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Beth  Singer,  budując  w  swoich  pracach  koncepcję  praw operatywnych,  wskazywała że
każdy człowiek funkcjonuje w różnych wspólnotach, a więc w grupach osób połączonych wspólną
perspektywą umożliwiającą  wewnętrzną  komunikację.   Wśród  możliwych  typów wspólnot,  za
H. Meadem,  B. Singer wyróżniła wspólnoty normatywne.  Posługując się tą perspektywą można
stwierdzić, że dotychczasowa historia jest procesem powstawania coraz większych i coraz bardziej
inkluzywnych  wspólnot.  Oświeceniowy  liberalizm  przyniósł  w  tym  zakresie  zmianę,  która
w olbrzymim  zakresie  zdeterminowała  kształt  współczesnego  świata.  Tą  zmianą  było
zaproponowanie uniwersalnych praw człowieka, opartych na ludzkiej podmiotowości i godności.



Powstanie i późniejszy rozwój tej koncepcji, w założeniu, miał pozwolić na zbudowanie globalnej
wspólnoty, zapewniającej równość i wolność każdemu jej uczestnikowi. Choć wiele współczesnych
nurtów  filozoficznych  podważa uniwersalizm  i  pojęcie  racjonalności  stojące  u  podstaw
oświeceniowych koncepcji praw człowieka, to same zwykle proponują po prostu inne uzasadnienia
tych instytucji. Przykładem może być neopragmatyzm R. Rorty'ego, który zamiast uniwersalizmu,
wprost  proponuje przyjęcie  ciągle  rozszerzanej  solidarności  z  innymi  jako  uzasadnienie  dla
liberalnej koncepcji praw podmiotowych. Z drugiej strony w ostatnim czasie obserwować możemy
wzrost  nurtów  krytcznie  nastawionych  do  koncepcji  praw  człowieka,  jako  do  narzędzia
współcześnie już nieskutecznego.

Wciąż obserwujemy nie  tylko rozwój  samej  idei  praw człowieka,  ale  również ciągłe  jej
upowszechnianie  i  adaptację  w  prawodawstwie,  zarówno  krajowym  jak  i międzynarodowym.
Prawdopodobnie  najbardziej  rozpowszechnionym  i  znanym  dokumentem  w  tym  zakresie  jest
Powszechna  Deklaracja  Praw  Człowieka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Organizacji
Narodów Zjednoczonych w 1948 r., której postanowienia znajdują swoje odzwierciedlenie w wielu
współczesnych  systemach  prawnych,  zarówno  w aktach  rangi  konstytucyjnej  jak  i  ustawowej.
Deklaracja,  w  swojej  preambule,  wprost  wskazuje  na  konieczność  zagwarantowania  praw
człowieka odpowiednimi regulacjami, ich zapewnienia jednlitego rozumienia oraz ich realizację w
polityce poszczególnych państw człokowskich. To właśnie tym zagadnieniom, składającym się na
problematykę  skuteczności  i  efektywności  praw  człowieka  chcielibyśmy  poświęcić  planowaną
konferencję.

Pojęcie  operatywności  praw  człowieka,  do  którego  odnosi  się  tytuł  konferencji  zostało
zaczerpnięte  od  Beth  Singer,  która  poszukując  rozwiązania  pomiędzy  komunitarną  i  liberalną
koncepcją praw, w swojej pracy "Operative Rights” zaproponowała następujące ich rozumienie:

“I prefer to distinguish between operative rights - those that prevail in a given social context
- and those that ought to be operative, and to say that the only rights anyone has are those actually
operative for him or her. To claim to have a right that is not operative is to mean that it ought to be
so. [...] I should add that, I do not mean to suggest that for anyone to have a right this right must be
conferred by a state or government. On the contrary it follows from the analysis I shall propose that
rights  become  operative  not  when  formally  conferred  or  enacted,  but  when  members  of  a
community respect them. A right may be operative in this sense and not be law, or it may be law
and yet not operative”

Tak  rozumiane  pojęcie  operatywności  praw  człowieka,  dotyczy  więc  warunków  ich
skuteczności,  możliwości  ich  efektywnego  wykorzystania  przez  jednostkę  zarówno w relacjach
horyzontalnych  jak  i  wertykalnych,  niezależnie  od  źródła  ich  obowiązywania.  Prawa  stają  się
operatywne dopiero w momencie gdy zostaną „uznane” przez pozostałych członków wspólnoty. Ta
relacja symetrii pomiędzy uprawnieniem i obowiązkiem oraz możliwość ich faktycznej realizacji
nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w świetle pojawiania się dalszych generacji praw
człowieka i ich implementacji do systemu prawnego. Rozrost ten z kolei powoduje pojawianie się
kolejnych  pytań  o  charakter  i  funkcjonowanie  praw  człowieka,  o  zakres  podmiotowy  ich
obowiązywania w kontekście mniejszości, uchodźców i cudzoziemców, o możliwości faktycznego
zagwarantowania ich przestrzegania i w końcu o ich polityczną rolę.  Jeżeli współcześnie chcemy
mówić o funkcjonującym systemie praw człowieka jako moralnym fundamencie ustawodawstwa,
nie  możemy  zapominać  więc  o  zagadnieniu  ich  operatywności,  bez  którego  pozostaną  one
wyłącznie  polityczną  deklaracją  pozwalającą  na  utrzymanie  wygodnej  politycznie  iluzji



działających demokracji.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do nadsyłania abstraktów liczących
nie  więcej  niż  300  słów,  w  terminie  do  23  listopada  2015  r.,  na  adres
knprawczlowieka@gmail.com.  Referaty mogą mieć  formę zarówno ogólnych rozważań jak i
case study i powinny zostać wygłoszone w czasie do 15 minut. Konferencja w założeniu ma mieć
charakter interdyscyplinarny i integrować poszczególne dziedziny nauk prawnych, od filozofii po
poszczególne  dogmatyki. Uczestnicy  w  swoich  referatach,  mogą  poruszać  w  szczególności
następujące zagadnienia:

 efektywność praw człowieka jako narzędzia polityki,

 zakres podmiotowy praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problemu
uchodźców,

 alternatywy dla praw człowieka,

 gwarancje obowiązywania i przestrzegania praw człowieka,

 wpływ procedury cywilnej, karnej lub administracyjnej na treść gwarantowanych  
praw materialnych,

 nowe generacje praw człowieka i możliwości ich skutecznej implementacji do
systemów prawnych,

 istnienie symetrii na linii uprawnienie i obowiązek, adresat obowiązku, rozproszenie 
odpowiedzialności za naruszenie (np. prawo do życia w zdrowym środowisku),

 liberalna a komunitarna koncepcja praw,

 feminizm a prawa człowieka,

 prawa mniejszości i ich gwarancje,

 prawa człowieka w prawie międzynarodowym, w szczególności z uwzględnieniem 
orzecznictwa ETPCz,

 konflikt a prawa człowieka,

 czy obowiązywanie praw człowieka ma charakter absolutny?,

 bezpośrednie stosowanie uregulowań rozdziału 2 Konstytucji,

 zasady proporcjonalności a prawa człowieka,

 zasada subsydiarności a prawa człowieka

 wpływ nowych technologii lub rozwoju gospodarczego na treść i operatywność praw
człowieka


