
boru odporności człowieka (HIV) oraz pandemię H1N1 z 2009 r. Dane za stroną 
internetową: ROBERTSON, S.: What is a Pandemic? W: News Medical Life Scien-
ces, https://www.news-medical.net/health/What-is-a-Pandemic.aspx.

https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2017/09/doc_info_Sheet_Pandemic_Characteristics_and_Response_Measures.pdf
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2017/09/doc_info_Sheet_Pandemic_Characteristics_and_Response_Measures.pdf
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2017/09/doc_info_Sheet_Pandemic_Characteristics_and_Response_Measures.pdf
https://www.news-medical.net/medical/authors/sally-robertson
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epidemicznego. Stosownie do treści art. 46 Ustawy z dnia  
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, 1495), która definiuje 
stan zagrożenia epidemicznego jako sytuację prawną wprowadzo-
ną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii 
w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych6, 
wprowadzono:

1.  Czasowe ograniczenia określonego sposobu przemiesz-
czania się.

2.   Czasowe ograniczenia lub zakaz obrotu i używania okre-
ślonych przedmiotów lub produktów spożywczych.

3.   Czasowe ograniczenia funkcjonowania określonych insty-
tucji lub zakładów pracy.

4.  Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń lud-
ności.

4.  ZARZĄDZENIE WYBORÓW 5 LUTEGO  
2020 ROKU

Nieco wcześniej, 5 lutego, w związku z upływem kadencji urzę-
dującego prezydenta RP, na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji 
RP marszałek sejmu postanowieniem zarządziła wybory na urząd 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r. 
w godz. 7.00–21.007, 8. Zarządzenie to odpowiadało wymogom 

6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłosze-
nia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 433).

7 Głosowanie miało odbyć się w obwodach utworzonych za granicą w nie- 
dzielę 10 maja 2020 r. w godz. 7.00–21.00, z wyjątkiem obwodów głosowania 
utworzonych w krajach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, gdzie głosowa-
nie miało odbyć się w sobotę 9 maja 2020 r. w godz. 7.00–21.00 czasu lokalnego. 

8 https://www.gov.pl/web/rumunia/wybory-prezydenckie-10-maja-2020-roku.

https://www.gov.pl/web/rumunia/wybory-prezydenckie-10-maja-2020-roku
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art. 128 ust. 2 Konstytucji RP, w którym czytamy, że wybory pre-
zydenta Rzeczypospolitej zarządza marszałek sejmu na dzień 
przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na  
75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta Rzeczy-
pospolitej9. Kadencja prezydenta RP Andrzeja Dudy kończyła się 
6 sierpnia, zatem wybory mogły odbyć się najpóźniej w niedzielę 
24 maja. 5 lutego był więc przedostatnim dniem, w którym istniała 
możliwość rozpisania wyborów prezydenckich. 

Po zarządzeniu wyborów w kraju wystąpiła pandemia i wpro-
wadzono stan epidemiologiczny, co zupełnie zdeformowało ka-
lendarz wyborczy i same wybory. W związku z wprowadzony-
mi ograniczeniami epidemiologicznymi 6 kwietnia 2020 r. Sejm 
podjął uchwałę w sprawie głosowania korespondencyjnego 
(uchwała o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów 
powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzą-
dzonych w 2020 r.). Przez kolejny miesiąc status tego aktu rów-
nał się uchwale, gdyż do przyznania jej statusu ustawy konieczna 
była zgoda Senatu i podpis prezydenta, a następnie publikacja 
w Dzienniku Ustaw. W związku z tym należy stwierdzić, że pomię-
dzy 6 kwietnia a 8 maja 2020 r. dokument ten nie był obowiązują-
cym aktem prawnym10. 

Przyjęcie uchwały Sejmu zmieniającej kluczowe zasady wy-
borcze i sposób głosowania praktycznie na miesiąc przed termi-
nem wyborów oraz maksymalne wykorzystanie przez Senat czasu 
na podjęcie uchwały spowodowało, że przeprowadzenie terminów 

19 GARLICKI, L.: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Wydanie 6. 
Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, s. 286. ISBN 978-83-8160-960-9.

10 Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów 
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.,  
druk 328. Szerzej na temat prac nad projektem patrz: http://www.sejm.gov.pl/
sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328, akt ogłoszony 8 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.  
Nr 827) (dostęp: 26.05.2020).

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328
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w pierwotnie założonym terminie stało się niewykonalne. W związ-
ku z tym 6 maja 2020 r. prezesi dwóch koalicyjnych partii rządzą-
cych wydali oświadczenie o tym, że wybory zostaną przesunięte, 
a marszałek sejmu wyznaczy nową datę wyborów11. 

Wkrótce Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w wy-
borach na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo-
nych na dzień 10 maja 2020 r. nie było możliwości głosowania 
na kandydatów, i zgodnie z art. 293 ust. 1 Kodeksu wyborczego 
marszałek sejmu ma 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów. 
Szef Państwowej Komisji Wyborczej poinformował także, że nie 
zostanie sporządzone sprawozdanie do Sądu Najwyższego12. 

5.  WĄTPLIWOŚCI I KONSEKWENCJE PRAWNE 
DOTYCZĄCE NIEZORGANIZOWANIA 
WYBORÓW PREZYDENCKICH  
10 MAJA 2020 ROKU

Stan rzeczy zastany po 6 maja 2020 r. budzi wiele wątpliwości 
prawnych. 

Wątpliwości te związane są przede wszystkim z samą istotą  
wyborów. Demokracja bowiem to nie tylko rządy ludu, ale także, 
a może przede wszystkim, określona forma sprawowania tej wła-
dzy przez naród. Forma ta zobowiązuje wybranych – rządzących  

11 Zaskakujący zwrot akcji! Oświadczenie Kaczyńskiego i Gowina ws. wyborów 
prezydenckich, Dziennik.PL, 2020, 6 maja, https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/
artykuly/7691184,jaroslaw-kaczynski-jaroslaw-gowin-wybory-prezydenckie-sn-sad-
-najwyzszy-nowy-termin-niewaznosc-pis-porozumienie-marszalek-witek.html (do-
stęp: 15.05.2020).

12 Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.  
w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wybo-
rach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, https://prezydent20200510.pkw.
gov.pl/prezydent20200510/statics/prezydent_2020_uchwaly/uploaded_fi-
les/1589173994_uchwala-nr-129.pdf (dostęp: 26.05.2020).

https://prezydent20200510.pkw.gov.pl/prezydent20200510/statics/prezydent_2020_uchwaly/uploaded_files/1589173994_uchwala-nr-129.pdf
https://prezydent20200510.pkw.gov.pl/prezydent20200510/statics/prezydent_2020_uchwaly/uploaded_files/1589173994_uchwala-nr-129.pdf
https://prezydent20200510.pkw.gov.pl/prezydent20200510/statics/prezydent_2020_uchwaly/uploaded_files/1589173994_uchwala-nr-129.pdf
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przedstawicieli – do przestrzegania Konstytucji RP i praw człowie-
ka, w tym prawa do bycia wybranym i wybierania13. Ponieważ jed-
nak wybory 10 maja 2020 r. się nie odbyły, upoważnieni do głoso-
wania zostali tego prawa, wbrew postanowieniom Konstytucji RP, 
pozbawieni. Innymi słowy, każdy uprawniony został bezprawnie 
pozbawiony konstytucyjnie przysługującego mu prawa do dokona-
nia aktu wyboru prezydenta RP w przewidzianym przepisami Kon-
stytucji RP terminie. 

Co do zasady pozbawienie możliwości dokonania aktu wybor-
czego przez upoważnionych powinno bezpośrednio łączyć się z od-
powiedzialnością za zaniechanie działania dokonane przez zobo-
wiązanych do tego funkcjonariuszy publicznych, na których ciążyło 
wykonanie postanowienia marszałek sejmu dotyczącego zarządze-
nia wyborów. Paradoksalnie jednak nikogo takiego nie ma. 

Wynika to z faktu, że art. 102 ustawy nazywanej Tarcza  
2.0 wyłączał stosowanie w czasie epidemii przepisów Kodeksu 
wyborczego (k. wyb.)14 i odebrał Państwowej Komisji Wyborczej 
kompetencje w zakresie drukowania kart wyborczych i określania 
ich wzorów (art. 307 k. wyb.15), a nie przyjęto nowej ustawy okre-
ślającej uprawnionego do tego16.

13 TULEJA, P.: Komentarz do art. 2. W: Safjan, M., Bosek, L. (red.), Konstytucja 
RP. Komentarz. Tom 1. Komentarz do art. 1–86. Wydanie 1. Warszawa: C.H. Beck, 
2016, s. 237; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r., K 26/97.

14 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – ustawa regulująca 
prawo wyborcze w Polsce (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).

15 Szerzej na temat tej kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej: RY-
MARZ, F.: Komentarz do art. 307. W: Czaplicki, K.W., Dauter, B. i in., Kodeks 
wyborczy. Wydanie 1, Warszawa: Wolters Kluwer, 2014, s. 658. 

16 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wspar-
cia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 695); co ważne, Tarcza 2.0 uniemożliwiała także zrealizowanie obowiązku 
publikacji informacji o obwodach do głosowania i komisjach Państwowej Komisji 
Wyborczej na 30 dni przed dniem głosowania, a o terminie, godzinach głosowania  
itp. – najpóźniej 21 dni przed dniem wyborów.
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W praktyce zatem decyzja drugiej osoby w państwie, bo taki 
status posiada marszałek sejmu, co wynika z faktu, że nie mamy 
urzędu wiceprezydenta, nie została wykonana. Nie został też 
wprowadzony stan klęki żywiołowej, który mógłby uzasadnić nie-
wykonanie takiej decyzji.

 W ocenie tej sytuacji należy wziąć pod uwagę, że marsza-
łek sejmu ma szczególną pozycję ustrojową, w związku z czym 
podejmowane przez niego akty prawne mają szczególny sta-
tus i o ich wykonaniu przesądza Konstytucja RP. Innymi słowy, 
w moim przekonaniu zarządzenie marszałka sejmu co do termi-
nu wyborów jest materią podlegającą bezwzględnemu wykonaniu 
i żadna ustawa zwykła nie jest w stanie zatrzymać wykonania tego 
postanowienia. Wyjątkiem jest wprowadzenie jednego ze stanów 
nadzwyczajnych i to jest jedyny przypadek, kiedy to możliwe jest 
niezorganizowanie wyborów zarządzonych przez marszałka. Klu-
czowa dla takiego uznania jest treść postanowienia art. 128 ust. 2, 
który brzmi „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza mar-
szałek sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni 
i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego 
Prezydenta Rzeczypospolitej”. Zwrot „zarządza” jest jednoznacz-
ny i wiąże się po pierwsze z obowiązkiem zarządzenia wyborów 
przez marszałka, a po drugie – z obowiązkiem jego wykonania 
zgodnie z art. 7 Konstytucji (organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa, a tym najwyższym prawem jest 
Konstytucji RP). W związku z tym w praktyce muszą obowiązywać 
przepisy, które to umożliwią. Uzupełnieniem powyższego jest fakt, 
że to ustawa ma obowiązek dostosować się do postanowień Kon-
stytucji RP i dążyć do jej wykonania, a nie jej niewykonania, jak to 
jest przypadku przybliżonych regulacji ustawy Tarcza 2.0. 

Przedstawiane powyżej argumenty prowadzą do jedno-
znacznego wniosku: postanowienia Tarczy 2.0 w omawianym  
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zakresie są niekonstytucyjne. Zamiarem działania Sejmu po-
przez wprowadzenie postanowień art. 102 było obejście prawa, 
a takie działanie nie korzysta z ochrony prawnej i powinno pod-
legać pozbawieniu mocy prawnej przez Trybunał Konstytucyjny 
(TK). Pozostawienie luki prawnej miało na celu celowe i świa-
dome niewykonanie przepisów Konstytucji RP (na taką ocenę 
wpływa niepozostawienie odpowiedniego czasu na przygotowa-
nie i uchwalenie nowych regulacji) dotyczących wykonania za-
rządzenia marszałka o wyborze prezydenta RP.

Konkludując tę część rozważań, należy stwierdzić, że w re-
zultacie obowiązywania Tarczy 2.0 i braku nowej ustawy powstała 
luka w przepisach prawa, co sprawiło, że nie było nikogo odpowie-
dzialnego za drukowanie kart. 

Niezależnie jednak od istnienia luki prawnej – braku upraw-
nionego do drukowania kart – karty były drukowane, a dane wraż-
liwe wyborców zostały przekazane. Poczta Polska podjęła się 
przygotowań do przeprowadzenia wyborów, które według donie-
sień prasowych finalnie kosztowały 69 mln zł17. A przypomnijmy, 
że działania te nie posiadały podstawy prawnej, co oznacza że 
zgodnie z art. 198 Konstytucji grozi za nie odpowiedzialność przed 
Trybunałem Stanu. Poza tym w grę wchodzi także odpowiedzial-
ność karna. Z jednej bowiem strony drukowanie kart i przekazanie 
danych wrażliwych bez podstawy prawnej nosi znamiona prze-
stępstwa karnego określonego w art. 231 Kodeksu karnego (k.k.), 
dotyczącego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza pu-
blicznego, które zagrożone jest karą więzienia do lat trzech, z dru-
giej zaś strony nie można pominąć faktu niegospodarności środ-

17 Wiemy, ile kosztowały wybory 10 maja. GIGANTYCZNA kwota. W: Super 
Express, 2020, 26 maja, https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/wiemy-ile-koszto-
waly-wybory-10-maja-gigantyczna-kwota-aa-DKyR-PSeo-nmbE.html (dostęp: 
26.05.2020).
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kami publicznymi, które to działanie zagrożone jest karą więzienia 
od trzech miesięcy do lat pięciu (art. 296 k.k.)18.

6.  ZARZĄDZENIE I PRZEPROWADZENIE  
WYBORÓW 28 CZERWCA 2020 ROKU 

W dalszej kolejności, jak zadeklarowano, stosownie do treści  
art. 128 ust. 2 Konstytucji RP, art. 293 § 2 k. wyb. oraz 15  
ust. 1 Ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o wyborach koresponden-
cyjnych19, 3 czerwca 2020 r. marszałek sejmu wyznaczyła termin 
wyborów na 28 czerwca (tego dnia miała odbyć się pierwsza tura, 
natomiast druga – 12 lipca)20. 

Przyjęcie wspomnianej regulacji pogłębia dotychczasowe 
wątpliwości. 

W moim przekonaniu bowiem marszałek sejmu nie ma praw-
nej możliwości zmiany terminu wyborów, ponieważ takiej zmiany 
nie przewiduje Konstytucja RP, a do jej postanowień nie stosuje-
my wykładni rozszerzającej. Raz zarządzone wybory muszą zo-
stać przeprowadzone i nie można ustawą zmienić postanowień 
Konstytucji RP w tym zakresie. Innymi słowy, gdyby ustrojodaw-
ca chciał przyznać marszałkowi sejmu uprawnienie do zmiany 

18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553). 
19 Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wybo-

rów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.  
z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979).

20 Jeśli na terytorium Polski ogłoszono stan epidemii, marszałek sejmu 
może zarządzić zmianę terminu wyborów wyznaczonego w wydanym wcześ-
niej postanowieniu. Nowy termin wyborów określony przez marszałka sejmu 
musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenckich określo-
nym w Konstytucji. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach 
organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 979).
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terminu wyborów, to by to zrobił. Ustrojodawca wprowadził nato-
miast instytucję stanów nadzwyczajnych, która wiąże się z okre-
ślonymi konsekwencjami prawnymi, a jedną z nich jest zarządze-
nie nowych wyborów przez marszałka sejmu. 

Wątpliwości co do konstytucyjności obowiązujących przepi-
sów dotyczących wyborów prezydenckich wiążą się także z termi-
nem wprowadzania zmian w przepisach wyborczych. 

Artykuł 2 Konstytucji RP zobowiązuje ustawodawcę do zacho-
wania standardu demokratycznego zwanego ciszą ustawodawczą. 
Standard ten wymaga, aby wszystkie istotne reguły prawa wybor-
czego były znane co najmniej na 6 miesięcy przed zarządzeniem 
wyborów. Naruszenie art. 2 Konstytucji ma bezpośredni wpływ na 
wynik wyborów, narusza zasady swobodnej rywalizacji sił politycz-
nych w państwie demokratycznym, zasadę pewności prawa, zasa-
dę ochrony maksymalnie ukształtowanych ekspektatyw i zasady 
poprawnej legislacji (mówi o tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 
sygn. Kp 3/09)21. W tym kontekście szczególne obawy rodzi fakt, 
że obywatele nie mieli zbyt wiele czasu na naukę sposobu, w jaki 
można oddać głos korespondencyjne. Poza tym swoisty niepokój 
wzbudza także doręczenie pakietu wyborczego na czas w tak szyb-
kim tempie przez spółkę prawa handlowego (Pocztę Polską).

A propos zasad poprawnej legislacji – nie można nie zwrócić 
uwagi na fakt, że ustawa dotycząca zasad organizacji wyborów 
prezydenckich weszła w życie w dniu ogłoszenia. Co oznacza, 
że vocatio legis nie istniało, a przecież to jedna z podstawowych 
wytycznych zasad poprawnej legislacji (o czym jest mowa w wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 1999 r., sygn. K 4/99 
oraz w wyroku z 16 września 2003 r., sygn. K 55/02). Trybunał 

21 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11, OTK-A  
2011/6/61.
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Konstytucyjny wielokrotnie w swoim orzecznictwie podkreślał jego 
wagę i znaczenie w demokratycznym państwie prawa, uznając, że 
odpowiedni termin spoczywania ustawy pozwala na zapoznanie 
się z nowymi normami i dostosowanie do nich. Dzięki czemu moż-
liwe jest budowanie zaufania obywateli do państwa i rzetelności 
stanowionego przez nie prawa. 

Zresztą o to budowanie zaufania obywateli do państwa jest 
trudno, w sytuacji gdy zasadnicza ustawa dotycząca przeprowa-
dzenia wyborów na najwyższy urząd w państwie zostaje uchwalo-
na w „trybie więcej niż pilnym”, tj. w 2 godziny i 43 minuty z liczny-
mi naruszeniami prawa w tle22.

Dalsze wątpliwości konstytucyjne pojawiają się wobec reali-
zacji zasad wyborczych. Artykuł 127 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: 
„Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wybo-
rach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu taj-
nym”. Wcielenie w życie powyższych zasad wyborczych warunku-
je realizację kolejnego przymiotnika wyborczego, nieokreślonego 
expressis verbis w Konstytucji RP, jednak w pełni obowiązujące-
go, a mianowicie zasady wolnych wyborów23. 

W odniesieniu do wspomnianych zasad wyborczych obawy bu-
dzi pytanie, czy pakiety dotrą na czas i przede wszystkim czy wszy-
scy uprawnieni do głosowania będą mieli możliwość oddania głosu. 
Wątpliwości te są zasadne, gdyż już na etapie zbierania podpisów 

22 Szerzej na ten temat: UZIĘBŁO, P.: Jak nie stanowić prawa, czy-
li uwagi na marginesie procesu uchwalania Ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., https://palestra.
pl/pl/e-palestra/17/2020/jak-nie-stanowic-prawa-czyli-uwagi-na-marginesie-
procesu-uchwalania-ustawy-z-6.04.2020-r.-o-szczegolnych-zasadach-
przeprowadzania-wyborow-powszechnych-na-prezydenta-rzeczypospolitej-
polskiej-zarzadzonych-w-2020-r. (dostęp: 26.05.2020).

23 FRYDRYCH, A., SOBCZYK, M. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjne-
go w sprawach wyborczych. Wydanie 1. Toruń: TNOIK, 2011, s. 207.

https://palestra.pl/pl/e-palestra/17/2020/jak-nie-stanowic-prawa-czyli-uwagi-na-marginesie-procesu-uchwalania-ustawy-z-6.04.2020-r.-o-szczegolnych-zasadach-przeprowadzania-wyborow-powszechnych-na-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-w-2020-r
https://palestra.pl/pl/e-palestra/17/2020/jak-nie-stanowic-prawa-czyli-uwagi-na-marginesie-procesu-uchwalania-ustawy-z-6.04.2020-r.-o-szczegolnych-zasadach-przeprowadzania-wyborow-powszechnych-na-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-w-2020-r
https://palestra.pl/pl/e-palestra/17/2020/jak-nie-stanowic-prawa-czyli-uwagi-na-marginesie-procesu-uchwalania-ustawy-z-6.04.2020-r.-o-szczegolnych-zasadach-przeprowadzania-wyborow-powszechnych-na-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-w-2020-r
https://palestra.pl/pl/e-palestra/17/2020/jak-nie-stanowic-prawa-czyli-uwagi-na-marginesie-procesu-uchwalania-ustawy-z-6.04.2020-r.-o-szczegolnych-zasadach-przeprowadzania-wyborow-powszechnych-na-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-w-2020-r
https://palestra.pl/pl/e-palestra/17/2020/jak-nie-stanowic-prawa-czyli-uwagi-na-marginesie-procesu-uchwalania-ustawy-z-6.04.2020-r.-o-szczegolnych-zasadach-przeprowadzania-wyborow-powszechnych-na-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-w-2020-r
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poparcia nie wszyscy kandydaci mieli takie same szanse24. Ponadto 
już wiadomo, na tydzień przed wyborami, iż mimo że poza granicami 
naszego kraju zarejestrowała się rekordowa liczba wyborców (ponad 
300 tys.), to w praktyce również rekordowa liczba została tego prawa 
pozbawiona. Pandemia trwająca w innych krajach uniemożliwia pol-
skim obywatelom realizację ich prawa wyborczego. To bowiem, czy 
wybory odbywają się w danym kraju czy nie, zależy tylko i wyłącznie 
od decyzji jego władz. A obecnie niektóre z krajów, w których żyje Po-
lonia – Kuwejt, Peru i Chile – z powodu pandemii nie wyraziły zgody 
na przeprowadzenie wyborów. Ponadto są państwa, takie jak Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania czy Niemcy, które wyraziły zgodę tylko 
i wyłącznie na wybory korespondencyjne25. W innych krajach fizycz-
ne oddanie głosu (np. ze względu na niestandardowe działanie pocz-
ty) jest niemożliwe albo utrudnione w związku z pandemią. Mowa tu 
przede wszystkim o krajach Ameryki Południowej i Afryki26. 

Zresztą należy zauważyć, że wyłączenie spod głosowania 
dotyczy nie tylko obywateli polskich przebywających za granicą, 
z taką sytuacją mamy także do czynienia w Polsce. Wynika to 
faktu, iż osoby, które znajdą się na kwarantannie, po 26 czerwca 
nie miały możliwości oddania głosu27. 

24 Szerzej na ten temat: Wybory prezydenckie: Poznaliśmy kalendarz wyborc-
zy. Ile czasu na zbieranie podpisów? W: Wprost, 2020, 3 czerwca, https://zdrowie.
wprost.pl/koronawirus/10331225/wybory-prezydenckie-poznalismy-kalendarz-
-wyborczy-ile-czasu-na-zbieranie-podpisow.html (dostęp: 5.06.2020).

25 https://www.gov.pl/web/dyplomacja/glosowanie-za-granica.
26 490 tys. ofiar COVID-19 na świecie. WHO krytykuje Szwecję, https://www.

rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/najnowsze-fakty/news-490-tys-ofiar-
covid-19-na-swiecie-who-krytykuje-szwecje-rela,nId,4576419; Najgorsza doba 
w Afryce od początku epidemii, Rzeczpospolita, 2020, 31 maja, https://www.rp.pl/
Koronawirus-SARS-CoV-2/200539943-Najgorsza-doba-w-Afryce-od-poczatku-
-epidemii.html.

27 Wybory 2020. Jak wygląda głosowanie osób skierowanych na kwarantan-
nę?, https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,wybory-2020--jak-
-wyglada-glosowanie-osob-skierowanych-na-kwarantanne-,artykul,67807431.html. 

https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10331225/wybory-prezydenckie-poznalismy-kalendarz-wyborczy-ile-czasu-na-zbieranie-podpisow.html
https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10331225/wybory-prezydenckie-poznalismy-kalendarz-wyborczy-ile-czasu-na-zbieranie-podpisow.html
https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10331225/wybory-prezydenckie-poznalismy-kalendarz-wyborczy-ile-czasu-na-zbieranie-podpisow.html
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/glosowanie-za-granica
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200539943-Najgorsza-doba-w-Afryce-od-poczatku-epidemii.html
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200539943-Najgorsza-doba-w-Afryce-od-poczatku-epidemii.html
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200539943-Najgorsza-doba-w-Afryce-od-poczatku-epidemii.html
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Sytuacja gdy upoważnieni do głosowania nie mają możliwo-
ści skorzystać z tego prawa, a jedyną formą głosowania jest gło-
sowanie korespondencyjne albo możliwość oddania głosu jest na-
der utrudniona, godzi wprost w zasadę powszechności wyborów 
zawartą w Konstytucji RP. Dodatkowo zagrożenie przymiotników 
wyborczych łączy się z kwestią osobistego uzupełnienia karty do 
głosowania przez wyborcę i tego, iż treść aktu głosowania nie jest 
dostępna dla osób trzecich. 

Wobec powyższych ustaleń należy stwierdzić, że przedmio-
towa regulacja godzi dodatkowo w art. 4 Konstytucji28. Wynika to 
z faktu, iż zasada suwerenności narodu oznacza m.in., że pra-
wo wyborcze powinno być tak „[...] konstruowane, aby stwarzać 
wyborcom jak największe możliwości udziału w wyborach celem 
wskazania przedstawicieli, którzy w ich imieniu będą sprawować 
władzę”, jeżeli natomiast część uprawnionych do głosowania nie 
ma prawnej ani faktycznej możliwości oddania głosu, to takie wy-
bory nie mogą zostać uznane za spełniające warunki konstytucyj-
ne i ustawowe, a tym samym za ważne29.

7. STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
Powyższych problemów i wątpliwości udałoby się uniknąć, gdy-
by w Polsce został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Wyma-
ga przypomnienia, że jest to jeden ze stanów nadzwyczajnych 
określonych w Konstytucji RP. Wprowadza się go, podobnie jak 
pozostałe stany nadzwyczajne, tj. wojenny i wyjątkowy, w sytu-
acjach szczególnych zagrożeń, gdy zwykłe środki konstytucyjne 

28 Szerzej na ten temat: DZIAŁOCHA, K.: Komentarz do art. 4 Konstytucji 
RP. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wydanie drugie uzu-
pełnione. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016, s. 176–229. 

29 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11.
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są niewystarczające (art. 228 ust. 1 Konstytucji RP). Jego wpro-
wadzenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony praw 
jednostki i zapewniania praworządnego funkcjonowania organów 
władzy publicznej. Niekiedy bowiem nie sposób przewidzieć wy-
darzeń nadzwyczajnych, które mogą zdarzyć się nawet w najbar-
dziej demokratycznym państwie. Ważne jednak, by system był na 
nie przygotowany30.

Szczegółową przesłanką do wprowadzenia stanu klęski ży-
wiołowej jest zapobieżenie lub usunięcie skutków katastrof na-
turalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski 
żywiołowej (art. 232 Konstytucji RP). Z regulacji tej możemy wy-
wnioskować, że przesłanki te mają dwojaki charakter, po pierwsze 
– prewencyjny (zapobieżenie katastrofom), po drugie zaś ratowni-
czy (usunięcie ich skutków)31.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego klęska 
żywiołowa to wszelkiego rodzaju zdarzenia żywiołowe, które za-
grażają bezpieczeństwu, życiu lub mieniu większej liczby osób 
albo też mogą wywołać poważne zakłócenia gospodarki narodo-
wej, dla których zwalczania niezbędna jest zorganizowana akcja 
społeczna. W przytoczonej definicji uwagę zwraca żywiołowość 
zjawiska, a więc jego absolutna niezależność od woli i świado-
mości człowieka, a także rozmiar, którego skutkiem jest zagro-
żenie dotyczące większej liczby osób. W tym samym orzeczeniu 

30 CZURA, M.: Stany Nadzwyczajne. Wyrok TK S 1/01. W: ZUBIK, M. (red.), 
Konstytucja w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów. 
Wydanie 1. Warszawa: C.H. Beck, 2008, s. 820; CIEKANOWSKI, Z., STACHOWIAK, 
Z.: Klęski żywiołowe jako przesłanki sytuacji nadzwyczajnych / Natural disasters as 
the rationale behind emergencies. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-
-Humanistycznego w Siedlcach, 2012, nr 95, seria: Administracja, s. 375.

31 WINCZOREK, P.: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. Wydanie 2 rozszerzone. Warszawa: Liber, 2000, s. 437; PROKOP, 
K.: Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. Wydanie 1. Białystok: Temida 2, 2005, s. 106–112.
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Trybunał dla lepszego zgłębienia istoty klęski żywiołowej odwołał 
się do potocznego rozumienia tego terminu, wskazując, że jest to 
„zniszczenie, katastrofa wywołana działaniem sił przyrody, które-
go skutki dotykają szeroki krąg osób”32.

W świetle postanowienia art. 3 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o sta-
nie klęski żywiołowej katastrofa naturalna to zdarzenie związane 
z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosfe-
ryczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady at-
mosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych tempera-
tur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na 
rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe 
występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób 
zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu33.

Stan klęski żywiołowej wprowadza Rada Ministrów na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, na części albo na całym teryto-
rium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą 
Sejmu. Przy czym należy odnotować, że pomimo iż stan klęski 
żywiołowej ma datę graniczną, to jego powtórzenie jest możliwe. 

32 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2001 r., sygn. K 30/00. Zob. 
także uwagi w tym zakresie: KAZIMIERCZUK, M.: Zasady funkcjonowania państwa 
podczas stanu klęski żywiołowej w III RP. W: Studia Prawnoustrojowe, 2005, nr 4,  
s. 86 i n. Szerzej na temat definicji klęsk żywiolowych: WŁODARCZYK, E.: Klęska ży-
wiołowa lub ekologiczna, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12709/1/
Wlodarczyk%20E_Kleska_zywiolowa_ekologiczna_pop.pdf.

33 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 
r. Nr 62 poz. 558), Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 
2016 r., FSK 1178/14, Legalis nr 1485784. Warto jednak wskazać, że współcześnie 
w nauce coraz częściej podkreśla się, że określoną w art. 3 ust. 2 Ustawy o sta-
nie klęski żywiołowej „katastrofę naturalną lub awarię techniczną może wywołać 
również zdarzenie bądź zdarzenia w cyberprzestrzeni oraz działania o charakter-
ze terrorystycznym”. W praktyce oznacza to, że mogą one być także następstwem 
działań ludzkich. DOMAŃSKA, A.: Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 
W: Ekspertyzy i Opracowania, 2019, nr 91, s. 3, https://www.nist.gov.pl/files/zalacz-
nik/1575972259_EiOP%20nr%2091_2019.pdf. 
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Zgodę na nie wyraża Sejm w drodze uchwały, bezterminowo34. 
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wiąże się z tym, że:

  może nastąpić zmiana zasad działania organów władzy 
publicznej oraz zakresu, w jakim mogą zostać ograniczo-
ne wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie jego 
trwania, co określa ustawa,

  ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywa-
nia strat majątkowych wynikających z ograniczenia w cza-
sie jego trwania wolności oraz praw człowieka i obywatela,

  działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu klęski 
żywiołowej muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i po-
winny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia nor-
malnego funkcjonowania państwa,

  w czasie jego trwania nie mogą być zmienione: Konsty-
tucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów 
samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze prezydenta 
Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych,

  w czasie jego trwania oraz w ciągu 90 dni po jego zakoń-
czeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przepro-
wadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być zorga-
nizowane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu 
terytorialnego oraz wybory prezydenta Rzeczypospolitej, 
a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu prze-
dłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego 
są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan 
klęski żywiołowej (art. 228 Konstytucji RP)35.

34 WINCZOREK, P.: dz. cyt., s. 437.
35 Szerzej na ten temat: BRYK, T.: Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych 

w przepisach Konstytucji RP. W: Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2011, nr 1,  
s. 225 i n.
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Zakończenie stanu klęski żywiołowej może nastąpić w trojaki 
sposób. Pierwszym jest upływ czasu, na jaki został on ogłoszony, 
drugim wydanie rozporządzenia Rady Ministrów przed upływem 
tego terminu, jeśli ustaną przyczyny jego wprowadzenia, a także 
wówczas, gdy Sejm nie wyrazi zgody na jego przedłużenie. Roz-
porządzenie znoszące stan klęski żywiołowej podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Ustaw oraz podaje się je do publicznej wiadomości36. 

8. PODSUMOWANIE 
Rekapitulując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że prze-
prowadzanie wyborów w czasie trwania pandemii w obecnym 
kształcie narusza wiele spośród postanowień Konstytucji RP. Ro-
dzi równocześnie zapytania o bierność władz, które nie wprowa-
dziły stanu klęski żywiołowej, co w obecnym czasie jest uzasad-
nione i pożądane. Taki stan przedłużyłby kadencję urzędującego 
prezydenta RP i pozwolił na swobodne przeprowadzenie wybo-
rów, gdy zagrożenie dla wyborców byłoby mniejsze.

Równolegle należy pamięć, że ostatnie wybory prezydenckie 
nie tylko miały zostać po prostu przeprowadzone, ale musiały zo-
stać uznane przez Sąd Najwyższy za ważne, tj. musiały spełnić 
demokratyczne standardy37, których żadna ustawa Tarcza 2.0 czy 
inna nie była w stanie prawnie wyłączyć. Mieliśmy natomiast do 
czynienia z sytuacją, kiedy już było wiadomo, że niektóre z krajów, 
w których żyje Polonia, nie wyraziły zgody na przeprowadzenie 
wyborów, a w innych fizyczne ich zorganizowanie bądź oddanie 
głosu było niemożliwe albo znacznie utrudnione w związku z pan-
demią. 

36 DOMAŃSKA, A.: dz. cyt., s. 3.
37 GARLICKI, L.: dz. cyt., s. 287.
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Dodatkowo pojawiają się wątpliwości związane z bardzo krót-
kim czasem na rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej nowych 
regulacji wyborczych i z dostarczeniem oraz przekazywaniem pa-
kietów wyborczych. 

Poza tym pojawia się także kolejna wątpliwość dotycząca 
samej pandemii – czy warto narażać głosujących oraz członków 
komisji wyborczych na zachorowanie za sprawą kontaktu z osobą 
zarażoną, co może prowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. 

Pozostaje jeszcze kwestia wizerunku Polski na arenie mię-
dzynarodowej – zarządzenie wyborów, nieprzeprowadzenie ich 
i wątpliwości konstytucyjne co do ich organizacji powodują, że 
jako podmiot prawa tracimy wiarygodność.

To wszystko sprawia, że finalnie wniosek może być tylko je-
den – te wybory nie powinny zostać zarządzone ani nie powin-
ny się odbyć. Powinien natomiast zostać ogłoszony stan klęski  
żywiołowej. 

Odrębną kwestią natomiast jest możliwość ubiegania się 
przez każdego upoważnionego wyborcę, który nie mógł zagło-
sować zgodnie z konstytucyjnie przysługującym mu prawem do 
wyboru prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r., o odszkodowanie 
z tytułu przekazania przez osoby nieuprawnione, działające bez 
podstawy prawnej, danych wrażliwych spółce prawa handlowego 
– Poczcie Polskiej w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 
10 maja 2020 r.38

38 Rozporządzenie z dnia 4 maja 2016 r., 2016/679 o ochronie danych oso-
bowych (RODO) DZ.U. UE.L. 2016.119.1.
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https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2017/09/doc_info_Sheet_Pandemic_Characteristics_and_Response_Measures.pdf
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2017/09/doc_info_Sheet_Pandemic_Characteristics_and_Response_Measures.pdf
https://www.news-medical.net/health/What-is-a-Pandemic.aspx
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Abstract: The exceptional nature of the moment we are living has 
evidenced, on the one hand, the importance of prevention and 
planning in the field of post-mortem estate law and, on the other, the 
different possibilities that our Legal System offers us when disposing 
mortis cause. The current context of a pandemic, with an unpredictable 
increase in mortality, has led us to a situation of confinement and 
isolation that is difficult to fit in with the typical formalisms of last 
will provisions that provide, in the Spanish legal system, protection 
through of the notarial control.
For all these reasons, the purpose of this work is to analyze and review 
the testamentary forms or mortis causa provisions admitted by Spanish 
civil law, of possible use in times of epidemic, taking into account that 
in Spain they coexist, together with civil law state, six foral civil rights, 
with their specific features. Thus, it should be remembered that, in 
view of the afore mentioned private legal pluralism, the rule of habitual 
residence linked to the so-called civil neighborhood (art. 14 cc) is the 
one that will determine the succession law applicable to each case.
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1.  STATUS QUAESTIONIS: COVID-19  
Y FORMAS DE TESTAR

La excepcionalidad del momento que vivimos ha evidenciado, 
por un lado, la importancia de la prevención y de la planificación 
en el ámbito del Derecho patrimonial post morten y, por otro, las 
diferentes posibilidades que nuestro Ordenamiento Jurídico nos 
ofrece a la hora de disponer mortis causa. El contexto actual 
de pandemia, con un aumento imprevisible de la mortandad, 
nos ha llevado a una situación de confinamiento y aislamiento  
de difícil encaje con los formalismos típicos de las disposiciones 
de última voluntad que prevén, en el sistema jurídico español, una 
protección a través del control notarial. Hay que tener en cuenta 
que en España, tras la publicación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por la que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el virus COVID-191, la función notarial quedó restringida 
a supuestos excepcionales, prohibiendo expresamente al 
Notario el desplazamiento ni a los domicilios ni a los hospitales 
o clínicas2.  

Por todo ello, el presente trabajo tiene por objeto el análisis 
y revisión de las formas testamentarias o disposiciones mortis 
causa admitidas por el Derecho civil español, de posible uso 
en tiempo de epidemia, teniendo en cuenta que en España 
conviven, junto con el Derecho civil estatal, seis derechos civiles 
forales, con sus concretas particularidades. Así cabe recordar 

1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692#:~:text=Real%20
Decreto%20463%2F2020%2C%20de,de%2014%2F03%2F2020.

2 Según Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe 
pública (Ministerio de Justicia) de 15 de marzo de 2020 sobre la adopción de 
medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio público notarial.  
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/
RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692#:~:text=Real Decreto 463%2F2020%2C de,de 14%2F03%2F2020.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692#:~:text=Real Decreto 463%2F2020%2C de,de 14%2F03%2F2020.
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf
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que, en atención al mencionado pluralismo jurídico privado, la 
norma de la residencia habitual vinculada a la llamada vecindad 
civil (art. 14 cc) es la que va a determinar el derecho sucesorio 
aplicable a cada supuesto.   

En este sentido, el testamento, como forma de disponer 
mortis causa por excelencia, se encuentra regulado por todos 
los derechos civiles que coexisten en el territorio español.  
La importancia y la especial protección a dicho negocio mortis 
causa justifican los especiales requerimientos formales, 
vinculados, como hemos apuntado, al control notarial y a la 
presencia de testigos, que resultan de difícil cumplimiento en 
circunstancias excepcionales como las que hemos vivido 
los últimos meses. Dicho esto, en protección al principio de 
autonomía de la voluntad (art. 1255cc) y al favor testamenti, 
la propia ley ofrece diferentes opciones para poder manifestar 
la última voluntad, cuando las circunstancias impiden  
el cumplimiento de dichos formalismos. 

Por todo ello, en el siguiente apartado se ha realizado una 
revisión de las distintas posibilidades existentes en territorio 
español según la vecindad civil del causante, y que se encuentran 
reguladas en las normas que detallo a continuación:  
a)  Código civil estatal (Real Decreto de 24 de julio de 1889 

por el que se publica el Código Civil)3: aplicable a todas las 
Comunidades Autónomas que no tienen derecho civil propio.  
El CC estatal regula, por un lado, de forma específica el 
llamado testamento en tiempo de epidemia (arts. 701-703cc). 
Por otro, siempre cabe la posibilidad de otorgar testamento 
ológrafo (arts. 688-693cc), escrito de puño y letra del causante. 
Y, por último, el testamento en peligro de muerte (art. 700cc).

3 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
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b)  Libro 4º del código civil catalán (Ley 10/2008 de 10 de 
julio del libro cuarto del Código civil de Cataluña relativo 
a las sucesiones)4: el art. 421-5.3 prohíbe expresamente los 
testamentos otorgados solo ante testigos. Sí que es válido el 
testamento ológrafo (art. 421-5.2; 17-29) con la característica 
de que permite realizarlo a los menores emancipados. A lo 
que se añade la posibilidad de completar la voluntad mortis 
causa a través de las figuras del codicilo (art. 421-20) y de 
las memorias testamentarias (art. 421-21).

c)  Código de Derecho Foral de Aragón (Decreto legislativo 
1/2011 de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba, con el título de “Código del Derecho Foral de 
Aragón” el Texto Refundido de las leyes civiles aragonesas)5: 
rigen las formas del Código civil estatal con la especialidad 
de que es posible otorgar testamento mancomunado ológrafo 
(arts. 406.3 y 411). 

d)  Ley de Derecho civil vasco (Ley 5/2015 de 25 de junio de 
Derecho civil vasco)6: declara expresamente que rigen todas 
las formas de testar del CC (art. 22) y además contempla el 
hil buruko o testamento en peligro de muerte (art. 23). 

e)  Fuero Nuevo de Navarra (Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, 
de modificación y actualización de la Compilación del Derecho 
Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo)7: la Ley 193 hace una 
remisión expresa al testamento en tiempo de epidemia del 
CC estatal. También se contempla la posibilidad de realizar 
testamento ológrafo (Ley 190), ante testigos (Ley 189), 
memorias y codicilos (Leyes 194-198). 

4 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13533
5 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOA-d-2011-90007
6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8273
7 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-8512

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13533
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOA-d-2011-90007
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8273
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-8512
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f)  Ley de Derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio, 
de derecho civil de Galicia)8: art. 1.3 remite al CC como 
norma supletoria, en defecto de ley y de costumbre y cuando 
no vaya en contra de los principios que informan el derecho 
gallego. 

g)  La Compilación de derecho civil de las islas Baleares (Decreto 
legislativo 79/2017, de 6 de setiembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la compilación del derecho civil de las 
islas baleares)9: art. 70 remite al derecho civil estatal en la 
sucesión testamentaria con las particularidades del art. 52 en 
tema de testigos.

2.  BREVE ANÁLISIS COMPARADO DE LAS 
FORMAS ADMITIDAS DE TESTAR  
EN TIEMPO DE EPIDEMIA EN EL ESTADO 
ESPAÑOL

Una vez presentada la realidad plurilegislativa, continuamos 
realizando un breve análisis comparado de las distintas formas 
de testar y disponer mortis causa admitidas en periodos de 
epidemia, centrándonos en las concretas características que se 
precisa para la validez y eficacia de cada uno de ellas, con el 
fin de ofrecer una visión más completa y global de la materia 
en estudio, en concreto respecto de aquellos territorios que han 
mantenido y desarrollado especificidades en este ámbito. 

8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-14563
9 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOIB-i-1990-90001

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-14563
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOIB-i-1990-90001
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2.1.  Testamento en tiempo de epidemia y testamento 
ológrafo del derecho civil estatal

Tres son las modalidades que podrían realizase en tiempos en los 
que no es posible o difícil acudir a las formas notariales habituales: 
el testamento en tiempo de epidemia, el testamento ológrafo y el 
testamento en peligro de muerte10. En todos los casos, la ausencia 
del control notarial en el momento de la constitución evidencia 
su vulnerabilidad y se sustituye por un régimen posterior de 
adveración y protocolización que es bastante estricto, a la vez que 
suele incrementar los costes. 

Así, el CC estatal regula, por un lado, de forma específica 
el llamado testamento en tiempo de epidemia (arts. 701-703cc), 
de origen romano11, posibilitando en atención a las especiales 
circunstancias otorgar testamento, ya sea escrito u oral, sin 
presencia de notario y ante tres testigos que, en atención a la 
situación, no haría falta que fuesen mayores de edad, sino que 
es suficiente con que sean mayores de 16 años pero eso sí, 
deben conocer al testador y asegurarse de su capacidad 
(art. 685.2cc)12. La validez y eficacia de dicho negocio queda 
condicionada al fallecimiento del causante en el plazo máximo 
de dos meses desde que cesa la epidemia o, en el caso de que el 
testador fallezca dentro de ese plazo, su protocolización notarial 

10 Vid. por todos, BOSCH, Sucesión testada, Tratado del Derecho de sucesiones 
vigente en España y Andorra, 1ª ed., 2020, RB.9-30 a 35. 

11 Vid. al respecto, por todos, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, El peligro inminente de 
muerte como fundamento de formas testamentarias extraordinarias en el Derecho 
Romano y en el Código Civil, en Nuevas orientaciones del derecho civil en Europa, 
HERAS HERNANDEZ (coord.), 2015, pp. 925-939.

12 Sobre el juicio de capacidad que deben realizar en estos casos los testigos 
vid. VERDERA IZQUIERDO, La problemática derivada del otorgamiento de 
testamento por personas ancianas, RCDI, nº 744, 2014, pp. 1635-1660.
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en el plazo máximo de tres meses tras el fallecimiento13. Parece 
que el elemento esencial que condiciona y justifica dicha forma 
testamentaria es la existencia de una epidemia declarada, sin ser 
necesaria la condición de enfermo o de peligro de muerte que 
se contempla a través de otra forma de testar. Por otro lado, en 
el supuesto de personas mayores de edad, éstas pueden optar 
por la posibilidad de otorgar testamento ológrafo (arts. 688-693cc),  
escrito de puño y letra del causante, sin ser necesaria la 
presencia de testigos. La validez y eficacia de esta modalidad 
se condiciona a un proceso de adveración, para acreditar la 
identidad del autor, y de posterior protocolización notarial, en este 
caso en un plazo de 5 años tras el fallecimiento, o de 10 días tras 
el conocimiento del fallecimiento, si el testamento se depositó 
en una persona concreta. En orden a señalar las ventajas  
e inconvenientes respecto del testamento en tiempo de epidemia 
cabe afirmar que presenta un proceso de elaboración más 
sencillo, pero con un control incrementado tras el fallecimiento, 
condicionado por la necesidad de confirmar la autoría, al no 
requerir de la presencia de testigos durante su elaboración. 
También cabe tener en cuenta, en el testamento en tiempo de 
epidemia, que la validez de éste está condicionada al fallecimiento 
del testador en tiempo de epidemia o, como máximo, en el 
plazo de dos meses tras el cese de ésta, frente a la validez no 
condicionada y plazo máximo concedido para la protocolización 
del testamento ológrafo, que puede alcanzar los cinco años tras 
el fallecimiento. Y, por último, también cabe tener en cuenta la 

13 Sobre las modificaciones introducidas al respecto por la Ley 15/2005 de 2 de 
julio de 2015 de Jurisdicción voluntaria y los requisitos de protocolización notarial 
establecidos vid. por todos, GARÍ MUNSURÍ en Estudio sistemático de la Ley de 
Jurisdicción voluntaria. Ley 15/2005 de 2 de julio, MONJE BALMASEDA (coord.), 
ed. Dykinson, 2016, pp. 1602-1608. 



Mª TERESA DUPLÁ MARÍN, ESADE

290

modalidad excepcional del testamento escrito u oral en peligro 
de muerte (art. 700cc), que precisa de cinco testigos idóneos 
(mayores de edad), la concurrencia y acreditación posterior de 
dicha circunstancia y de que no es posible la intervención de 
notario, siendo los requisitos de protocolización iguales a los del 
testamento en tiempo de epidemia.  En un análisis comparado 
de ambas modalidades nos planteamos hasta que punto está 
justificada la diferencia respecto de la necesaria asistencia de 
los testigos puesto que, quizás en un caso de peligro de muerte, 
el carácter inminente de ésta puede llevar a que resulte incluso 
más compleja la búsqueda de cinco, que no tres, testigos todos 
ellos mayores de edad, que no mayores de 16 años como 
ocurre en el caso del testamento en tiempo de epidemia, siendo 
similares los requisitos de protocolización posterior en ambos 
casos14. 

2.2.  Testamento y codicilo ológrafos y memorias 
testamentarias del derecho civil catalán

La característica principal del Derecho civil catalán en el tema 
que nos ocupa y comparándolo con el CC estatal es que se 
prohíbe expresamente los testamentos otorgados solo ante 
testigos (art. 421-5.3). Consecuencia directa de dicha prohibición 
es la imposibilidad de realizar testamentos en los términos 
previstos en el CC estatal para el tiempo de epidemia y peligro 
inminente de muerte. Dicho esto, la única modalidad permitida 
durante las restricciones generadas por la pandemia es el 

14 No cabe entrar en estos momentos en las características especiales que 
pueden darse respecto de cada una de estas modalidades. Vid. al respecto, 
PEÑASCO VELASCO, El testamento ológrafo otorgado por personas que escriben 
con la boca o con el pie, ed. Dykinson, 2018. 
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testamento ológrafo (art. 421-5.2; 17-29), fuera de los supuestos 
excepcionales permitidos por la Instrucción de la Dirección 
General de Seguridad jurídica y fe pública de testamentos 
notariales, en caso de justificar la urgencia y siempre a realizar 
en la Notaría15. 

En lo que se refiere al testamento ológrafo cabe apuntar la 
característica de que, a diferencia del CC estatal, se permite su 
realización a los menores emancipados. A lo que hay que añadir 
la reducción de los plazos de adveración y protocolización, como 
regla general a cuatro años desde el fallecimiento, y en caso de 
procedimiento judicial derivado de la adveración, a seis meses 
desde que la resolución sea firme. 

Dicho esto, elemento diferenciador del derecho civil catalán 
es la admisión de las figuras del codicilo ológrafo (arts. 421-20;  
422-10.2) y de las memorias testamentarias (art. 421-21). 
A través del codicilo cabe completar un testamento o codicilo 
anterior, revocar un codicilo anterior, o realizar disposiciones 
mortis causa en una sucesión ab intestato. Por el contrario, 
no es posible nombrar heredero ni sustituto ni revocar una 
institución anterior ni nombrar albacea. Respecto de la forma 
cabe señalar que el codicilo ológrafo precisa de los requisitos 
ya señalados para el testamento de este tipo, mientras que la 
memoria, exenta de adveración y protocolización, escrita por el 
causante y firmada, o impresa y firmada, tiene un claro limite 
respecto del contenido, ya que en él solo puede disponerse 
del 10% del caudal y respecto de bienes muebles del causante 
o alguna obligación concreta a cargo de herederos y legatarios16. 

15 Vid. nota 10. 
16 Es evidente que las limitaciones de contenido son las que justifican la 

relajación de los requisitos de forma frente al codicilo. 
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2.3.  Testamento mancomunado ológrafo del 
derecho civil aragonés

Se trata de una modalidad del derecho civil aragonés que carece 
de precedentes por la que cabe el testamento de dos personas, 
al que se aplican las características de forma, adveración  
y protocolización del CC estatal. Este tipo de testamento ha 
generado cierta crítica doctrinal por la complejidad del doble 
procedimiento de adveración y protocolización y es por ello que se 
admite que se escriba por uno de los testadores con un fragmento 
final del otro declarando que valga como testamento suyo, 
debiendo firmarse por ambos en todas las hojas. En este sentido, 
una vez fallecido el primero de los testadores, debe procederse en 
el plazo máximo de cinco años a la adveración y protocolización 
con la presencia del otro testador y las cautelas necesarias 
respecto, en su caso, el contenido de las disposiciones de última 
voluntad de éste. Al fallecer el segundo, se inicia de nuevo dicho 
procedimiento respecto de la última voluntad de éste17. 

2.4.  El testamento Hil-buruko o testamento en peligro 
de muerte del derecho civil del País Vasco

Se trata de una modalidad testamentaria característica del País 
Vasco que puede realizarse cuando una persona se encuentre 
en peligro inminente de muerte, ante tres testigos y en forma 
escrita o de palabra. Presenta, por tanto, ciertas diferencias con 
el testamento en tiempo de epidemia del CC estatal, a destacar: 
1) la necesaria inminencia de la muerte y, 2) la mayoría de 

17 Vid. por todos, BAYOD LÓPEZ, DELGADO ECHEVERRIA, SERRANO GARCÍA, 
Comentarios al Código del Derecho foral de Aragón. Doctrina y jurisprudencia, ed. 
Dykinson, pp. 584-585, 2015.
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edad de los tres testigos. Rigen similares plazos de adveración 
y protocolización posterior. Por todo ello, en el periodo de 
pandemia que hemos vivido considero más sencilla la opción del 
testamento específico del CC estatal que, como hemos señalado 
permite testigos menores de edad (16 años) así como la simple 
voluntad de testar no condicionada al peligro de muerte.  

2.5.  Testamento ológrafo, codicilos y memorias del 
derecho civil navarro

Más allá de la remisión expresa al testamento en tiempo de 
epidemia del CC estatal contemplada en la Ley 193, es de 
destacar, respecto del testamento ológrafo (Ley 190), la posibilidad 
igual que ocurre en el derecho civil catalán de que se realice por 
testigos que sean menores emancipados, y la admisión de los 
codicilos y memorias (Leyes 194-198) en la que cabe destacar la 
posibilidad, a diferencia del derecho civil catalán, de conversión 
de una memoria en un testamento ológrafo en el caso de que 
reúna los requisitos para ello (Ley 213).

3. A MODO DE CONCLUSIONES
El estudio que presentamos tiene como telón de fondo la diversidad 
y riqueza de las diferentes disposiciones testamentarias legalmente 
reguladas por los distintos derechos civiles que conviven en el 
territorio español en momentos en los que, por las circunstancias 
excepcionales de confinamiento, puede ser necesario testar fuera 
del control notarial habitual. 

Dicho esto, el punto de partida y conexión entre todos 
ellos está en la regulación establecida en el CC estatal, que 
mantiene y regula en pleno s. XXI el llamado testamento en 
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tiempo de epidemia de origen romano, y al cual se remiten la 
mayoría de ellos, a excepción del derecho civil catalán, directa 
o supletoriamente respecto de las formas de testar. 

No obstante esto, especial relevancia adquiere a día de 
hoy ahondar en las concretas particularidades en materia de 
testigos y diversidad de disposiciones mortis causa (testamento 
mancomunado ológrafo, hilburuko, memorias, codicilos 
etc…), con el fin de ofrecer al lector las peculiaridades de 
dichas normativas jurídico privadas que posibilitan o facilitan 
la disposición mortis causa en tiempo de pandemia. Este ha 
sido el objetivo último de este trabajo a través de la revisión  
y presentación de las distintas posibilidades que pueden tener 
encaje en un momento de confinamiento en el que, tanto el 
testamento típico otorgado ante Notario como, en su caso, la 
presencia de testigos que suplan puntualmente dicha presencia, 
no son ninguna de ellas de fácil cumplimiento. 

Como conclusión final, y más allá de todo lo recogido en las 
páginas anteriores cabe apuntar que, el ordenamiento jurídico 
español prevé, facilita y garantiza al particular, con las concretas 
especialidades apuntadas según la Comunidad Autónoma en la 
que se resida, la posibilidad de disponer mortis causa incluso en 
momentos tan inesperados y sorprendentes como el que nos ha 
tocado vivir a nivel mundial a lo largo de los últimos meses de 
pandemia.  
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Abstract: In 1948, the Universal Declaration of Human Rights was signed in 
Paris. Through this document, the United Nations recognized to all the 
men and women of the world a catalog of fundamental rights ignored 
in former times. Currently, no one can question the value, importance 
and validity of said Declaration, despite that references to the rights of 
persons with disabilities are not included in the same. This situation 
led to the approval of the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities in 2006, in order to forever change the perception of disability 
and guarantee, among others, full inclusion, the development of life in 
fullness and independence. Within the framework of said Convention, the 
right to access to justice is recognized, under equal conditions, including 
through procedural adjustments, upon detection, and the promotion of 
the professional qualification of people who work in the administration 
of justice, including to police and prison staff. At the same time, we will 
highlight the first opinion on non-compliance with the obligations contained 
in the Convention, issued by the Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities, and the measures adopted by the Spanish State that affect 
people with disabilities in the health crisis consequence of COVID-19.
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Abstract: En el año 1948, se firmaba en París, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. A través de dicho documento, 
las Naciones Unidas reconocían a todos los hombres y mujeres 
del mundo un catálogo de derechos fundamentales ignorados en 
tiempos pretéritos. En la actualidad, nadie puede cuestionar el 
valor, la importancia y la vigencia de dicha Declaración, a pesar 
de que no se incluyan en la misma, referencias a los derechos de 
las personas con discapacidad. Esta situación, condujo a que en 
el año 2006 se aprobara la Convención sobre los Derechos de 
las personas con Discapacidad, con el objeto de cambiar para 
siempre la percepción de la discapacidad y garantizar, entre 
otros, la plena inclusión, el desarrollo de la vida en plenitud y la 
independencia. En el marco de dicha Convención, se reconoce 
el derecho al acceso a la justicia, en igualdad de condiciones, 
incluso mediante ajustes de procedimiento, previa detección,  
y la promoción de la cualificación profesional de las personas que 
trabajan en la administración de justicia, incluyendo al personal 
policial y penitenciario. Por otra parte, destacaremos el primer 
dictamen sobre incumplimiento de las obligaciones recogidas 
en la Convención, emitido por el Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, y las medidas adoptadas por el 
Estado español que afectan a las personas con discapacidad en 
la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19.

Keywords: Derechos humanos, discapacidad, acceso a la justicia

1.  PERSONALIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD 
JURÍDICA Y CAPACIDAD DE OBRAR 
COMO CONCEPTOS UNITARIOS EN LA 
CONVENCIÓN SOBRE DISCAPACIDAD

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en adelante, CIPD, hecha en Nueva York el  
13 de diciembre de 2006, cuyo instrumento de ratificación por 
España se publicó en el BOE el 21 de abril de 2008, consagra 



LA PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD...

299

en el artículo 12, el reconocimiento de la personalidad jurídica  
y de la capacidad jurídica universal para todas las personas con 
discapacidad sin exclusiones por razón del tipo o del grado de 
discapacidad, “en igualdad de condiciones con las demás en 
todos los aspectos de la vida”, destacando además que cualquier 
cuestionamiento -ya sea directo o indirecto- de la capacidad 
jurídica de una persona con discapacidad, constituye una 
discriminación prohibida por la propia Convención en el artículo 
5, exigiendo a los Estados Partes la adopción de las medidas 
necesarias para garantizar una protección legal, igual y efectiva 
contra cualquier tipo de discriminación.

El reconocimiento de la personalidad jurídica y la capacidad 
jurídica universal con dicho alcance y extensión, supone una ruptura 
en el esquema tradicional respecto al concepto de capacidad 
jurídica, entendida como la aptitud para ser titular de derechos  
y obligaciones que se adquiere con el nacimiento, y capacidad 
de obrar o de ejercicio, reconocida como la cualidad de la 
persona que determina, conforme a su estado, la eficacia jurídica 
de sus actos, y que puede verse afectada por circunstancias 
que la restrinjan o la modifiquen, como la declaración judicial 
de incapacidad1. A diferencia de lo que ocurre con otros 
sistemas, nuestro ordenamiento jurídico establece distinción 
entre personalidad jurídica, capacidad jurídica y capacidad de 
obrar2, siendo sucesivas, puesto que la primera se adquiere 
con el nacimiento, la segunda implica la adquisición de la 
titularidad de derechos y deberes, y la capacidad de obrar, 
alude a la aptitud para el ejercicio de los derechos, pudiendo 

1 C. Lasarte, Curso de Derecho Civil Patrimonial. Introducción al Derecho, 
2019, 119.

2 F. De Castro, Derecho civil de España, Tomo II, Madrid, 1984, 49-50.
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ser limitada o restringida “por razón de determinados rasgos, 
personales o naturales, que se considera que impiden a los 
sujetos autodeterminarse libremente de manera consciente  
y responsable”3.

Al considerar la capacidad jurídica desde la óptica de 
los derechos humanos, se produce la equiparación entre 
los conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar, 
al reconocer no sólo la titularidad, sino también la posibilidad 
de ejercitar los derechos que les son propios en igualdad de 
condiciones. Con todo ello, la Convención persigue dotar de 
autonomía y garantizar la independencia de las personas con 
discapacidad, manifestando con claridad la oposición al sistema 
tradicional de sustitución en la toma de decisiones, a través de 
la figura de la incapacitación, abogando por un nuevo sistema, 
de apoyo en la toma de decisiones, que dificulte la anulación 
o la minoración de la capacidad jurídica, y que persiga la 
promoción y el apoyo de la autonomía,4 salvo en los casos 
más extremos, donde no sea posible conocer la voluntad de la 
persona, y la intervención del tercero necesariamente debe ser 
concebida como una acción de sustitución. En definitiva, aun 
cuando se reconoce la capacidad jurídica plena, es posible que 
en determinados supuestos, las personas con discapacidad no 
pueden ejercitar con autonomía su capacidad jurídica, siendo los 
Estados los responsables de adoptar “las medidas pertinentes 
para proporcionar acceso… al apoyo que puedan necesitar”, los 
cuales no se conciben como un mecanismo de reemplazo de la 
voluntad del sujeto interviniente, sino como un complemento de 

3 M. C. Barranco, P. Cuenca, M. Ramiro, Capacidad jurídica y discapacidad:  
El artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad,  
en Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá V, 2012, 59.

4 I. Biel Portero, I. Biel Portero, 2010, pp. 15-16.
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la misma, independientemente del supuesto, las circunstancias, 
o en el curso de un proceso de la fase en la que se encuentre,  
y que además están sujetas a unas condiciones o salvaguardias 
previstas en el artículo 12.4 de la CIPD.

Para que el reconocimiento de la pretendida igualdad sea 
real y efectiva, se torna imprescindible el compromiso legislativo  
y el desarrollo de acciones por parte de los Estados, que supriman 
y limiten las barreras existentes y que garanticen, entre otros 
derechos, la accesibilidad de las personas con discapacidad,  
y cuando ello no sea posible, los medios e instrumentos 
necesarios, un sistema de apoyos, adaptado a las circunstancias 
de cada individuo, que le permita el libre desarrollo de su poder 
de elección autónoma, y cuyo diseño deja la Convención, siendo 
una importante novedad, al arbitrio de los Estados, que, en todo 
caso, deberán reconocer la participación a las personas con 
discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4.3 de la CIPD. Al mismo tiempo, se establece un sistema de 
garantías o salvaguardias adecuadas y efectivas para evitar los 
abusos, que aseguren que las medidas relativas al ejercicio de 
la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 
preferencias de la persona, que no exista conflicto de intereses 
ni influencia indebida y que las medidas que se adopten sean 
proporcionales, adecuadas, inmediatas y adaptadas a las 
circunstancias de la persona, es decir, que la adopción de una 
decisión limitativa o privativa de la autonomía de la persona, sólo 
tenga lugar cuando una menos restrictiva, no sea suficiente para 
salvaguardar los intereses del sujeto objeto de protección, y que 
una vez admitidas, estén sujetas a control a través de exámenes 
periódicos por parte de una autoridad, órgano judicial o incluso 
una fundación tutelar, sometidos todos a la superior vigilancia del 
Ministerio Fiscal.
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Insta igualmente la Convención a los Estados Partes, 
a tomar todas las medidas que sean pertinentes y efectivas 
para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias  
y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener 
acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de 
crédito financiero.

En conclusión, junto con el principio de superior protección 
de las personas con discapacidad, el artículo 12 apuesta por el 
establecimiento y consolidación de un sistema de apoyos y de 
asistencia, que desplace el recurso a la incapacitación, en favor de 
la independencia y autonomía de las personas con discapacidad 
en la toma de decisiones.

2.  EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
LA NECESIDAD DE AJUSTES 
RAZONABLES

El artículo 13 de la CIPD reconoce el acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las 
demás, “incluso mediante ajustes de procedimiento” para facilitar 
entre otros aspectos, la comprensión y el entendimiento de los 
mismos tanto cuando participen directa o indirectamente en los 
procedimientos judiciales, como en aquellas actuaciones que se 
desarrollen con carácter previo, como la fase de investigación  
y otras etapas preliminares. Asimismo, para asegurar el acceso 
a la Justicia y la pretendida igualdad, se impone a los Estados 
Parte, la obligación de promover la capacitación adecuada de 
todos los profesionales que intervengan en los procesos judiciales 
y en las fases previas.
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En la Constitución Española, en adelante CE, la tutela 
judicial efectiva adquiere la consideración de fundamental, y, en 
consecuencia, goza de un sistema de protección privilegiado, 
preferente y sumario de amparo judicial para tutelar los 
derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria, y con 
carácter excepcional interponiendo el recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional. No obstante, la adaptación legislativa 
a las disposiciones de la Convención no se ha producido en la 
norma suprema, de hecho, el artículo 14 de la CE, no menciona 
la discapacidad entre las causas o motivos de discriminación 
específicamente prohibidos, y las alusiones que encontramos 
en el texto constitucional, y en algunas sentencias del Tribunal 
Constitucional, al denominarlas “disminuidos o minusválidos” no 
hace sino acentuar las desigualdades existentes, aunque éste 
último, desde la Sentencia 269/1994, de 3 de octubre, ha venido 
incluyendo la discapacidad como una de las circunstancias objeto 
de la protección máxima, al establecer, entre otras cuestiones que 
“no siendo cerrado el elenco de factores diferenciales enunciados 
en el art. 14 CE, es claro que la minusvalía física puede constituir 
una causa real de discriminación”. Al mismo tiempo, cuando se 
trata de personas con discapacidad, el acceso a la justicia, no 
se garantiza lo suficiente, y, en ocasiones, la participación en 
condiciones de igualdad es sencillamente ignorada, a pesar de 
que existe el mandato constitucional, contenido en el artículo 
49 (en relación con el art. 9.2 CE) de que los poderes públicos 
realicen una política de integración, de protección y amparo para 
el disfrute de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos, 
y que todas las normas relativas a derechos fundamentales 
y libertades deben ser interpretados en virtud del art.10.2, de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, 
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de entre los cuáles se encuentra la Convención de la ONU sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con la aprobación de la CIPD, no sólo se garantiza el acceso 
a la justicia, sino también que dicha intervención se desarrolle en 
igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, requiriendo 
de mecanismos de protección y garantías específicos, debido 
sin duda, a la situación de discapacidad, pero también, y en 
gran medida, a las desigualdades estructurales existentes.  
El concepto de igualdad que preconiza el Convenio en su artículo 5,  
supone el reconocimiento de la igualdad de todos ante la ley,  
y en base a ésta, la prohibición de toda discriminación por motivo 
de discapacidad, significa que no se pueden hacer distinciones 
entre los particulares, que supongan un obstáculo para el libre 
ejercicio y desarrollo de los derechos que le son propios, y la 
obligación por parte de los Estados, de adoptar las medidas 
“pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”.

En este sentido, la Observación General nº 615 del Comité 
sobre los Derechos de las personas con discapacidad relativa 
a este artículo, en relación al acceso a la justicia, establece la 
necesidad de una capacitación adecuada a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, que incluya, entre otros 
aspectos, el reconocimiento de “la diversidad de personas con 
discapacidad y lo que cada una requiere para tener un acceso 
efectivo a todos aspectos del sistema de justicia en igualdad de 
condiciones con las demás”, medidas que aseguren la formación 
y la capacitación de todos los agentes intervinientes en una 
actuación o proceso judicial, y por supuesto, garantizar que la 
comunicación sea eficaz y auténtica para lograr que la inclusión 
sea satisfactoria.

El acceso a la justicia es un elemento central del Estado de 
Derecho y esencial para la protección y promoción de los derechos 
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humanos. Se trata de un derecho transversal que, como hemos 
anunciado, debe ser interpretado de conformidad a otros derechos 
preconizados en la Convención como el derecho a la igualdad  
y no discriminación y el derecho a la igualdad ante la ley. Conforme 
al Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos de 27 de diciembre de  
2017 sobre el Derecho de acceso a la justicia en virtud del artículo 
13 “el acceso a la justicia requiere derechos habilitadores para las 
personas con discapacidad, en especial el igual reconocimiento 
como persona ante la ley (art. 12), y la accesibilidad, que 
comprende medios diversos de comunicación y de acceso a la 
información”. Asimismo, conforme al citado informe, los ajustes 
de procedimiento son “un medio para hacer valer efectivamente 
el derecho a un juicio imparcial y el derecho a participar en la 
administración de justicia, y son un elemento intrínseco del 
derecho de acceso a la justicia”. El meritado documento también 
pone de manifiesto la necesidad de invertir e incorporar avances 
tecnológicos en las Administraciones públicas en general, y en 
la Administración de Justicia en particular, que incrementen 
la autonomía personal, la individualidad, la sostenibilidad, así 
como el acceso efectivo a la información y comunicación de 
cualquier persona.

El derecho al acceso a la justicia, implica participar en el 
proceso en condiciones de igualdad, independientemente del rol 
que se ejerza durante el procedimiento, siendo necesario para 
garantizar la efectividad de la participación y el derecho a entender 
y ser entendido, la realización de ajustes del procedimiento, o la 
solicitud de los mismos, en todas sus fases5. Al amparo del artículo 

5 C. Quijada, El acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual. 
Su derecho a entender y ser entendidas, en Discapacidad intelectual y capacidad de 
obrar. De la sustitución de la voluntad al apoyo en la toma de decisiones, 2019, 87.



TEWISE ORTEGA GONZÁLEZ

306

segundo de la Convención, entendemos por ajustes razonables 
“las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 
no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales”. En consecuencia, si los apoyos o ajustes 
solicitados a juicio del órgano juzgador, no se corresponden 
con las necesidades detectadas, son abusivas, o constituyen 
una carga, pueden ser inadmitidos, sin mayor motivación que 
la descrita, de modo que, por un lado la normativa reconoce  
y obliga a adaptar los procesos a las necesidades específicas de 
las personas, al objeto de garantizar su participación con todos 
las garantías, y por el otro, es la propia norma la que, al dejar al 
arbitrio de la autoridad judicial la autorización o el rechazo a las 
medidas propuestas, coloca a la persona con discapacidad en 
una situación de indefensión al no poder ejercitar un derecho que 
le ha sido reconocido. 

La propia Convención reconoce en su preámbulo, que la 
discapacidad “resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que 
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás”. Para asegurar la participación en 
condiciones de igualdad, se torna imprescindible la detección y la 
realización de un examen previo de capacidades y limitaciones, 
que permitan dilucidar la necesidad de adoptar las medidas 
y las decisiones oportunas para favorecer la intervención y el 
entendimiento del procedimiento judicial en sí mismo considerado,  
y de las circunstancias que lo motivan. Según el informe de la Oficina 
del Alto Comisionado para los derechos Humanos, “los ajustes de 
procedimiento deben respetar la autonomía y libre elección de 
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la persona interesada”, por tanto, a la hora de decidir que ajuste 
adoptar, la persona competente debería tener en cuenta lo que 
solicita la persona con discapacidad, que es quien mejor sabe qué 
tipo de ajuste precisa. Los ajustes de procedimiento deben ser 
adoptados por los poderes públicos, incluidos Tribunales, Fuerzas 
de seguridad y Administraciones públicas, de oficio o a petición 
de parte, ya que el tribunal es garante de la igualdad de medios 
procesales, y las Administraciones públicas de los fundamentales 
entre los que se halla el principio de igualdad. En consecuencia, 
si los poderes públicos, y todos los agentes que intervienen en el 
ámbito judicial, son capaces de detectar, eliminar o minimizar las 
barreras existentes, se puede llegar a lograr que el acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad sea una realidad que no tenga 
que ser invocada.

Las normas de derecho adjetivo español, contemplan la 
preceptiva intervención del intérprete cuando los intervinientes en 
un proceso no conozcan el castellano, o un intérprete en lengua de 
signos en caso de sordera, así como el derecho a nombrar a otro 
profesional cuando la participación del primero no garantice la 
exactitud de las manifestaciones, pero no encontramos referencias 
expresas a la necesidad de reconocer apoyos, en todo momento, 
para garantizar el entendimiento a las personas con discapacidad 
intelectual tanto cuando intervengan como parte activa o pasiva 
en un proceso. En el caso de las personas con discapacidad, 
en el curso de un procedimiento penal, los artículos 118.1  
y 520.2 de la LECr, contemplan el derecho a obtener información en 
un lenguaje comprensible y accesible, y a la adaptación de la misma 
atendiendo a diversos aspectos, entre los cuales se encuentra la 
discapacidad del interviniente, así como, el derecho a la intervención 
de expertos, previa valoración de la autoridad judicial, cuando la 
“falta de madurez sea evidente”. El hecho de que sólo se reconozca 
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la participación de profesionales cuando la discapacidad intelectual 
sea reconocible, sitúa en una posición de manifiesta desprotección 
a aquellas personas cuya falta de madurez o habilidades no sean 
tan evidentes, y en todo caso, a los discapacitados que no tengan 
modificada judicialmente su capacidad. 

La Recomendación de la Comisión Europea de 27 de 
noviembre de 2013 sobre garantías procesales para sospechosos 
vulnerables y personas acusadas en procesos penales, como la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley 4/2015, de 27 de abril, 
del Estatuto de la víctima de delito, reconocen la necesidad 
de la intervención de expertos cuando se trata de personas 
especialmente vulnerables. Concretamente, con respecto a su 
papel, la Recomendación establece que deberán ser independientes 
y examinar el grado de vulnerabilidad, las necesidades de la 
persona, así como la idoneidad de las medidas adoptadas 
o previstas. Además, reconoce la asistencia y la presencia 
de apoyos adecuados durante el proceso. Concretamente, la 
recomendación 8ª establece que las personas con discapacidad 
deben recibir información relativa a sus derechos procesales que 
le resulte comprensible, debiendo proceder a la grabación por 
medios audiovisuales de los interrogatorios realizados, para evitar 
las repeticiones e impugnaciones de los mismos, al constatar en 
un momento posterior que la persona no era capaz de comprender 
el contenido de las interrogaciones y actuaciones a las que se 
había sometido. También el Estatuto de la víctima del delito, 
respecto de las víctimas necesitadas de especial protección, 
alude a personas de apoyo durante el proceso, que garanticen 
el derecho a entender y ser entendidos, a un trato individualizado  
y no discriminatorio, a la información desde el primer contacto 
sobre la causa penal, y en un lenguaje comprensible, y a la toma 
de declaración por medio de expertos.
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En la Observación General nº 6 del Comité sobre los 
Derechos de las personas con discapacidad sobre igualdad  
y no discriminación (2018), en relación al acceso a la justicia, el 
Comité incluyó como ejemplos “el reconocimiento de los distintos 
métodos de comunicación de las personas con discapacidad 
en los juzgados y tribunales”. Entre las medidas destacadas 
para fomentar la participación en el acceso a la justicia, se 
incluyen: “la transmisión de información de manera comprensible  
y accesible; el reconocimiento de distintas formas de comunicación  
y adaptación a su uso, la accesibilidad física en todas las etapas 
del proceso y el apoyo financiero en el caso de la asistencia letrada 
(…)”. Por lo que respecta a los ajustes adecuados a la edad de 
los intervinientes, debemos destacar que, sin perjuicio de los 
exigidos por el Comité de los Derechos del Niño, el Comité que se 
encarga de velar por el correcto cumplimiento de la Convención 
de la Discapacidad, incluye como ajuste adecuado a la edad, 
“la información sobre mecanismos disponibles para presentar 
denuncias y acceder a la justicia utilizando un lenguaje sencillo 
y adecuado a la edad”. En aras de transparencia, se insiste en la 
necesidad de “garantizar que toda la información pertinente esté 
disponible y sea accesible, que se lleve un registro adecuado de 
todas las reclamaciones, las causas y las órdenes judiciales y que 
se informe al respecto”. 

En relación a la existencia y reconocimiento expreso de 
apoyos en el caso de España, el Comité Español de representantes 
de personas con discapacidad –CERMI- propone y se refiere 
a la figura del “facilitador”, como “un profesional con formación 
transversal y específica en materia de discapacidad, vinculado 
a organizaciones representativas de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo que, aunque no está reconocido 
legalmente, puede participar en los procesos cuando la autoridad 
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judicial y los abogados implicados manifiesten la conformidad 
con la intervención”. De hecho, es relativamente frecuente que, 
aunque se solicite su intervención, sea denegada a pesar de 
que existen evidencias prácticas de su eficacia, puesto que 
dentro de las funciones que puede desempeñar, destaca por su 
relevancia, el apoyo en la comunicación, el diseño de los apoyos 
individualizados, el acompañamiento durante la fase policial  
y judicial que asegura el derecho a la información a la víctima, 
así como, la preparación emocional para enfrentar el proceso.

Con carácter general, los ajustes razonables adquieren su 
significado cuando el bien de la accesibilidad no se puede satisfacer 
de manera universal, ya sea a través del diseño universal o de 
las medidas de accesibilidad, y se convierte así, en un auténtico 
derecho destinado a remediar esa situación particular. 

En definitiva, si no se adoptan las medidas necesarias, 
gratuitas y confidenciales, para garantizar el acceso a la justicia 
o la participación en el curso del proceso, pese a ser de obligado 
cumplimiento, se produce una notoria discriminación por razón de 
discapacidad en virtud de lo dispuesto en el art. 2 del Convenio. 

3.  ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL 
PRIMER DICTAMEN DEL COMITÉ SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, APROBADO POR EL 
COMITÉ EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 5 DEL 
PROTOCOLO FACULTATIVO, RESPECTO DE 
LA COMUNICACIÓN NÚM. 32/2015, MÉXICO

En estas líneas, nos disponemos a realizar una breve reflexión 
en torno al primer Dictamen del Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, que reconoce la violación de los 
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derechos de una persona con discapacidad intelectual durante un 
proceso judicial, poniendo de manifiesto que dicha vulneración 
está amparada en las propias normas, en la legislación del 
Estado infractor, puesto que tanto en su redacción como en su 
contenido, son éstas las que conculcan los derechos humanos de 
las personas con discapacidad psicosocial e intelectual dentro del 
sistema de justicia.

El Dictamen se basa en los hechos y las pruebas aportadas 
por la persona con discapacidad que fue acusada y procesada 
por el robo de un vehículo en 2011. Con el objeto de probar su 
inocencia y acreditar la discapacidad del acusado, su progenitora 
aportó una serie de documentación que lejos de proteger sus 
derechos, supuso una merma notable de los mismos, puesto que 
con razón de su discapacidad se le sometió al Procedimiento 
Especial para Inimputables, que es una figura establecida en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, los Códigos Penales 
estatales y en la Ley Nacional de Ejecución Penal de México,  
y que le impuso la medida de seguridad de internamiento en un 
Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, además de impedirle 
participar en el procedimiento donde es parte, alegando inaptitud 
o falta de capacidad suficiente para comprender la antijuridicidad 
de las conductas o acciones realizadas y por las cuales se enfrenta 
a un procedimiento judicial. 

En el escrito que presenta el demandante para denunciar 
la violación de sus derechos fundamentales, alega que no se le 
permitió declarar, designar libremente a su representante legal, 
aportar pruebas, acceder al expediente y recibir información sobre 
la evolución del proceso. Tampoco se le notificó que estaba siendo 
procesado bajo la figura del Procedimiento Especial anteriormente 
referenciado, ni que la sentencia que le condenaba por el delito de robo 
y le imponía la medida de seguridad de internamiento, era ejecutiva 
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por no haber interpuesto el recurso de apelación correspondiente, 
debido a la falta de notificación de la sentencia definitiva, y la 
imposibilidad de participar directamente en las diferentes etapas del 
procedimiento judicial desarrollado en su contra.

Es por ello, que en el año 2014, mediante la intermediación 
de una Organización de índole social, se presentó demanda de 
amparo directo en contra de la sentencia de diciembre de 2011, 
que lo había sometido a un proceso vulnerando todas las garantías 
procesales, y que además, le había privado de su libertad, 
donde se pusieron de manifiesto las vulneraciones de derechos 
sufridas y donde se pedía la declaración de inconstitucionalidad 
del procedimiento especial para inimputables. La demanda fue 
remitida a un Tribunal Colegiado en Materia Penal, que se declara 
incompetente al considerar que la sentencia impugnada no es 
definitiva, y en consecuencia no se puede recurrir en amparo,  
y remite a un juzgado ordinario para que se pronuncie sobre un 
recurso de amparo indirecto, ante lo cual se presenta recurso por 
la parte actora alegando ejecutividad de la sentencia y firmeza de 
la misma ante la imposibilidad de presentar los recursos oportunos 
por no haber notificado su contenido. El recurso que se presenta 
ante el Tribunal Colegiado no prospera y se sigue la demanda 
de amparo indirecto ante el juzgado que se declara competente 
para el conocimiento parcial de las violaciones que se invocan, sin 
permitir ampliación de la demanda solicitada por la parte activa 
donde se solicitaba la inconstitucionalidad del procedimiento para 
inimputables, las medidas de seguridad impuestas, así como, la 
redacción de todos los documentos del proceso en un lenguaje 
sencillo para favorecer su comprensión, destacando en este 
último supuesto, la negativa a la realización de ajustes razonables 
ya que “el autor se encontraba debidamente asistido por dos 
personas en el ejercicio de la capacidad jurídica durante el juicio”
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A la luz del Comité, los derechos que se vulneran a las personas 
con discapacidad intelectual o psicosocial que se enfrentan al 
sistema de justicia mexicano, al someterles al Procedimiento 
Especial para Inimputables, al amparo del contenido de la 
Convención son: la igualdad y no discriminación recogida en el 
artículo 5; la accesibilidad, ante la negativa de realizar ajustes 
razonables en lenguaje comprensible y la ausencia de información 
en formato accesible sobre la legislación penal, como exige el 
artículo 9; la igualdad ante la ley, al haber considerado al actor 
como “no apto para declarar”, se le priva de la posibilidad de 
ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente, impugnar 
las pruebas presentadas contra él, designar abogado, realizar 
impugnaciones. El Comité considera que, si bien los Estados parte 
tienen cierto margen de apreciación para determinar los arreglos 
de procedimiento que permiten a las personas con discapacidad 
ejercer su capacidad jurídica, deben respetarse los derechos y las 
garantías procesales del interesado. En el caso del autor, no tuvo 
esa posibilidad, ni recibió el apoyo o los ajustes adecuados para 
ejercer sus derechos. El Comité recuerda que de conformidad 
con su Observación General N°1 (2014), para que las personas 
con discapacidad puedan exigir el cumplimiento de sus derechos 
y obligaciones en igualdad de condiciones con las demás, debe 
reconocérseles la personalidad jurídica con la misma capacidad 
ante las cortes de justicia y los tribunales. Por lo tanto, el Comité 
considera que la situación objeto de examen, constituye una 
violación del artículo 12, leído conjuntamente con el artículo 4 de 
la Convención. (art. 12). 

En relación a la vulneración del derecho al acceso 
a la justicia recogida en el artículo 13, responde el Comité 
que “los Estados partes tienen la obligación de asegurar que 
las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en 



TEWISE ORTEGA GONZÁLEZ

314

igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante 
ajustes de procedimiento, para facilitar el desempeño de las 
funciones efectivas de esas personas como participantes 
directos e indirectos, en todos los procedimientos judiciales”,  
y en este caso, queda acreditado que se obstaculiza en todas las 
fases del proceso, paralelamente con la demanda de amparo, 
y finalmente, cuando la jurisdicción ordinaria reconoce que 
no se notificó la sentencia definitiva, al ordenar la notificación 
nuevamente a través de su representante legal, negando la 
posibilidad de ser parte activa en el proceso.

El Comité reafirma que la libertad y la seguridad de la persona 
es uno de los más valiosos derechos de los que se puede disfrutar. 
Todas las personas con discapacidad y, en especial, las personas 
con discapacidad intelectual y psicosocial, tienen derecho 
a la libertad de conformidad con el artículo 14 de la Convención,  
y que al amparo del apartado b del meritado artículo, “la existencia 
de una discapacidad, no justifica en ningún caso una privación 
de la libertad”, entendiendo que el único argumento en el que 
se apoyan para decretar el internamiento, es un documento 
que declara que se trata de una persona con discapacidad que 
precisa de tratamiento médico, y que en ningún caso, se accedió 
a la puesta en libertad del sujeto a pesar de haberlo solicitado 
en varias ocasiones. A juicio del Comité, “la discapacidad del 
autor se convirtió en la causa fundamental de su privación de 
libertad”, resultando una violación del artículo 14, párrafo 1 b),  
de la Convención. 

Respecto de la vulneración del artículo 19, referente al 
derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 
comunidad, el Comité considera que “esta parte de la queja no ha 
sido suficientemente fundamentada”, declarándola inadmisible de 
conformidad con el artículo 2 e) del Protocolo Facultativo.
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En definitiva, estando el Estado mexicano obligado 
a implementar los ajustes razonables, con el fin de promover 
la igualdad y eliminar la discriminación, y para garantizar el 
acceso a la justicia y el desarrollo de la capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones que las demás personas, aplicando 
el procedimiento especial, y discriminando negativamente al 
sujeto por razón de su discapacidad, coloca al justiciable en una 
posición de absoluta indefensión, al permitir la legislación penal 
vigente y las prácticas judiciales, la exclusión del proceso penal 
de las personas con discapacidad al considerarlas no aptas par 
a enfrentarlos.

Finalmente, destacar que se trata de un dictamen histórico, 
porque además de recomendar al Estado que reconozca 
públicamente la violación de los derechos humanos del 
demandante, exige que se le proporcione una reparación efectiva, 
además de la obligación de publicar y difundir el contenido del 
Dictamen en formatos accesibles; sin perjuicio de realizar 
recomendaciones general es para que la justicia mexicana sea un 
sistema verdaderamente incluyente, y que implican la modificación 
de la legislación penal local, así como todas las leyes federales 
o estatales que hagan mención expresa a la inimputabilidad,  
en consonancia con los principios de la CIPD, para garantizar 
su conformidad con los mismos, y en la materia que nos ocupa, 
fundamentalmente, el respeto a las garantías de acceso a la 
justicia.

Entre las demás recomendaciones que el Comité hace al 
Estado Mexicano, están la de capacitar a juezas, jueces, oficiales 
judiciales, agentes del ministerio público y toda persona de la 
función pública que participen en la labor del poder judicial, sobre 
el alcance de la Convención y su protocolo facultativo; así como 
velar porque se brinden a las personas con discapacidad las 
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medidas de apoyo y ajustes razonables adecuados para ejercer 
su capacidad jurídica, y la revisión de las medidas de seguridad 
que se pueden imponer a las personas con discapacidad, sobre 
todo las que impliquen limitaciones a la libertad, como puede 
ser la medida de internamiento, con el objeto de promover el 
establecimiento de alternativas acordes a la CIPD.

4.  TRATAMIENTO JURÍDICO-PROCESAL  
DE LOS INTERNAMIENTOS NO URGENTES 
E INVOLUNTARIOS EN CENTROS 
SOCIOSANITARIOS EN ESPAÑA  
Y EL COVID 19

La crisis del Coronavirus está afectando a las sociedades de 
todo el mundo. En España nos ha dejado una situación sin 
precedentes, con un Estado de Alarma decretado con urgencia, 
y la adopción de medidas de impacto en todos los ámbitos 
y sectores. Como colectivo especialmente vulnerable, las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus 
familias, han vivido estas medidas con gran incertidumbre, 
encontrándonos con dos escenarios bien diferenciados. Por 
un lado, la situación en la que se encontraban aquellos que 
acudían a centros de día, centros ocupacionales, centros de 
rehabilitación psicosocial, centros especiales de empleo, entre 
otros, que sufrieron la interrupción de sus rutinas y apoyos 
de una forma abrupta, al decretarse el cierre inmediato de los 
centros y servicios, debiendo ser sus familias o los apoyos 
más próximos, las personas encargadas de dotar de recursos  
y herramientas durante el confinamiento en los domicilios  
y durante todo el proceso de desescalada hasta la reapertura 
de los centros. Por otro lado, la realidad en la que se colocaba 
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a las personas con discapacidad intelectual, residentes en 
centros sociosanitarios, aunque el internamiento no tuviera la 
consideración de urgente, y que tuvieron que permanecer en 
los mismos en todo caso, sin contacto físico con sus familiares 
durante todo el período de confinamiento, y después del mismo, 
mientras no se flexibilizaran las medidas adoptadas para la 
protección integral de los residentes.

Desde hace algunos años, ha cobrado especial relevancia 
el problema de los internamientos no voluntarios en centros 
residenciales o socio sanitarios, ya que se ha puesto de manifiesto 
que en muchos supuestos, esas personas se hallaban internas 
sin encontrarse en condiciones para manifestar su consentimiento 
en relación a su ingreso o posterior permanencia con pleno 
conocimiento y conciencia, o bien, se encontraban en dicha 
situación sin haber recabado su consentimiento, contraviniendo 
lo dispuesto en la legislación española, que exige consentimiento 
o preceptiva autorización judicial.

La regulación normativa sobre dicha materia es deficiente, 
entre otras cuestiones, porque las únicas referencias a los 
internamientos involuntarios las encontramos en el art. 763 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, caracterizado por las notas de 
excepcionalidad, subsidiariedad, proporcionalidad, necesidad, 
temporalidad y urgencia y que exige a juicio del Tribunal 
Constitucional una motivación expresa y reforzada de la 
concurrencia de estos elementos6. Se trata de un procedimiento 
previsto, a priori, para personas con trastornos psíquicos, aunque 
en la práctica ese mismo precepto se aplica extensivamente 
a tres colectivos distintos: personas con trastorno mental grave; 

6 Calaza López, S., Procesos de familia y división de patrimonios, Primera 
edición, Pamplona, 2015, p. 163.
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mayores con demencia, deterioro cognitivo, trastorno psíquico 
asociado a la edad; y las personas con discapacidad intelectual.

En la medida que el contenido de este precepto afecta 
al ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho 
a la libertad, cualquier limitación de la misma, exige su regulación 
mediante Ley Orgánica, y a pesar de haberse planteado cuestión de 
inconstitucionalidad sobre el particular (STC 129/1999, de 1 de julio, 
STC 132/2010, de 2 de diciembre respecto del derogado artículo 
211 del CC) no es hasta 2015, cuando el legislador dio carácter de 
Ley Orgánica a los apartados primero y segundo del artículo 763.1º 
de la LEC, a través de la disposición adicional 1ª de la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de Reforma del Sistema de Protección a la 
Infancia y la Adolescencia. No obstante, esta regulación no puede 
considerarse plenamente adaptada a la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, a pesar de que tal adaptación ha 
sido prevista tanto en la Disposición final primera de la Ley 1/2009, 
de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre 
el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares  
y administradores de patrimonios protegidos, y la Ley 26/2011  
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin que 
hasta el momento se haya acometido dicha tarea. La regulación 
actual de la privación de libertad de las personas con discapacidad 
en España, se enfrenta con claridad a las disposiciones contenidas 
en la Convención, entre otras cuestiones, porque se apoya en los 
modelos médicos y en el sistema asistencialista, que contempla 
a las personas con discapacidad como sujetos vulnerables, para 
autorizar y justificar los internamientos prohibidos por el art. 14.2 
del CIPD, porque permite la sustitución en las manifestaciones de 
voluntades, no garantiza que la participación en los procedimientos 
de privación de libertad sea determinante para tomar una decisión 
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por el órgano juzgador, y no existe una apuesta decidida por el 
fomento de la autonomía, la independencia y la plena inclusión de 
las personas con discapacidad.

Los supuestos que se pueden plantear son diversos, 
atendiendo no sólo al carácter sino también a la urgencia de 
la medida, por lo que nos vamos a centrar en realizar algunas 
reflexiones en torno a la medida de internamiento no urgente 
acordada con carácter previo a la autorización judicial, es decir, 
haremos referencia al supuesto de aquellas personas a las que 
se le reconoce atendiendo a su discapacidad intelectual el ingreso 
en un centro sociosanitario, careciendo de la necesaria capacidad 
para prestar libre, consciente y válidamente su consentimiento 
a dicha medida, y sin que concurra el presupuesto de urgencia 
para la adopción de la misma, al encontrarse internada en el 
momento en el que se procede a recabar la autorización judicial. 
En ese caso, nos preguntamos, al tratarse de una medida que 
constriñe el derecho a la libertad individual, si es necesario 
recabar la autorización judicial posterior para dar continuidad al 
internamiento al amparo del art. 763 LEC, o si existen datos que 
permitan sostener que la discapacidad que sufre una persona, por 
sus características y durabilidad, deben dar lugar a un régimen 
de protección de mayor amplitud promoviendo la modificación 
de la capacidad de la persona, solicitando la medida cautelar de 
internamiento, salvo que el grado de discapacidad, la autonomía 
y la independencia del individuo aconsejen el establecimientos 
de medidas menos restrictivas como la curatela y el sistema de 
apoyos que promueve la Convención.

Sostiene el Tribunal Constitucional en la Sentencia 34/2016, 
de 29 de febrero, que al tratarse de internamientos que presentan 
caracteres de duración prolongada en el tiempo, no debemos 
acudir al procedimiento establecido en el art. 763 de la LEC, 
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por la especialidad del mismo y las notas que lo caracterizan, 
sino al procedimiento de modificación de la capacidad del 756  
y siguientes del Código Civil, acordando el internamiento, que ya 
se ha producido, como medida cautelar, amparada en lo dispuesto 
en el art. 762.1 de la LEC, que establece que “cuando el tribunal 
competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa 
de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas 
necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz…”, 
o como medida ejecutiva en la sentencia, la cual“…se pronunciará, 
en su caso sobre la necesidad de internamiento” de conformidad 
con el 760.1 de la LEC. Es oportuno destacar, que con dicho 
pronunciamiento no se pretende regularizar un internamiento 
involuntario, que se prolonga en el tiempo vulnerando el derecho 
constitucional a la libertad, que ha tenido lugar sin la preceptiva 
autorización judicial, sino poner fin a dicha situación irregular, 
ofreciendo respuestas más acordes a la protección jurídica que  
la persona con discapacidad precisa.

El mecanismo procesal que el TC reconoce para tales supuestos 
en la STC 34/2016, de 29 de febrero, fue objeto de interposición 
de un recurso de amparo por parte de la Fiscalía, al considerar 
que dicha solución es contraria a los principios contenidos en la 
normativa internacional que tutela a las personas con discapacidad, 
la cual exige el respeto a los derechos que les asisten en igualdad 
de condiciones, fomenta la autonomía e independencia, reconoce 
la capacidad jurídica universal, y fundamentalmente, propone 
la adopción de un sistema de apoyos que desplace el recurso 
a la incapacitación en favor de la autodeterminación. Al mismo 
tiempo, considera que dicha solución contraviene el artículo  
14 de la Convención, cuyo tenor literal establece la obligación de los 
Estados Partes “de asegurar que las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones con las demás disfruten del derecho 
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a la libertad y seguridad de la persona”, aclarando en la letra b del 
mismo precepto, que dicha obligación implica no sólo garantizar, 
de acuerdo con la formulación estándar de este derecho en otros 
instrumentos internacionales, que las personas con discapacidad 
“no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que 
cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley” sino 
que, además, exige asegurar “que la existencia de una discapacidad 
no justifique en ningún caso una privación de la libertad”. 
Asimismo, dicha respuesta, es contraria a la normativa interna, 
en particular, a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, que en su artículo 4.2 g) recoge el derecho de 
la persona a decidir sobre su ingreso en un centro asistencial, 
y el artículo 4 h), que regula el ejercicio pleno de sus derechos 
jurisdiccionales en caso de internamiento involuntario a través de un 
procedimiento contradictorio. Todo ello, sin perjuicio de abogar por 
los internamientos informados, voluntarios y consentidos, cuando la 
persona se encuentre protegida tanto en el ámbito personal como 
patrimonial, por su círculo familiar o por los apoyos, destacando 
que el internamiento previo, no puede justificar la promoción de 
un proceso de modificación de la capacidad si después de evaluar 
las necesidades, en diligencias preprocesales, se concluye que la 
incapacitación no va a constituir un apoyo real y efectivo, puesto 
que conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad 
y flexibilidad, la existencia de causa de incapacitación, según el 
artículo 200 del CC, no implica necesariamente que exista motivo 
para el inicio de un proceso que prive a la persona con discapacidad 
de la facultad de regir su persona o bienes en la medida de sus 
capacidades. Por tanto, la medida más oportuna a criterio de la 
Fiscalía, es solicitar al Juzgado la continuidad del internamiento 
como medida de protección autónoma, garantizando la adopción 
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de medidas de control y vigilancia, conforme a los artículos 5.1 del 
CEDH y el 763 de la LEC, que pueden adoptarse conforme a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 216 del CC.

La doctrina de la Fiscalía General del Estado, considera que 
la interposición de la demanda por motivos puramente formales, es 
“contraria a los principios de la CIPD, debiendo considerarse práctica 
prohibida”, y que, de instarse, deben contener una “fundamentación 
individualizada de las medidas de protección o apoyo” como así lo 
exige la Instrucción 3/2010, de 29 de noviembre.

Finalmente, el Tribunal Constitucional, se reafirma en dicha 
solución, considerando que la medida que propone es la más 
adecuada desde una perspectiva de protección jurídica integral, 
puesto que las medidas que se pueden acordar en un proceso de 
modificación de la capacidad, no sólo afectan a la persona, sino 
también a los bienes de contenido patrimonial que son objeto de 
protección en este tipo de procesos.

Desde nuestro punto de vista, en tanto no se produzca la 
derogación del artículo 763 de la LEC -al resultar incompatible 
con el artículo 14.1 y los artículos que versan sobre la igualdad 
ante la ley y el acceso a la justicia- por justificar la privación de 
libertad de una persona en base a su discapacidad, partiendo 
siempre de la base de que pueden concurrir situaciones que exijan 
tales internamientos y que sean autorizados por necesidades 
puramente objetivas, ya sean terapéuticas o asistenciales, 
y no decisiones apoyadas en la existencia de discapacidad, 
entendemos que la postura más acorde a los principios  
y contenidos de la Convención, es la que ofrece el Ministerio 
Fiscal al entender que no debe confundirse la necesidad o la 
oportunidad del internamiento de una persona con discapacidad 
intelectual, con la necesidad de iniciar un procedimiento que priva 
de la capacidad jurídica plena del discapacitado. Consideramos 
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que en consonancia con la normativa nacional e internacional, 
se deben implementar sin dilación los instrumentos reconocidos 
para garantizar el ejercicio de los derechos que le son propios, 
mediante la adopción de medidas alternativas que les permitan 
seguir viviendo en sociedad, y por supuesto, a través de los 
ajustes razonables o el sistema de apoyos, fundamentales para 
la manifestación del consentimiento y la toma de decisiones,  
y cuando ello no sea posible, por las limitaciones existentes o por 
la incapacidad para manifestar voluntariamente el consentimiento, 
designar a la figura de un curador.

Por lo que respecta a las decisiones adoptadas por el 
Estado Español ante la crisis del Coronavirus, respecto de las 
personas con discapacidad internas en centros sociosanitarios, 
debemos destacar en el marco del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de 
adopción de medidas relativas a las residencias de personas 
mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual reconoce que 
“los mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios 
de residencias y otros centros sociosanitarios se encuentran en 
situación de vulnerabilidad”, que exige la adopción de medidas 
organizativas y de coordinación, que afectan al centro, a los 
trabajadores y trabajadoras, personal externo, entorno personal 
y familiar de los residentes, orientadas a reducir el riesgo de 
contagio y el modo de proceder en los casos positivos y que 
se han mantenido vigente incluso después de la finalización del 
estado de alarma, sin perjuicio de las diversas disposiciones que 
se han dictado durante el período.

Las personas con discapacidad enfrentan barreras 
específicas para llevar adelante su vida cotidiana en la comunidad 
debido a las medidas de respuesta al COVID-19, a pesar de que 
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se asegurara que las personas de apoyo no estuvieran sujetas 
a las restricciones de permanencia en el hogar para garantizar la 
asistencia, y de que se ajustara la normativa para dar cobertura 
a las necesidades de colectivos con necesidades específicas que 
no podían permanecer durante demasiado tiempo en situación 
de encierro al afectar notablemente a su salud. En el caso de 
las personas con discapacidad institucionalizas se enfrentaban 
a un mayor riesgo de contagio debido a las condiciones de salud 
subyacentes y a la dificultad de cumplir con el distanciamiento 
físico entre los residentes y el personal, lo cual obligó a aumentar 
temporalmente los recursos en las instituciones, ya sean humanos 
o financieros, para aplicar medidas preventivas y para asegurar 
los cuidados o tratamientos que venían recibiendo. 

Al mismo tiempo, durante todo este período, se han dictado 
multitud de Decretos Leyes, debiendo destacar, por la materia 
objeto de estudio el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, 
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que 
persigue gestionar la ralentización y el aumento de la litigiosidad 
que se prevé, adoptando una serie de medidas procesales 
de carácter urgente, que afectan a los días hábiles para las 
actuaciones judiciales, a los plazos procesales y a procedimientos 
específicos, especialmente, en materia de familia, en la que se 
crea un procedimiento especial y sumario, y los derivados de 
las impugnaciones de ERTEs por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción.

Asimismo, establece una serie de medidas organizativas 
y tecnológicas, previstas para ser adoptadas durante la 
vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de 
su finalización, con las que se pretende afrontar de manera 
inmediata las consecuencias que ya ha tenido la crisis del 
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COVID-19 sobre la Administración de Justicia y proteger la 
salud del personal, de los profesionales y los particulares que 
acuden a sus sedes. Los actos de juicio, declaraciones y vistas, 
y en general, todos los actos procesales, se deberán realizar, 
con carácter preferente, por la vía telemática, siempre que los 
Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan los medios técnicos 
necesarios para ello. Existe una excepción a ello, y es que, en 
el orden jurisdiccional penal, será necesaria la presencia física 
del acusado en los juicios por delito grave. La ordenación, por 
el órgano judicial, del acceso al público a todas las actuaciones 
orales en función de las características de las salas de vistas, 
y la realización de informes médico-forenses se podrán basar 
únicamente en la documentación medica existente disponible, 
siempre que fuere posible.

Por lo que respecta a la atención al público, se facilita la 
posibilidad de realizar comunicaciones, a través de correos 
electrónicos habilitados, y cuando resulte imprescindible acudir 
a la sede judicial o fiscalía, será necesario obtener previamente la 
correspondiente cita.

En el meritado Real Decreto, se modifica la Ley 18/2011, de 
5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en la Administración de Justicia, añadiendo 
un segundo párrafo al artículo 8, estableciendo de forma 
expresa la necesidad de que las “administraciones competentes 
proporcionen los medios seguros para que estos sistemas sean 
plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que 
los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus 
respectivos órganos, oficinas o fiscalías”. Asimismo se modifica 
la disposición adicional quinta, referente a la dotación de medios 
e instrumentos electrónicos y sistemas de información, donde 
se insta a las Administraciones competentes en materia de 
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justicia, a dotar a todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías 
de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas 
de información necesarios y suficientes para poder desarrollar 
su función eficientemente, destacando que los mismos deben 
ser plenamente accesibles y operativos, sin necesidad de que 
los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus 
respectivos órganos, oficinas o fiscalías.

Finalmente, debemos tener en cuenta que ante la gravísima 
crisis económica a la que nos enfrentamos, la Administración de 
Justicia ha de ser y será un servicio público esencial que permita 
dar un poco de oxígeno a todos aquellos ciudadanos y empresas 
que quieran ejercitar sus legítimos derechos ante nuestros 
tribunales, de modo que las medidas que se adopten no pueden 
obstaculizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad 
intelectual, que necesitarán ahora más si cabe, los recursos  
y el apoyo necesario para adaptarse a la “nueva normalidad” con 
garantías y sin retrocesos a los avances ya alcanzados.

5. NOTAS CONCLUSIVAS
De todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que, 
a pesar de tratarse de una norma directamente aplicable y de 
las adaptaciones legislativas realizadas por los Estados para 
dar cumplimiento a su contenido, lo cierto es que queda mucho 
camino por recorrer para alcanzar la igualdad real de las 
personas con discapacidad y el acceso a la justicia con igualdad 
de oportunidades, en la medida que hemos podido constatar 
cómo son las propias legislaciones de los Estados Parte, las que 
contienen disposiciones que favorecen la discriminación e impiden 
la remoción de los obstáculos a los que se enfrentan diariamente, 
y como la accesibilidad universal es uno de los fracasos del 
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Estado español en la atención y promoción de la ciudadanía con 
discapacidad. Asimismo, observamos el reconocimiento de la 
capacidad jurídica plena y el ejercicio de la misma en igualdad de 
condiciones, y cuando ello no sea posible, el recurso a un sistema de 
apoyo no sustitutorio sino complementario, que exige la adaptación 
legislativa de los Estados Parte, al permanecer anclados en el 
recurso a la incapacitación, a pesar de haber transcurrido más de 
quince años desde la aprobación de la Convención. En relación 
con lo anterior, cuando realizamos algunas reflexiones en relación 
a los internamientos no voluntarios en los centros, observamos 
que no existe unanimidad a la hora de establecer el procedimiento 
más idóneo para privar de la libertad a una persona que tiene sus 
capacidades psíquicas y físicas mermadas, y que ello depende 
en gran medida de la interpretación que realice el órgano judicial 
competente, los cuales, con carácter general, se inclinan por 
promover la incapacitación, en contraposición al criterio de la 
Fiscalía, que opta por un sistema más acorde a lo previsto en la 
Convención, fomentando la autonomía y la independencia de las 
personas con discapacidad para la toma de dichas decisiones, con 
un sistema de apoyos, recurriendo en última instancia, cuando la 
declaración de voluntad no pueda ser manifestada con garantías, 
al procedimiento de modificación de la capacidad de las personas. 
En cualquier caso, resulta relevante, que la doctrina del Tribunal 
Constitucional se incline por la incapacitación, para proceder al 
internamiento no voluntario, al vulnerar el derecho fundamental 
a la libertad, y que no se apoye en la normativa internacional que 
protege los derechos de las personas con discapacidad o solicite 
la derogación del artículo 763 de la LEC.

Por lo que respecta al acceso a la justicia, si bien vemos como 
se impone la necesidad de realizar ajustes, independientemente 
de la fase y del rol que se asuma en el curso de un procedimiento, 
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apreciamos una contradicción relevante cuando el legislador 
internacional deja al arbitrio de los jueces y tribunales la 
adopción, el reconocimiento o la autorización de los ajustes 
propuestos, que favorecen la discriminación generando al mismo 
tiempo indefensión, y como los Estados Partes y sus territorios 
no han adaptado su normativa a las disposiciones contenidas 
en la Convención, y continúan aplicando disposiciones que 
atentan gravemente contra los derechos de las personas con 
discapacidad, como vimos al tratar la problemática de los 
internamientos involuntarios y la falta de aplicación de los ajustes 
razonables, sin perjuicio de todo lo referente a la accesibilidad 
universal y la consideración de la capacidad jurídica universal  
y el derecho a la toma de decisiones.

Respecto de la situación de las personas con discapacidad 
en tiempos de pandemia, reconocemos los esfuerzos estatales 
por intentar dar respuestas, con carácter general, a todas las 
problemáticas planteadas y a todos los colectivos afectados, 
especialmente a las personas más vulnerables, pero creemos 
que los gobiernos deben considerar las necesidades específicas 
de las personas con discapacidad no sólo en el desarrollo de 
estrategias de cara a la prevención y el derecho a la salud, sino 
también en el entorno laboral, educativo, y para el desarrollo de 
la vida en comunidad de manera independiente proporcionando 
información clara y accesible.

Es por ello, que se torna imprescindible, promover la adopción, 
implementación, respeto y aplicación de los instrumentos 
nacionales e internacionales existentes en materia de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad y fortalecer 
las estructuras internas especializadas para garantizar el enfoque 
interdisciplinario en el tratamiento de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad.
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Abstract: The main purpose of this article is to analyze the impact of 
extraoridinary measures introduced in connection with the COVID-19 
pandemic on respect for the human right to privacy. Due to the fact 
that this topic is still relevant, both the current situation and possible 
future developments were analyzed. The article structure has been 
subordinated to the realization of the article goal. The first part of the 
article deals with human rights and the protection of privacy, while the 
second part focuses on the analysis of the main problem. In the light 
of the conducted analysis, it can be concluded that there are serious 
indications that the implemented emergency measures not only violate 
the human right to privacy, but also that at least some of them will not 
disappear together with the end of the epidemic. This is indicated by 
the actions undertaken by governments, which are trying to strengthen 
their power under the pretext of fighting COVID-19. In these actions 
there is also a tendency to reduce individual rights and introduce laws 
to protect the entire community.
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Streszczenie: Celem głównym niniejszego artykułu była analiza od-
działywania środków nadzwyczajnych wprowadzanych w związku 
z pandemią COVID-19 na poszanowanie ludzkiego prawa do pry-
watności. Ponieważ jest to temat wciąż aktualny, przeanalizowana 
została zarówno sytuacja obecna, jak i możliwy rozwój wydarzeń 
w przyszłości. Realizacji celu podporządkowany został przede 
wszystkim układ artykułu. W pierwszej części omówione zostały 
kwestie związane z prawami człowieka oraz ochroną prywatności, 
druga natomiast skupiła się na analizie problemu zasadniczego. 
W świetle przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istnieją 
poważne przesłanki świadczące o tym, że wprowadzane środki nad-
zwyczajne nie tylko naruszają przysługujące każdemu człowieko-
wi prawo do prywatności, ale również że przynajmniej część z nich 
nie zniknie wraz z zakończeniem epidemii. Wskazują na to poczy-
nania poszczególnych rządów, które pod pretekstem zwalczania  
COVID-19 próbują umocnić swoją władzę. Działania te nacechowa-
ne są również tendencją do redukowania praw jednostki i wprowa-
dzenia praw mających na celu ochronę całej społeczności.

Słowa kluczowe: pandemia, prawa człowieka, prawo do prywatności, 
społeczność

1. WSTĘP
Czas pandemii to okres, w którym poszczególne państwa decydu-
ją się na wprowadzenie różnego rodzaju środków nadzwyczajnych, 
mających służyć zwalczaniu szerzącej się pandemii. Środki te często 
w bardzo znaczący sposób naruszają podstawowe prawa człowie-
ka, co prowadzi do licznych zagrożeń w różnych sferach ludzkiego 
życia. Jedną z takich sfer jest prywatność. Prawo do jej poszanowa-
nia – zagwarantowane zarówno na poziomie narodowym, jak i mię-
dzynarodowym – może być w tym czasie ograniczane pod pretek-
stem troski o zdrowie publiczne. Aby zadbać o to, aby ograniczenia 
te nie szły zbyt daleko, w każdym przypadku powinny posiadać ja-



PANDEMIA A PRAWO DO PRYWATNOŚCI

335

sno sprecyzowane podstawy prawne, być zgodne z obowiązującym 
ustawodawstwem oraz obowiązywać jedynie w określonym czasie. 
Jak pokazują ostatnie wydarzenia, nie zawsze jest to jednak regułą 
i istnieje obawa, że władze państwowe mogą wykorzystywać zaist-
niałą sytuację do wprowadzania środków, dzięki którym dużo łatwiej 
będą mogły inwigilować obywateli, a część zaproponowanych roz-
wiązań nie zniknie nawet po wygaśnięciu pandemii. 

Mając na uwadze tego typu ewentualność, Autorka niniejszego 
artykułu zdecydowała, że nadrzędnym celem będzie przeanalizo-
wanie wpływu środków nadzwyczajnych wprowadzanych w związ-
ku z pandemią COVID-19 na prawo do prywatności zagwaranto-
wane konwencjami międzynarodowymi oraz ustawodawstwem 
krajowym. Wpływ ten badany będzie zarówno w kontekście obec-
nej sytuacji, jak i w perspektywie ich potencjalnego oddziaływania 
w przyszłości. Aby powyższy cel zrealizować, artykuł podzielony 
został na dwie części. Pierwsza opisuje najważniejsze międzyna-
rodowe prawodawstwo oraz koncepcje dotyczące praw człowieka 
i ochrony prywatności. Druga natomiast skupia się na analizie pod-
stawowych zagrożeń związanych z wprowadzaniem środków nad-
zwyczajnych w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Pra-
cę zamyka część podsumowująca wyniki przeprowadzonej analizy.

2.  PRAWA CZŁOWIEKA – ZAGADNIENIA 
TEORETYCZNE I PRAWNE

2.1.  Prawa człowieka w kontekście uniwersalnych 
norm moralnych

Pojęcie „prawa człowieka” jest terminem wieloznacznym, co 
oznacza, że nie sposób przedstawić jednej satysfakcjonujących 
wszystkich badaczy definicji tego wyrażenia. W konsekwencji 
z jednej strony przez różnych badaczy może być ono odmiennie 
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interpretowane. Z drugiej zaś w każdej z definicji da się odna-
leźć podstawowe elementy wspólne, które pozwalają na wyod-
rębnienie określonych cech praw człowieka, które należy uznać 
za uniwersalne. Uwaga ta jest niezwykle ważna w kontekście 
tego, iż kwestia ochrony praw człowieka jest jednym z najważ-
niejszych zagadnień współczesnego świata. Zajmuje ona bo-
wiem bardzo ważne miejsce w życiu publicznym nie tylko na 
poziomie narodowym, ale również, a może przede wszystkim, 
międzynarodowym.

Pomimo trudności interpretacyjnych na początku niniejszego 
artykułu warto odnieść się do wybranych definicji pojęcia „prawa 
człowieka”, aby już na wstępie w sposób ogólny wyeliminować 
trudności interpretacyjne i przedstawić jego istotę. W tym celu 
wybrane zostały dwie definicje polskich autorów – Wiktora Osia-
tyńskiego oraz Marka Chmaja. Pierwszy badacz interpretuje ten 
termin w sposób następujący:

„Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze 
podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach 
z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: 
po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; pod drugie, 
że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma 
dostępu żadna władza; i po trzecie, że każda jednostka może się 
domagać od państwa ochrony jej praw”1.

M. Chmaj w swojej definicji zwraca uwagę na podobne elemen-
ty, podkreślając przede wszystkim znaczenie wolności jednostki 
oraz przynależnych jej praw. Według badacza prawa człowieka to:

„…kwalifikowana postać praw, wolności jednostki służących 
ochronie interesów przypisywanych każdej osobie ludzkiej, 
niezależnie od przynależności państwowej i od jakichkolwiek 

1 OSIATYŃSKI, W.: Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów. Zeszyt 1. 
Warszawa: Agencja EXIT, 1998, s. 16. 
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cech różniących (rasy, płci, wieku itp.). Wynikają one z samego 
faktu bycie człowiekiem, są przyrodzone, nienaruszalne, 
niezbywalne, powszechne”2.

Jak wynika z zaprezentowanych powyżej definicji, można 
stwierdzić, że prawa człowieka mają charakter uniwersalny, 
i winny przysługiwać każdej jednostce ludzkiej bez względu na 
jej pochodzenie, kolor skóry itd. Zgodnie z poglądem Jürgena 
Habermasa prawa człowieka znajdują swe uzasadnienie w obo-
wiązujących powszechnie normach moralnych i stąd bierze się 
ich uniwersalny charakter3. Co więcej, ich poziom ogólności jest 
tak wysoki, że argumenty moralne należy uznać za wystarcza-
jące, aby je uzasadnić. Dokonanie ich kodyfikacji na poziomie 
międzynarodowym ma służyć zagwarantowaniu praw jednostki 
w jej kontaktach z aparatem państwowym, który – jak zdarzało 
się to wielokrotnie w historii – może wykorzystywać swą prze-
wagę i dopuszczać się świadomego łamania praw człowieka, 
co występowało przede wszystkim w systemach totalitarnych, 
które zaczęły kształtować się w I połowie XX w.4 Ochrona praw 
człowieka zapisana w wielu aktach międzynarodowych jest 
więc swego rodzaju odpowiedzią na negatywne doświadczenia 
z przeszłości, co czyni ją wielkim osiągnięciem współczesnych 
czasów. 

2 CHMAJ, M.: Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 97. 

3 HABERMAS, J.: Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 191–192. 

4 WITCZAK, M.S.: Sposoby definiowania totalitaryzmu. Podobieństwa i różnice. 
W: Wallas, T. (red.), Totalitaryzm. Wybrane problemy teorii i praktyki, Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM – Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003, s. 49. 
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2.2. Geneza koncepcji praw człowieka
Przedstawione w poprzednim podrozdziale definicje praw czło-
wieka pokazują, że ich źródła należy doszukiwać się w uniwer-
salnych prawach moralnych przyjmowanych przez społeczeństwa 
wywodzące się z różnych kultur i tradycji. Analizując jednakże ich 
genezę, należy łączyć je głównie z kulturą zachodnią, gdzie już 
w okresie starożytnej Grecji i Rzymu zrodziła się filozofia propagu-
jąca idee wolności jednostki oraz przynależnych człowiekowi praw 
naturalnych5. Podstawowe elementy praw człowieka wykształ-
cone w czasach starożytnych zostały następnie przejęte przez 
zachodnie chrześcijaństwo, czego dowody możemy odnaleźć  
np. w twórczości Tomasza z Akwinu czy też w rozwiązaniach 
wprowadzanych do prawodawstwa poszczególnych państw  
(np. angielska Wielka Karta Swobód). Szybki postęp w dziedzinie 
ochrony praw człowieka dokonał się w epoce oświecenia. Dowo-
dem tego mogą być dzieła licznych filozofów z tego okresu, jak 
John Locke, Monteskiusz czy Jean-Jacques Rousseau6. To wła-
śnie dzięki ich pracy wyłoniła się spójna koncepcja praw człowie-
ka wraz z jej filozoficznym uzasadnieniem oraz katalogiem praw 
i wolności. Przykładem ich praktycznego zastosowania mogą 
być najważniejsze akty prawne z czasów formowania się Stanów 
Zjednoczonych (Deklaracja Niepodległości z 1776 r.), rewolucji 
francuskiej (Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.) czy 
też uchwalenie przez polski sejm Konstytucji 3 maja z roku 17917. 

Wysiłki oświeceniowych filozofów i polityków zmierzające 
do zwiększenia ochrony praw człowieka doprowadziły do prze-

5 HOŁDA, J., HOŁDA, Z., OSTROWSKA, D., RYBCZYŃSKA, A. (red.): Prawa 
człowieka. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014, s. 16.

6 CHMAJ, M.: dz. cyt., s. 18.
7 GÓRECKI, D. (red.): Polskie prawo konstytucyjne. Warszawa: Lex a Wolters 

Kluwer business, 2012, s. 77–82.
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łomu, którym było pojawienie się koncepcji ostatecznego zabez-
pieczenia tego typu fundamentalnych praw w wymiarze nie tyl-
ko narodowym, ale również międzynarodowym. Pierwsze próby 
kodyfikacji pojawiły się już w XIX w., jednak prawdziwy przełom 
dokonał się w wieku XX. Wtedy to właśnie unormowano kwe-
stie praw człowieka w skali międzynarodowej. Impulsem, któ-
ry skłonił do zajęcia się tą tematyką, były tragiczne wydarzenia  
II wojny światowej, w wyniku której śmierć poniosły miliony ludzi 
na całym świecie. Wkrótce po zakończeniu wojny w roku 1948 
uchwalona została Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, którą 
10 grudnia tegoż roku przyjęło Zgromadzenie Narodów Zjedno-
czonych8. Akt ten dał asumpt do podejmowania dalszych działań 
z zakresu ochrony praw człowieka, które zagwarantowane zostały 
na poziomie narodowym oraz międzynarodowym. Wszystkie one 
odwołują się jednak do cywilizacyjnej spuścizny wieków wcześniej-
szych, a dorobek ten posłużył do uznania praw człowieka „…za 
jedną z najważniejszych instytucji i idei współczesnego świata”9.

2.3.  Najważniejsze akty prawne o charakterze 
generalnym gwarantujące poszanowanie  
praw człowieka oraz ich współczesny charakter 

Jak wynika z informacji zaprezentowanych we wcześniejszej 
części artykułu, współczesny system praw człowieka bazuje na 
dorobku wcześniejszych pokoleń, zwłaszcza epoki oświecenia. 
Obecnie jest on zagwarantowany licznymi aktami międzynaro-
dowymi o charakterze generalnym. Do najważniejszych należy 
zaliczyć następujące akty normatywne:

8 HOŁDA, J. HOŁDA, Z., OSTROWSKA, D., RYBCZYŃSKA, A. (red.): dz. cyt., s. 15.
9 Tamże, s. 13.
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 Kartę Narodów Zjednoczonych z 1945 r.;
  Powszechną Deklarację Praw Człowieka (PDPC), przyję-

tą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) w 1948 r.;

  Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności (EKPC) z 1950 r.;

  Międzynarodowe pakty praw człowieka uchwalone przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ. Pakt praw obywatelskich 
i politycznych (PPOP) oraz Pakt praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych (PPGSiK) w 1966 r.;

  Konwencję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie likwi-
dacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.;

  Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP) 
z 2000 r.

Dzięki zaprezentowanym powyżej aktom normatywnym 
udało się stworzyć system ochrony prawnej, który opiera się na 
kilku podstawowych założeniach, gwarantujących poszanowanie 
praw człowieka w różnych aspektach ludzkiego życia i działania. 
W literaturze przedmiotu kładzie się nacisk najczęściej na po-
wszechny, niezbywalny, przyrodzony i nienaruszalny charakter 
praw człowieka oraz ścisły związek tego typu praw z wywodzącą 
się z prawa naturalnego godnością i wolnością jednostki ludz-
kiej10. W myśl współczesnej koncepcji mają one charakter nawet 

10 Zob. KALISZ, A. (red.): Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, 
zagrożenia, t. I. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2015, s. 23–28; 
ANDRUSZKIEWICZ, M., BRECZKO, A., OLIWNIAK, S. (red.): Filozoficzne i teore-
tyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Białystok: Temida 2, 2015,  
s. 103; PIECHOWIAK, M.: Filozofia praw człowieka, Lublin: TNKUL, 1999, s. 112–120;  
SOZAŃSKI, J.: Prawa człowieka w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim,  
Warszawa/Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze PWP „Iuris”, 2010, s. 46–49; 
ANDRZEJCZAK, R.: Prawa człowieka podstawą narodów do samostanowienia,  
Lublin: TNKUL, 2004, s. 204. 
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szerszy – podkreślany jest również ich naturalny i niepodzielny 
charakter. Stosownie do tego w chwili obecnej są one:

  powszechne – dotyczą każdego człowieka bez względu 
na poglądy, wyznawaną religię, pochodzenie itd.;

  przyrodzone – muszą być respektowane bez względu na 
przepisy prawa czy też wolę władzy; powinnością państwa 
jest jedynie dbać o to, aby prawa człowieka były należycie 
respektowane;

  nienaruszalne – prawa człowieka nie mogą być dowolnie 
regulowane przez władze, ponieważ istnieją niezależnie 
od niej;

  niezbywalne – prawa człowieka nie mogą być odebrane 
przez władzę oraz w żaden sposób nie można się ich zrzec;

  naturalne – prawa człowieka są prawem naturalnym, co 
oznacza że nie są przez nikogo nadane, ale człowiek po-
siada je ze względu na swoje człowieczeństwo i godność 
osobistą;

  niepodzielne – są one jednością, co oznacza że tworzą one 
integralną całość, której części współzależą od siebie11.

Mając na uwadze charakter praw człowieka, można podzielić 
je na dwa podstawowe rodzaje – materialne i proceduralne. Prawa 
pierwszego rodzaju odnoszą się do różnego typu wolności (słowa, 
wyznania, sumienia, miejsca pobytu itd.), natomiast te drugiego 
rodzaju skupiają się na zagwarantowaniu jednostce możliwości 
egzekwowania od władzy poszanowania przysługujących jej wol-
ności oraz realizację należnych jej praw. Należy podkreślić, że 
niektóre z praw człowieka mogą być ograniczane w szczególnych  

11 Amnesty International: Prawa człowieka, https://amnesty.org.pl/co-robimy/
prawa-czlowieka/ (dostęp: 28.07.2020).

https://amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/
https://amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/
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sytuacjach (z możliwości takiej wyłączone są jednak prawo do wol-
ności od tortur oraz od niewolnictwa, które nigdy nie mogą podlegać 
tego typu wyłączeniom). W przypadku zastosowania koniecznych 
ograniczeń muszą być one wyraźnie zdefiniowane w prawie mię-
dzynarodowym lub konstytucjach poszczególnych państw. Muszą 
również istnieć bardzo poważne przesłanki do wprowadzania tego 
typu ograniczeń. Najczęściej występują one w sytuacji różnego 
typu zagrożeń, np. wojną, pandemią itd.12 Bezprawne wprowadza-
nie tego typu ograniczeń musi wywoływać uzasadnione protesty 
społeczne, co znalazło wyraz już w roku 1776 w Deklaracji Nie-
podległości Stanów Zjednoczonych, gdzie podkreślono prawo ludu  
„…do zmiany i obalenia rządu, który narusza te prawa13”.  

 
2.4.  Ochrona prywatności  

w świetle międzynarodowego prawodawstwa 
Jednym z podstawowych praw przynależnych człowiekowi jest 
prawo do prywatności, które co prawda zostało zdefiniowane sto-
sunkowo niedawno, jednak bardzo szybko zyskało istotne miejsce 
w katalogu praw ludzkich14. Prawo to chronione jest poprzez regula-
cje zawarte w kilku aktach prawnych o zasięgu międzynarodowym. 
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka, Pakt praw obywatelskich i politycznych, Konwen-
cję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Kar-
tę praw podstawowych Unii Europejskiej. Poniżej wyszczególnione 

12 Tamże.
13 GÓRECKI, D. (red.): dz. cyt., s. 77.
14 KAŃSKI, L.: Prawo do prywatności, nienaruszalność mieszkania i tajemnicy 

korespondencji. W: Wieruszewski, R. (red.), Prawa człowieka. Model prawny. 
Wrocław/Warszawa/Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo 
PAN, 1991, s. 322–326.
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zostały najważniejsze zapisy odnoszące się ochrony prywatności 
w każdym z wymienionych powyżej dokumentów: 

  Artykuł 12 PDPC – „Nie wolno ingerować samowolnie 
w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani 
w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honoro-
wi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do 
ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwła-
czaniu”15.

  Artykuł 17 PPOP – „1. Nikt nie może być narażony na samo-
wolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, ro-
dzinne, dom czy korespondencję ani też na bezprawne zama-
chy na jego cześć i dobre imię. 2. Każdy ma prawo do ochrony 
prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami”.

  Artykuł 8 – EKPC – „1. Każdy ma prawo do poszanowania 
swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego miesz-
kania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest in-
gerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, 
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę 
i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi 
na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publicz-
ne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i za-
pobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności 
lub ochronę praw i wolności innych osób”.

  Art. 7 KPP – „Każdy ma prawo do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się”16.

15 WASZKIEWICZ, P.: Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego 
– aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne. Warszawa: Wolters Kluwer 
Polska, 2011, s. 76.

16 ZUBIK, M. (red.): Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczą-
cych praw człowieka. Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, t. II. 
Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2008.
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Wskazane regulacje pokazują, że kwestia ochrony prywatno-
ści jest dość szeroko i szczegółowo opisana w międzynarodowym 
ustawodawstwie. Analizując treść przytoczonych przepisów, wi-
dać wyraźnie, że każdy człowiek ma prawo domagać się posza-
nowania swojej prywatności, nie godząc się na ingerencję władz 
państwowych w tę sferę życia. Dotyczy to zarówno naszego życia 
prywatnego, rodzinnego, jak i domowego. Bardzo ważny w tym 
aspekcie jest zakaz wszelkiej inwigilacji oraz uniemożliwiania prób 
swobodnego komunikowania się z innymi ludźmi. Prawo do pry-
watności zostało uznane za naturalne prawo człowieka i z tego 
względu może być ograniczane jedynie z bardzo poważnych po-
wodów. Zagrożenie epidemiologiczne z pewnością może stano-
wić pretekst do ograniczania tego prawa przez rządy poszczegól-
nych państw. Przykład epidemii COVID-19 pokazuje, że tak jest 
w istocie i władze państwowe podejmują kroki w tym celu. Chociaż 
w większości przypadków jest to działanie uzasadnione, to jed-
nak działaniom tym towarzyszą liczne zagrożenia, które zostaną 
szczegółowo przeanalizowane w dalszej części artykułu.

3.  EPIDEMIA COVID-19 I ZAGROŻENIA 
ZWIĄZANE Z NIERESPEKTOWANIEM 
PRAW CZŁOWIEKA

3.1.  Poszanowanie prawa do prywatności 
w kontekście wprowadzanych  
przez rządy środków nadzwyczajnych

„W ramach zwalczania epidemii nie ma miejsca na cenzurę, dys-
kryminację, arbitralne zatrzymania i naruszanie praw człowieka”17 

17 Koronawirus a prawa człowieka, https://amnesty.org.pl/koronawirus-a-
prawa-czlowieka/ (dostęp: 30.07.2020).

https://amnesty.org.pl/koronawirus-a-prawa-czlowieka/
https://amnesty.org.pl/koronawirus-a-prawa-czlowieka/
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– słowa wypowiedziane przez dyrektora regionalnego Amnesty 
International oddają w pełni problemy, z jakim zmaga się współ-
czesny świat w dobie epidemii COVID-19. Zagrożenia te w dużej 
mierze wynikają z przyjętych przez większość państw rozwiązań 
prawnych oraz stosowanych „środków nadzwyczajnych”, które 
z jednej strony mają chronić społeczeństwo przed skutkami pan-
demii, z drugiej zaś ograniczają ich prawa, w tym również w znacz-
nym zakresie prawo do prywatności.

Tymczasem jak wynika z informacji przedstawionych 
w pierwszej części niniejszego artykułu, poszanowanie prywat-
ności ludzkiej jest jednym z podstawowych praw człowieka. Pra-
wo to jest zagwarantowane nie tylko na poziomie narodowym, 
ale również przez konwencje międzynarodowe. Może ono być 
ograniczane jedynie w wyjątkowych okolicznościach, takich jak 
wojna czy też innego typu poważne zagrożenia18. Rozprzestrze-
nianie się pandemii w postaci COVID-19 z pewnością należy 
uznać za okoliczność, która pozwala poszczególnym krajom 
wprowadzać różnego typu restrykcje, które mają chronić oby-
wateli przed zarażeniem. Należy jednak pamiętać, że nie mogą 
one iść za daleko i muszą być zgodne z prawem międzynaro-
dowym. Analizując postępowanie władz poszczególnych państw, 
można jednak odnieść wrażenie, że wprowadzane ograniczenia 
idą zbyt daleko, co może rodzić uzasadnione obawy, że walka 
z pandemią COVID-19 może być wykorzystywana jako pretekst, 
aby wprowadzić na stałe rozwiązania zagrażające naturalnemu 
prawu do prywatności.

18 Skrypt przemówienia sekretarza generalnego ONZ dostępny na stronie UNIC 
Warsaw, Sekretarz generalny ONZ: Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji: Prawa 
człowieka, COVID-19 i wyjście z kryzysu po pandemii, 2020, 23 kwietnia, http://
www.unic.un.org.pl/oionz/prawa-czlowieka-covid-19-i-wyjscie-z-kryzysu-po-
pandemii/3331 (dostęp: 29.07.2020).

http://www.unic.un.org.pl/oionz/prawa-czlowieka-covid-19-i-wyjscie-z-kryzysu-po-pandemii/3331
http://www.unic.un.org.pl/oionz/prawa-czlowieka-covid-19-i-wyjscie-z-kryzysu-po-pandemii/3331
http://www.unic.un.org.pl/oionz/prawa-czlowieka-covid-19-i-wyjscie-z-kryzysu-po-pandemii/3331
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Aby efektywnie chronić się przed nadużywaniem wprowadzo-
nych rozwiązań prawnych ograniczających prawo do prywatno-
ści, ze względu na rozpowszechnianie się pandemii dobrze jest 
zdefiniować, czym powinny charakteryzować się tego typu środ-
ki nadzwyczajne, tak aby eliminować obawy o ich nadużywanie 
w celach niezwiązanych z epidemią19. Zgodnie ze wskazaniami 
sekretarza generalnego ONZ Antonia Guterresa środki tego typu 
muszą charakteryzować się kilkoma cechami: 

  nie mogą być wykorzystywane jako pretekst do wprowadza-
nia różnego typu restrykcji nakładanych na społeczeństwo,

  muszą posiadać właściwą podstawę prawną i być zgodne 
z prawem międzynarodowym,

  muszą być uzasadnione,
  muszą być konieczne i proporcjonalne,
  muszą być wprowadzane wyłącznie na określony czas,
  nie mogą być dyskryminacyjne,
  nie mogą naruszać danych osobowych pacjentów oraz 

osób poddanych kwarantannie20.

Przedstawione powyżej wytyczne dotyczące tego, w jaki spo-
sób chronić się przed nadużyciami, do których może dojść pod 
pozorem walki z COVID-19, pokazują, że można wprowadzać 
różnego typu restrykcje, jednak muszą one zarówno zagwaranto-
wać transparentność całego procesu, jak i zapewniać społeczeń-
stwu wysoki stopień ochrony prawa do prywatności oraz innych 
praw człowieka. Niestety, jak pokazuje praktyka, wiele krajów nie 
stosuje się do wskazówek zaprezentowanych przez sekretarza 
generalnego ONZ, ale świadomie wykorzystuje obecną sytuację 

19 Koronawirus a prawa… (dostęp: 30.07.2020).
20 Tamże.
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do naruszania praw człowieka. Z raportów Amnesty International 
wynika, że zagrożona jest nie tylko sfera ludzkiej prywatności, ale 
również inne prawa, np. swoboda podróżowania, wolność słowa, 
wolności gospodarcze i społeczne czy też prawa mające na celu 
przeciwdziałanie cenzurowaniu treści, dokonywaniu arbitralnych 
zatrzymań, utrudnianiu prowadzenia swobodnej koresponden-
cji itd. Tego typu tendencja widoczna jest np. w Chinach, gdzie 
zaostrzono cenzurę, kontrolowane są doniesienia medialne oraz 
uciszane są głosy przeciwstawiające się poczynaniom władz. Co 
więcej, pojawiają się doniesienia o zastraszaniu aktywistów, któ-
rzy chcą ujawniać informacje na temat rozprzestrzeniania się pan-
demii. Podobne tendencje widoczne są również w innych krajach 
azjatyckich, takich jak Wietnam, Tajlandia czy Malezja21. 

Niestety również w krajach należących do zachodniego kręgu 
kulturowego można dostrzec działania władz, które mogą rodzić 
uzasadnione obawy, że rządy próbują wykorzystać obecną sytu-
ację do łamania praw człowieka. Amnesty International w swym 
raporcie krytykuje np. Węgry oraz Turcję za to, że epidemia wyko-
rzystywana jest przez tamtejsze rządy, aby zwiększyć i ugruntować 
swoją władzę22. W dokumencie tym skrytykowana została również 
Polska, która podejrzewana jest o wykorzystywanie sytuacji w celu 
ograniczania niezawisłości sądownictwa czy też zaostrzania pra-
wa aborcyjnego. Krytyka nie ominęła również działań władz Unii 
Europejskiej, która, jak podkreślono, nie jest w stanie efektywnie 
przeciwdziałać łamaniu praw człowieka na jej terytorium23.

21 Tamże.
22 UZ: Amnesty International krytykuje Polskę. Koronawirus to pretekst do 

łamania praw człowieka, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,2
5876906,amnesty-international-krytykuje-polske-koronawirus-to-pretekst.html 
(dostęp: 29.07.2020).

23 Tamże.

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25876906,amnesty-international-krytykuje-polske-koronawirus-to-pretekst.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25876906,amnesty-international-krytykuje-polske-koronawirus-to-pretekst.html
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3.2.  Zagrożenie masową inwigilacją  
jako najważniejszy problem wywołany pandemią

Jak pokazują ostatnie miesiące rozprzestrzeniania się pandemii 
COVID-19, zagrożenie masową inwigilacją należy uznać za pod-
stawowe zagrożenie dla poszanowania naturalnego prawa do 
prywatności. Przede wszystkim chodzi o wprowadzanie różnego 
typu środków nadzwyczajnych, których nadrzędnym celem jest 
stworzenie systemu opartego na masowej inwigilacji obywate-
li. Zagrożenie to jest realne ze względu na występowanie kilku 
istotnych czynników, jakimi są:

  stosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicz-
nych umożliwiających śledzenie poszczególnych jedno-
stek oraz całego społeczeństwa,

  nieprzestrzeganie zasad odnoszących się do ochrony da-
nych osobowych,

  niezgodne z prawem wykorzystanie danych wrażliwych 
nie tylko przez państwo, ale również przez firmy prywatne 
(tzw. kapitalizm podsłuchowy, polegający na wykorzysta-
niu zbieranych o nas informacji w celu zarobkowym)24.

Bez wątpienia najważniejszym z czynników wyszczególnio-
nych powyżej (w bardzo dużym stopniu warunkującym również 
dwa pozostałe) jest możliwość stosowania nowoczesnych środków 
technologicznych, bez których inwigilacja na masową skalę nie 
byłaby możliwa. Szerokie ich stosowanie umożliwia rozciąganie 
coraz większej kontroli nad jednostką i społeczeństwem, zarówno 
przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Konsekwencją 
wprowadzania różnego rodzaju środków nadzwyczajnych może 

24 SEWASTIANOWICZ, M., ROJEK-SOCHA, P.: „Nowa rzeczywistość” bez 
prawa do prywatności, https://www.prawo.pl/prawo/ograniczenia-praw-czlowieka-
w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa,499972.html (dostęp: 30.07.2020).

https://www.prawo.pl/prawo/ograniczenia-praw-czlowieka-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa,499972.html
https://www.prawo.pl/prawo/ograniczenia-praw-czlowieka-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa,499972.html
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być więc drastyczne ograniczenie ludzkiej prywatności oraz „wy-
ciek” naszych danych wrażliwych. Z tego względu należy jeszcze 
raz podkreślić konieczność odpowiedniego nadzoru nad poczy-
naniami władz poszczególnych krajów, tak aby zagwarantować, 
że będą one miały właściwą podstawę prawną oraz będą ogra-
niczone czasowo. Ważne jest więc, aby były to środki konieczne, 
uzasadnione, proporcjonalne i niedyskryminacyjne25. Szczególnie 
istotna jest również właściwa ochrona danych wrażliwych, zwłasz-
cza osób chorych oraz tych poddanych kwarantannie, ponieważ 
to właśnie ich prywatność (np. ze względu na wykorzystywane 
aplikacje śledzące) jest zagrożona najbardziej26.

3.3.  Zagrożenia związane z pozostaniem środków 
ograniczających prywatność w przyszłości

Znaczna część badaczy analizujących problem środków nadzwy-
czajnych wprowadzanych w celu zwalczania epidemii wyraża opi-
nię, że większość z nich pozostanie z ludźmi znacznie dłużej niż 
tylko w okresie pandemii. Zdanie takie podziela m.in. prof. dr hab. 
Agnieszka Grzelak, ekspert w zakresie ochrony praw człowieka 
oraz prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w głównej mierze prawa 
do prywatności, które może zostać znacząco ograniczone w przy-
szłości. Według prof. Grzelak nie jest to jednak wyłącznie problem 
Polski, ale również innych krajów świata. Jak słusznie zauważa: 
„Zaczynamy odchodzić od kultur praw jednostki, stawiają na pie-
destale – podobnie jak w krajach azjatyckich – zbiorowe, kolek-
tywne prawa, chroniące całą społeczność”27. Słowa te wydają się 

25 Amnesty International: Covid-19 i prawa człowieka, https://amnesty.org.pl/
covid-19-i-prawa-czlowieka/ (dostęp: 30.07.2020).

26 Tamże.
27 SEWASTIANOWICZ, M., ROJEK-SOCHA, P.: dz. cyt.

https://amnesty.org.pl/covid-19-i-prawa-czlowieka/
https://amnesty.org.pl/covid-19-i-prawa-czlowieka/
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bardzo trafnie odzwierciedlać sytuację, w jakiej się obecnie zna-
leźliśmy, oraz dobrze opisują perspektywy na przyszłość. Coraz 
bardziej prawdopodobne wydaje się, że sztuczna inteligencja czy 
też różnego typu aplikacje komputerowe będą decydować za nas 
o możliwości korzystania z różnego typu usług, wyjścia z domu, 
skorzystania z komunikacji publicznej czy też zrobienia zwykłych 
zakupów, co z pewnością będzie skutkować dalszym ogranicze-
niem prawa do prywatności.

Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się przyjęcie ograni-
czania praw jednostki w postaci stosowania zbiorowego i kolek-
tywnego prawa, mającego za zadanie „ochronę całej społeczno-
ści”. Można spodziewać się również, że podobnie jak już teraz 
dzieje się w Chinach, na większą skalę będą stosowane środki 
przymusu i różnego typu instrumenty represji wobec osób „niepo-
kornych” – niewygodnych dla władzy. W Chinach wykorzystywane 
są drony, systemy rozpoznawania twarzy czy też kody QR (roz-
różniające osoby zdrowe oraz te poddane kwarantannie), których 
wykorzystywanie usprawiedliwia się koniecznością prowadzenia 
walki z pandemią28. Jeśli społeczeństwa nie będą w stanie za-
bezpieczyć się przed tego typu działaniami, musi to skutkować 
zwiększeniem kontroli oraz nieuprawnionym wykorzystywaniem 
informacji o jednostce nie tylko przez państwo, ale również pod-
mioty prywatne, co może doprowadzić do wspomnianego wcze-
śniej „kapitalizmu podsłuchowego”29. Wprowadzenie tego typu ła-
miących prawo do prywatności rozwiązań może odbywać się pod 
pretekstem walki o zdrowie publiczne, co pokazują ówczesne wy-
darzenia. Jak zatem widać, problem masowej inwigilacji przesta-

28 SOCHACZEWSKI, J.: Koronawirus to pierwszy poważny test AI i systemów 
do masowej inwigilacji, https://www.focus.pl/artykul/koronawirus-to-pierwszy-
powazny-test-ai-i-systemow-do-masowej-inwigilacji (dostęp: 30.07.2020).

29 SEWASTIANOWICZ, M., ROJEK-SOCHA, P.: dz. cyt.

https://www.focus.pl/artykul/koronawirus-to-pierwszy-powazny-test-ai-i-systemow-do-masowej-inwigilacji
https://www.focus.pl/artykul/koronawirus-to-pierwszy-powazny-test-ai-i-systemow-do-masowej-inwigilacji
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je być tematem filmów science fiction, ale coraz realniej wkracza 
do naszej rzeczywistości, wywołując obawy o to, co wydarzy się 
w najbliższej przyszłości.

4. ZAKOŃCZENIE
Przedstawiony problem ograniczania praw publicznych, a w szcze-
gólności prawa do prywatności, w związku z pandemią COVID-19, 
pokazuje, że jest to zagrożenie realne, które nie dotyczy tylko i wy-
łącznie obecnej sytuacji, ale także przyszłości. W dużej mierze 
wynika to z faktu, że nowoczesne technologie umożliwiają w coraz 
większym zakresie kontrolowanie zarówno jednostek, jak i całych 
społeczeństw. Analizując rozwój obecnych wydarzeń, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można założyć, że w przyszłości może dojść 
do poszerzenia zakresu masowej inwigilacji, która ograniczy ludz-
ką prywatność w skali dotychczas niespotykanej. Wskazują na to 
chociażby działania podejmowane przez władze komunistycznych 
Chin, które na szeroką skalę wprowadzają nowoczesne rozwiąza-
nia, w znacznym stopniu naruszające prawa człowieka. Postępo-
wanie to nie spotyka się ze zdecydowaną krytyką państw należą-
cych do kręgu cywilizacji zachodniej, które dotychczas budowały 
swą tożsamość na poszanowaniu praw jednostki, a nie kolektywu. 
Może to rodzić obawy, że państwa Europy czy Ameryki Północnej, 
zapatrzone w sukces komunistycznych Chin, chcą te rozwiązania 
wprowadzać u siebie, co stwarza niebezpieczny precedens, mo-
gący zmienić obraz kultury zachodniej kształtowany od ponad ty-
siąca lat. Bazując na tego typu obserwacjach, można więc przyjąć 
założenie, że przynajmniej część rządów będzie chciała wykorzy-
stać tę sytuację w celu zwiększenia inwigilacji obywateli również 
po zakończeniu pandemii. Zagrożenie to wydaje się ze wszech 
miar realne. Działaniom tego typu należy się jednak z całą mocą 
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przeciwstawiać, ponieważ tylko taka postawa pozwoli ochronić 
naszą prywatność oraz inne prawa człowieka zagwarantowane 
przez międzynarodowe konwencje oraz ustawodawstwo krajowe.
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Abstract: One of the biggest challenges for modern society and employers 
in the time of the COVID-19 pandemic is to develop and take care 
of employed workers’ protection. The main goal of entrepreneurs is 
the safety and health of employees. The implementation of recom-
mendations and guidelines imposed by governmental bodies makes 
it possible to maintain health and safety protection in the workplace. It 
is extremely important to define, according to the new guidelines, the 
assessment of occupational risk at individual workplaces, as well as 
to determine how the duties performed by employees affect the risk of 
exposure to disease. In connection with the spread of the coronavirus 
– workplaces should comply with the guidelines of the Chief Sanitary 
Inspector and comply with labor law and health and safety regulations. 
Compliance with these standards by employers and employees can 
protect against coronavirus infection. 
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Streszczenie: Jednym z największych wyzwań dla współczesnego spo-
łeczeństwa oraz pracodawców w dobie pandemii COVID-19 jest 
opracowanie oraz podjęcie działań zapewniających ochronę pra-
cownikom. Głównym celem przedsiębiorców jest bezpieczeństwo 
i ochrona zdrowia zatrudnionych osób. Stosowanie się do zaleceń 
oraz wytycznych nałożonych przez organy rządowe daje możliwość 
zachowania ochrony w zakresie BHP w zakładzie pracy. Niezwykle 
ważne jest przeprowadzenie według nowych wytycznych oceny ry-
zyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, a także 
określenie, w jaki sposób obowiązki wykonywane przez pracowni-
ków wpływają na poziom narażenia na zachorowanie. W związku 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zakłady pracy powinny 
dostosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz przestrzegać przepisów prawa pracy oraz BHP. Przestrzeganie 
tych norm przez pracodawców oraz pracowników może ochronić ich 
przed zakażeniem koronawirusem. 

Słowa kluczowe: pracodawca, COVID-19, obowiązek w zakresie BHP, 
Kodeks pracy, regulacje prawne

1. WSTĘP
Światowa Organizacja Zdrowia monitorująca rozprzestrzenianie się 
od listopada 2019 r. zakażenia nowym wirusem z grupy koronawi-
rusów, określanym jako SARS-Cov-2, wywołującym chorobę na-
zwaną COVID-19, ogłosiła 11 marca 2020 r. stan pandemii. Jest 
to najwyższy stan zagrożenia epidemiologicznego, jaki ta organi-
zacja może ogłosić. Pandemia oznacza długotrwałe zagrożenie 
epidemią na znacznym obszarze – w tym przypadku na całym 
świecie. Pierwszym krajem dotkniętym epidemią COVID-19 była 
Chińska Republika Ludowa. To tu, w mieście Wuhan, stwierdzo-
no pierwsze przypadki nowej choroby. Po raz pierwszy wzmianki 
o nieznanym dotychczas wirusie pojawiły się 17 listopada 2019 r. 
Kolejnymi krajami, w których wirus pojawił się stosunkowo wcze-
śnie, były Włochy i Iran. W Polsce pierwszy przypadek zakaże-
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nia koronawirusem odnotowano 2 marca 2020 r. u 66-letniego 
mieszkańca Cybinki (woj. lubuskie). Poszczególne kraje w różny 
sposób reagowały na rozprzestrzeniające się zagrożenie epide-
mią COVID-19. Większość wprowadziła ograniczenia związane 
z przemieszczaniem się i grupowaniem obywateli. Krajem, w któ-
rym obostrzenia były najdotkliwsze, były Włochy, gdzie pierwsze 
przypadki zakażenia wykryto już 31 stycznia 2020 r. Podobnie 
restrykcyjnie zachowały się władze Hiszpanii, gdzie koronawi-
rus pojawił się 9 lutego 2020 r. Inaczej do problemu zagrożenia  
COVID-19 podeszły władze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, a także Szwecji. W tych państwach 
nie wprowadzono rygorystycznych obostrzeń, starano się jedynie 
izolować ludzi należących do grupy podwyższonego ryzyka – oso-
by w podeszłym wieku i leczące się na przewlekłe choroby.

W Polsce po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia koro-
nawirusem, 8 marca 2020 r., Główny Inspektor Sanitarny zareko-
mendował odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1 tys. 
osób w przestrzeniach zamkniętych, 11 marca 2020 r. zamknięto na 
dwa tygodnie wszystkie placówki oświatowe1, 15 marca zamknię-
te zostały granice dla ruchu lotniczego i kolejowego, natomiast na 
przejściach drogowych przywrócono kontrole. 20 marca 2020 r. 
weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii2, ogłaszające stan epidemii od 20 marca 2020 r.  
do odwołania. 24 marca zmieniono poprzednie rozporządzenie3, 
wydając zakaz przemieszczania się z wyjątkiem sytuacji wymienio-
nych w Rozporządzeniu. Obowiązywał on do 19 kwietnia 2020 r. 

1 Placówki oświatowe zamknięte zostały do 25 marca, ale później termin ten 
przedłużono aż do końca roku szkolnego.

2 Dz.U. z 2020 r. poz. 491.
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 522.
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W związku z zagrożeniem COVID-19 pracodawcy począt-
kowo wydawali zarządzenia dotyczące pracowników, które 
przybierały różne formy: zakazu podawania ręki przy powitaniu, 
nakazu dezynfekcji klamek i innych przedmiotów, do których do-
stęp miało wiele osób, zalecenia częstego mycia rąk itp. Z cza-
sem zaczęto zalecać pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. 
Izolacja spowodowana pandemią COVID-19 nie pozostawała 
bez wpływu na gospodarkę. Nad zakładami pracy zawisła groź-
ba upadłości, redukcji etatów lub zwolnień grupowych. W celu 
zapobiegania negatywnym skutkom pandemii uchwalono pakiet 
ustaw, określanych mianem tarczy antykryzysowej. W jej skład 
wchodzi Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych4. Akt ten określa w szczególności za-
sady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprze-
strzeniania się wśród ludzi choroby zakaźnej, wywołanej wiru-
sem SARS-CoV-2, w tym:

  zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicz-
nych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł 
zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, 

  zadania organów administracji publicznej w zakresie za-
pobiegania oraz zwalczania tej choroby, 

  uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadcze-
niodawców oraz osób przebywających na terytorium Pol-
ski w zakresie zapobiegania i zwalczania jej oraz 

  zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb fi-
nansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z po-

4 Dz.U. z 2020 r. poz. 374.
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dejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu 
zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagno-
styki i leczenia5.

Ustawa ta weszła w życie już 8 marca 2020 r., a więc jeszcze 
przed ogłoszeniem stanu pandemii. Zmieniająca się dynamicznie 
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa sytuacja na 
świecie wymusiła konieczność zmian w ww. ustawie. Przestrzega-
nie przepisów zawartych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 stanowi obowiązek pracodawcy. Nie ma tu znaczenia 
fakt, że może się to przyczynić do pogorszenia sytuacji ekono-
micznej przedsiębiorstwa.

2.  „BEZPIECZNY POWRÓT DO PRACY”  
– ZALECENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI 
PRACY 

W związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń związanych 
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 i plano-
wanym ponownym powrotem do pracy w zakładach Główny 
Inspektor Pracy wydał Państwowej Inspekcji Pracy zalecenia 
pod hasłem „Bezpieczny powrót do pracy”. W myśl zarządze-
nia w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-
-Cov-2, pracodawcy mają obowiązek wdrożyć dwuetapowy 
proces przywracania pracowników do pracy. W pierwszym 
etapie należy dokonać oceny ryzyka zakażenia w zakładzie, 

5 AMBROZIEWICZ, A.: Środki ochrony pracowników w walce z koronawirusem, 
LEX, 2020 (dostęp: 8.08.2020).
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przy czym istotne jest, aby w procesie tym brali także udział 
pracownicy. Kolejnym krokiem ma być zapewnienie odpowied-
nich środków bezpieczeństwa. Według Państwowej Inspekcji 
Pracy rodzaje środków koniecznych do zastosowania można 
sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana orga-
nizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe) 
oraz minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od 
pracowników (stosowane, gdy zagrożenia nie można wyelimi-
nować). Te ostatnie to:
1.  Środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy 

pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami); na-
leży unikać elementów, które nie są zwarte lub mają przestrze-
nie, takich jak rośliny doniczkowe, lub stwarzają dodatkowe 
ryzyko, np. potknięcia się pracownika czy upadku przedmiotu. 
Jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić do-
datkową przestrzeń między pracownikami (odstęp wynoszący 
min. 1,5 m); konieczne jest dbanie o sprawną i wydajną wenty-
lację pomieszczeń pracy.

2.  Środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pra-
cy, zwiększenie czasu i liczby przerw w pracy, kierowanie do 
wykonania określonej pracy wyłącznie wykwalifikowanych pra-
cowników).

3.  Środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.).
4.  Środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł 

i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami).
5.  Działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do de-

zynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, 
poręczy, wyposażenia technicznego, np. wspólnych drukarek 
i kopiarek; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń 
pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; 
przypominanie o zasadach higieny – rozmieszczenie praktycz-
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nych informacji w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy, 
udostępnienie ich na stronach internetowych, m.in. Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej)6.

Główny Inspektor Pracy w swym zarządzeniu podkreśla, że 
pracodawcy mają obowiązek poinformować pracowników o wpro-
wadzonych zmianach w organizacji pracy, przekazać im nowe 
procedury, a w razie konieczności także zapewnić odpowiednie 
szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony in-
dywidualnej.

3. OCENA RYZYKA W ŚRODOWISKU PRACY
Państwowa Inspekcja Pracy wyraźnie wskazuje, że identyfikacja 
zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psy-
chospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka 
w środowisku pracy to punkt wyjścia do zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. Zgodnie z zaleceniami należy zwrócić uwa-
gę na nietypowe sytuacje, które mogą być przyczyną problemów, 
oraz na to, w jaki sposób przyjęte środki zapobiegawcze pomogą 
danemu zakładowi pracy przywrócić pełnię zdolności produkcyj-
nych i operacyjnych. Pracodawca dokonuje oceny ryzyka, korzy-
stając z listy pytań uwzględniających całą specyfikę środowiska 
pracy w przedsiębiorstwie. Im bardziej szczegółowe są pytania, 
tym mniejsze jest prawdopodobieństwo przeoczenia ryzyka i tym 
samym narażenia na rozprzestrzenienie się koronawirusa w za-
kładzie. Przy ocenie ryzyka należy brać pod uwagę m.in. nastę-
pujące czynniki:

6 LEŚNIAK, G.J.: PIP wydała zalecenia w sprawie bezpiecznego powrotu do pra-
cy, 2020, https://www.prawo.pl/kadry/bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-pip-dla-
pracodawcow-i,500088.html (dostęp: 8.08.2020).
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1.  Jak często i w jakie rejony pracownicy są wysyłani w delegacje.
2.  Jak często i skąd przyjeżdżają do zakładu osoby z zewnątrz.
3.  Ile osób pracuje w jednym miejscu i jaką mają do dyspozycji 

przestrzeń (o jakiej powierzchni i kubaturze pomieszczeń).
4.  Czy część pracowników nie mogłaby pracować zdalnie.

Ocena ryzyka nie powinna się jednak ograniczać tylko do te-
renu zakładu pracy. Pracodawca powinien uwzględniać także to, 
jak pracownicy spędzają czas poza pracą. Pracownik powinien 
poinformować pracodawcę o tym, że np. podczas urlopu przeby-
wał za granicą (zwłaszcza jeśli wypoczywał w krajach o wysokim 
poziomie zakażenia koronawirusem), brał udział w wydarzeniu, 
które zgromadziło dużą liczbę osób w jednym miejscu (koncercie, 
meczu piłkarskim itp.), a nawet o uczestnictwie w dużej impre-
zie rodzinnej. Wszelkie bowiem kontakty z wieloma postronnymi 
osobami niosą ryzyko zakażenia koronawirusem i przeniesienia 
go na innych pracowników, zwłaszcza jeżeli nie wszystkie osoby 
przestrzegają zaleceń dotyczących dystansu społecznego i/lub 
stosowania środków indywidualnej ochrony.

Dokonywanie oceny ryzyka przez pracodawcę powinno 
również uwzględniać zagrożenia psychospołeczne ujawnione 
w związku z wystąpieniem koronawirusa, tj. lęk, stres, frustrację 
czy negatywne emocje, niepokój oraz poczucie realnego niebez-
pieczeństwa. Kryzys spowodowany epidemią COVID-19 budzi 
niepokój nie tylko wśród przedsiębiorców, ale wzbudza też duże 
obawy wśród pracowników. Czynniki zwiększające obciążenie 
psychiczne pracowników, które należy uwzględnić w okresie epi-
demii COVID-19, to m.in.: możliwe sytuacje konfliktowe z innymi 
pracownikami lub klientami wynikające z lęku przed bezpośredni-
mi kontaktami z innymi ludźmi; długotrwale utrzymująca się zwięk-
szona intensywność pracy w sektorach, których funkcjonowanie 
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ma zasadnicze znaczenie w czasach epidemii, np. w sektorze 
ochrony zdrowia; wymogi utrzymywania dystansu społecznego. 
Aby tym czynnikom przeciwdziałać, warto byłoby zorganizować 
regularne forum internetowe, na którym pracownicy mogliby wyra-
żać swoje obawy i zadawać pytania, a także można byłoby zachę-
cać pracowników do udzielania sobie wzajemnego wsparcia, np. 
poprzez kontakty telefoniczne lub w mediach społecznościowych; 
zapewnić wsparcie kierownikom średniego szczebla zarządzania, 
np. przez organizowanie szkoleń z zakresu metod kierowania ze-
społem online; zapewnić pracownikom możliwości otrzymania in-
dywidualnej pomocy psychologicznej czy udziału w warsztatach 
dotyczących metod radzenia sobie ze stresem związanym z lę-
kiem przed zarażeniem się SARS-CoV-27.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego nie jest obo-
wiązkiem o charakterze jednorazowym. Ocena ryzyka powinna 
być powtarzana, jej wyniki zbierane i podsumowywane w celu 
wprowadzenia stosownych działań profilaktycznych. Uwzględ-
niając dynamiczne modyfikacje w zakresie sposobów i organiza-
cji pracy, jak również towarzyszącą im zmianę zagrożeń, należy 
uznać, że ocena ryzyka powinna zostać przeprowadzona ponow-
nie w przypadku zmian nie tylko np. profilu działalności całego 
zakładu, ale także przy wprowadzeniu nowych technologii czy 
narzędzi pracy. Warto pamiętać, że utrzymywaniu ryzyka na bez-
piecznym poziomie sprzyjają okresowe przeglądy stanu BHP, któ-
re umożliwiają weryfikację nowych zagrożeń, jak również ocenę 
stopnia skuteczności rozwiązań minimalizujących ryzyko8.

7 PIWOWARSKA, K.: Zasady pracy podczas epidemii COVID-19, Legalis, 2020 
(dostęp: 8.08.2020).

8 KRYCZKA, S.: Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawi-
rusem, LEX, 2020 (dostęp: 8.08.2020).
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4. ORGANIAZACJA PRACY W DOBIE PANDEMII
Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy szczegółowo określa 
sposób, w jaki pracodawca ma obowiązek organizować pracę. 
Zwraca się uwagę na zagospodarowanie przestrzeni. W przypad-
ku pracy w otwartej przestrzeni biurowej, tzw. open space, pra-
codawca zobowiązany jest do fizycznego odgrodzenia od siebie 
poszczególnych pracowników (np. stosując przegrody z pleksi) 
albo – jeżeli nie ma takich możliwości – zagwarantowania mini-
mum półtorametrowych odstępów między sąsiadującymi ze sobą 
osobami. Z przestrzeni biurowej należy usunąć wszelkie zbędne 
elementy, które ograniczają swobodę ruchu pracowników oraz 
niepotrzebnie zajmują miejsce. Pracodawcę zobowiązano ponad-
to do dołożenia wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste 
i higieniczne. A zatem:
1.  Powierzchnie dotykane przez pracowników, w tym biurka, lady 

i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. 
telefony, klawiatury), muszą być regularnie wycierane środkiem 
dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.

2.  Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomiesz-
czenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane 
z użyciem wody z detergentem.

3.  Pracodawca powinien zaproponować pracę zdalną pracowni-
kom, którzy ze względu na zakres swoich obowiązków mogą 
bez przeszkód wykonywać ją w domu.

Kolejnym aspektem, na który zwraca się uwagę, jest orga-
nizacja przerw w pracy oraz spożywania posiłków. Należy dążyć 
do maksymalnego zróżnicowania pór spożywania posiłków przez 
poszczególnych pracowników, tak aby w pomieszczeniach socjal-
nych nie przebywało w tym samym czasie zbyt wiele osób. Ponad-
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to pracodawca został zobowiązany do zapewnienia pracownikom 
środków dezynfekcyjnych do rąk oraz przedmiotów wspólnych, 
a także do przypominania im o zasadach higieny. Informacje takie 
muszą zostać umieszczone w widocznych miejscach, do których 
dostęp mają wszyscy zatrudnieni. Pracownicy muszą być dokład-
nie przeszkoleni w zakresie higieny, w tym właściwego zachowa-
nia się podczas kaszlu lub kichania.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawi-
rusa na terenie zakładu pracy pracodawca ma prawo przed-
sięwziąć kroki zmierzające do odizolowania potencjalnie za-
każonych pracowników. Jednym ze sposobów jest regularne 
mierzenie temperatury pracownikom wchodzącym na teren 
zakładu. Należy jednak podkreślić, że pracodawca powinien 
uzyskać zgodę pracownika na dokonanie pomiaru temperatury 
ciała. Pracownik ma natomiast obowiązek współdziałać z praco-
dawcą w realizacji zadań związanych z ochroną życia i zdrowia 
swojego i współpracowników.

Jeżeli wstęp na teren zakładu oprócz zatrudnionych w nim 
na stałe pracowników mają także inne osoby – klienci, dostawcy, 
kontrahenci itp. – należy zadbać, aby mieli oni także nieskrępowa-
ny dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. 
Idealnym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji wydzielenie osob-
nych pomieszczeń socjalnych tylko dla osób z zewnątrz. Osoby 
niezatrudnione w zakładzie, wchodząc na jego teren, powinny 
używać środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek lub przyłbic 
oraz ewentualnie rękawic jednorazowych.

Jeszcze innym sposobem walki z rozprzestrzenianiem się 
SARS-CoV-2 w zakładach pracy jest wprowadzenie stałych bry-
gad roboczych oraz zmianowości w pracy. Stałe brygady robocze 
oznaczają, że w danym momencie w tym samym miejscu prze-
bywają stale ci sami ludzie. Ryzyko przeniesienia koronawirusa 
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zostaje wówczas ograniczone tylko do członków danej brygady. 
Stan osobowy brygad powinien być również dostosowany do za-
potrzebowania, co oznacza ograniczenie liczby pracowników do 
niezbędnego minimum. Niestety mogą się z tym wiązać reduk-
cje wynikające ze zmniejszenia liczby etatów na danych stanowi-
skach. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie pracy zmianowej, 
jeżeli w okresie przed wybuchem pandemii zakład nie pracował 
w takim systemie.

5.  BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW  
I SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy, jeżeli nie 
posiada zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
wykonywania danej pracy. Jednakże w sytuacji pandemii zawie-
szono wykonywanie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych 
przez lekarzy medycyny pracy. Ustawodawca dopuścił zatem, 
aby wobec niedostępności lekarza uprawnionego do przeprowa-
dzania badania wstępnego lub kontrolnego badanie takie mógł 
przeprowadzić – a następnie wydać odpowiednie orzeczenie  
– inny lekarz. Zaświadczenie wydane przez innego lekarza (np. 
lekarza pierwszego kontaktu) upoważnia pracownika do podjęcia 
pracy, ma ono jednak charakter tymczasowy. Traci moc po upły-
wie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, 
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od 
dnia odwołania epidemii. W chwili utraty ważności zaświadcze-
nia wydanego tymczasowo pracownik musi zostać skierowany 
na ponowne badania do uprawnionego lekarza medycyny pracy. 
Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań 
w celu wykonania niezbędnych badań. Ma na to 60 dni od odwo-
łania danego stanu.
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Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 
pozwala pracodawcy na prowadzenie określonych szkoleń z za-
kresu BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elek-
tronicznej. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątki doty-
czące instruktażu stanowiskowego:
1.  Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym.
2.  Pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występu-

je narażenie na działanie czynników niebezpiecznych.
3.  Pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa 

w pkt 1 i 2.
4.  Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta 

odbywającego praktykę studencką.

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowe-
go w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa 
i higieny służby przypada w okresie obowiązywania stanu zagroże-
nia epidemicznego albo stanu epidemii bądź w okresie 30 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy 
nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo stanu epidemii, termin ten 
wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epide-
micznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, 
albo stanu epidemii. Należy podkreślić, że badanie z zakresu me-
dycyny pracy medycyny w okresie epidemii koronawirusa może być 
przeprowadzone w sposób zdalny. Forma taka została dopuszczona 
przez regulacje prawne w tarczy antykryzysowej oraz w komunikacie 
Ministerstwa Zdrowia dotyczącym wykonywania badań medycyny 
pracy w okresie epidemii koronawirusa z dnia 1 kwietnia 2020 r.9

9 https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-wykonywania-badan-m
edycyny-pracy-w-okresie-epidemii-koronawirusa (dostęp: 8.08.2020).

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-wykonywania-badan-medycyny-pracy-w-okresie-epidemii-koronawirusa
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-wykonywania-badan-medycyny-pracy-w-okresie-epidemii-koronawirusa
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Ustawodawca nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapew-
nienia pracownikowi sprzętu niezbędnego do korzystania z ko-
munikacji elektronicznej, nie precyzuje również formy, w jakiej 
szkolenia mają się odbywać. Domniemywa się, że w obecnych 
czasach każdy pracownik jest wyposażony w jakikolwiek sprzęt 
umożliwiający korzystanie z platform komunikacyjnych (komputer 
stacjonarny, laptop, tablet czy telefon).

4. PODSUMOWANIE
Przestrzeganie zasad BHP jest obowiązkiem pracowniczym10. Do-
dać należy, że jest to jedyny obowiązek wprost określony w Ko-
deksie pracy jako podstawowy. Okres pandemii koronawirusa jest 
czasem nadzwyczajnym. Bezpieczeństwo i higiena pracy nabra-
ły zupełnie nowego znaczenia. Pracownicy muszą w szczególny 
sposób dbać nie tylko o bezpieczeństwo swoje, ale i współpra-
cowników. Dlatego tak wielkiego znaczenia nabrało przestrzega-
nie podstawowych zasad higieny. Pracodawcy są zatem zobligo-
wani do zaspokajania potrzeb pracowników w zakresie środków 
ochrony indywidualnej.

Jeśli pracownicy nie mogą wykonywać swoich obowiązków 
zawodowych, pracując zdalnie, muszą przestrzegać procedur 
obowiązujących w zakładzie pracy. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych11 nie okre-
śla szczegółowych procedur BHP w zakładach, dając pracodaw-
com dużą swobodę działania. Celem nadrzędnym musi być tutaj  

10 Dz.U. z 2020 r. 1320 ze zm. (art. 207 k.p.).
11 Dz.U. z 2020 r. poz. 374.
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zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, jednak 
specyfika każdego zakładu wymaga podejścia indywidualnego 
i wdrażania stosownych działań prewencyjnych i korygujących.
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Abstract: In our highly digitized era, the lawyer is asked to answer the 
question whether digital algorithms are software agents attributable 
to the modern category of the e-person, or they are entities to be 
relegated to the world of reification, like res. In reality, the digital 
technology has no authentic sensations, as it makes “only recordings” 
of signals, without having sensations (conscious or unconscious) 
and without having a cognitive and affective mind. Therefore, despite 
the technological and post-modern point of view, the cybernetic or 
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Abstract: Nella nostra epoca altamente digitalizzata, il giurista  
è chiamato a rispondere al quesito se gli algoritmi digitali siano agenti 
software riconducibili alla moderna categoria della e-person, oppure 
siano entità da relegare al mondo della reificazione, alla stregua di res. 
In realtà, la macchina digitale non ha sensazioni autentiche, in quanto 
effettua “solo registrazioni” di segnali, senz’avere sensazioni (coscienti 
o incoscienti) e senza possedere una mente cognitiva e affettiva. 
Perciò, malgrado la visuale tecnologica e post-moderna, la persona 
cybernetica o elettronica non può essere giuridicamente assimilata 
all’uomo, né può essere ritenuta imputabile alla stregua dell’essere 
umano per l’assenza di consapevolezza di sé e dei propri atti.

Keywords: algoritmi digitali, persona elettronica, soggettività limitata.

1.  IL DILEMMA DELLA QUALIFICAZIONE 
DEGLI ALGORITMI DIGITALI: AGENTI 
SOFTWARE RICONDUCIBILI ALLA 
CATEGORIA DELLA E-PERSON O ENTITÀ DA 
RELEGARE AL MONDO DELLA COSALITÀ?

Sono ormai trascorsi alcuni lustri da quando, sollecitato dalle 
applicazioni tecnologiche avanzate in materia di intelligenze 
digitali e dal dibattito sempre più serrato sui rapporti uomo-
robot, un esperto d’informatica giuridica1 poneva a se stesso, 
ma rivolgeva implicitamente alla comunità scientifica e culturale, 
un’inquietate interrogativo: le macchine digitali, fondate su 
algoritmi di calcolo numerico, “possono pensare, ragionare, 
sentire, percepire, apprendere, possedere una intelligenza di tipo 
umano”? In altri termini, le macchine intelligenti possono essere 
considerate soggetti e non semplici oggetti di diritto? Il quesito non 

1 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 1.

http://www.altalex.com
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solo conserva la sua attualità2, ma accentua il suo fascino nella 
nostra epoca altamente digitalizzata e, soprattutto, nell’epoca 
della pandemia globalizzata da Covid 19, che ha registrato un 
notevole incremento dell’uso dei mezzi informatici.

Si tratta di capire se, nell’epoca del post-umanesimo informatico, 
nella quale le questioni etiche legate all’uso della tecnologia  
(c.d. tecnoetica) incrementano le riflessioni “sui concetti di autonomia, 
libertà e volontà”3, gli algoritmi digitali siano agenti software 
riconducibili alla moderna categoria della e-person, ossia della 
persona elettronica, o siano, invece, entità da relegare al mondo 
della reificazione (o cosalità), alla stregua di res. Tali agenti spesso 
sono dotati di un’elevata capacità di apprendimento e di una notevole 
intelligenza artificiale e, persino, di una propria auto-intelligenza.

In chiave etica, prima ancora che giuridica, il punto di partenza 
per tentare una soluzione ragionata richiede un ulteriore passaggio 
assiologico: accertare se le macchine intelligenti siano “in grado 
di produrre processi intellettuali identici a quelli umani”, vale a dire 
se siano capaci di formulare un pensiero autenticamente umano”4.

2.  I ROBOT DIGITALI COME MACCHINE 
“PSICOLOGICAMENTE ISOMORFE 
ALL’UOMO” SENZA CAPACITÀ DI COSCIENZA

In merito, non può essere condivisa la tesi che, in ragione di 
una dichiarata identità funzionale, esclude qualsiasi differenza 

2 P. Femia, Soggetti responsabili Algoritmi e diritto civile, Introduzione: w: G. Teu-
bner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, 
a cura di P. Femia, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 9.

3 M. Chiarelli, La sfida della regolazione europea dell’intelligenza artificiale.  
Diritto&Diritti-Diritto.it, 2017, p. 1.

4 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 2.

http://www.altalex.com


FERDINANDO PARENTE

374

ontologica tra l’intelligenza artificiale e l’intelligenza umana5. 
In realtà, le macchine digitali non elaborano un “autentico 
pensiero umano” [recentemente, l’Arabia Saudita ha presentato 
al pubblico il robot Sophia, macchina intelligente con voce  
e fattezze “umanoidi” capace di riconoscere le emozioni senza 
possedere il pensiero umano, ma dotata di strategie di problem 
solving che le consentono di perseguire obiettivi simili a quelli 
dell’uomo; ecco allora il quesito giuridico: possono bastare le 
fattezze umane e la mimesi del pensiero umano per conferire 
ad una macchina intelligente i diritti civili e politici della persona 
fisica o è necessario procedere all’elaborazione di una categoria 
giuridica autonoma sul presupposto dell’alterità dell’intelligenza 
artificiale? (sul punto, cfr. rivista europea.eu/politica/intelligenza-
artificiale-robotica-sfide-nuovo-millennio, 11 gennaio 2018, p. 1 
ss.)], ma, mediante procedure simulate e parallele alle umane, 
si limitano a riprodurre mere “copie” dei processi intellettivi 
dell’uomo6 7 secondo il modello flessibile del soft law, in grado di 
“stare al passo con la natura dinamica dei processi tecnologici”8.

I robot digitali evoluti, pur avendo una loro psicologia9, 
obbedendo a leggi e processi cognitivi, sono macchine 
“psicologicamente isomorfe all’uomo”, posto che hanno “una 
identità di organizzazione funzionale”; ma ciò non dimostra la loro 

5 A. M. Turing, Calcolatori e intelligenza. w: D.R. Hofstadter – D.C. Dennett  
(a cura di), L’io della mente. Milano: Adelphi Edizioni, 1985, p. 61.

6 J. R. Searle, Menti cervelli e programmi. w: D.R. Hofstadter – D.C. Dennett  
(a cura di), L’io della mente. Milano: Adelphi Edizioni, 1985, p. 341.

7 J. R. Searle, Minds, Brains and Programs, in The Behavioral and Brains 
Science, 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

8 M. Chiarelli, La sfida della regolazione europea dell’intelligenza artificiale.  
Diritto&Diritti-Diritto.it, 2017, p. 2.

9 Scienza che studia il comportamento di qualsiasi specie di sistemi comporta-
mentali; sul tema, cfr. G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.
com, 25 giugno 2004, p. 8.
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capacità di coscienza in termini di “sensibilità, immaginazione, 
intellezione” o di “intenzionalità, coscienza, autocoscienza  
e autodeterminazione”10.

La macchina digitale “non ha sensazioni autentiche” 
considerato che, pur guardando, ascoltando, percependo odori, 
“non sente, non ode, non odora”: non comprende “significati ma 
solo significanti”11. In altri termini, essa effettua “solo registrazioni” 
di segnali, senz’avere sensazioni (coscienti o incoscienti) e senza 
possedere una mente cognitiva e affettiva12.

Com’è stato eloquentemente sottolineato, nell’anatomia 
umana, il cervello è materia, mentre la mente non è materia,  
e le macchine intelligenti “hanno un cervello ma non una 
mente”13.

3.  IL ROBOT INTELLIGENTE O SUPER-
INTELLIGENTE QUALE CENTRO 
D’IMPUTAZIONE SOGGETTIVA PER 
“APPREZZAMENTO DI VALORE”

Sul piano giuridico, il robot intelligente o super-intelligente, in 
astratto, può essere considerato un centro d’imputazione soggettiva, 
che può essere meritevole di tutela come soggetto di diritto non per 
la sua assimilazione ontologica all’essere umano, non plausibile in 
assenza di coscienza, ma in forza di un giudizio di apprezzamento 

10 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 3-4.

11 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 5-6.

12 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 5-6.

13 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 6.
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“per valore”, che fa ritenere socialmente opportuno o utile una tutela 
in quella veste14, come accade per la soggettività degli enti non 
personificati e personificati, che sono qualificati soggetti di diritto  
o addirittura persone giuridiche per finctio iuris15, in presenza di un 
interesse reputato meritevole di tutela alla stregua dell’ordinamento.

Il diritto, dunque, nel regolare la vita sociale e “globotica”, 
assecondando una soluzione teleologica e funzionale, frutto di una 
“scelta relativa”16, può rendere apprezzabile una tutela soggettiva 
e selezionarla come prioritaria, a prescindere dell’assimilazione 
ontologica della macchina digitale all’uomo.

Perciò, nelle relazioni della società post-umana e post-
moderna, altamente tecnologica, affidate alla rete virtuale, non  
è irragionevole immaginare che gli agenti software e gli attori 
digitali possano operare come ausiliari dei soggetti umani  
o addirittura come nuovi soggetti di diritto.

Difatti, nel mondo degli algoritmi informatici, le intelligenze 
digitali, sul piano informatico, a volte, operano nella forma 
d’interazione uomo-macchina (c.d. soggetti ibridi), altre volte, 
assumono un ruolo autonomo (c.d. soggetti digitali).

In aderenza alla realtà fenomenica, quindi, l’agente-software 
può agire, nella rete informatica e nel mondo virtuale, anche come 
entità autonoma in grado d’interagire con il mondo reale17.

14 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 3-4.

15 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 7.

16 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 7.

17 tuttavia, le azioni che l’agente-software compie sono dotate d’intenzionalità 
estrinseca, nel senso che all’osservatore paiono tendere ad un obiettivo, ma sono 
prive d’intenzionalità intrinseca; sul punto, cfr. J. R. Searle, Minds, Brains and Pro-
grams, in The Behavioral and Brains Science, 3. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1980, p. 21.
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4.  LA QUESTIONE DELLA SOGGETTIVITÀ 
GIURIDICA DELL’AGENTE DIGITALE 
E LA REINTERPRETAZIONE DELLE 
CATEGORIE GIURIDICHE TRADIZIONALI

In termini di diritto positivo, di pensiero giuridico e persino di 
lessico specialistico, la nuova fenomenologia può porre problemi 
di soggettività che le categorie della dogmatica tradizionale non 
sono idonee a concettualizzare.

Perciò, nelle dinamiche della digitalizzazione, il fenomeno, che 
appare sempre più diffuso, solleva questioni giuridiche inedite e pone 
l’esigenza di capire se l’agire di queste entità digitali debba essere 
disciplinato attingendo alla dogmatica dei beni giuridici (art. 810 ss. 
c.c.), alla stregua di macchine il cui comportamento negoziale o 
aquiliano sia da imputare ai controllori o ai programmatori; oppure 
se, trattandosi di forme digitali evolute, il loro comportamento 
possa essere trattato in termini di soggettività o di para-soggettività 
giuridica, totale o parziale, nell’alternativa di affidarlo agli strumenti 
giuridici tradizionali o, in caso di loro inadeguatezza, all’elaborazione 
di nuove categorie giuridiche.

Di qui, la necessità di procedere a serie riflessioni culturali, 
etiche, filosofiche, religiose, tecnologiche e giuridiche, che, 
attraverso la reinterpretazione delle consolidate categorie 
giuridiche, alla luce dei valori della società post-moderna, siano 
in grado di proporre una rielaborazione avanzata della teoria della 
soggettività giuridica, attraverso soluzioni eticamente adeguate 
ai nuovi tempi, in linea con la frammentazione tecnologica dell’io 
morale18.

18 Z. Bauman, Le sfide dell’etica, traduzione di G. Bettini, 3 ed. Milano: Univer-
sale Economica Feltrinelli ,2018, p. 199.
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5.  L’ALTERNATIVA TRA UNA 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA PIENA E UNA 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA LIMITATA, 
RICONDUCIBILE AL FENOMENO 
DELL’INTERAZIONE UOMO-COMPUTER

La questione fondamentale, in relazione alle persone elettroniche 
o agli agenti-software autonomi, è quella di valutare se riconoscere 
loro una soggettività giuridica piena, analoga alla soggettività 
degli enti ma da essa diversa per il differente presupposto (la fictio 
iuris, nel caso degli enti; l’autonomia digitale, nel caso del robot 
auto-intelligente), oppure parlare di una soggettività limitata, 
riconducibile al fenomeno dell’interazione uomo-computer.

E’ evidente che, allo stato attuale, l’idea di una soggettività 
piena “non tiene conto della realtà”, che non consente ancora di 
“discorrere di un agire dell’automa” o dell’agente-software per 
il “perseguimento di un interesse proprio”19, quanto, piuttosto, 
lascia intravedere una “relazione tra principal ed agent, nella 
quale l’agent agisce in autonomia, pur essendo formalmente 
dipendente dal principal”20.

Difatti, nell’attuale realtà digitale, il fenomeno non è tanto 
quello “di un agire solitario del computer” quanto l’altro di “una 
interazione estremamente stretta dell’agire digitale e dell’agire 
umano”, che non postula “un agire libero e solitario dell’algoritmo”21.

19 G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti 
software autonomi, a cura di P. Femia. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane 2019, 
p. 30-31.

20 G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti 
software autonomi, a cura di P. Femia. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane 2019, 
p. 31, nt. 32.

21 G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti softwa-
re autonomi, a cura di P. Femia. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 31.
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Tale interazione ha una struttura asimmetrica, sia perché 
gli algoritmi non possiedono “le competenze psichiche degli 
esseri umani”, sia perché la comunicazione delle informazioni 
è unilaterale, ossia “proviene dalle sole persone e non dalla 
macchina”22.

6.  LA RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA DEL 16 FEBBRAIO 2017 PER 
L’ELABORAZIONE DI NORME DI DIRITTO 
CIVILE SULLA ROBOTICA DEI SISTEMI 
CYBERFISICI

Il Parlamento europeo, consapevole delle potenzialità di sviluppo 
dei sistemi cyberfisici, il 16 febbraio 2017 ha approvato una 
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione per 
l’elaborazione di norme di diritto civile sulla robotica [procedura 
2015/2103(INL)]23 24.

Anche nella società civile e nella comunità industriale, 
la crescente interazione tra l’uomo, il robot, il bot, l’androide 
e l’umanoide e la costruzione di macchine sofisticate ed 
intelligenti, capaci di apprendimento autonomo (c.d. auto-
apprendimento integrale) e di decisioni indipendenti, rendono 
sempre più impellente la regolamentazione legislativa delle varie 
manifestazioni sociali ed economiche dell’intelligenza artificiale 

22 G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti 
software autonomi, a cura di P. Femia. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 
p. 43-44.

23 Cfr. F. Parente, Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cyberne-
tica. La tutela post-moderna del corpo e della mente. Napoli: Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2018, p. 72.

24 M. Chiarelli, La sfida della regolazione europea dell’intelligenza artificiale.  
Diritto&Diritti-Diritto.it, 2017, p. 3.
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e forse l’elaborazione di uno status giuridico e di una personalità 
elettronica del robot25 26.

In realtà, il robot o l’androide, per quanto possa essere 
una macchina pensante altamente sofisticata, non può essere 
omologato all’uomo, posto che, nell’attività di elaborazione del 
pensiero, segue «percorsi logici impressi nel cervello positronico 
secondo una strada comunque delineata da altri (chi lo ha 
programmato o chi ha impartito l’ordine)»27 28 29.

In altri termini, qualunque macchina pensante, per quanto 
intelligente, non può essere reputata una persona, ma resta 
sempre un artefatto meccanico ed elettronico, perché manca 
del libero arbitrio, ossia di quel processo di «formazione 
dell’intimo volere», di quella libertà di decisione – connotata da 

25 Sul punto, cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, 
cit., p. 1-3; a favore del riconoscimento di uno «status giuridico» e di una «persona-
lità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in 
modo indipendente con terzi», Cfr. M. Iaselli, Robot con intelligenza artificiale, ver-
so una soggettività giuridica?. z www.altalex.com/documents/news/2017/02/21, 
2017, p. 1.

26 A. Magnani, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono nor-
me europee. z http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/tecnolo-
gie/2017-02-17, 2017, p. 2.

27 M. Iaselli, Robot con intelligenza artificiale, verso una soggettività giuridica?. 
z www.altalex.com/documents/news/2017/02/21.2017, p. 7.

28 F. Parente, Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. 
La tutela post-moderna del corpo e della mente. Napoli: Edizioni Scientifiche Italia-
ne, Napoli, 2018, p. 73.

29 Sul fronte dei diritti e dei doveri, la risoluzione propone una “Carta roboti-
ca”, sotto forma di codice deontologico per gli ingegneri e di codice per i comitati 
etici di ricerca, e specifiche licenze per i progettisti, con vincoli peculiari, come 
la garanzia di sicurezza per gli utenti e la funzionalità di una privacy by design, 
ossia di una privacy fin dalla progettazione del robot, in modo che le informazioni 
private siano sempre protette e gestite dall’utente e non dal robot o da terzi: così, 
A. Magnani, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme euro-
pee. z http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/tecnologie/2017-02-17, 
2017, p. 2.

http://www.altalex.com/documents/news/2017/02/21
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/tecnologie/2017-02-17
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/tecnologie/2017-02-17
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/tecnologie/2017-02-17
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imprevedibilità ed originalità – che è tipica ed esclusiva dell’uomo 
e che va al di là della mera riproduzione dei «percorsi logici» 
dell’umano30.

7.  GLI AGENTI-SOFTWARE COME 
PERSONE CYBERNETICHE DOTATE 
DI UNA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
LIMITATA CON CARATTERI  
DI ATEMPORALITÀ E ASPAZIALITÀ

Sebbene gli algoritmi siano capaci di auto-apprendimento, è difficile 
sostenere che la macchina computerizzata sia da parificare agli 
esseri umani, posto che la capacità di agire digitale si fonda su 
“flussi di informazioni rappresentate in linguaggio matematico”31 
che non consentono di assegnare ai processi comunicativi elaborati 
dagli agenti-software “una peculiare capacità di agire sul piano della 
effettività sociale”32.

Nel rapporto uomo-macchina, insomma, la comunicazione 
riguarda solo l’umano: mentre l’uomo è consapevole di dipendere 
dall’algoritmo, non è certo che l’algoritmo abbia coscienza  
di dipendere dall’uomo 33.

30 M. Iaselli, Robot con intelligenza artificiale, verso una soggettività giuridica?. 
z www.altalex.com/documents/news/2017/02/21.2017, p. 7-8.

31 G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti 
software autonomi, a cura di P. Femia. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 
p. 40.

32 G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti 
software autonomi, a cura di P. Femia. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 
p. 41.

33 G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti 
software autonomi, a cura di P. Femia. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 
p. 44, nt. 52.
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Dunque, malgrado la visuale tecnologica e post-moderna, 
la persona cybernetica o elettronica non può essere eticamente 
e giuridicamente assimilata all’uomo, né può essere ritenuta 
imputabile alla stregua dell’essere umano34 35 per l’assenza di 
consapevolezza di sé e dei propri atti36.

La rappresentazione di un agire libero dell’algoritmo trascura 
due requisiti fondamentali della catena comportamentale 
uomo-agente non umano intelligente: il controllo dell’agire 
dell’uomo sull’agire della macchina digitale come “potenziale 
di responsabilità”; il ruolo servente “assunto dagli agenti-software 
nelle interazioni uomo-macchina”37.

Perciò, allo stato attuale dei saperi giuridici e delle fonti, questi 
requisiti possono comportare soltanto il riconoscimento di una 
soggettività giuridica limitata degli agenti-software38, di cui occorre 
individuare le categorie ordinanti (ma ciò esula dalla sinteticità 
delle presenti riflessioni), che, in quanto legata al mondo del 
cyberspazio, presenta i caratteri dell’atemporalità (cronologica)  
e dell’aspazialità (fisica)39.

34 M. Iaselli, Robot con intelligenza artificiale, verso una soggettività giuridica?. 
z www.altalex.com/documents/news/2017/02/21.2017, p. 7 ss.

35 F. Parente, Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. 
La tutela post-moderna del corpo e della mente. Napoli: Edizioni Scientifiche Italia-
ne, Napoli, 2018, p. 73.

36 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 9.

37 G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti 
software autonomi, a cura di P. Femia. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 
p. 32.

38 G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti 
software autonomi, a cura di P. Femia. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 
p. 33, nt. 37.

39 G. Taddei Elmi, Soggettività artificiali e diritto. z www.altalex.com, 25 giugno 
2004, p. 9.
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Abstract: The article was devoted to the situation of children during the 
pandemic who, for various reasons, lost contact with education at 
school. The author defines the concept of invisible children in the 
remote education system, discusses individual groups of children who 
have dropped out of the education system, discusses the conditions 
of the disappearance of children and the effects of isolation. He cites 
the results of remote education research during the pandemic, in the 
opinion of students, emphasizing the difficulties that students write 
about. The author emphasizes the importance of children’s rights to 
education, guaranteed by the constitution and other legal acts, which 
are so important during the pandemic. Moreover, it proposes individual 
solutions.
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1. WSTĘP 
Nowa sytuacja na świecie spowodowana pojawieniem się wiru-
sa COVID-19 to sytuacja niezwykle trudna, to nowe okoliczno-
ści, z którymi przyszło się zmierzyć obywatelom całego świata. 
Niepokój, strach o byt swój i bliskich, niewiadome jutro spo-
wodowały destabilizację oraz kryzys na wielu płaszczyznach. 
Izolacja, z którą ludzie mieli do czynienia, to stan samotności 
i niepewności, z którym musieli zmierzyć się wszyscy, począw-
szy od małych dzieci po osoby w starszym wieku. Pandemia 
spowodowana koronawirusem miała ogromny wpływ na wszyst-
kie sektory życia jednostek, w tym również na edukację dzieci 
i młodzieży. 

Aby chronić zdrowie obywateli, podjęto decyzję o zamknię-
ciu szkół na wszystkich szczeblach edukacji. W celu realizacji 
prawa dzieci do nauki oraz zapewnienia ciągłości nauczania 
zdecydowano o rozpoczęciu edukacji zdalnej. Jednak ze wzglę-
du na poszczególne ograniczenia oraz bariery, które się poja-
wiły podczas wprowadzania zdalnej formy nauki, część dzieci 
zniknęła z systemu, nie kontynuując swojej edukacji, stając się 
„niewidzialnymi dziećmi”.

Do dziś nie wiadomo, ile w istocie było niewidzialnych dzie-
ci i ile nie powróci do edukacji od września tego roku. Czy tak 
naprawdę mamy jakąś alternatywę dla tych właśnie jednostek, 
aby zapewnić im prawo do nauki zagwarantowane Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej i innymi aktami prawnymi? Jak spra-
wić, aby inne dzieci nie dołączyły do grona dzieci niewidzialnych 
w przypadku ponownego wznowienia edukacji na odległość? 
Jakie wyzwania czekają wszystkich nauczycieli, pedagogów, 
rodziców i uczniów, by poradzić sobie z nową rzeczywistością? 
Według UNICEF-u niemal 1,3 mld uczniów, czyli ponad 72%, 
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nie chodzi do szkoły z powodu zamkniętych placówek edukacyj-
nych w 177 krajach na świecie1. 

Jak mówił wybitny pedagog Janusz Korczak, „Szkoła winna 
być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła […] – ona 
najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej 
i najbezwzględniej to, co jest w życiu zabagnionego”.

Utrudniony dostęp do nauki może mieć wiele nieodwracalnych 
następstw, w tym również w postaci wykluczenia edukacyjnego.

2.  NIEWIDZIALNE DZIECI – TRUDNOŚCI, 
BARIERY, OGRANICZENIA, JAKICH 
DOŚWIADCZAJĄ, ORAZ ICH SKUTKI 

W wyniku wybuchu pandemii w Polsce 17 marca 2020 r. wszystkie 
szkoły zostały zamknięte, zaś 25 marca rozpoczęły oficjalnie reali-
zację podstawy programowej w formie zdalnej na mocy rozporzą-
dzenia ministra edukacji. Lekcje w formie zdalnej były prowadzone 
w dwojaki sposób: metodą synchroniczną, czyli w formie telekon-
ferencji, która wymaga jednoczesnego uczestnictwa nauczyciela 
i wszystkich uczniów, oraz metodą asynchroniczną – nauczyciel 
wysyłał materiały a potem otrzymywał ich zwrot lub umawiał się na 
konsultacje z uczniami. W zależności od możliwości danej placów-
ki nauczanie realizowano w różny sposób. Spora część uczniów 
nie odnalazła się w nowej rzeczywistości edukacyjnej, nauczyciele 
stracili kontakt z niektórymi uczniami. Wiceprezydent Warszawy 
odpowiedzialna za oświatę stwierdziła, że „w stolicy 604 uczniów 
jest wyjętych z systemu. Oznacza to, że od początku zdalnej  

1 https://wiadomosci.onet.pl/swiat/koronawirus-dzien-dziecka-w-cieniu-
-pandemii/hcxy7z9?utm_source=pl.search.yahoo.com_viasg_wiadomosci-
&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 (do-
stęp: 1.06.2020). 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/koronawirus-dzien-dziecka-w-cieniu-pandemii/hcxy7z9?utm_source=pl.search.yahoo.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/koronawirus-dzien-dziecka-w-cieniu-pandemii/hcxy7z9?utm_source=pl.search.yahoo.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/koronawirus-dzien-dziecka-w-cieniu-pandemii/hcxy7z9?utm_source=pl.search.yahoo.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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edukacji nie było z nimi kontaktu”. Z kolei Marta Mazurek, wice-
przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania w Radzie Miasta 
Poznania, tłumaczy, że „przeprowadzone kontrole wykazały 227 
podobnych przypadków. Nie wiadomo jednak, jak wygląda sytu-
acja w innych miastach i mniejszych miejscowościach”2. 

W drugiej połowie kwietnia 2020 r. przeprowadzono badanie 
dyrektorów polskich szkół odnośnie do zdalnego realizowania 
programów nauczania w ramach projektu Lekcja Enter, z które-
go wynika, że „zdecydowana większość szkół deklaruje możli-
wość zdalnej realizacji programów nauczania, jednak osiem 
proc. dyrektorów stwierdziło, że jest to niemożliwe w mniejszym 
lub większym stopniu. Najwięcej problemów w realizacji podstawy 
programowej mają szkoły wiejskie i szkoły najmniejsze – prawdo-
podobnie z powodu braku odpowiednich zasobów”3. Większość 
dyrektorów zadeklarowała, że nauczyciele mają możliwość zdal-
nego monitorowania i oceniania postępów uczniów. Osiem pro-
cent z nich stwierdziło jednak, że w obecnych warunkach nie ma 
szans na prowadzenie ewaluacji. Najsłabiej pod tym względem 
wypadły szkoły znajdujące się na wsiach.

Okoliczności spowodowane pandemią, które się pojawiły, były 
nagłe i nieprzewidywalne, inaczej mówiąc, pojawił się kryzys, któ-
ry rozumiany jest jako „stan dezorganizacji, w którym człowiek do-
świadcza poczucia lęku, szoku i trudności związanych z przeżywa-
niem określonej sytuacji”4. Kryzys trwa przez określony czas i każdy 
z uczniów w inny sposób go przechodzi oraz sobie z nim radzi.

2 https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/w-okresie-pandemii-
nauczyciele-stracili-kontakt-z-wieloma-uczniami-dzieci-te-wypad%C5%82y-na-
kilka-miesi%C4%99cy-z-systemu-edukacji/ar-BB15DOpP (dostęp: 1.06.2020). 

3 https://www.rodzice.pl/edukacja-w-czasach-epidemii/ (dostęp: 1.06.2020). 
4 BRAMMER, L.M.: Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności. War-

szawa: Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologiczne-
go, 1984, s. 145.

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/w-okresie-pandemii-nauczyciele-stracili-kontakt-z-wieloma-uczniami-dzieci-te-wypad%C5%82y-na-kilka-miesi%C4%99cy-z-systemu-edukacji/ar-BB15DOpP
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/w-okresie-pandemii-nauczyciele-stracili-kontakt-z-wieloma-uczniami-dzieci-te-wypad%C5%82y-na-kilka-miesi%C4%99cy-z-systemu-edukacji/ar-BB15DOpP
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/w-okresie-pandemii-nauczyciele-stracili-kontakt-z-wieloma-uczniami-dzieci-te-wypad%C5%82y-na-kilka-miesi%C4%99cy-z-systemu-edukacji/ar-BB15DOpP
https://www.rodzice.pl/edukacja-w-czasach-epidemii/
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Kryzys może się przekształcić w serię nawracających przeło-
mów transkryzysowych, czyli dla niektórych osób może się on oka-
zać zjawiskiem bardzo złożonym i trudnym do poradzenia sobie.

Każdy kryzys posiada swoją dynamikę – wyróżniamy w nim 
następujące etapy: 
1. Doświadczenie napięcia jako konsekwencja narastających 

w nas emocji (lęku, niepewności, złości i gniewu itp.). Prowa-
dzi to do uruchomienia naszych zwykłych reakcji adaptacyj-
nych (poszukiwanie informacji, racjonalizacja, poszukiwanie 
wsparcia u bliskich, uciekanie w czynności zastępcze itp.). 
Napięcie może objawiać się niemal obsesyjnym śledzeniem 
przyrostu zachorowań na koronawirusa w Polsce i na świecie, 
czasem nawet kosztem zaniedbywania naszych codziennych 
obowiązków. Mogą też pojawić się reakcje zupełnie przeciw-
ne – ucieczka od rzeczywistości w oglądanie seriali, granie 
w gry komputerowe, po to żeby nie myśleć o zewnętrznej sy-
tuacji. Dorośli podejmują działania zaradcze, co pozwala na 
odzyskanie poczucia kontroli nad sytuacją (stąd w pierwszym 
etapie pandemii w Polsce pojawiło się zjawisko panicznego 
wykupywania produktów). 

2. Tkwienie w sytuacji, która się nie zmienia, podczas gdy bodźce 
ciągle do nas napływają, sprawia, że napięcie w nas narasta. 
Dochodzi do tego świadomość, że nasze metody radzenia 
sobie z sytuacją nie są skuteczne. Refleksja ta powoduje, 
że pojawia się w nas poczucie bezradności i frustracji. Po 
pierwszych próbach zaadaptowania uświadamiamy sobie, że 
sytuacja szybko nie minie, a nasze pomysły na poradzenie 
sobie z nią nie do końca się sprawdzają. Oglądanie zaległych 
odcinków seriali zaczyna nas męczyć, dochodzi do konflik-
tów na tle tego, co, kto i kiedy ogląda. Powierzchnia naszego 
mieszkania zaczyna „się zmniejszać”, co sprawia, iż brakuje 
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nam przestrzeni zapewniającej prywatność. Coraz częściej 
dochodzi do drobnych napięć pomiędzy członkami rodziny, 
a także konfliktów z innymi ludźmi. 

3. Narastający w nas dyskomfort, który sprawia, że sięgamy po 
nadzwyczajne środki wewnętrzne lub zewnętrzne (zmie-
niamy perspektywę spojrzenia na problem, weryfikujemy 
cele życiowe, szukamy oparcia w autorytetach lub insty-
tucjach, staramy się zrobić coś pożytecznego dla innych, 
szukamy pomocy u specjalistów itp.). Powyższe działania 
dają nam poczucie stabilizacji i odzyskiwania kontroli nad 
życiem, a wówczas objawy ulegają złagodzeniu. Skoro pan-
demia nie przemija, a proste sposoby na poradzenie so-
bie z jej konsekwencjami nie działają, rozpoczynamy pro-
ces przebudowywania naszych celów – skoro nie możemy 
mieć tego, co chcemy, to zaczynamy wykorzystywać to, co 
mamy. W codziennym życiu przekłada się to na nadrabianie 
zaległości. W centrum naszych działań stają sprawy waż-
ne, które kiedyś wypchnęły sprawy pilne. Rozpoczynamy 
sprzątanie, wracamy do nauki języka, uczymy się przygo-
towywać posiłki.

 4. Jeśli w trzecim etapie kryzys nie ulegnie złagodzeniu, to prze-
chodzi on w ostrą fazę, która przyjmuje postać poważnych 
dysfunkcji w zachowaniu i/lub utratę kontroli emocjonalnej. 
Czwarta faza radzenia sobie z kryzysem jest właściwie do-
świadczaniem konsekwencji niemożności poradzenia sobie 
z zaistniałą sytuacją. Jeśli nie opanujemy narastających 
emocji, nie znajdziemy nowych sposobów realizacji celów 
lub nie wyznaczymy sobie nowych atrakcyjnych celów ży-
ciowych, to zasoby nasze wygasają i popadamy w marazm 
oraz bezradność. Może to zaowocować myślami depresyj-
nymi, niestabilnością emocjonalną (która może przejawiać 
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się pod postacią nerwic, fobii, psychosomatyzacji) lub nad-
używaniem substancji psychoaktywnych5.

Wobec powyższego bardzo ważne jest obserwowanie zacho-
wania dziecka lub ucznia, czyli: czy koncentruje się na zagroże-
niach, ma obniżony nastrój, przejawia objawy lękowe czy zabu-
rzenia snu, zmienił się jego sposób przeżywania oraz okazywania 
emocji i uczuć, wykazuje nieadekwatne do sytuacji zachowanie 
i postrzeganie świata. Wystąpienie bowiem powyższych poszcze-
gólnych symptomów może wskazywać, iż dziecko znalazło się 
w kryzysie. W takiej sytuacji należy: 

 wysłuchać, co dziecko ma do powiedzenia,
 nie wyśmiewać go, 
 nie zadawać wielu pytań,
 nie straszyć specjalistami, takimi jak psychiatra,
  być czujnym, upewnić się, czy nie pojawiły się u dziecka 

niepokojące sygnały lub myśli samobójcze,
  sugerować, aby w trudniejszym momencie życia nie po-

dejmowało istotnych decyzji,
 być w stałym kontakcie z uczniem i rodzicami.

Niewidzialne dzieci w systemie zdalnej edukacji to osoby, któ-
re z różnych powodów przestały brać udział w lekcjach prowadzo-
nych online.

Wśród nich można wyróżnić następujące grupy:
  dzieci wychowujące się w rodzinie, w której pojawił się kry-

zys lub dysfunkcja,
  dzieci wychowujące się w rodzinie patologicznej (w której 

występuje np. przemoc, uzależnienia),

5 PYŻALSKI, J.: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-9. Warszawa: 
EduAkcja, 2020. s. 9.



ALEKSANDRA LUKASEK

392

  nastolatki przebywające w placówce opiekuńczej lub reso-
cjalizacyjnej,

  dzieci, które utraciły kontakt z dorosłymi (rodzicami, na-
uczycielami),

  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które nie 
mogły korzystać w pełni z edukacji zdalnej podczas roku 
szkolnego. Grupa ta potrzebuje specyficznych zasobów 
dostosowanych do swoich potrzeb. „W szkołach integracyj-
nych nauczyciele zwracają uwagę na specyficzne trudności 
dzieci z orzeczeniami. W ich przypadku edukacja zdalna 
oznacza bardzo duże, czasochłonne zaangażowanie rodzi-
ców. W konsekwencji niektóre z nich w ogóle nie uczestni-
czą w edukacji zdalnej, doświadczają wykluczenia”6.

Do powodów zniknięcia dzieci z systemu edukacji należą:
  brak kontaktu z rówieśnikami,
  stres, kryzys, początki depresji spowodowane sytuacją 

epidemiologiczną w kraju,
  brak wsparcia ze strony bliskich (dziecko pozostawione 

same sobie),
  sytuacja gdy rodzic jest w pracy lub pracuje w trybie home 

office, zaś dziecko pozostaje samo bez pomocy w tym 
czasie: „dzieci po tym miesiącu już bardzo źle znoszą izo-
lację. Czują się samotne, często rodzice muszą dużo pra-
cować w trybie home office, albo na odwrót, stracili pracę 
i w domu jest nieciekawie, więc ten brak odskoczni w po-
staci wyjścia do szkoły jest bardzo trudny”7,

6 Centrum cyfrowe. Edukacja zdalna podczas pandemii. Raport z badań: 2020, 
s. 5.

7 Tamże, s. 5.



NIEWIDZIALNE DZIECI W SYSTEMIE ZDALNEJ EDUKACJI...

393

  trudności z usiedzeniem przez wiele godzin przed kom-
puterem: „u nas są dzieci z depresją, wiem, że one korzy-
stają z pomocy psychologa szkolnego, który jest dostępny 
online dla uczniów, dla nauczycieli, dla rodziców. Ale są 
też dzieci, które po prostu ciężko znoszą siedzenie tyle go-
dzin przy komputerze. I też się to odbija na ich psychice”8,

  trudna sytuacja w domu (np. chory domownik),
  unikanie obowiązków szkolnych przez dzieci,
  zafascynowanie usługami oferowanymi w sieci (zakupy, 

gry, muzyka itp.), 
  trudności pojawiające się w efekcie niewłaściwego korzysta-

nia z sieci: „bardzo często zdarza się, że dziecko, przeglą-
dając strony w sieci, myśli, że może ściągnąć pliki z muzyką 
albo film tylko dlatego, że gdzieś znalazło informację, że to 
jest za darmo. W związku z tym loguje się na stronie, podaje 
swoje dane – często prawdziwe dane osobowe – i potem 
pojawiają się problemy...”9 – dziecko zamiast skupić się na 
nauce, zastanawia się, jak rozwiązać swoje problemy w sieci.

Powodami, które mogły mieć pośredni lub bezpośredni wpływ 
na utratę kontaktu uczniów ze szkołą, są również ograniczenia lub 
bariery, takie jak:

  brak komputera stacjonarnego lub laptopa (w rodzinach 
ubogich, dysfunkcyjnych, romskich lub uchodźczych), 

  ograniczony dostęp do sprzętu (rodzice pracujący w trybie 
home office używają domowego sprzętu elektroniczne-
go, problemy w rodzinach wielodzietnych, gdzie również 
sprzęt jest, ale w niewystarczającej ilości),

8 Tamże, s. 5.
9 NIEDZIÓŁKA, I.: Dziecko jako konsument / Child as a consumer. W: Journal of 

Modern Science, 2014, nr 1, s. 427. 
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  połączenie z Internetem tylko poprzez telefon komórkowy, 
co powoduje ograniczony dostęp do sieci,

  brak kamerki,
  brak drukarki, co uniemożliwia drukowanie materiałów.
  bariery związane z dostępem do Internetu:

–  całkowity brak Internetu,
–  niewystarczająca jakość połączenia, szczególnie w mniej-

szych miejscowościach i na wsiach, 
–  niski limit danych do wykorzystania,

  bariery wynikające z braku pewnych umiejętności, np. 
korzystania z poszczególnych narzędzi służących do 
zdalnego połączenia, co dotyczy głównie młodszych 
dzieci. „W klasach młodszych lekcje online nie spraw-
dzają się. Dzieci nie potrafią się skupić, rodzice często 
pracują, dzieci są pod opieką dziadków lub innych osób, 
które nie potrafiłyby obsłużyć sprzętu. Uczniowie nawet 
klasy IV wstydzą się przed kamerą. Niechętnie odzywają 
się podczas lekcji […]”10.

  bariery związane z warunkami lokalowymi (małe mieszka-
nie, cała rodzina pracująca zdalnie).

Wszystkie dzieci przebywające w izolacji spowodowanej pan-
demią dotknęła samotność o wielu wymiarach. Przyjmuje się, że 
„samotność jest złożonym i wielowymiarowym psychospołecznym 
doświadczeniem człowieka występującym pod różną postacią i ze 
złożonym natężeniem. Jest to nieprzyjemne uczucie, pojawiające 
się na skutek niezgodności pomiędzy oczekiwaniami a realnymi 
możliwościami. Należy do stanów emocjonalnych, w których jed-
nostka jest świadoma izolacji od innych osób i niemożności dzia-

10 https://lekcjaenter.pl/o-projekcie (dostęp: 1.06.2020), s. 30.

https://lekcjaenter.pl/o-projekcie
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łania na ich korzyść”11. Dlatego tak bardzo ważne jest utrzymanie 
kontaktu z dziećmi, które przestraszone, wylęknione i samotne, 
potrzebują tych relacji jak nigdy dotąd, by czuły się otoczone opie-
ką i na tyle, na ile jest to możliwe, miały poczucie bezpieczeństwa. 
Utrzymanie kontaktu nauczycieli z uczniami i poprawne relacje to 
podstawa dalszej edukacji, gdyż jeśli ich nie ma, w czasach zagro-
żenia życia nie ma również mowy o żadnej nauce.

Należy pamiętać, że jeśli izolacja od świata zewnętrznego 
nie jest wyborem celowym, świadomym, może prowadzić do 
zdezorganizowania egzystencji człowieka, wywoływać reakcje 
o charakterze autodestruktywnym, co może mieć negatywny 
wpływ na samopoczucie dzieci oraz powodować nieodwracalne 
długofalowe skutki, takie jak:

  poczucie bezradności i bezsilności,
  zagubienie,
  lęk,
  konflikty,
  problemy ze snem,
  nadmierne objadanie się,
  głodzenie się,
  depresje,
  samouszkodzenia,
  popadanie w uzależnienia,
  przekraczanie granicy prawa (drobne przestępstwa),
  próby samobójcze,
  zaległości szkolne,
  stanie się ofiarą wyłudzenia danych osobowych w sieci,
  wykluczenie edukacyjne.

11 REMBOWSKI, J.: Psychologiczne badania nad samotnością. W: Psychologia 
Wychowawcza, 1991, nr 5, s. 409–418. 
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3.  EDUKACJA ZDALNA  
W CZASIE PANDEMII W OPINII UCZNIÓW 

W ostatnim tygodniu kwietnia 2020 r. – w siódmym tygodniu do-
świadczania modelu edukacji zdalnej – została przeprowadzona 
wśród uczniów ogólnopolska ankieta. Celem było zebranie infor-
macji od uczniów klas 7–8 szkoły podstawowej oraz młodzieży ze 
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na temat zalet 
i wad edukacji na odległość.

Ankieta została upowszechniona poprzez nauczycieli zaan-
gażowanych w sieci współpracy (Grupa Eduzmieniaczy, Wiosna 
Edukacji, projekt społeczny „Lekcje w sieci”) oraz współpracują-
cych z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Udział w ankiecie wzięło 586 uczniów – 34% z nich to 
uczniowie szkół podstawowych i 66% to uczniowie szkół ponad-
podstawowych lub ponadgimnazjalnych.

Wniosek uzyskany w wyniku opracowania danych z prze-
prowadzonych badań był następujący: najczęstsze problemy 
doświadczane podczas realizacji modelu edukacji zdalnej to:

  „zbyt dużo zadań przesyłanych przez nauczycieli – 64,2%,
  brak kontaktu z koleżankami i kolegami – 42%,
  problemy z koncentracją – 37%,
  zaplanowanie codziennej nauki – 26,5%,
  ustalenie priorytetów w uczeniu się – 24,1%,
  brak kontaktu z nauczycielem – 20,3%,
  kłopot ze sprawdzeniem, czy się nauczyłem/łam – 16,7%,
  brak dostępu do wartościowych materiałów – 14,7%,
  brak warunków do nauki – 14,2%,
  brak dostępu do Internetu – 8,2%”12.

12 https://gorzenska.com/2020/05/12/edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-
doswiadczenia-uczniow/ (dostęp: 10.08.2020). 

https://gorzenska.com/2020/05/12/edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-doswiadczenia-uczniow/
https://gorzenska.com/2020/05/12/edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-doswiadczenia-uczniow/
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Podawane przez uczniów bariery nie pomagają im w nauce, 
a wręcz przysparzają dodatkowych trudności, z którymi wiele 
dzieci nie potrafi sobie poradzić. Czując bezradność i bezsilność, 
zaczynają się wycofywać, co powoduje niejednokrotnie ucieczkę 
z systemu edukacji. Dlatego tak istotne jest wyjście naprzeciw 
pojawiającym się trudnościom i w myśl prawa dziecka do nauki 
zagwarantowanie różnych form pomocy edukacyjnej. 

4. PRAWO DZIECKA DO NAUKI
Prawo do nauki jest jednym z podstawowych praw człowieka. 
Jego istnienie jest uznane przez Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka (art. 26), Międzynarodowy pakt praw ekonomicznych, 
społecznych i kulturalnych (art. 28) i Konwencję o prawach dziec-
ka oraz przez inne traktaty międzynarodowe. Artykuł 70 obowią-
zującej w Polsce Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, 
że każdy ma prawo do nauki, zaś nauka do 18. roku życia jest 
obowiązkowa. 

Według Konstytucji RP:
1.  Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obo-

wiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa 
ustawa.

2.  Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może 
dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez 
publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.

3.  Rodzice mają wolność w kwestii wyboru szkół dla swoich dzie-
ci – mogą zatem wybrać placówki inne niż publiczne. Obywa-
tele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowaw-
czych. Warunki powoływania i działalności szkół niepublicz-
nych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, 
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a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i za-
kładami wychowawczymi określa ustawa.

4.  Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy 
dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy 
indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów 
i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.

5.  Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określo-
nych w ustawie13.

Artykuł 28 Konwencji o prawach dziecka mówi, że:
1.  Państwa strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stop-

niowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans, 
w szczególności:
a)  uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłat-

nym dla wszystkich;
b)  będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa śred-

niego, zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego, 
uczynią je dostępnymi dla każdego dziecka oraz podejmą 
w tym celu odpowiednie kroki, takie jak wprowadzenie bez-
płatnego nauczania oraz udzielanie w razie potrzeby pomo-
cy finansowej;

c)  za pomocą wszelkich właściwych środków uczynią szkol-
nictwo wyższe dostępnym dla wszystkich na zasadzie zdol-
ności;

d)  udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo 
szkolne i zawodowe;

e)  podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszcza-
nia do szkół oraz zmniejszenia wskaźnika porzucania nauki.

13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r.  
Nr 78, poz. 48).
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2.  Państwa strony będą podejmowały wszelkie właściwe środki 
zapewniające, aby dyscyplina szkolna była stosowana w spo-
sób zgodny z ludzką godnością dziecka i niniejszą konwencją.

3.  Państwa strony będą popierały i rozwijały międzynarodową 
współpracę w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przy-
czyniania się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na 
świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej 
i nowoczesnych metod nauczania. W tym zakresie należy przede 
wszystkim uwzględniać potrzeby krajów rozwijających się.

Według art. 29 Konwencji o prawach dziecka: 
1.  Państwa strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierun-

kowana na:
a)  rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talen-

tów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka;
b)  rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podsta-

wowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Naro-
dów Zjednoczonych;

c  rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsa-
mości kulturowej, języka i wartości, dla wartości narodowych 
kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko 
pochodzi, jak i dla innych kultur;

d)  przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym 
społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, 
równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi naroda-
mi, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz oso-
bami rdzennego pochodzenia;

e)  rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego14.

14 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
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6 września 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach 
osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. Przystępując do 
grona państw stron tej umowy, Polska przyjęła szereg zobowiązań 
mających na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym moż-
liwości pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym 
i integracji społecznej. Wprowadzaniu w życie tego założenia słu-
żyć ma m.in. obowiązek zapewnienia przez państwo włączające-
go systemu kształcenia umożliwiającego integrację na wszystkich 
poziomach edukacji, o czym stanowi art. 24 Konwencji. W ramach 
niniejszego postanowienia państwa strony mają za zadanie zadbać 
o to, aby osoby z niepełnosprawnościami nie były wykluczane z po-
wszechnego systemu edukacji ze względu na niepełnosprawność, 
a także żeby dzieci niepełnosprawne nie były pozbawiane bezpłat-
nej i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub pobierania na-
uczania na poziomie średnim. Wiąże się to z koniecznością zapew-
nienia uczniom z niepełnosprawnościami racjonalnych usprawnień, 
zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami15.

Zapewnienie edukacji dzieciom w sytuacjach wyjątkowych, 
takich jak pandemia, jest szczególnie ważne, gdyż sytuacja izo-
lacji to przedłużający się brak kontaktu z rówieśnikami i ogromna 
samotność, ale również pogłębianie się różnic edukacyjnych po-
między dziećmi, co może spowodować wykluczenie społeczne.

5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
Od 1 września 2020 r. decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dzieci zaczynają naukę stacjonarnie w szkole, będą jednak obo-
wiązywały trzy warianty nauczania, przy czym o wyborze wariantu 
będzie decydował dyrektor placówki.

15 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169).
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Zaproponowano następujące warianty:
A – wszyscy uczniowie idą do szkoły, 
B – część uczniów jest w szkole, pozostali uczą się z domów  

(wariant hybrydowy), 
C – wszyscy uczniowie przechodzą na naukę zdalną.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
i po zasięgnięciu opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicz-
nej będzie mógł ograniczyć funkcjonowanie szkoły, zaś w razie 
pogarszania się sytuacji będzie mógł zdecydować o całkowitym 
przejściu na e-nauczanie.

W przypadku pojawienia się osoby chorej na COVID-19 
(dziecka lub pracownika szkoły) zostaną odszukane osoby, które 
miały kontakt z zakażonym i ewentualnie skieruje się je na kwaran-
tannę. „Jeśli dziecko zacznie się źle czuć, nauczyciel powinien jak 
najszybciej odseparować ucznia od kolegów. Rekomendujemy, by 
każda szkoła miała specjalną »izolatkę«, w której dziecko będzie 
przebywać do czasu podjęcia decyzji o kontynuacji nauki”16 – mówi 
Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Powyższe wytyczne wskazują, że aby pomóc dzieciom, któ-
re zniknęły z systemu zdalnej edukacji oraz zapobiec kolejnym 
takim przypadkom, należałoby powołać kryzysową grupę wspar-
cia (KGW) dla dzieci niewidzialnych, które mają do nadrobienia 
pół roku nauki.

Grupa ta zajęłaby się diagnozą oraz opracowaniem strate-
gii dla każdego dziecka indywidualnie w zależności od powodu 
jego zniknięcia z systemu nauczania na odległość wraz z wdra-
żaniem i stopniowym przywracaniem dzieci do nauki.

16 https://dziennikzachodni.pl/uczniowie-wracaja-do-szkol-1-wrzesnia-
2020-roku-ministerstwo-wprowadza-trzy-modele-edukacji-i-specjalne-zasady-
obowiazujace-w/ar/c1-15125245 (dostęp: 15.08.2020). 

https://dziennikzachodni.pl/uczniowie-wracaja-do-szkol-1-wrzesnia-2020-roku-ministerstwo-wprowadza-trzy-modele-edukacji-i-specjalne-zasady-obowiazujace-w/ar/c1-15125245%20%5b15
https://dziennikzachodni.pl/uczniowie-wracaja-do-szkol-1-wrzesnia-2020-roku-ministerstwo-wprowadza-trzy-modele-edukacji-i-specjalne-zasady-obowiazujace-w/ar/c1-15125245%20%5b15
https://dziennikzachodni.pl/uczniowie-wracaja-do-szkol-1-wrzesnia-2020-roku-ministerstwo-wprowadza-trzy-modele-edukacji-i-specjalne-zasady-obowiazujace-w/ar/c1-15125245%20%5b15
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W skład kryzysowej grupy wsparcia powinni wchodzić:
  opiekun dziecka z ramienia szkoły – może to być pedagog, 

psycholog, wychowawca lub inny specjalista, 
  pracownik innej instytucji np. terapeuta, pracownik socjalny, 

pracownik placówki opiekuńczej w przypadku dzieci z pla-
cówki resocjalizacyjnej czy opiekuńczo-wychowawczej, 

  osoba z policji lub straży miejskiej (w razie potrzeby). 

Do zadań grupy wsparcia należałoby m.in.: 
  odszukanie dzieci niewidzialnych,
  zdiagnozowanie sytuacji, w jakiej się znalazły się takie 

dzieci, zebranie wszystkich informacji z różnych środowisk 
społecznych, w których wcześniej funkcjonowały,

  postawienie hipotez dotyczących sytuacji danego dziecka,
  weryfikacja postawionych hipotez i ustalenie powodu lub 

powodów, dla których dzieci nie kontaktowały się ze szkołą,
  opracowanie strategii działań dla danego dziecka i jego 

rodziny,
  powołanie zespołu z ramienia szkoły (wychowawca, peda-

gog i psycholog) do współpracy z kryzysową grupą wspar-
cia (KGW).

Każdej z tych osób powinien być przyporządkowany opiekun 
z ramienia szkoły, który byłby zarówno opiekunem dziecka, jak 
i jego łącznikiem pomiędzy poszczególnymi nauczycielami, rodzi-
cami i innymi instytucjami.

Po ustaleniu powodu zniknięcia dziecka z systemu edukacji 
należałoby opracować sposób pomocy mu, zapewnić opiekę psy-
chologa oraz innych specjalistów potrzebnych w danym przypad-
ku, jak również zadbać o systematyczny kontakt z dzieckiem oraz 
jego prawnymi opiekunami. 
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W zależności od tego, w jakiej grupie znajduje się dziecko, 
wskazane byłoby podjęcie odpowiednich form pomocy:

  Dzieciom, których rodziny znalazły się w kryzysie lub np. 
straciły pracę, należy udzielić szczególnej pomocy, by 
kryzys mogły pokonać jak najszybciej. 

  Dzieci wychowujące się w rodzinach patologicznych, 
w których występuje przemoc czy uzależnienia, prawdo-
podobnie podczas pandemii musiały sobie same radzić 
w trudnej sytuacji rodzinnej, a dodatkowo wyzwaniem 
a zarazem utrudnieniem było dla nich zdalne nauczanie. 
To szczególna grupa dzieci, która bez wsparcia z zewnątrz 
się nie odnajdzie, a co więcej, bez pomocy może nigdy do 
szkoły nie powrócić. Możemy spodziewać się, że dzieci te 
– podobnie jak dzieci ulicy – wypadną na stałe z systemu 
edukacji.

  Nastolatki przebywające w placówce opiekuńczej lub re-
socjalizacyjnej to dzieci zazwyczaj odrzucone przez rodzi-
ców, z niskim poczuciem wartości i niską samooceną, któ-
re w czasach pandemii powinny zostać otoczone fachową 
opieką, mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz 
różne formy kontynuacji nauki.

  Dzieci, które utraciły kontakt z dorosłymi (rodzicami, na-
uczycielami) z różnych powodów to dzieci, którym rów-
nież powinno się udzielić specjalistycznej pomocy.

  Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
niewidome czy niesłyszące, ze względu na bariery zdro-
wotne powinny mieć tak skonstruowany i dopasowany do 
swoich potrzeb plan nauczania, by nie ucierpiała ich edu-
kacja i mogła być kontynuowana terapia.
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Ważne jest też powołanie drugiego zespołu, tzw. szkolnej gru-
py wsparcia (SGW), w każdej placówce, w skład której wchodziły-
by dzieci i osoba dorosła czuwająca nad pracą danej grupy.

Do zadań tej grupy należałyby m.in.:
  pomoc w odrabianiu prac domowych, 
  organizowanie webinariów na dany temat, zgodnie z zain-

teresowaniami uczniów,
  organizowanie wspólnych imprez klasowych, również on-

line,
  prowadzenie telefonu zaufania,
  założenie skrzynki zaufania,
  organizowanie szkoleń z zakresu bezpiecznego korzysta-

nia z sieci.

W czasach pandemii szczególnie ważna jest systematycz-
na współpraca z rodzicami, bez której trudno jest czasem pomóc 
dzieciom, które pobierają naukę zdalnie.

Gdybyśmy mieli edukację przedstawić w formie piramidy, to 
jej podstawą byłyby relacje społeczne, poczucie bezpieczeństwa, 
czyli to, co jest zaburzone ze względu na sytuację epidemiczną, 
ale też sytuację ekonomiczną, która jest teraz w wielu rodzinach 
zachwiana. Dydaktyka znajdowałaby się na szczycie piramidy17.

6. PODSUMOWANIE
Czas pandemii, w którym przyszło odnaleźć się uczniom, to czas 
pewnego rodzaju próby odwagi i samodzielności. Pamiętać na-
leży, że zarówno dzieci, które rozpoczęły naukę, czy nastolatki 

17 https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/7727346,edukacja-nau-
czanie-zdalne-koronawirus-pandemia-szkola-relacja-nauczyciel-uczen.html 
(dostęp: 10.08.2020). 

https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/7727346,edukacja-nauczanie-zdalne-koronawirus-pandemia-szkola-relacja-nauczyciel-uczen.html
https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/7727346,edukacja-nauczanie-zdalne-koronawirus-pandemia-szkola-relacja-nauczyciel-uczen.html
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w wieku dojrzewania bez wsparcia dorosłych nie poradzą sobie, 
potrzebują drogowskazu, oazy bezpieczeństwa oraz poczucia, że 
w tej trudnej sytuacji nie są same. Dlatego tak ważne jest wsparcie 
kadry pedagogicznej oraz systematyczne, dobre, konstruktywne 
relacje ucznia z nauczycielem oraz ucznia z uczniem. 

Niewidzialne dzieci to osoby szczególnie narażone na wyklu-
czenie, dlatego należy przyjąć różne strategie działania mające 
na celu powrót dzieci do systemu edukacji, w zależności od grupy, 
w której dziecko się znajduje. Ważne jest, aby dowiedzieć się, 
dlaczego dziecko opuściło edukację na odległość, co się takie-
go wydarzyło w jego życiu, że nie poradziło sobie i wymknęło się 
z systemu edukacji.

Postawienie diagnozy sytuacji tych dzieci to zadanie dla wielu 
osób, począwszy od grona pedagogicznego, a skończywszy na pra-
cownikach socjalnych, jak również pracownikach innych instytucji.

Tylko bowiem współpraca w zespołach interdyscyplinarnych 
umożliwi pomoc i wyjście naprzeciw tym grupom dzieci.

Chociaż edukacja zdalna daje uczniom łatwy i szybki do-
stęp do informacji, to jednak potrzebny jest ktoś kompetentny, kto 
wskaże najlepsze źródła wiedzy i określi ich zakres, niezbędny do 
uzyskania danego poziomu wykształcenia. Nieoceniony staje się 
więc nauczyciel (organizator edukacji), który określa tryb uczenia 
się, wskazuje środki dydaktyczne i techniczne, które będą wyko-
rzystywane w trakcie nauki.

W procesie dydaktycznym w edukacji na odległość ważne 
jest, aby nauczyciel i uczeń systematycznie się ze sobą konsul-
towali. Kontakt z nauczycielem powinien być możliwy także poza 
ustalonymi terminami, ponieważ zawsze trzeba się liczyć z wy-
stąpieniem u uczniów nieprzewidzianych trudności w zrozumieniu 
materiału lub treści zadań do samodzielnego wykonania. Uczeń 
powinien mieć także zapewniony kontakt ze szkołą, aby mógł  
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załatwić w dogodnym dla siebie czasie formalności administra-
cyjne oraz skorzystać z pomocy innego nauczyciela niż ten  
wyznaczony. 

Edukacja niestacjonarna jest wyzwaniem dla ucznia, który musi 
podejmować naukę z własnej woli, być konsekwentny, systematycz-
ny i punktualny, gdy oddaje zadania domowe. Istotną rolę odgrywa 
zmysł praktyczny uczącego się, jego zdolność łączenia teorii z prak-
tyką, samodzielność, silna motywacja i chęć do nauki. Dla niektórych 
osób dużą przeszkodą w kształceniu na odległość jest ograniczony 
kontakt z prowadzącym oraz innymi uczniami. Dlatego ważne jest, 
aby nauczyciel umożliwiał swoim uczniom częstszy kontakt.

W czasach pandemii najważniejsza jest obserwacja uczniów 
oraz współpraca z nimi, by zapobiec ewentualnemu zniknięciu 
dzieci z systemu edukacyjnego, istotna jest również współpraca 
z rodzicem lub opiekunem prawnym danego dziecka, by nie dopu-
ścić do przerwy w jego edukacji, a jeśli tak się zdarzy, najszybciej 
jak to możliwe interweniować w danej sprawie.

„Ponieważ świat stoi w obliczu nierówności, bardziej niż kiedykol-
wiek potrzebujemy edukacji, wielkiego wyrównania szans. Musi-
my już teraz podjąć odważne kroki, aby stworzyć integracyjne, 
odporne i wysokiej jakości systemy edukacji dostosowane do 
przyszłości” – mówi Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ.

„Stopniowe wyłanianie się społeczeństwa edukacyjnego stwarza 
szanse przełamania stereotypu kształcenia skoncentrowanego 
w czasie, kształcenia młodzieży, kształcenia w określonej prze-
strzeni, kształcenia szkolnego i powierzonego jednemu nauczy-
cielowi czy zespołowi składającemu się z nauczycieli uczących 
indywidualnie – sukcesywnie lub jednocześnie. Rozmaitość spo-
sobów dostępu do wiedzy i różnorodność podmiotów procesu 
kształcenia są niezbędne do kreowania edukacji bez barier, gwa-
rantującej społeczeństwo bez barier”18.

18 MAJOR, F.: Edukacja w perspektywie roku 2020: Edukacja na odległość czy 
w zasięgu ręki?, tłum. Wolf, J., Janik, A., Rabczuk, W. Paryż, 1999, s. 393.
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Abstract: The COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus, like 
any other disease spreading rapidly around the world, is inherently 
linked to the issue of human and civil rights restrictions. In an effective 
fight against the epidemic, the introduction of restrictions is necessary 
in order to minimize the negative economic and social effects of 
the disease in a highly efficient way, as well as to counteract the 
progressiveness of human infection. Restrictions are necessary to 
protect human health and life. By introducing restrictions, the authorities 
use the available legal tools that enable them to enter the sphere of 
rights. It is undesirable that the situation in which practically the whole 
world finds itself should be used by the authorities to increase their 
powers and to act without a legal basis. The article is devoted to the 
analysis of the available legal structures that allow for the restriction of 
rights and freedoms in Polish legislation in relation to the problems that 
have arisen in connection with the corona virus pandemic in Poland. 
The work also shows solutions chosen by other countries in the world. 
The sources for this article were scientific articles and online materials 
on human rights, as well as quite new, though very few publications 
on the problem of restriction of freedom during a pandemic. Moreover, 
case law and legal acts were also used.

Keywords: pandemic, corona virus 2 (SARS-CoV-2), human rights, civil 
liberties
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Streszczenie: Pandemia COVID-19 wywołana wirusem SARS-CoV-2, 
jak każda inna szybko rozprzestrzeniająca się po świecie choroba, 
wiąże się nieodłącznie z zagadnieniem ograniczeń praw człowieka 
i obywatela. W skutecznej walce z epidemią wprowadzanie restryk-
cji jest konieczne, po to by jak najskuteczniej minimalizować nega-
tywne skutki ekonomiczne i społeczne choroby, a także aby prze-
ciwdziałać postępującemu zarażaniu się ludzi. Ograniczenia służą 
dobru wspólnemu i są niezbędne dla ochrony zdrowia i życia ludzi. 
Wprowadzając obostrzenia, władze wykorzystują dostępne narzę-
dzia prawne, które umożliwiają wkraczanie w sferę praw. To niepo-
żądane, aby sytuacja, w której znalazł się praktycznie cały świat, 
wykorzystywana była do zwiększania swoich uprawnień przez wła-
dze i działania bez podstawy prawnej. Artykuł poświęcono analizie 
dostępnych konstrukcji prawnych, które pozwalają na ograniczanie 
praw i wolności w polskim ustawodawstwie w odniesieniu do pro-
blemów, które pojawiły się w związku z pandemią koronawirusa 
w Polsce. Praca ukazuje także rozwiązania, na jakie zdecydowa-
ły się inne państwa na świecie. Za źródła do niniejszego artykułu 
posłużyły artykuły naukowe i materiały internetowe dotyczące praw 
człowieka, a także dosyć nowe, choć bardzo nieliczne publikacje 
odnoszące do problemu ograniczania wolności w czasie pandemii. 
Korzystano także z orzecznictwa oraz aktów prawnych. 

Słowa kluczowe: pandemia, koronawirus 2 (SARS-CoV-2), prawa czło-
wieka, wolności obywatelskie

1. WSTĘP
Każdy kryzys pojawiający się w państwie wymaga od władz szybkiej 
reakcji, która umożliwia zminimalizowanie jego negatywnych skut-
ków. Aby podejmowane decyzje były skuteczne, niekiedy niezbęd-
ne jest wkroczenie w sferę praw człowieka i obywatela. Ustawo-
dawstwa państw wykształciły różnorodne instytucje prawne, które 
na to pozwalają. Rozdział XI Konstytucji RP przewiduje trzy rodzaje 
stanów nadzwyczajnych wprowadzanych podczas szczególnych 
zagrożeń, do których należą: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan 
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klęski żywiołowej. Co istotne, wprowadzenie stanu nadzwyczaj-
nego zezwala władzy publicznej na ograniczenie wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jednak aby do tego doszło, muszą zajść 
przesłanki wprowadzenia takiego stanu. Pandemia COVID-19 po-
stawiła władze wszystkich państw w niezwykle trudnej sytuacji, po-
nieważ tempo rozprzestrzeniania się choroby było bardzo szybkie 
i wymagało natychmiastowej reakcji w celu zapobieżenia skutkom 
o charakterze społecznym, a także ekonomicznym. Zdaniem Na-
talii Krej działania podejmowane przez władze państwowe nawet 
w tak trudnej sytuacji jak ta podczas pandemii, muszą być zgodne 
z prawem1. Trudno nie zgodzić się z tym stanowiskiem, ponieważ 
nie przestrzegając obowiązującego prawa i łamiąc je, można do-
prowadzić do kryzysu na jeszcze większą skalą. W Polsce długo 
spekulowano na temat możliwości wprowadzenia stanu nadzwy-
czajnego, jednak ostatecznie zdecydowano na ustanowienie tzw. 
stanu zagrożenia epidemicznego. Stan zagrożenia epidemicznego 
tak samo jak stan epidemii jest konstrukcją prawną przewidzianą 
przez Ustawę o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u lu-
dzi2. Stany te może ustanowić wojewoda w drodze rozporządze-
nia, gdy problem dotyczy jednego województwa, jeżeli natomiast 
minimum dwóch województw, to upoważniony jest do tego minister 
zdrowia3. Dopiero gdy żadne z dostępnych środków prawnych nie 
są wystarczające, władze mogą zdecydować się na wprowadzenie 
odpowiedniego do sytuacji stanu nadzwyczajnego. Stany nadzwy-
czajne zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię w nastę-
pujących państwach należących do Unii Europejskiej (UE): w Belgii,  

1 KREJ, N.: COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówieniem. 
Warszawa: C.H. Beck, 2020, rozdz. II.

2 Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570.
3 Art. 8 Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570).
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Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, 
na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Słowacji, 
na Węgrzech, we Włoszech, a w państwach poza Unią: w Alba-
nii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej, Serbii, Szwajcarii 
i na Ukrainie4. Są także kraje, gdzie podobnie jak w Polsce zostały 
wprowadzone różnego rodzaju stany zagrożenia epidemicznego. 
Władze starają się dopasować reakcję do wagi problemu, stąd też 
w niektórych krajach obostrzenia podczas pandemii były znacznie 
większe, a w innych, tych – w których sytuacja była opanowana  
– mniejsze. 

Wkraczanie w sferę praw człowieka i obywatela występuje 
najczęściej poprzez wprowadzanie różnego rodzaju obostrzeń, 
czyli zasad i ograniczeń. Środki, które podejmują państwa, nie 
tylko muszą być zgodne z prawem, ale także przejść pozytywnie 
test proporcjonalności. Zgodnie z przyjętą i kontynuowaną linią 
orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego test ten polega na spraw-
dzeniu, czy ograniczenia są wprowadzone dla poszanowania war-
tości wymienionych w Konstytucji, a także czy nie przekraczają 
pewnego stopnia uciążliwości. Ustawodawca powinien dbać o to, 
aby wyważone były interes publiczny i interes jednostki. W innym 
przypadku może zostać naruszona zasada zaufania obywatela do 
państwa. Dodatkowo wprowadzone obostrzenia muszą być ko-
nieczne, przydatne i adekwatne5. W Polsce ingerowanie w sferę 
praw człowieka i obywatela możliwe jest tylko na mocy ustawy, 
niemożliwe jest zatem ograniczanie tych praw i wolności za po-
mocą aktów rangi pod ustawowej, o czym traktuje art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP (tzw. klauzula limitacyjna). Ustawodawca przewi-

4 ZBYTNIEWSKA, K.: Koronawirus: które kraje wprowadziły stan wyjątkowy 
w Europie?, https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/
koronawirus-ktore-kraje-wprowadzily-stan-wyjatkowy/ (dostęp: 17.08.2020).

5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 1994 r., K 18/95.
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dział jeszcze jeden warunek, który mówi, że wprowadzone ograni-
czenia nie mogą naruszać istoty danej wolności.

2.  OGRANICZANIE PRAW CZŁOWIEKA 
I OBYWATELA W KONTEKŚCIE 
UREGULOWAŃ KONSTYTUCYJNYCH

Prawa i wolności jednostki wynikają z niezbywalnej godności czło-
wieka i pochodzą nie z prawa stanowionego, a z prawa naturalne-
go. Prawodawcy są natomiast zobowiązani do ochrony tych praw. 
Tylko niektóre sytuacje, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego, pozwalają na ograniczanie korzystania z praw przez 
jednostkę. Dodatkowo wymagane jest do tego specjalne upoważ-
nienie mające źródło w ustawie6. Podstawowym artykułem Konsty-
tucji RP odnoszącym się do ograniczeń praw człowieka i obywa-
tela jest art. 31 ust. 3, który stanowi tzw. klauzulę ograniczającą. 
Zawarte są w tym przepisie przesłanki wkraczania w sferę praw 
i wolności gwarantowanych przez Konstytucję. Poza tym artyku-
łem można znaleźć także przepisy odnoszące się do ograniczania 
poszczególnych praw i wolności, czyli tzw. szczególne klauzule 
ograniczające. Zdaniem Krzysztofa Wojtyczka ograniczeniem jest 
wkraczanie w sferę prawa i wolności co najmniej jednego podmio-
tu i zwężanie zakresu konstytucyjnego tego prawa lub wolności7. 
Pierwszą przesłanką ograniczenia praw i wolności w Polsce jest 
wymóg ustawowy. Konieczne jest, aby granice praw i wolności 
ustanawiane były na drodze ustawy, co w doktrynie interpretowane 

6 SITEK, M.: Treść praw człowieka w dobie globalnych determinantów egzo-
gennych. W: Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2018, t. 11, nr 2,  
s. 399–400.

7 WOJTYCZEK, K.: Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka 
w Konstytucji RP. Kraków: Zakamycze, 1999, s. 64.
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jest w ten sposób, że tylko ustawa może stanowić źródło ogra-
niczeń, natomiast jeżeli w ustawie nie można do końca określić 
szczegółów obostrzeń, to może być to uszczegółowione w innym 
akcie niższego rzędu8. Zgodnie jednak ze stanowiskiem Trybuna-
łu Konstytucyjnego nie można pozostawiać w ustawie swobody 
w zakresie kreowania ograniczeń dla organów władzy ustawo-
dawczej czy samorządowej9. Drugą przesłanką wkraczania w sfe-
rę konstytucyjnych wolności i praw jest przesłanka „konieczności 
w demokratycznym państwie” oraz wprowadzania ograniczeń 
tylko dla ochrony ściśle określonych wartości, do których należą: 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona środowiska, zdro-
wia i moralności oraz praw innych osób. Trybunał Konstytucyjny 
podkreślił w jednym ze swoich orzeczeń, że katalog tych wartości 
ma charakter zamknięty i musi być interpretowany zawężająco10. 
Ostatnią przesłanką wymaganą przy wprowadzania ograniczeń 
jest klauzula zawarta w ostatnim zdaniu art. 31 ust. 3, wskazująca, 
że ograniczenia „nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. Jest to 
pojęcie niedookreślone i różnie rozumiane. Przyjęły się dwie teorie 
definiowania tego sformułowania, do których należą: teoria istoty 
absolutnej, która wskazuje, że o istocie należy mówić w kontekście 
każdej wolności i każdego prawa, nie zważając na konkretną sy-
tuację, oraz teoria istoty względnej, która głosi odwrotnie – że isto-
ta prawa lub wolności to pojęcie specyficzne, charakterystyczne 
i musi być interpretowane w kontekście konkretnego zdarzenia11. 
Widać zatem, Konstytucja RP w sposób szczegółowy określa, 

18 BANASZAK, B.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wy-
danie 2. Warszawa: C.H. Beck, 2012.

19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98.
10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 1999 r., K 23/98.
11 BANASZAK, B.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wydanie 2.  

Warszawa 2012. 
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w jaki sposób można wkraczać w sferę praw i wolności obywateli 
i niedopuszczalne jest, aby któraś z przesłanek została pominięta. 

W kontekście ograniczeń należy wspomnieć o rozdziale XI 
Konstytucji RP, który przewiduje trzy rodzaje stanów nadzwyczaj-
nych, do których należą: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski 
żywiołowej. Każdy z nich wprowadzany jest po spełnieniu innych 
wymogów. Zawarte są one w przytoczonym rozdziale ustawy za-
sadniczej, a także w ustawach szczególnych, do których należą: 
Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Do-
wódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o stanie wyjątkowym 
oraz Ustawa o stanie klęski żywiołowej. Lech Garlicki wskazał na-
stępujące zasady odnoszące się do stanu nadzwyczajnego: 

  zasadę wyjątkowości, czyli ustanawianie go wyłącznie 
w sytuacjach szczególnych zagrożeń, 

  zasadę legalności, mówiącą o konieczności wprowadza-
nia stanu nadzwyczajnego wyłącznie na drodze ustawy, 
rozporządzenia o odpowiedniej podstawie konstytucyjnej 
i ustawowej, a także o obowiązku podawania ogłaszania 
stanu nadzwyczajnego do publicznej wiadomości, 

  zasadę proporcjonalności, 
  zasadę celowości, 
  zasadę ochrony podstaw systemu prawnego i zasad 

ochrony organów przedstawicielskich12. 

W kontekście pandemii COVID-19 dyskutowano na temat 
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Ostatecznie władze zde-
cydowały się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, 
a później stanu epidemii. Stan klęski żywiołowej według Konstytucji  

12 GARLICKI, L.: Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa: Liber, 2002, s. 424–426.
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RP może być ustanawiany, gdy występują katastrofy naturalne 
lub awarie techniczne. Wówczas Rada Ministrów może zgod-
nie z art. 232 Konstytucji wprowadzić go na okres krótszy niż 30 
dni. Stan klęski żywiołowej może przedłużyć Sejm. Jest on wpro-
wadzany w całym kraju albo w jego części. Definicja katastrofy 
naturalnej według doktryny obejmuje choroby zakaźne ludzi, co 
wskazywano jako argument za wprowadzaniem tego rodzaju 
stanu nadzwyczajnego13. Pandemię COVID-19 można też za-
kwalifikować jako zagrożenie bezpieczeństwa obywateli, co nato-
miast jest przesłanką do wprowadzenia stanu wyjątkowego, któ-
ry może być ustanowiony na czas oznaczony nieprzekraczający  
90 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia na nie więcej niż  
60 dni, o czym mówi art. 230 Konstytucji. 

3. PANDEMIA COVID-19 NA ŚWIECIE
Pierwszy przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zanotowa-
ny został 10 grudnia 2019 r. na targu w chińskim mieście Wuhan 
u 57-letniej sprzedawczyni krewetek. Kobieta poszła do lekarza 
z objawami przeziębienia, jednak później choroba zaczęła po-
stępować i przybierać formę ostrego zapalenia płuc. 8 stycznia 
2020 r. lekarze po przeprowadzeniu badań i otrzymaniu wyników 
z laboratorium postawili tezę, że prawdopodobnie doszło do zaka-
żenia nową odmianą wirusa SARS, a choroba została nazwana 
COVID-19. 13 stycznia 2020 r. odnotowany został pierwszy przy-
padek zachorowania poza granicami Chin – w Tajlandii. Oficjalne 
ogłoszenie w mediach o epidemii nastąpiło 23 stycznia 2020 r.,  
gdy liczba zakażeń wynosiła około 500. W tym samym dniu Wuhan 

13 https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1468562,stan-kleski-zywiolowe-co-
-to-jest.html (dostęp: 17.08.2020).
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zostało zamknięte. Już 2 dni później do szpitala zgłosił się pierw-
szy pacjent w Unii Europejskiej, co było oznaką szybkiego tempa 
rozprzestrzeniania się choroby. 30 stycznia Światowa Organizacji 
Zdrowia (WHO) ogłosiła stan światowego zagrożenia epidemią, 
a 11 marca 2020 r. szef WHO poinformował, że można już oficjal-
nie mówić o pandemii koronawirusa. Kiedyś pandemia definiowa-
na była jako rozprzestrzenianie się na całym świecie choroby cha-
rakteryzującej się wysoką śmiertelnością, jednak w 2009 r. WHO 
usunęło z tej definicji przesłankę wysokiej śmiertelności. A zatem 
zdaniem lekarzy dziś za pandemię może być uznana nawet choro-
ba łagodna, jeśli łatwo i szybko się przenosi14. 

W krajach na całym świecie do dnia dzisiejszego wprowa-
dzane są różne ograniczenia. Wszystkie powinny mieć podstawy 
prawne wymagane w danym państwie, choć nie zawsze tak jest. 
Joanna Żochowska wskazała, że najbardziej krytykowane w Unii 
Europejskiej są rozwiązania, które zostały przyjęte na Węgrzech, 
w Bułgarii, Słowacji i Czarnogórze. Węgry w odpowiedzi na pan-
demię udzieliły rządowi pełnomocnictwa umożliwiającego ustana-
wianie dekretów, które miały pomagać w walce z koronawirusem. 
Niebezpieczeństwo płynące z tego upoważnienia dla władz jest 
takie, że nie ma ono ograniczenia czasowego i teoretycznie może 
zostać wydłużone nawet na okres po opanowaniu epidemii. Dodat-
kowo ustawa przewiduje możliwość ograniczenia praw obywateli, 
m.in. wprowadza karę do 5 lat pozbawienia wolności za tzw. fake 
newsy dotyczące koronawirusa, a także karę do 8 lat pozbawienia 
wolności, jeśli w związku z nieprzestrzeganiem kwarantanny ktoś 
zarazi inną osobę, a ona umrze. Władze Bułgarii zdecydowały się 
na nowelizację kodeksu karnego, która przewiduje środki karne 

14 https://www.wsensie.pl/polska/35360-ordynator-oddzialu-zakaznego-
przypomina-jak-who-zmienilo-definicje-pandemii-z-punktu-widzenia-medycyny-
koronawirus-to-nie-pandemia (dostęp: 17.08.2020).
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w postaci grzywny i pozbawienia wolności za naruszenie obowiąz-
kowej kwarantanny. Krytykowane jest także wprowadzenie prawa 
do legitymowania ludzi i kontrolowania ich przemieszczania się 
przez funkcjonariuszy sił zbrojnych, co dotąd było w wyłącznych 
kompetencjach policji. Mocno wkraczające w sferę prywatności 
jest uprawnienie władzy do sprawdzania lokalizacji obywateli i ko-
nieczność dostarczania tych informacji przez sieci komórkowe. 
Słowacja podobnie jak Bułgaria w związku z epidemią postano-
wiła o dostępie służb mundurowych do danych zakażonych, co 
uzasadniano koniecznością kontrolowania osób na kwarantannie, 
aby nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się wirusa. Trybunał 
Konstytucyjny Słowacji zdecydował jednak o nieważności części 
postanowień kontrowersyjnej ustawy. Z kolei władze Czarnogó-
ry wprowadziły rozwiązanie, które mocno wkracza w sferę prawa 
ochrony danych osobowych, ponieważ zdecydowały o podawaniu 
do publicznej wiadomości informacji o osobach przebywających 
na kwarantannie15. 

Kraje Unii Europejskiej wprowadzały i wprowadzają mniej wię-
cej podobne ograniczenia, różniące się jednak stopniem uciążli-
wości, który zależy od skali zakażeń w danym państwie. Można 
wyróżnić m.in. ograniczenia: w przemieszczaniu się, w lotach, 
ograniczenia ruchu krajowego, dotyczące zamknięcia sklepów 
typu non-essential, czyli takich, które nie sprzedają produktów 
pierwszej potrzeby, zamknięcie uniwersytetów, szkół, przedszko-
li, placówek edukacyjnych oraz wstrzymanie organizacji imprez 
masowych. Jak widać na załączonej mapie, na dzień 17 czerw-
ca 2020 r. obostrzenia w Unii Europejskiej utrzymane są na mniej 
więcej podobnym poziomie. We wszystkich krajach UE imprezy 

15 ŻOCHOWSKA, J.: Idea państwa prawa w czasach COVID-1. W: Stępniak, 
K. (red.), Państwo i prawo w czasach COVID-19, Warszawa: Wydawnictwo Think & 
Make, 2020, s. 19–21.
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masowe mogą się odbywać, ale na nowych zasadach. Nadal czę-
ściowo ograniczony jest ruch lotniczy i komunikacja wewnątrzkra-
jowa. Wiele państw zdecydowało się już na zniesienie restrykcji 
związanych z edukacją. Szkoły i inne placówki edukacyjne nadal 
pozostają zamknięte w Hiszpanii, która cechuje się jednak wyso-
ką liczbą zakażeń, a także w Rumunii i Bułgarii. Do krajów o naj-
mniejszej skali obostrzeń należą: Szwecja, Estonia, Słowacja, Au-
stria, Węgry, Holandia, Luksemburg, Francja i Malta (trzy spośród 
sześciu wyróżnionych na mapie ograniczeń są w tych państwach 
zniesione). Natomiast do najbardziej restrykcyjnych państw UE na 
dzień 17 czerwca 2020 r. należą: Hiszpania, Portugalia, Rumunia, 
Niemcy, w których pięć spośród sześciu wymienionych ograniczeń 
jest nadal częściowo egzekwowanych. 

Mapa 1. UNIA EUROPEJSKA – AKTUALIZACJA ŚRODKÓW 
RESTRYKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z COVID-19 

Źródło: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-
and-transportation-during-coronavirus-pandemic_pl (dostęp: 17.08.2020).
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Dla bezpieczeństwa obywateli i w celu zmniejszenia tempa 
rozprzestrzeniania się pandemii państwa zdecydowały o ustano-
wieniu ograniczeń w podróżowaniu. Uzasadniano to konieczno-
ścią ochrony zdrowia publicznego na terenie UE oraz zapewnie-
nia bezpieczeństwa obywatelom innych państw, tak aby wirus nie 
przedostawał się poza granicę Unii. 17 marca 2020 r. państwa 
należące do Wspólnoty Europejskiej zdecydowały o ogranicze-
niu podróży do niezbędnego minimum. Takie mocno wkraczające 
w swobodę przemieszczania się rozwiązanie funkcjonowało aż 
do 11 czerwca 2020 r., kiedy to Komisja Europejska ogłosiła, że 
obostrzenia będą stopniowo znoszone oraz w sposób skoordy-
nowany wznowione zostają operacje wizowe. 25 czerwca 2020 r. 
państwa UE zdecydowały, że w krajach, w których sytuacja epide-
miologiczna jest opanowana, nastąpi całkowite zniesienie ograni-
czeń w podróżowaniu16. Wraz z wprowadzanymi ograniczeniami 
prawa do swobodnego przemieszczania się pojawił się problem 
praw pasażerów. Odpowiedzią Komisji Europejskiej na to było 
przygotowanie wytycznych, których celem jest zapewnienie pa-
sażerów o ochronie ich praw. Z wytycznych wynika m.in.: prawo 
do uzyskania zwrotu kosztów podróży, w przypadku gdy przejazd 
lub lot bądź rejs zostają odwołane, czy możliwość wyboru przez 
pasażera zwrotu pieniędzy lub przełożenia podróży na później-
szy termin zamiast przełożenia jej na termin najwcześniejszy. 
W przypadku gdy to pasażer odwołuje podróż, biuro podróży ma 
prawo do udzielania bonów do wykorzystania w danym przedsię-
biorstwie. Komisja Europejska zdecydowała także o ochronie linii 
lotniczych i biur podróży, wskazując, że pasażerowie w tej wyjąt-
kowej sytuacji, jaką jest pandemia obejmująca prawie cały świat, 

16 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/
travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_pl (dostęp: 17.08.2020).
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nie mogą korzystać w pełni z prawa do odszkodowania w przy-
padku odwołania podróży. Argumentem za takim rozwiązaniem 
był fakt, że jest to sytuacja niezależna od przedsiębiorstw i jest 
spowodowana nadzwyczajnymi okolicznościami. Do tych okolicz-
ności zaliczono także możliwość odwołania lotu ze względu na 
ochronę zdrowia załogi17. 

Amnesty International wskazuje, że jedynym powodem, dla 
którego w obecnej sytuacji można wkraczać w sferę praw człowie-
ka, jest konieczność urzeczywistnienia prawa do zdrowia i próba 
zahamowania szerzenia się koronawirusa. Środki represji muszą 
być każdorazowo proporcjonalne, uzasadnione i konieczne. Orga-
nizacja ta podkreśla, że ważnym aspektem jest równość i ochro-
na każdej ludzkiej istoty, nie tylko obywateli własnego państwa18. 
Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska, 
w swoim artykule apelowała do państw, aby wzięły pod uwagę 
sytuację osób, które żyjąc w izolacji, mogą być w niebezpieczeń-
stwie. Podkreślała, że na wysokie ryzyko przemocy narażone 
są kobiety żyjące z groźnym partnerem i ich dzieci, które w nor-
malnych warunkach mogłyby opuścić swoje domy, a w obecnej 
sytuacji pozostają w zamknięciu. W wywiadzie dla medonet.pl 
psycholog Katarzyna Miller wskazywała, że władze powinny gwa-
rantować pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną dla ko-
biet narażonych na przemoc. Zaproponowała, aby w dobie pande-
mii normalnie funkcjonowały służby, które mogłyby być wzywane 
do domów19. Obecnie ograniczanie praw człowieka stanowi duży 

17 BUJALSKI, R.: Prawa pasażerów w związku z koronawirusem, LEX/el, 2020.
18 Amnesty International: COVID-10 i prawa człowieka, https://amnesty.org.pl/

covid-19-i-prawa-czlowieka/ (dostęp: 17.08.2020).
19 https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,przemoc-

seksualna-wobec-kobiet-podczas-covid-19--jak-sobie-z-nia-radzic--odpowiada-
katarzyna-miller,artykul,38241452.html (dostęp: 17.08.2020).

https://amnesty.org.pl/covid-19-i-prawa-czlowieka/
https://amnesty.org.pl/covid-19-i-prawa-czlowieka/
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problem, dlatego organizacje międzynarodowe powinny bacznie 
obserwować państwa pod kątem używania przez ich władze pan-
demii jako pretekstu do wprowadzania represji wobec obywateli. 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFHR) w swoim liście wska-
zywała, że pandemia koronawirusa stanowi, oprócz zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzi, kryzys polityczny. Podkreślała, że wyso-
ce niebezpieczne jest wykorzystywanie przez władze państw sy-
tuacji, w jakiej znalazł się świat, do zwiększania swoich uprawnień 
i ingerowania w prawa człowieka i obywatela. Posłużyła się takimi 
przykładami jak masowe aresztowania, represje wobec dziennika-
rzy i uciskanie mniejszości20. 

4.  PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA  
W DOBIE PANDEMII W POLSCE

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce 
zanotowano 4 marca 2020 r. w szpitalu w Zielonej Górze u męż-
czyzny w wieku 66 lat, który wrócił do Polski autokarem z Niemiec. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa zo-
stał on objęty leczeniem, a wszystkie osoby mające z nim kon-
takt zostały poddane kwarantannie domowej. 14 marca 2020 r. 
na terenie Polski wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, 
a 20 marca minister zdrowia Łukasz Szumowski wprowadził stan 
epidemii. Do 17 sierpnia 2020 r. w Polsce odnotowano 57 279 
przypadków zakażenia, przy czym najwięcej w województwie ślą-
skim (18 874)21. 

20 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Apel: brońmy demokracji!, https://www.
hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/06/A-Call-to-Defend-Democracy_English_PL.pdf 
(dostęp: 17.08.2020).

21 Ministerstwo Zdrowia, https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zara-
zen-koronawirusem-sars-cov-2 (dostęp: 17.08.2020).

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
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Na samym początku walki z COVID-19 w Polsce rząd pod-
jął decyzję o wzmożeniu kontroli sanitarnych na granicach.  
20 marca 2020 r. minister zdrowia wydał rozporządzenie w spra-
wie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu za-
grożenia epidemicznego22 wprowadzające większość ograniczeń, 
m.in. wstrzymanie ruchu lotniczego i kolejowego, zamknięcie gra-
nic dla osób niezwiązanych z Polską, zakaz organizowania zgro-
madzeń ludności i innych widowisk. Zgodnie z rozporządzeniem 
granice mogli przekraczać wyłącznie obywatele Polscy i cudzo-
ziemcy związani z RP pracą. W tym miejscu należy omówić prawo 
do swobody przemieszczania się, które wynika przede wszystkim 
z art. 45 Karty praw podstawowych (KPP), uchwalonej i podpisa-
nej 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei, 
którą Polska ratyfikowała 13 grudnia 2007 r. 

Artykuł 45 KPP mówi, że „Każdy obywatel Unii ma prawo do 
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium 
Państw Członkowskich”23. Swoboda znajduje odzwierciedlenie tak-
że w art. 52 Konstytucji RP, który brzmi następująco: „Każdemu 
zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu”24. Ustęp 
4 tego artykułu mówi, że wolność ta może być ograniczona jedynie 
w drodze ustawy. Rząd w Polsce na początku pandemii wprowa-
dził ograniczenia na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia, 
o czym negatywnie wypowiadał się Rzecznik Praw Obywatelskich 
(RPO) Adam Bodnar. Podkreślał, że nie neguje nakładania ogra-
niczeń w celu zwalczania epidemii COVID-19, ale sposób, w jaki 
wprowadzane są regulacje i fakt, że odbywa się to poza porządkiem 

22 Dz.U. z 2020 r. poz. 433.
23 Dz.U. UE, C 326/391.
24 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483
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prawnym. Rzecznik wskazywał, że literalne brzmienie art. 46 ust. 4 
pkt 1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób 
zakaźnych upoważnia ministra właściwego ds. zdrowia do uregu-
lowania w rozporządzeniu czasowego ograniczenia określonego 
sposobu przemieszczania się, jednak nie umożliwia wprowadzania 
zakazów w przemieszczaniu. W opinii RPO wprowadzanie takich 
obostrzeń jest przekroczeniem upoważnienia ustawowego25. Po-
dobne zdanie wyraziła N. Krej, podkreślając, że ograniczenie praw 
i wolności konstytucyjnych ze względu na swoją doniosłość musi 
być uregulowane wyłącznie w ustawie. Wskazała także, że kary pie-
niężne, które zostały ustanowione na wypadek niestosowania się do 
ograniczeń, były zawyżone. Powyższe stanowisko uzasadniła tym, 
iż niezastosowanie się do zakazów wynikających z wprowadzenia 
stanu nadzwyczajnego przewiduje wielokrotnie niższe sankcje niż 
te wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii26. Inne stanowisko przedstawił Sławomir 
Piekarczyk, według którego rozporządzenia określające zakazy 
w czasie epidemii są pożądane, ponieważ procedura ich ustanawia-
nia jest szybka i mniej skomplikowana niż ustawodawcza, jednak 
mimo to do ich wydania konieczny jest stan nadzwyczajny27. 

15 marca 2020 r. została wprowadzona obowiązkowa 
14-dniowa kwarantanna dla osób przekraczających polską gra-
nicę. Było to zrozumiałe rozwiązanie, ponieważ osoby powra-
cające zza granicy stanowiły zagrożenie dla innych, co zresztą  

25 RPO A. Bodnar VII.565.1.2020.
26 KREJ, N.: COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówie-

niem. Warszawa: C.H. Beck, 2020.
27 PIEKARCZYK, S.: Dlaczego zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczają-

ce w walce z pandemią COVID-19 w Polsce i należy wprowadzić stan klęski żywio-
łowej – analiza konstytucyjna, s. 3, https://www.academia.edu/42989909/ (dostęp: 
25.08.2020).

https://www.academia.edu/42989909/
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potwierdza sytuacja z pierwszym zakażonym pacjentem w Zielonej 
Górze. Kwarantanna została ustanowiona na drodze specustawy 
o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, co było zgodne 
z postanowieniami konstytucyjnymi o sposobie ograniczania praw 
i wolności. W art. 2 pkt 12 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi znalazła się definicja le-
galna kwarantanny, zgodnie z którą pojęcie to oznacza odosob-
nienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu 
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych 
i wysoce zakaźnych. Rząd jednak planował pójść o krok dalej, 
chcąc wprowadzić aplikację dla osób przebywających na kwaran-
tannie. Dyskutowano wówczas o prawach człowieka, takich jak 
prawo do wolności osobistej, do prywatności. Zdaniem Agnieszki 
Grzelak takie rozwiązanie, dopóki jest dobrowolne, dopóty nie na-
rusza praw człowieka. Jednakże nałożenie obowiązku korzysta-
nia z takiej aplikacji godzi w prawa człowieka, a jeszcze bardziej 
w ochronę danych osobowych. Jako argument przeciwko aplikacji 
A. Grzelak wskazywała fakt, że tworzenie tego rodzaju programu 
w pośpiechu mogłoby się wiązać z błędami w postaci zbierania 
niepotrzebnych danych, a to stanowiłoby potencjalne zagrożenie 
dla jego użytkowników28. Do samej kwarantanny, a raczej jej ure-
gulowania, krytycznie odniosła się Małgorzata Paszkowska, która 
wskazała, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przy-
musowej kwarantanny jako środka nakładanego przez sąd, a nie 
jak to jest obecnie – przez organ administracji. Poddając tę kwe-
stię kontroli sądowej, można by przy okazji uregulować prawo pa-
cjenta do ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową29. 

28 Wywiad z A. Grzelak, Koronawirus wprowadza restrykcje, które z nami zosta-
ną (wywiad przepr. P. Rojek-Socha), Prawo.pl, 2020, 6 maja. 

29 PASZKOWSKA, M.: Instrumenty przymusu stosowane wobec osób podejrza-
nych oraz chorych na choroby zakaźne (w tym COVID 19), Wolters Kluwer LEX, 2020.
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Należy bowiem pamiętać, że odosobnienie jest to rodzaj pozba-
wienia wolności, które samo w sobie stanowi środek karny. 

Wraz ze zwiększającą się liczbą osób zakażonych wiru-
sem SARS-CoV-2 władze postanowiły zamknąć uczelnie, szkoły 
i przedszkola, czyli miejsca, gdzie ryzyko zarażenia było bardzo 
wysokie. Od 25 marca 2020 r. zostało więc ograniczone prawo do 
nauki, które stanowi jedno z podstawowych praw człowieka i wyni-
ka m.in. z art. 14 Powszechnej deklaracji praw człowieka, a w pol-
skim ustawodawstwie znalazło miejsce w art. 70 Konstytucji RP. 
Dla każdego, kto związany jest z edukacją, spowodowało to wiele 
zmian. Na dyrektorach szkół i przedszkoli oraz władzach uczelni 
akademickich spoczywał obowiązek zorganizowania w krótkim 
czasie zdalnego nauczania, pozwalającego uczniom i studen-
tom nie tylko na uczestnictwo w zajęciach, ale także na realiza-
cję programów w sposób umożliwiający zaliczenie roku szkolne-
go i akademickiego. Należy pamiętać, że cały czas w Polsce są 
rodziny, które nie posiadają sprzętu niezbędnego do uczestnictwa 
w zajęciach online. Artur Radwan wskazywał, że nikt nie przepro-
wadza dokładnych statystyk dotyczących tego, ilu uczniów faktycz-
nie w zajęciach nie bierze udziału. Okazuje się, że stołeczny ra-
tusz zebrał informację o dzieciach nieuczestniczących w lekcjach  
– w Warszawie spośród 253 tys. uczniów, kontaktu nie było  
z 600 dzieci30. Przyczyny nieobecności dzieci i studentów na zaję-
ciach są rozmaite i mogą być niezawinione, ale także zawinione. 
Zdaniem Agaty Łukaszewicz głównymi powodami nieobecności na 
lekcjach przeprowadzanych zdalnie było ubóstwo, brak sprzętu, 
brak dobrze działającego Internetu oraz brak nadzoru nad dzieć-

30 RADWAN, A.: Pandemiczne dzieci nie chcą się uczyć. Uczniowie zni-
kają w systemie zdalnej edukacji, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/
artykuly/1479122,zdalne-lekcje-uczniowie-dzieci-obowiazek-szkolny.html (do-
stęp: 26.05.2020).

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1479122,zdalne-lekcje-uczniowie-dzieci-obowiazek-szkolny.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1479122,zdalne-lekcje-uczniowie-dzieci-obowiazek-szkolny.html
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mi. Według niej najbardziej wykluczone z nauki były najmłodsze 
dzieci. Wskazywała, że tym problemem powinni zainteresować 
się nie tylko nauczyciele, ale także kuratorzy, których działalność 
podczas pandemii została ograniczona31. Adam Bodnar postulował 
w liście od ministra edukacji narodowej nie tylko oszacowanie liczby 
nieobecnych uczniów, ale także poprawę jakości ich kształcenia. 
Wskazywał, że niedopuszczalne jest, aby rosła liczba uczniów po-
zostających poza systemem edukacji, dla których nawet nie usiło-
wano znaleźć rozwiązania32. Rzeczywiście wydaje się to słuszne 
ze względu na prawo do równego traktowania. Jeżeli poświęca 
się uwagę dzieciom, które uczestniczą w zajęciach, to niedopusz-
czane wydaje się pomijanie problemu tych wykluczonych. Według 
badań przeprowadzonych przez Urszulę Markowską-Manistę i Do-
minikę Zakrzewską-Olędzką największym problemem dla rodzi-
ców w dobie koronawirusa było połączenie własnej pracy zdalnej 
i nauki dzieci. W większości mieli oni problem z organizowaniem 
dzieciom kreatywnego i ciekawego spędzania czasu. Wskazywa-
li, że konieczność przebywania z dziećmi cały dzień powodowała 
zmniejszenie wydajności ich pracy. Rodzice zwracali uwagę, że 
trudnością staje się brak utrzymywania kontaktów społecznych, co 
dla dzieci jest szczególnie bolesne. Zdaniem rodziców dla realizacji 
prawa do nauki potrzebna byłaby organizacja nauczania w sposób 
bardziej efektywny, który pozwalałby na naukę poprzez uczestnic-
two w zajęciach na żywo, a nie poprzez rozwiązywanie otrzyma-
nych drogą e-meilową zadań33. Ulepszenia w obecnym systemie są 

31 ŁUSZKIEWICZ, A.: Koronawirus uderzył w najmłodszych, głównie w uczniów. 
W: Rzeczpospolita, 2020, 30 czerwca.

32 RPO A. Bodnar, VII.7037.45.2020.AT, s. 4.
33 MARKOWSKA-MANISTA, U., ZAKRZEWSKA-OLĘDZKA, D.: Family with 

Children in Times of Pandemic – What, Where, How? Dilemmas of Adult-Imposed 
Prohibition and Orders. W: Society Register, 2020, s. 89–110.
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z pewnością konieczne, tak aby każdy mógł w pełni korzystać z pra-
wa do nauki, a życie rodzinne i zawodowe nie było sparaliżowane.

Ważną, jeśli nie najważniejszą, kwestią dotyczącą praw 
człowieka w dobie COVID-19 w Polsce jest prawo do zdrowia, 
które wynika m.in. z art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka, z art. 12 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, 
socjalnych i kulturalnych, a także z art. 68 Konstytucji RP. Zda-
niem Włodzimierza Galewicza zdrowie „utożsamiane jest ze sta-
nem zupełnej pomyślności czy też zupełnego dobrostanu – i to 
tak w zakresie fizycznym i psychicznym, jak w życiu społecznym”. 
Autor wskazuje, że każdy człowiek jest uprawniony do korzystania 
z najwyższego poziomu zdrowia, czyli dobrobytu. Stoi on na sta-
nowisku, że aby zapewnić pełną realizację tego prawa, państwo 
powinno: ułatwiać korzystanie z tego uprawnienia, dostarczać do-
bra i świadczenia związane ze zdrowiem tym, którzy nie mogą 
sobie ich sami zapewnić, oraz wspierać zdrowie przez służące 
mu działania, a także poprzez wpieranie instytucji zajmujących 
się taką działalnością34. Podczas epidemii konieczne jest maksy-
malne czerpanie z zasobów medycznych, tak aby jednocześnie 
niwelować skutki choroby i umożliwiać każdemu na jednakowych 
warunkach korzystanie z prawa do zdrowia. Władze muszą za-
dbać o przygotowanie odpowiedniego systemu. Z jednej strony 
muszą myśleć o pacjentach, o sprzęcie, o testach i szczepion-
kach, a z drugiej strony konieczne jest, aby zapewnili właściwe 
przygotowanie personelu i bezpieczne dla niego warunki pracy. 
Ważną kwestią jest także dostęp do informacji i zwiększanie świa-
domości społeczeństwa. Niezbędne jest zatem odpowiedzialne 
i prawe dziennikarstwo, którego działania umożliwiają ludziom 

34 GALEWICZ, W.: Zdrowie jako prawo człowieka. W: Diametros, 2014, nr 42, 
10.12.153/diam.42.2014.682, s. 59.
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zrozumienie skali zjawiska, z jakim się mierzymy. W kontekście 
dostępu do opieki zdrowotnej konieczne jest poruszenie tematu 
dostępności pozostałych świadczeń, niedotyczących COVID-19. 
Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta wskazała, że 
choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe to dwie najczęstsze 
przyczyny zgonów w Polsce, a wstrzymanie ich leczenia może 
się przyczynić do wzrostu liczby zgonów, których przy normalnym 
funkcjonowaniu można byłoby uniknąć35. Rada postulowała przy-
jęcie strategii długoterminowej organizacji zdrowia podczas pan-
demii. W kontekście COVID-19 rekomendowała równy dostęp do 
środków ochrony osobistej, zwiększenie liczby testów dla perso-
nelu i pacjentów, kontrolę testowania komercyjnego. Pozytywnym 
aspektem funkcjonowania służby zdrowia w dobie koronawirusa 
zdaje się usprawnienie systemu teleinformatycznego i możliwość 
szybkiego załatwienia spraw przez pacjenta. Dziś możliwe jest 
otrzymanie recepty po konsultacji telefonicznej, co w przypad-
ku osób chorych przewlekle jest bardzo pożądane. Gdy bowiem 
stan pacjenta jest znany, a wyniki badań mogą być przekazywane 
zdalnie, to nie ma potrzeby osobistej styczności lekarza z chorym.

Podczas pandemii ograniczone zostało także prawo do zgro-
madzeń, a zatem prawo ludzi do publicznego grupowania się. 
Wolność gromadzenia się wynika m.in. z art. 21 Międzynarodo-
wego paktu praw obywatelskich i politycznych, z art. 11 Konwen-
cji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a tak-
że z art. 57 Konstytucji RP. Tak jak w przypadku innych praw, 
może być ograniczona jedynie na drodze ustawowej i dla ochro-
ny ściśle określonych wartości, do których należy ochrona pu-
blicznego: bezpieczeństwa, porządku, zdrowia, moralności albo 

35 Rekomendacje Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta: Ochrona 
zdrowia w czasie epidemii, RzPP-DSD.421.2.2020, Warszawa, 2020.
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praw i wolności innych osób. Zgromadzenie tworzy co najmniej  
15 osób i zwoływane jest dla wyrażania wspólnego stanowiska 
lub przeprowadzania wspólnych obrad. Organizatorzy nie mu-
szą starać się o pozwolenie, jedynie są zobowiązani powiadomić  
o nim w odpowiednim, wcześniejszym terminie (nie później niż 
na 3 dni robocze, a nie wcześniej niż na 30 dni przed datą pla-
nowanego zgromadzenia). Jak słusznie podkreślił Mirosław Wró-
blewski, wolność zgromadzeń pozwala na zaprezentowanie przez 
obywateli swoich poglądów, ale także unaocznienie frustracji i nie-
zadowolenia. Zgodnie z jego stanowiskiem ograniczenia prawa do 
zgromadzeń powinny być poddawane bezwzględnej ocenie nawet 
podczas pandemii, gdyż jest to jedno z niewielu narzędzi obywa-
telskich, które umożliwiają zademonstrowanie swoich problemów 
czy postulatów. Konieczne jest więc sprawdzanie, czy ograni-
czenie posiada solidne usprawiedliwienie i zostało wprowadzone 
na podstawie niepodważalnych powodów36. Europejski Trybunał 
Praw Człowieka podkreślał wielokrotnie, m.in. w wyroku Oya Ata-
man przeciwko Turcji37, że konieczne jest, aby państwa nie tylko 
powstrzymywały się od ingerowania w tę wolność, ale także za-
pewniały efektywne z niej korzystanie. 20 marca 2020 r. minister 
zdrowia Łukasz Szumowski wprowadził rozporządzeniem zakaz 
organizowania i odbywania zgromadzeń, który obowiązywał do 
końca maja. To rozwiązanie krytykował przede wszystkim Rzecz-
nik Praw Obywatelskich, który wskazywał, że ograniczenie to po-
winno zostać wprowadzone ustawą, a nie rozporządzeniem, zaś 
całkowity zakaz zgromadzeń narusza istotę tej wolności, co jest 
niezgodne z art. 31 ust. 3 Konstytucji38. M. Wróblewski wskazał, 

36 Wróblewski, M.: Wolność zgromadzeń w czasie epidemii, 2020, LEX/el, s. 1.
37 Wyrok ETPC z dnia 22 maja 2007 r., 4773899.
38 RPO A. Bodnar, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-do-

wsa-calkowity-zakaz-zgromadzen-niekonstytucyjny (dostęp: 28.08.2020).

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-do-wsa-calkowity-zakaz-zgromadzen-niekonstytucyjny
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-do-wsa-calkowity-zakaz-zgromadzen-niekonstytucyjny
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że ograniczenia wprowadzone 29 maja 2020 r., czyli ograniczenie 
liczby gromadzących się osób do 150, powinny być traktowane 
instrukcyjnie, a organy ścigania muszą podchodzić do nakładania 
kar łagodnie i brać pod uwagę, że zgromadzenia często odbywają 
się na otwartej przestrzeni i mogą w nich się znaleźć przypadkowi 
przechodnie39. Mikołaj Małecki podkreślał, że nie można utożsa-
miać ograniczania zgromadzeń z całkowitym zakazem ich organi-
zowania, a także że publiczne gromadzenie się może być całkowi-
cie uniemożliwione wyłącznie podczas stanów nadzwyczajnych, 
a stan epidemii wprowadzony przez władze takiego nie stanowi. 
W jego opinii nie można karać obywateli za udział w zgromadze-
niu, które jest zgodne z art. 57 Konstytucji i zasadami BHP wyma-
ganymi podczas pandemii40. 

Kolejnym wprowadzonym obostrzeniem było ograniczenie 
sprawowania kultu religijnego, które polegało na limitowaniu 
liczby osób mogących uczestniczyć w obrzędach. Powstał wów-
czas problem z zagadnieniem wolności religijnej, która wynika 
z art. 53 Konstytucji i może zostać ograniczona jedynie w dro-
dze ustawy i tylko gdy jest to niezbędne dla: bezpieczeństwa 
państwa, porządku publicznego, moralności, wolności, praw 
i zdrowia innych osób41.

W Polsce i na całym świecie powstał także problem praw 
osób pozbawionych wolności. Wynika on przede wszystkim 
z trudności w zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa hi-
gienicznego dla osadzonych i funkcjonariuszy. Na terenie Polski 

39 WRÓBLEWSKI, M.: dz. cyt., s. 3.
40 MAŁECKI, M.: Zakaz zgromadzeń jest niezgodny z konstytucją. Sąd musi 

stanąć na straży prawa [komentarz]. W: Dziennik Gazeta Prawna, 2020, 25 maja.
41 TUREK, R.: Poszanowanie praw człowieka i obywatela w czasie pandemii 

COVID-10 na gruncie Konstytucji RP. W: Stępniak, K. (red.), Państwo i prawo w cza-
sach COVID-19, Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2020, s. 78–79.
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mamy około 69 626 więźniów w 172 jednostkach penitencjar-
nych, do których należą areszty śledcze, zakłady karne i oddzia-
ły zewnętrzne42. Zaludnienie jednostek wynosi więc około 86%. 
WHO podkreślało, że ograniczenia praw osób pozbawionych 
wolności wprowadzane podczas pandemii COVID-19 muszą 
posiadać podstawę prawną, spełniać test proporcjonalności, 
a przede wszystkim konieczne jest, aby odpowiadały standardo-
wi realizacji zasady równości i były ustanowione na jakiś czas43. 
Według HFHR ograniczeniami praw więźniów są przede wszyst-
kim: wstrzymanie widzeń jako ograniczenie prawa do ochrony 
życia prywatnego, w tym także zawieszenie widzeń z adwoka-
tami i pełnomocnikami; zakaz uczestnictwa w nabożeństwach 
i udzielania przez kapłanów posług religijnych w więzieniach 
jako ograniczenie swobody wyznania; przerwanie prowadzenia 
zajęć kulturalno-oświatowych czy sportowych dla osadzonych; 
zakazanie kontaktów osobistych między więźniami, a także 
uniemożliwienie otrzymywania paczek i korzystania z przepu-
stek44. W zamian wprowadzane są przez jednostki penitencjar-
ne rekompensaty w postaci m.in. umożliwienia kontaktowania 
się za pomocą telefonów i Internetu oraz udostępniania mszy. 
Zgodnie ze stanowiskiem JUSTICIA European Rights Network 
dobrym rozwiązaniem jest przedterminowe zwalnianie niektó-
rych grup osadzonych, jak to zrobiły takie państwa jak Holandia, 

42 Służba Więzienna, Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych, 
BIS.0335.30.2020.SG.

43 WHO, Tymczasowe wytyczne dotyczące gotowości, zapobiegania i kontroli 
COVID-19 w więzieniach i innych miejscach detencji, http://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-
19-in-prisons.pdf?ua=1 (dostęp: 25.08.2020).

44 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Prawa osób pozbawionych wolności 
w dobie koronawirusa, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/04/Prawa-
-osób-pozbawionych-wolności.ver2_.pdf (dostęp: 25.08.2020).

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/04/Prawa-osób-pozbawionych-wolności.ver2_.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/04/Prawa-osób-pozbawionych-wolności.ver2_.pdf
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Irlandia lub Francja, lub wprowadzenie możliwości wykonywania 
wyroku w domu (Niemcy, Czechy). Organizacja podkreślała, że 
wiąże się to oczywiście z koniecznością zwiększenia nadzoru 
elektronicznego nad osadzonymi, niemniej jednak jest bardzo 
pożądane. W opinii JUSTICIA European Rights Network zwal-
niane z odbywania kary powinny być przede wszystkim osoby 
ze schorzeniami (zapewne chodzi o zwiększone ryzyko zacho-
rowania na COVID-19). W wystosowanym liście organizacja 
wskazuje także, że organy ścigania powinny wstrzymać się od 
nadmiernego aresztowania, tak aby nie zapełniać wszystkich 
miejsc w jednostkach penitencjarnych. Zakłady karne mają obo-
wiązek zapewniać osadzonym ochronę praw, takich jak prawo 
do życia i zdrowia45. Maria Niełączna wskazała, że problemem 
więźniów jest niemożność kontaktowania się z rodziną, adwoka-
tami i organami kontrolnymi. Dodatkowo – jak wiadomo – służba 
więzienna często nadużywa swojej pozycji, podobnie jak organy 
administracji więzienia, co stanowi szczególne zagrożenie dla 
osadzonych. Ważne jest, aby personel dbał o ochronę prawa 
do zdrowia fizycznego i psychicznego więźniów46. W Polsce zo-
stała wprowadzona tarcza antykryzysowa, która zawiera również 
rozwiązania dotyczące osób pozbawionych wolności. Należą do 
nich przerwa w wykonywaniu kary oraz możliwość odbywania 
kary w systemie dozoru elektronicznego. Takie możliwości po-
zwalają na zmniejszenie liczebności więźniów, co znowu spra-
wia, iż możliwa jest lepsza kontrola więźniów pozostających 
w jednostkach penitencjarnych. 

45 Stanowisko JUSTICIA European Rights Network, https://www.hfhr.pl/wp-con-
tent/uploads/2020/05/Justicia_stanowiska_PL-2.pdf (dostęp: 25.08.2020).

46 NAŁĘCZNA, M.: Funkcjonowanie zakładów karnych w czasie epidemii koro-
nawirusa, 2020, LEX/el, s. 1.
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5. PODSUMOWANIE 
W okresie pandemii COVID-19 zarówno na świecie, jak i w Pol-
sce doszło do ograniczenia wielu praw i wolności człowieka 
i obywatela. Z jednej strony należy się zgodzić z tym, że były 
one niezbędne dla powstrzymywania szerzenia się pandemii. 
Konieczne jest także zrozumienie, że restrykcje wprowadza-
ne są dla dobra wspólnego po to, by niwelować negatywne 
skutki choroby, a przede wszystkim chronić życie ludzi. Mimo 
to należy podkreślić, że władze muszą wprowadzać obostrze-
nia zgodnie z procedurami przewidzianymi przede wszyst-
kim w Konstytucji RP, w ustawach i innych aktach prawnych, 
a także muszą pamiętać o przestrzeganiu podpisanych kon-
wencji międzynarodowych. Obostrzenia wprowadzone w Pol-
sce pokazują słabość polskiego ustawodawcy w obliczu kryzy-
su, jakim jest stan epidemii. W państwie demokratycznym nie 
powinno mieć miejsca wykorzystywanie wyjątkowej sytuacji do 
rozszerzania uprawnień rządzących i zwiększania represji wo-
bec obywateli. Biorąc pod uwagę przeanalizowane przykłady 
obostrzeń oraz naruszeń praw człowieka i wolności obywatel-
skich, do których naruszenia doszło, należy podsumować, że 
polski ustawodawca nie wywiązał się całkowicie z obowiązków, 
które nakładają na niego akty prawa międzynarodowego, ale 
i Konstytucja RP. Zasadna wydaje się konieczność przygotowa-
nia planu działania w przypadku wystąpienia w przyszłości po-
dobnego zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli jak pandemia  
COVID-19. Wydaje się, że zarówno ludzie, jak i rządy, w szcze-
gólności państw wysokorozwiniętych, wykazywały się lekkomyśl-
nością, sądząc, że choroby zakaźne to przede wszystkim pro-
blem krajów rozwijających się, jak miało to miejsce w przeszłości 
w przypadku wirusa Ebola czy SARS. Cechująca XXI w. łatwość 
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przemieszczania się ludzi i towarów to także łatwość przenosze-
nia się chorób zakaźnych i każdy kraj powinien zawsze być go-
tów na walkę z epidemią. Stopień rozwoju gospodarczego czy 
wykształcone w danym kraju standardy demokratyczne powin-
ny jedynie wspomagać wprowadzanie działań niezbędnych dla 
ograniczenia skutków czy zahamowania rozprzestrzeniania się 
niebezpieczeństwa.
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parishes in Poland from March 2020. A limit of faithful allowed 
inside objects of religious worship was introduced. The possibility 
of participating in religious worship during Easter was significantly 
limited. Individual diocesan bishops have issued guidelines for the 
functioning of parishes.

Keywords: COVID-19, religious practices, Roman Catholic Church, re-
ligious freedom, Constitution, Concordat, Polish Bishops’ Conferen-
ce, parish priest

1. WSTĘP
Parafia rzymskokatolicka stanowi jednostkę diecezjalnej organi-
zacji terytorialnej. Jak podaje Instytut Statystyki Kościoła Kato-
lickiego1, działalność duszpasterską w Polsce prowadzi 10 356 
parafii, w tym 661 to parafie zakonne, zaś pozostałe – diece-
zjalne. Kierownikiem parafii jako jednostki administracyjnej jest 
proboszcz, który zobowiązany jest realizować zadania zgodnie 
z przepisami prawa kanonicznego i polskiego. Według 515 § 1 
Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan.) z 1983 r.2 parafia jest okre-
śloną wspólnotą wiernych, utworzoną w sposób stały w Kościele 
partykularnym, na którą duszpasterską pieczę, pod władzą bisku-
pa diecezjalnego, powierza się proboszczowi. Parafia może być 
terytorialna (obejmuje wówczas wszystkich wiernych określonego 
terytorium) bądź personalna (tworzona z racji obrządku czy naro-
dowości wiernych). Państwo polskie uznaje osobowość prawną 
Kościoła katolickiego, czyli traktuje go jako podmiot wzajemnych 
praw i obowiązków. Oznacza to, że parafie oprócz osobowości 

1 Instytut Statystyki Kościoła, Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 
2020. Warszawa, 2020, s. 6.

2 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia 
1983 r., AAS 75 II (1983) 1–317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski 
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań, 1984.
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kanonicznej posiadają także osobowość cywilną, czyli mogą 
np. występować w swoich sprawach wobec organów sądowych 
i administracyjnych. Podstawą prawną działania parafii obrządku 
łacińskiego w przestrzeni publicznej jest Ustawa z dnia 17 maja 
1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej3 oraz Konkordat między Stolicą Apostolską i Rze-
cząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.4  
Zgodnie z art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.: „Stosunki między państwem a kościo-
łami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasa-
dach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności 
każdego w swoim zakresie […]”5. Na tę autonomię Kościoła kato-
lickiego składa się swobodne wykonywanie jurysdykcji kościelnej 
względem swoich członków, posługiwanie się przepisami prawa 
kanonicznego, posiadanie majątku kościelnego (zarówno rucho-
mości, jak i nieruchomości), prowadzenie działalności nauczyciel-
skiej, duszpasterskiej i charytatywnej.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 4 marca  
2020 r., ówczesny minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski 
poinformował o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. 
Pięć miesięcy później na COVID-19 zachorowało już ponad  
66 tys. Polaków. Pandemia wywołana koronawirusem SARS-
-CoV-2 wpłynęła na sposób funkcjonowania parafii rzymskoka-
tolickich w Polsce. Wraz z wprowadzonymi restrykcjami biskupi 
polscy ogłosili wytyczne organizacyjne dotyczące praktykowania 

3 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347).

4 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany 
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318 ze zm.).

5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r.  
Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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kultu religijnego. Do dnia dzisiejszego konieczność zachowania 
dystansu społecznego nadal ogranicza posługę duszpasterską, 
zwłaszcza w zakładach karnych, szpitalach, całodobowych do-
mach opieki społecznej.

 

2. PROBOSZCZ JAKO ZARZĄDCA PARAFII
Słusznie stwierdza się, że proboszcz stanowi widzialny znak 
jedności parafii z diecezją6. Proboszczem jest kapłan, które-
mu pod władzą biskupa diecezjalnego została powierzona tro-
ska duszpasterska w parafii jako jej właściwemu pasterzowi  
(art. 519 kan.). Zatem to do biskupa diecezjalnego należy nomi-
nacja na proboszcza. 

Zadania duszpasterskie proboszcza obejmują przede wszyst-
kim trzy zasadnicze obowiązki: nauczanie (głoszenie słowa Boże-
go, nauczanie katechetyczne), uświęcanie (udzielanie sakramen-
tów i sakramentaliów) i duszpasterzowanie (troska m.in. o chorych, 
biednych, małżonków, rodziny, osoby błądzące). Proboszcz po-
winien cechować się przymiotami moralnymi i intelektualnymi  
(art. 521 kan.). Kandydat na proboszcza – oprócz święceń ka-
płańskich – powinien odznaczać się przede wszystkim obyczajno-
ścią, gorliwością pasterską, pobożnością. Jak każdy administrator 
kościelnego majątku, proboszcz zobowiązany jest do wypełniania 
swego zadania ze starannością dobrego gospodarza (art. 1284 
§ 1 kan.). W czasach kryzysu epidemicznego realizacja ww. za-
dań wiąże się z wieloma uciążliwościami. Proboszczowie powinni 
konsekwentnie przestrzegać sanitarnych zasad bezpieczeństwa 
i zdawać sobie sprawę z zagrożenia. 

6 PRZEKOP, E.: Przewodnik duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II. 
Olsztyn: Wydział Duszpasterski, 1990, s. 7.
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3.  RESTRYKCJE WPROWADZONE  
W OBIEKTACH KULTU RELIGIJNEGO 

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi7 
minister zdrowia 13 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagroże-
nia epidemicznego8. W kościołach i kaplicach został wprowadzony 
limit wiernych wynoszący 50 osób, wliczając w to osoby sprawujące 
kult religijny. Na drzwiach obiektów sakralnych zawisły stosowne 
informacje, a wierni wchodzili przez jedno wejście, co miało ułatwić 
ich liczenie. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 12 marca 
2020 r. wydała komunikat w sprawie wprowadzenia prewencyjnych 
środków ostrożności. We wszystkich parafiach w Polsce zostały 
odwołane rekolekcje wielkopostne. Pierwszeństwo uczestnictwa 
we mszy świętej zalecano dać rodzinom zamawiającym intencję 
mszalną danego dnia. Duszpasterze zostali zobowiązani do zacho-
wania dyspozycyjności wobec wiernych. Do niedzielnego porządku 
nabożeństw wprowadzono dodatkowe msze święte, aby wiernym 
umożliwić uczestnictwo w liturgii. Biskupi zachęcali proboszczów 
do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu i przystępowania do sakramentu pokuty. 
Zarekomendowano biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy 
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej wier-
nym w podeszłym wieku, z objawami infekcji (np. kaszel, katar, 
podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz  

7 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz o zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239).

8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 433).



JUSTYNA KRZYWKOWSKA, OKSANA VIVCHAR

444

dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, i oso-
bom, które czują obawę przed zarażeniem. Na stronach interneto-
wych poszczególnych diecezji pojawiła się treść dyspensy od obo-
wiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej (skorzystanie 
z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej nie jest 
grzechem). 

Od 16 marca 2020 r. lekcje religii katolickiej (podobnie jak 
innych przedmiotów) odbywały się w trybie online. W wyniku no-
welizacji rozporządzenia ministra zdrowia dokonanej 24 marca  
2020 r.9 wprowadzono drastyczne ograniczenie liczby osób mo-
gących uczestniczyć w kulcie religijnym – do maksymalnie pięciu, 
nie licząc osób sprawujących kult religijny lub zatrudnionych przez 
zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Wywołało to oburze-
nie wśród ludzi wierzących, ponieważ w tamtym okresie większa 
liczba osób mogła korzystać z komunikacji miejskiej niż modlić się 
w kościele. Organizując uroczystość pogrzebową, należało zasto-
sować wyłącznie trzecią formę pogrzebu, zawierającą jedną stację 
na cmentarzu. 9 kwietnia 2020 r. rząd poinformował o przedłużeniu 
restrykcji do 19 kwietnia br., co uniemożliwiło wiernym uczestnic-
two w liturgii Wielkiego Tygodnia. Przygotowania duchowe do Świąt 
Wielkanocnych były zupełnie inne niż co roku. Palmy można było 
poświęcić, uczestnicząc w transmisji telewizyjnej czy internetowej 
mszy świętej z obrzędem ich poświęcenia. Zgodnie z wytycznymi 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Wielki 
Czwartek i Wielki Piątek komunię świętą można było zanosić jedy-
nie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę wyłącznie 
umierającym. W parafiach nie organizowano poświęcenia pokar-
mów na stół wielkanocny. Święconka miała charakter liturgii domo-

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522).
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wej. Podczas Świąt Wielkanocy we mszy świętej mogło uczestni-
czyć pięć osób (poza księdzem i asystą kościelną). Biskupi zalecali 
proboszczom organizowanie transmisji mszy świętych w mediach 
społecznościowych, by parafianie mogli łączyć się duchowo ze swo-
imi kapłanami. Wiernych zachęcano do przyjmowania tzw. komunii 
świętej duchowej, która polega na tym, „że kiedy nie mamy możli-
wości przyjęcia Ciała Pańskiego przez fizyczne spożycie, możemy 
wzbudzić w sobie pragnienie, w dowolnej formie prosząc o sakra-
mentalne zjednoczenie z Chrystusem”10. Kongregacja ds. Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy uprawnień udzielonych 
przez Ojca Świętego Franciszka, zezwoliła na odprawianie mszy 
świętej na czas pandemii we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczysto-
ści oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, 
dni Oktawy Wielkanocnej, wspomnienia wszystkich wiernych zmar-
łych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia. 

Proboszczowie zaczęli szukać różnych form kontaktu z wier-
nymi. Zakaz odwiedzania osób będących na kwarantannie do-
mowej znacznie uniemożliwił posługę duszpasterską wobec cho-
rych. Sprawy kancelaryjne załatwiane były drogą e-mailową lub 
telefoniczną. Osobista wizyta w kancelarii parafialnej ograniczała 
się praktycznie do spraw związanych z pogrzebem. Zostały za-
wieszone wizytacje kanoniczne, kursy przedślubne, spotkania 
z bierzmowanymi oraz zebrania z rodzicami dzieci pierwszoko-
munijnych. W kościołach i kaplicach ustawiono płyny do dezyn-
fekcji rąk. Biskupi nakazali kapłanom i nadzwyczajnym szafarzom 
komunii świętej, by na oczach ludzi dezynfekowali dłonie przed 
udzieleniem komunii. Dopóki trwa pandemia, dopóty wierni powin-
ni przyjmować komunię świętą na dłoń, a nie – jak to zwyczajowo 

10 BIAŁKOWSKA, M. (red.): Przewodnik po świętowaniu w czasie pandemii. 
Wielkanoc w domu. Poznań: Przewodnik Katolicki, 2020, s. 9.
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jest w Polsce – do ust. Konieczne było, by proboszczowie poinstru-
owali wiernych o sposobie przyjmowania komunii na dłoń, gdyż 
wiele osób nie wiedziało, jak należy się zachować. Kropielnice ko-
ścielne do dziś nie są napełniane wodą święconą, a przekazanie 
znaku pokoju odbywa się bez podawania rąk, tylko przez skinienie 
głowy. Początkowo na kratki konfesjonałów zalecono nałożyć fo-
lie ochronne, jednak dalsze zalecenia sanitarne spowodowały, że 
spowiedź święta odbywa się w salach katechetycznych z zacho-
waniem odpowiedniego dystansu z użyciem maseczek ochron-
nych przez spowiednika i penitenta. Na późniejsze terminy zosta-
ły przeniesione sakramenty bierzmowania, jak również spowiedzi 
i pierwszej komunii świętej. W niektórych parafiach organizowano 
mszę komunijną dla jednego dziecka, aby do minimum ograni-
czyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ponadto zawieszono 
pielgrzymki, szkolne rekolekcje, spotkania parafialne wiernych. 
Wszystkie restrykcyjne wytyczne, jakie stosowano w kościołach, 
w większości przypadków przyjmowano ze zrozumieniem, jednak 
w niektórych mediach nagłośniono sprawy łamania rygorów zwią-
zanych z uczestnictwem w praktykach kultu religijnego. 

16 kwietnia 2020 r. wprowadzono w Polsce powszechny obo-
wiązek noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej11. 
Zatem także w obiektach sakralnych – z wyjątkiem sytuacji przyj-
mowania komunii świętej – obowiązuje do dziś nakaz zakrywania 
ust i nosa. Proboszczowie podczas każdej mszy świętej powinni 
przypominać wiernym o tym obowiązku. Zamiast maseczki moż-
na usta i nos zakrywać przyłbicą. Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował do rządu, by do 
kościołów mogło wchodzić tyle wiernych, aby jedna osoba przypa-

11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 696).
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dała na 9 m2. Od 20 kwietnia 2020 r. na podstawie nowych regulacji 
podczas mszy świętych i innych nabożeństw religijnych w świątyni 
mogło przebywać już więcej osób – zgodnie z wymogiem aby mak-
symalnie jedna osoba przypadała na 15 m2 powierzchni kościoła. 

W związku z rozluźnieniem obostrzeń epidemicznych12 
z dniem 30 maja br. przestał obowiązywać limit uczestników zgro-
madzeń liturgicznych. Zniesienie ograniczeń w zakresie liczby 
uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. W dal-
szym ciągu w kościołach i innych obiektach kultu religijnego ist-
nieje obowiązek zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa). 
Biskupi diecezjalni na swoim terytorium zaczęli odwoływać ogól-
ną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w mszy 
świętej. Z dyspensy mogą korzystać już tylko osoby w podeszłym 
wieku z objawami infekcji (takimi jak kaszel, katar, podwyższona 
temperatura) oraz czujące obawę przed zagrożeniem13. Stopnio-
wo zaczęto ograniczać transmisje telewizyjne i internetowe mszy 
świętej. W wielu parafiach odbyły się procesje Bożego Ciała. Pro-
boszczowie powinni dołożyć wszelkich starań, by obiekty kultu re-
ligijnego były miejscami bezpiecznymi dla wiernych. 

4.  OGRANICZENIE PRZYCHODÓW PARAFII 
W CZASIE PANDEMII

Najważniejszym źródłem finansowania parafii rzymskokatolic-
kich w Polsce są dobrowolne datki zbierane w parafiach podczas 
mszy świętych (tzw. taca), zbiórki podczas tzw. kolędy oraz da-
rowizny od osób fizycznych lub prywatnych na kult religijny czy 

12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964).

13 Kodeks Prawa Kanonicznego, art. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2.
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działalność charytatywną. Duży wkład finansowy wiernych sta-
nowią ofiary składane z racji chrztów, zapowiedzi przedślubnych, 
ślubów i pogrzebów (tzw. iura stolae)14. Czas pandemii znaczenie 
ograniczył środki finansowe pochodzące z tych źródeł. Należy 
pamiętać, że trwająca pandemia koronawirusa objęła obchody 
Triduum Paschalnego i uroczystości Zmartwychwstania Pańskie-
go. W okresie najostrzejszych restrykcji, gdy obowiązywał limit 
pięciu wiernych na mszy świętej, zaprzestano zbierania na tacę, 
nie pracowali wówczas organiści i kościelni. Wierni, którzy chcieli 
wesprzeć materialnie swoją parafię, mogli wrzucić datek do pusz-
ki, wychodząc z kościoła. Przełożone terminy intencji mszalnych, 
chrztów i ślubów spowodowały drastyczne obniżenie przychodów 
parafii oraz duchownych. Funkcjonowanie parafii zaczęto wspie-
rać poprzez wpłaty na konto, jednak z takiej możliwości rzadko 
korzystały osoby starsze, które głównie przychodząc do kościo-
ła na mszę świętą, ofiarowywały datek. Ze względu na choroby 
współistniejące, jakie są ich udziałem, osoby te nadal ograni-
czają uczestnictwo w liturgii kościelnej. Proboszczowie musieli 
zabezpieczyć jej finansowe funkcjonowanie. Tam gdzie relacje 
proboszcza z parafianami były dobre, wierni sami zaczęli myśleć 
o materialnych potrzebach parafii. 

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej zwolniono duchownych 
ubezpieczonych w ZUS-ie z opłacenia składek za okres od 1 mar-
ca do 31 maja 2020 r. W powiatowych urzędach pracy parafie 
mogą otrzymać jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności statutowej w kwocie 5 tys. zł, 
przyznawaną na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

14 STANISŁAWSKI, T.: Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków 
publicznych w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 124–125.
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych15. 

5. PODSUMOWANIE 
Obowiązek konsekwentnego stosowania higienicznych zasad 
bezpieczeństwa w obiektach kultu religijnego spoczywa na pro-
boszczu parafii. Sanepid oraz policja na zlecenie Ministerstwa 
Zdrowia nadal kontrolują obiekty użyteczności publicznej, czyli 
również kościoły. Kontrole te są efektem wciąż rosnącej liczby za-
każeń koronawirusem w Polsce. Nadal w miejscach kultu religij-
nego obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a odpowiednia informacja 
na ten temat powinna znajdować się przed wejściem do świątyni. 
Należy pamiętać o dezynfekcji kratek konfesjonału, jak również 
przyjmowaniu komunii świętej na rękę. Wprowadzone przez para-
fie zmiany w dostępie do praktyk religijnych mają przede wszyst-
kim ograniczyć skalę epidemii. 
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Abstract: The article addresses the issue of limitation of the constitutional 
rights and freedoms of an individual in Ukraine in order to prevent 
and combat the spread of SARS-CoV-2 virus infections, causing the 
disease COVID-19. In such cases, accordingly to the Constitution of 
Ukraine the state of emergency should have been declared by the 
President of the Ukraine. Instead the Cabinet of Ministers of Ukraine 
had proclaimed – on the basis of Art. 11 of the Code of Civil Protection 
of Ukraine – the emergency situation.
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The purpose of this article is to evaluate the adopted solution thro-
ugh the prism of the provisions of the Ukrainian Constitution and to 
answer the question whether there has been a breach of its provi-
sions. 

Keywords: preventing and combating the spread of COVID-19 disease, 
Constitution of Ukraine, emergency state, emergency situation, bre-
ach of the Constitution of Ukraine

Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki wprowadzania na Ukrainie 
ograniczeń dotyczących konstytucyjnych praw i wolności jednostki 
w celu zapobiegania i zwalczania szerzenia się zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Władze ukraiń-
skie postanowiły w tym celu nie wykorzystywać stanu wyjątkowego 
przewidzianego Konstytucją Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r. oraz 
ustawami. Zamiast niego sięgnięto do instytucji stanu nadzwyczaj-
nego, który został proklamowany przez Gabinet Ministrów Ukrainy 
na podstawie art. 11 Kodeksu ochrony ludności Ukrainy. 
Celem niniejszego artykułu jest ocena przyjętego rozwiązania przez 
pryzmat postanowień ukraińskiej ustawy zasadniczej i odpowiedź 
na pytanie, czy doszło w ten sposób do naruszenia jej postanowień. 

Słowa kluczowe: zapobieganie i zwalczanie rozprzestrzeniania się cho-
roby COVID-19, Konstytucja Ukrainy, stan wyjątkowy, sytuacja nad-
zwyczajna, naruszenie Konstytucji Ukrainy

1. WSTĘP
Stany nadzwyczajne przewidziane są w systemie prawnym na 
wypadek sytuacji, które, ujmując rzecz najogólniej, uniemożliwia-
ją państwu realizowanie pełnego zakresu ochrony dóbr prawnych 
gwarantowanych konstytucyjnie. Stanowią instrument prawny 
służący do zwalczania najpoważniejszych zagrożeń godzących 
w bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, i to w sposób niekie-



ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19...

453

dy sprzeczny z wartościami demokratycznego państwa prawa1. 
Z uwagi chociażby na wpływ stosowania przez państwo nadzwy-
czajnych stanów na ochronę wolności i praw jednostki konieczne 
jest, aby ich podstawowa regulacja odbywała się na poziomie kon-
stytucyjnym2. 

Ponadto trzeba zauważyć, że zazwyczaj przewiduje się róż-
nego rodzaju stany nadzwyczajne, wprowadzane z uwagi na wy-
stąpienie określonych zagrożeń, którym nie można przeciwdzia-
łać lub których nie można zwalczać zwykłymi środkami. Każdy 
z tych stanów posiada swoistą charakterystykę, w tym wachlarz 
stosowanych ograniczeń lub obciążeń nakładanych na jednostki, 
adekwatnych do sytuacji stanowiących podstawę ich zastosowa-
nia. Z uwagi na swoją wagę (istotne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa państwa, porządku publicznego, osób i mienia, dóbr kultury 
czy elementów środowiska naturalnego) wynikającą z faktu, że 
prowadzą do znacznej ingerencji w prawa i wolności jednostki, 
zasady ich wprowadzenia oraz mechanizmy ich funkcjonowania 
powinny tworzyć kompleksową, wewnętrznie spójną i przejrzystą 
regulację prawną.

Mając na względzie charakter zagrożenia zakażeniem wiru-
sem SARS-CoV-2, a zatem wystąpienie sytuacji pandemicznej, 
i co się z tym wiąże – niezbędność przyjęcia odpowiednich działań 
w ramach systemu prawa, w tym mających za zadanie unieszko-
dliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby, 
prawodawcy musieli zadecydować o wprowadzaniu najefektyw-
niejszych rozwiązań prawnych, które zrealizują te cele. 

1 PROKOP, K.: Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. Białystok: Temida 2, 2005, s. 9.

2 HABIBI, R., BURFI, G., CAMPOS, T.: Do not violate the International Health 
Regulations during the COVID-19 outbreak. W: The Lancet, 220, nr 395, s. 664.
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Celem niniejszej publikacji jest dokonanie oceny konstytu-
cyjności wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz obostrzeń 
związanych z wprowadzeniem na Ukrainie w marcu 2020 r. 
kwarantanny, ale także ograniczeń w swobodnym wykonywaniu 
praw oraz wolności podyktowanych koniecznością ochrony zdro-
wia publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych.

W przedmiotowych rozważaniach znalazło zastosowane po-
dejście metodologiczne formalno-dogmatyczne. Metoda badaw-
cza została wykorzystana do przeprowadzenia wykładni obowią-
zujących na Ukrainie aktów normatywnych, w tym Konstytucji, 
Ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o reżimie prawnym stanu wyjąt-
kowego (Dziennik Urzędowy Ukrainy z 2000 r., nr 23, poz. 176), 
Ustawy z dnia 2 października 2012 r. – Kodeksu obrony cywilnej 
Ukrainy (Dziennik Urzędowy Ukrainy z 2020 r., nr 2, poz. 5) oraz 
Dekretu Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 22 lipca 2020 r. nr 641 
o ustanowieniu kwarantanny i wprowadzeniu wzmocnionych środ-
ków przeciwepidemicznych na obszarach o znacznym rozprze-
strzenianiu się ostrej choroby układu oddechowego COVID-19 
wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 (Dziennik Urzędowy 
Ukrainy, 2020, nr 63, poz. 2029).

2.  STAN WYJĄTKOWY  
(NADZVYCHAYNYY STAN)

Zgodnie z art. 106 pkt 21 Konstytucji prezydent Ukrainy w wy-
padkach koniecznych podejmuje decyzje, następnie zatwierdza-
ne przez Radę Najwyższą Ukrainy, tj. ukraiński parlament (art. 85 
pkt 31 Konstytucji Ukrainy), o wprowadzeniu na Ukrainie albo na 
określonych jej obszarach stanu wyjątkowego, a także ogłasza 
w razie konieczności określone obszary Ukrainy obszarami nad-
zwyczajnej sytuacji ekologicznej. Wynika stąd, iż stan wyjątkowy 
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jako specjalny reżim prawny może obowiązywać zarówno na ob-
szarze całego kraju, jak i lokalnie3. Reżim prawny stanu wyjątko-
wego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na wy-
padek różnorodnych sytuacji kryzysowych, poczynając od klęsk 
żywiołowych, wypadków i katastrof, epidemii i epizootii aż po za-
mach na władzę państwową lub porządek konstytucyjny Ukrainy4.

Z inicjatywą wprowadzenia stanu wyjątkowego lub ustanowie-
nia obszarów nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej na terytorium 
całego państwa lub jego części może wystąpić Rada Bezpieczeń-
stwa Narodowego i Obrony Ukrainy. W określonych sytuacjach 
stosowny wniosek przedkłada prezydentowi Gabinet Rady Mini-
strów Ukrainy. W Autonomicznej Republice Krym albo na okre-
ślonych jej obszarach mogą występować z takim wnioskiem 
właściwe organy Autonomicznej Republiki Krym (art. 138 pkt 10 
Konstytucji Ukrainy). Podczas stanu wyjątkowego może dojść do 
ograniczenia praw i wolności jednostki. Zakres dopuszczalnych 
ingerencji w tym obszarze jest jednak limitowany poprzez wpro-
wadzenie przez ustrojodawcę klauzuli negatywnej w dyspozycji 
art. 64 ust. 2 Konstytucji Ukrainy5. Tym samym poza przypadkami 
dotyczącymi proklamacji stanu wyjątkowego ustawa zasadnicza 
Ukrainy nie przewiduje możliwości jakiegokolwiek ograniczania 
praw i wolności jednostki gwarantowanych jej postanowieniami6.

3 OLECHNO, A.: Prezydent Ukrainy jako gwarant suwerenności i integralności 
terytorialnej państwa. W: Guzik-Makaruk, E. i Pływaczewski, E. (red.), Współczesne 
oblicza bezpieczeństwa, Białystok: Temida 2, 2015, s. 351.

4 NAGREBELNY, V.: Nadzvychaynyy stan [State of Emergency]. W: Levenets, Y.,  
Shapoval, Y., Politychna entsyklopediya [Political encyclopedia], Kiev: Parlamentske 
vydavnytstvo, 2011, s. 472.

5 STEC, A.: Stany nadzwyczajne w porządku konstytucyjnym Ukrainy – stan 
wojenny 2018 roku. W: Przegląd Sejmowy, 2019, nr 5(154), s. 67.

6 KOVALIV, M., RUTAR, A., PAVLYSHYN, Y.: Poryadok i pidstavy vvedennya 
pravovoho rezhymu nadzvychaynoho stanu. W: Науковий Вісник L’vivs’koho derz-
havnoho universytetu vnutrishnikh spraw, 2015, nr 2, s. 180–185.
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Owa klauzula (zwana także limitacyjną) określa warunki, pod 
jakimi mogą być ograniczane prawa oraz wolności wskazane 
w konkretnym akcie normatywnym7. Sposób jej wyrażenia oraz 
usytuowania w porządku prawnym ma fundamentalne znaczenie 
z punktu widzenia poziomu ochrony praw człowieka8. Konstytu-
cyjna ochrona przedmiotowych praw będzie wysoce utrudniona 
w sytuacji, gdy ustrojodawca będzie dopuszczać szerokie możli-
wości ich ograniczania w aktach normatywnych niższego rzędu. 
Tym samym to właśnie klauzula limitacyjna w sposób szczegól-
ny wskazuje realny zakres oraz treść ochrony konstytucyjnej po-
szczególnych praw oraz wolności9. W treści art. 64 ust. 2 Konsty-
tucji Ukrainy przewidziano katalog praw i wolności wyłączony spod 
tych ograniczeń i do niego zaliczono określony zakres uprawnień, 
przy czym w sposób szczególny zwrócono uwagę na gwarancje 
związane z prawem do równego traktowania (art. 24 Konstytucji), 
prawem do posiadania obywatelstwa (art. 25), prawem do życia 
(art. 27) i prawem do godności (art. 28). Co więcej, ogranicze-
nia wynikające z wprowadzenia stanu wojennego albo wyjątko-
wego nie mogą ingerować w zakres wolności oraz nietykalności 
osobistej (art. 29), prawa do złożenia skargi (art. 40), prawa do 
własności mieszkania (art. 47), prawa do zawarcia związku mał-
żeńskiego (art. 51) i praw dziecka (art. 52). Wyłączenia, które zo-
stały wskazane w art. 64 ukraińskiej Konstytucji, obejmują również 
prawo do ochrony sądowej (art. 55), prawo do odszkodowania  

7 ZAKOLSKA, J.: Problem klauzuli ograniczającej korzystanie z praw i wol-
ności człowieka w pracach konstytucyjnych w poglądach doktryny i orzecznictwa.  
W: Przegląd Sejmowy, 2005, nr 5, s. 11–30.

8 ŚLEDZIŃSKA-SIMON, A.: Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyj-
nych praw i wolności. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, 2019, s. 95.

9 PIECHOWIAK, M.: Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności.  
W: Przegląd Sejmowy, 2009, nr 2(91), s. 56.
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(art. 56), prawo do zapoznania się z przepisami (art. 57), posza-
nowania procesowej zasady nieretroakcji (art. 58), prawo do uzy-
skania pomocy prawnej (art. 59), gwarantowanie zasady ne bis in 
idem (art. 61), uznanie zasady domniemania niewinności (art. 62) 
i prawo do obrony (art. 63)10. Jak zauważa Andrzej Stec, możliwe 
są zatem ograniczenia pozostałych praw i wolności jednostki gwa-
rantowanych konstytucyjnie, zawsze jednak z oznaczeniem czasu 
obowiązywania tych ograniczeń11. 

W razie ogłoszenia dekretu prezydenta Ukrainy o wprowa-
dzeniu stanu wojennego lub stanu wyjątkowego na Ukrainie lub 
na jej określonych obszarach, Rada Najwyższa Ukrainy zbiera się 
bez zwoływania w ciągu dwóch dni. W razie zakończenia kadencji 
Rady Najwyższej Ukrainy w czasie trwania stanu wojennego lub 
stanu wyjątkowego jej kadencję przedłuża się do dnia pierwszego 
posiedzenia pierwszej sesji Rady Najwyższej Ukrainy wybranej 
po zniesieniu stanu wojennego lub stanu wyjątkowego (przepis  
art. 83 ust. 3 i 4 Konstytucji Ukrainy)12. 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 19 Konstytucji Ukrainy 
system prawny obowiązujący w czasie stanu wojennego lub wyjąt-
kowego oraz nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej określają ustawy 
Ukrainy. W zakresie odnoszącym się do stanu wyjątkowego wska-
zać należy, że regulowany jest on postanowieniami Ustawy z dnia 
16 marca 2000 r. o reżimie prawnym stanu wyjątkowego (Dziennik 

10 NIKOŁAJEW, J.: Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii a wpro-
wadzenie stanu wojennego na Ukrainie w 2018 r. W: Studia Prawnoustrojowe, 2019, 
nr 46, s. 298.

11 STEC, A.: Stany nadzwyczajne w porządku konstytucyjnym Ukrainy – stan 
wojenny 2018 roku. W: Przegląd Sejmowy, 2019, nr 5(154), s. 67.

12 FALECKI, J.: Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa Ukrainy. W:  
Brzoza, R., Lewandowski, J., Podciborski, T., Wschodni wymiar globalizacji. Poli-
tyczne, gospodarcze i kulturowe wyzwania strefy eurazjatyckiej. Kielce: Wydawnic-
two Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód, 2013, s. 100.
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Urzędowy Ukrainy z 2000 r., nr 23, poz. 176). Zgodnie z treścią  
art. 4 przywołanej ustawy stan wyjątkowy jest wprowadzany tylko 
wtedy, gdy istnieje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli 
lub porządku konstytucyjnego, którego wyeliminowanie w inny spo-
sób jest niemożliwe (a zatem obowiązuje tu zasada ultima ratio). 
Jak wskazuje cytowana ustawa, ma to miejsce w przypadku:
1.  Wystąpienia szczególnie poważnych sytuacji kryzysowych 

i naturalnych, w tym wywołanych przez człowieka (klęski ży-
wiołowe, np. rozległe pożary, pandemie itp.), które stanowią 
zagrożenie dla życia i zdrowia znacznych grup ludności.

2.  Aktów terrorystycznych, którym towarzyszy śmierć ludzi lub 
zniszczenie mienia w znacznych rozmiarach.

3.  Występowania konfliktów międzynarodowych i międzywyzna-
niowych, blokowania lub zajmowania niektórych szczególnie 
ważnych obiektów lub terytoriów, co zagraża bezpieczeństwu 
obywateli i zakłóca normalną działalność władz państwowych 
i lokalnych organów samorządowych.

4.  Pojawienia się masowych wystąpień i protestów, którym towa-
rzyszy stosowanie przemocy wobec obywateli, ograniczenie 
ich praw i wolności.

5.  Usiłowania przejęcia władzy państwowej lub zmiany porządku 
konstytucyjnego Ukrainy poprzez przemoc.

6.  Masowego przekraczania granicy państwowej przez ludność 
z terytorium sąsiadujących z Ukrainą państw.

7.  Konieczności przywrócenia prawa konstytucyjnego i działalno-
ści władz państwowych.

Prawodawca ukraiński zrezygnował z definiowania stanu wy-
jątkowego (zarówno w Konstytucji, jak i w ustawach) na rzecz enu-
meratywnego wskazania sytuacji uprawniających do zastosowania 
instytucji stanu wyjątkowego. Zasadniczo wszystkie te przypadki 
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można przyporządkować do czterech przesłanek ogólniejszej na-
tury, a mianowicie: zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego 
(w tym zagrożenia zamachami terrorystycznymi), zagrożenia dla 
obronności państwa, zagrożenia dla życia i zdrowia jednostek oraz 
mienia w znacznych rozmiarach spowodowanego przyczynami 
naturalnymi (np. wskutek rozprzestrzenia się pandemii) oraz nie-
bezpieczeństwa dla ładu konstytucyjnego państwa13. Na aprobatę 
zasługuje okoliczność zastosowania w odniesieniu do tej kwestii 
zasady ultima ratio stanu wyjątkowego oraz enumeratywne i precy-
zyjne wskazanie przypadków jego wprowadzenia. Jakkolwiek waga 
tego rodzaju postanowień w sposób naturalny predestynuje je do 
nadania im rangi konstytucyjnej, ukraiński ustrojodawca jednak nie 
dostrzegł tego, sytuując je w ramach zwykłej ustawy14.

Przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego na podstawie cy-
towanej ustawy prezydent Ukrainy odwołuje się za pośrednictwem 
środków masowego przekazu lub w inny sposób do grup osób, or-
ganizacji, instytucji, które są inicjatorami lub uczestnikami działań, 
które mogą być przyczyną wprowadzenia stanu wyjątkowego, z ode-
zwą o zaprzestanie nielegalnych działań w wyznaczonym terminie 
i ostrzeżeniem o możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego15.

W sytuacjach o szczególnym przebiegu, szczególnych przy-
czynach lub dynamice można odstąpić od wystosowania przed-
miotowego ostrzeżenia. 

13 BRZEZIŃSKI, M.: Parlament wobec szczególnych zagrożeń – rozwiązania 
konstytucyjne wybranych państw obszaru byłego ZSRR. W: Studia Politologiczne, 
2019, nr 33, s. 384.

14 PROTASENKO, K.: Ohlyad normatyvno-pravovoyi bazy rezhymu nadzvy-
chaynoho stanu v Ukrayini [Review of the regulatory framework of the state of emer-
gency in Ukraine]. W: Visnyk Natsional’noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry 
Prezydentovi Ukrayiny, 2009, nr 1, s. 107–109.

15 SHEMSHUCHENKO, Y.: Yurydychna entsyklopediya [Legal encyclopedia]. 
Kiev: Ukrayinska entsyklopediya im. M.P. Bazhana, 2002, s. 720.
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Podczas obowiązywania stanu wyjątkowego dopuszczalne jest 
wprowadzenie ograniczeń wskazanych w dyspozycji art. 64 ust. 2 
Konstytucji (o czym była mowa już powyżej), a ponadto (zgodnie 
z art. 16 Ustawy o reżimie prawnym stanu wyjątkowego) dekretem 
prezydenta Ukrainy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego 
w interesie bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego 
w celu zapobiegania niepokojom lub przestępstwom, ochrony zdro-
wia publicznego lub ochrony praw i wolności innych osób w okresie 
stanu wyjątkowego mogą zostać wprowadzone następujące środki:
1.  Ustanowienie specjalnego systemu wjazdu i wyjazdu, a także 

ograniczenia swobodnego przepływu ludzi na terytorium, na 
którym wprowadzono stan wyjątkowy.

2.  Ograniczenie ruchu pojazdów i ich kontrola.
3.  Wzmocnienie ochrony porządku publicznego i przedmiotów za-

pewniających żywotną działalność ludności i gospodarki krajowej.
4.  Zakaz imprez masowych.
5.  Zakaz strajków.
6.  Przymusowe wywłaszczenie lub zajęcie mienia osób prawnych 

i osób fizycznych.

Gwarancjami zasady legalizmu w czasie obowiązywania sta-
nu wyjątkowego są następujące zakazy, określone w przepisie  
art. 21 cytowanej ustawy, a mianowicie:
1.  Zakaz zamiany Konstytucji Ukrainy.
2.  Zakaz zmiany Konstytucji Autonomicznej Republiki Krymu.
3. Zakaz zmiany prawa wyborczego.
4.  Zakaz przeprowadzenia wyborów prezydenckich, a także wy-

borów do Rady Najwyższej Ukrainy, Rady Najwyższej Autono-
micznej Republiki Krymu i lokalnych organów samorządowych.

5.  Zakaz przeprowadzenia ogólnopaństwowego oraz lokalnego re-
ferendum.

6.  Zakaz ograniczania praw i uprawnień deputowanych Ukrainy.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-14
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Na czas stanu wyjątkowego kadencja organów przedstawi-
cielskich samorządu lokalnego, Rady Najwyższej Autonomicznej 
Republiki Krymu, Rady Najwyższej Ukrainy zostaje z mocy same-
go prawa przedłużona.

Czas trwania stanu wyjątkowego nie może przekroczyć  
30 dni, jeżeli został wprowadzony na całym terytorium Ukra-
iny, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o dalsze 30 dni. 
W przypadku gdy stan ten został wprowadzony wyłącznie lokal-
nie, czas jego obowiązywania nie może przekroczyć 60 dni (art. 7 
Ustawy o reżimie prawnym stanu wyjątkowego). Proklamowanie 
stanu wyjątkowego następuje zatem na czas stosunkowo krótki, 
co budzi aprobatę. Stan wyjątkowy obowiązujący na obszarze ca-
łego kraju lub lokalnie może zostać odwołany przez upływem ter-
minu, na jaki został wprowadzony, dekretem prezydenta Ukrainy 
w przypadku ustania okoliczności, które przewidywały koniecz-
ność wprowadzenia stanu wyjątkowego. Wniosek w tej kwestii 
do prezydenta może wystosować Rada Najwyższa Ukrainy lub 
w sytuacjach opisanych w art. 4 pkt 1 przywołanej ustawy Gabinet 
Rady Ministrów. Stan wyjątkowy obowiązujący w Autonomicznej 
Republice Krymu lub na niektórych jej terytoriach może zostać 
wcześniej odwołany z inicjatywy Rady Najwyższej Autonomicznej 
Republiki Krymu (art. 8 cytowanej ustawy). Zniesienie stanu wyjąt-
kowego ogłaszane jest niezwłocznie za pośrednictwem środków 
masowego przekazu lub w inny sposób po opublikowaniu dekretu 
prezydenta Ukrainy16, 17.

16 BYRYUKOV, D., LESHCHENKO, A.: Polytycheskye aspekty prynyatyya 
reshenyy v sfere hrazhdanskoy zashchytu v Ukrayne. W: Hyleya: Nauchny Vestnyk, 
2015, nr 101, s. 468–471.

17 KUPRIY, W.: Konstytutsiynyy protses: pytannya konstytutsiyno-pravovykh 
obmezhen [Constitutional process: issues of constitutional and legal restrictions]. 
Kiev: Instytut Zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2019.



MAŁGORZATA SZWEJKOWSKA, KACPER MILKOWSKI

462

Jak explicite wynika z przedstawionego wyliczenia, stan pan-
demii (a tym samym sytuacja związana z rozpowszechnianiem 
się wirusa SARS-CoV-2) został przewidziany przez ukraińskiego 
prawodawcę jako przesłanka do wprowadzenia stanu wyjątkowe-
go, o którym mowa w cytowanych powyżej przepisach Konstytucji 
Ukrainy. 

3.  WPROWADZENIE STANU 
NADZWYCZAJNEGO  
(NADZVYCHAYNOYI SYTUATSIYI)

Stanu nadzwyczajnego nie należy utożsamiać ze stanem wy-
jątkowym18. Gabinet Ministrów oficjalnie wprowadził 25 marca 
2020 r. stan nadzwyczajny na terytorium Ukrainy na podstawie 
art. 11 Kodeksu obrony cywilnej Ukrainy (Dziennik Urzędowy 
Ukrainy z 2020 r., nr 2, poz. 5), w którym przewidziane zostały 
tryby funkcjonowania zunifikowanego państwowego systemu 
obrony cywilnej19. 

Na gruncie Dekretu Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia  
22 lipca 2020 r. nr 641 o ustanowieniu kwarantanny i wprowadze-
niu wzmocnionych środków przeciwepidemicznych na obszarach 
o znacznym rozprzestrzenianiu się ostrej choroby układu odde-
chowego COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 
(Dziennik Urzędowy Ukrainy, 2020, nr 63, poz. 2029) wprowadzo-

18 LUKASHOVA, S.: U rehionakh nadzvychayna sytuatsiya. Shcho tse i yak 
vplyne na zhyttya [The situation in the regions is emergency. What it is and how it 
will affect life]. W: Ukrayins’ka prawda [Ukrainian truth], 2020, 25 marca.

19 KRYVACHUK, L.: Social services for children and youth during the COVID-19 
pandemic in Ukraine. W: Pikuła, N., Grewiński, M., Zdebska, E., Glac, W. (red.), 
Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, Kraków: 
Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020, s. 175.
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na została kwarantanna od 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 paździer-
nika 2020 r. (art. 1). Ustawa zawiera także ograniczenia w za-
kresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw człowieka 
i obywatela – z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony zdro-
wia. W zależności od sytuacji epidemicznej w regionie lub w po-
szczególnych jednostkach administracyjno-terytorialnych regionu 
Państwowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Techniczno-Ekologicz-
nego oraz Sytuacji Nadzwyczajnych20 ustala „zielony”, „żółty”, 
„pomarańczowy” lub „czerwony” poziom zagrożenia epidemicz-
nego związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Kwalifi-
kacja oparta jest na podstawie stopnia przeludnienia w placów-
kach służby zdrowia przeznaczonych do hospitalizacji pacjentów 
z potwierdzonym przypadkiem COVID-19. Uwzględniane są także 
wskaźniki współczynnika wykrywalności oraz dynamiki wzrostu 
przypadków zakażenia COVID-19. 

Rys. 1. TRYBY W „ZUNIFIKOWANYM PAŃSTWOWYM SYSTEMIE OBRONY CY-
WILNEJ” W ZALEŻNOŚCI OD SKALI I CECH PRZEWIDYWANEJ LUB WYSTĘPU-
JĄCEJ SYTUACJI AWARYJNEJ

Źródło: opracowanie własne.

20 W jej skład wchodzą m.in.: członkowie rządu, gubernatorzy i szefowie dużych 
państwowych koncernów. Iwański, T. i Żochowski, P.: Perspektywy rozwoju pande-
mii COVID-19 na Ukrainie. W: Komentarze OSW, 2020, nr 323, s. 2.

Artykuł 11. 
Tryby funkcjonowania zunifikowanego  

państwowego systemu ochrony ludności

1. Normalne  
funkcjonowanie

2. Zwiększona  
gotowość 

3. Stan  
nadzwyczajny

4. Stan wyjątkowy
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Niezależnie od przyjętego poziomu zagrożenia epidemicz-
nego związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19, zgod-
nie z art. 10 przywołanej powyżej ustawy, na terytorium Ukrainy 
w okresie kwarantanny zabrania się:
1.  Przebywania w budynkach i obiektach użyteczności publicznej, 

komunikacji miejskiej bez stosowania środków ochrony indywi-
dualnej – masek ochronnych zakrywających nos i usta (w tym 
wykonanych samodzielnie).

2.  Przebywania na ulicy bez dokumentów tożsamości potwier-
dzających obywatelstwo lub szczególny status bądź bez za-
świadczenia o zarejestrowaniu jako osoba bezdomna.

3.  Samowolnego opuszczania miejsca samoizolacji lub obser-
wacji.

4.  Przekraczania granicy państwowej przez cudzoziemców i bez-
państwowców (z wyłączeniem cudzoziemców lub bezpań-
stwowców zamieszkujących na stałe na terytorium Ukrainy 
oraz osób uznanych za uchodźców lub osób wymagających 
dodatkowej ochrony, pracowników misji dyplomatycznych 
i urzędów konsularnych państw obcych, placówek oficjal-
nych misji międzynarodowych, organizacji akredytowanych 
na Ukrainie oraz członków ich rodzin, żołnierzy sił zbrojnych 
państw członkowskich NATO i państw członkowskich pro-
gramu NATO „Partnerstwo dla pokoju”, zaangażowanych 
w szkolenie jednostek sił zbrojnych), bez ważnej polisy ubez-
pieczeniowej (certyfikatu) wystawionej przez firmę ubezpie-
czeniową zarejestrowaną na Ukrainie lub zagraniczną firmę 
ubezpieczeniową, która ma przedstawicielstwo na Ukrainie 
lub zawartą umowę z partnerskim towarzystwem ubezpiecze-
niowym na Ukrainie (assistance) i pokrywa koszty związane 
z leczeniem COVID-19 oraz jest ważna przez cały planowany 
okres pobytu na Ukrainie.
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5.  Przekraczania punktów kontrolnych wjazdu na czasowo oku-
powane terytoria obwodu donieckiego oraz ługańskiego, 
Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol oraz 
opuszczania ich przez cudzoziemców i bezpaństwowców bez 
posiadanej polisy ubezpieczeniowej (certyfikatu) wystawionej 
przez firmę ubezpieczeniową zarejestrowaną na Ukrainie lub 
zagraniczną firmę ubezpieczeniową, która ma przedstawiciel-
stwo na Ukrainie lub zawartą umowę z partnerskim towarzy-
stwem ubezpieczeniowym na Ukrainie (assistance) i pokrywa 
koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz jest ważna przez 
okres pobytu na Ukrainie.

Ponadto, zgodnie z art. 11 tego aktu prawnego, na terytorium 
całego państwa zabroniona jest („zielony” poziom zagrożenia epi-
demicznego):
1.  Organizacja imprez masowych (kulturalnych, sportowych, 

rozrywkowych, towarzyskich, religijnych, marketingowych i in-
nych) z udziałem takiej liczby osób, iż więcej jedna osoba przy-
pada na 5 m2 powierzchni budynku lub terenu (w przypadku 
gdy impreza odbywa się w plenerze), a także działalność kin 
i instytucji kulturalnych z zapełnieniem kin lub sal powyżej 50% 
miejsc. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za utrzymanie 
fizycznej odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami.

2.  Realizacja regularnych i nieregularnych przewozów drogowych 
pasażerów w większej liczbie niż liczba miejsc siedzących, wy-
nikająca z charakterystyki technicznej pojazdu, podana w do-
wodzie rejestracyjnym danego pojazdu, przy czym przewoźnik 
odpowiedzialny jest za zapewnienie kierowcom środków ochro-
ny indywidualnej, w tym masek ochronnych, oraz odpowiada 
za kontrolę stosowania przez pasażerów środków ochrony in-
dywidualnej podczas transportu.
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Zgodnie z art. 13 cytowanej ustawy na terenie regionu, gdzie 
ustalony jest „zielony” lub „żółty” poziom zagrożenia epidemicz-
nego, dopuszcza się organizowanie imprez sportowych pod wa-
runkiem przestrzegania przez zawodników oraz uczestników od-
powiednich środków sanitarnych i przeciwepidemicznych oraz 
wprowadzenia obowiązkowej codziennej kontroli stanu zdrowia 
zawodników.

Na terenie regionu, gdzie ustalono „pomarańczowy” poziom 
zagrożenia epidemicznego, poza ograniczeniami antyepidemicz-
nymi przewidzianymi dla „zielonego” i „żółtego” poziomu zagroże-
nia epidemicznego, zakazuje się:
1.  Organizowania imprez masowych (kulturalnych, rozrywko-

wych, sportowych, towarzyskich, religijnych, marketingo-
wych i innych) z udziałem powyżej 100 osób i takiej ich licz-
by, iż więcej jedna osoba przypada na 20 m2 powierzchni 
budynku lub terenu (jeśli impreza odbywa się na wolnym 
powietrzu). 

2.  Działalności jednostek świadczących usługi noclegowe, z wy-
jątkiem hoteli.

3.  Pracy w godzinach od 24.00 do 7.00 w lokalach rozrywkowych 
(klubach nocnych), a także w podmiotach gospodarczych 
świadczących usługi gastronomiczne (takich jak restauracje, 
kawiarnie, bary, snack-bary, stołówki, kawiarnie, bufety itp.), 
z wyjątkiem świadczenia usług cateringowych polegających 
na dostawie dań pod wskazany adres i realizacji zamówień na 
wynos.

4.  Prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych w grupach po-
wyżej 20 osób, z wyłączeniem placówek przedszkolnych i lice-
ów ogólnokształcących.

5.  Działalności siłowni i klubów fitness.
6.  Przyjmowania dzieci do placówek leczniczych dla dzieci.
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Ponadto na terytorium regionu, w którym ustalono „czerwony” 
poziom zagrożenia epidemicznego, poza ograniczeniami antyepi-
demicznymi przewidzianymi dla „zielonego”, „żółtego” i „pomarań-
czowego” poziomu zagrożenia epidemicznego, zabroniony jest:
1.  Regularny i nieregularny przewóz osób drogami, koleją, miej-

skim transportem elektrycznym, metrem, komunikacją pod-
miejską, z wyłączeniem:
a)  samochodów, w których liczba pasażerów łącznie z kierow-

cą wynosi maksymalnie pięć osób;
b)  służbowych i/lub wynajmowanych pojazdów samochodo-

wych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, pod warunkiem 
że kierowcy i pasażerowie są wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz przewóz odbywa się wyłącznie na tra-
sach zgłoszonych policji co najmniej dwa dni wcześniej.

2.  Pobyt uczniów w placówkach oświatowych.
3.  Pobyt osób na terenie podmiotów gospodarczych prowadzą-

cych działalność kulturalną, w placówkach gastronomicznych 
(restauracjach, kawiarniach itp.), centrach handlowo-rozryw-
kowych, innych lokalach rozrywkowych, handlowych i usługo-
wych, z wyjątkiem miejsc, w których prowadzona jest:
a)  działalność związana z handlem żywnością, paliwem, 

produktami higienicznymi, lekarstwami i wyrobami me-
dycznymi, lekami weterynaryjnymi, paszami, pestycydami 
i środkami agrochemicznymi, nasionami i materiałem nasa-
dzeniowym;

b)  działalność bankowa i ubezpieczeniowa, a także praktyka 
lekarska, praktyka weterynaryjna, sprzedaż paliw;

c)  konserwacja i naprawa pojazdów, obsługa rejestratorów 
czynności rozliczeniowych, naprawa komputerów, artyku-
łów gospodarstwa domowego i rzeczy osobistych, obsługa 
obiektów świadczących usługi pocztowe.
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4.  Działalność handlowa i świadczenie usług cateringowych pole-
gających na dostawie dań pod wskazany adres.

5.  Pobyt osób korzystających ze świadczeń socjalnych lub reha-
bilitacyjnych w instytucjach i placówkach świadczących usługi 
socjalne lub rehabilitacyjne.

Warto zwrócić uwagę, że to główny państwowy lekarz sani-
tarny Ukrainy opracowuje i zatwierdza środki przeciwepidemicz-
ne określające specyfikę działalności podmiotów gospodarczych 
podczas kwarantanny.

Wprowadzony został także obowiązek samoizolacji, do moni-
torowania której wdrożono usługę elektroniczną „Akcja w domu” 
w ramach Państwowego Jednolitego Portalu Usług Elektronicz-
nych21. Samoizolacji podlegają osoby, które:
1.  Miały kontakt z pacjentem z potwierdzonym przypadkiem  

COVID-19, z wyjątkiem osób, które w trakcie wykonywania 
swoich obowiązków stosowały środki ochrony indywidualnej 
zgodnie z zaleceniami ich stosowania.

2.  Podejrzewane są o zakażenie lub u których potwierdzono roz-
poznanie COVID-19, pod warunkiem że dana osoba nie wyma-
ga hospitalizacji.

3.  Przekraczają granicę państwa i przybywają z państwa lub są 
obywatelami (podmiotami) państw o                 wysokim współczynniku 
występowania zarażeń COVID-19.

Na szczególną uwagę zasługuje Ustawa z dnia 6 kwietnia 
2000 r. o ochronie ludności przed chorobami zakaźnymi (Dzien-
nik Urzędowy Ukrainy z 2020 r., nr 23, poz. 166). Ustawa określa 

21 KOSIYUK, T.: Informatsiya pro poshyrennya koronavirusnoyi infektsiyi 2019-
-nCoV [Information on the spread of coronavirus infection 2019-nCoV], 2020, http://
www.hrytsivrada.gov.ua/author/tetyana/page/9/ (dostęp: 10.09.2020).
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prawne, organizacyjne i finansowe zasady funkcjonowania władzy 
wykonawczej, samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, insty-
tucji i organizacji, których celem jest zapobieganie powstawaniu 
i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, lokalizowanie i elimi-
nowanie ich ognisk i epidemii. Ponadto ustawa reguluje prawa, 
obowiązki i odpowiedzialność osób prawnych i fizycznych w za-
kresie ochrony przed chorobami zakaźnymi.

4. PODSUMOWANIE
Na szczeblu parlamentarnym na Ukrainie nie zatwierdzono zapi-
sanego w Konstytucji stanu wyjątkowego, przewidującego możli-
wość wprowadzenia kwarantanny i ograniczenia praw i wolności 
obywateli, konieczną w okresie zwalczania pandemii. Trzeba za-
uważyć, że w celu zwalczania pandemii COVID-19 w wielu pań-
stwach, w tym na Ukrainie, postanowiono, że zamiast sięgać po 
wypracowane i obowiązujące regulacje prawne przewidziane jako 
przesłanki stanu wyjątkowego przez przepisy ustaw zasadniczych 
i doprecyzowane na gruncie zwykłych ustaw – zaczęto tworzyć 
w pospiechu różnego rodzaju akty prawne o charakterze incyden-
talnym, w dodatku budzące niemałe wątpliwości co do ich zgodno-
ści z Konstytucją, co stwarza zagrożenie dla zachowania zasady 
spójności prawa. 

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie kwarantanny na 
terytorium Ukrainy połączone z ograniczeniem konstytucyjnych 
praw i wolności powinno być zgodne z wymogami przewidziany-
mi w ustawie zasadniczej. Warto przypomnieć, że art. 64 Kon-
stytucji Ukrainy przewiduje, iż konstytucyjne prawa i wolności 
człowieka i obywatela nie mogą być ograniczone z wyjątkiem wy-
padków przewidzianych w Konstytucji Ukrainy, a zatem wyłącznie 
w warunkach proklamowania stanu wojennego lub wyjątkowego.  
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Wobec tego należy stwierdzić, że wprowadzenie takich ograni-
czeń pomimo niewdrożenia stanu wyjątkowego, lecz z powoła-
niem się na Kodeks obrony cywilnej Ukrainy, stanowi naruszenie 
cytowanej normy konstytucyjnej. Sytuacja wprowadzania znacz-
nych ograniczeń praw i wolności obywatelskich bez formalnego 
ogłoszenia stanu wyjątkowego jest tym samym deliktem konsty-
tucyjnym. Formalne niewprowadzenie stanu wyjątkowego mimo 
wystąpienia materialnych przesłanek jego zaistnienia nie może 
bowiem wyłączać ochrony konstytucyjnej dla praw i wolności 
obywatelskich. W świetle tezy o istnieniu na terytorium Ukrainy 
materialnego stanu wyjątkowego Dekret Gabinetu Ministrów nr 
211 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprze-
strzenianiu się ostrej choroby układu oddechowego COVID-19 
spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, podobnie jak 
Kodeks obrony cywilnej Ukrainy, naruszają ponadto normę zawar-
tą w art. 106 Konstytucji Ukrainy, regulującą tryb wprowadzania 
stanu wyjątkowego i towarzyszących mu ograniczeń w zakresie 
praw i wolności jednostki. Doszło tym samym do wyeliminowa-
nia udziału Rady Najwyższej Ukrainy w procesie wprowadzania 
przedmiotowych obostrzeń, co uznać należy za zabieg podykto-
wany uwarunkowaniami politycznymi. 

Podsumowując, pominięto w ten sposób zasadę proporcjo-
nalności (określaną również jako zakaz nadmiernej ingerencji), 
która ujęta została przez ustrojodawcę w art. 64 Konstytucji 
Ukrainy. Ustanawia ona obowiązek, aby instrument prawny za-
stosowany dla osiągnięcia zakładanego celu był konieczny oraz 
adekwatny i aby związana z nim ingerencja nie była nadmierna. 
Przedmiotowa zasada określa granice ingerencji w konstytucyj-
ne wolności i prawa. Zaś warunek, że ograniczenia ustanawiane 
są, wyłącznie w przypadku gdy są niezbędne w demokratycz-
nym państwie prawa, implikuje nakaz zbadania, czy: przyjęty 
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akt normatywny jest w stanie doprowadzić do zakładanych skut-
ków, przyjęta regulacja jest konieczna dla ochrony interesu pu-
blicznego, z którym jest związana, oraz czy rezultaty przyjęcia 
aktu normatywnego pozostają w proporcji do obowiązków nało-
żonych przez ten akt na obywatela (proporcjonalność w ścisłym 
znaczeniu).

Ograniczenia wprowadzone przez Gabinet Ministrów Ukrainy 
w wyniku epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 (w szczegól-
ności przyjęty Dekret Gabinetu Ministrów nr 211 z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się ostrej cho-
roby układu oddechowego COVID-19 spowodowanej przez ko-
ronawirus SARS-CoV-2) doprowadziły do poniesienia znacznych 
strat przez gospodarstwa domowe, pracowników, przedsiębior-
ców oraz naruszyły stabilność finansową jednostek samorządu 
terytorialnego na wszystkich poziomach. Jednocześnie niezgod-
ność z prawem wprowadzonych instrumentów mających na celu 
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 jest 
potwierdzana nie tylko ich redundancją i brakiem odpowiedniego 
uzasadnienia niezbędności ich wdrożenia oraz dotkliwości każ-
dego z nich, ale także rażącym naruszeniem procedur ustawo-
wych i wymogów przewidzianych w Konstytucji Ukrainy. Zgodnie 
z ukraińskim prawem popełnione naruszenia stanowią podstawy 
do unieważnienia przedmiotowej uchwały Gabinetu Ministrów na 
drodze sądowej a w konsekwencji do zadośćuczynienia za szko-
dy spowodowane nielegalną decyzją władzy publicznej.
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Abstract: The SARS-CoV-2 spreading have led to the necessity to 
introduce new legal solutions to minimize the risk to the public health 
in Poland. The legal basis was the Act of December 5, 2008 on the 
prevention and combat of infections diseases in humans, establishing 
standards for the prevention and control of all infectious diseases. 
The amendment to this Act (March 2020) contained the rules and 
procedures specific for the COVID-19 infection.
Freedom of religion in places of deprivation of liberty is defined in 
Art. 106 of the Misdemeanor Code. Art. 247 of the Penal Executive 
Code provides possibilities of temporary restrictions or prohibitions for 
inmates. The aim of the current papers to indicate how decisions were 
made to introduce restrictions or prohibitions in the performance of 
religious practices in places of seclusion. The ordinances of directors 
of several detention centers in Poland were analyzed ant interpret.
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1. WSTĘP
Rozprzestrzeniające się na przełomie 2019 i 2020 r. zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 w większości państw na świecie doprowa-
dziły do konieczności wprowadzenia różnego rodzaju rozwiązań 
prawnych, umożliwiających podjęcie działań minimalizujących 
zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wirus ten może wywo-
łać zespół niewydolności oddechowej – chorobę określaną jako  
COVID-19. Rozwiązania te – czasami bardzo drastyczne – po-
wodują ograniczanie korzystania z praw człowieka, w tym także 
z prawa wolności religijnej. Szczególnie widoczne jest pozbawia-
nie tego prawa w miejscach odosobnienia, gdzie wykonywana jest 
kara pozbawienia wolności. Podstawowym celem obostrzeń było 
zahamowanie szerzenia się nowego patogenu. W Polsce organy 
władzy wykonawczej zdecydowały się – najpierw w ramach stanu 
zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii – na da-
leko idące ograniczenia w posłudze religijnej duszpasterzy aresz-
tów śledczych i więzień. 

W demokratycznym państwie prawa władze publiczne nawet 
w imię słusznych celów, do których niewątpliwie należy ochrona 
zdrowia, nie mogą postępować w sposób dowolny, a wszelkie 
ograniczenia w korzystaniu z praw człowieka muszą być wprowa-
dzone na mocy przepisów uchwalonych zgodnie z obowiązującą 
konstytucją i innymi normami prawa międzynarodowego obowią-
zującymi w danym kraju. Celem niniejszego artykułu jest ocena 
zgodności z prawem polskim wprowadzonych w Polsce ograni-
czeń w korzystaniu z wolności religii w miejscach pozbawienia 
wolności. Analizie zostaną poddane restrykcje obowiązujące od 
12 marca 2020 r.
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2.  PRAWNE PODSTAWY WOLNOŚCI RELIGIJNEJ 
Organy władzy wykonawczej w Polsce podjęły działania ma-
jące na celu zwalczanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 
w trybie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1, która wpro-
wadziła podstawowe normy prawne dotyczące zapobiegania 
i zwalczania chorób zakaźnych. W tym akcie normatywnym 
przewidziane były: stan zagrożenia epidemicznego i stan epi-
demii. Pierwszy wprowadzał nową sytuacją prawną na danym 
obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii, w celu 
podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych  
(art. 2 pkt 23). Natomiast stan epidemii określa sytuację prawną 
wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem 
epidemii, w celu podjęcia określonych w ustawie działań prze-
ciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania 
skutków epidemii (art. 2 pkt 22). W przypadku gdy zagrożenie 
epidemiczne lub epidemia występują na obszarze więcej niż 
jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan 
epidemii ogłasza i odwołuje w drodze rozporządzenia właściwy 
minister ds. zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym 
ds. administracji publicznej na wniosek Głównego Inspektora 
Sanitarnego (art. 46, ust. 2). Na podstawie tej ustawy 13 marca 
2020 r. minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego2, a w tydzień później, 20 marca 2020 r., rozpo-
rządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii3. 

1 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r., poz. 284 i 322).

2 Dz.U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 491.
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Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka, które są 
zagwarantowane w Konstytucji, wyznacza art. 31 ust. 14 tego aktu 
prawnego. Przepis ten mówi, że ograniczenia w zakresie korzysta-
nia z wolności i praw konstytucyjnych mogą być wprowadzone wy-
łącznie ustawą i tylko wtedy, gdy są konieczne dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i mo-
ralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Jednocześnie 
ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

Ustrojodawca w sposób precyzyjny zaznaczył, że restrykcje 
mogą być wprowadzone tylko w drodze ustawy, co jednoznacz-
nie wyklucza możliwość regulowania tej materii aktem o charak-
terze pozaustawowym, np. w rozporządzeniu5. Dokonując analizy 
ograniczenia możliwości korzystania z wolności i praw, należy 
podkreślić, że zostały one wymienione i skatalogowane w sposób 
zamknięty, co oznacza, że każde ograniczenie musi być związane 
z realizacją przynajmniej jednej z wymienionych w art. 31 ust. 1  
Konstytucji przesłanek, takich jak bezpieczeństwo, porządek pu-
bliczny, ochrona zdrowia itd. Wypływa stąd wniosek, że samo 
przekonanie władzy ustawodawczej o konieczności wprowadze-
nia restrykcji nie jest wystarczające dla legalności aktu, nawet 
gdyby miało służyć zapewnieniu ochrony zdrowia, bowiem każde 
ograniczenie dotyczące praw podstawowych musi być konieczne 
w demokratycznym państwie prawa.

Na podstawie przepisów ustawy zasadniczej Trybunał Kon-
stytucyjny konsekwentnie uzależnia dopuszczalność prowadzenia 
ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności od pozytywnej odpo-
wiedzi na następujące pytania: 

4 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U z 2009 r. Nr 114, poz. 946). 

5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2006 r., P 24/05, OTK ZU 7A/2006, 
poz. 87, pkt III.2.
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1)  Czy wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie do-
prowadzić do zamierzonych przez nią skutków? 

2)  Czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicz-
nego (wspomniane wyżej przesłanki materialne), z którym jest 
powiązana?

3)  Czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają w proporcji do 
ciężarów nakładanych przez nią na obywatela6?

Jednocześnie ustrojodawca sformułował szczególne regula-
cje, które dotyczą pewnych praw i wolności. Zaliczyć można do 
nich prawo wolności religijnej, zawarte w art. 53 ust. 5 Konstytucji, 
który stanowi, że wolność uzewnętrzniania religii może być ogra-
niczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to koniecz-
ne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, 
zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. Istotną 
różnicą między kryteriami ograniczenia w korzystaniu z wolności 
i praw sformułowanymi w art. 31 ust. 3 i art. 53 ust. 5 Konstytucji 
jest katalog przesłanek, które są podstawą tych ograniczeń. Zróż-
nicowanie przesłanek przez ustojodawcę wskazuje, że wolność 
uzewnętrzniania religii ma charakter fundamentalnego prawa 
człowieka, któremu zgodnie ze standardami międzynarodowymi 
ustrojodawca polski przyznał wyjątkowy status7. 

Na znaczenie tej wolności zwrócił uwagę także Trybunał Kon-
stytucyjny, który wskazał, że wolności wymienione w art. 53 ust. 1  
Konstytucji zajmują szczególne miejsce wśród praw i wolności 

6 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK 
ZU 1995, poz. 12, pkt III.2; cytowany m.in. w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z: 
28 czerwca 2017 r., P 63/14, OTK ZU A/2017, poz. 55, pkt III.5.2; 17 stycznia 2019 r.,  
K 1/18, OTK ZU A/2019, poz. 6, pkt III.2.4.1.3; 26 czerwca 2019 r., K 16/17, OTK ZU 
A/2019, poz. 49, pkt III.3.2.

7 OLSZÓWKA, M.: Objaśnienia do art. 25 Konstytucji RP. W: Safjan, M., Bosek, 
L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa, 2016, s. 77–78.
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człowieka8. Wolność religii jest prawem podstawowym człowie-
ka i jednocześnie źródłem wielu innych praw i wolności. Jak to 
określa Jarosław Szymanek, jest swoistym „prawem praw”. Wy-
nika to z przyjętej w Konstytucji personalistycznej koncepcji praw 
i wolności, której świadectwem jest szereg jej przepisów9. Istot-
ne znaczenie dla ochrony wolności religii ma także art. 25 ust. 3 
Konstytucji, który zapewnia autonomię związkom religijnym oraz 
wzajemną niezależność w „swoim zakresie”. Obejmuje ona m.in. 
określanie sposobów praktykowania i oddawania kultu religijne-
go oraz obowiązujące wiernych zasady moralne i religijne, które 
co do swojej istoty znajdują się poza kompetencjami państwa10. 
Trybunał Konstytucyjny wskazał, że wolność religii jest nie tylko 
wolnością o charakterze osobistym, lecz także zasadą ustrojo-
wą11. W świetle tych przesłanek należy uznać, że wolność sumie-
nia i religii stanowi jedną z zasad ustrojowych Rzeczypospolitej 
Polskiej i jakiekolwiek jej ograniczenia powinny być poddawane 
bardzo surowej ocenie, z uwzględnieniem tego, że mogą godzić 
w fundamenty porządku prawnego. 

Potwierdzeniem podstawowego charakteru wolności religii 
w ustroju świadczą przepisy dotyczące trwania stanów nadzwy-
czajnych. Zgodnie z art. 233 Konstytucji w czasie trwania stanu 
nadzwyczajnego – wojennego, wyjątkowego, klęski żywiołowej  
– nie jest dopuszczalne ograniczenie wolności religii na zasadach 
innych niż ogólne, tj. z poszanowaniem art. 31 ust. 3 i art. 53 ust. 5  

8 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r., K 12/14,  
pkt III.4.1.1.

9 SZYMANEK, J.: Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji RP, Przegląd Sej-
mowy, 2006, nr 2, s. 41–42. 

10 OLSZÓWKA, M.: Objaśnienia do art. 25 Konstytucji RP. W: Safjan, M., Bo-
sek, L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa: C.H. Beck, 
2016, s. 77–82. 

11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2014 r., K 52/13, pkt III.5.2.
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Konstytucji. Normy te zachowano w dotychczasowym ustawo-
dawstwie. W Ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej nie przewidziano żadnych dodatkowych obostrzeń 
w korzystaniu z wolności religii12. Również w pozostałych stanach 
– wyjątkowym i wojennym – dopuszczalność restrykcji w zakre-
sie prawa wolności religijnej jest daleko mniejsza niż w przypadku 
pozostałych wolności oraz praw i w zasadzie jest możliwa tylko 
w formie ograniczenia uroczystości religijnych odbywających się 
poza budynkiem świątyni (np. procesji Bożego Ciała)13. Rozwiąza-
nia te potwierdzają, że wolą ustrojodawcy było uznanie wolności 
religii za jedną z tych zasad konstytucyjnych, której ograniczenia 
są dopuszczalne jedynie w szczególnych przypadkach. 

3.  WOLNOŚĆ RELIGIJNA W MIEJSCACH 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI 

Praktyki religijne więźniów są sposobem zaspokojenia indywi-
dualnych potrzeb człowieka, a także jego dążenia do akceptacji, 
zrozumienia i przebaczenia. W literaturze przedmiotu podkreśla 
się, że stanowią one bardzo ważny element oddziaływań wycho-
wawczych prowadzonych wobec osadzonych14. Dlatego należy 
podkreślać wkład w resocjalizację więźniów duszpasterstwa wię-
ziennego, które realizuje zasadę wolności sumienia. Kapelani  

12 Artykuł 20–26 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1897).

13 Artykuł 16 ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1928); art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie 
wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach 
jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r.  
poz. 1932).

14 MELER, S.: Prawo więźniów do wolności religijnej. W: Przegląd Więziennic-
twa Polskiego, 2003, nr 38–39, s. 60.
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więzienni, sprawując opiekę duszpasterską nad osobami, które 
odbywają karę pozbawienia wolności, pomagają im w „odnajdo-
waniu siebie”, „odnajdowaniu moralności” i „uczeniu potrzeby za-
dośćuczynienia ofiarom lub ich najbliższych i społeczeństwu”15. 
Wykonują zadania duszpasterskie wychowawcze i terapeutycz-
ne16.

 Ustawodawca w art. 104 k.k.w.17, wskazującym na prawa przy-
sługujące skazanemu podczas przebywania w zakładzie karnym, 
określa, aby wykonywanie tych praw nie naruszało praw innych 
osób oraz nie zakłócało ustalonego w zakładzie karnym porządku. 
W sposób szczególny do zagadnień religijnych odnosi się art. 106 
k.k.w., który określa w § 1, że skazanemu przysługuje prawo do 
wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych, 
bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych 
w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania nabożeństw 
transmitowanych przez środki masowego przekazu, a także do 
posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i przedmiotów. 
W § 2 wskazuje, że więzień ma prawo do uczestniczenia w pro-
wadzonym w zakładzie karnym nauczaniu religii, udziału w dzia-
łalności charytatywnej i społecznej Kościoła lub związku z wyzna-
niowego oraz do spotkań indywidualnych z duchownym Kościoła 

15 NIKOŁAJEW, J.: Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo areszto-
wanych, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012, s. 186–187; KOMADOWSKA, 
A.: Prawo skazanego do korzystania z wolności religijnej a zasada humanitaryzmu. 
W: Nikołajew, J., Walczuk, K. (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych 
wolności. Aspekty prawne i praktyczne, Warszawa/Siedlce: Wydawnictwo Diecezji 
Siedleckiej Unitas, 2016, s. 121–122. 

16 RÓŻAŃSKI, M.: Kapelan więzienny. Prawne podstawy duszpasterzowania. 
W: Nikołajew, J., Walczuk, K. (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych 
wolności. Aspekty prawne i praktyczne, Warszawa/Siedlce: Wydawnictwo Diecezji 
Siedleckiej Unitas, 2016, s. 237. 

17 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r.  
poz. 523, 568) (k.k.w.).



WOLNOŚĆ RELIGIJNA W MIEJSCACH POZBAWIENIA WOLNOŚCI...

483

lub innego związku wyznaniowego, do którego należy. Duchowni 
ci mogą odwiedzać skazanych w pomieszczeniach, w których ci 
przebywają. Ostatni paragraf tego artykułu (§ 3) wskazuje, że ko-
rzystanie z wolności religijnej nie może naruszać zasad tolerancji 
ani zakłócać ustalonego porządku w zakładzie karnym.

W myśl zapisów tego artykułu należy wyróżnić prawo skaza-
nego do:

a)  wykonywania praktyk religijnych w warunkach zakładu 
karnego,

b) korzystania z posług religijnych,
c)  bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odpra-

wianych w zakładzie karnym w dni świąteczne,
d)  słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki ma-

sowego przekazu,
e)  posiadania w tym celu książek, pism i przedmiotów,
f)  uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym na-

uczaniu religii,
g)  brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej 

Kościoła lub innego związku wyznaniowego,
h)  spotkań indywidualnych z duchownym Kościoła lub inne-

go związku wyznaniowego, do którego należy odbywający 
karę,

i)  przyjmowania duchownych Kościoła lub innego związku 
wyznaniowego w pomieszczeniach, w których przebywa 
więzień. 

Grażyna B. Szczygieł wskazuje, iż kwestia praktyk religijnych 
więźniów powinna być rozpatrywana trojako: 
1.  Z punktu widzenia dogmatów i nauki danej religii oraz zadań, 

jakie wspólnota religijna jest zobowiązana i gotowa podjąć 
na rzecz tak specyficznej kategorii wiernych jak przestępcy  
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pospolici. W tej perspektywie „duszpasterstwo więzienne po-
winno być postrzegane jako jeden z obowiązków Kościoła”. 

2.  Przez pryzmat człowieka – jego potrzeb, praw i wolności. Mimo 
skazania za zbrodnię sprawca pozostaje bowiem człowiekiem 
ze wszelkimi tego konsekwencjami. Więzień w żadnym razie 
nie może być pozbawiony prawa do wyznawania, a co ważniej-
sze – do kultywowania swojej religii.

3.  Uwzględniając racjonalność systemu więziennego, rozumianą 
jako obowiązek pogodzenia interesów skazanego z interesem 
społeczeństwa, co wyrażają dyrektywy w zakresie wymiaru 
kary i celów jej wykonania18. 

4.  PRAWNE PODSTAWY OGRANICZENIA 
WOLNOŚCI RELIGIJNEJ W MIEJSCACH 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI W CZASIE 
PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2

Wydawane przez dyrektorów więzień i aresztów zarządzania ogra-
niczające kontakt osadzonych ze światem zewnętrznym opierały 
się na art. 247 k.k.w., który wskazuje na możliwość wprowadze-
nia tymczasowych ograniczeń lub zakazów wobec osadzonych.  
W § 1 artykułu, który jest normą o charakterze wyjątkowym, okre-
ślone zostały trzy podstawy wprowadzenia czasowych ograniczeń 
lub zakazów: ze względów sanitarnych, zdrowotnych oraz poważ-
nego zagrożenia bezpieczeństwa.

Ograniczenia lub zakazy mogą polegać na wstrzymaniu lub 
ograniczeniu: zatrudnienia osadzonych, kontaktów między osa-

18 SZCZYGIEŁ, D.G.: Kształtowanie się prawa skazanych do korzystania 
z wolności religijnej. W: Rzepliński, A., Rzeplińska, I., Niełaczna, M., Wiktorowska 
P. (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa profesora 
Teodora Szymanowskiego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013, s. 650–656.
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dzonymi, udzielania widzeń i spacerów, przeprowadzania zajęć 
o charakterze zbiorowym, odprawiania nabożeństw i udzielania 
posług religijnych, dokonywania zakupów, otrzymywania paczek, 
korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych, a także 
na nakazaniu zamknięcia cel lub innych pomieszczeń, w których 
przebywają lub pracują osadzeni, zabronieniu posiadania w celi 
niektórych przedmiotów19. Wymienione ograniczenia i zakazy sta-
nowią katalog zamknięty.

Zastosowanie tych ograniczeń znajduje uzasadnienie jedy-
nie wtedy, gdy za pomocą innych dostępnych środków określo-
nych w k.k.w. regulaminach organizacyjno-porządkowych, Ustawie 
o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie aktach wyko-
nawczych nie można zapobiec lub uniknąć sytuacji wymienionych  
w art. 247 § 1. 

 Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego podejmuje 
decyzję o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów w formie za-
rządzenia, w którym powinien wskazać podstawę ograniczeń lub 
zakazów, np. podać, czy chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa sa-
mego zakładu karnego, czy też osób w nim osadzonych, ponad-
to decyzja powinna określać precyzyjnie zakres wprowadzonych 
ograniczeń. 

Paragraf 2 art. 247 określa procedurę powiadamiania sę-
dziego penitencjarnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń 
i zakazów na okres do 7 dni. Przepis ten stanowi, że powinno 
to nastąpić bezzwłocznie. Kompetencje sędziego penitencjar-
nego są tu jednak ograniczone, nie może on bowiem uchylić 
tej decyzji w trybie art. 34 § 1 k.k.w., nawet gdy uznaje, iż jest 
ona sprzeczna z prawem. Zarządzenie to bowiem ma charakter  

19 KALISZ, T.: Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli 
nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 229–230.
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ogólny i abstrakcyjny. Z tego też powodu nie może zostać uchy-
lone przez dyrektora generalnego czy też dyrektora okręgowego 
Służby Więziennej na podstawie art. 78 § 2 k.k.w., jak również 
nie podlega ono zaskarżeniu w trybie art. 7 k.k.w. przez samego 
skazanego20. 

Dyrektorzy więzień i aresztów śledczych, korzystając z kompe-
tencji zawartych w art. 13 ust. 1, ust. 2, pkt 2, ust. 3 Ustawy z dnia 
9 kwietnia 2020 r. o Służbie Więziennej21, podejmowali decyzje na 
podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu zagrożenia epidemicznego22 i Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii23. Kierowali się przy tym 
koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu uniesz-
kodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choro-
by zakaźnej wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Czas ograniczeń obowiązujących podczas trwania pandemii, 
czyli od 20 marca do końca czerwca 2020 r., można podzielić na 
dwa okresy. W pierwszym obowiązywał całkowity zakaz udziela-
nia w zakładach karnych posług religijnych przez duchownych, 
a w drugim znoszono to ograniczenie. Ma on charakter jednostko-
wy i dotyczy poszczególnych więzień oraz aresztach śledczych.

Dyrektor aresztu Śledczego w Białymstoku wydał pierwsze 
tego rodzaju zarządzenie 17 marca 2020 r. Na jego mocy wstrzy-
muje się odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych24.  

20 DĄBKIEWICZ, K.: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wydanie 4. War-
szawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018.

21 Dz.U. z 2019 r. poz. 1427 ze zm. 
22 Dz.U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.
23 Dz.U. z 2020 r. poz. 491.
24 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bialymstoku-wazny-ko-

munikat (dostęp: 20.06.2020). 
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Podobnej treści zarządzenia wydali wszyscy dyrektorzy więzień 
w aresztach śledczych w Polsce. Zarządzenie ograniczające 
odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych osadzo-
nym przedłużane było zgodnie z procedurą zawartą w art. 247  
§ 2 k.k.w. Pierwsze zmiany pozwalające na udzielanie posług reli-
gijnych wprowadzono w areszcie śledczym w Lublinie. Tam ogra-
niczenie to obowiązywało do 20 kwietnia 2020 r. Kolejne zarzą-
dzenie dyrektora nr 143/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. już tego 
ograniczenia nie zawierało25. 

 

5. PODSUMOWANIE 
Podczas pandemii SARS-CoV-2 wprowadzono szczególne za-
sady dotyczące korzystania z wolności religijnej w miejscach 
pozbawienia wolności. Konstytucyjne prawa zawarte w art. 31  
ust. 1 i art. 53 Konstytucji wskazują, że wolność religijna należy do 
podstawowych praw człowieka. Może być ona ograniczona tylko 
w szczególnych warunkach i to na drodze ustawowej, która określi 
rodzaj i sposób jej ograniczenia. W praktyce polska władza wy-
konawcza ograniczyła wolność religijną w ośrodkach penitencjar-
nych nie poprzez realizację zadań ujętych w normach prawnych 
mających zastosowanie podczas epidemii, ale opierając się na 
niższych aktach normatywnych.

Prawo skazanego do wykonywania praktyk religijnych 
w zakładzie karnym określone zostało w art. 106 k.k.w. Za-
wiera on katalog czynności, które mają charakter podmiotowy 

25 Zarządzenie nr 128/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie z dnia  
6 kwietnia 2020 r., https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lublinie-komu-
nikat2 (dostęp: 28.04.2020). Ograniczenia tego nie było w zarządzeniu nr 143/2020 
Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2020 r., https://www.
sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lublinie-komunikat.3 (dostęp: 20.06.2020). 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lublinie-komunikat2
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lublinie-komunikat2
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i wykonywane są tylko przez samą osobę osadzoną. Należą 
do nich m.in. wykonywanie indywidualnych praktyk religijnych, 
posiadanie książek, czasopism i przedmiotów o charakterze re-
ligijnym, słuchanie nabożeństw transmitowanych przez środki 
masowego przekazu. Te czynności nie zostały ograniczone. 
Wprowadzone zakazy sprawiły, że duchowni nie mogli przeby-
wać w więzieniu i areszcie śledczym, a zatem uniemożliwiały 
odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych, czy-
li tych praktyk, w przypadku których potrzebna była fizyczna 
obecność duchownego. W tym zakresie nastąpiło ograniczenie 
wolności religijnej więźniów. Konkludując, należy stwierdzić, że 
zastosowane przepisy częściowo ograniczyły wolność religijną 
osób osadzonych.
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Abstract: The primary beneficiary of human rights is an individual. The 
obligation to comply with them rests primarily with public authorities, 
employers, and formal and informal organizations. In the acts of 
international law and in the Constitution of the Republic of Poland, we 
have formulations which indicate that such an obligation is imposed 
on state organs. The global epidemic stimulates reflection on the 
structure of this duty shaped in this way. Beginning with the Second 
World War, the concept of a human being who is the sole beneficiary of 
human rights developed in the general consciousness. Meanwhile, the 
global pandemic requires a change in such shaped mentality. In critical 
situations, such as undoubtedly a global pandemic, the individual is 
also responsible for respecting human rights towards others. The aim 
of the work is to show those areas of human rights, the implementation 
of which depends primarily on the individual. Hence, the research 
hypothesis is that effective respect for human rights also depends on 
the person him or herself. This claim is also the basis for increasing 
the sense of security of the entire society. The legal-dogmatic and 
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descriptive method will be used in this study. The descriptive method 
will allow us to present circumstances where respect for human 
rights depends solely on the individual.

Keywords: human rights, global pandemic, respect for human rights, 
individual security.

1. INTRODUCTION
The subject of this study is a critical analysis of the current obligation 
to respect human rights. An occasion for this reflection is the 
epidemic caused by COVID-19. This global crisis situation creates 
the need for a critical assessment of the obligation to respect 
human rights, traditionally assigned to public authorities, legal 
persons and organizational units without legal personality. A human 
being, to defend her or his rights, has legal instruments (provisions 
of substantive and procedural law) and institutional instruments (for 
example: the Human Rights Ombudsman or the European Court of 
Human Rights). In this perspective, the natural person who is under 
no obligation to respect human rights is the only eligible party. 

The debate on human rights and observance of them finds its 
justification in the inherent dignity of human being, which places her 
or him among other beings in the first place. This concept was already 
shaped in the circle of the ancient culture of Greek philosophy, in 
Roman law and in the Judeo-Christian religion. Today they are 
considered as the universal and inalienable rights1. Nevertheless, 
their content is slowly redefined under the influence of various factors2.

1 M. Maciejewski, Początki koncepcji oraz regulacji praw i wolności człowie-
ka do czasów oświecenia. In: ed. A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wój-
towicz (red.) Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych /  
Wrocław: Uniwersytet Wrocławski: Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, 2013, p. 9.

2 M. Sitek, Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa:  
C.H. Beck, 2016, pp. 9-10.
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The concept of human rights for the western culture of 
the 21st century has become the basic system of values which 
increasingly replaces the system of Christian values which 
has been dominating for over a thousand years. They are the 
touchstone of a democratic state ruled by law. Failure to respect 
human rights by the government of a country may give rise to 
various types of international retaliation, mainly of an economic 
and political nature (Judgment of the Court of Justice of April 14, 
2015, C-409/13).

Similar consequences will affect legal persons or organizational 
units without legal personality, which violate human rights. 
The international institutions, such as the United Nation or the 
European Union, and the state bodies, including the Human Rights 
Ombudsman, as well as the public opinion using social media on 
the Internet may lead to stigmatization and, consequently, to the 
complete elimination of such an entity.

The basis of the adopted research hypothesis is the emerging 
doubt as to the validity of the commonly accepted concept, 
according to which the addressees of the obligation to respect 
human rights are only legal persons or organizational units without 
legal personality. In my opinion, such way of understanding the 
obligation to respect human rights is not correct from a practical 
and social point of view.

Actions taken by public authorities in order to stop and to 
combat the global COVID-19 pandemic are proving insufficient. 
Support from the entire society is necessary but above all from the 
particular individuals. Therefore, it seems necessary to redefine 
the subjective obligation to respect human rights. Consequently, 
it is necessary to introduce appropriate changes to the system 
of international and national law in this regard. In particular, in 
critical situations, such as the global COVID-19 epidemic, an 
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individual is not only entitled, but also responsible for respecting 
human rights towards others.

Hence, the aim of the study is to find an answer to the emerging 
research doubt regarding the question whether only a legal person 
is obliged to respect human rights, and a natural person has only 
a right to these entities. This question is justified by the fact that 
the right of a natural person to respect their inherent rights by 
other subjects of law may make them feel that they do not have to 
respect these rights themselves.

The research will be based primarily on the legal and 
dogmatic method, thanks to which it will be possible to analyze 
the provisions of international and Polish law. The work also 
contains comparative elements or references to the regulations of 
other countries. There will also be descriptive elements, especially  
in the field of philosophy and history, mainly Roman law.

2.  POLARIZATION OF RIGHTS  
AND OBLIGATIONS AS A REASON FOR 
LIMITING THE OBLIGATION TO RESPECT 
HUMAN RIGHTS TO LEGAL PERSONS  

In contemporary public narrative, a human being appears as  
a subject of law. Such a subjective concept of a human emerges 
primarily from civil law, and mainly from the part concerning 
obligations. A similar approach to human being is found in other 
areas of law, although it is not uncommon for certain social groups 
to be appreciated. Consumers, employees, children, the elderly 
and the disabled are more protected. This tendency is visible 
not only in the provisions of substantive law, but above all in 
jurisprudence. The legislator, through stronger protection of certain 
social groups, aims to balance inequalities that arise between 
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people for various reasons, most often for economic reasons.  
In this way, the legislator aims to maintain the constitutional 
principle resulting from the article 32 of the Polish Constitution, i.e. 
equality of all people before the law. The final conclusion from the 
above analysis is the statement that the protection of human rights 
may be different in relation to certain social groups.

The unilateral limitation of the obligation to respect human 
rights only by public entities or legal persons is undoubtedly 
related to the concept of obligations in civil law. There is a well-
established concept of subjective rights in civil law science, which 
has a large impact on the shaping of the concept of human rights.

The concept of subjective rights was formed in the views 
of XIX century law philosophers, in particular in the views of  
F.H. v. Savigny and B. Windscheid (the theory of will, i.e. the ability 
to reveal the will by an individual in a manner protected by law) 
and R. v. Iherning (theory of interest - subjective rights are the 
basis of individual inversions.)3. The concept of “subjective right” 
is a designation of universally protected interests (values and 
goods) defined by legal norms. Thus, the concept of subjective 
rights is used to regulate the relationship between various legal 
entities, natural and legal persons, including public authorities and 
organizational units without legal personality.

Both the above theories are based on the Roman conception 
of obligation (creditum - claim) and debt (debitum - obligation). 
According to the late-classical lawyer Hermoganianus, the essence 
of the obligation was that the creditor could force the debtor to give 
her or him “something” - a deal or a performance (D. 44.7.3 pr.).  
The basis of coercion was the legal bond existing between the 

3 T. Raburski, Filozofia praw podmiotowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Iuridica, 2017, p. 57.
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creditor and the debtor (vinculum iuris) resulting from legally 
recognized events (I.J. 3.13 pr.). It was already noted then that in 
the case of full bilateral obligations, both parties are both obliged 
and entitled at the same time, e.g. the emptio-venditio contract4.

Nowadays, in an obligation relationship, the creditor has  
a right in relation to the debtor. Each party to the bond relationship 
may have, based on legal provision, the so-called a shaping right 
allowing for unilateral shaping of the content of an existing bilateral 
legal relationship, including the possibility of its termination,  
e.g. termination of employment by an employee or a lease 
agreement by a tenant. At the same time, the debtor has subjective 
rights in the form of the possibility of raising objections in her or 
his defense (exceptiones). Such shaped forms of subjective rights 
differ from the classical concept of an obligation understood as the 
relation between the creditor’s claim and the debtor’s obligation. 
This remark is of great importance for the further consideration of 
the right addressee of human rights. 

The concept of subjective rights which was shaped on the 
basis of the 19th century philosophy of law in Germany and 
which also dominates in Poland, is not the only existing concept.  
In the English language, there is no literal equivalent of the phrase 
“subjective right” but there is a term “rights”, which cannot be 
unequivocally translated into Polish. It can mean both the law 
in the sense of the Polish language, but also subjective rights.  
In English, the term is enriched with adjectives such as natural 
rights or legal rights. Translating them into Polish will not fully reflect 
their meaning. These phrases contain in their content not only  
a load of positivist concepts, but also ethical or philosophical 

4 W. Dajczak, W. Derecho Romano De Obligaciones. Continuación y Modifica-
ciones en la Tradición Jurídica Europea, Santiago de Compostela: Andavira, 2018, 
pp. 29-33.
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ones5. Therefore, a different vision of subjective law in Anglo-
Saxon law than the one which has dominated the European legal 
culture since the 19th century allows for the opening of a new legal 
discussion on entities obliged to respect human rights.

3.  ANALYSIS OF LEGAL PROVISIONS  
IN TERMS OF IDENTIFYING  
THE ADDRESSEE OF THE OBLIGATION 
TO RESPECT HUMAN RIGHTS

In the preamble to the 1948 Universal Declaration of Human 
Rights, the signatory states undertook the obligation on the 
universal respect for and observance for human rights. This 
concept of the addressee of the obligation to respect human 
rights has been adopted in subsequent acts of international law, 
including in the article 1 of the 1950 European Convention on 
Human Rights. Similar provisions are found in local conventions, 
e.g. the article 1 of the 1969 American Convention on Human 
Right or in conventions dedicated to certain disadvantaged social 
groups, e.g. in the article 2, paragraph 1 of the 1989 Convention 
on the Rights of the Child.

In the paragraph 5 of the preamble to the Charter of 
Fundamental Rights of 2000, it was established that the Member 
States of the European Union are the entities obliged to respect 
and protect human rights and fundamental freedoms. Such  
a linguistic construction leaves no doubt that the European Union 
wants to maintain the traditional concept of human rights6.

5 T. Raburski, Filozofia praw podmiotowych. Acta Universitatis Lodziensis.  
Folia Iuridica, 2017, p. 59.

6 J. Menkes, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a konstytucja Euro-
py. Studia Europejskie, 2001, p. 37.
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From the functional side, this construction of the obligation to 
respect human rights is not something new. It is an indirect heir 
to the solution developed in ancient Rome. In the 4th century, 
the defensor civitatis office was established, whose task was to 
protect citizens, especially members of the poorer social classes, 
against abuses done by representatives of public authority7 8. This 
polarization of the imperious position of officials and the weaker 
individuals subordinate to them (natural persons) understood as 
subjects of law, has been continuing to this day from the times of 
ancient Rome.

However, an issue worth attention in the Charter of 
Fundamental Rights is the wording in paragraph 6, which states: 
enjoyment of these rights entails responsibilities and duties with 
regard to other persons, to the human community and to future 
generations.

The solution adopted in the acts of international law was 
incorporated into the constitutions of individual states as well 
as to various laws. And so in the article 30 of the Constitution of 
the Republic of Poland, the constitution-maker stated that: The 
inherent and inalienable dignity of the person shall constitute a 
source of freedoms and rights of persons and citizens. It shall 
be inviolable. The respect and protection thereof shall be the 
obligation of public authorities. The final wording of this normative 
formulation clearly shows that respecting and protecting human 
rights is the responsibility of public authorities. The source of this 
obligation is the primary and prior origin of human rights in relation 
to the state and its structures. Hence, the norms of positive law 

7 B. Sitek, Dominat – późne cesarstwo rzymskie (284-565). in: A. Jurewicz et 
al. Rzymskie Prawo Publiczne. Wybrane Zagadnienia, Olsztyn: UWM, 2011, p. 92.

8 R. M. Frakes, Late Roman social justice and the origin of the defensor civita-
tis. The Classical Journal, 1994, pp. 337-348.
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do not so much define the content of individual rights, although 
they undoubtedly make them more precise and adapt them to the 
changing social, economic and political conditions, but provide the 
basis for their protection9.

Similarly, obligations are found in other European constitutions. 
And so in the article 2 of the Italian Constitution it was decided that 
the Republic recognizes and guarantees inviolable human rights. 
In the article 1 paragraph 1 of the German Constitution it is also 
stated that respecting and protecting human dignity, which means 
human rights, is the duty of all state authorities.

Such a strong formulation of the obligation to respect human 
rights by a public authority does not appear in the Spanish 
Constitution. In the article 10, paragraph 1 of the Constitution, 
the constitution-maker decided that the dignity of the individual, 
the inviolable rights which belong to her or him, and the free 
development of his personality constitute the basis of public order 
and social peace. There is no clear obligation to respect human 
rights solely by public authorities. 

The analysis of the provisions of international and national 
law conducted above shows that the concept of the state’s 
obligation, or in a broader sense – the obligation of legal persons 
and organizational units without legal personality, to respect human 
rights and responsibility for all forms of violation of these rights is 
very well established. This position, i.e. the obligation to respect 
human rights by the state, is well-established in European case law 
(Decision of the European Court of Human Rights of 12th October 
2010, 33502/09) and in Poland (the judgment of the Supreme Court 
- Civil Chamber of 18th December 2019, II CSK 581/18).

9 L. Bosek, Komentarz do art. 30 Konstytucji RP. in: M. Safjan, L. Bosek (ed.), 
Konstytucja RP. Vol. I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa: C.H. Beck, 2016.
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4.  POSSIBLE EXTENSION  
OF THE SUBJECTIVE SCOPE  
OF THE OBLIGATION TO RESPECT 
HUMAN RIGHTS

It should be realized that a possible extension of the scope of 
entities obliged to respect human rights to include natural persons 
is very difficult. The well-established position on this matter in 
international law and in national legal orders, and consequently 
in jurisprudence, is difficult to change. After all, it is based on the 
normative and philosophical premises, even derived from the 
Roman law.

An example of such a view of the subjective scope of the 
obligation to respect human rights may be the EU case law on the 
protection of the right to privacy of natural persons with regard to 
the processing of data on websites. By the judgment of the Court 
of Justice of the EU of 24th September 2019, C-136/17 issued 
in connection with the case of GC and others vs. Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), the interpretation 
of the provision of the article 8, paragraphs 1 and 5 of Directive 
95/46 / EC of the European Parliament and of the Council of 24th 
October 1995 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such 
data (Official Journal of the European Union of 1995, No. 281,  
p. 31 - currently the article 9 of Regulation 2016/679, Official Journal 
of the European Union of 2016, No. 119, p. 1) was extended. As 
a result of an extended interpretation the aforementioned article 
8 should be understand as: the prohibition or restrictions on the 
processing of special categories of personal data referred to in 
these provisions apply, subject to the exceptions provided for in this 
Directive, also to the search engine operator within its obligations, 
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competences and possibilities as a data controller processing 
data while the search engine is running on the occasion of an 
inspection carried out by that operator under the supervision of 
competent national authorities, following a request from the data 
subject (quoted from the judgment). A similar position is held in the 
national judiciary.

Thus, the current legal system de facto punishes the 
perpetrators of human rights violations, the aggrieved party 
may receive compensation from the state or institution, but the 
perpetrator does not draw any conclusions from this fact which 
could change her or his axiology and, consequently, further 
proceedings in connection with the violation of human rights by 
her or him.

The question then arises whether it is necessary to implement 
the liability of natural persons for violations of human rights? And 
not only when the leaders commit crimes against humanity. The 
answer to this question must reach not only the layers of normative 
solutions, but also philosophical or even ethical solutions.

Human subjectivity is a value in itself, which is best seen in 
legal regulations created for the sake of human being. We already 
find such a concept in Roman law. Hermogonianus, a lawyer from 
the IV century, wrote that Hominum causa omne ius constitutum 
sit (D. 1.5.2). For Roman lawyers, but also for syncretic Roman 
philosophy, the so-called anthropocentrism in law was strongly 
present10. It was a human being who became the center of the 
legal system and because of her or him the law was created. 
Among all beings, only human is able to understand the meaning 

10 B. Sitek, Od antropocentryzmu prawniczego do ekonomizacji prawa,  
[w:] G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (ed.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią 
w procesie integracji europejskiej, Olsztyn-Bari, 2008, pp. 66-78.
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of the law11. This vision of human being as a being for which all 
law is created may constitute the basis not only for human legal 
education, but also for the creation of legal provisions on the basis 
of which it would be possible to oblige a person as such to respect 
human rights, and in the event of their violation, assign her or 
him the guilt. Human being would become not only the subject of 
rights, but also of the obligation to respect human rights.

The study by Tatiana Chauvin is extremely helpful in further 
reflection on the obligation to respect human rights by the person 
her or himself. This author focuses on the issue of human 
subjectivity and, at the same time, objectivity. According to this 
author, a human being understood as a subject treats everything 
she or he meets as an object. In this case, another human being 
can also be seen as the object. Meanwhile, a human being cannot 
be treated as an object, but as a subject.

However, the ultimate argument in favor of the necessity to 
redefine the obligation to respect human rights by human beings, 
and thus to introduce into the system of international and national 
law the category of responsibility of natural persons for violations 
of human rights, is the argument from ethics. One of the two basic 
commandments in the Judaic religion and in Christianity is as 
follows: You shall love your neighbor as yourself (Leviticus 19:10; 
Mark 12: 29-31). This commandment contains not only a religious 
message, but also a moral, ethical as well as philosophical 
message. This commandment is addressed to every human being 
and does not contain any limitation or delegation of responsibility 
to any other entity for human rights violations committed by man 
himself.

11 D. C. H. Broussard, Hominum causa omne ius constitutum». Dall’ingiustizia 
all’ontoaxia della parità e ai diritti del-l’uomo. Rivista internazionale di filosofia del 
diritto, 2010, pp. 1-25.



CRITICAL ASSESSMENT OF THE OBLIGATION TO RESPECT HUMAN...

503

5. CONCLUSIONS
The separation of the interests of the state already formed in 
Roman law and then recently the separation of the interest of 
all legal persons, including organizational units without legal 
personality from the interests of natural persons, i.e. humans, 
left a mark on the contemporary concept of human rights. The 
result is the unilateral protection of natural rights. For this purpose,  
a whole system of national and international law provisions was 
built, as well as a system of institutions aimed at building a strong 
protection of human rights was created. Such a construction 
indirectly releases a person from respecting the rights of one 
person towards another.

Of course, this does not mean that human rights violations by 
people are not punished. The exception is, of course, the conviction 
of an individual for committing crimes against humanity, as it was 
the case with military leaders during the war in former Yugoslavia. 
In other cases, however, such human activity is perceived only 
from the negative side. They are defined as a crime or breaking 
the provisions of the law. Such a solution does not stimulate the 
perpetrator of such acts to reflect on his or her behavior in the light 
of the need to respect human rights by her or himself.

Hence, the final conclusion of the study is the postulate to 
introduce into the constitution, or at least into the preamble, the 
obligation to respect human rights by the human being her or 
himself, and not only by public entities. This wording could be 
added to new human rights legislation.

Evident violation of human rights by a human being 
understood as a natural person should be a reason for aggravating 
the punishment, e.g. in the case of human trafficking, pedophilia, 
the use of physical or psychological violence. A certain motivator 
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for such legislative changes may be the ethical dimension of the 
commandment of love of neighbor, which has been the imperative 
of human action for over 1000 years in our Western culture. It can 
therefore be replaced by a statutory obligation to show respect for 
the rights of another person.   
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