Maria Ochwat

Ochrona praw cz³owieka
w systemie Rady Europy

Po II wojnie wiatowej Europa Zachodnia podjê³a starania maj¹ce na
celu znalezienie nowej formu³y politycznego zwi¹zku w skali regionalnej,
uzupe³nionej traktatem w dziedzinie praw cz³owieka. Kamieniami milowymi sta³y siê tutaj nastêpuj¹ce wydarzenia: wyst¹pienie premiera Wielkiej
Brytanii Winstona Churchilla w Zurichu w 1946 roku (mówi³ tam, ¿e nale¿y znaleæ remedium, które w cudowny sposób zmieni³oby ca³¹ scenê
i w ci¹gu kilku lat uczyni³oby ca³¹ Europê tak woln¹ i szczêliw¹ jak Szwajcaria. Musimy stworzyæ co w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy)1;
kongres haski w 1948 roku oraz kompromis brukselski w 1949 roku2.
Rada Europy powsta³a 5 maja 1949 roku w Londynie. Przedstawiciele
Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Szwecji,
Wielkiej Brytanii i W³och z³o¿yli podpisy pod tekstem Statutu Rady Europy, który zgodnie z art. 3 g³osi³, i¿ ka¿dy cz³onek Rady Europy uznaje
zasadê praworz¹dnoci oraz zasadê, i¿ wszystkie osoby pozostaj¹ce pod jego
jurysdykcj¹ korzystaj¹ z praw cz³owieka i podstawowych wolnoci [...]3.
Upadek muru berliñskiego, a nastêpnie rozpad sowieckiego imperium da³y
pocz¹tek nowej epoce w dziejach organizacji. Od 1989 roku Rada Europy
zainicjowa³a dzie³o budowy wspólnego europejskiego domu, przyjmuj¹c
do swego grona pañstwa, które po uwolnieniu siê od komunizmu by³y go1
Przemówienie Winstona Churchilla w Zurichu 19 wrzenia 1946 r. [http://
www.coe.int/T/PL/Com/About_Coe/Disc_Churchill.asp (1 lutego 2005)].
2
J. W e r e s z c z y ñ s k i: Struktura i kompetencje organów Rady Europy [fragment
wyk³adu Szko³y Praw Cz³owieka Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka w Warszawie,
z 15 grudnia 2000 r.].
3
Statut Rady Europy [http://www.coe.org.pl/re_konw/ETS_001.pdf (1 lutego 2005)].
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towe tworzyæ now¹ rzeczywistoæ na fundamentach pluralistycznej demokracji, rz¹dów prawa i ochrony praw cz³owieka4. Rada Europy skupia obecnie 46 cz³onków.
W dalszej partii tekstu zostan¹ zaprezentowane najwa¿niejsze dokumenty, wypracowane w ramach organizacji, mechanizmy ich implementacji oraz g³ówne organy dzia³aj¹ce na rzecz ochrony praw cz³owieka.

Podstawowe dokumenty dotycz¹ce praw cz³owieka
wypracowane w ramach organizacji
Filary ochrony praw cz³owieka w ramach systemu Rady Europy stanowi¹ trzy pierwsze dokumenty5: Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu lub Karaniu, a tak¿e Europejska Karta Spo³eczna.
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, uchwalona w 1950 roku oraz protoko³y dodatkowe. Zakres przedmiotowy niniejszej Konwencji niewiele siê ró¿ni od katalogu praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka czy
w Miêdzynarodowych Paktach Praw Cz³owieka. Niemniej nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Europejska Konwencja6 wesz³a w ¿ycie dwadziecia trzy lata przed
paktami. Jej zakres zosta³ znacznie rozszerzony dziêki przyjêciu wielu protoko³ów dodatkowych.
Tak wiêc we wspomnianej Europejskiej Konwencji oraz w protoko³ach
dodatkowych numer: 17, 48, 69, 710, jak równie¿ w protoko³ach dodatkowych
4
M.A. N o w i c k i: Europejski System Ochrony Praw Cz³owieka. W: Szko³a Praw
Cz³owieka. Teksty wyk³adów. Z. 3. Warszawa 1998, s. 47.
5
J. W e r e s z c z y ñ s k i: Struktura i kompetencje...
6
Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. W: Europejska
Konwencja Praw Cz³owieka. Podstawowe dokumenty. Wybór i oprac. M.A. N o w i c k i.
Warszawa 1998, s. 13.
7
Dokument uchwalono w 1952 r. Protokó³ nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. W: Europejska Konwencja..., s. 30.
8
Dokument uchwalono w 1963 r., w ¿ycie wszed³ w 1998 r.; Protokó³ nr 4 zapewniaj¹cy niektóre prawa i wolnoci inne ni¿ ju¿ zawarte w konwencji i protokole nr 1 do
Konwencji. Protokó³ do Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka..., s. 33.
9
Dokument uchwalono w 1983 r., a w ¿ycie wszed³ w 1998 r. Protokó³ nr 6 dotycz¹cy
zniesienia kary mierci, protokó³ do Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka..., s. 36.
10
Dokument uchwalono w 1984 r., w ¿ycie wszed³ w roku 1998. Protokó³ nr 7 do
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka..., s. 39.
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1211, 1312, (pozosta³e 8 protoko³ów dotyczy bowiem mechanizmów kontrolnych, ale nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ jeden z tych protoko³ów13, do
chwili z³o¿enia niniejszego artyku³u, nie wszed³ jeszcze w ¿ycie  informacje na tematy zmian, jakie ma wprowadziæ, zaprezentujê w dalszej czêci
rozdzia³u) znajdujemy: prawo do ¿ycia; zakaz tortur i nieludzkiego traktowania; zakaz niewoli, poddañstwa i pracy przymusowej; prawo do wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego; prawo ka¿dego do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy przez niezawis³y i bezstronny s¹d; zasadê prawo nie dzia³a wstecz; prawo do ¿ycia prywatnego i rodzinnego;
prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania (oraz ich uzewnêtrzniania);
prawo do wolnoci wyra¿ania opinii; prawo do swobodnego gromadzenia
i stowarzyszania siê; prawo do zawierania ma³¿eñstwa; prawo dochodzenia swych praw, gdy zosta³y one naruszone (tych, które przewiduje konwencja); prawo do w³asnoci; prawo do nauki; zakaz pozbawiania wolnoci
z powodu niemo¿noci wywi¹zania siê ze zobowi¹zania umownego; prawo
do swobody poruszania siê na terenie danego kraju, w tym jego opuszczania i powrotu; zakaz wydalania przez pañstwo jego obywateli oraz zbiorowego wydalania cudzoziemców; zakaz orzekania i wykonywania kary mierci; prawo do odwo³ania siê do s¹du wy¿szej instancji; prawo do odszkodowania po odbyciu kary, jeli okaza³o siê, ¿e skazanie nast¹pi³o w wyniku
pomy³ki s¹dowej; równoæ praw i obowi¹zków o charakterze cywilnoprawnym obojga ma³¿onków; obowi¹zek pañstw  stron organizowania wolnych
wyborów. Ka¿de z wymienionych tutaj praw zosta³o sformu³owane w postaci precyzyjnej definicji wraz z podaniem rodków, sposobów czy warunków jego realizacji.
Podobnie jak w paktach  w Konwencji przewiduje siê mo¿liwoæ wprowadzenia pewnych ograniczeñ oraz zawieszenia stosowania okrelonych
praw. W kilku artyku³ach, a zw³aszcza w art.11 ust. 2., mówi siê, i¿ mo¿liwe s¹ tylko takie ograniczenia wykonywania praw ustalonych w niniejszym dokumencie, które s¹ konieczne w spo³eczeñstwie demokratycznym
z uwagi na interesy bezpieczeñstwa pañstwowego lub publicznego, ochroDokument uchwalono w 2000 r., ale do chwili z³o¿enia niniejszej rozprawy nie
wszed³ w ¿ycie. Protokó³ nr 12 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci. W: A. P r z y b o r o w s k a - K l i m c z a k: Prawo miêdzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów. Lublin 2005, s. 298300.
12
Dokument uchwalono w 2002 r., a w ¿ycie wszed³ w roku 2003. Protokó³ nr 13 dotycz¹cy zniesienia kary mierci we wszystkich okolicznociach; Protokó³ do Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka... W: A. P r z y b o r o w s k a - K l i m c z a k: Prawo
miêdzynarodowe..., s. 300302.
13
Mowa tu o Protokole nr 14, uchwalonym w 2004 r. zmieniaj¹cym system kontroli
konwencji. Protokó³ nr 14 do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka... W: A. P r z y b o r o w s k a - K l i m c z a k: Prawo miêdzynarodowe..., s. 303309.
11
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nê porz¹dku i zapobieganie przestêpstwu, ochronê zdrowia i moralnoci
lub wolnoci i praw innych osób. Kluczowe znaczenie ma tutaj jednak art.
15 ust. 1, bêd¹cy odpowiednikiem art. 4 Miêdzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych, mówi¹cy o sytuacjach wyj¹tkowych  w przypadku wojny lub innego niebezpieczeñstwa publicznego zagra¿aj¹cego
¿yciu narodu, ka¿da z Wysokich Uk³adaj¹cych siê Stron mo¿e podj¹æ rodki uchylaj¹ce stosowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z niniejszej Konwencji [...]. Niemniej jednak owe rodki ograniczaj¹ce s¹ równie¿ ograniczone.
Pod ¿adnym pozorem nie mo¿na bowiem zawiesiæ prawa do ¿ycia, stosowaæ
tortur, traktowaæ niehumanitarnie czy te¿ zgodziæ siê na niewolê i poddañstwo. W celu zapewnienia przestrzegania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka oraz jej protoko³ów, na mocy art.19
wspomnianego dokumentu, zosta³ utworzony Trybuna³ Praw Cz³owieka.
Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu lub Karaniu z 1987 roku14.
Konwencja ta nie tworzy wprawdzie ¿adnych nowych praw czy zasad, jednak¿e ustanawia mechanizm weryfikacji przestrzegania przez pañstwa
art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, mówi¹cego o zakazie stosowania tortur, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania lub karania.
W tym celu powo³ano Europejski Komitet Zapobiegania Torturom.
Europejska Karta Spo³eczna z 1961 roku15. Dokument ten uzupe³nia Europejsk¹ Konwencjê o Ochronie Praw i Podstawowych Wolnoci.
Jest on swoistym odpowiednikiem piêæ lat póniej przyjêtego Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Kulturalnych i Spo³ecznych. Wraz
z przyjêtym w 1988 roku protoko³em dodatkowym16 ustanawia listê praw
spo³ecznych obywateli, takich jak: prawo do pracy; prawo do sprawiedliwych warunków pracy; prawo do bezpieczeñstwa i higieny pracy; prawo
do w³aciwego wynagrodzenia; prawa zwi¹zkowe, w tym organizowania
siê pracowników i pracodawców; prawo do strajku i negocjacji zbiorowych; prawa dzieci i kobiet do szczególnej ochrony w kontekcie pracy;
prawo do wykszta³cenia zawodowego; prawo do ochrony zdrowia; prawo
do zabezpieczenia spo³ecznego; prawo do pomocy spo³ecznej i lekarskiej;
prawa upoledzonych i niepe³nosprawnych w odniesieniu do kwestii zwi¹zanych z prac¹; prawo do ochrony rodziny; zasadê niedyskryminacji w zatrudnieniu i zawodzie ze wzglêdu na p³eæ; prawo pracowników do informacji i konsultacji w przedsiêbiorstwie; prawo pracowników do brania udzia14
Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu lub Karaniu. W: Wybrane dokumenty KBWE/OBWE, Rady Europy i Unii Europejskiej, Materia³y pomocnicze. Warszawa, 2000, s. 17.
15
Europejska Karta Spo³eczna. W: Prawo miêdzynarodowe publiczne..., s. 279.
16
Rada Europy [http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/128.htm (1 lutego 2005)].
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³u w polepszaniu warunków pracy; prawo osób w podesz³ym wieku do ochrony socjalnej; prawa pracowników migruj¹cych i ich rodzin do ochrony i pomocy.
Ochrona praw, o których stanowi Karta dotyczy jednak wy³¹cznie obywateli pañstw  stron dokumentu oraz cudzoziemców bêd¹cych obywatelami krajów, które j¹ ratyfikowa³y. Mechanizm ochrony wymienionych praw,
podobnie jak w przypadku paktu ONZ, jest nieco skromniejszy. Chodzi tu
bowiem o prawa, które s¹ celem polityki pañstw, w zwi¹zku z tym pañstwa
zobowi¹zane s¹ do tworzenia odpowiednich warunków zapewniaj¹cych
urzeczywistnienie tych zasad i praw. Na mocy Karty powo³ano do ¿ycia
dwa komitety: Komitet Niezale¿nych Ekspertów oraz Komitet Rz¹dowy.
Inne znacz¹ce dokumenty wypracowane przez organizacjê. Na
forum organów Rady Europy wci¹¿ tocz¹ siê dyskusje nad projektami uzupe³nienia niniejszych konwencji protoko³ami dodatkowymi oraz innymi
dokumentami, rozszerzaj¹cymi katalog praw i wolnoci cz³owieka. Sporód
dokumentów wypracowanych w ostatnich latach na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszoci Narodowych17, Konwencja o Prawach Cz³owieka i Biomedycynie18, Konwencja
o Ochronie Osób w Zwi¹zku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych
Osobowych19, Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci20 czy
Europejska Konwencja o Obywatelstwie21.

Organy ochrony praw cz³owieka i ich kompetencje
Podobnie jak w przypadku Organizacji Narodów Zjednoczonych, w zasadzie wszystkie organy Rady Europy uczestnicz¹ w promocji i zachêcaniu
do poszanowania praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, chocia¿ ich
zaanga¿owanie i udzia³ w osi¹ganiu tego celu nie jest jednakowy. G³ównymi organami organizacji, w których prawa cz³owieka stanowi¹ jedno z deklarowanych pól dzia³añ, s¹: Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamen17
Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszoci Narodowych. W: Ochrona praw osób nale¿¹cych do mniejszoci narodowych. Warszawa, 1995, s. 89.
18
Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Godnoci Osoby Ludzkiej wobec Biologii
i Medycyny. W: Wybrane dokumenty KBWE/OBWE..., s. 56.
19
Ministerstwo Spraw Zagranicznych [http://www.ms.gov.pl/ue/translation/91999
JHA10184.doc (1 lutego 2005)].
20
Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci. W: Wybrane dokumenty KBWE/OBWE...,
s. 48.
21
M.A. N o w i c k i: Europejski system..., s. 71.
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tarne, Kongres W³adz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz Sekretariat.
Komitet Ministrów jest organem decyzyjnym Rady Europy. Sk³ada
siê z ministrów spraw zagranicznych wszystkich pañstw cz³onkowskich
lub sta³ych przedstawicieli dyplomatycznych tych pañstw w Strasburgu.
Jest zarówno organem rz¹dowym, w którym pañstwa mog¹ równorzêdnie
prezentowaæ narodowe podejcie do problemów stoj¹cych przed spo³ecznoci¹ europejsk¹, jak i zbiorowym forum, na którym formu³owane s¹ ogólnoeuropejskie odpowiedzi na stoj¹ce przed nimi wyzwania. Komitet, we wspó³pracy ze Zgromadzeniem Parlamentarnym, pe³ni funkcjê stra¿nika fundamentalnych wartoci Rady Europy, a tak¿e monitoruje wype³nianie zobowi¹zañ przez pañstwa cz³onkowskie22.
Z kolei Zgromadzenie Parlamentarne zajmuje siê sprawami o du¿ym
znaczeniu, w³¹cznie z problemami wspó³czesnego spo³eczeñstwa i polityki miêdzynarodowej. Dyskusje prowadzone w Zgromadzeniu przynosz¹
istotne wskazówki dla dzia³añ Komitetu Ministrów i miêdzyrz¹dowych
struktur Rady Europy. Maj¹ te¿ wp³yw na rz¹dy pañstw wtedy, kiedy jego
cz³onkowie przekazuj¹ je parlamentom krajowym. Organ ten skupia 630
cz³onków (315 przedstawicieli i 315 zastêpców) z 46 parlamentów krajowych oraz delegacje o statusie gocia specjalnego. Prace Zgromadzenia przygotowywane s¹ przez wyspecjalizowane komisje, zajmuj¹ce siê sprawami
politycznymi, zagadnieniami prawnymi i prawami kobiet i mê¿czyzn oraz
przestrzeganiem zobowi¹zañ przez pañstwa cz³onkowskie, sprawami spo³ecznymi, zdrowia i rodziny, kultur¹, nauk¹ i edukacj¹, rodowiskiem i rolnictwem, sprawami gospodarczymi i rozwojem, migracj¹, uchodcami i demografi¹ czy równymi szansami23.
Natomiast Kongres W³adz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy sk³ada siê z Izby W³adz Lokalnych i Izby Regionów. Do jego kompetencji nale¿y: popieranie autonomii w³adz lokalnych i regionalnych, zapewnienie
wp³ywu na politykê oraz stymulowanie wspó³pracy miêdzyregionalnej24.
I wreszcie  Sekretariat Komitetu Ministrów, który sk³ada siê z oko³o
25 pracowników Sekretariatu Generalnego. Na jego czele stoi sekretarz
Komitetu Ministrów w randze dyrektora generalnego. Podstawowym
zadaniem tego organu jest obs³ugiwanie spotkañ ministrów i ich zastêpców25.
Ca³ociowo problematyk¹ praw cz³owieka zajmuj¹ siê: Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, Komisarz Praw Cz³owieka, Europejska Komi22
Rada Europy [http://www.coe.int/T/PL/Com/About_COE/Presentation/CM.asp
(1 lutego 2005)].
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
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sja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji oraz komitety, z których najpopularniejszy jest Komitet ds. Zapobiegania Torturom.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka zosta³ powo³any na mocy art. 19
wspomnianej ju¿ Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci. Sk³ada siê on z sêdziów, których liczba jest równa liczbie wysokich uk³adaj¹cych siê stron. Sêdziowie wybierani s¹ na 6-letni¹ kadencjê,
z mo¿liwoci¹ reelekcji. Trybuna³, zgodnie z art. 32, jest organem w³aciwym do rozpoznania wszystkich spraw dotycz¹cych interpretacji i stosowania konwencji i jej protoko³ów. Sam te¿ rozstrzyga w przypadku sporu
dotycz¹cego w³aciwoci trybuna³u.26 Informacje na temat funkcjonowania
i organizacji trybuna³u zostan¹ przedstawione w czêci dotycz¹cej mechanizmów implementacyjnych.
Urz¹d Komisarza Praw Cz³owieka zosta³ utworzony w 1999 roku. Jest
on odpowiedzialny za promowanie edukacji, wiadomoci i poszanowania praw cz³owieka w pañstwach cz³onkowskich oraz za zapewnienie
pe³nego i efektywnego przestrzegania zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z dokumentów Rady Europy. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ komisarz odgrywa rolê wspomagaj¹c¹ i przede wszystkim prewencyjn¹, nie ma jednak kompetencji
prawnych27.
Stosunkowo nowym organem w systemie ochrony praw cz³owieka w ramach Rady Europy jest równie¿, utworzona w 1993 roku, Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Stanowi ona niezale¿ny organ
monitoringu, którego zadaniem jest zwalczanie, we wszystkich pañstwach
cz³onkowskich Rady Europy, rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji. Jej dzia³ania obejmuj¹ wszelkie rodki konieczne do zwalczania przemocy, dyskryminacji i uprzedzeñ, dowiadczanych przez jednostki lub grupy osób, z powodu rasy, koloru skóry, jêzyka, religii, obywatelstwa b¹d
pochodzenia narodowego lub etnicznego28.
I wreszcie Komitet Zapobiegania Torturom, którego celem nie jest publiczne krytykowanie pañstw, lecz raczej udzielanie pomocy w znalezieniu mechanizmów eliminacji nieakceptowanego dzia³ania lub postêpowania29. Szerzej na ten temat stosowanej przez niego kontroli w dalszej czêci
artyku³u.

Europejska Konwencja Praw...
Rada Europy...
28
Ibidem.
29
A. K r e m p l e w s k i: Lustracje Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Postêpowaniu albo Karaniu. [http://www.ipolska.pl/krempy/lustr.htm (1 lutego 2005)].
26
27

Maria Ochwat: Ochrona praw cz³owieka...

281

Mechanizmy kontrolne praw cz³owieka
Wyj¹tkowe znaczenie i oryginalnoæ systemu ochrony praw cz³owieka w Radzie Europy nale¿y upatrywaæ w mechanizmach kontroli poszanowania gwarantowanych praw. Kontrola ta opiera siê na procedurze
sk³adania skarg, które rozpatrywane s¹ przez organy powo³ane na mocy
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. W dokumencie tym przewiduje
siê dwie procedury skargowe: skargê miêdzypañstwow¹ i skargê indywidualn¹. W praktyce instytucja skargi miêdzypañstwowej ma jednak znaczenie marginalne. Do 2000 roku z³o¿ono bowiem zaledwie 19 takich skarg.
Poddanie siê przez pañstwo regulacji dotycz¹cej takowej skargi nie wymaga ¿adnej dodatkowej deklaracji i nastêpuje z chwil¹ ratyfikacji konwencji.
Niezwykle istotne znaczenie ma z kolei skarga indywidualna30. Jest ona
podstawowym elementem systemu implementacji konwencji. Zgodnie z art.
34 ka¿da osoba, organizacja pozarz¹dowa lub grupa jednostek, która uwa¿a, i¿ sta³a siê ofiar¹ naruszeñ praw cz³owieka, zawartych w konwencji lub
jej protoko³ach, przez jedno z pañstw stron, mo¿e z³o¿yæ skargê do trybuna³u. Poddanie siê przez pañstwo stronê konwencji procedurze zwi¹zanej
z instytucj¹ skargi indywidualnej wymaga³o przed wejciem protoko³u
nr 11 z³o¿enia deklaracji uznaj¹cej kompetencje organów konwencji do
przyjmowania takich skarg. Wszystkie pañstwa bêd¹ce stronami konwencji deklaracje takie z³o¿y³y. Obecnie, podobnie jak w przypadku skargi miêdzypañstwowej, ratyfikuj¹c konwencjê, pañstwo automatycznie poddaje
siê jurysdykcji trybuna³u co do rozpatrywania skarg indywidualnych31. Procedura rozpatrywania obu rodzajów skarg jest taka sama. Nale¿y jednak
zauwa¿yæ, i¿ w ostatnich latach uleg³a znacznym przemianom.
Jak wiadomo, na mocy Konwencji powo³ano Europejsk¹ Komisjê Praw
Cz³owieka i Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Co wiêcej, do niedawna
niektóre kompetencje podczas rozpatrywania skarg, by³y zarezerwowane
dla Komitetu Ministrów. Organem pomocniczym by³ za Sektretarz Generalny Rady. Zgromadzenie Parlamentarne Rady nie pe³ni jakiej szczególnej funkcji w tym mechanizmie, ale warto pamiêtaæ, i¿ wybiera ono sêdziów do trybuna³u oraz opiniuje projekty konwencji. Do reformy, czyli do
31 padziernika 1998 roku, mechanizm ten funkcjonowa³ w nastêpuj¹cy
sposób. Uruchomienie procedury nastêpowa³o z chwil¹ z³o¿enia skargi indywidualnej b¹d pañstwowej na rêce Sekretarza Generalnego Rady, ten
R. H l i w a: Model ochrony praw cz³owieka w systemie Rady Europy. Mechanizmy
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych wolnoci. W: Ochrona praw cz³owieka w wiecie. Red. L. W i  n i e w s k i. Bydgoszcz 2000, s. 193194.
31
Ibidem, s. 194.
30
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za przekazywa³ j¹ Komisji. Jej sk³ad stanowili cz³onkowie rady, po jednym
z ka¿dego pañstwa, którzy zasiadali w niej w imieniu w³asnym. Komisja
wpierw sprawdza³a, czy dana skarga spe³nia wymogi formalne co do jej
rozpatrzenia, takie jak to, czy dotyczy praw zawartych w konwencji lub
czy wyczerpano wszelkie s¹dowe rodki odwo³awcze w kraju, którego skarga dotyczy³a. Na tym etapie odrzucano a¿ 95% skarg. Jeli Komisja uzna³a
skargê za dopuszczaln¹, nastêpowa³o ustalenie faktów, po czym Komisja
podejmowa³a próbê rozwi¹zania polubownego. Jeli jednak i ta próba koñczy³a siê fiaskiem, Komisja formu³owa³a raport, zawieraj¹cy opiniê w sprawie przypuszczalnego pogwa³cenia dyspozycji konwencji i przekazywa³a
go Komitetowi Ministrów. W drodze pomiêdzy Komisj¹ a Komitetem sprawa mog³¹ zostaæ przekazana Trybuna³owi. Prawo do jej przekazania przys³ugiwa³o Komisji, pañstwu, przeciwko któremu zosta³a wniesiona skarga,
czy wreszcie stronie wnosz¹cej skargê. W tym przypadku Trybuna³ wydawa³ wi¹¿¹cy wyrok. W przeciwnym razie decyzjê podejmowa³ Komitet Ministrów, czuwaj¹c zarazem, by jego decyzja albo wyrok Trybuna³u zosta³y
wykonane przez pañstwo, przeciwko któremu sprawa zosta³a wniesiona.
Ró¿nica miêdzy podjêciem decyzji przez Komitet a wyrokiem Trybuna³u
by³a miêdzy innymi taka, ¿e Komitet Ministrów jest cia³em politycznym
i na jego decyzje mog³y wp³ywaæ racje polityczne, podczas gdy Trybuna³
by³ i pozostaje niezale¿nym organem s¹downiczym32.
W nowym mechanizmie Trybuna³ przej¹³ funkcje Komisji i poprzedniego Trybuna³u (skargi indywidualne i miêdzypañstwowe oraz wydawanie
opinii prawnych), Komitet Ministrów za nadal czuwa nad wykonaniem
jego orzeczeñ33.
Trybuna³ sk³ada siê z komitetów (w sk³adzie 3 sêdziów), izb (po 7 sêdziów) oraz Wielkiej Izby (17 sêdziów oraz 3 sêdziów zastêpców). Zadaniem komitetów jest jedynie wstêpne rozpatrzenie skargi pod k¹tem jej dopuszczalnoci. Ka¿da z wniesionych skarg jest rejestrowana przez sekretariat trybuna³u, ma swojego sêdziego sprawozdawcê, od którego zaczyna
bieg. Jeli skarga zostaje dopuszczona do rozpatrzenia  trafia ona do izby,
która podejmuje decyzjê co do meritum. W izbie mo¿e dojæ do ugody, a gdy
okazuje siê to niemo¿liwe  wydaje ona orzeczenie, w którym stwierdza,
czy nast¹pi³o naruszenie konwencji, oraz orzeka o ewentualnym zadoæuczynieniu. Orzeczenia takie zapadaj¹ wiêkszoci¹ g³osów. Do Wielkiej Izby
skarga za mo¿e trafiæ w dwóch przypadkach, a mianowicie  z inicjatywy
samej Wielkiej Izby, przed wydaniem przez ni¹ wyroku (w sytuacji, gdy
sprawa budzi w¹tpliwoci zwi¹zane z interpretacj¹ konwencji lub wczeniejszego orzecznictwa trybuna³u), a tak¿e  gdy która ze stron odwo³a
32
33

R. K u  n i a r: Prawa cz³owieka..., s. 170171.
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siê w ci¹gu trzech miesiêcy od wyroku wydanego przez izbê. Trybuna³ staje siê bezporednio dostêpny dla osób znajduj¹cych siê na obszarze jurysdykcji pañstw stron konwencji. Rozprawy s¹ publiczne, chyba ¿e izba postanowi inaczej. Prezes izby jest zobowi¹zany do czuwania nad tym, aby
skar¿¹cy by³ w³aciwie reprezentowany34.
Koniecznoæ przeprowadzenia reformy mechanizmu wynika³a ze zbyt
du¿ej liczby nap³ywaj¹cych skarg, a tym samym zbyt d³ugiego okresu za³atwiania spraw (rednio ok. od piêciu do siedmiu lat), szybkiego wzrostu
liczby pañstw stron konwencji i zwi¹zanego z tym nap³ywu ogromnej
liczby spraw, co grozi³by nieuchronnie parali¿em systemu35.

Skutecznoæ Rady Europy
w dziedzinie ochrony praw cz³owieka
Ocena skutecznoci europejskiego systemu ochrony praw cz³owieka nie
jest zadaniem ³atwym. Powstanie i dzia³alnoæ Rady Europy nie wyeliminowa³y wszystkich problemów zwi¹zanych z pogwa³ceniem praw cz³owieka. Niemniej jednak nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ich sytuacja jest znacznie lepsza
ni¿ w innych czêciach wiata. Niew¹tpliwie, Rada Europy przyczyni³a siê
do wprowadzenia wielu zmian. Mo¿na podaæ liczne przyk³ady dzia³añ podejmowanych przez pañstwa w wyniku wyroku wydanego na podstawie
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Austria dokona³a istotnych poprawek w swoim kodeksie postêpowania karnego oraz w instrukcjach dotycz¹cych traktowania wiêniów w szpitalach i systemu przyznawania pomocy prawnej; Belgia poprawi³a swoje ustawodawstwo o w³óczêgostwie,
zdecydowa³a o subsydiowaniu szkó³ francuskojêzycznych w regionie flamandzkim oraz zmieni³a kodeks cywilny w celu zrównania praw dzieci
urodzonych w zwi¹zkach formalnych i nieformalnych; tak¿e Dania dokona³a usprawnieñ w opiece nad dzieæmi nielubnymi; Francja przyjê³a prawo o pods³uchu telefonicznym; Grecja poprawi³a prawo dotycz¹ce zatrzymañ; W³ochy uzupe³ni³y kodeks karny o zasadê obowi¹zkowej obecnoci
obroñcy w postêpowaniu s¹dowym; Holandia zmieni³a wojskowy kodeks
karny i ustawê o zatrzymywaniu chorych psychicznie; Szwecja zmodyfi34
Regulamin Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. W: Europejska Konwencja
Praw..., s. 43.
35
M.A. N o w i c k i: Reforma systemu kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
1998, nr 34, s. 100.
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kowa³a ustawê o obowi¹zkowym nauczaniu religii; Szwajcaria zreformowa³a organizacjê systemu s¹downictwa oraz procedury postêpowania s¹dowego w odniesieniu do armii federalnej, a tak¿e uzupe³ni³a kodeks cywilny w zakresie pozbawienia wolnoci w domach poprawczych; z kolei
Wielka Brytania znios³a kary cielesne w szko³ach pañstwowych36.
Zalet¹ tego¿ systemu jest równie¿ podejmowanie problemów i wyzwañ
w odniesieniu do praw cz³owieka, dot¹d pozostaj¹cych poza sfer¹ zainteresowania innych systemów, jak chocia¿by Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Przyk³adem tego mo¿e byæ tworzenie ustawodawstwa w dziedzinie cyberprzestrzeni, biotechnologii czy bioetyki. Pozytywne jest tak¿e to, i¿ Rada Europy
udoskonala przyjête dokumenty kolejnymi protoko³ami, które s³u¿¹ wzmocnieniu i rozszerzeniu zobowi¹zañ wynikaj¹cych z wczeniejszych umów,
a ponadto  zwiêksza dorobek traktatowy. Mówi¹c o dokumentach, nale¿y
zwróciæ równie¿ uwagê na ich staranne merytoryczne przygotowanie37.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e system Rady Europy zosta³ stworzony przede
wszystkim po to, aby pomóc pañstwom cz³onkom w osi¹gniêciu poziomu
przestrzegania praw cz³owieka, odpowiadaj¹cego mo¿liwociom i aspiracjom wspó³czesnych mieszkañców Europy. Nie jest to zadanie ³atwe, bior¹c
pod uwagê fakt, i¿ do organizacji w ostatnich latach przyst¹pi³y pañstwa,
dla których prawa cz³owieka by³y pojêciem obcym. Istnieje realne zagro¿enie pojawienia siê podwójnych standardów w dziedzinie praw cz³owieka.
Sytuacjê dodatkowo skomplikowa³ fakt przyst¹pienia Rosji do Rady Europy, w marcu 1996 roku38.
Jest jeszcze inny problem. Wewn¹trz Unii Europejskiej, na podstawie
Rewizji Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, zaproponowanej w traktacie
amsterdamskim z 1997 roku, utworzono odrêbny od strasburskiego system
ochrony fundamentalnych praw. Prawa cz³owieka, demokracja, rz¹dy prawa
sta³y siê podstawowymi wartociami nowej Unii. Ich poszanowanie stanowi
jeden z wa¿nych warunków przyst¹pienia do tej organizacji, a ich naruszenia podlegaj¹ procedurze sankcji. Potwierdzono w³aciwoæ Trybuna³u
Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich do orzekania równie¿ w tej sferze,
na podstawie miêdzy innymi Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Czêciowe uwspólnotowienie tak zwanego trzeciego
filara (wizy, azyl, swobodny przep³yw osób) wzmacnia dodatkowo miejsce
ochrony praw cz³owieka w centrum procesu integracji wspólnotowej, a tym
samym równie¿ wspomnianej Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Zbudowany na tych samych wartociach system wspólnotowy staje siê konRada Europy...
M. J a b ³ o ñ s k i, S. J a r o s z - ¯ u k o w s k a: Prawa cz³owieka i systemy ich ochrony. Zarys wyk³adu. Wroc³aw 2004, s. 275276.
38
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kurencyjny wobec w³aciwego systemu konwencji. Wywo³uje to usprawiedliwione zaniepokojenie w Radzie Europy, czego wyrazem jest rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego 1365/1998 z 21 kwietnia 1998 roku,
w której stwierdza siê miêdzy innymi: Traktat Amsterdamski powinien przyznaæ Unii zwiêkszone kompetencje w sferach, w których Rada Europy by³a
przez lata aktywna i osi¹gnê³a powa¿ny dorobek. Zgromadzenie wita z zadowoleniem wzmocnienie ochrony praw cz³owieka w Unii Europejskiej.
Przyst¹pienie Wspólnoty Europejskiej (i Unii  po uzyskaniu miêdynarodowej osobowoci prawnej) do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
mog³oby dodatkowo wzmocniæ tê ochronê i wyeliminowaæ istniej¹ce obecnie ryzyko zró¿nicowanego orzecznictwa. To samo odnosi siê do Karty Spo³ecznej. Zgromadzenie zaleci³o Radzie Ministrów, aby aktywnie zachêcaæ
Wspólnotê Europejsk¹ do przyst¹pienia do konwencji Rady Europy oraz
do Europejskiej Karty Spo³ecznej39.
13 maja 2004 roku Rada Europy uznaj¹c piln¹ potrzebê zmiany niektórych postanowieñ Konwencji, w celu utrzymania i polepszenia skutecznoci systemu na d³ugi czas, g³ównie z powodu sta³ego wzrostu obci¹¿enia
prac¹ Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i Komitetu Ministrów,
uchwali³a protokó³ zmieniaj¹cy dotychczasowy system kontroli Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka. Dokument wejdzie w ¿ycie w trzy miesi¹ce od
dnia, w którym wszystkie pañstwa strony konwencji wyra¿¹ zgodê na zwi¹zanie siê niniejszym dokumentem.
Przyjêcie niniejszego protoko³u rzeczywicie usprawni³oby system kontroli w ramach organizacji oraz skróci³o czas oczekiwania na wyrok. Do
najwa¿niejszych zmian nale¿¹: zwiêkszenie kompetencji komitetów, a tak¿e wprowadzenie mo¿liwoci orzekania Trybuna³u w sk³adzie 1 sêdziego.
Nowoci¹ jest to, ¿e komitety, w odniesieniu do skargi indywidualnej, na
zasadzie jednomylnoci, bêd¹ mog³y wydawaæ wyroki co do istoty sprawy,
jeli tkwi¹ce u podstaw skargi zagadnienie, dotycz¹ce wyk³adni lub stosowania konwencji lub jej protoko³ów, jest ju¿ przedmiotem ugruntowanego
orzecznictwa Trybuna³u. Ich decyzje by³yby za ostateczne. Z kolei sêdzia
zasiadaj¹cy jednoosobowo bêdzie móg³ uznaæ za niedopuszczaln¹ lub skreliæ z listy spraw skargê indywidualn¹ wniesion¹ do Trybuna³u, jeli taka
decyzja mo¿e byæ podjêta bez dalszego rozpatrywania. Jego decyzja jest
za ostateczna. Z kolei w sytuacji, gdy sêdzia zasiadaj¹cy jednoosobowo
uzna dan¹ skargê za dopuszczaln¹, wówczas przekazuje j¹ do dalszego
rozpatrzenia komitetowi lub izbie. Aby zapewniæ bezstronnoæ  sêdzia
zasiadaj¹cy jednoosobowo nie bêdzie móg³ rozpatrywaæ skarg przeciwko
pañstwu, z ramienia którego zosta³ wybrany40.
39
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* * *
Niew¹tpliwie, system Rady Europy nale¿y do najsprawniejszych systemów ochrony praw cz³owieka. Stopieñ jego skutecznoci zale¿y jednak
w znaczniej mierze od woli i konsekwencji pañstw cz³onkowskich.

