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Kompetencja doradcza
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
 status quo a Protokó³ nr 16 do Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka
S³owa kluczowe: jurysdykcja doradcza, opinie doradcze, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, Protokó³ nr 16 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci

Uwagi wstêpne
Wprowadzona w 1970 r. na mocy Protoko³u nr 21 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (dalej: EKPC,
Konwencja) mo¿liwoæ wnioskowania przez Komitet Ministrów Rady Europy
do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka (dalej: ETPC, Trybuna³) o wydanie opinii doradczych mia³a  jak dot¹d  niewielkie znaczenie w praktyce
europejskiego systemu ochrony praw cz³owieka2. Wprawdzie w wietle art. 32
Konwencji (jurysdykcja Trybuna³u) kompetencja doradcza ETPC jest jedn¹
z jego trzech podstawowych funkcji  obok rozpatrywania skarg indywidualnych (art. 34 EKPC) i miêdzypañstwowych (art. 33 EKPC), jednak pozostaje
rzadko wykorzystywana w zwi¹zku z jej w¹skim zakresem przedmiotowym.
Komitet Ministrów, jako jedyny organ upowa¿niony do z³o¿enia wniosku
o wydanie opinii doradczej, zwraca³ siê do ETPC o tak¹ opiniê zaledwie
trzykrotnie.
1 Protokó³ nr 2 do EKPC zosta³ otwarty do podpisu 6 maja 1963 r., wszed³ w ¿ycie
21 wrzenia 1970 r. Protokó³ nr 11 do EKPC zast¹pi³ przepisy Protoko³u nr 2 niemal
identycznie brzmi¹cymi postanowieniami w art. 47-49 EKPC. Tekst polski EKPC: Dz.U.
z 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.
2 L. Garlicki, Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci. Komentarz do artyku³ów 19-59, Warszawa 2011, t. II, s. 416.
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Jurysdykcjê doradcz¹ posiadaj¹ tak¿e inne regionalne trybuna³y praw
cz³owieka. Przewidziano j¹ w Amerykañskiej Konwencji Praw Cz³owieka
(AKPC) z 1969 r.3 oraz Protokole w sprawie utworzenia Afrykañskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci i Praw Cz³owieka4. Podstaw¹ jurysdykcji doradczej
Miêdzyamerykañskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka jest art. 64 AKPC, który
przewiduje, i¿ MTPC mo¿e wydawaæ opinie nie tylko w zakresie interpretacji
Konwencji amerykañskiej, lecz tak¿e innych traktatów dotycz¹cych ochrony
praw cz³owieka w pañstwach amerykañskich oraz zgodnoci ustawodawstwa krajowego z tymi traktatami. Kr¹g podmiotów uprawnionych do z³o¿enia wniosku o opiniê doradcz¹ przez MTPC jest du¿o szerszy ni¿ w przypadku
ETPC i obejmuje pañstwa cz³onkowskie Organizacji Pañstw Amerykañskich
oraz organy tej organizacji. W latach 19822014 MTPC wyda³ ponad dwadziecia opinii doradczych5. Kompetencjê doradcz¹ przewidziano tak¿e
w art. 4 Protoko³u o utworzeniu ATSiPC z 1998 r.
Impulsem do zwrócenia uwagi na jurysdykcjê doradcz¹ Trybuna³u strasburskiego by³o otwarcie do podpisu Protoko³u nr 16 do Konwencji w dniu
2 padziernika 2013 r. Protokó³ ten znacz¹co rozszerza kr¹g podmiotów
uprawnionych do wnioskowania o wydanie opinii doradczej przez ETPC:
legitymacjê do z³o¿enia takiego wniosku otrzymaj¹ najwy¿sze s¹dy i trybuna³y wskazane przez pañstwa-strony, które zdecyduj¹ siê na ratyfikacjê
Protoko³u nr 16. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie podstaw normatywnych jurysdykcji doradczej ETPC w dotychczasowym stanie prawnym,
przybli¿enie opinii doradczych ETPC wydanych w 2008 i 2011 r., a tak¿e
przedstawienie rozwi¹zañ przyjêtych w Protokole nr 16 do EKPC, wraz
z refleksj¹ autora co do ich celów, funkcji i wp³ywu na europejski system
ochrony praw cz³owieka.

Geneza, podstawy prawne i zakres dotychczasowej
kompetencji doradczej ETPC
Asumpt do wprowadzenia jurysdykcji doradczej ETPC pochodzi³ od
Zgromadzenia Konsultatywnego (obecnie: Parlamentarnego) Rady Europy,
które w dniu 22 stycznia 1960 r. wyda³o rekomendacjê nr 232 w sprawie
rozszerzenia kompetencji Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka odno3 American Convention on Human Rights, United Nations Treaty Series, tom 1144,
s. 143, nr 17955. T³umaczenie polskie zob. M. Balcerzak, Miêdzynarodowa ochrona praw
cz³owieka. Wybór róde³, Toruñ 2007, dok. IV/1.
4 Protocol to the African Charter for Human and Peoples Rights on the Establishment
of an African Court of Human And Peoples Rights, otwarty do podpisu 9 czerwca 1998 r.
Tekst dostêpny na stronie http://www.achpr.org/instruments/court-establishment. T³umaczenie polskie zob. M. Balcerzak, Miêdzynarodowa ochrona , dok. V/2.
5 Zob. wykaz opinii doradczych MTPC na stronie www.corteidh.or.cr (zak³adka: jurisprudence).
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nie interpretacji Konwencji praw cz³owieka6. Wydanie rekomendacji poprzedza³y prace w Komitecie Prawnym Zgromadzenia Konsultatywnego7,
w wyniku których ustalono, i¿ kompetencja doradcza ETPC powinna byæ
ograniczona do kwestii prawnych (questions of a legal character), np. co do
wiêkszoci wymaganej dla wyboru sêdziów na podstawie by³ego art. 39
EKPC czy procedury wykonywania przez Komitet Ministrów swoich obowi¹zków w zwi¹zku z by³ym art. 32 EKPC (orzekanie o naruszeniu Konwencji w systemie sprzed wejcia w ¿ycie Protoko³u nr 11).8
W odpowiedzi na rekomendacjê Zgromadzenia Konsultatywnego, Komitet Ministrów Rady Europy w rezolucji nr (60)20 z dnia 15 wrzenia 1960 r.
zleci³ Komitetowi Ekspertów zbadanie, czy istnieje potrzeba zawarcia porozumienia odnonie do propozycji z³o¿onych przez Zgromadzenie. W kwietniu
1960 r. Komitet Ekspertów wyrazi³ pozytywn¹ opiniê co do nadania Trybuna³owi kompetencji doradczej, a Komitet Ministrów podzieli³ ten pogl¹d
i w lipcu 1961 r. zwróci³ siê do Komitetu Ekspertów o przygotowanie projektu porozumienia w tej sprawie. Prace przygotowawcze prowadzono na trzech
sesjach Komitetu Ekspertów od padziernika 1961 do czerwca 1962 r.9 Po
przed³o¿eniu pierwszego projektu g³os zabra³a Europejska Komisja Praw
Cz³owieka, wyra¿aj¹c pogl¹d, ¿e obok Komitetu Ministrów, tak¿e ona powinna mieæ kompetencjê do wnioskowania o opiniê doradcz¹ Trybuna³u. We
wrzeniu 1962 r. przedstawiciele ministrów postanowili zwróciæ projekt do
Komitetu Ministrów z nowymi instrukcjami i propozycjami, w tym opini¹
Komisji.
Sugestia Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka, aby uwzglêdniæ j¹
w krêgu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o opiniê doradcz¹, nie
znalaz³a poparcia w Komitecie Ekspertów. Uznano, ¿e organem najlepiej
umocowanym do wnioskowania bêdzie Komitet Ministrów, a Komisja uzyska
mo¿liwoæ zwracania siê do KM o skorzystanie z tej kompetencji. Opinia
Komitetu Ekspertów nie by³a jednomylna, a jeden z jego cz³onków za¿¹da³
uwzglêdnienia w raporcie wyjaniaj¹cym jego deklaracji o poparciu rozszerzenia krêgu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o opiniê doradcz¹10. Finalny tekst projektu porozumienia w sprawie nadania ETPC kompetencji do wydawania opinii doradczych zosta³ uzgodniony w padzierniku
1962 r. i przekazany Komitetowi Ministrów. Zatwierdzony projekt otwarto do
podpisu jako Protokó³ nr 2 do EKPC w dniu 6 maja 1963 r. Wszed³ on
6 Zob. pkt 1 Raportu wyjaniaj¹cego do Protoko³u nr 2 do EKPC oraz szerzej na ten
temat: A. Drzemczewski, Advisory jurisdiction of the European Human Rights Court:
a procedure worth retaining?, w: The Modern World of Human Rights. Essays in honour of
Thomas Buergenthal, San José 1996, s. 494 i n.
7 Zob. sprawozdanie z dnia 24 listopada 1959 r., sygn. dokumentu: 1061.
8 A. Drzemczewski, op. cit., s. 465.
9 Zob. pkt 6 Raportu wyjaniaj¹cego z padziernika 1962 r. do ostatecznej wersji projektu Protoko³u nr 2.
10 Ibidem.
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w ¿ycie 21 wrzenia 1970 r., po uzyskaniu ratyfikacji wszystkich ówczesnych
pañstw-stron Konwencji. Postanowienia Protoko³u nr 2 zosta³y zintegrowane
z zasadnicz¹ czêci¹ EKPC (jako artyku³y 47-49) na mocy Protoko³u
nr 11, który wszed³ w ¿ycie 1 listopada 1998 r.11
Zgodnie z art. 47 ust. 1 Konwencji jurysdykcja doradcza Trybuna³u obejmuje kwestie prawne (ang. legal questions, fr. questions juridiques) dotycz¹ce interpretacji Konwencji i protoko³ów dodatkowych. Ratione materiae
kompetencja ta nie obejmuje zatem innych aktów prawa miêdzynarodowego,
zarówno o charakterze traktatowym, jak i nietraktatowym (np. deklaracji,
zaleceñ i rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego i Komitetu Ministrów
RE). Trzeba natomiast zauwa¿yæ, ¿e ETPC posiada kompetencje doradcze
tak¿e na podstawie art. 29 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i godnoci
osoby ludzkiej w odniesieniu do zastosowañ biologii i medycyny (Konwencji
o prawach cz³owieka i biomedycynie)12. Artyku³ 29 tej konwencji stanowi, i¿
ETPC mo¿e wydawaæ opinie doradcze, poza bezporednim odniesieniem do
konkretnego postêpowania tocz¹cego siê przed Trybuna³em, w kwestiach
prawnych dotycz¹cych interpretacji tej konwencji, na wniosek rz¹du pañstwa-strony oraz komitetu traktatowego13 utworzonego na podstawie art. 32
Konwencji bioetycznej, wiêkszoci¹ dwóch trzecich g³osów cz³onków reprezentuj¹cych strony traktatu. Jednak, jak dot¹d, podmioty uprawnione
nie skierowa³y do ETPC ¿adnego wniosku w trybie art. 29 Konwencji bioetycznej.
Wracaj¹c do kompetencji doradczej ETPC na podstawie Europejskiej
konwencji praw cz³owieka, wed³ug raportu wyjaniaj¹cego do Protoko³u nr 2
pojêcie kwestii prawnych nale¿y rozumieæ tak samo, jak w innych traktatach miêdzynarodowych, co wyklucza kierowanie do Trybuna³u pytañ wykraczaj¹cych poza sam¹ wyk³adniê tekstu i zmierzaj¹cych do wprowadzenia
zmian czy uzupe³nieñ odnosz¹cych siê do jego istoty14. Ponadto ETPC nie ma
kompetencji do badania kwestii, których rozwi¹zanie ³¹czy³oby siê z aspektami politycznymi15. Wzmiankowana w raporcie wyjaniaj¹cym uwaga o wyk³adni pojêcia kwestii prawnych w zestawieniu z innymi traktatami miêdzynarodowymi potwierdza tezê, ¿e twórcy Protoko³u nr 2 wzorowali siê na
11 Zintegrowanie tekstu Protoko³u nr 2 z zasadniczym tekstem Konwencji by³o okazj¹
do wprowadzenia pewnej modyfikacji proceduralnej: zgodnie z art. 3 ust. 1 Protoko³u nr 2
rozpatrywanie wniosków o wydanie opinii doradczej stanowi³o kompetencjê sk³adu plenarnego ETPC. Po reformie na mocy Protoko³u nr 11 ETPC nie orzeka ju¿ w sk³adzie plenarnym, a rozpatrywanie wniosków nale¿y do kompetencji Wielkiej Izby (art. 31 c) Konwencji). Ponadto do z³o¿enia wniosku o wydanie opinii wed³ug Protoko³u nr 2 konieczna by³a
wiêkszoæ dwóch trzecich g³osów w Komitecie Ministrów, a od 1 listopada 1998 r. wystarcza wiêkszoæ zwyk³a (art. 47 ust. 3 EKPC).
12 Podpisanej w Oviedo 4 kwietnia 1997 r., w mocy od 1 grudnia 1999 r. (European
Treaty Series no. 164).
13 Jego funkcje wykonuje Komitet Zarz¹dzaj¹cy ds. Bioetyki Rady Europy (CDBI).
14 Zob. pkt 6 raportu wyjaniaj¹cego do Protoko³u nr 2 z czerwca 1962 r.
15 Ibidem.
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art. 65 Statutu Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci16. W opinii
doradczej z 12 lutego 2008 r. ETPC dokona³ interpretacji pojêcia kwestii
prawnych, jednak pos³u¿y³ siê wy³¹cznie dokumentacj¹ prac przygotowawczych nad Protoko³em nr 2 do Konwencji, bez uwzglêdnienia wniosków na
tle pierwowzoru tego postanowienia w Statucie MTS17.
W art. 47 ust. 2 EKPC przewidziano wyrane wy³¹czenie spod jurysdykcji doradczej treci i zakresu praw i wolnoci zawartych w rozdziale I EKPC
i protoko³ach, a zatem wykluczono mo¿liwoæ wypowiadania siê przez Trybuna³ o prawie materialnym EKPC. Drugie ograniczenie dotyczy innych zagadnieñ, jakie mog³yby siê pojawiæ w wyniku postêpowania prowadzonego
przed Trybuna³em lub Komitetem Ministrów na podstawie EKPC. Wy³¹czenia te maj¹ na celu zapobiec sytuacji, w której kwestie rozpatrywane przez
Trybuna³ w ramach kompetencji doradczej wchodzi³yby w zakres jego funkcji
judykacyjnej18. Odnonie innych zagadnieñ wskazanych w art. 47 ust. 2,
intencj¹ autorów tego postanowienia by³o wykluczenie mo¿liwoci wypowiadania siê przez ETPC w tym trybie o zakresie zobowi¹zañ pañstw cz³onkowskich, jeli ów zakres móg³by staæ siê przedmiotem orzeczenia w postêpowaniu spornym. A zatem jurysdykcja doradcza ETPC ratione materiae zosta³a
ukszta³towana bardzo w¹sko i ograniczona do kwestii prawnych na tle interpretacji przepisów proceduralnych i instytucjonalnych (w tym kompetencyjnych) zawartych w EKPC i protoko³ach dodatkowych, pod warunkiem, ¿e
zagadnienie bêd¹ce przedmiotem opinii nie mog³oby pojawiæ siê w postêpowaniu spornym przed ETPC.
W wietle art. 47 ust. 1 EKPC jedynie Komitet Ministrów jest organem
umocowanym do z³o¿enia wniosku o wydanie opinii doradczej przez ETPC.
W raporcie wyjaniaj¹cym do Protoko³u nr 2 wyra¿ono pogl¹d, ¿e Zgromadzenie Konsultacyjne (Parlamentarne), Sekretarz Generalny Rady Europy
czy nawet sam Trybuna³ mog¹ przedk³adaæ Komitetowi Ministrów propozycje wniosków o opiniê doradcz¹19. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pañstwostrona EKPC (lub kilka pañstw wspólnie) zwraca³o siê z do Komitetu Ministrów z tak¹ sugesti¹. Teoretycznie mo¿liwe, aczkolwiek ma³o prawdopodobne, jest przedstawianie Komitetowi Ministrów propozycji zwrócenia siê
o opiniê doradcz¹ przez komitety wspó³pracy miêdzyrz¹dowej (np. CDDH)
czy nawet organizacje pozarz¹dowe.
Art. 47 ust. 3 EKPC przewiduje, ¿e decyzje w sprawie przed³o¿enia
wniosku o opiniê doradcz¹ podejmuje siê wiêkszoci¹ g³osów na posiedzeniu
przedstawicieli pañstw uprawnionych do zasiadania w Komitecie Ministrów
16 Na temat kompetencji doradczej Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci zob.
J. Frowein, K. Oellers-Frahm, Article 65 [w:] A. Zimmermann, C. Tomuschat, K. OellersFrahm (red.), The Statute of the International Court of Justice. A Commentary, Oxford
(etc.) 2006, s. 14081410.
17 Zob. opiniê doradcz¹ ETPC z 12 lutego 2008 r., § 3637.
18 Zob. pkt 9 Raportu wyjaniaj¹cego do Protoko³u nr 2 z czerwca 1962 r.
19 Zob. pkt 7 Raportu wyjaniaj¹cego do Protoko³u nr 2 z czerwca 1962 r.
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(Ministers Deputies). Wniosek o wydanie opinii doradczej powinien byæ z³o¿ony u Kanclerza20 i zawieraæ  poza pe³nym i precyzyjnym wskazaniem
kwestii przedk³adanej Trybuna³owi  datê podjêcia przez Komitet Ministrów
decyzji, o której mowa w art. 47 ust. 3 EKPC, a tak¿e wskazywaæ osoby
upowa¿nione przez wnioskodawcê do wystêpowania przed ETPC w dalszym
postêpowaniu. Po otrzymaniu wniosku Kanclerz przekazuje jego kopiê
wszystkim sêdziom Trybuna³u oraz informuje pañstwa-strony o mo¿liwoci
sk³adania pisemnych stanowisk w danej sprawie21. Po zakoñczeniu procedury pisemnej Prezes Trybuna³u podejmuje decyzje, czy nale¿y umo¿liwiæ
zainteresowanym pañstwom rozwiniêcie ich argumentów na publicznej rozprawie22.
Wydanie i opublikowanie opinii doradczej koñczy bieg postêpowania. Po
otrzymaniu kopii opinii doradczej, Komitet Ministrów przyjmuje j¹ do wiadomoci w drodze decyzji przedstawicieli ministrów (Ministers Deputies).
W przypadku opinii ETPC z 12 lutego 2008 r. Komitet Ministrów upowa¿ni³
swojego Przewodnicz¹cego do oficjalnego przekazania opinii Zgromadzeniu
Parlamentarnemu wraz ze zwróceniem uwagi na jej znaczenie23.
Opinie doradcze ETPC nie s¹ prawnie wi¹¿¹ce, aczkolwiek mo¿na przyj¹æ, ¿e organy statutowe Rady Europy oraz pañstwa-strony Konwencji winny
traktowaæ je jako stanowiska rozstrzygaj¹ce problem wyk³adni EKPC w zakresie objêtym opini¹.

Praktyczna realizacja kompetencji doradczej ETPC
Jak ju¿ wspomniano, w dotychczasowej praktyce systemu Konwencji
europejskiej kompetencja doradcza Trybuna³u by³a wykorzystywana bardzo
sporadycznie. Przed wejciem w ¿ycie Protoko³u nr 11 do EKPC w 1998 r.
inicjatywa skierowania zapytania do Trybuna³u na podstawie postanowieñ
Protoko³u nr 2 pojawia³a siê kilkakrotnie, jednak nigdy nie dosz³o do faktycznego z³o¿enia wniosku przez Komitet Ministrów. Mimo to warto odnotowaæ, ¿e w 1972 r., a wiêc niespe³na dwa lata po wejciu w ¿ycie Protoko³u
nr 2, delegacja Niderlandów zwróci³a siê do Komitetu Ministrów o z³o¿enie
wniosku o opiniê doradcz¹ w zwi¹zku z projektem zmian w ustawodawstwie
dotycz¹cym dyscypliny wojskowej24. Inicjatywa niderlandzka upad³a jednak
w Komitecie, gdy¿ uznano, ¿e tego rodzaju wniosek by³by niedopuszczalny
jako dotycz¹cy treci praw i wolnoci zawartych w Konwencji.
20
21
22
23

Artyku³ 83 Regulaminu ETPC.
Artyku³ 84 Regulaminu ETPC.
Artyku³ 86 Regulaminu ETPC w zw. z art. 40 ust. 1 EKPC.
Zob. decyzjê przedstawicieli ministrów podjêt¹ na 1019. sesji Ministers Deputies
w dn. 2728 lutego 2008 r. (pkt 4.3a).
24 A. Drzemczewski, op. cit., s. 506.
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A. Drzemczewski opisuje dwie kolejne próby zainteresowania Komitetu
Ministrów z³o¿eniem wniosku o opiniê doradcz¹ z lat osiemdziesi¹tych
XX wieku: pierwsza z nich dotyczy³a wyjanienia zakresu kompetencji Komitetu Ministrów w odniesieniu do nadzoru nad wykonywaniem wyroków Trybuna³u25 . Sekretariat Rady Europy przygotowa³ nawet projekt pytañ, które
warto przytoczyæ, gdy¿ obrazuj¹ ewolucjê w dziedzinie sprawowania przez
Komitet Ministrów swoich funkcji nadzorczych, wynikaj¹cych z obecnego
art. 46 ust. 1 Konwencji (ex art. 54). Otó¿ w 1983 r. propozycje pytañ (na tle
debaty w Komitecie Ministrów) brzmia³y nastêpuj¹co:
 Jaki jest zakres funkcji nadzorczych Komitetu Ministrów zgodnie z art.
54 [Konwencji], a w szczególnoci: czy funkcja ta jest ograniczona do nadzoru
nad zadoæuczynieniem za naruszenie na szkodê skar¿¹cego/skar¿¹cych
w konkretnej sprawie, czy te¿ mo¿e obejmowaæ równie¿ takie rodki ogólne,
jakich podjêcie mo¿e byæ konieczne w rezultacie wyroku?
 Czy Komitet Ministrów ma kompetencjê jedynie do zapoznania siê
z informacj¹ przedstawion¹ przez pañstwo [dotycz¹c¹ wykonania wyroku
 przyp. M.B.], czy te¿ jego kompetencja obejmuje tak¿e badanie tej informacji?26
W 1983 r. Komitet Ministrów nie zdecydowa³ siê na skierowanie powy¿szych pytañ do Trybuna³u z wnioskiem o wydanie opinii doradczej, natomiast du¿o póniejsza praktyka orzecznicza ETPC (z pocz¹tku XXI w.) oraz
praktyka instytucjonalna Komitetu Ministrów daje podstawy do udzielenia
jednoznacznie pozytywnej odpowiedzi na wy¿ej postawione pytania27. Druga
niezrealizowana inicjatywa skierowania wniosku o opiniê doradcz¹ do ETPC
w latach osiemdziesi¹tych XX w. odnosi³a siê natomiast do owiadczenia
Turcji za³¹czonego do deklaracji o uznaniu jurysdykcji ETPC w zakresie
przyjmowania skarg indywidualnych przeciwko temu pañstwu w 1987 r.28
Dopiero w pierwszej dekadzie XXI w. Komitet Ministrów skierowa³ do
Trybuna³u wnioski o wydanie opinii doradczych:
1) w dniu 9 stycznia 2002 r., odnonie wspó³istnienia Konwencji praw
cz³owieka i podstawowych wolnoci Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw oraz
Europejskiej konwencji praw cz³owieka;
2) w dniu 17 lipca 2007 r., odnonie dwóch pytañ:
a) Czy lista kandydatów na stanowisko sêdziego ETPC, która spe³nia
kryteria wskazane w art. 21 Konwencji, mo¿e byæ odrzucona wy³¹cznie
z uwagi na kwestie dotycz¹ce p³ci [kandydatów]?
25
26
27

Ibidem, s. 507.
Ibidem.
Na temat rodków ogólnych w ramach wykonywania wyroków ETPC zob. m.in.
A. Wróbel, Artyku³ 46, w: L. Garlicki (red.), Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci. Komentarz do artyku³ów 19-59, Warszawa 2011, t. II, s. 400405. W literaturze
obcojêzycznej: X.-B. Ruedin, Exécution des arrêts de la Cour européenne des droit de lhomme.
Procédure, obligations des Etats, pratique et réforme, Bâle-Paris-Bruxelles 2009, passim.
28 A. Drzemczewski, op. cit. s. 507.
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b) Czy rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego nr 1366 (2004) i 1426
(2005) naruszaj¹ obowi¹zek Zgromadzenia na podstawie art. 22 EKPC do
rozpatrzenia listy lub nazwiska na takiej licie, na podstawie kryteriów
wskazanych w art. 21 EKPC?
3) w dniu 15 lipca 2009 r. odnonie m.in. nastêpuj¹cych pytañ:
a) Czy lista trzech kandydatów nominowanych przez Wysok¹ Uk³adaj¹c¹ siê Stronê do wyboru na urz¹d sêdziego ETPC w stosunku do tej Strony,
przekazana Zgromadzeniu Parlamentarnemu, mo¿e byæ cofniêta i zast¹piona
przez tê Stronê now¹ listê trzech kandydatów? W przypadku odpowiedzi
twierdz¹cej  czy istnieje termin?
b) Czy kandydaci na urz¹d sêdziego ETPC mog¹ byæ uznani jako nominowani przez Wysok¹ Uk³adaj¹c¹ siê Stronê w rozumieniu art. 22 Konwencji, jeli lista zawieraj¹ca ich nazwiska zosta³a przez tê stronê wycofana?
c) Czy Zgromadzenie Parlamentarne jest zobowi¹zane do rozwa¿enia
przedstawion¹ przez Wysok¹ Uk³adaj¹c¹ siê Stronê listê kandydatów, która
zastêpuje listê poprzednio z³o¿on¹ i wycofan¹ przez tê Stronê?
Trybuna³ wyda³ merytoryczne opinie doradcze w odniesieniu do drugiego
i trzeciego wniosku (odpowiednio: w dniu 12 lutego 2008 r.29 i 22 stycznia
2011 r.30). W przypadku pierwszego wniosku Trybuna³ uzna³ w decyzji
z dnia 2 czerwca 2004 r.31, i¿ w wietle art. 47 EKPC nie posiada kompetencji do jego rozpatrzenia (zob. ni¿ej). Decyzja z 2004 r. oraz opinie z 2008
i 2011 r. zostan¹ poni¿ej omówione chronologicznie.
Kompetencja do wydania opinii doradczej stanowi³a podstawowe zagadnienie rozpatrywane w zwi¹zku z wnioskiem Komitetu Ministrów z³o¿onym
w dniu 9 stycznia 2002 r., który dotyczy³ wspó³istnienia Konwencji praw
cz³owieka Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw i EKPC. Ocena zgodnoci wniosku o opiniê doradcz¹ z zakresem kompetencji wytyczonej traktatem  przed
rozpoznaniem meritum wniosku  jest koniecznym etapem postêpowania.
MTS w swoim orzecznictwie podkrela³, ¿e art. 65 Statutu nadaje temu
Trybuna³owi uprawnienie do badania, czy okolicznoci sprawy nie powinny
prowadziæ do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie32. W analogiczny sposób swoj¹ kompetencjê doradcz¹ realizuje Miêdzyamerykañski Trybuna³
Praw Cz³owieka33.
29 Advisory opinion of 12 February 2008 on certain legal questions concerning the lists
of candidates submitted with a view to the election of judges to the European Court of
Human Rights.
30 Advisory opinion of 22 January 2011 on certain legal questions concerning the lists
of candidates submitted with a view to the election of judges to the European Court of
Human Rights (No. 2).
31 Decision of the competence of the Court to give an advisory opinion of 2 June 2004.
32 Zob. opiniê doradcz¹ MTS w sprawie interpretacji traktatów pokojowych z 30 marca
1950 r. (Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania), I.C.J. Reports 1950, s. 72.
33 Zob. opiniê doradcz¹ MTPC z 24 wrzenia 1982 r. (Other treaties subject to the
consultative jurisdiction of the Court), OC-1/82, § 28 i n.
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Badaj¹c kwestiê w³asnej jurysdykcji po wp³yniêciu wniosku Komitetu
Ministrów, Trybuna³ zwróci³ siê do pañstw-stron EKPC o zajêcie stanowiska
w tej kwestii, a w szczególnoci, czy wniosek odnosi siê do zagadnienia, które
ETPC móg³by rozpatrywaæ w kontekcie badania dopuszczalnoci skarg
ndywidualnych na podstawie art. 35 ust. 2 EKPC.34 Chodzi³o m.in. o ustalenie, jakie skutki prawne mia³oby z³o¿enie skargi jednoczenie w systemie
EKPC oraz na podstawie postanowieñ Konwencji WNP35. Sporód dziesiêciu
pañstw, które z³o¿y³y pisemne stanowiska w odpowiedzi na ww. pytania
Trybuna³u, cztery rz¹dy  w tym rz¹d RP  wyrazi³y pogl¹d, ¿e ETPC
posiada kompetencjê do wydania wnioskowanej opinii doradczej. Rz¹d Malty
twierdzi³ w tym wzglêdzie, i¿ wniosek Komitetu Ministrów dotyczy³ de facto
interpretacji art. 55 EKPC (wy³¹czenie innych rodków rozstrzygania
sporów).
Stosuj¹c art. 48 EKPC w zwi¹zku z art. 47 ust. 2 i 3 EKPC, Trybuna³
w decyzji z 4 czerwca 2004 r. uzna³, i¿ wniosek Komitetu Ministrów dotyczy
kwestii, któr¹ Trybuna³ móg³by w przysz³oci rozpatrywaæ w wyniku postêpowania spornego, a zatem nie ma kompetencji do wydania opinii doradczej
w przed³o¿onej mu sprawie. ETPC zwróci³ uwagê, i¿ celem postanowieñ
wy³¹czaj¹cych jego jurysdykcjê doradcz¹ jest unikniêcie wydania takiej opinii, która mog³aby rzutowaæ na póniejsze rozpatrywanie skarg wniesionych
na podstawie artyku³ów 33 i 34 EKPC, nawet jeli takie skargi nie zosta³y
wniesione lub mog¹ nigdy nie zostaæ wniesione36. Jednoczenie Trybuna³ nie
podzieli³ pogl¹du, aby wniosek Komitetu Ministrów dotyczy³ interpretacji
art. 55 EKPC (wy³¹czenie innych rodków rozstrzygania sporów). W opinii
ETPC wniosek nale¿a³o potraktowaæ jako pytanie, czy postêpowanie przed
Komisj¹ Praw Cz³owieka WNP mo¿na uznaæ za inn¹ procedurê miêdzynarodowego dochodzenia lub rozstrzygniêcia, w rozumieniu art. 35 ust. 2 (b)
EKPC.
Kolejny (drugi) wniosek Komitetu Ministrów o wydanie opinii doradczej,
dotycz¹cy list kandydatów na stanowisko sêdziego ETPC, wymaga³ interpretacji pojêcia kwestia prawna. Sporód trzynastu rz¹dów, które z³o¿y³y pisemne stanowiska w tym postêpowaniu, tylko Austria i Hiszpania zakwestionowa³y jurysdykcjê Trybuna³u. Francja natomiast wyrazi³a pogl¹d, i¿
jurysdykcja doradcza ETPC nie obejmuje badania zgodnoci rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z EKPC. Trybuna³ uzna³, ¿e pierwsze pytanie zadane przez Komitet Ministrów (tj. Czy lista kandydatów na
stanowisko sêdziego ETPC, która spe³nia kryteria wskazane w art. 21
EKPC, mo¿e byæ odrzucona wy³¹cznie z uwagi na kwestie dotycz¹ce p³ci
34

§ 21.

Decyzja ETPC w sprawie kompetencji do wydania opinii doradczej z 2 czerwca 2004 r.,

35 Nota bene mechanizm skargi indywidualnej na podstawie Konwencji WNP nigdy
nie zosta³ uruchomiony (nie powsta³a Komisja Praw Cz³owieka WNP, o której mowa w art.
34 tej konwencji).
36 Zob. § 33 decyzji ETPC.
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[kandydatów]?) dotyczy praw i obowi¹zków Zgromadzenia Parlamentarnego
w procedurze wyboru sêdziów, a zatem podniesiona kwestia ma charakter
prawny i jest objêta jurysdykcj¹ ETPC na podstawie art. 47 ust. 1 EKPC.
Ponadto nie wyst¹pi³y przes³anki wy³¹czaj¹ce jurysdykcjê doradcz¹, o których mowa w ar. 47 ust. 2 EKPC.
Trybuna³ nie wypowiedzia³ siê natomiast wprost, czy w ramach jego
kompetencji doradczej mieci siê odpowied na drugie pytanie (tj. czy rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego nr 1366 (2004) i 1426 (2005) naruszaj¹
obowi¹zek Zgromadzenia na podstawie art. 22 EKPC do rozpatrzenia listy
lub nazwiska na takiej licie, na podstawie kryteriów wskazanych w art. 21
EKPC). ETPC wyrazi³ jedynie w¹tpliwoæ, czy powy¿sze pytanie dotyczy
wy³¹cznie interpretacji Konwencji i protoko³ów do niej w rozumieniu art. 47
ust. 1 EKPC. Trybuna³ powstrzyma³ siê jednak od rozstrzygniêcia tej kwestii, zwa¿ywszy na odpowied udzielon¹ na pierwsze pytanie zadane przez
Komitet Ministrów.

Uzasadnienie opinii doradczych ETPC z 12 lutego 2008 r.
i 22 stycznia 2010 r.
Pierwsza merytoryczna opinia doradcza ETPC (z 12 lutego 2008 r.) spotka³a siê ze zrozumia³ym zainteresowaniem w pimiennictwie37. Odpowiadaj¹c na pytanie Komitetu Ministrów (w pewnym uproszczeniu: czy mo¿na
odrzuciæ listê kandydatów na sêdziów, gdy s¹ na niej jedynie osoby tej samej
p³ci?), ETPC wyrazi³ pogl¹d, i¿ s¹ granice dla realizowania polityki obecnoci
tzw. p³ci niedoreprezentowanej (ang. under-represented sex) w ramach
funkcji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Granice te wytyczy³y
same pañstwa-strony Konwencji: Komitet Ministrów nie zdecydowa³ siê bowiem skorzystaæ z sugestii Zgromadzenia Parlamentarnego, aby wprowadziæ
traktatowy wymóg przedstawiania przez pañstwa listy kandydatów, na której bêdzie co najmniej jedna osoba ka¿dej p³ci38. Trybuna³ podkreli³, ¿e
w niekiedy mo¿e pojawiæ siê trudnoæ ze zró¿nicowaniem takiej listy pod
k¹tem p³ci, a zw³aszcza w pañstwach, w których, liczba osób uprawiaj¹cych
zawody prawnicze nie jest du¿a. Ponadto Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e pañstwa-strony co do zasady zaakceptowa³y promowan¹ przez Zgromadzenie
Parlamentarne zasadê nominowania kandydatów p³ci niedoreprezentowanej, ale z zastrze¿eniem mo¿liwoci odstêpstwa od tej zasady w uzasadnio-

37 M. Kowalski, Pierwsza opinia doradcza Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
Europejski Przegl¹d S¹dowy 2008 nr 7, s. 4954. Zob. tak¿e A. Mowbray, The consideration of gender in the process of appointing judges to the European Court of Human Rights,
Human Rights Law Review 2008, Vol. 8, No. 3, s. 549559.
38 Zob. pkt 49 opinii z 12 lutego 2008 r.
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nych przypadkach. D¹¿enie do zapewnienia zró¿nicowania p³ciowego stanowi zatem obowi¹zek starannego dzia³ania, a nie rezultatu.39
ETPC nie podzieli³ opinii, jakoby zró¿nicowanie kandydatów na stanowisko sêdziego pod k¹tem p³ci by³o ³atwe do osi¹gniêcia, skoro w wietle Konwencji kandydaci nie musz¹ byæ obywatelami pañstwa-strony dokonuj¹cego
nominacji. Wed³ug ETPC, pañstwa nie mog¹ byæ zmuszane do wskazywania
kandydata niebêd¹cego ich obywatelem, gdy¿ budzi³oby to zastrze¿enia na
tle poszanowania suwerennoci pañstw, a ponadto by³oby szkodliwe dla
sprawnego funkcjonowania systemu kontrolnego EKPC40. A zatem, wymaganie od pañstw nominowania na stanowisko sêdziego narodowego (ang. national judge) cudzoziemca tylko dlatego, aby osi¹gn¹æ zró¿nicowanie listy
pod k¹tem p³ci kandydatów, jest niezgodne z Konwencj¹.
W konkluzji Trybuna³ stwierdzi³, ¿e chocia¿ zapewnienie zró¿nicowanych p³ciowo list kandydatów na sêdziów jest zasadne i ogólnie akceptowane, nie mo¿na wprowadzaæ takiego zró¿nicowania poprzez kategoryczne
i bezwarunkowe postanowienia, które mog¹ uniemo¿liwiæ pañstwom-stronom Konwencji dokonanie wyboru kandydatów spe³niaj¹cych kryteria wskazane w art. 21 ust. EKPC41. Jednoczenie Trybuna³ próbowa³ nieco za³agodziæ ton swojego stanowiska, podkrelaj¹c ¿e na pytanie zadane przez
Komitet Ministrów trudno jest odpowiedzieæ tak lub nie. Natomiast jako
sprzeczn¹ z Konwencj¹ nale¿y uznaæ praktykê Zgromadzenia Parlamentarnego polegaj¹c¹ na odrzucaniu listy kandydatów do stanowiska sêdziego,
w sytuacji gdy pañstwo nominuj¹ce przedsiêwziê³o wszelkie konieczne i w³aciwe kroki, aby zapewniæ obecnoæ kandydata p³ci niedoreprezentowanej
na licie42.
Powy¿sza konkluzja zas³uguje na aprobatê43. Trudno nie zgodziæ siê ze
stwierdzeniem, ¿e to przede wszystkim litera traktatu wyznacza kryteria
wymagane do sprawowania urzêdu sêdziego, a wprowadzanie dodatkowych
(pozatraktatowych) warunków  nawet gdy s¹ one racjonalnie uzasadnione
 nie mo¿e zmuszaæ pañstw do przedstawiania list spe³niaj¹cych wymogi
dodatkowe, a niespe³niaj¹cych podstawowych. Warto te¿ mieæ na wzglêdzie, ¿e spór wokó³ p³ci niedoreprezentowanej w Trybunale dotyczy³  porednio  interesuj¹cego pytania o granice autonomii prawotwórczej i funkcjonalnej organów organizacji miêdzynarodowej. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy stanowi bowiem ciekawy przyk³ad organu, który
rozszerzaj¹co interpretuje swoje funkcje statutowe (lub przewidziane w innych traktatach). Jednak z uwagi na ramy niniejszego opracowania ten
w¹tek nie bêdzie w tym miejscu kontynuowany.
39
40
41
42
43

Ibidem, pkt 51.
Ibidem, pkt 52.
Ibidem, pkt 53.
Ibidem, pkt 54.
Tak równie¿ M. Kowalski, op. cit., s. 54.
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Druga opinia doradcza ETPC  wydana 22 stycznia 2010 r.  równie¿
dotyczy³a procedury wyboru sêdziów Trybuna³u, przy czym pytania zadane
przez Komitet Ministrów mia³y wymiar stricte proceduralny i nie odnosi³y
siê do kryteriów wyboru na urz¹d sêdziego. Bezporedni¹ przyczyn¹ skierowania przez Komitet Ministrów wniosku o wydanie opinii doradczej by³ spór
pomiêdzy Zgromadzeniem Parlamentarnym a rz¹dem Ukrainy, który w wyniku zmian na szczytach w³adzy domaga³ siê anulowania uprzednio z³o¿onej
listy kandydatów na sêdziów ETPC i zast¹pienia jej przez listê u³o¿on¹ ju¿
przez nowe w³adze.
Odpowiadaj¹c na zadane pytania, Trybuna³ powo³a³ siê na trzy zasady
ogólne: zasadê skutecznej ochrony praw cz³owieka jako celu EKPC, koniecznoæ zapewnienia autorytetu i w³aciwego funkcjonowania ETPC, w tym
wyk³adni art. 21 i 22 EKPC w sposób s³u¿¹cy najlepiej niezawis³oci i bezstronnoci Trybuna³u i jego sêdziów, oraz zasadê równowagi i podzia³u kompetencji pomiêdzy pañstwa-strony a Zgromadzenie Parlamentarne na podstawie art. 22 EKPC 44 . ETPC przypomnia³, ¿e kompetencje nadane
Zgromadzeniu Parlamentarnemu przez pañstwa-strony na podstawie art. 22
EKPC obejmuj¹ zarówno zobowi¹zania, jak i prerogatywy. Do tych ostatnich
Trybuna³ zaliczy³  w wietle braku szczegó³owych wskazañ w treci art. 22
EKPC  pewn¹ swobodê w ustalaniu procedury wyboru sêdziów.45 Pañstwastrony równie¿ dysponuj¹ zakresem swobody przy wype³nianiu ich zobowi¹zañ na podstawie tego postanowienia. Wed³ug Trybuna³u ¿adna ze stron
wykonuj¹ca swoje zadania w procedurze nominowania i wyboru sêdziów
(tj. Zgromadzenie Parlamentarne i pañstwo-strona Konwencji) nie mo¿e tego
czyniæ ze szkod¹ dla uprawnieñ drugiej strony. Pañstwa mog¹ wycofaæ listê
kandydatów w trakcie wstêpnego etapu procedury, pod warunkiem ¿e nie
zak³óca to normalnego przebiegu i harmonogramu prac ZPRE w zwi¹zku
z wyborami sêdziego46. Jednak w interesie pewnoci prawnej, a tak¿e przejrzystoci i skutecznoci wskazane jest  zdaniem Trybuna³u  okrelenie
terminu dopuszczalnego wycofania listy b¹d jej czêci (tj. niektórych kandydatów) przez pañstwo-stronê, wyj¹wszy koniecznoæ uzupe³nienia sk³adu
osób nominowanych przez pañstwo z przyczyn losowych. ETPC doszed³ do
wniosku, ¿e terminem dopuszczalnego wycofania lub zast¹pienia listy osób
nominowanych powinien byæ termin z³o¿enia listy w Zgromadzeniu Parlamentarnym, inaczej bowiem zak³óca³oby to prawid³owy przebieg i harmonogram procedury wyborczej47. Na pañstwach spoczywa obowi¹zek w³aciwego
przeprowadzenia naboru kandydatów spe³niaj¹cych kryteria wyra¿one
w art. 21 ust. 1 EKPC, natomiast wraz z momentem przedstawienia listy
w ZPRE wygasa mo¿liwoæ zast¹pienia osób wskazanych na licie innymi
44
45
46
47

Zob. pkt 36-39 opinii doradczej z 22 stycznia 2010 r.
Ibidem, pkt 43.
Ibidem, pkt 46.
Ibidem, pkt 49.
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b¹d wycofanie ca³ej listy. A zatem w okolicznociach sprawy, która sta³a siê
powodem skierowania wniosku o opiniê doradcz¹, wycofanie listy kandydatów na sêdziów nie by³o skuteczne.

Protokó³ nr 16 do EKPC  rozszerzenie zakresu kompetencji
doradczej czy nowa formu³a dialogu ETPC z s¹dami
krajowymi?
Dyskusjê na temat rozszerzenia kompetencji doradczej ETPC mo¿na
podzieliæ na dwie zasadnicze czêci. Pierwsze inicjatywy zmierzaj¹ce do
zmiany kszta³tu tej kompetencji pojawi³y siê wkrótce po wejciu w ¿ycie
Protoko³u nr 2 do Konwencji, a wiêc na pocz¹tku lat 70. XX wieku. Pañstwastrony EKPC zda³y sobie sprawê, ¿e w¹ski zakres rzeczowy jurysdykcji doradczej bardzo ogranicza praktyczne zastosowanie procedury wprowadzonej
na mocy tego protoko³u. W 1974 r. pracach miêdzyrz¹dowych pojawi³a siê
sugestia rozszerzenia zakresu kompetencji doradczej ETPC, ³¹cznie z uchyleniem Protoko³u nr 2 i zast¹pieniem go now¹ regulacj¹48. Negatywnie na
temat ostatniego pomys³u wyrazi³ siê sam Trybuna³, argumentuj¹c  sk¹din¹d s³usznie  ¿e nie mo¿na przes¹dzaæ o bezu¿ytecznoci dotychczasowej
procedury doradczej49. Dyskusja odnonie do rozszerzenia jurysdykcji doradczej w latach 70. XX wieku zmierza³a w kierunku nadania Trybuna³owi
kompetencji do wydawania (na wniosek rz¹dów) opinii o projektach krajowych aktów prawnych. Jak ju¿ wspomniano, tego typu wniosek próbowa³y
bezskutecznie przeforsowaæ Niderlandy wkrótce po wejciu w ¿ycie Protoko³u nr 2. Jednak pomys³ rozszerzenia jurysdykcji doradczej Trybuna³u na
projekty krajowych aktów prawnych nie uzyska³ wystarczaj¹cego poparcia
wród pañstw-stron. W trakcie prac w komitetach miêdzyrz¹dowych wskazywano na szereg problemów, jakie wi¹za³yby siê z nowym kszta³tem kompetencji doradczej, w tym mo¿liwoæ pojawienia siê na wokandzie Trybuna³u
sprawy, w której wczeniej ocenia³ ustawodawstwo krajowe w opinii doradczej50. Tak czy inaczej brak zainteresowania pañstw spowodowa³, ¿e pomys³
rozszerzenia jurysdykcji doradczej na badanie zgodnoci projektów legislacyjnych na wniosek rz¹dów upad³ zarówno w latach 70., jak i w latach 90.,
kiedy to opracowano projekt Protoko³u nr 11 do Konwencji. Przypomnijmy,
¿e EKPC po zmianach wprowadzonych na mocy tego Protoko³u uwzglêdnia³a
kompetencjê doradcz¹ Trybuna³u w niemal tej samej postaci, co w Protokole
nr 2.
Natomiast drugi etap dyskusji o usprawnieniu jurysdykcji doradczej
ETPC obejmuje inicjatywê rozszerzenia jej zakresu przedmiotowego na pyta48
49
50

A. Drzemczewski, op. cit., s. 500.
Ibidem, s. 501.
Ibidem, s. 509.
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nia przedstawiane przez s¹dy pañstw-stron. Nie chodzi tu zatem o modyfikacjê istniej¹cej kompetencji przewidzianej w artyku³ach 4749 Konwencji, ile
raczej o wprowadzenie zupe³nie nowej procedury. Problematyka ta zosta³a
podniesiona m.in. w raporcie tzw. Group of Wise Persons z 2006 r.51,
w którym pozytywnie oceniono mo¿liwoæ fakultatywnego zwracania siê
o opiniê doradcz¹ do ETPC przez s¹dy krajowe. Zdaniem Grupy, s³u¿y³oby to
rozwojowi dialogu pomiêdzy s¹dami oraz wzmacnia³o konstytucyjn¹ rolê
Trybuna³u. Powy¿sza propozycja zak³ada³a, aby jedynie s¹dy konstytucyjne
lub s¹dy ostatniej instancji mia³y legitymacjê do wnioskowania o opiniê
doradcz¹, a ponadto aby ETPC mia³ pe³n¹ swobodê w podejmowaniu decyzji
co do wydania b¹d odmowy wydania opinii doradczej, nawet bez podania
powodów. Propozycja Grupy spotka³a siê z pozytywn¹ reakcj¹ w doktrynie52.
Koncepcja nowego ukszta³towania jurysdykcji doradczej ETPC  tj. niezale¿nie od istniej¹cej na podstawie art. 47 EKPC  by³a nastêpnie rozwa¿ana w pracach Grupy Refleksyjnej (DH-S-GDR) dzia³aj¹cej w latach 2007
2009. Sekretariat przedstawi³ nastêpuj¹c¹ propozycjê przepisu wprowadzaj¹cego nowy rodzaj jurysdykcji doradczej: Trybuna³ mo¿e, na wniosek s¹du
lub trybuna³u Wysokiej Uk³adaj¹cej siê strony, którego orzeczenia nie podlegaj¹ zaskar¿eniu wed³ug prawa wewnêtrznego, wydawaæ opinie doradcze
w sprawie interpretacji praw i wolnoci okrelonych w rozdziale I Konwencji
i protoko³ach do niej53. Nastêpnie koncepcja wprowadzenia nowej procedury
doradczej otrzyma³a wsparcie na wysokim szczeblu politycznym, gdy¿ zosta³a uwzglêdniona w Deklaracjach z Izmiru oraz Brighton54. Co ciekawe,
51 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, 15 November
2006, sygn. dokumentu CM(2006)203, § 76-86. Tekst dostêpny na stronie internetowej
Rady Europy.
52 Zob. na ten temat (i krytycznie wobec upodabniania procedury doradczej w ETPC
do procedury prejudycjalnej na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE): E.
£êtowska, Co-operation of the ECHR with supreme national judiciary bodies (consultative
opinions) and the role of popularising the case-law of the ECHR, w: Reforming the European Convention on Human Rights: A work in progress, Council of Europe Publishing 2009,
s. 207-209.
53 Zob. Draft working paper on the proposal introducing an advisory opinion procedure
in the European Convention on Human Rights  5. posiedzenie Grupy DH-S-GDR, 4-6
marca 2009 r. T³umaczenie autora.
54 Deklaracja z Izmiru przyjêta 27 kwietnia 2011 r. na Konferencji wysokiego szczebla
w sprawie przysz³oci Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, pkt 2 (b): Konferencja
zachêca Komitet Ministrów do zastanowienia siê nad zasadnoci¹ wprowadzenia procedury
pozwalaj¹cej najwy¿szym s¹dom krajowym zwracaæ siê do o opinie doradcze do Trybuna³u.
Deklaracja z Brighton przyjêta 19 kwietnia 2012 r. (tak¿e na Konferencji wysokiego szczebla) stwierdza w pkt 12 (d): ( ) interakcja pomiêdzy Trybuna³em i w³adzami krajowymi
mog³aby zostaæ wzmocniona poprzez wprowadzenie do Konwencji dodatkowej kompetencji
Trybuna³u, opcjonalnej dla pañstw-stron, do wydawania  na wniosek  opinii doradczych
na temat wyk³adni Konwencji w kontekcie konkretnej sprawy na poziomie krajowym,
uwzglêdniaj¹c niewi¹¿¹cy charakter tych opinii dla innych pañstw-stron ( ). Zob. tak¿e
pkt 2 i 3 raportu wyjaniaj¹cego do Protoko³u nr 16 do EKPC, dostêpnego na stronie:
http://conventions.coe.int
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propozycja nowej procedury nie znalaz³a siê w nieco wczeniejszej Deklaracji
z Interlaken, która rozpoczyna³a seriê trzech pokonferencyjnych stanowisk
politycznych pañstw-stron Konwencji w latach 20102012.
Decyduj¹ce znaczenia mia³a Deklaracja z Brighton, w której zwrócono
siê do Komitetu Ministrów o przygotowanie projektu protoko³u opcyjnego do
Konwencji do koñca 2013 r.55 Gospodarze konferencji w Brighton wykazywali du¿¹ aktywnoæ w promowaniu dialogu s¹dów krajowych i Trybuna³u
strasburskiego. Nie bez znaczenia by³o tak¿e d¹¿enie do osi¹gniêcia konkretnych wyników w procesie reformowania systemu Konwencji, zwa¿ywszy na
rosn¹cy sceptycyzm brytyjskich krêgów politycznych wobec obecnoci Zjednoczonego Królestwa w tym systemie. Przypomnijmy, ¿e w ostatnich latach
przybra³ na sile spór czêci brytyjskich elit politycznych i Trybuna³u, miêdzy
innymi na tle prawa do g³osowania osób pozbawionych wolnoci. Tak czy
inaczej nie mo¿na odmówiæ Brytyjczykom determinacji do rozszerzenia jurysdykcji doradczej Trybuna³u. Stanowisko brytyjskie w tej kwestii mo¿na
tak¿e uzasadniæ pozytywnymi dowiadczeniami w dialogu s¹dów brytyjskich
i ETPC w sprawach dotycz¹cych standardów dowodowych w procesie karnym,56 jak równie¿ pozytywn¹ opini¹ Trybuna³u wyra¿on¹ przed Konferencj¹ w Brighton57.
Miêdzyrz¹dowe prace przygotowawcze nad projektem protoko³u fakultatywnego wprowadzaj¹cego now¹ procedurê doradcz¹, prowadzone pod egid¹
Komitetu Ekspertów ds. Reformy Trybuna³u (DH-GDR), zosta³y zakoñczone
jeszcze przed up³ywem terminu wskazanego w Deklaracji z Brighton.
W rezultacie Protokó³ nr 16 do EKPC otwarto do podpisu 2 padziernika
2013 r. Artyku³ 1 tego Protoko³u stanowi:
1. Najwy¿sze s¹dy i trybuna³y Wysokiej Uk³adaj¹cej siê Strony, wyszczególnione zgodnie z artyku³em 10, mog¹ zwracaæ siê do Trybuna³u o wydanie
opinii doradczych w zasadniczych kwestiach odnosz¹cych siê do wyk³adni
i stosowania praw i wolnoci okrelonych w Konwencji i protoko³ach do niej.
2. Wnioskuj¹cy s¹d lub trybuna³ mo¿e zwróciæ siê o opiniê doradcz¹ tylko
w kontekcie zawis³ej przed nim sprawy.

55
56

Zob. pkt 12(d) Deklaracji z Brighton in fine.
Zob. K. Dzehtsiarou, N. OMeara, Advisory jurisdiction and the European Court of
Human Rights: a magic bullet for dialogue and docket-control?, Legal Studies 2014, vol.
34, issue 3, s. 12. Autorzy wskazuj¹ na dialog S¹du Najwy¿szego Zjednoczonego Królestwa
i ETPC, który polega³ na zrewidowaniu przez Wielk¹ Izbê Trybuna³u dotychczasowego,
kategorycznego stanowiska w zwi¹zku z ocen¹ skazania na podstawie zeznañ wiadka nieobecnego w czasie rozprawy. Wyrok Wielkiej Izby w sprawie Al-Khawaja p. Zjednoczonemu
Królestwu z 15 grudnia 2011 r. zmieni³ wczeniejsze orzeczenie Izby (z 20 stycznia 2009 r.)
pod wp³ywem argumentacji p³yn¹cej z wyroku UK Supreme Court w sprawie R. v. Horncastle and others autorstwa Lorda Phillipsa (z 9 grudnia 2009 r., [2010] All ER 359).
57 Zob. Reflection Paper on the Proposal to Extend the Courts Advisory Jurisdiction,
dokument dostêpny na stronie: http://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/documents/Court-Advisory-opinions_en.pdf.
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3. Wnioskuj¹cy s¹d lub trybuna³ przedstawi uzasadnienie swojego wniosku oraz w³aciwe t³o prawne i faktyczne zawis³ej sprawy.58
Zgodnie z g³ównymi za³o¿eniami nowej procedury doradczej, podstawow¹ jej cech¹ jest fakultatywnoæ, czyli pozostawienie s¹dom krajowym swobody co do decyzji, czy skorzystaæ z mo¿liwoci wnioskowania o opiniê do
Trybuna³u. Kr¹g podmiotów uprawnionych do skierowania wniosku obejmuje najwy¿sze s¹dy i trybuna³y, które zostan¹ wskazane przez pañstwostronê Protoko³u nr 16 na podstawie art. 10. Twórcy Protoko³u celowo u¿yli
w art. 1 przymiotnika highest (a nie: the highest), aby pozostawiæ pañstwom
mo¿liwoæ wskazania s¹dów innych ni¿ s¹dy najwy¿sze i konstytucyjne59,
gdy wynika to ze specyfiki danego systemu s¹downictwa krajowego. Ponadto, zgodnie z art. 10 Protoko³u nr 16, owiadczenie pañstwa-strony wskazuj¹ce s¹dy uprawnione do wnioskowania o opiniê doradcz¹ mo¿e byæ póniej
modyfikowane na tych samych zasadach, co pierwsze tego typu owiadczenie
sk³adane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w momencie podpisania
lub sk³adania instrumentu ratyfikacji, przyjêcia lub zatwierdzenia. A zatem
to wy³¹cznie od w³adzy wykonawczej zale¿eæ bêdzie desygnowanie s¹dów
uprawnionych do wnioskowania o opiniê, jak i dokonywanie zmian w treci
owiadczenia, o którym mowa w art. 10 Protoko³u nr 16. W pimiennictwie
wyra¿ono obawê, ¿e takie rozwi¹zanie mo¿e prowadziæ do nadu¿yæ, bowiem
niektóre pañstwa mog¹ odmówiæ uwzglêdnienia  na przyk³ad  s¹du konstytucyjnego, z którym aktualna w³adza wykonawcza znajduje siê w sporze60. Nie jest wykluczony tak¿e scenariusz, w którym pañstwo-strona wycofuje legitymacjê do wnioskowania o opiniê doradcz¹ dla s¹du lub trybuna³u,
który swoj¹ dzia³alnoci¹ narazi³ siê w³adzy wykonawczej. Oczywicie by³by to bardzo niepokoj¹cy sygna³ z perspektywy poszanowania rz¹dów prawa
w danym pañstwie, ale nie mo¿na takiego scenariusza wykluczyæ, bior¹c pod
uwagê rzeczywiste konflikty pomiêdzy rz¹dem a s¹dem konstytucyjnym
w niektórych Pañstwach-Stronach Konwencji. Z tego punktu widzenia pozostawienie w³adzy wykonawczej tak daleko id¹cej swobody w kszta³towaniu
krêgu s¹dów uprawnionych do wnioskowania o opiniê doradcz¹ trzeba uznaæ
za ryzykowne.
Przedmiotem wniosku o opiniê doradcz¹ powinny byæ zasadnicze kwestie odnosz¹ce siê do wyk³adni i stosowania praw i wolnoci okrelonych
w Konwencji i protoko³ach do niej (ang. questions of principle relating to the
interpretation or application of the rights and freedoms defined in the Convention or the Protocols thereto). W raporcie wyjaniaj¹cym odnotowano, ¿e
pojêcie zasadniczej kwestii by³o zainspirowane raportem Group of Wise
Persons z 2006 r., a po czêci ma zwi¹zek z terminem powa¿ne zagadnienie
dotycz¹ce interpretacji i stosowania Konwencji i protoko³ów do niej (ang.
58
59
60

T³umaczenie autora.
Zob. pkt 7 Raportu wyjaniaj¹cego do Protoko³u nr 16.
K. Dzehtsiarou, N. OMeara, op. cit., s. 20.
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serious question affecting the interpretation or application of the Convention
and Protocols thereto) u¿ytym w art. 43 ust. 2 Konwencji, w którym mowa
o przes³ankach przyjêcia wniosku o przyjêcie sprawy do rozpoznania przez
Wielk¹ Izbê Trybuna³u (po wyroku Izby).
Charakterystyczn¹ cech¹ zasadniczej kwestii przedstawianej Trybuna³owi w zwi¹zku z wnioskiem o opiniê doradcz¹ musi byæ jej zwi¹zek ze
spraw¹ zawis³¹ przed s¹dem wnioskuj¹cym o opiniê doradcz¹, co wyklucza
abstrakcyjne pytania np. odnonie zgodnoci z Konwencj¹ przepisów prawa
krajowego. Obowi¹zkiem s¹du-wnioskodawcy jest sformu³owanie uzasadnienia wraz z w³aciwym t³em faktycznym i prawnym zawis³ej sprawy, co
w wietle raportu wyjaniaj¹cego wymaga przedstawienia: meritum sprawy
wraz z ustaleniami faktycznymi dokonanymi w postêpowaniu krajowym
(a przynajmniej streszczenia kwestii faktycznych), przepisów prawa krajowego maj¹cych zastosowanie w sprawie, kwestii dotycz¹cych Konwencji,
a w razie potrzeby tak¿e streszczenia argumentów stron postêpowania krajowego oraz (w miarê mo¿liwoci) w³asnego stanowiska s¹du wnioskuj¹cego,
w tym analiz dokonanych samodzielnie przez ten s¹d61. Wniosek mo¿e byæ
sporz¹dzony w jêzyku urzêdowym pañstwa, którego s¹d zwraca siê o opiniê
doradcz¹ do Trybuna³u.
Artyku³ 2 Protoko³u nr 16 okrela ramy proceduralne w postêpowaniu
zainicjowanym wnioskiem s¹du krajowego. Pierwszym jego etapem jest rozstrzygniêcie przez zespó³ piêciu sêdziów Wielkiej Izby kwestii przyjêcia lub
odmowy przyjêcia wniosku. Odmowa wymaga uzasadnienia. Je¿eli wniosek
zostanie przyjêty, Wielka Izba wydaje opiniê doradcz¹ w sk³adzie uwzglêdniaj¹cym sêdziego wybranego z pañstwa, z którego wp³yn¹³ wniosek s¹du.
Prawo udzia³u w postêpowaniu  poprzez sk³adanie pisemnych stanowisk
i uczestniczenia w rozprawach  przyznano Komisarzowi Praw Cz³owieka
Rady Europy. Ponadto Prezes ETPC mo¿e zaprosiæ do przedk³adania stanowisk i udzia³u w rozprawach inne pañstwa-strony lub podmioty trzecie62.
Podobnie jak w przypadku starej procedury doradczej, opinie wydawane przez Trybuna³ wymagaj¹ uzasadnienia, a je¿eli opinia w ca³oci lub
czêci nie wyra¿a jednomylnej opinii sêdziów, ka¿dy sêdzia bêdzie uprawniony do za³¹czenia opinii odrêbnej63. Opinie doradcze podlegaj¹ publikacji,
niezale¿nie od obowi¹zku ich dorêczenia s¹dowi-wnioskodawcy oraz pañstwu-stronie, w ramach którego ten s¹d funkcjonuje. Zgodnie z art. 5 Protoko³u nr 16, opinie doradcze nie s¹ wi¹¿¹ce, co oznacza zarówno brak zwi¹zania s¹du-wnioskodawcy, jak i pañstwa-strony. Pozostaje równie¿ oczywiste,
¿e opinie doradcze nie wi¹¿¹ samego Trybuna³u, tak jak inne rozstrzygniêcia, w tym orzeczenia wydawane w postêpowaniach ze skargi indywidualnej.
Zwa¿ywszy na fakt, ¿e opinie doradcze wydawane bêd¹ przez Wielk¹ Izbê,
61
62
63

Ibidem, pkt 12.
Zob. art. 3 Protoko³u nr 16.
Zob. art. 4 ust. 2 Protoko³u nr 16.
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tezy zawarte w opinii powinny mieæ walor oddzia³ywania precedensowego
wewn¹trz systemu EKPC, zw³aszcza gdyby opiniowana sprawa znalaz³a siê
ponownie w Trybunale, tym razem w postêpowaniu spornym. Trudno równie¿ bêdzie odmówiæ opiniom doradczym wydawanym w trybie Protoko³u 16
pewnego oddzia³ywania erga omnes64.
Oceniaj¹c rozwi¹zania zawarte w Protokole 16 do Konwencji, trzeba
odnieæ siê przede wszystkim do celów nowej procedury, jej funkcji oraz
prognozowanego wykorzystania i wp³ywu na funkcjonowanie dotychczasowego systemu kontrolnego EKPC. Jeli chodzi o cele, w pierwszym rzêdzie
nale¿y przytoczyæ passus preambu³y do Protoko³u nr 16, w którym pañstwastrony uznaj¹, ¿e rozszerzenie kompetencji Trybuna³u do wydawania opinii
doradczych pog³êbi wzajemne oddzia³ywanie pomiêdzy Trybuna³em i w³adzami krajowymi, a tym samym umocni wdra¿anie Konwencji, zgodnie z zasad¹
subsydiarnoci65. Reflection paper przygotowany przez Trybuna³ przed Konferencj¹ w Brighton zawiera tak¿e sugestiê, ¿e celem nowej procedury doradczej mo¿e byæ wyjanianie kwestii dotycz¹cych interpretacji Konwencji
na wczesnym etapie (tzn. przynajmniej przed skierowaniem skargi do Trybuna³u), co mo¿e zapobiec wnoszeniu skarg indywidualnych, zw³aszcza w sprawach ujawniaj¹cych problem strukturalny66. Wyra¿ono nawet przypuszczenie, ¿e rozszerzona procedura doradcza w perspektywie rednio- i d³ugoterminowej mo¿e zredukowaæ obci¹¿enie Trybuna³u sprawami ze skarg indywidualnych67. Tego typu oczekiwanie spotka³o siê z zasadn¹ krytyk¹ w pimiennictwie68. Jak siê wydaje, ocena wp³ywu nowej procedury doradczej na
zmniejszenie obci¹¿enia Trybuna³u jest czyst¹ spekulacj¹. Nawet jeli przyj¹æ, ¿e s¹dy wnioskuj¹ce o wydanie opinii bêd¹ zazwyczaj orzekaæ zgodnie
z uzyskan¹ opini¹, takie orzeczenia nie zamykaj¹ przecie¿ drogi do skorzystania ze skargi indywidualnej podmiotom niezadowolonym z treci rozstrzygniêcia.
Bardziej realistycznym celem nowej procedury jest stworzenie forum
dialogu pomiêdzy Trybuna³em a s¹dem najwy¿szym lub konstytucyjnym
pañstw-stron, przy ewentualnym udziale Komisarza Praw Cz³owieka Rady
Europy, zainteresowanych rz¹dów (st¹d preambu³a do Protoko³u 16 nawi¹zuje do oddzia³ywania pomiêdzy Trybuna³em a w³adzami krajowymi),
a tak¿e organizacjami pozarz¹dowymi. Nie chodzi tu zatem tylko o stworzenie ram dla dialogu miêdzys¹dowego czy wspólnoty s¹dów  nota bene
bardzo wartociowej i intensywnie rozwijanej koncepcji, zw³aszcza w pi64 Zwraca na to uwagê L.-A. Sicilianos, Lélargissement de la compétence consultative
de la Cour européenne des droits de lhomme  À propos du Protocole no. 16 à la Convention européenne des droits de lhomme, w: Revue trimestrielle des droits de lhomme
2014, No. 97, s. 28.
65 Preambu³a do Protoko³u nr 16, 3. akapit.
66 Reflection paper, pkt 14.
67 Ibidem.
68 K. Dzehtsiarou, N. OMeara, op. cit., s. 14 i n.
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miennictwie amerykañskim69 lecz o zachêcanie s¹dów krajowych do inicjowania takiego dialogu przy ewentualnym udziale innych podmiotów, o których mowa art. 3 Protoko³u nr 16. Mo¿na przyj¹æ, ¿e w dotychczasowym
systemie strasburskim dialog s¹dów najwy¿szych i konstytucyjnych z Trybuna³em tak¿e by³ mo¿liwy i niekiedy wrêcz podrêcznikowy, jak w przypadku
niektórych postêpowañ zakoñczonych wydaniem przez ETPC wyroków pilota¿owych70. Nowa procedura doradcza zwiêksza³aby natomiast mo¿liwoæ
nawi¹zania dialogu miêdzy s¹dami krajowymi i ETPC w sprawach o zasadniczym znaczeniu (ang. cases of principle), tak¿e gdy nie dotycz¹ kwestii
systemowych lub nie s¹ rozstrzygane w drodze wyroku pilota¿owych.
Trudno by³oby natomiast odpowiedzialnie stwierdziæ, ¿e celem nowej
procedury jest zwiêkszenie efektywnoci Trybuna³u, je¿eli pod pojêciem
efektywnoci rozumiemy sprawniejsze i szybsze rozstrzyganie spraw indywidualnych. Procedura doradcza umocowana w Protokole nr 16 nie ma przecie¿ na celu przeniesienia punktu ciê¿koci rozstrzygania prostych spraw na
poziom krajowy; przeciwnie: zachêca do zwracania siê do Trybuna³u z pytaniami w zasadniczych sprawach, które zapewne i tak trafi³yby tam po
niekorzystnym dla skar¿¹cego rozstrzygniêciu s¹du najwy¿szego lub konstytucyjnego.
Jak¹ funkcjê ma zatem spe³niaæ nowa procedura, skoro de facto prowadzi do wydania opinii prejudycjalnej na temat wyk³adni lub stosowania
Konwencji w sprawie przed³o¿onej przez s¹d krajowy? Otó¿ mo¿na za³o¿yæ,
¿e rozwi¹zanie przewidziane w Protokole nr 16 do Konwencji realizuje
przede wszystkim funkcjê harmonizuj¹c¹  w wymiarze materialnoprawnym, lecz tak¿e instytucjonalnym  europejsk¹ przestrzeñ prawn¹ w dziedzinie ochrony praw cz³owieka. Skierowanie wniosku o opiniê doradcz¹ w trybie Protoko³u nr 16 mo¿na traktowaæ jako sygna³, ¿e s¹dowi krajowemu
zale¿y na wydaniu orzeczenia w³aciwego z perspektywy wyk³adni i stosowania zobowi¹zañ miêdzynarodowych wynikaj¹cych z Konwencji. Sk³adaj¹c
wniosek, s¹d krajowy daje wyraz trosce o spójnoæ w³asnego orzecznictwa
z Konwencj¹ i jej acquis. Oczywicie motywy z³o¿enia wniosku o opiniê
doradcz¹ mog¹ byæ ró¿norodne, bowiem poza d¹¿eniem do harmonijnej wyk³adni EKPC s¹dowi krajowemu mo¿e tak¿e przywiecaæ cel w postaci
wsparcia siê autorytetem Trybuna³u przy rozstrzyganiu spraw budz¹cych
69 Zob. na ten temat m.in. A.-M. Slaughter, Global Community of Courts, Harvard
Journal of International Law 2003, nr 44, s. 191-219. Koncepcja globalnej wspólnoty
s¹dów wykracza poza formalne wiêzi instytucjonalne i dotyczy wszelkich form dialogu
pomiêdzy s¹dami krajowymi i miêdzynarodowymi, stanowi¹c forum poszukiwañ wspólnych
wartoci i zasad w globalizuj¹cym siê wiecie.
70 O dialogu polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego z ETPC w zwi¹zku ze spraw¹ Hutten-Czapska p. Polsce pisze W. Sadurski, Partnering with Strasbourg: Constitutionalisation
of the European Court of Human Rights, the Accession of Central and East European States to the Council of Europe, and the Idea of Pilot Judgments, Human Rights Law Review
2009, Vol. 9, issue 3, s. 412 i n.
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kontrowersje polityczne czy wiatopogl¹dowe. Nie ulega przecie¿ w¹tpliwoci, ¿e s¹dy kieruj¹ce wnioski o opiniê doradcz¹ nie bêd¹ tego czyniæ wy³¹cznie z powodu niepewnoci czy niewiedzy co do istniej¹cych zobowi¹zañ pañstwa na podstawie ETPC i ich interpretacji.
Jeli chodzi o prognozy wykorzystania nowej procedury doradczej, to
tego typu rozwa¿ania nara¿aj¹ siê na brak wiarygodnoci, dopóki do Trybuna³u nie zaczn¹ nap³ywaæ pierwsze wnioski na podstawie Protoko³u nr 16.
Mimo to w literaturze przedmiotu trwa dyskusja o perspektywach tej procedury i jej wp³ywie na dotychczasowy system kontrolny. Interesuj¹cym w¹tkiem tej dyskusji jest teza, i¿ realizacja nowej kompetencji doradczej Trybuna³u strasburskiego mog³aby skorzystaæ z dowiadczeñ Trybuna³u
Sprawiedliwoci UE (TSUE), w zwi¹zku z rozstrzyganiem pytañ prejudycjalnych w trybie artyku³u 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE71. Uwzglêdniaj¹c
istotne odmiennoci obu procedur, tj. opinii doradczych w trybie Protoko³u
nr 16 oraz orzeczeñ prejudycjalnych TSUE, w tym przede wszystkim co do
zakresu zwi¹zania s¹du kieruj¹cego wniosek o opiniê doradcz¹/pytanie prejudycjalne, P. Gragl wyra¿a pogl¹d, ¿e Trybuna³ Sprawiedliwoci UE ma
wiele do zaoferowania, jeli chodzi o swoje dowiadczenia w korzystaniu
z kompetencji do wydawania orzeczeñ prejudycjalnych. Dotyczy to miêdzy
innymi dopuszczalnoci przeformu³owania przez TSUE zadanego pytania
oraz odmowy odpowiedzi na pytania hipotetyczne i abstrakcyjne72. Zapewne
Trybuna³ strasburski bêdzie mia³ na wzglêdzie dowiadczenia TSUE dotycz¹ce pytañ prejudycjalnych, aczkolwiek mo¿na oczekiwaæ, ¿e ETPC sam
wypracuje zasady na przyk³ad co do odmowy wydania opinii doradczej
w zwi¹zku z wystarczaj¹cym wyjanieniem danej kwestii w dotychczasowym
orzecznictwie (korzystaj¹c, mutatis mutandis, z zasady acte éclairé stosowanej w orzecznictwie TS UE dotycz¹cym pytañ prejudycjalnych)73.
Nowa procedura doradcza mia³aby równie¿ zastosowanie do wniosków
dotycz¹cych zobowi¹zañ Unii Europejskiej na podstawie EKPC, po przyst¹pieniu Unii do Konwencji, gdyby problem na tym tle pojawi³ siê przed s¹dem
najwy¿szym lub konstytucyjnym pañstwa-strony Konwencji (i Protoko³u
nr 16). Wówczas naturalnym stanem rzeczy by³oby w³¹czenie TSUE w dialog
Trybuna³u strasburskiego i s¹du pañstwa-strony. Jeszcze inn¹ kwesti¹ jest
stworzenie samemu Trybuna³owi Sprawiedliwoci UE proceduralnej mo¿liwoci wnioskowania o opiniê doradcz¹ w trybie Protoko³u nr 16. Wymaga³oby to oczywicie przyst¹pienia UE do Protoko³u nr 16, jednak nie jest to
wykluczone z prawnego punktu widzenia. Sk¹din¹d takiego rozwi¹zania nie
przewiduje najnowsza wersja projektu Porozumienia o przyst¹pieniu UE do
71 Zob. P. Gragl, (Judicial) love is not a one-way street: the EU preliminary reference
procedure as a model for ECtHR advisory opinions under draft Protocol no. 16, European
Law Review 2013, No. 2, s. 237.
72 Ibidem.
73 Ibidem, s. 247.
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EKPC74, a poza tym otwiera³oby to kolejny front dyskusji o równowadze
instytucjonalnej pomiêdzy ETPC a Trybuna³em Sprawiedliwoci UE po przyst¹pieniu Unii do Konwencji.
Jak siê okazuje, wspomniany front dyskusji zosta³  doæ nieoczekiwanie
 otworzony w zwi¹zku z opini¹ Trybuna³u Sprawiedliwoci UE nr 2/13
w sprawie zgodnoci projektu umowy o przyst¹pieniu UE do EKPC z traktatami europejskimi w trybie artyku³u 218 ust. 11 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej75. Wród argumentów przemawiaj¹cych, zdaniem TSUE,
za niezgodnoci¹ ww. projektu z traktatami europejskimi, znalaz³a siê tak¿e
kwestia zastosowania Protoko³u nr 16 do EKPC. Trybuna³ Sprawiedliwoci
doszed³ do wniosku, ¿e protokó³ ten móg³by naruszaæ autonomiê i skutecznoæ procedury odes³ania prejudycjalnego przewidzianego w art. 267
TFUE,76 poniewa¿ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wniosek o wydanie opinii doradczej z³o¿ony na podstawie protoko³u nr 16 przez s¹d pañstwa cz³onkowskiego, które przyst¹pi³o do tego protoko³u, móg³by uruchomiæ procedurê wczeniejszego zaanga¿owania Trybuna³u, tworz¹c tym samym ryzyko obejcia
procedury odes³ania prejudycjalnego przewidzianej w art. 267 TFUE
( )77. Autonomia i skutecznoæ tej procedury by³yby wed³ug TSUE zagro¿one w zwi¹zku z brakiem uregulowania relacji mechanizmu ustanowionego
w Protokole nr 16 do EKPC a mechanizmem odes³ania prejudycjalnego.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e TSUE ¿yczy³by sobie zachowaæ wy³¹cznoæ na prowadzenie dialogu z s¹dami krajowymi we wszystkich sprawach, które dotycz¹ prawa unijnego, w tym praw podstawowych. Tymczasem ¿yczenie to
mo¿e nie byæ oczywiste z perspektywy systemu Konwencji europejskiej i roli
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w tym systemie.
Twórcy Protoko³u nr 16 przypuszczalnie nie zdawali sobie sprawy, ¿e
jego treæ oka¿e siê jednym z powodów storpedowania przez TSUE projektu
traktatu o przyst¹pieniu UE do EKPC. Gwoli cis³oci nale¿y odnotowaæ, ¿e
Trybuna³ Sprawiedliwoci widzi w Protokole 16 do EKPC zagro¿enie dla
autonomii i skutecznoci odes³ania prejudycjalnego, jak równie¿ (a mo¿e
przede wszystkim) w³asnej pozycji instytucjonalnej78. Teoretyczne ryzyko
obejcia procedury prejudycjalnej, o którym mowa w opinii nr 2/13 TFUE,
pojawi siê zreszt¹ niezale¿nie od akcesji UE do EKPC, gdy tylko Protokó³
74 Zob. Draft revised agreement on the accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, w: Fifth Negotiation
Meeting between the CDDH ad hoc Negotiation Group and the European Commission on
the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, Final
Report to the CDDH, Strasbourg, 10 June 2013, s. 4 i n. Dokument dostêpny na stronach
internetowych Rady Europy.
75 Sygn. ECLI:EU:C:2014:2454. Tekst opinii dostêpny na stronie www.curia.europa.eu,
sygn. EUR-Lex - 62013CV0002.
76 Zob. § 197 opinii nr 2/13.
77 Zob. § 198 opinii.
78 Zob. m.in. komentarz W. Michla: Thou shalt have no other courts before me,
w: VerfBlog, 23 grudnia 2014 r., http://www.verfassungsblog.de/en/thou-shalt-no-courts.
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nr 16 wejdzie w ¿ycie wobec jednego lub wiêcej pañstw-stron UE. Nie jest
zatem wykluczone, ¿e obiekcje TSUE i obawy wyra¿ane w opinii nr 2/13
wobec Protoko³u nr 16 powróc¹ w kontekcie stosowania mechanizmu przewidzianego w tym traktacie.

Podsumowanie
Nowa procedura doradcza mo¿e okazaæ siê u¿ytecznym instrumentem
promowania dialogu pomiêdzy wysokimi instancjami s¹dowymi pañstwstron Konwencji a Trybuna³em, z udzia³em rz¹dów, Komisarza Praw Cz³owieka Rady Europy i innych podmiotów. Funkcj¹ tego dialogu powinna byæ
harmonizacja wyk³adni i stosowania EKPC, uzgadnianie linii orzeczniczych
i argumentacji s³u¿¹cych w³aciwemu wywi¹zywaniu siê przez pañstwa ze
swoich zobowi¹zañ na tle postanowieñ Konwencji. Wartoci dodanej nowej
procedury mo¿na upatrywaæ w lepszym wykorzystaniu autorytetu i potencja³u Trybuna³u strasburskiego w postêpowaniach przed s¹dami najwy¿szymi i konstytucyjnymi pañstw-stron EKPC. Wnioskowanie o opiniê doradcz¹
mo¿e tak¿e stanowiæ okazjê do przedstawienia przez s¹d krajowy w³asnej
argumentacji i próby przekonania Trybuna³u o potrzebie zmodyfikowania
dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowa procedura mog³aby te¿ okazaæ siê
pomocna po akcesji Unii Europejskiej do Konwencji w przypadkach rozstrzygania przez s¹dy najwy¿sze lub konstytucyjne zagadnieñ powsta³ych na tle
akcesji, chocia¿ opinia TSUE nr 2/13 odsuwa w czasie mo¿liwoæ weryfikacji
tej hipotezy.
Przedwczesny jest natomiast entuzjazm co do wp³ywu nowej procedury
doradczej na kondycjê strasburskiego systemu kontrolnego czy te¿ poziom
przestrzegania praw i wolnoci. Jako zbyt daleko id¹ce nale¿y uznaæ stwierdzenie, ¿e przyjêcie Protoko³u nr 16 otwiera nowy rozdzia³ w historii Konwencji79. Nie jest wykluczony scenariusz, w którym s¹dy pañstw-stron bêd¹
bardzo powci¹gliwie korzystaæ z mo¿liwoci wnioskowania o opiniê doradcz¹. Nie da siê tak¿e wyeliminowaæ potencjalnych konfliktów stanowisk s¹dów-wnioskodawców i Trybuna³u. Ocena wp³ywu Protoko³u nr 16 na istniej¹cy system strasburski oraz realizacja za³o¿eñ jego twórców musi poczekaæ
do czasu wydania przez Trybuna³ pierwszych opinii w tym trybie80.
Mimo pewnych zastrze¿eñ co do kszta³tu nowej procedury doradczej,
trudno doszukiwaæ siê powodów przemawiaj¹cych przeciwko zwi¹zaniu siê
przez Polskê postanowieniami Protoko³u nr 16. W polskich warunkach ustrojowo-konstytucyjnych naturalne by³oby wskazanie S¹du Najwy¿szego, Trybuna³u Konstytucyjnego oraz Naczelnego S¹du Administracyjnego jako
79
80

Tak L.-A. Sicilianos, op. cit., s. 9 i n.
Przede wszystkim konieczne jest wejcie w ¿ycie Protoko³u nr 16, do czego potrzeba
dziesiêciu ratyfikacji pañstw-stron  zob. art. 8 ust. 1 Protoko³u nr 16.
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s¹dów desygnowanych do sk³adania wniosków o wydanie opinii doradczej w
rozumieniu art. 10 Protoko³u nr 16. Ewentualna ratyfikacja tego protoko³u
przez Polskê wymagaæ te¿ bêdzie znowelizowania ustaw reguluj¹cych dzia³alnoæ i tryb postêpowania przed wy¿ej wskazanymi organami w³adzy s¹downiczej.
ADVISORY JURISDICTION OF THE EUROPEAN COURT
OF HUMAN RIGHTS  STATUS QUO AND THE PROTOCOL NO. 16
TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
Keywords: advisory jurisdiction, advisory opinions, European Court of Human Rights, Protocol
No. 16 to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Summary
The article deals with the advisory jurisdiction of the European Court of Human Rights
under Article 47 of the European Convention on Human Rights, as well as Protocol No. 16 to
the ECHR, adopted on 2 October 2013. The author undertakes to analyze the genesis of the
Courts advisory jurisdiction, its legal basis and scope, as well as the contents of advisory
opinions delivered so far by the ECtHR. Further, the article focuses on the provisions of
Protocol No. 16, including its aims, functions of the new advisory jurisdiction and the foreseeable realization of the Courts advisory competence upon request of the highest courts and
tribunals of the High Contracting Parties.
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Wprowadzenie
Dla wszystkich osób odnosz¹cych siê z uznaniem do unikalnego systemu
ochrony praw i wolnoci jednostki stworzonego przez Radê Europy, a którego
solidn¹ podstaw¹ sta³a siê tzw. Europejska Konwencja Praw Cz³owieka
z 1950 r.1 (dalej jako Konwencja Europejska; KE) oczywiste jest ci¹g³e zainteresowanie kolejnymi modyfikacjami wprowadzanymi sukcesywnie do
wspomnianego traktatu. Imponuj¹ca w chwili obecnej liczba 16 protoko³ów
dodatkowych (w tym tak¿e protoko³u 14 bis z 2009 r.; dwa ostatnie nie
wesz³y jeszcze w ¿ycie) upowa¿nia w pe³ni do formu³owania tezy o istnieniu
ca³ego systemu KE.
G³ównym celem niniejszej refleksji nie jest jednak detaliczne ledzenie
poszczególnych etapów rozwoju wspomnianego systemu, a jedynie koncentracja uwagi na jednej z najnowszych propozycji jego Autorów, polegaj¹cego
na wprowadzeniu nowego warunku dopuszczalnoci skargi w formie stworzenia wymogu doznania przez pokrzywdzonego znacznego uszczerbku na
w³asnych interesach. Przypomnijmy, ¿e sta³o siê to na mocy Protoko³u
Nr 14 z 13 maja 2004 r.2 który ostatecznie wszed³ w ¿ycie w dniu 1 czerwca
2010 r., wraz z uzyskaniem d³ugo brakuj¹cej ratyfikacji ze strony Rosji. Jest
to zarazem sytuacja bezprecedensowa, w tym sensie, i¿ po raz pierwszy
1 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 November 1950, CETS No: 005  Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284.
2 Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending the Control System of the Convention, 13 May 2004, CETS
No: 194 (Polska ratyfikowa³a protokó³ 12 X 2006 r., Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 587).
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w d³ugim procesie modyfikacji funkcjonowania systemu kontrolnego KE
wprowadzono nowy warunek (substancjalny) dopuszczalnoci skargi indywidualnej.
Z ca³¹ pewnoci¹ wród specjalistów nie ma specjalnej potrzeby prezentowania wszystkich czynników prowadz¹cych do kolejnych modyfikacji procedury kontrolnej Konwencji Europejskiej. Przypomnijmy jedynie, ¿e zasadnicza dyskusja dotycz¹ca ostatecznego modelu procedury kontrolnej KE od
wielu lat koncentruje siê wokó³ dylematu przyznania roli priorytetowej albo
szerokiej dostêpnoci tej procedury dla podmiotów indywidualnych albo
zwiêkszenia efektywnoci jej funkcjonowania, co w sposób nieuchronny
musi narzucaæ pewne ograniczenia dla tych podmiotów. Niestety, w chwili
obecnej trudno jest znaleæ optymalnie kompromisowe rozwi¹zanie, a to
oznacza koniecznoæ opowiedzenia siê po jednej z dwóch przedstawionych
opcji.
W tym tak¿e kontekcie znacznie bardziej frapuj¹ce wydaje siê pytanie
o przyczyny poszczególnych rozwi¹zañ, a w tym w³anie wprowadzenia
wspomnianej kategorii znacznego uszczerbku na indywidualnych interesach pokrzywdzonego. Pomimo kilku lat funkcjonowania w praktyce ETPCz
ci¹gle jest nie tylko unikalna, ale i, niestety, kontrowersyjna.
Dalsze i bardziej szczegó³owe rozwa¿ania dotycz¹ce tytu³owego dylematu podporz¹dkowane zostan¹ nastêpuj¹cemu schematowi:
1) refleksji dotycz¹cej faktycznych przyczyn wzbogacenia warunków dopuszczalnoci o tak specyficzne, by nie powiedzieæ, nieostre kryterium oraz
2) syntetycznej analizie jego faktycznego zastosowania w tych sprawach,
które ju¿ zdo³ano poddaæ nowemu dzia³aniu selekcyjnemu.

Znaczny uszczerbek na interesach pokrzywdzonego
 ratio legis i konsekwencje
Wielokrotne reformy systemu kontrolnego KE dokonywane na przestrzeni wielu lat zd¹¿y³y przyzwyczaiæ nas do zmian zachodz¹cych w tym systemie i, co wiêcej, trendy te spotyka³y siê z generaln¹ aprobat¹. Warto jednak
zwróciæ uwagê na charakter wprowadzonych zmian i towarzysz¹c¹ im argumentacjê. Od koñca lat 80. i pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku ETPCz zacz¹³
stawaæ w obliczu nie tylko ilociowej, ale tak¿e znacz¹co nowej jakociowo
kategorii skarg. Od tego te¿ momentu Pañstwa-Strony KE przygotowywane
s¹ na niezbêdne modyfikacje kontrolnej procedury implementacyjnej.
O ile zmiana, a w zasadzie totalna rekonstrukcja funkcjonowania ETPCz
dokonana na mocy Protoko³u Nr 11 z 1994 r.3, by³a reakcj¹ na ewidentn¹
3 Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established Thereby, 11 May 1994,
CETS No: 155  Dz.U. z 1997 r., Nr 18, poz. 97 z pón. zm.
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potrzebê ratowania Trybuna³u przed nieuniknionym impasem zwi¹zanym
z coraz wiêksz¹ liczb¹ skarg kierowanych do Strasburga, to zupe³nie inaczej
przedstawia siê kwestia przynajmniej jednej ze zmian wprowadzonych na
mocy Protoko³u Nr 14 z 2004 r., któr¹  jak siê wydaje  nale¿y oceniæ
z zupe³nie innej perspektywy. Chodzi oczywicie o tytu³owy warunek doznania przez pokrzywdzonego znacznego uszczerbku na w³asnych interesach.
W oficjalnym Komentarzu Wyjaniaj¹cym do³¹czonym do Protoko³u
nr 144 jako g³ówn¹ przyczynê wprowadzenia tego warunku dopuszczalnoci
skargi indywidualnej podaje siê raczej ogólnikowe uzasadnienie w formie
stwierdzenia, i¿ nowy warunek ma wyposa¿yæ Trybuna³ w dodatkowy instrument, który by³by pomocny w zakresie koncentrowania siê na sprawach wymagaj¹cych dok³adnego rozwa¿enia stanu faktycznego5. Ponadto sporo uwagi powiêca siê w Komentarzu Wyjaniaj¹cym kwestii wiêkszego uelastycznia dzia³alnoci ETPCz w zakresie dopuszczalnoci skargi (por. pkt 78
i 80 Komentarza Wyjaniaj¹cego). Tak lakonicznie sformu³owania sprawiaj¹,
¿e nawet profesjonalnie przygotowany czytelnik niewiele wynosi odnonie
faktycznej ratio legis wprowadzonej zmiany.
Zapewne w charakterze z³agodzenia kontrowersyjnego kryterium po³¹czono go z dwiema gwarancjami, tj. warunkiem, i¿ nie znajduje on zastosowania w sytuacji, gdy poszanowanie praw cz³owieka w rozumieniu Konwencji i jej protoko³ów tego wymaga oraz gdy skarga zosta³a nale¿ycie
rozpatrzona przez s¹dy krajowe (por. aktualny tekst art. 35 § 3 (b) KE).
W oficjalnej opinii Autorów tego rozwi¹zania chodzi³o o to, by nikt nie zosta³
pozbawiony dostêpu do wymiaru sprawiedliwoci, w sytuacji, gdy problem
tego rzeczywicie wymaga.
Pierwsza z wyliczonych gwarancji jest typowym stworzonego dla ochrony praw cz³owieka systemu KE (por. art. 37 §1 KE) i jako taka nie budzi
zastrze¿eñ. Te pojawiaæ siê mog¹ jedynie na tle konkretnych przypadków
stosowania lub odmowy stosowania wspomnianego zabezpieczenia. W literaturze przedmiotu wylicza siê trzy sytuacje, w których wspomniane zabezpieczenie nie bêdzie mia³o praktycznego zastosowania6. S¹ to nastêpuj¹ce przypadki, w których: 1) ETPCz zdo³a³ ju¿ ustaliæ merytoryczne stanowisko
w swoim orzecznictwie, dotycz¹ce kwestii bêd¹cej przedmiotem sporu;
2) w wypadku gdy ETPCz oraz Komitet Ministrów odnieli siê do danej
kwestii, uznaj¹c j¹ za problem natury systemowej oraz 3) w sytuacji, gdy
prawo lub praktyka krajowa, bêd¹ca przedmiotem aktualnej skargi zosta³a
ju¿ zmodyfikowana w taki sposób, i¿ odpowiada percepcji ogólnej ochrony
praw cz³owieka (tzw. sprawa historyczna).
4
5
6

Explanatory Report. Madrid 12 May 2009, CETS: 194.
Ibidem, pkt 39, s. 7.
A. Busse, Significantly Insignificant? The Life in the Margin of the Admissibility
Criterion in Article 35 § 3 (b) ECHR, electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2244283, p. 10.
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Natomiast druga z wprowadzonych gwarancji wymaga nieco wiêcej uwagi, gdy¿ ponownie pojawiaj¹ siê w niej kryteria ocenne (nale¿yte rozpoznanie sprawy). W tym tak¿e zakresie ETPCz podkreli³, i¿ pojêcie sprawy nie
powinno byæ uto¿samiane z pojêciem skargi. Zdaniem ETPCz proponowana
interpretacja konieczna jest z uwagi na ewentualn¹ kolizjê wskazanych gwarancji. Gdyby bowiem przyj¹æ, ¿e pojêcie sprawy jest to¿same z pojêciem
skargi, to mog³oby to prowadziæ do swoistego impasu w sytuacji skarg na
ostateczne decyzje, które nie podlegaj¹ dalszemu rozpoznaniu na poziomie
krajowym, a to prowadzi³oby to niemo¿liwoci odrzucenia skargi trywialnej
w oparciu o drug¹ gwarancjê. Wreszcie, istotna kwestia dotyczy rozumienia
nale¿ytego rozpoznania sprawy. W tej kwestii ETPCz wyrazi³ dosadny pogl¹d, i¿ warunku tego nie nale¿y traktowaæ w tak cis³y sposób, jak ma to
miejsce w przypadku standardu rzetelnej rozprawy w rozumieniu art. 6
KE. Argumentem przemawiaj¹cym za takim stanowiskiem jest fakt niepos³u¿enia siê w tekcie Protoko³u Nr 14 sformu³owaniem rzetelnego (fair
 ang.) rozstrzygniêcia per analogiam do art. 6 KE7.
Warto wreszcie dodaæ, ¿e po stosunkowo krótkim czasie funkcjonowania
drugiej ze wskazanych gwarancji zdecydowano siê z niej ostatecznie zrezygnowaæ. Zdaniem Autorów dalszych modyfikacji systemu kontrolnego KE,
eliminacja wskazanego obwarowania ma s³u¿yæ wiêkszej skutecznoci zasady de minimis non curat preator8. Nieco dziwne wydaje siê to lakoniczne
uzasadnienie, gdy¿ logika podpowiada, ¿e je¿eli konkretna sprawa nie zosta³a nale¿ycie rozpoznana na poziomie krajowym, to sytuacja taka absolutnie
nie powinna byæ obojêtna w³anie z punktu widzenie interesów rzetelnej ochrony praw cz³owieka. Dywaguj¹c dalej, mo¿na ewentualnie przyj¹æ,
i¿ bêdzie to przypadek, który skonsumuje pierwsza z wymienionych gwarancji.
Wydaje siê, ¿e wprowadzenie dodatkowego warunku dopuszczalnoci
skargi w formie znacznego uszczerbku na swoich interesach nie mo¿e byæ
odbierane jedynie jako kolejne sito kontrolne chroni¹ce ETPCz przed nadmiern¹ iloci¹ spraw9. W efekcie przeprowadzonej przez Grupê Robocz¹
Kancelarii ETPCz analizy symultanicznej okaza³o siê, ¿e zak³adany efekt
7

Te d³u¿sze wywody dotycz¹ce zaprezentowanych kwestii ETPCz szerzej rozwa¿y³
w swoich dwóch wczeniejszych decyzjach dotycz¹cych uznania niedopuszczalnoci skarg ze
wzglêdu na nowe kryterium dopuszczalnoci, tj. decyzja o dopuszczalnoci w sprawie Vladimir Petrovich Korolev przeciwko Rosji z 1. VII. 2010 r., nr skargi 25551/05 oraz decyzja
o dopuszczalnoci w sprawie Holub przeciwko Republice Czech z 14. XII. 2010 r., nr skargi
24880/05. Por. tak¿e decyzja o dopuszczalnoci w sprawie Vincent Cecchetti przeciwko San
Marino z 9. IV. 2013 r., nr skargi 40174/08, §§ 3944.
8 Dojdzie do tego wraz z wejciem w ¿ycie Protoko³u Nr 15 z 24 czerwca 2013 r.
Explanatory Report to the Protocol No. 15 ammending the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms, CETS No: 213, s. 4
9 Przypomnijmy, ¿e nawet bez dodatkowego kryterium dopuszczalnoci skargi na etapie decydowania o jej dopuszczalnoci tradycyjnie odpada³o i nadal odpada ok. 9087%
spraw.
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nowego warunku dopuszczalnoci skargi bêdzie mia³ stosunkowo niewielkie
praktyczne znaczenie, gdy¿ dotyczyæ mo¿e oko³o 5% spraw aktualnie uznanych za dopuszczalne10. Z kolei, w oficjalnej opinii Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skutecznoæ nowego warunku dopuszczalnoci skargi
mo¿e siê okazaæ jeszcze mniejsza, bo na poziomie wykluczenia 1,6% spraw11.
Nie mo¿e to dziwiæ, bo przecie¿ tzw. znaczny uszczerbek mo¿e dotyczyæ
wszelkich interesów pokrzywdzonego, tj. nie tylko szkód maj¹tkowych, ale
tak¿e krzywd, w przypadku których pojawiæ siê mog¹ nieoczekiwane trudnoci praktyczne zwi¹zane z ocen¹ stopnia doznanego uszczerbku.
Uwa¿am, i¿ jakoæ tego kryterium otwiera natomiast coraz szerzej drogê
dla zasadniczej transformacji ETPCz z organu wymierzaj¹cego tradycyjn¹
sprawiedliwoæ o charakterze indywidualnym w organ koncentruj¹cy siê na
tzw. sprawiedliwoci generalnej12. Ju¿ od pewnego czasu w literaturze przedmiotu ETPCz traktowany jest przecie¿ jako quasi-konstytucyjny Trybuna³,
co kontekcie zbli¿aj¹cej siê akcesji Unii Europejskiej do KE mo¿e prowadziæ
do wniosku, i¿ ETPCz chêtnie tak¹ rolê przyjmie13.
Wydaje siê zatem, ¿e nowy warunek dopuszczalnoci skargi s³u¿yæ ma
w pierwszej kolejnoci celom systemowym, a nie tym, prowadz¹cym do
usprawnienia tradycyjnej procedury kontrolnej KE, chyba ¿e pod pojêciem
usprawnienia rozumiemy ilociowe ograniczenie nak³adu pracy ETPCz.
Warto w tym miejscu przytoczyæ opiniê K. Drzewickiego, który na tle przygotowywanej zmiany uj¹³ j¹ w nieco prowokuj¹cy, ale wymowny sposób
 filozofia zmian czy zmiana filozofii14. Osobicie obstajê przy drugiej
z wymienionych opcji.
Przed przyst¹pieniem do bardziej kazuistycznej czêci rozwa¿añ warto
przypomnieæ, ¿e propozycja znacznego uszczerbku spotka³a siê z burzliw¹
dyskusj¹ w ramach samej Rady Europy i jej pañstw cz³onkowskich. Wród
zwolenników nowego rozwi¹zania znaleli siê sami sêdziowie ETPCz oraz
wiêkszoæ cz³onków Komitetu Ministrów Rady Europy. Natomiast zdecydowanymi oponentami w tym wzglêdzie by³y Finlandia, Wêgry, Austria,
Belgia, Litwa, Luksemburg, jak równie¿ Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy oraz reprezentanci organizacji pozarz¹dowych. Pomijaj¹c
10

M. Eaton, J.Schokkenbroeck, Reforming the Human Rights Protection System established by the European Convention on Human Rights. A new Protocol No. 14 to the Convention and other measures to guarantee the long term effectiveness of the Convention
System,  Human Rights law Journal 2005, Vol. 26, No. 14, p. 7.
11 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Opinion No. 251, Strasbourg
2004, § 11.
12 Por. S. Greer, L. Widlhaber, Revisiting the Debate about constitutionalising the
European Court of Human Rights, Human Rights Law Review 2012, Vol. 12, No. 4,
ss. 655687.
13 Por. szerzej B. Gronowska, The Strasbourg Court  between individual or general
justice,  Comparative Law Review 2013, Vol. 15, Toruñ 2013, ss. 103110.
14 K. Drzewicki, Reforma Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka  filozofia zmian
czy zmiana filozofii, Europejski Przegl¹d S¹dowy 2006, nr 6, ss. 413.
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nieskutecznoæ  ich zdaniem  wzglêdów czysto praktycznych, odwo³ywali
siê oni do kwestii pryncypialnych, tj. powa¿nego os³abienia instytucji skargi
indywidualnej15.
Dodajmy tak¿e, ¿e w toku wczeniejszej dyskusji pojawia³y siê ró¿ne
propozycje alternatywne, jak choæby ta upowa¿niaj¹ca ETPCz do odst¹pienia
od szczegó³owego rozpoznania sprawy, o ile nie rodzi ona zasadniczej kwestii
w wietle konwencji. Ostatecznie propozycjê tê odrzucono, jako przyznaj¹c¹
zbyt daleko id¹c¹ swobodê Trybuna³owi w zakresie wyboru spraw do ostatecznego rozpoznania16. Podobnie potraktowano najdalej id¹c¹ propozycjê
pozostawienie ETPCz ca³kowitej swobody odnonie dopuszczenia skargi do
merytorycznego rozpoznania ze wzglêdu na jej okolicznoci faktyczne i prawne17. Wreszcie, sformu³owano tak¿e propozycjê kompromisow¹ (inicjatywa
Szwajcarii i Niemiec), aby w zwi¹zku z przygotowywan¹ reform¹ dopuciæ
do g³osu bezporednio zainteresowanych, a wiêc potencjalnych uczestników
postêpowania przed ETPCz18.
Koñcz¹c te krótkie refleksje dotycz¹ce faktycznej potrzeby wprowadzenia do systemu kontrolnego KE nowego warunku dopuszczalnoci skargi
warto mo¿e choæ zasygnalizowaæ, ¿e regu³a de minimis pojawia³a siê ju¿ we
wczesnym etapie funkcjonowania obu organów kontrolnych KE, choæ nie
jako sta³y i powszechnie akceptowany element i, co wiêcej, nie zawsze powo³ywany w sposób dos³owny19. Tytu³em przyk³adu ilustruj¹cego wspomnian¹
sytuacjê warto przypomnieæ sprawê, która dotyczy³a odmowy kontaktu osoby
pozbawionej wolnoci z jej prawnikiem. W ogólnej ocenie Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka sprawa  wbrew pozorom  mia³a charakter banalny,
gdy¿ sam zainteresowany nie kontaktowa³ siê z prawnikiem w sytuacji, gdy
by³o to mo¿liwe, a w tym konkretnym przypadku jedynym celem spotkania
by³o uzyskanie od prawnika pomocy w zakresie uzyskania stosownego odszkodowania od rz¹du lub... Komisji. W tej w³anie sprawie Europejska
Komisja Praw Cz³owieka nawi¹za³a wprost do zasady de minimis non curat
lex i uzna³a skargê za niedopuszczaln¹ w rozumieniu art. 27§ 2 KE20.
Z ca³¹ jednak pewnoci¹ we wczesnym okresie funkcjonowania systemu
KE interesuj¹ca nas regu³a nie nale¿a³a do sta³ych elementów systemu,
a tym samym by³a czêsto obiektem sporów zarówno cz³onków Komisji, jak
i sêdziów Trybuna³u21. Co ciekawe, w czasach nam bardziej wspó³czesnych
15
16
17

Pisz¹ o tym szerzej M. Eaton, J. Schokkenbroek, op. cit., s. 7.
Ibidem, s. 6.
L. Caflisch, The Reform of the European Court of Human Rights: Protocol No. 14
and Beyond,  Human Rights Law Review 2006, Vol. 6, No. 2, s. 414.
18 Pisze o tym szerzej A Byuse, op. cit., s. 3.
19 Wczesne przyk³ady z orzecznictwa zarówno Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka, jak
i Trybuna³u podaje X.-B. Ruedin, The Introduction of a New Admissibility Criterion (article
12 of Protocol No. 14), European Human Rights Law Review 2008, issue 1, ss. 9397.
20 Decyzja o dopuszczalnoci w sprawie X przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 19. XII.
1972 r., nr skargi 4933/71.
21 A Byuse, op.cit., ss.67.
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ETPCz potrafi³ radziæ sobie z tzw. sprawami trywialnymi(banalnymi) i to
z wykorzystaniem dotychczasowych instrumentów prawnych, jak choæby ten
z art. 35§ 3 (a), tj. konstrukcji nadu¿ycia prawa do skargi22.
Wyposa¿aj¹c ETPCz w nowy warunek dopuszczalnoci skargi wyrz¹dzono temu organowi  jak siê wydaje  nieco w¹tpliw¹ przys³ugê. Ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ kategoria znacznego uszczerbku jest niezwykle ocenna,
a zatem wymaga ogromnej ostro¿noci i rzetelnoci odnonie jej szacowania
w indywidualnych sprawach. To przecie¿ ETPCz w swojej praktyce orzeczniczej bêdzie musia³ wypracowaæ stosowny test oceny takiej znacznoci
uszczerbku, by dana sprawa nadawa³a siê do merytorycznego rozpoznania.
Taka natomiast sytuacja wymaga w sposób nieunikniony czasu, gdy¿ oparta
jest o klasyczn¹ kazuistykê, która na poszczególnych etapach mo¿e prowadziæ nawet do dalece rozbie¿nych ocen23.
Ryzyko takiej rozbie¿noci ocen jest ca³kiem realne, choæby w kontekcie
bardzo ró¿nej istoty i charakteru praw regulowanych w systemie KE. Wystarczy w tym wzglêdzie przywo³aæ choæby problem podzia³u praw cz³owieka
na derogowalne i niederogowalne w trybie art. 15 KE. W odniesieniu do tej
kwestii za logiczny i s³uszny nale¿y uznaæ pogl¹d, i¿ naruszenie któregokolwiek z praw chronionych w sposób absolutny zawsze bêdzie powodowa³o
znaczny uszczerbek na interesach pokrzywdzonego. Nadal jednak wysoce
relatywny pozostaje os¹d w odniesieniu do praw pozosta³ych24.
Uwa¿am, ¿e na tym etapie rozwa¿añ nale¿a³oby przejæ do analizy drugiego problemu zaanonsowanego na pocz¹tku niniejszego opracowania, tj. do
pytania o to, jak nowy warunek dopuszczalnoci skargi zweryfikowa³a dotychczasowa praktyka Trybuna³u w Strasburgu.

Znaczny uszczerbek na interesach pokrzywdzonego
w wietle wybranego orzecznictwa
Krótki przegl¹d dotychczasowego orzecznictwa ETPCz dotycz¹cego art. 35
§ 3 (b) KE wypada rozpocz¹æ od pierwszej sprawy, któr¹ rozpoznano
w nowym trybie, tj. Ionescu przeciwko Rumunii z 2010 r.25 Przedmiotem
sporu w tej sprawie by³a kwota 90 euro, której skar¿¹cy domaga³ siê
od miêdzynarodowej spó³ki transportu drogowego. W opinii powoda spó³ka
22 Por. Decyzja o dopuszczalnoci w sprawie Stephen Bock przeciwko Niemcom z 19.I.2010 r.,
nr skargi 22051/07 (problem dotyczy³ pokrycia przez pracodawcê czêci kosztów poniesionych przez pracownika na zakup suplementu magnezowego  wartoæ przedmiotu sporu
7,99 euro).
23 F. Vanneste, A New admissibility Ground (in:) P. Lemmens, W. Vadenhole (eds.),
Protocol No. 14 and the Reform of the European Court of Human Rights, Antwerpen
Oxford 2005, ss. 76 i 83.
24 Por. szerzej X.-B. Ruedin, op. cit., s. 101102.
25 Decyzja o dopuszczalnoci w sprawie Adrian Mihai Ionesco przeciwko Rumunii z 1.VI.
2010 r., nr skargi 36659/04, § 35.
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nie wywi¹za³a siê z oferowanych przez siebie warunków w zakresie bezpieczeñstwa i komfortu podró¿y.
W zwi¹zku z bezprecedensowym charakterem sprawy ETPCz stosunkowo lakonicznie odniós³ siê ex proprio motu do zmodyfikowanej wersji art. 35
§ 3 (b) KE. W pierwszej kolejnoci ETPCz nawi¹za³ do Komentarza Wyjaniaj¹cego cytuj¹c, ¿e nowe kryterium mo¿e prowadziæ do uznania za niedopuszczalne pewnych spraw, które mog³yby zakoñczyæ siê wyrokiem. G³ównym jego za³o¿eniem jest jednak to, ¿e w d³u¿szej perspektywie umo¿liwi on
szybsze za³atwienie spraw niegodnych uwagi (§ 31). Natomiast odnosz¹c siê
do meritum skargi M.I. Ionescu, ETPCz stwierdzi³, i¿ pomimo braku dostatecznej interpretacji koncepcji znacznego uszczerbku, kryterium to pojawia³o siê wczeniej w opiniach odrêbnych i w³anie w ich wietle mo¿na
przyj¹æ, i¿ wspomniany uszczerbek analizowany powinien byæ w oparciu
o takie kryteria, jak finansowy skutek spowodowany sytuacj¹ konfliktow¹ lub
znaczenie sprawy dla pokrzywdzonego (§ 34).
Znacznie szerzej ETPCz uzasadni³ swoje stanowisko w kolejnej sprawie
Korolev przeciwko Rosji (2010)26, w której podejmuj¹c jednomyln¹ decyzjê
o niedopuszczalnoci skargi, kierowa³ siê ponownie g³ównie kryterium finansowym. W sprawie tej chodzi³o o procedurê paszportow¹, w ramach której
V. Karolevovi odmówiono dostêpu do dokumentów, co spowodowa³o opónienie w wydaniu mu nowego paszportu. Na poziomie s¹dów krajowych powód
wygra³ sprawê i w konsekwencji zas¹dzono na jego rzecz kwotê 22.50 rubli
tytu³em poniesionych wydatków procesowych. Niestety, procedura egzekucyjna dotycz¹ca tak symbolicznej kwoty okaza³a siê przewlek³a (w dniu
22 lipca 2002 r. s¹d okrêgowy wyda³ tytu³ egzekucyjny, a postêpowanie
egzekucyjne wszczêto 28 kwietnia 2003 r.). Dodajmy, ¿e zaskar¿enie do s¹du
krajowego bezczynnoci komornika zakoñczy³o siê decyzj¹ niekorzystn¹ dla
powoda w dniu 31 grudnia 2003 r.
Uzasadniaj¹c swoje negatywne stanowisko w niniejszej sprawie ETPCz
pokreli³, i¿ nie jest mo¿liwe stworzenie wyczerpuj¹cej definicji w odniesieniu do nowego warunku dopuszczalnoci skargi. Oznacza to, ¿e PañstwaStrony musz¹ poczekaæ na ustalenie przez Trybuna³ obiektywnych kryteriów
umo¿liwiaj¹cych stosowanie nowej regu³y w oparciu o stopniowy rozwój
orzecznictwa.
Kieruj¹c siê klasyczn¹ zasad¹ de minimis non curat preator ETPCz
zaznaczy³, i¿ nowe kryterium bazuje na za³o¿eniu, ¿e naruszenie prawa,
jakkolwiek realne z czysto formalnego punktu widzenia, musi osi¹gn¹æ pewien minimalny poziom dolegliwoci, aby móc skutecznie domagaæ siê rozpoznania takiej sprawy przez s¹d miêdzynarodowy. Jednoczenie ETPCz zapowiedzia³, i¿ dokonuj¹c oceny doznanego przez skar¿¹cego siê uszczerbku
bêdzie uwzglêdnia³ dwa podstawowe czynniki, tj. subiektywne odczucia
26

Vladimir Petrovich Korolev przeciwko Rosji, op. cit.
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pokrzywdzonego oraz elementy obiektywizuj¹ce tak¹ ocenê. Subiektywne
odczucia pokrzywdzonego musz¹ byæ bowiem obiektywnie uzasadnione, gdy¿
tylko wówczas ocena znacznoci doznanego uszczerbku zgodna bêdzie
z now¹ regulacj¹ wprowadzon¹ do KE.
Nie neguj¹c racjonalnoci takiego podejcia warto wskazaæ, ¿e ETPCz
wyrazi³ swoje zaskoczenie symbolicznym wymiarem materialnym przekazanej mu sprawy (nieca³e 1 euro). Z drugiej jednak strony owemu zaskoczeniu
towarzyszy³y interesuj¹ce wypowiedzi, w wietle których ETPCz potwierdzi³
swoj¹ wiadomoæ odnonie tego, i¿ szkoda maj¹tkowa nie mo¿e byæ rozwa¿ana w sposób czysto abstrakcyjny. Nawet bowiem stosunkowo niewielka
szkoda musi byæ oceniana w kontekcie specyficznych warunków, jak i sytuacji ekonomicznej danego kraju czy regionu pañstwa, w którym do takiego
konfliktu dochodzi.
W prezentowanej sprawie pojawia siê po raz pierwszy jeszcze jeden
ciekawy w¹tek. Otó¿ w opinii sêdziów ETPCz oczywiste jest to, i¿ konkretne
interesy maj¹tkowe nie stanowi¹ jedynego czynnika wykorzystywanego do
oceny tego, na ile pokrzywdzony dozna³ znacznego uszczerbku na swoich
interesach. Ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ szkody rozpatrywane w Strasburgu
nie ograniczaj¹ siê przecie¿ do szkód maj¹tkowych. Rozwijaj¹c ten w¹tek na
tle omawianej sprawy, sêdziowie europejscy nie wykluczyli mo¿liwoci podjêcia innej decyzji w sytuacji, gdyby urz¹d paszportowy uporczywie odmawia³
pokrzywdzonemu dostêpu do wspomnianej dokumentacji.
W sprawie V. Koroleva sêdziowie europejscy nie dopatrzyli siê jednak
jakichkolwiek szczególnych okolicznoci przemawiaj¹cych na jego korzyæ,
zw³aszcza, ¿e w skardze skierowanej do ETPCz nie podnosi³ on argumentów
dotycz¹cych ewidentnej przewlek³oci egzekucji wyroków krajowych.
W ciekawym zwi¹zku z zaprezentowan¹ wy¿ej spraw¹ pozostaje sytuacja, w której pocz¹tkowo dochodzona przez pokrzywdzonego kwota (konkretnie 99 euro od prawnika dla klienta) oceniona zosta³a przez ETPCz
w kontekcie dalszych okolicznoci sprawy. W zwi¹zku bowiem z przed³u¿aj¹cym siê istotnie postêpowaniem s¹d krajowy zas¹dzi³ na rzecz powoda
równowartoæ 1515 euro27. W opinii ETPCz, nawet je¿eli w wietle ustalonego orzecznictwa strasburskiego, kwota jak¹ otrzyma³ skar¿¹cy od organów
krajowych nie by³aby uznana w Strasburgu za adekwatne i wystarczaj¹ce
zadoæuczynienie w rozumieniu art. 41 KE, to jednak nie na tyle, aby móc
uznaæ, i¿ powód dozna³ znacznego uszczerbku na swoich interesach (A.1).
Oceniaj¹c stanowisko ETPCz zajête w powy¿szej sprawie mo¿na mieæ
doæ mieszane uczucia, gdy¿ niwelowanie znacznego uszczerbku, jakiego
dozna³y interesy pokrzywdzonego, mo¿e teoretycznie odbywaæ siê na poziomie krajowym i to poni¿ej standardów przyjêtych w orzecznictwie strasburskim.
27 Decyzja o dopuszczalnoci w sprawie Josef Havelka przeciwko Republice Czech
z 20.IX.2011 r., nr skargi 7332/10.
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Wspomniana wczenie sprawa Koroleva rozpoczê³a ca³¹ seriê dotycz¹c¹
kwestii stricte finansowych, a w tym g³ównie próby ustalenia swoistego
górnego pu³apu doznanej szkody. W orzecznictwie strasburskim zaczê³y siê
zatem systematycznie pojawiaæ sprawy zwi¹zane z ró¿nymi roszczeniami
finansowymi (12 euro, 25 euro, 34 euro, 99 euro, 125 euro, 135 euro, 150
euro, 227 euro, 228 euro, 504 euro itd.)28. W dotychczasowej praktyce ETPCz
za nieoficjaln¹ granicê znacznego uszczerbku w sprawach o szkody maj¹tkowe przyjmowa³ (oczywicie z pewn¹ doz¹ elastycznoci) kwotê 500 euro29.
Oczywistym b³êdem by³oby zatrzymanie siê na poziomie swoistej taryfikacji. Do chwili obecnej ETPCz wielokrotnie podkrela³, ¿e nawet stosunkowo skromna kwota mo¿e byæ oceniona jako znacz¹cy uszczerbek w wietle
szczególnej sytuacji osobistej osoby skar¿¹cej siê. Dok³adnie z takim dylematem ETPCz zetkn¹³ siê w sprawie Giuran przeciwko Rumunii z 2011 r.30,
gdzie skar¿¹cym by³ emeryt, którego okradziono na szkodê ok. 350 euro.
Prowadzone w kraju postêpowanie karne nie doprowadzi³o ani do odzyskania ukradzionych przedmiotów, ani do stosownego odszkodowania za poniesione straty. Pomimo i¿ w tej sprawie nie dostarczono ETPCz informacji na
temat ogólnej sytuacji finansowej pokrzywdzonego oraz relatywnie niskiej
kwoty, bêd¹cej przedmiotem kradzie¿y, sêdziowie europejscy uwzglêdnili
fakt, i¿ przeciêtna wysokoæ emerytury w Rumunii wynosi³a ok. 50 euro,
a zatem skarga te zosta³a uznana za dopuszczaln¹ (§ 21). Równie ciekawe s¹
rozwa¿ania zawarte w wyroku dotycz¹ce tego, i¿ ukradzione przedmioty
 niezale¿nie od ich wartoci materialnej  przedstawia³y dla pokrzywdzonego wartoæ sentymentaln¹, a co wiêcej prowadzone postêpowanie dotyczy³o
kwestii zasadniczej dla skar¿¹cego, tj. jego prawa do poszanowania mienia
i domu (§ 22).
Ten optymistyczny obraz obranego kursu interpretacji nieco zak³óca
inna tendencja, jaka zarysowa³a siê w praktyce ETPCz. Chodzi w niej
o standard rzetelnoci procesowej w rozumieniu art. 6 KE, a konkretnie
przypadki, w których uczestnicy postêpowania nie zostali poinformowani o
argumentach innych uczestników. W opinii ETPCz  je¿eli informacje te nie
wnosi³y niczego nowego do sprawy lub nie stanowi³y istotnego elementu dla
treci podejmowanej decyzji np. Trybuna³u Konstytucyjnego, to skargi osób
sygnalizuj¹cych takie przypadki uznawano za niedopuszczalne na mocy art.
35 § 3 (b) KE31.
28 Por. szerzej Research Report. The new admissibility criterion under Article 35§ 3 (b)
of the Convention: case-law principles two years on, Council of Europe/European Court of
Human Rights, Strasbourg 2012, s. 56.
29 Ibidem, § 11.
30 Wyrok ETPC w sprawie Giuran przeciwko Rumunii z 21. VI. 2011 r., nr skargi
24360/04, § 22.
31 Por. np. Holub przeciwko Republice Czech, op. cit; decyzja o dopuszczalnoci w sprawie Vladimir Matousek przeciwko Republice Czech z 29. III. 2011 r., nr skargi 9965/08;
decyzja o dopuszczalnoci skargi w sprawie Jana Cavajda przeciwko Republice Czech
z 29. III. 2011 r., nr skargi 17696/07.
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Stanowisko to wydaje siê doæ ryzykowne z punktu widzenia konstrukcji
rzetelnej (s³usznej) rozprawy s¹dowej w rozumieniu art. 6 KE. Faktem jest
jednak i to, ¿e trudno polemizowaæ ze stanowiskiem ETPCz, w którym akceptuje on sytuacjê, gdy Trybuna³ Konstytucyjny decyduje jedynie o kwestiach prawnych naruszenia praw konstytucyjnych skar¿¹cego, a w s¹dach
ni¿szych instancji mia³y miejsce szczegó³owe ustne przes³uchania i co wiêcej,
w uzasadnieniu decyzji ostatecznej brak by³o jakichkolwiek elementów arbitralnoci32.
Z drugiej strony nawet w stosunkowo krótkim okresie funkcjonowania
nowego kryterium mamy przypadki przychylnego odniesienia siê przez sêdziów europejskich do roszczeñ osób pokrzywdzonych. Pomijam w tym
wzglêdzie ewidentne przypadki decyzji od zw³oki w zakresie uiszczania nale¿nych i najczêciej wysokich kwot pieniê¿nych z ró¿nych tytu³ów prawnych
(np. zw³oki od 9 do 49 miesiêcy opónienia w wyp³aceniu odszkodowania od
200 do 13, 749, 99 euro czy zw³oki w wyp³aceniu odszkodowañ rzêdu dziesi¹tek tysiêcy euro z tytu³u wyw³aszczenia )33. Przy tej okazji ETPCz podkreli³,
i¿ jego ocena dotycz¹ca tego, czy kwestionowane naruszenie prawa osi¹gnê³o
niezbêdny minimalny pu³ap, by móc potraktowaæ je w kategorii naruszenia,
niezbêdne jest uwzglêdnienie m.in.: istoty dochodzonego prawa; wa¿noci
wp³ywu zarzucanego naruszenia na wykonywanie takiego prawa oraz potencjalne konsekwencje dokonanego naruszenia dla sytuacji osobistej pokrzywdzonego.
Analogiczna sytuacja zdarzy³a siê w przypadku pracownika policji, który
wskutek nieprecyzyjnych zmian regulacji p³acowych poniós³ straty finansowe rzêdu 1800 euro w po³¹czeniu z nieokrelonymi kwotami z tytu³u emerytury czy ubezpieczenia z powodu niepe³nosprawnoci. W sprawie tej dodatkowym elementem by³a niespójna polityka s¹dów krajowych rozpatruj¹cych
podobne skargi. W swoim uzasadnieniu do korzystnego dla powoda wyroku
ETPCz nawi¹za³ dodatkowo do kwestii natury generalnej, a konkretnie do
tego, i¿ stan przed³u¿aj¹cej siê niepewnoci jednostki musi w sposób negatywny odbijaæ siê na zaufaniu spo³eczeñstwa do instytucji s¹downictwa34.
W pe³ni identyfikuj¹c siê z tym pogl¹dem, warto jednak zadaæ pytanie,
czy wspomniana przed³u¿aj¹ca siê niepewnoæ jednostki co do jej sytuacji
prawnej ma rzeczywicie inny wymiar w zale¿noci wy³¹cznie od wysokoci
finansowej straty poniesionej przez podmiot indywidualny?
32
33

Ibidem (The Law  23).
Tak w wyroku ETPC w sprawie Gaglione I inni przeciwko W³ochom z 21. XII. 2010 r.,
nr skargi 45867/07,45918/07/ /; wyroku ETPC w sprawie Sancho Cruz i 14 innych Agrarian Reform spraw przeciwko Portugalii z 18. I. 2011 r., nr skargi. 8851/017, 8854/07,8856/07
/ / oraz w wyroku ETPC w sprawie Giusti przeciwko W³ochom z 18.X.2011 r., nr skargi
13175/03.
34 Wyrok ETPC w sprawie Þiviæ przeciwko Serbii z 13. IX. 2011 r., nr skargi 37204/08,
§ 46. Skar¿¹cy tytu³em s³usznego zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê otrzyma³ kwotê
3000 euro.
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Z punktu widzenia g³ównych za³o¿eñ niniejszego opracowania warto
wskazaæ na jeszcze inny przypadek, który w pewnym stopniu os³abia obawy
wyra¿ane przez przeciwników warunku doznania znacznego uszczerbku.
W sprawie De Ieso przeciwko W³ochom z 2012 r.35 skar¿¹cy dochodzi³ stosunkowo niewielkiej kwoty z tytu³u zasi³ku z powodu niepe³nosprawnoci. Jednomylna decyzja sêdziów europejskich dotycz¹ca naruszenia rozs¹dnoci
czasu trwania postêpowania cywilnego w rozumieniu art. 6 KE spowodowa³a zas¹dzenie na rzecz powoda tytu³em s³usznego zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê kwoty 1900 euro.
Powy¿sza sprawa jest dobrym zwiastunem tego, i¿ kwestie czysto finansowe nie mog¹ przekrelaæ faktu czêstego wystêpowania naruszeñ powoduj¹cych zarówno szkody, jak i krzywdy moralne. Z ca³¹ zatem pewnoci¹ aspekt
czysto finansowy nie mo¿e odgrywaæ decyduj¹cej roli przy dokonywaniu oceny znacznoci uszczerbku doznanego przez pokrzywdzonego.
Powo³ywane do tej pory przyk³ady sk³aniaj¹ do przypomnienia jednej
z polskich spraw rozpoznanych pod rz¹dami poprzednich regu³ proceduralnych ETPCz. Niew¹tpliwie dobrze wkomponowuje siê ona w prezentowane
dylematy. Chodzi o sprawê Dybo przeciwko Polsce z 2003 r.36, w której faktyczna wartoæ poniesionej szkody finansowej wynosi³a 5 PLN. Skar¿¹cy,
bêd¹cy weteranem wojennym, na mocy wyroku NSA mia³ otrzymaæ od Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych kwotê 10 z³ tytu³em zwrotu
op³at s¹dowych. Wyrok w tej sprawie zapad³ w 1995 r., natomiast wskutek
pomy³ki urzêdniczej w 1997 r. pokrzywdzony otrzyma³ kwotê 5 PLN. Ostatecznie nale¿na powodowi kwota, po uruchomieniu nowego postêpowania,
zosta³a wyp³acona skar¿¹cemu po up³ywie 6 lat i 5 miesiêcy. Znamienne
w tej sprawie jest zdanie ETPCz, który nie zaprzeczy³, i¿ to, czego domaga³
siê Czes³aw Dybo mia³o niewielk¹ wartoæ. Jednak w szczególnych okolicznociach sprawy przekroczony zosta³ wymóg rozs¹dnoci terminu, o którym mowa w art. 6 § 1 KE.
Bior¹c pod uwagê doznan¹ przez skar¿¹cego frustracjê i irytacjê z powodu zaistnia³ych opónieñ, pomimo niewielkiej wartoci przedmiotu sporu,
ETPCz zas¹dzi³ na jego rzecz kwotê 1000 euro tytu³em zadoæuczynienia
z tytu³u szkód niematerialnych.
Dodajmy, ¿e przedstawiona sprawa spotka³a siê w Polsce z ró¿nym przyjêciem doktryny, w tym tak¿e krytycznym, eksponuj¹cym regu³ê de minimis37. Z drugiej jednak strony warto zadaæ pytanie o to, czy w sprawie tej
naprawdê liczy³ siê wy³¹cznie czynnik finansowy. Bez w¹tpienia sprawa ta
ujawni³a przecie¿ ca³kowit¹ niewydolnoæ krajowych organów prawnych,
a tak¹ sytuacjê trudno bagatelizowaæ w³anie w kontekcie ogólnego interesu ochrony praw cz³owieka.
35 Wyrok ETPCz w sprawie De Ieso przeciwkoW³ochom z 24. IV. 2012 r., nr skargi
34383/02.
36 Wyrok ETPCz w sprawie Dybo przeciwko Polsce z 14.X. 2003 r., nr skargi 71894/01.
37 K. Drzewicki, op. cit., s. 6.
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Stosunkowo powci¹gliwy, by nie powiedzieæ krytyczny, ton dotychczasowych rozwa¿añ mo¿na nieco z³agodziæ kolejnym przyk³adem dotycz¹cym osoby skazanej na 16 lat pozbawienia wolnoci za zabójstwo. W sprawie Bannikow przeciwko Litwie z 2013 r.38 skar¿¹cy siê kwestionowa³ czas trwania
aresztu tymczasowego poprzedzaj¹cego skazanie (1 rok, 11 miesiêcy i 18 dni)
oraz odmowê d³ugoterminowych wizyt swojej partnerki i jej córki (zarzut
naruszenia art. 5 § 3 KE oraz art. 8 KE). Zasadniczym jednak problemem
w niniejszej sprawie by³o lakoniczne i czysto formalistyczne uzasadnienie
koniecznoci przed³u¿enia stosowanego rodka zapobiegawczego.
Warto podkreliæ, ¿e jest to pierwsza ze spraw, w której ETPCz zastosowa³ nowe kryterium dopuszczalnoci skargi wobec zarzutu naruszenia standardu wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego z art. 5 KE. Analizuj¹c niniejsz¹
sprawê, ETPCz podkreli³, i¿ wielokrotnie wczeniej potwierdza³ znaczenie
i wa¿noæ wolnoci osobistej jednostki w spo³eczeñstwie demokratycznym.
Natomiast bior¹c pod uwagê ogólny czas trwania detencji skar¿¹cego trudno
by³oby zastosowaæ w tej sprawie kryterium de minimis, mimo i¿ strona
rz¹dowa sta³a na takim stanowisku (§ 58).
Jednomylna decyzja sêdziów europejskich odnonie naruszenia art. 5 § 3
KE (w przypadku art. 8 KE strona nie wyczerpa³a drogi rodków krajowych,
a zatem zosta³a odrzucona na podstawie art. 35 §§ 1 i 4 KE) poparta zosta³a
bardzo ciekaw¹ i godn¹ akceptacji konkurencyjn¹ opini¹ dwóch sêdziów
ETPCz (V. De Gaetano i I. Ziemele). W obu przypadkach sêdziowie ci wyrazili
swoje ogromne zaskoczenie i zdziwienie mo¿liwoci¹ rozwa¿ania kwestii wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego przez pryzmat kryterium de minimis. W ich
wspólnej opinii naruszenie art. 5 § 1 KE nigdy nie powinno by potraktowane
jako brak doznania znacznego uszczerbku na interesach pokrzywdzonego.
Uznaj¹c priorytetowy charakter wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego we
wspomnianej opinii znalaz³y siê znamienne s³owa: to by³by smutny dzieñ dla
funkcjonowania fundamentalnych praw cz³owieka, gdyby w celu redukcji
nadmiaru spraw Trybuna³ zacz¹³ stosowaæ art. 35 § 3 (b) w stosunku do
sytuacji podpadaj¹cych pod standard art. 5 § 1KE, zamiast ograniczaæ stosowanie tej podstawy niedopuszczalnoci skargi do naruszeñ, których skutek
finansowy lub zwi¹zany z dziedziczeniem mo¿e byæ uznany za drobiazgowy.
Pod tego typu stanowiskiem nale¿y siê w pe³ni podpisaæ. Przypomnijmy,
¿e w stosunkowo wczenie dobrze ugruntowanej linii orzeczniczej ETPCz
dotycz¹cej art. 5 KE, dla uznania naruszenia tego standardu nie mia³o znaczenia to, jak faktycznie d³ugo stosowano wobec pokrzywdzonego przymusowe pozbawienie wolnoci (np. nawet 45 minut bezprawnego pozbawienia
wolnoci uznawano za naruszenie wspomnianego standardu)39. Przed Trybu38 Wyrok ETPCz w sprawie Bannikov przeciwko Litwie z 11. VI. 2013 r., nr skargi
19279/03.
39 Por. wyrok ETPCz w sprawie K.-F. przeciwko Niemcom z 27. XI. 1997 r., nr skargi
2562994. Warto nadmieniæ, ¿e w sprawie tej Europejska Komisja Praw Cz³owieka, w prze-
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na³em strasburskim pojawiaj¹ siê sprawy, gdzie krótkoterminowe pozbawienie jednostki wolnoci nie uruchamia³o oceny sytuacji przez pryzmat art. 35
§ 3 (b) KE40.
Dodatkowym argumentem w tym przypadku mo¿e byæ fakt, i¿ w trakcie
prac nad ostatecznym kszta³tem Protoko³u 14 wspomniana wczenie Grupa
Robocza (Studyjna) Kancelarii ETPCz w swoim oficjalnym opracowaniu
z 2003 r. wyranie rekomendowa³a, aby wszystkie skargi dotycz¹ce pozbawienia wolnoci (w tym tak¿e seryjne/klonowe) zawsze uznawaæ za ³¹cz¹ce siê
ze spowodowaniem znacznego uszczerbku dla interesów pokrzywdzonego41.

Podsumowanie
Stosunkowo nied³uga praktyka funkcjonowania nowego warunku dopuszczalnoci skargi ci¹gle jeszcze rodzi wiele niejasnoci i brak niezbêdnej
stabilnoci orzecznictwa ETPCz. Co ciekawe, publikowane dot¹d statystki
nie potwierdzaj¹ obaw formu³owanych w okresie przygotowywania reformy.
Wynika z nich bowiem, i¿ w okresie 2,5 roku funkcjonowania nowego kryterium zastosowano je w ok. 60 sprawach, sporód których 20 spraw uznano
jednak za dopuszczalne.
To, co natomiast mo¿e budziæ pewne kontrowersje to fakt, i¿ tak nie
doprecyzowany warunek dopuszczalnoci skargi zosta³ przekazany w 2012 r.
tak¿e do gestii 1 sêdziego (podobnie 3-osobowych komitetów). Zgodnie bowiem z art. 20 § 2 Protoko³u nr 14 nowe kryterium warunku dopuszczalnoci
skargi przez pierwsze dwa lata po wejciu w ¿ycie protoko³u mog³o byæ
stosowane wy³¹cznie przez Izby lub Wielk¹ Izbê. Sama idea zas³uguje na
aprobatê, jednak problem dotyczy tego, czy w ci¹gu dwóch lat rzeczywicie
uda siê ustaliæ jasne i spójne kryteria stosowania tak cennego warunku.
Otwarte powstaje zatem pytanie, czy ETPCz w sk³adzie jednoosobowym
podo³a dalszej wyk³adni tak nieostrego kryterium, zw³aszcza ¿e decyzje
o niedopuszczalnoci skargi nie podlegaj¹ zaskar¿eniu.
I to w³anie w tej kwestii rodzi siê zrozumia³y niepokój dotycz¹cy potencjalnej dowolnoci interpretacyjnej, a w konsekwencji znacznego ograniczenia dostêpu jednostek do procedury kontrolnej ETPCz. Taka za sytuacja nie
by³aby korzystna dla ¿adnego z uczestników procedury kontrolnej KE.

ciwieñstwie do ETPCz, uzna³a wczeniej, i¿ raczej krótka zw³oka w uwolnieniu oskar¿onego nie mo¿e byæ traktowana w kategorii arbitralnego pozbawienia go wolnoci. Por. tak¿e
mutatis mutandis wyrok ETPCz w sprawie Vasileva przeciwko Danii z 25. IX. 2003 r., nr
skargi 52792/99.
40 Wyrok ETPCz w sprawie Ostendorf przeciwko Niemcom z 7. III. 2013 r., nr skargi
15598/08.
41 Impact Assessment of Some of the Reform Proposals under Considerations, 12
March 2003, CDDH-GDR (2003) 017.
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W dalszej perspektywie interesuj¹ce jest tak¿e to, na ile nowe kryterium
zniechêci potencjalnych skar¿¹cych siê do tego, by podejmowaæ próbê
dochodzenia europejskiej sprawiedliwoci, a zatem zrealizuje za³o¿ony przez
Autorów tego pomys³u cel w postaci uwolnienia ETPCz od  mimo wszystko
 ci¹gle ogromnej iloci kierowanych do niego skarg.
W charakterze krótkiej konkluzji raz jeszcze wypada³oby rozwa¿yæ argumenty za i przeciw zaproponowanego w Protokole Nr 14 nowego rozwi¹zania. Osobicie dostrzegam wiêcej tych drugich. Po g³êbszym namyle mo¿na dojæ bowiem do wniosku, ¿e modyfikacja taka nie jest prawdziwie
nowatorska, gdy¿ ju¿ w ramach wczeniejszego instrumentarium prawnego
ETPCz dysponowa³ rodkami pozwalaj¹cymi mu eliminowaæ tzw. sprawy
trywialne (por. nadu¿ycie prawa do skargi, oczywista bezpodstawnoæ skargi). Czy zatem nie lepiej by³o doprecyzowaæ tradycyjne warunki dopuszczalnoci skargi, a nie decydowaæ siê na tworzenie nowego, równie cennego kryterium? Wbrew pozorom mno¿enie tzw. bytów nie zawsze bywa korzystne,
zw³aszcza w zakresie kategorii niedookrelonych. Zamiast porz¹dkowania i
swoistego dyscyplinowania procedury kontrolnej mog¹ one wprowadzaæ dodatkowe trudnoci skutkuj¹ce brakiem kompatybilnoci stanowiska ETPCz.
To za w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ dla nie korzystne ani dla jego
wizerunku, ani dla osób, do ochrony praw których zosta³ on powo³any do ¿ycia.
SIGNIFICANT DISADVANTAGE FOR THE VICTIMS INTEREST
AS THE ADMISSIBILITY CRITERION OF APPLICATION
TO THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
 ACCESSIBILITY AND/OR EFFECTIVENESS OF THE INDIVIDUAL
RIGHTS PROTECTION
Key words:

individual complaint, ECHR system, admissibility conditions, significant dis
advantage, process of contitutionalisation of the ECtHR
Summary

The Author of this paper presents a critical reflection concerning rationalization of introduction into the ECHR (1950) system of a new substantial admissibility criterion connected
with the individual complaint procedure. This is exactly the requirement addressed to the
applicant to show that he/she has suffered a significant disadvantage. According to the
Authors opinion the necessity of increasing the hitherto list of admissibility criterions is rather
doubtful, however the arguments given in favour of this new solution can seem understandable. Nonetheless, the similar effect could be achieved through a reinterpretation of such traditional criterions like  manifestly ill-founded complaint or  an abuse of the right of individual
complaint.
Despite the above-mentioned opinion the Author made her own analysis, especially of the
newest case-law of the ECtHR in the field under consideration. Still being critical, the Author
appreciates the work done by the Court in its efforts of clarification of a very open and unclear
condition which the significant disadvantage for sure is.
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Prawne i polityczne implikacje sprawy
wiêzieñ CIA w Polsce. Orzeczenia Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawach
Al-Nashiri i Husayn (Abu Zubaydah)
przeciwko Polsce
S³owa kluczowe: wolnoæ od tortur, wojna z terroryzmem, tajne wiêzienia CIA, wymuszone
zaginiêcia, pozas¹dowe przekazanie, Al-Nashiri przeciwko Polsce, Husayn
(Abu Zubaydah) przeciwko Polsce

W maju 2011 r. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka (ETPC) zarejestrowa³ pierwsz¹ skargê przeciwko Polsce dotycz¹c¹ nielegalnego przetrzymywania i torturowania przez amerykañskich funkcjonariuszy tajnych s³u¿b tzw.
zatrzymanych wysokiej wartoci (High Value Detainees ª HVD)1 . W styczniu
2013 r. zarejestrowana zosta³a kolejna tego typu skarga2. Wspomniana dzia³alnoæ agentów CIA (Central Intelligence Agency  Centralna Agencja Wywiadowcza) mia³a siê przynajmniej czêciowo odbywaæ w Polsce, w orodku
szkoleniowym Agencji Wywiadu (AW) (do 28.6.2002 r. Urzêdu Ochrony Pañstwa  UOP) w Kiejkutach Starych.
Pierwsze informacje prasowe o tzw. tajnych wiêzieniach CIA pojawi³y siê
w wydanym w marcu 2003 r. artykule dziennika New York Times. Publikacja dotyczy³a metod przes³uchania jednego z najbardziej poszukiwanych
cz³onków Al Kaidy  Khalida Shaikha Mohammeda. Wed³ug anonimowych
róde³ pochodz¹cych z CIA by³ on wiêziony w kilku miejscach poza Stanami
Zjednoczonymi (USA), takich jak Tajlandia czy bazy amerykañskie na wyspie Diego Garcia oraz Bagram w Afganistanie3. Publikacja ta zapocz¹tkowa³a, prowadzone na szerok¹ skalê, ledztwo dziennikarskie dotycz¹ce sposobów wydobywania informacji od wiêniów pojmanych w ramach og³oszonej
przez Georgea W. Busha tzw. wojny z terroryzmem oraz umieszczonych
w ró¿nych krajach, tajnych miejsc ich przetrzymywania (CIA black sites).
1
2

Skarga do ETPC w sprawie Al-Nashiri przeciwko Polsce z 6.5.2011, nr skargi 28761/11.
Skarga do ETPC w sprawie Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce z 28.1.2013,
nr skargi 7511/13.
3 Za: MSz, Widzimy Polskê zdradzon¹, Raport. Wojsko, Technika, Obronnoæ 2014,
Nr 2, s. 49.

46

Marcin Jastrzêbski

Dnia 2.11.2005 r. po raz pierwszy opisano system tajnych wiêzieñ CIA
umieszczonych w omiu pañstwach4. Nie wymieniono wród nich bezporednio Polski5, jednak¿e wspomniano o kilku krajach Europy Wschodniej, Tajlandii, Afganistanie i bazie amerykañskiej Guantanamo na Kubie. Jednak
dzieñ po wydaniu wspomnianego artyku³u organizacja Human Rights Watch
wród krajów, w których istnia³y tajne placówki amerykañskiego wywiadu,
wymieni³a m. in. Maroko, Polskê i Rumuniê. G³ównym dowodem na istnienie sieci tajnych lokacji by³a analiza ruchu lotniczego6.
Od momentu opublikowania tych informacji pojawi³o siê, zarówno
w prasie zagranicznej jak i polskiej, szereg artyku³ów doprecyzowuj¹cych
miejsce i rolê pañstwa polskiego w systemie tajnych wiêzieñ CIA. Oparte
one by³y przede wszystkim na przeciekach pochodz¹cych od funkcjonariuszy
amerykañskiego wywiadu. Oficjalne w³adze Rzeczpospolitej (RP) do dnia
dzisiejszego konsekwentnie zaprzeczaj¹ istnieniu czarnych placówek Centralnej Agencji Wywiadowczej na terenie pañstwa polskiego.
G³ównymi celami niniejszego artyku³u s¹:
po pierwsze, próba rekonstrukcji, na podstawie dostêpnych publikacji
prasowych, oficjalnych raportów oraz informacji przekazywanych przez organizacje pozarz¹dowe, sytuacji faktycznej, jaka mia³a miejsce w orodku szkoleniowym AW w Kiejkutach Starych oraz na lotnisku SzczytnoSzymany
w latach 20022003;
po drugie, przedstawienie stanu polskiego ledztwa w tytu³owych sprawach;
po trzecie, analiza podstaw prawnych i faktycznych oraz procedur podjêtych w przedmiocie tytu³owych skarg przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, wraz ze skrótowym, co wynika z ograniczonych ram niniejszego artyku³u, przytoczeniem orzecznictwa s¹du strasburskiego w sprawach podobnych;
po czwarte, omówienie podstawowych tez sformu³owanych przez ETPC
w przedmiotowych wyrokach, odnosz¹cych siê do naruszeñ przepisów Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka (EKPC)7 dokonanych przez polskich
funkcjonariuszy publicznych;
Pozwoli to na przeprowadzenie analizy skutków prawnych i politycznych
uznania pañstwa polskiego za winne w przedmiotowych postêpowaniach.

4 D. Priest, CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons, Washington Post z dn.
2.11.2005. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110
101644.html [dostêp: 15.4.2014].
5 Nast¹piæ to mia³o w wyniku nacisków administracji amerykañskiej, MSz, op. cit.,
s. 49.
6 http://www.dw.de/secret-prisons-in-poland-and-romania/a-1765288 [dostêp: 15.4.2014].
7 Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci przyjêta 4.11.1950 r.,
Dz.U. 1993, Nr 61 poz. 284.

Prawne i polityczne implikacje sprawy wiêzieñ CIA w Polsce...

47

1. Okolicznoci funkcjonowania tajnego wiêzienia CIA
w Polsce
Oprócz wspomnianych wy¿ej artyku³ów prasowych, problem tajnych wiêzieñ CIA podnoszono wielokrotnie w kolejnych publikacjach medialnych.
Szczególnie wnikliwe analizy powsta³y na podstawie informacji uzyskanych
z tajnego wówczas raportu Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy¿a
(dalej: MKCK) dotycz¹cego black sites. W sierpniu 2007 roku The New Yorker
przedstawi³ historiê przetrzymywania i torturowania w Polsce Khalida Shaikha Mohammeda8 . Szereg dalszych szczegó³ów dotycz¹cych systemu tajnych wiêzieñ CIA, w którym istotn¹ rolê pe³niæ mia³ orodek w Kiejkutach
Starych, przynios³y publikacje New York Timesa. Ujawniono m. in. jedno
z nazwisk agentów przes³uchuj¹cych  niejakiego Deuce Martineza. Wspomniany Szejk Mohammed mia³ wskazaæ jako miejsce swojego przetrzymywania Polskê, uzasadniaj¹c to faktem otrzymania przez niego od pilnuj¹cych go
agentów butelki wody mineralnej z etykietk¹, na której widnia³ adres mailowy koñcz¹cy siê domen¹ pl.9 We wrzeniu 2010 roku agencja Associated
Press ujawni³a, powo³uj¹c siê na raport Inspektora Generalnego CIA, ¿e
podczas pozyskiwania informacji od Abda al-Rahima Al-Nashirego dosz³o do
przekroczenia dozwolonych metod przes³uchiwania10. Polega³o to m. in. na
symulowaniu egzekucji, poprzez przystawianie zatrzymanemu pistoletu do
g³owy lub umieszczaniu przy jego ciele pracuj¹cej wiertarki. W raporcie
przyznano równie¿, ¿e Al-Nashiri, Abu Zubaydach i Szejk Mohammed wielokrotnie poddawani byli kontrowersyjnym metodom przes³uchañ, nazwanych
eufemistycznie w dokumentach wewnêtrznych rz¹du USA wzmocnionymi
technikami przes³uchañ (enhanced interrogation techniques  EIT), w tym
os³awionemu podtapianiu (waterboarding)11.
Z tymi informacjami koresponduje, wydany 26 stycznia 2010 r., raport
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. tortur Manfreda Nowaka oraz specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. promocji i ochrony praw cz³owieka podczas zwalczania terroryzmu Martina Scheinina. Stwierdzono w nim, powo³uj¹c siê na
dwóch anonimowych agentów CIA, i¿ dwa fragmenty z wspomnianego raportu Inspektora Generalnego CIA (specjalne techniki przes³uchania Al-Nashiri
8 J. Meyer, The Black Sites, The New Yorker, 13.8.2007, http://www.newyorker.com/
reporting/2007/08/13/070813fa_fact_mayer Dostêp: 15.4.2014. Por. przyp. nr 15.
9 Zob. M. Danner, US Torture: Voices from the Black Sites, New York Review of
Books , 9.4.2009. http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/apr/09/us-torture-voicesfrom-the-black-sites/ [dostêp: 15.4.2014].
M. Danner , Tales from Tortures Dark World, The New York Times, 15.3.2009, http://
www.nytimes.com/2009/03/15/opinion/15danner.html?pagewanted=all [dostêp: 15.4.2014].
10 http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2010-09-21-poland-cia-prison_N.htm [dostêp: 15.4.2014].
11 Special Review. Counterterrorism Detention And Interrogation Activities (September
2001  October 2003) (2003-7123-IG) z dn. 7.5.2004, s. 42 i 99.
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kontynuowane by³y po 4 grudnia 2002 r. oraz Jednak¿e, po tym jak zosta³
przeniesiony do [usuniêto] Al-Nashiri by³ uwa¿any za osobê, która nie chce
ujawniæ informacji), dotycz¹ okresu jego uwiêzienia w Polsce12 .
W wydanym na pocz¹tku 2013 roku raporcie Open Society Justice Initiative opisano w szczegó³ach funkcjonowanie systemu tajnych, zagranicznych
wiêzieñ CIA. Wród 136 zidentyfikowanych pensjonariuszy black sites, co
najmniej szeciu mia³o byæ przetrzymywanych w Polsce, wliczaj¹c w to wczeniej wymienionych Al-Nashirego, Abu Zubaydah i Szejka Mohammeda. Wed³ug cytowanej publikacji o istnieniu tajnych wiêzieñ wiedzieæ mieli: prezydent RP Aleksander Kwaniewski, premier Leszek Miller, szef Biura
Bezpieczeñstwa Narodowego Marek Siwiec, minister obrony Jerzy Szmajdziñski oraz szefowie cywilnych i wojskowych s³u¿b wywiadowczych: Zbigniew Siemi¹tkowski i Marek Dukaczewski13.
Jedn¹ z ostatnich informacji medialnych dotycz¹cych wiêzieñ CIA
w Polsce jest ujawnienie szczegó³ów polsko-amerykañskiej umowy zawartej
w przedmiotowej kwestii. Wed³ug dziennikarzy The Washington Post, powo³uj¹cych siê na anonimowych agentów amerykañskich s³u¿b specjalnych,
polski wywiad udostêpni³ CIA orodek szkoleniowy w Starych Kiejkutach
w 2001 r. Na pocz¹tku 2003 roku Warszawa i Waszyngton zawar³y porozumienie, na mocy którego dwaj agenci CIA przekazali przedstawicielowi polskich s³u¿b specjalnych  zastêpcy dowódcy AW, p³k Andrzejowi Derlatce
 15 mln dolarów przes³anych poczt¹ dyplomatyczn¹. Przedmiotem umowy
by³o wynajêcie na terenie wymienionego orodka, willi wyremontowanej za
pieni¹dze amerykañskie z przeznaczeniem na black site. Miejsce to otrzyma³o kryptonim Quartz. Al-Nashiri i Abu Zubajdah trafili tam 5 grudnia 2002 roku.
Po schwytaniu, w marcu 2003 roku, przewieziono tam równie¿ Szejka Mohammeda. Szefem wiêzienia w Polsce zosta³ dowiadczony agent CIA Mike
Sealy. Wiêzienie zosta³o zamkniête we wrzeniu 2003 roku, a przetrzymywanych tam podejrzanych wys³ano do podobnych orodków w Rumunii i na
Litwie oraz do wiêzieñ w Maroku14.
12 Joint study on global practices in relation to secret detention in the context of countering terrorism of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and
fundamental freedoms while countering terrorism, the Special Rapporteur on torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the Working Group on Arbitrary Detention and the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/13/42, s. 60.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.doc [dostêp: 9.4.2014].
13 Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition, New York
2013, s. 100. http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/globalizing-torture20120205.pdf [dostêp: 15.4.2014].
14 A. Goldman, The hidden history of the CIAs prison in Poland, The Washington
Post, 23.1.2014 r., http://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-hidden-history-of-the-cias-prison-in-poland/2014/01/23/b77f6ea2-7c6f-11e3-95c6-0a7aa80874bc_story.html Dostêp: 15.4.2014. Szerzej rolê mediów w procesie odkrywania tajnych wiêzieñ CIA
opisano w: A. Bodnar, I. Pacho, Rola mediów w wyjanianiu sprawy tajnego wiêzienia CIA
na terytorium Polski, Warszawa 2012.
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Sprawa systemu wiêzieñ CIA by³a równie¿ przedmiotem zainteresowania ró¿norodnych organów organizacji miêdzynarodowych. We wspomnianym raporcie MKCK opisano sposoby traktowania przez funkcjonariuszy
amerykañskich 14 zatrzymanych wysokiej wartoci. Obejmowa³y one pozostawanie podejrzanych o terroryzm w warunkach sta³ego odosobnienia lub
incommunicado (ca³kowitej izolacji od bodców zewnêtrznych), podtapianiu,
d³ugotrwa³ym pozostawianiu w tzw. stresuj¹cych pozycjach, biciu i kopaniu, biciu w g³owê przy u¿yciu tzw. ko³nierza, umieszczeniu w ciasnej skrzyni, d³ugotrwa³ym pozostawianiu nago, pozbawianiu mo¿liwoci snu, wystawianiu na dzia³anie zimna/zimnej wody, przymusowym goleniu,
d³ugotrwa³ym krêpowaniu lub skuwaniu kajdankami, gro¿eniu osadzonym
i ich rodzinie oraz pozbawianiu lub ograniczaniu dostêpu do ¿ywnoci
i wody15. Wspomniano tu równie¿, i¿ jeden z bohaterów raportu  Szejk
Mohammed, najprawdopodobniej wiêziony by³ w Polsce, gdzie równie¿ stosowano wymienione wy¿ej wzmocnione techniki przes³uchañ16. Wiêkszoæ
z przytoczonych procedur ledczych zastosowano równie¿ wielokrotnie wobec
Al-Nashiriego i Abu Zubajdy, ³¹cznie z uznan¹ przez zatrzymanych za najgorsz¹ z tortur waterboardingiem17.
System tajnych wiêzieñ CIA sta³ siê równie¿ przedmiotem badañ instytucji parlamentarnych Rady Europy (RE) i Unii Europejskiej (UE). Znaczna
czêæ powsta³ych w wyniku tych dzia³añ raportów, odnosz¹cych siê do zaanga¿owania siê w tworzenie i funkcjonowanie black sites oraz zatrzymañ osób
podejrzanych o terroryzm na terenie pañstw cz³onkowskich tych organizacji,
dotyczy Polski. Pierwszy raport opisuj¹cy tê problematykê, opublikowany
zosta³ 12 czerwca 2006 r. By³ on wynikiem prac specjalnej komisji Zgromadzenia Parlamentarnego RE (ZP RE) pod przewodnictwem szwajcarskiego
senatora Dicka Martyego18. W dokumencie tym wspomniano o funkcjonowaniu tzw. pajêczej sieci (spiders web), w której uczestniczy³o czêæ krajów
15 ICRC Report on The Treatment of Fourteen High Value Detainees in CIA Custody,
Washington 2007, s. 1018.
16 Ibidem, s. 3435.
17 Ibidem, s. 10-11. Dodatkowo w memorandum Biura ds. Prawnych Departamentu
Sprawiedliwoci USA z dnia 30 maja 2005 r. stwierdzono, powo³uj¹c siê na omówiony wy¿ej raport Inspektora Generalnego CIA, i¿ jej agenci stosowali technikê podtapiania co
najmniej 83 razy w sierpniu 2002 r. podczas przes³uchania Zubajdaha. (Raport IG, str. 90)
i 183 razy w marcu 2003 r. podczas przes³uchania KSM (zob. ibidem, str. 91). Memorandum dla Johna A. Rizzo, Szefa Dzia³u Prawnego Centralnej Agencji Wywiadowczej z 30 maja
2005 r., s. 37 http://s3.amazonaws.com/propublica/assets/missing_memos/28OLCmemofinalredact30May05.pdf [dostêp: 9.4.2014].
18 Committee on Legal Affairs and Human Rights. Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees involving Council of Europe member states. (Raport
Komisji ds. Zagadnieñ Prawnych i Praw Cz³owieka. Podejrzenia dotycz¹ce istnienia tajnych
wiêzieñ i nielegalnego transferu wiêniów z udzia³em pañstw cz³onkowskich Rady Europy),
dok. nr 10957 z 12.06.2006 r. Dalej cytowany jako Pierwszy Raport Martyego.
http://assembly.coe.int/committeedocs/2006/20060606_ejdoc162006partii-final.pdf [dostêp: 10.4.2014].
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cz³onkowskich RE, w tym Polska. Dziêki temu porozumieniu mo¿liwe by³o
nielegalne przekazywanie osób podejrzanych przez CIA o dzia³alnoæ terrorystyczn¹19. Polska stanowiæ mia³a jeden z istotnych elementów wspomnianej
pajêczej sieci. Dowodami wskazuj¹cymi na udzia³ RP we wspomnianej,
nielegalnej sieci transferowej zatrzymanych, sta³y siê oficjalne dane pochodz¹ce z wykazów lotów odbywanych na terenie ró¿nych pañstw europejskich,
w tym przede wszystkim zapisy monitoruj¹ce ruch statków powietrznych
sporz¹dzone w ramach Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeñstwa ¯eglugi
Powietrznej (Eurocontrol).
Organizacja ta udostêpni³a dane potwierdzaj¹ce przeloty m. in. na polskie lotniska samolotów wykorzystywanych przez CIA, w tym przede wszystkim Boeinga 737 o numerze rejestracyjnym N313P, zwanego Guantanamo
Express. Wg cytowanego dokumentu, pod koniec wrzenia i w padzierniku
2003 r. z tajnego orodka CIA w Kabulu samolotem tym transportowano
osoby podejrzane o dzia³alnoæ terrorystyczn¹. Jedyne w tamtym czasie l¹dowanie wspomnianego statku powietrznego na terytorium Europy, odby³o siê
na lotnisku w Szymanach 22 wrzenia 2003 roku. Komisja uzna³a, ¿e przedmiotowe loty dobrze znanego samolotu transferowego N313P, maj¹ wszelkie
cechy operacji transferu.20 W zwi¹zku z tym oraz z szeregiem dostêpnych
w tamtym czasie informacji medialnych, twórcy omawianego raportu uznali,
¿e lotnisko w Szymanach by³o punktem dostarczania zatrzymanych, podejrzanych o dzia³alnoæ terrorystyczn¹ i znajdowa³o siê w pobli¿u tajnego wiêzienia CIA21.
Drugi, bardziej szczegó³owy raport opracowany przez specjaln¹ komisjê
ZP RE wydany zosta³ 11 czerwca 2007 roku22. Uznano w nim, ¿e w wietle
nowych zebranych dowodów mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, i¿ na terenie
Polski, Rumunii oraz kilku innych pañstw europejskich istnia³y tajne orodki detencji prowadzone przez amerykañskie s³u¿by specjalne w powi¹zaniu
z lokalnymi partnerami23.
W raporcie opisano mechanizmy i procedury nawi¹zania i prowadzenia
wspó³pracy w programie HVD pomiêdzy strukturami pañstwa polskiego
19 Szerzej: Pierwszy Raport Martyego, Ustêp 2, pkt 24 i nast. W raporcie wspomniano
równie¿ o istnieniu domniemanych tajnych obozów zatrzymañ dla osób podejrzanych o terroryzm na terenie m. in. Polski, Rumunii i byæ mo¿e innych pañstw RE. Dodano jednak, i¿
nie ma oficjalnych dowodów potwierdzaj¹cych ten fakt, chocia¿ pojawi³y siê pewne poszlaki, które uprawdopodobniaj¹ ich istnienie. Pierwszy Raport Martyego, pkt 22.
20 Pierwszy Raport Martyego, pkt 64.
21 Ibidem, pkt 43 i 73.
22 Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states second report, Doc. 11302. (Drugi raport w sprawie tajnych wiêzieñ i nielegalnego
transferu wiêniów z udzia³em pañstw cz³onkowskich Rady Europy, dok. nr 11302). Dalej
cytowany jako Drugi Raport Martyego.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/307_martydetentionssecond_/307_martydetentionssecond_en.pdf [dostêp: 10.4.2014].
23 Drugi Raport Martyego, pkt 7.
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i tajnymi s³u¿bami USA24. Kooperacjê podjêto w ramach struktur Paktu
Pó³nocnoatlantyckiego, co mia³o zapewniæ poufnoæ prowadzonej dzia³alnoci. Polskie Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego, w imieniu Kancelarii Prezydenta wynegocjowa³o z rz¹dem USA szereg bilateralnych porozumieñ operacyjnych, których podstaw¹ by³y umowy okrelaj¹ce specjalne formy
wspó³pracy25. Dominuj¹c¹ rolê w tych negocjacjach mia³a mieæ CIA, która
jednostronnie wybra³a na swojego partnera w opisywanym programie Wojskowe S³u¿by Informacyjne (WSI)26. Polskie wojskowe s³u¿by specjalne stworzy³y specjalne strefy buforowe, które mia³y chroniæ dzia³alnoæ tajnego
orodka CIA w Kiejkutach. Polscy funkcjonariusze WSI dzia³ali tu dwutorowo: zabezpieczali przekazywanie i przes³uchiwanie wiêniów oraz dzia³ali
pod przykrywk¹ innych s³u¿b pañstwowych nie dopuszczaj¹c do wyp³yniêcia
informacji o dzia³alnoci amerykañskich s³u¿b specjalnych27.
W opisywanym dokumencie wymieniono polskich funkcjonariuszy publicznych bezporednio odpowiedzialnych za wspó³pracê z CIA. Na najwy¿szym szczeblu dzia³alnoæ t¹ mia³ nadzorowaæ prezydent Aleksander Kwaniewski. Dodatkowo wiedzê o black site w Kiejkutach posiada³y nastêpuj¹ce, zaufane osoby g³owy pañstwa: szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Marek Siwiec, Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziñski i szef WSI
Marek Dukaczewski28.
Zebrane przez komisjê senatora Martyego nowe dowody, w tym zeznania wiadków, pozwoli³y ustaliæ kulisy funkcjonowania tajnego orodka CIA
w Kiejkutach Starych. Wed³ug specjalnej komisji ZP RE w latach 20022005
na lotnisku w Szymanach l¹dowa³y co najmniej 810 razy cztery samoloty
Gulfstream i Boeing. Daty ich lotów pokrywa³y siê z domniemanymi przewozami zatrzymanych wysokiej wartoci29. Wspomniane statki powietrzne
24 Odwo³ywano siê tu po raz kolejny do pojêcia globalnej pajêczej sieci traktowanej
jako bliska wspó³praca pañstw cz³onkowskich Rady Europy z USA, polegaj¹ca m. in. na
tworzeniu tajnych wiêzieñ CIA na swoich terytoriach i pomocy w zatrzymywaniu i transferze podejrzanych. Drugi Raport Martyego, pkt 29.
25 Drugi Raport Martyego, pkt 177. Najprawdopodobniej by³y to tak zwane umowy
miêdzynarodowe zawierane w uproszczonej formie. A. Bodnar, D. Pudzianowska, Tajne
wiêzienia CIA na terytorium Polski, s. 5. http://www.hfhrpol.waw.pl/cia/images/stories/
CIA_Poland_article_PiP.doc [dostêp: 11.4.2014].
26 Podstawowym powodem wyboru tej s³u¿by by³ faktyczny brak cywilnej kontroli nad
t¹ instytucj¹. Uznano, za Andrzejem Zybertowiczem, ¿e WSI by³y swego rodzaju kartelem
oraz agencj¹ przyzwyczajon¹ do tuszowania dzia³añ wykraczaj¹cych poza granice prawa
i moralnoci. Drugi Raport Martyego, pkt 168-169.
27 Drugi Raport Martyego, pkt 170-171.
28 Ibidem, pkt 174. Wg jednego z anonimowych róde³ przytoczonych w tym dokumencie zapytany czy Premier i jego gabinet zosta³ wprowadzony w program HVD odpar³, ¿e
nawet ABW i AW nie zna³a ca³oci tajnych informacji. Zapomnij o Premierze, to dzia³o siê
bezporednio pod kontrol¹ Prezydenta. Ibidem, pkt 176.
29 Drugi Raport Martyego, pkt 181-183. Dodatkowo w raporcie szczegó³owo opisano na
podstawie zeznañ wiadka niestandardow¹ procedurê, która ka¿dorazowo odbywa³a siê po
l¹dowaniu wymienionych samolotów w Szymanach. Kontrolê nad nimi ca³kowicie przejmowali funkcjonariusze tajnych s³u¿b amerykañskich. Ibidem, pkt 197.

52

Marcin Jastrzêbski

nale¿a³y do prywatnej firmy Jeppesen International Trip Planning (przewonik Jeppesen Dataplan), która by³a powi¹zana z CIA i wiadczy³a na jej
rzecz us³ugi przewozowe30. Wymienione wy¿ej loty zosta³y celowo zakamuflowane lub tworzono fikcyjne plany lotów, w celu zmylenia zarówno Eurocontrolu jak i Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej (PA¯P), która co prawda
nimi kierowa³a w polskiej przestrzeni powietrznej, ale nie mia³a prawdziwych informacji dotycz¹cych trasy31.
Wed³ug danych zebranych przez komisjê ZP RE, zatrzymanych o statusie HVD zaczêto dostarczaæ do Polski w pierwszej po³owie 2003 r. By³o ich
maksymalnie do dwunastu. W raporcie wymieniono miêdzy innymi Abu Zubajdaha i Szejka Mohammeda. Komisja Martyego uzna³a na podstawie zgromadzonych dowodów, ¿e byli oni poddawani w orodku w Kiejkutach wzmocnionym technikom przes³uchañ32. W omawianym raporcie po raz kolejny
poddano Polskê krytyce za ca³kowity brak wspó³pracy z komisj¹ ZP RE oraz
próby zwodzenia zarówno rzeczonej grupy jak i analogicznego komitetu Parlamentu Europejskiego (PE)33.
16 wrzenia 2011 r. komisja Martyego opublikowa³a kolejne sprawozdanie dotycz¹ce systemu tajnych wiêzieñ CIA umieszczonych w pañstwach
RE34. W odniesieniu do Polski w dokumencie tym omówiono pierwsze stadium polskiego ledztwa odnosz¹cego siê do black site Kiejkutach, które po
pocz¹tkowych sukcesach, zosta³o gwa³townie spowolnione przez odmowê
w³adz amerykañskich udzielenia informacji na ten temat w trybie pomocy
prawnej. Odnotowano równie¿ pewne sukcesy organizacji pozarz¹dowych
30 O roli tego przewonika w systemie tajnych wiêzieñ CIA w ró¿nych pañstwach zob.
np. Globalizing Torture, op. cit., s. 64, 75, 84, 97, 99, 103, 105, 108. Firma ta zosta³a
równie¿ pozwana w zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoci¹ przed s¹dem amerykañskim. Sprawa
Mohamed przeciwko Jeppesen Dataplan, Inc., 614 F.3d 1070, 1073 (9th Cir. 2010). Sprawa
ta zosta³a przez s¹d oddalona na podstawie doktryny ochrony tajemnicy pañstwowej. Zob.
B. Bernstein, Over Before it Even Began: Mohamed v. Jeppesen Dataplan and the Use of
the State Secrets Privilege in Extraordinary Rendition Cases, Fordham International Law
Journal, Vol. 34 Issue 5 2011, s. 14011429.
31 Ibidem, pkt 185-186.
32 Ibidem, pkt 126-127.
33 Ibidem, pkt 192-196. Dodatkowo polska delegacja do ZP RE z³o¿y³a swoje zdanie
odrêbne do ustaleñ raportu, w którym stwierdzono, ¿e opiera siê on na podejrzeniach
niepopartych dowodami [ ] Pan D. Marty nie przedstawi³ konkretnych dowodów obci¹¿aj¹cych Polskê. Jego nieobiektywne i przesadzone twierdzenia nie zyska³y poparcia Rady Europy, ale odbi³y siê g³onym echem w mediach. Pismo z 14 czerwca 2007 r. Stanowisko
delegacji polskiej przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w sprawie drugiego
raportu w sprawie tajnych wiêzieñ i nielegalnego transferu wiêniów z udzia³em pañstw
cz³onkowskich Rady Europy. Cytat za: A. Bodnar, D. Pudzianowska, Tajne wiêzienia CIA
na terytorium Polski, op. cit., s. 7.
34 Abuse of state secrecy and national security: obstacles to parliamentary and judicial
scrutiny of human rights violations (Nadu¿ywanie argumentów tajemnicy pañstwowej i bezpieczeñstwa narodowego: przeszkody w parlamentarnej i s¹dowej kontroli naruszeñ praw
cz³owieka. Dalej cytowany jako Trzeci Raport Martyego.
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2011/State%20secrecy_MartyE.pdf [dostêp:
20.5.2014].
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takich jak Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka i Open Society Justice Initiative, które zdoby³y m. in. od PA¯P nowe informacje przydatne w ledztwie35.
Omawiany raport zawiera równie¿ uwagi natury ogólnej, odnosz¹ce siê
tak¿e do kondycji systemów demokratycznych czêci pañstw RE, w tym
równie¿ RP. Liczne rz¹dy europejskie wydaj¹ siê akceptowaæ doktrynê poprzedniej administracji USA: terroryzm jest zjawiskiem, z którym nie mo¿e
sobie poradziæ do koñca wymiar sprawiedliwoci, w zwi¹zku z tym uznano, ¿e
USA jest w stanie wojny, konwencje genewskie nie maj¹ w ogóle lub maj¹
tylko czêciowe zastosowanie. Gorzej: bezpieczeñstwo musi mieæ pierwszeñstwo przed wolnoci¹, jakby te dwa pojêcia by³y nie do pogodzenia. Jest oczywiste, ¿e w ci¹gu ostatnich lat, tak¿e ze wzglêdu na przesadn¹ dramatyzacjê
wojny z terroryzmem, równowaga miêdzy poszczególnymi w³adzami przesunê³a siê w stronê w³adzy wykonawczej, kosztem parlamentu i s¹downictwa.
Parlamenty nie s¹ bez winy w tej sytuacji.36
Podobne wnioski do omawianych wy¿ej raportów zawar³a, w swoim
sprawozdaniu dotycz¹cej systemu tajnych wiêzieñ CIA i roli w niej Polski
z dnia 30 stycznia 2007 r., komisja tymczasowa PE37. Odnotowano w nim
11 l¹dowañ samolotów firmy Jeppsen, powi¹zanej z CIA, na lotnisku
w Szymanach. Loty te pokrywa³y siê z domniemanymi trasami przerzutowymi i transferem zatrzymanych HVD38. Z zeznañ pracowników lotniska
w Szymanach wynika³o, i¿ w latach 20022003 r. szeæ samolotów Gulfstream, które wyl¹dowa³y na wspomnianym lotnisku, podlega³o nietypowej procedurze ich przyjêcia. Nie przyst¹piono wobec nich do odprawy celnej. Pracownicy miejscowego oddzia³u Stra¿y Granicznej, zakazali obs³udze lotniska
siê do nich zbli¿aæ. Zawy¿one op³aty lotniskowe uregulowano gotówk¹. Ka¿dorazowo na pasa¿erów samolotu oczekiwa³o kilka pojazdów z wojskowymi
numerami rejestracyjnymi39.
W sprawozdaniu uznano za udowodnione, istnienie bilateralnych porozumieñ pomiêdzy polskimi i amerykañskimi s³u¿bami specjalnymi, które
wy³¹cza³y dzia³ania zagranicznych s³u¿b specjalnych prowadzone na terytorium Polski z jurysdykcji polskiego s¹downictwa40.
35
36
37

Trzeci Raport Martyego, pkt 9-13.
Ibidem, pkt 45.
Raport w sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywanie wiêniów (2006/2200(INI)) A6-0020/2007. Dalej cytowany (od nazwiska g³ównego sprawozdawcy w tej sprawie Giovanniego C. Favy) jako Raport Favy.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20070020+0+DOC+XML+V0//PL dostêp: 10.4.2014 r.
38 Raport Favy, pkt 169.
39 Jeden z pracowników lotniska dodatkowo zezna³, ¿e raz zdarzy³o mu siê jechaæ za
wspomnianymi samochodami, które zmierza³y w kierunku orodka w Starych Kiejkutach.
Raport Favy, pkt 174.
40 Wynika³o to z treci oficjalnej odpowiedzi udzielonej Terryemu Davisovi 10 marca 2006
r. przez podsekretarza stanu Witolda Waszczykowskiego. Raport Favy, pkt 179. W kolejnym
dokumencie UE stworzonym przez Komisjê Wolnoci Obywatelskich, Sprawiedliwoci
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2. Polskie ledztwo oraz skargi do ETPC w sprawach
Al-Nashiri i Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce
Po d³ugotrwa³ym okresie zaprzeczania przez w³adze polskie istnienia na
terytorium RP wiêzienia CIA, w sierpniu 2008 roku wszczêto ledztwo w tej
sprawie. Od pocz¹tku utajniono je ze wzglêdów bezpieczeñstwa pañstwa41.
Wród powodów zmiany stanowiska rz¹du polskiego w sprawie black
site w Kiejkutach Starych wymienia siê:
a. zwrot w postrzeganiu programu HVD w samych Stanach Zjednoczonych, zwi¹zany z pojawieniem siê nowej, demokratycznej administracji prezydenta Baracka Obamy. Wi¹za³o siê to z ujawnianiem zarówno oficjalnie
przez w³adze amerykañskie, jak i anonimowo przez funkcjonariuszy zaanga¿owanych w program tajnych zagranicznych wiêzieñ, coraz wiêkszej iloci
faktów dotycz¹cych omawianej aktywnoci;
b. Wszczêcie ledztwa uwiarygadnia³o na arenie miêdzynarodowej w³adze polskie, które nie mia³y ju¿ mo¿liwoci zaprzeczaæ du¿ej liczbie wyciekaj¹cych informacji;
c. Koalicja rz¹dowa sprawuj¹ca w³adzê w Polsce nie musia³a obawiaæ
siê mo¿liwych wyników ledztwa, które obci¹¿a³o przede wszystkim polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej sprawuj¹cych rz¹dy w czasie istnienia
orodka CIA w Polsce oraz ewentualnie cz³onków Prawa i Sprawiedliwoci,
którzy sprawuj¹c póniej funkcje rz¹dowe, nie poinformowali organów cigania o istnieniu tajnego wiêzienia CIA na terenie Polski42.

i Spraw Wewnêtrznych PE, wezwano w³adze RP do przeprowadzenia z nale¿yt¹ przejrzystoci¹ rygorystycznego ledztwa w sprawie wiêzieñ CIA oraz informowania opinii publicznej o jego przebiegu. Sprawozdanie w sprawie rzekomego udzia³u pañstw europejskich w
organizowanym przez CIA transporcie i nielegalnym przetrzymywaniu wiêniów na terenie
tych pañstw: dzia³ania podejmowane w nastêpstwie sprawozdania komisji TDIP PE (2012/
2033(INI). (tzw. Raport Flautre, od nazwiska g³ównego sprawozdawcy w tej sprawie Helen
Flautre), pkt 13. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0266+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl dostêp: 20.4.2014 r.
41 Prawdopodobnie bezporednim impulsem do jego zainicjowania by³o przekazanie
prokuraturze przez premiera Donalda Tuska listu Romana Giertycha, w którym poinformowa³ on Prezesa Rady Ministrów o tym, ¿e podczas sprawowania funkcji przewodnicz¹cego Komisji Sejmowej do Spraw S³u¿b Specjalnych w grudniu 2005 r. widzia³ tajn¹ notatkê
AW potwierdzaj¹c¹ istnienie tajnych wiêzieñ CIA na terytorium Polski. W. Czuchnowski,
Giertych inspiruje ledztwo w sprawie wiêzieñ CIA, Gazeta Wyborcza z dn. 27.8.2008 r.
http://wyborcza.pl/1,76842,5631471,Giertych_inspiruje_sledztwo_w_sprawie_wiezien_CIA.html [dostêp: 18.4.2014].
Wiele wskazuje na to, i¿ w styczniu 2006 r. szef Agencji Wywiadu genera³ Zbigniew
Nowek, minister-koordynator ds. s³u¿b specjalnych Zbigniew Wassermann, minister sprawiedliwoci Zbigniew Ziobro i prokurator krajowy Janusz Kaczmarek zapoznali siê treci¹
tej lub podobnej tajnej notatki. E. ¯em³a, M. Kowalewski, Szukaj¹c dokumentu
o CIA, Rzeczpospolita z dn. 22.4.2009 r. http://www.rp.pl/artykul/294577.html [dostêp:
18.4.2014].
42 A. Bodnar, D. Pudzianowska, op. cit., s. 11.
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Znana jest podstawa prawna przedmiotowego ledztwa. Stanowi j¹
art. 231 Kodeksu karnego43, sankcjonuj¹cy przekroczenie uprawnieñ przez
urzêdnika pañstwowego. Prokuratura ma tu przede wszystkim zbadaæ czy
ewentualna decyzja dotycz¹ca przekazania w u¿ytkowanie funkcjonariuszom
CIA terenu w Kiejkutach nie doprowadzi³a do utraty suwerennoci czêci
terytorium RP poprzez niesprawowanie przez w³adze publiczne efektywnej
kontroli nad wydzielon¹ stref¹44. Aktualnie w przedmiotowej sprawie status
pokrzywdzonych uzyska³y trzy osoby. Oprócz aplikuj¹cych do ETPC Al-Nashiriego i Husayna jest to Walid bin Attash. Natomiast statusu tego odmówiono
Mustafie Al-Hawsawi. Przebieg utajnionego ledztwa wzbudza równie¿ wiele
w¹tpliwoci. Do najwa¿niejszych nale¿y kilkukrotna wymiana prowadz¹cych
je prokuratorów oraz przeniesienie sprawy w lutym 2012 roku z warszawskiej
do krakowskiej Prokuratury Apelacyjnej (aktualna sygn. akt Ap V Ds 12/12.S),
przy braku jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia tych zmian45.
Dwie tytu³owe skargi do ETPC, dotycz¹ce wiêzienia CIA w Kiejkutach
skierowane przeciwko Polsce, maj¹ w du¿ej mierze podobne uzasadnienie
faktyczne oraz opieraj¹ siê na podobnych zarzutach wobec w³adz publicznych RP. W skardze Al-Nashiriego podniesiono, i¿ oko³o 5 grudnia 2002 r.
zosta³ on przetransportowany z Tajlandii do czarnego miejsca CIA umieszczonego w Polsce, gdzie przebywa³ do 6 czerwca 2003 roku, kiedy to zosta³
odwieziony do amerykañskiej bazy w Guantanamo46. W skardze Abu Zubaydah stwierdzono, ¿e po krótkim okresie przetrzymywania go w tajnym wiêzieniu CIA w Tajlandii, 5 grudnia 2002 r. zosta³ on przewieziony do tajnego
orodka CIA w Starych Kiejkutach. 22 wrzenia 2003 r. Abu Zubaydah zosta³
przetransportowany do kolejnych orodków CIA  najprawdopodobniej na
Kubie, Litwie, w Maroku oraz Afganistanie47.
Podstaw¹ twierdzeñ o przetrzymywaniu obu skar¿¹cych w Kiejkutach
Starych oraz stosowania wobec nich tortur i nieludzkiego traktowania s¹
przede wszystkim ustalenia wynikaj¹ce z opisanych wczeniej raportów senatora Martygo, PE i Inspektora Generalnego CIA. Dodatkowo fakt przebywania skar¿¹cych w tajnym wiêzieniu CIA umiejscowionym w Polsce uprawdopodabniaj¹ uzyskane przez Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka od Stra¿y
Granicznej tzw. logi z lotniska w Szymanach dotycz¹ce podejrzanych o dzia³anie na rzecz CIA samolotów, z których wynika, ¿e od grudnia 2002 do
wrzenia 2003 r. siedmioma samolotami Gulfstream (u¿ywanymi m.in. przez
CIA) przywieziono do Szyman 20 osób z Afganistanu, Dubaju i Maroka48.
43
44
45

Ustawa z 6.6.1997 r. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.
A. Bodnar, D. Pudzianowska, op. cit., s. 11
http://wyborcza.pl/1,76842,11138133,Sledztwo_w_sprawie_wiezienia_CIA_przeniesione_do_Krakowa.html [dostêp: 18.4.2014].
46 Skarga Al-Nashiri przeciwko Polsce, § 27 i 33.
47 Skarga Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 41 i 45.
48 Skarga Al-Nashiri przeciwko Polsce, § 29; Skarga Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 41-43.
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Zarzuty podnoszone w obu przedmiotowych skargach dotycz¹ naruszenia art. 2 (tylko Al-Nashiri) 3, 5, 6, 8 oraz 13 EKPC, a wiêc zasadniczych
praw cz³owieka, takich jak stosowanie wobec skar¿¹cych tortur i poni¿aj¹cego traktowania, a tak¿e wydanie ich pañstwu trzeciemu pomimo istnienia
znacznego prawdopodobieñstwa, ¿e w miejscu przeniesienia bêd¹ oni w dalszym ci¹gu poddawani torturom i byæ mo¿e skazani na karê mierci, pozbawienie ich wolnoci i przetrzymywanie w izolacji, bez podstawy prawnej
i decyzji s¹du, naruszenie prawa do prywatnoci poprzez niedopuszczenie do
jakiegokolwiek kontaktu z rodzinami przetrzymywanych oraz brak skutecznego rodka odwo³awczego wynikaj¹cy z nieefektywnego prowadzenia ledztwa dotycz¹cego wiêzieñ CIA w Polsce49.
Pocz¹tkowo ETPC utajni³ ze wzglêdów bezpieczeñstwa, na probê pañstwa polskiego, postêpowanie w przedmiotowych sprawach. Jednak w lutym
2013 roku s¹d strasburski, wyranie zirytowany niedostarczeniem przez
w³adze krajowe ¿¹danych dokumentów, zdecydowa³ o zaprzestaniu stosowania zasady 33 par. 2 regulaminu i znieæ poufny charakter postêpowania. (...)
W konsekwencji pisma procesowe bêd¹ dostêpne dla opinii publicznej i przekazywane przedstawicielom trzeciej strony postêpowania50. Strona polska odmówi³a odpowiedzi na pytania Trybuna³u o to czy Al-Nashiri by³ przetrzymywany w tajnym wiêzieniu CIA na terenie Polski oraz czy istnieje
przygotowany przez polsk¹ stronê dokument reguluj¹cy powstanie lub prowadzenie tajnego wiêzienia? Wiceminister spraw zagranicznych Maciej Szpunar t³umaczy³ takie postêpowanie niemo¿liwoci¹ dostarczenia takich wiadomoci przed koñcem tocz¹cego siê w Polsce, skomplikowanego
ledztwa51.
W dniach 23 grudnia 2013 roku odby³a siê rozprawa przed ETPC
w po³¹czonych sprawach Al-Nashiri oraz Abu-Zubaydah przeciwko Polsce.
W pierwszym dniu posiedzenie odbywa³o siê in camera, natomiast kolejny
dzieñ przes³uchañ mia³ charakter jawny52. Pañstwo polskie mia³o odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania ETPC:
a) czy we wskazanych wy¿ej okresach skar¿¹cy przebywali na terytorium Polski?
b) je¿eli skar¿¹cy przebywali wówczas w Starych Kiejkutach, czy czynnoci, jakim ich poddano w tajnym wiêzieniu CIA, mo¿na przypisaæ Polsce?
c) czy fakt przetransportowania skar¿¹cych z Polski, do bazy Guantanamo na Kubie i ewentualny proces przed wojskow¹ komisj¹, która mog³a
zastosowaæ karê mierci, mo¿na przypisaæ Polsce?
49 Skarga Al-Nashiri przeciwko Polsce, § 164; Skarga Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 199-202.
50 http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/trybunal-w-strasburgu-odtajnil-postepowanie-wsprawie-wiezien-cia-w-polsce?refererPlid=52224 [dostêp: 19.4.2014].
51 Ibidem.
52 ECHR Press Release, ECHR 357 (2013), z dn. 3.12.2013.
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d) czy polskie w³adze, zgodnie z art. 3 EKPC, prowadzi³y efektywne
postêpowanie w sprawie zarzutów skar¿¹cych?
e) czy skar¿¹cy mieli prawo skorzystaæ ze skutecznego rodka prawnego
w rozumieniu art. 13 EKPC w zakresie zarzutów podniesionych w skargach?
f) czy Polska wype³ni³a swój obowi¹zek, wynikaj¹cy z art. 38 EKPC,
udzielenia wszelkich niezbêdnych u³atwieñ w celu zbadania sprawy przez
ETPC?53
Podczas postêpowania niejawnego Polska zaproponowa³a mo¿liwoæ zapoznania siê (poprzez jego odczytanie przez prokuratora liwê, bez mo¿liwoci kopiowania) przez s¹d strasburski z 21-stronicowym dokumentem przygotowanym przez Prokuraturê Apelacyjn¹ w Krakowie. Trybuna³ jednak nie
skorzysta³ z tej propozycji uznaj¹c, i¿ dzia³anie pañstwa polskiego narusza
kompetencje sêdziów ETPC54.
Na rozprawie jawnej przed ETPC przedstawiciel rz¹du twierdzi³, ¿e Polska nie naruszy³a konwencji w przedmiotowych sprawach, jednak odmówi³
odpowiedzi na bezporednie pytanie czy Al-Nashiri i Abu Zubaydah przebywali na terenie RP. Pe³nomocnicy skar¿¹cych jednoznacznie twierdzili, ¿e
pañstwo polskie w przedmiotowych sprawach naruszy³o wiele przepisów
EKPC, ³¹cznie z jej art. 38 nakazuj¹cym wspó³pracê z trybuna³em strasburskim. Konsekwentnie uznawali, i¿ polskie ledztwo w sprawie orodka CIA
prowadzone jest nieefektywnie oraz skar¿yli siê na liczne utrudnienia
w dostêpie do akt ledztwa. Podobny pogl¹d wyrazi³ specjalny sprawozdawca
ONZ ds. praw cz³owieka i walki z terroryzmem Ben Emmerson55.

3. Orzecznictwo ETPC w sprawach podobnych56
Tytu³owe sprawy przeciwko Polsce odnosz¹ siê do wielu podstawowych
i skomplikowanych kwestii, które pojawi³y siê w orzecznictwie organów
strasburskich, Przyk³adowo mo¿na tu wymieniæ takie aspekty jak ekstradycja do krajów gdzie skar¿¹cym grozi kara mierci lub inne powa¿ne naruszenie
53
54

ECHR Questions to The Parties z 12.11.2013 r.
http://www.poprawny.pl/index.php/index.php?itemid=4381&catid=13 [dostêp:
19.4.2014].
55 http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/etpc-zakonczyl-rozprawe-ws-domniemanych-wiezien-cia [dostêp: 20.4.2014].
56 W zwi¹zku z ograniczon¹ objêtoci¹ niniejszego artyku³u oraz skomplikowanym charakterem prawnym i faktycznym spraw polskich wiêzieñ CIA, w dalszej czêci publikacji
wymienione zostan¹ orzeczenia ETPC odnosz¹ce siê do wybranych aspektów rozpatrzonych
w wyrokach Al-Nashiri i Abu Zubaydah. Natomiast szerszej analizie poddany zostanie
pierwsze rozstrzygniêcie trybuna³u strasburskiego w sprawie systemu black sites CIA
 wyrok Wielkiej Izby ETPC w sprawie El-Masri przeciwko By³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii (dalej: BJRM) z 13.12.2012 r., nr skargi 39630/09. Orzeczenie to zapocz¹tkowa³o liniê orzecznicz¹ ETPC w sprawach tzw. pozas¹dowych przekazañ (extraordinary renditions) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ antyterrorystyczn¹ tajnych s³u¿b amerykañskich.
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przepisów EKPC (np. tortury lub niehumanitarne traktowanie)57, szereg
orzeczeñ dotycz¹cych tzw. wymuszonych zaginiêæ (enforced disappearances)58, ekstraterytorialnej jurysykcji59, po wyroki odnosz¹ce siê do dzia³añ
zwi¹zanych bezporednio z kwesti¹ podejrzeñ o terroryzm60, czy rozstrzygniêcia zwi¹zane z brakiem wspó³pracy Pañstw-Stron EKPC z ETPC (art. 38
57 Zob. Wyrok ETPC w sprawie Soering przeciwko Wielkiej Brytanii z 7.6.1989 r.,
nr skargi 14038/88; Wyrok ETPC w sprawie Ilascu i inni przeciwko Mo³dowie i Rosji
z 8.6.2004 r., nr skargi 48787/99; Wyrok ETPC w sprawie Assenov i Inni przeciwko Bu³garii z 28.10.1998 r., nr skargi 24760/94; Wyrok ETPC w sprawie Mamatkulov and Askarov
przeciwko Turcji z 4.2.2005 r., nr skargi 46827/99 i 46951/99; Wyrok ETPC w sprawie
Saadi przeciwko W³ochom z 26.2.2008 r., nr skargi 37201/06; Wyrok ETPC w sprawie AlSaadoon and Mufdhi przeciwko Wielkiej Brytanii z 2.3.2010 r., nr skargi 61498/08; Wyrok
ETPC w sprawie Babar Ahmad i inni przeciwko Wielkiej Brytanii z 10.4.2012 r., nr skargi
24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 i 67354/09; Wyrok ETPC w sprawie Othman (Abu
Qatada) przeciwko Wielkiej Brytanii z 17.1.2012 r., nr skargi 8139/09. Wyrok ETPC
w sprawie Harkins i Edwards przeciwko Wielkiej Brytanii z 17.1.2012 r., nr skargi 9146/07
32650/07. Por. W. A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law,
Cambridge 2002, s. 140144; B. Vermeulen, Freedom of Torture and Other Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment [w:] Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, red. P. van Dijk, A. van Rijn, F. van Hoof, L. Zwaack, Antwerpen
 Oxford 2006, s. 427440.
58 Zob. Wyrok ETPC w sprawie Çiçek v. Turkey z 27.2.2001 r., nr skargi 25704/94;
Wyrok ETPC w sprawie Timurtas v. Turkey z 13.6.2000 r., nr skargi 23531/94; Wyrok
ETPC w sprawie Bazorkina przeciwko Rosji z 27.7.2006 r., nr skargi 14038/88; Wyrok
ETPC w sprawie Yusupova i Zarubekov przeciwko Rosji z 9.7.2009 r., nr skargi 5428/05;
Wyrok ETPC w sprawie Pitsayeva i inni przeciwko Rosji z 9.1.2014 r., nr skargi 53036/08.
Por. J. Czepek, Czy wymuszone zaginiêcia mog¹ stanowiæ problem systemowy w kontekcie
orzecznictwa ETPC? Rozwa¿ania na temat wyroku ETPC w sprawie Aslakhanova i inni
przeciwko Rosji, Polski Rocznik Praw Cz³owieka i Prawa Humanitarnego, 2013, nr 4,
s. 716. A. Szpak, Wymuszone zaginiêcia. Wybrane zagadnienia, Toruñ 2009, rozdz. I
i rozdz. IV ust. 2; A. Szpak, Wymuszone zaginiêcia w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka  sprawy czeczeñskie, Studia Prawnicze 2009, z. 4, s. 2944.
59 Zob. Wyrok ETPC w sprawie Loizidou przeciwko Turcji z 18.12.1996 r., nr skargi
15318/89; Decyzja ETPC w sprawie Bankoviæ i inni przeciwko Belgii z 12.12.2001 r.,
nr skargi 52207/99; Decyzja ETPC w sprawie Ilich Ramirez Sanchez przeciwko Francji
z 24.06.1996 r., nr skargi 28780/95; Wyrok ETPC w sprawie Öcalan przeciwko Turcji
z 12.05.2005 r., nr skargi 46221/99; Wyrok ETPC w sprawie Al-Saadoon i Mufdhi przeciwko Wielkiej Brytanii z 2.03.2010 r., nr skargi 61498/08; Wyrok Wielkiej Izby ETPC AlSkeini i inni przeciwko Wielkiej Brytanii z 7.07.2011r., nr skargi 55721/07. Por. M. Jastrzêbski, Odpowiedzialnoæ pañstwa za naruszanie praw cz³owieka podczas zagranicznych
interwencji zbrojnych w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i Komitetu
Praw Cz³owieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] Wspó³czesne oblicza bezpieczeñstwa narodowego, red. £. Jureñczyk, K. Sierzputowska, S. Sadowski, Bydgoszcz 2014,
s. 204222; I. Topa, Ewolucja podejcia Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka do eksterytorialnego stosowania Konwencji, [w: ] Europejska Konwencja Praw Cz³owieka i jej system kontrolny  perspektywa systemowa i orzecznicza, red. M. Balcerzak, T. Jasudowicz,
J. Kapelañska  Prêgowska, Toruñ 2011, s. 373393; S. Miller, Revisiting Extraterritorial
Jurisdiction: a Territorial Justification for Extraterritorial Jurisdiction under the European
Convention, European Journal of International Law 2009, Vol. 20, s. 12231246.
60 Zob. Decyzja ETPC Boumediene i inni przeciwko Boni i Hercegowinie z 18.11.2008 r.,
nr skargi 38703/06 40123/06 43301/06 43302/06 2131/07 2141/07 ; Wyrok ETPC w sprawie
Nada przeciwko Szwajcarii z 12.9.2012 r., nr skargi 10593/08; Wyrok ETPC w sprawie El
Haski przeciwko Belgii z 25.9.2012r., nr skargi 649/08.
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EKPC)61. Natomiast pierwszym orzeczeniem trybuna³u strasburskiego,
w którym kompleksowo potraktowano problem pozas¹dowych przekazañ
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ antyterrorystyczn¹ CIA prowadzon¹ równie¿ w
wielu krajach europejskich, by³ wspomniany wyrok Wielkiej Izby Trybuna³u
w sprawie El-Masri.
Khaled El-Masri, obywatel niemiecki pochodzenia libañskiego w swojej
skardze podnosi³, i¿ 31 grudnia 2003 r. zosta³ aresztowany przez funkcjonariuszy macedoñskich i po 23 dniach (23 stycznia 2004 r.) przetrzymywania
w hotelu w Skopje zosta³ przekazany agentom CIA przez macedoñskich
funkcjonariuszy tajnych s³u¿b (zabezpieczali oni równie¿ samolot) i przetransportowany (wspomnianym wy¿ej Boeingiem o numerze N313P) do tajnego orodka w Afganistanie. Podczas lotu do Afganistanu zosta³ on dotkliwie pobity przez zamaskowanych mê¿czyzn, a nastêpnie skrêpowany
kajdankami, rozebrany, poddany ca³kowitej izolacji sensorycznej oraz dokonano na nim aktu sodomizacji przy u¿yciu nieokrelonego przedmiotu. Wg
skar¿¹cego, traktowanie to by³o modelowym przyk³adem zastosowania tzw.
szoku pojmania (capture shock), opisanego w ujawnionych dokumentach
CIA. W wiêzieniu Salt Pit w Afganistanie przez kilka miesiêcy poddawano
go wzmocnionym technikom przes³uchañ takim jak: bicie, kopanie, gro¿enie
mierci¹ oraz konsekwentnie odmawiano skar¿¹cemu kontaktu z ambasad¹
niemieck¹62.
W skardze do ETPC El-Masri zarzuci³, ¿e by³ torturowany przez agentów CIA na lotnisku w Skopje oraz w Afganistanie (art.3 EKPC) oraz bezprawnie przetrzymywany bez kontaktu ze wiatem zewnêtrznym, bez nakazu aresztowania i nigdy te¿ nie zosta³ postawiony przed s¹dem (art. 5 i 8
EKPC). Ponadto skar¿¹cy utrzymywa³, ¿e rz¹d macedoñski nie przeprowadzi³ szybkiego i skutecznego ledztwa w zwi¹zku z jego wiarygodnymi zarzutami (art. 3, 5 i 13 EKPC) oraz uwa¿a³, ¿e on sam i spo³eczeñstwo jako ca³oæ
ma prawo do prawdy o tym, czy by³ ofiar¹ pozas¹dowego przekazania (art. 3,
5, 13 w zwi¹zku z art. 10 EKPC). W skardze podkrelono równie¿, ¿e Macedonia by³a bezporednio odpowiedzialna, poprzez pomoc jej funkcjonariuszy
wiadczon¹ agentom amerykañskim, za ca³y okres pozbawienia wolnoci
61 Zob. Wyrok Wielkiej Izby ETPC w sprawie Janowiec i inni przeciwko Rosji
z 21.10.2013 r., nr skargi 55508/07 29520/09, Wyrok Wielkiej Izby ETPC w sprawie Tahsin
Acar przeciwko Turcji z 8.4.2004 r., nr skargi 26307/95; Wyrok ETPC w sprawie Shamayev
i inni przeciwko Gruzji i Rosji z 12.4.2005 r., nr skargi 36378/02. Zob. L. Zwaack, General
Survey of The European Convention [w:] Theory and Practice of the European Convention
on Human Rights, red. P. van Dijk, A. van Rijn, F. van Hoof, L. Zwaack, Antwerpen
 Oxford 2006, s. 8384; M. A. Nowicki, Wokó³ Konwencji Europejskiej: Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, Warszawa 2013, s. 192196; L. Garlicki, M. Krzy¿anowska-Mierzewska, Artyku³ 38. Rozpatrywanie sprawy, [w:] Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Tom II. Komentarz do artyku³ów 1959 i Protoko³ów
dodatkowych, red. L. Garlicki, Warszawa 2011, s. 209221.
62 El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 1736.
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El Masriego63. Rz¹d macedoñski konsekwentnie zaprzecza³ jakiemukolwiek
udzia³owi w opisanych wydarzeniach.
Kluczowym czynnikiem decyduj¹cym o rozstrzygniêciu w przedmiotowej
sprawie, by³a kwestia uznania skargi El Masriego za wiarygodn¹. ETPC
odwo³a³ siê tu do swojego wczeniejszego orzecznictwa. Trybuna³ przypomnia³, ¿e w sytuacji, w której wystêpuj¹ sprzeczne owiadczenia stron dotycz¹ce faktów, ma on podobne trudnoci w rozstrzygniêciu sprawy, jak s¹d
krajowy. W zwi¹zku z tym, ETPC ustanowi³ standard dowodu bez uzasadnionych w¹tpliwoci. Jednak jest on inny ni¿ w krajowych systemach prawnych
stron EKPC, poniewa¿ s¹d strasburski nie orzeka o winie karnej czy odpowiedzialnoci cywilnej, ale odpowiedzialnoci pañstw na podstawie Konwencji64. ETPC argumentowa³, zgodnie z d³ugoletni¹ lini¹ orzecznicz¹ na podstawie art. 2 i 3 EKPC, ¿e w przypadku gdy w³adze posiadaj¹ wy³¹czn¹ wiedzê
o wydarzeniach dotycz¹cych osób pozostaj¹cych pod ich kontrol¹ w areszcie,
wtedy ciê¿ar dowodu obci¹¿a pañstwo, które musi przedstawiæ zadawalaj¹ce
i przekonuj¹ce wyjanienie. Jeli takowego nie ma, ETPC mo¿e dojæ do
wniosków, które bêd¹ dla rz¹du niekorzystne65.
W przedmiotowej sprawie s¹d strasburski przyj¹³, ¿e opis dzia³añ podjêtych wobec skar¿¹cego by³ konsekwentny, szczegó³owy, konkretny przez ca³y
czas po jego uwolnieniu. Jego relacja by³a spójna z ustaleniami i dowodami
porednimi wynikaj¹cymi z licznych miêdzynarodowych i innych dochodzeñ
oraz postêpowania niemieckiego. Zawiera³a ona koherentne informacje na
temat miejsca, czasu i okresu zarzuconego pozbawienia wolnoci oraz traktowania skar¿¹cego przez funkcjonariuszy macedoñskich i amerykañskich66.
ETPC uzna³, ¿e w³adze Macedonii naruszy³y wszystkie podnoszone
w skardze przepisy EKPC. W³adze winne s¹ z³amania Art. 3 EKPC zarówno
w wymiarze proceduralnym (brak skutecznego i rzetelnego ledztwa w sprawie porwania), jak i materialnym. Dodatkowo Trybuna³ zaznaczy³, i¿ skar¿¹cy, jego rodzina oraz ofiary podobnych zbrodni, oraz opinia publiczna maj¹
prawo do prawdy o istotnych okolicznociach tej sprawy67. Odnosz¹c siê do
63 El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 168, 225, 244, 252
i 263. Dowodami, które mia³y potwierdzaæ stanowisko skar¿¹cego, by³y omówione
w niniejszym artykule publikacje prasowe, raporty organizacji miêdzynarodowych i pozarz¹dowych. Dodatkowo powo³ywano siê równie¿ na wyniki ledztwa parlamentarnego przeprowadzonego w Niemczech. Ibidem, § 42-61, 112-129.
64 El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 151. Por. Wyrok
ETPC w sprawie Creangã przeciwko Rumunii z 23.2.2012 r., skarga nr 29226/03, § 88.
65 El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 152. Por. Wyroki
ETPC w sprawach: Çakýcý przeciwko Turcji z 08.07.1999 r., skarga nr 23657/94, § 85;
Salman przeciwko Turcji z 27.6.2000 r., skarga nr 21986/93, § 100; Rupa przeciwko Rumunii z 16.12.2008 r., skarga nr 58478/00, § 97; Orhan przeciwko Turcji z 18.6.2002 r., skarga
nr 25656/94, § 274.
66 El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 156-159.
67 Tym bardziej ¿e problem pozas¹dowego przekazywania budzi³ zainteresowanie na
ca³ym wiecie i by³ powodem dochodzeñ wielu organizacji miêdzynarodowych i pozarz¹dowych. El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 191.
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wymiaru materialnego Trybuna³ odwo³a³ siê do wielokrotnie powtarzanej
w orzecznictwie tezy, ¿e nawet w najtrudniejszych okolicznociach, takich jak
zwalczanie terroryzmu i zorganizowanej przestêpczoci, Konwencja zakazuje
w kategoriach absolutnych tortur, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania
albo karania, niezale¿nie od zachowania osoby, której takie dzia³ania dotycz¹.68 Macedoniê, poprzez u³atwienie przez jej funkcjonariuszy dzia³añ CIA,
uznano za bezporednio odpowiedzialn¹ za naruszenie praw skar¿¹cego na
lotnisku w Skopje. Jednoczenie ETPC skonstatowa³, ¿e pañstwo wysy³aj¹ce
ponosi³o równie¿ odpowiedzialnoæ na podstawie EKPC, gdy¿ wskutek swoich dzia³añ, narazi³o ono El Masriego na niehumanitarne traktowanie69.
ETPC potwierdzi³ tak¿e, ¿e brak szybkiej interwencji s¹dowej w sytuacjach gro¿¹cych naruszeniem art. 2 i 3 EKPC stanowi pogwa³cenie art. 5
Konwencji70. Trybuna³ uzna³ równie¿, ¿e pozas¹dowe porwanie i arbitralne
pozbawienie wolnoci naruszy³o prawo do prywatnoci skar¿¹cego na podstawie (art. 8 w zw. z art. 3 i 5 EKPC)71.

4. Wyroki ETPC w sprawach Al-Nashiri i Abu Zubaydah
przeciwko Polsce
Orzeczenia ETPC wydane w tytu³owych sprawach72 stanowi¹ kontynuacjê i rozwiniêcie linii orzeczniczej, dotycz¹cej systemu black sites zapocz¹tkowanej w wyroku El Masri i s¹ w du¿ej mierze do siebie podobne.
68 El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 195. ETPC powo³uje siê tu na definicjê tortur i innego nieludzkiego traktowania zawart¹ w art. 1 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania ONZ, Dz.U. z 1989 r., Nr 63 poz. 378. Por. Ibidem,
§ 197-198.
69 El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 206-211 i 212.
Trybuna³ uzna³, ¿e skar¿¹cy by³ poddany pozas¹dowemu przekazaniu, rozumianemu jako
pozas¹dowe przekazanie osób z jednej jurysdykcji lub pañstwa do drugiego w celu pozbawienia wolnoci lub przes³uchañ poza normalnym systemem prawnym, w sytuacji istnienia
rzeczywistego ryzyka tortur lub okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania. Ibidem, § 221.
70 S¹d strasburski podkreli³, ¿e pozbawienie wolnoci skar¿¹cego, oficjalnie nie uznane i bez ¿adnego kontaktu ze wiatem zewnêtrznym oznacza, ¿e zosta³ on pozostawiony ca³kowicie na ³asce tych, w których rêkach przebywa³. Pozostawa³ on poza normalnym systemem prawnym i przez swoje wiadome obejcie zasad sprawiedliwego procesu, stanowi³o
to przekleñstwo dla rz¹dów prawa i wartoci chronionych w Konwencji, co stanowi³o szczególnie istotne i arbitralne naruszenie art. 5 EKPC. El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 239. Dodatkowo, brak skutecznych i praktycznych rodków
prawnych umo¿liwiaj¹cych doprowadzenie do ustalenia i ukarania osób odpowiedzialnych
oraz przyznania odszkodowania skutkowa³ w przedmiotowej sprawie naruszeniem art. 13
Konwencji. Ibidem, § 259-261.
71 El-Masri przeciwko by³ej Jugos³owiañskiej Republice Macedonii, § 249.
72 Wyrok ETPC w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce z 24.07.2014 r. nr skargi 28761/
11; Wyrok ETPC w sprawie Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce z 24.07.2014 r.
nr skargi 7511/13.
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W rozbudowanych tekstach obu wyroków, znaczn¹ ich czêæ stanowi analiza
systemu tajnych wiêzieñ CIA73, faktów sprowadzenia, przetrzymywania
i transferu skar¿¹cych z Polski74 oraz dowodów przedstawionych Trybuna³owi, odnosz¹cych siê do programu HVD znanych ze róde³ publicznych, w tym
przes³uchania przed ETPC wiadków, takich jak senator Marty czy pose³
Fava oraz dochodzeñ miêdzynarodowych75.
Trybuna³ rozpocz¹³ merytoryczn¹ czêæ obu omawianych rozstrzygniêæ
od oceny wspó³pracy z nim rz¹du polskiego. ETPC stwierdzi³, i¿ trudno mu
kwestionowaæ powo³anie siê przez w³adze krajowe na wzglêdy tajnoci
w konkretnej sprawie z powodu bezpieczeñstwa pañstwa. Musi on jednak
oceniæ, czy istnia³y rozs¹dne i solidne podstawy traktowania relewantnych
dokumentów jako tajnych. S¹d strasburski mo¿e w takim wypadku zarz¹dziæ, na podstawie art. 33 Regulaminu ETPC, ograniczenie dostêpu do dowodów lub nawet przeprowadzenie rozprawy in camera. Trybuna³ oceni³ negatywnie postêpowanie w³adz polskich w tytu³owych sprawach76, podkrelaj¹c,
¿e to on sam ustala procedurê w takich sytuacjach, na podstawie Konwencji
i Regulaminu, a rz¹d nie mo¿e powo³ywaæ siê na swoje prawo wewnêtrzne
lub rzekomy brak gwarancji poufnoci, jako podstawê odmowy dostarczenia
dowodów77. Ich nieprzedstawienie, ETPC uzna³ za utrudnienie wykonywania
jego zadañ, to jest naruszenie art. 38 EKPC, a w konsekwencji sformu³owa³
za³o¿enie, ¿e fakty przedstawione przez skar¿¹cych nie by³y jako takie kwestionowane przez polski rz¹d i nie istnia³ widoczny spór miêdzy stronami
dotycz¹cy dowodów zawartych w obu analizowanych wyrokach78.
W zwi¹zku z tym, badaj¹c przedstawione przez skar¿¹cych dowody, Trybuna³ stwierdzi³, i¿ nie mo¿na racjonalnie zak³adaæ, bior¹c pod uwagê stworzone dla nich warunki izolacji, by mogli oni zidentyfikowaæ miejsca ich
odosobnienia. Wskaza³ równie¿, ¿e tajnoæ operacji wiêzieñ CIA, wyklucza
mo¿liwoæ pojawienia siê w najbli¿szym czasie bezporednich informacji na
ten temat. Po przeanalizowaniu ca³okszta³tu dowodów porednich, ETPC
uzna³, ¿e na podstawie nieobalonych faktów i ca³ej posiadanej dokumentacji
73 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 41-80; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 41-79.
74 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 82-176; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 80-170.
75 Zosta³y one szeroko omówione na pocz¹tku niniejszego artyku³u. Zob. Al Nashiri
przeciwko Polsce, § 213-338; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 207-332.
76 Zob.: Al Nashiri przeciwko Polsce, § 367-375; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko
Polsce, § 359-366.
77 Stanowi to naruszenie zarówno art. 38 EKPC, jak i art. 27 Konwencji wiedeñskiej
o prawie traktatów z 23.05.1969 r. Dz. U. 1990 r. Nr 74, poz. 439. Al Nashiri przeciwko
Polsce, § 365-366; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 357-358.
78 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 376 i 391; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 367 i 391. ETPC podkreli³ równie¿, i¿ w przeciwieñstwie do wielu poprzednich spraw
dotycz¹cych art. 3 i 5 EKPC, Trybuna³ w tych postêpowaniach by³ pozbawiony mo¿liwoci
uzyskania w jakichkolwiek bezporednich zeznañ od skar¿¹cych. Al Nashiri przeciwko Polsce, § 397; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 397.
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oraz spójnych, jasnych i kategorycznych zeznañ ekspertów i skar¿¹cych, i¿
byli oni uwiêzieni w Polsce w przedstawionych w skargach okresach79. Wed³ug Trybuna³u wynika z tego, ¿e w³adze RP wiedzia³y o charakterze i celach
dzia³alnoci CIA na swoim terytorium, wspó³pracowa³y z ni¹ oraz mia³y
obowi¹zek wiedzieæ, ¿e nara¿aj¹ skar¿¹cych na powa¿ne ryzyko traktowania
sprzecznego z Konwencj¹80.
ETPC orzek³ naruszenie przez w³adze RP wszystkich, podnoszonych
w przedmiotowych skargach, przepisów EKPC. Podobnie jak w sprawie El
Masri uzna³, i¿ rz¹d polski nie wywi¹za³ siê zarówno z proceduralnych jak
i materialnych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z art. 3 EKPC. Odnonie pierwszego z wymienionych aspektów, ETPC skonstatowa³, ¿e w³adze krajowe, mimo
i¿ wiedzia³y o charakterze dzia³añ agentów CIA w Kiejkutach, nie zrobi³y
nic, aby je uniemo¿liwiæ, chocia¿ by³y one niezgodne z prawem krajowym
i miêdzynarodowymi zobowi¹zaniami Polski81. Trybuna³ skrytykowa³ równie¿ dzia³alnoæ prokuratury polskiej, która powinna wszcz¹æ ledztwo
w koñcu 2005 r., po pojawieniu siê pierwszych informacji na temat black
sites. Podkreli³ tak¿e faktyczny brak woli prowadzenia ledztwa i podejrzane, niczym nieuzasadnione zmiany prokuratorów prowadz¹cych82. ETPC
zgani³ istnienie mo¿liwoci ca³kowitej i arbitralnej odmowy udzielenia wa¿nych informacji przez polskie organy cigania zarówno skar¿¹cym, jak i ich
rodzinom oraz opinii publicznej83. Brak prawnych i praktycznych gwarancji
realizacji zobowi¹zañ wynikaj¹cych z art. 2 i 3 EKPC oraz niespe³nienie
wymagañ szybkiego, szczegó³owego i skutecznego ledztwa skutkowa³y
naruszeniem przez RP art. 3 EKPC84.
79 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 410, 412 i 415-427; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 410, 412 i 415-430. ETPC zaznaczy³, ¿e brak wspó³pracy pañstwa z miêdzynarodowymi dochodzeniami prowadzonymi w zwi¹zku z operacjami CIA w Europie z lat 20052007 by³ wa¿nym elementem oceny, czy Polska wiadomie wspó³dzia³a³a w operacjach
prowadzonych przez CIA. Al Nashiri przeciwko Polsce, § 429; Husayn (Abu Zubaydah)
przeciwko Polsce, § 431.
80 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 441-442; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 435. Trybuna³ uzna³, na podstawie ugruntowanego orzecznictwa, i¿ pañstwo polskie odpowiada za tolerowan¹ dzia³alnoæ funkcjonariuszy pañstw obcych oraz za umo¿liwienie
wywiezienia skar¿¹cych do miejsca, gdzie bezporednio grozi im naruszenie praw i wolnoci zawartych w EKPC. Al Nashiri przeciwko Polsce, § 433, 452-453; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 443-444, 449-450.
81 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 488-489; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 482-483.
82 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 491-493; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 485-487.
83 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 494-495; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 488-489.
84 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 498-499; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 492-493. Zdaniem ETPC polskie ledztwo prowadzone w omawianych sprawach nie spe³nia³o standardów skutecznego ledztwa wynikaj¹cych z art.13 EKPC i w zwi¹zku z tym
dosz³o naruszenia tego przepisu w po³¹czeniu z jej art.3. Al Nashiri przeciwko Polsce,
§ 550-551; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 542-543.
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Dotyczy³o to równie¿ aspektu materialnego wspomnianego przepisu.
ETPC uzna³ za udowodnione, i¿ skar¿¹cy byli torturowani na terytorium
Polski przez agentów CIA. W zwi¹zku z faktem, ¿e w³adze RP zna³y charakter i cele podejmowanych w owym czasie dzia³añ CIA na jej terytorium
i wspó³pracowa³y w przygotowaniu i realizacji operacji tocz¹cej siê na jej
terytorium oraz w jakikolwiek sposób nie zapobieg³y takim dzia³aniom, skutkowa³o to niewype³nieniem zobowi¹zañ materialnych wynikaj¹cych z art. 3
Konwencji85.
Sposób pozbawienia wolnoci skar¿¹cych oraz ich pozas¹dowe przekazanie stanowi³y, wed³ug ETPC, ra¿¹ce naruszenie prawa do wolnoci osobistej
wynikaj¹cego z art. 5 EKPC86. W odniesieniu do braku zapewnienia skar¿¹cym prawa do s¹du przez rz¹d polski, Trybuna³ po raz kolejny u¿y³ konstrukcji nazwanej ra¿¹c¹ odmow¹ wymiaru sprawiedliwoci87. W przedmiotowych sprawach stanowi³y j¹: powa¿ne w¹tpliwoci dotycz¹ce s¹dzenia
skar¿¹cych  formalnie osób cywilnych  przez z³o¿one tylko z ¿o³nierzy
amerykañskie komisje wojskowe, deficyt gwarancji bezstronnoci i niezale¿noci tych komisji od w³adzy wykonawczej oraz ówczesny brak ich legitymacji zarówno wed³ug prawa USA, jak i prawa miêdzynarodowego, dopuszczenie przed s¹dem dowodów zdobytych za pomoc¹ tortur, co godzi w istotê
rz¹dów prawa i najbardziej podstawowe standardy miêdzynarodowe reguluj¹ce rzetelne postêpowanie s¹dowe88. Wspó³praca RP i jej pomoc przy wywiezieniu skar¿¹cych z terytorium Polski, mimo rzeczywistego i mo¿liwego do
przewidzenia ryzyka, ¿e mogliby byæ oni nara¿eni na ra¿¹c¹ odmowê wymiaru sprawiedliwoci, oznacza³a odpowiedzialnoæ pañstwa polskiego za naruszenie art. 6 ust. 1 EKPC89.

85 Dodatkowym z³amaniem postanowieñ wspomnianego przepisu by³o równie¿ pozas¹dowe wydanie skar¿¹cych do zagranicznych black sites, gdzie nara¿eni byli na dalsze maltretowanie. Al Nashiri przeciwko Polsce, § 517-18; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 512-13.
86 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 531; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 525.
Dzia³ania i zaniechania w³adz polskich zwi¹zane z pozbawieniem wolnoci i wywiezieniem
skar¿¹cych by³y tak¿e równoznaczne z ingerencj¹ w ich prawa chronione w art.8 Konwencji. Al Nashiri przeciwko Polsce, § 539-540; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 533-534.
87 Jest to naruszenie gwarancji zawartych z art. 6 EKPC tak fundamentalnych, ¿e
oznacza to zaprzeczenie lub zniszczenie istoty prawa chronionego w tym artykule. Zob.
Soering przeciwko Wielkiej Brytanii, § 113; Othman (Abu Qatada) przeciwko Wielkiej Brytanii, § 259; Al-Saadoon i Mufdhi przeciwko Wielkiej Brytanii, § 149.
88 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 562-567; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,
§ 552-557.
89 Al Nashiri przeciwko Polsce, § 568; Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, § 558.
Dodatkowo w sprawie Al Nashirigo ETPC, kontynuuj¹c d³ugoletni¹ liniê orzecznicz¹,
stwierdzi³ naruszenie przez w³adze polskie art. 1 Prot. 6 do EKPC w zwi¹zku z art. 2 i 3
Konwencji. Skar¿¹cego wydano do kraju gdzie grozi³o mu orzeczenie kary mierci, a rz¹d
RP nie podj¹³ starañ o jak najszybsze uchylenie takiego ryzyka poprzez uzyskanie od
w³adz USA odpowiednich zapewnieñ. Al Nashiri przeciwko Polsce, § 578-579.
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Jak ju¿ wspomniano podczas analizy orzeczenia w sprawie El-Masri,
fundamentaln¹ kwesti¹ dla treci rozstrzygniêcia ETPC w sprawach polskich dotycz¹cych wiêzieñ CIA, by³ sposób przeprowadzenia postêpowania
dowodowego i uznania przez Trybuna³ wskazywanego w skargach stanu
faktycznego. Dalsza czêæ rozstrzygniêæ by³a logiczn¹ konsekwencj¹ oceny
dowodów podnoszonych przez strony w przedmiotowych postêpowaniach.
S¹d strasburski zastosowa³ tu, standardowe w jego orzecznictwie domniemanie (szczególnie czêsto wystêpuj¹ce w sprawach o naruszenie art. 2 i 3
EKPC), i¿ w przypadku, kiedy skar¿¹cy zostaje zatrzymany lub pozostaje
pod opiek¹ funkcjonariuszy stron Konwencji i poniesie jaki uszczerbek, to
na pañstwie ci¹¿y obowi¹zek udowodnienia, ¿e nie przyczyni³o siê w ¿aden
sposób do powstania takiego uszczerbku90.
Zastosowanie wspomnianego domniemania wydaje siê szczególnie potrzebne w sprawach dotycz¹cych dzia³alnoci tajnych s³u¿b zwianych ze
zwalczaniem dzia³alnoci terrorystycznej, gdy¿ w tego typu przypadkach
mamy do czynienia z ponadprzeciêtnym poziomem poufnoci aktywnoci
pañstwa. Brak zastosowania takiego domniemania uniemo¿liwia³by w praktyce, dochodzenie naruszeñ praw zawartych w EKPC, zaistnia³ych podczas
prowadzenia tajnych operacji. Na aprobatê zas³uguje, podkrelenie przez
Trybuna³ w przedmiotowych sprawach, i¿ brak wspó³pracy w³adz polskich
z ETPC, jest przes³ank¹, która porednio wskazuje, ¿e urzêdnicy publiczni
wiedzieli lub przynajmniej mogli wiedzieæ, o dzia³alnoci agentów CIA
w wiêzieniu w Kiejkutach. Uznanie przez s¹d strasburski przetrzymywania
Al-Nashiriego i Husayna za udowodnione, na podstawie przes³anek porednich, wpisuje siê wiêc w d³ugoletni¹ liniê orzecznicz¹ ETPC w sprawach podobnych. S³usznoæ wnioskowania Trybuna³u w tych sprawach potwierdzona zosta³a w odtajnionym 9 grudnia 2014 r. streszczeniu raportu Komisji ds. wywiadu
amerykañskiego Senatu, dotycz¹cego systemu tajnych wiêzieñ CIA91.

5. Wnioski
Orzeczenie przez ETPC winy pañstwa polskiego w budz¹cych du¿e zainteresowanie wiatowej opinii publicznej sprawach dotycz¹cych systemu tajnych wiêzieñ CIA niesie za sob¹ istotne konsekwencje prawne i polityczne
zarówno w wymiarze krajowym jak i miêdzynarodowym. Du¿e znaczenie ma
tu równie¿ fakt kompleksowego naruszenia fundamentalnych praw i wolnoci dotycz¹cych fizycznego aspektu bezpieczeñstwa skar¿¹cych.
90 Zob. L. Zwaack, Right to Life, [w:] Theory and Practice of the European Convention
on Human Rights, red. P. van Dijk, A. van Rijn, F. van Hoof, L. Zwaack, Antwerpen
 Oxford 2006, s. 378390, .B. Vermeulen, op. cit., s. 424425.
91 Zob. Senate Select Committee Study of the Central Intelligence Agencys Detention
and Interrogation Program, s. 7375. http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf [dostêp: 10.12.2014].
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Podstawowym nastêpstwem prawnym tytu³owych wyroków jest, wynikaj¹cy z art. 46 EKPC, obowi¹zek wykonania przez pañstwo polskie decyzji
s¹du strasburskiego. Bior¹c pod uwagê dotychczasow¹ praktykê, wydaje siê,
¿e wyp³ata wyj¹tkowo wysokiego s³usznego zadoæuczynienia, zostanie tak¿e
w tych przypadkach sprawnie zrealizowana. Natomiast szereg problemów
mo¿e sprawiæ przeprowadzenie skutecznego ledztwa w sprawie tajnego
orodka CIA w Kiejkutach oraz ewentualne ukaranie funkcjonariuszy polskich s³u¿b specjalnych bezporednio winnych braku kontroli i egzekwowania prawa na terenie willi w Kiejkutach oraz ewentualnego pomocnictwa
agentom CIA, w dzia³aniach sprzecznych z polskim prawem, w tym konstytucj¹. Doprowadzenie ledztwa do koñca i ewentualne ukaranie winnych
wydaje siê jednak ma³o prawdopodobne. Diagnoza ta wynika ze zdecydowanie negatywnej oceny sposobu jego dotychczasowego prowadzenia, dokonanej
m. in. przez ETPC.
Wnikliwe przeprowadzenie wspomnianego dochodzenia powinno skutkowaæ nie tylko postawieniem w stan oskar¿enia bezporednich wykonawców
rozkazów  funkcjonariuszy polskich s³u¿b specjalnych, ale równie¿ ich
zwierzchników. Zasadnym wydaje siê tu równie¿ pytanie o odpowiedzialnoæ
(tak¿e, a mo¿e przede wszystkim konstytucyjn¹) najwy¿szych urzêdników
pañstwowych, którzy wydali zgodê na prowadzenie black site w Kiejkutach.
Mog³o to skutkowaæ czasowym zrzeczeniem siê suwerennoci nad czêci¹
terytorium RP. Wszczêcie ewentualnego postêpowania dotycz¹cego odpowiedzialnoci konstytucyjnej wymaga³oby jednak przeanalizowania treci tajnych umów polsko-amerykañskich oraz praktyki ich zastosowania. Kluczowym w tej kwestii, wydaje siê ustalenie, czy funkcjonariusze pañstwa
polskiego mieli uprawnienia i faktyczne mo¿liwoci kontroli, tego co dzieje
siê w tajnym wiêzieniu CIA oraz czy z takich mo¿liwoci korzystali. Jeli nie,
na co wskazuj¹ ustalenia ETPC, mog³oby to stanowiæ przes³ankê, do wszczêcia postêpowania, w sprawie czasowego nie sprawowania przez pañstwo
polskie praw suwerennych w black site w Kiejkutach. Bior¹c jednak pod
uwagê dotychczasowy, negatywny stosunek do wyjanienia wydarzeñ w Kiejkutach g³ównych polskich partii politycznych (których cz³onkowie dodatkowo
pe³nili wspomniane najwy¿sze urzêdy) ewentualne postawienie odpowiedzialnych decydentów przed Trybuna³em Stanu wydaje siê ma³o prawdopodobne.
Dodatkowo, nale¿a³oby wszcz¹æ równie¿ postêpowanie dotycz¹ce osób
pe³ni¹cych najwy¿sze funkcje publiczne po likwidacji tajnego wiêzienia CIA
w Polsce, które mia³y wiedzê na temat tajnego wiêzienia i nie powiadomi³y
o tym organów cigania.
Tytu³owe wyroki mog¹ równie¿ skutkowaæ szeregiem reperkusji na arenie miêdzynarodowej. Przede wszystkim, skala i sposób naruszeñ podstawowych praw cz³owieka w przedmiotowych sprawach oraz wielce prawdopodobne niewykonanie w ca³oci tytu³owych orzeczeñ, po raz kolejny postawi
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Polskê w grupie pañstw RE i UE, które postrzegane s¹ jako niedostatecznie
dbaj¹ce o przestrzeganie miêdzynarodowych standardów praw cz³owieka.
Jednoczenie pogwa³cenie przez RP obowi¹zku wspó³pracy z ETPC wynikaj¹cego z art. 38 EKPC, daje innym pañstwom np. Rosji, która czêsto narusza
tan przepis, argument, i¿ nie tylko ona tak postêpuje. Ewentualny konflikt
polityczny pomiêdzy stronami Konwencji oparty na takim wnioskowaniu
mo¿e doprowadziæ do znacznego zmniejszenia efektywnoci dzia³ania systemu EKPC.
Wreszcie, stan faktyczny wynikaj¹cy z omawianych wyroków, pozwala
postawiæ pytanie o stan relacji polsko  amerykañskich i ich równorzêdnoæ92. Stany Zjednoczone, odwo³uj¹c siê do lojalnoci sojuszniczej, wykorzysta³y pañstwo polskie (i szereg innych) do prowadzenia dzia³alnoci, która
w wietle prawa amerykañskiego by³a nielegalna i nie mog³aby odbywaæ siê
na terytorium USA. Jednoczenie ujawnienie kulisów zagranicznych wiêzieñ
CIA, nast¹pi³o w samych Stanach Zjednoczonych (m. in. na skutek skutecznej kontroli parlamentarnej), co narazi³o RP na odpowiedzialnoæ miêdzynarodow¹ z tytu³u naruszenia praw i wolnoci wiêzionych w CIA black sites.
Same Stany Zjednoczone takiej odpowiedzialnoci (w sensie prawnym) nie
ponios³y, gdy¿ nie s¹ czêci¹ systemu EKPC Rady Europy. Fakty te powinny
doprowadziæ polityków polskich do przewartociowania bilateralnych relacji
z USA.
Udzia³ pañstwa polskiego w systemie tajnych wiêzieñ CIA, móg³ równie¿
skutkowaæ znacznym zmniejszeniem bezpieczeñstwa obywateli polskich, zarówno przebywaj¹cych w Polsce jak i za granic¹. Mog³o to doprowadziæ do
obrania przez ró¿norodne skrajne organizacje islamistyczne Polski i Polaków, za cel zamachów terrorystycznych93.
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e RP by³a tylko jednym z wielu pañstw RE,
które wspó³pracowa³y w funkcjonowaniu systemu tajnych wiêzieñ CIA,
a wyjanianie szczegó³ów tego zjawiska nadal trwa, tak¿e ze znacz¹cym
udzia³em dzia³alnoci orzeczniczej ETPC94.
92 Czêsto w dyskursie zarówno krajowym, jak i miêdzynarodowym pojawiaj¹ siê tezy
o pewnego rodzaju wasalizacji Polski w stosunkach z USA. Egzemplyfikacj¹ takiego toku
mylenia mog¹ byæ s³owa szefa Narodowej S³u¿by Operacji Nielegalnych (National Clandestine Service) Jamsa L. Previtta Amerykanie nie zdaj¹ sobie z tego sprawy, ale Polska to
51 stan. Za: MSz, op. cit., s. 49.
93 Chocia¿ nie ma tu ¿adnego empirycznego potwierdzenia faktu zwiêkszenia siê niebezpieczeñstwa dla polskich obywateli w zwi¹zku z istnieniem w RP wiêzieñ CIA, czasami
jako jeden z powodów porwania i zabicia polskiego in¿yniera Piotra Stañczaka w Pakistanie podaje siê udzia³ Polski w systemie black sites. Zob. szerzej Analiza w sprawie oceny
rzetelnoci dzia³añ podejmowanych przez urzêdy pañstwowe w zwi¹zku z uprowadzeniem
i mierci¹ Piotra Stañczaka, Warszawa 2009. www.bbn.gov.pl/download/1/3898/AnalizadotPStanczaka.pdf [dostêp 10.08.2014].
94 Zob. Skargi do ETPC: Al Nashiri przeciwko Rumunii z 1.06.2012 r. nr skargi 33234/
12; Wyrok ETPC w sprawie Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce z 14.07.2011 r.
nr skargi 46454/11.
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LEGAL AND POLITICAL IMPLICATIONS OF CIA PRISONS
IN POLAND. JUDGMENTS OF EUROPEAN COURT
OF HUMAN RIGHTS IN CASES AL-NASHIRI I HUSAYN
(ABU ZUBAYDAH) VERSUS POLAND
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Summary

Establishment of a system of CIA black sites associated to announced by President
George W. Bush the war on terror constitute very serious threat to several fundamental
human rights. Details of functioning this system is also of great interest of world public
opinion.
The article contains extensive analysis of the results of numerous media publications,
international and domestic investigations connected with CIA secret prisons with particular
emphasis on black site in Kiejkuty Stare located in Poland. The paper discusses main thesis of
two judgments of European Court of Human Rights (ECtHR) (Al Nashiri and Abu Zubaydah
v. Poland) in which Poland were found guilty of breaching numerous articles of the European
Convention on Human Rights and the ECtHR case law in similar cases. The paper also
analyses possible legal and political implications of these judgments for the Polish State.
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I. Wprowadzenie
Po prze³omie politycznym roku 1989 profesor Tadeusz Jasudowicz by³
jedn¹ z tych kilku osób, od których polscy prawnicy i studenci uczyli siê
prawa praw cz³owieka, w tym  a w³aciwie zw³aszcza  Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka (dalej jako Konwencja). Z ksi¹¿ek Profesora poznawalimy treæ miêdzynarodowych aktów dotycz¹cych ochrony praw cz³owieka, sposób dzia³ania organów kontrolnych, wreszcie to, co w praktyce
stanowi prawdziwy obraz traktatowych standardów praw cz³owieka
 orzecznictwo miêdzynarodowych s¹dów oraz instytucji2. Nie by³a to jednak
nauka teoretyczna. Gdy wreszcie mo¿na by³o zacz¹æ kszta³towaæ w³asne
pañstwo, jego prawna reforma by³a zwi¹zana nie tylko z wprowadzeniem
demokratycznych procedur podejmowania decyzji, ale przede wszystkim
z podjêciem trudu rzeczywistego budowania pañstwa prawa, którego kluczowym elementem jest poszanowanie praw cz³owieka i podstawowych swobód.
W ramach takiej zmiany mylano o wejciu do Europy, rozumianym jako
przejêcie europejskich standardów prawnych. St¹d bardzo szybka akcesja
1
2

Autor jest sêdzi¹ ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Cz³owieka (kadencja 20142016).
Profesor Jasudowicz jest autorem lub wspó³autorem kilku prac prezentuj¹cych podstawy miêdzynarodowego prawa praw cz³owieka, m.in.: Prawa praw cz³owieka: dokumenty
miêdzynarodowe (wraz z B. Gronowsk¹ i C. Mikiem), Toruñ (kilka wydañ); Administracja
wobec praw cz³owieka, Toruñ 1996; Bioetyka i prawa cz³owieka, Toruñ 1997; O prawach
dziecka (wraz z B. Gronowsk¹ i C. Mikiem), Toruñ 1994; Europejskie standardy bioetyczne,
Toruñ 1998; Ochrona danych: standardy europejskie, Toruñ 1998; HIV/AIDS: standardy
europejskie, Toruñ 1998; Orzecznictwo strasburskie: zbiór orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, t. I i II, Toruñ 1998, t. III, Toruñ 2000; Wolnoæ religii: wybór materia³ów,
dokumenty, orzecznictwo, Toruñ 2001; Prawa rodziny  prawa w rodzinie w wietle standard miêdzynarodowych: orzecznictwo strasburskie, Toruñ 1999.
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Polski do Rady Europy i ratyfikacja Konwencji3. Oczywicie reforma pañstwa, oznaczaj¹ca efektywne przyswojenie sobie przez polskie instytucje
standardów prawnych naszego kontynentu, by³a procesem d³ugotrwa³ym.
Polega³ on ukszta³towaniu i zakorzenieniu siê w prawniczym myleniu
o prawie stylu, który odwo³ywa³by siê do treci standardów praw cz³owieka.
W procesie okrelania treci europejskich standardów praw cz³owieka
podstawow¹ rolê odgrywa Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka (dalej jako
Trybuna³ lub ETPCz). Konwencja zosta³a wszak pomylana nie jako jeszcze
jeden podnios³y akt prawny na temat praw cz³owieka, którego realizacja
zale¿y od (nierzadko brakuj¹cej) dobrej woli poszczególnych pañstw sygnatariuszy, lecz mia³a staæ siê realnie dzia³aj¹cym traktatem. Dlatego ka¿da
osoba, która uwa¿a, ¿e jej konwencyjne prawa zosta³y naruszone, mo¿e siê
zwróciæ ze skarg¹ do ETPCz4. By³oby jednak naiwnoci¹ twierdzenie, ¿e
pocz¹wszy od utworzenia w 1959 r. Trybuna³ zawsze orzeka w taki sam
sposób. Chocia¿ ta czêæ g³ównego tekstu Konwencji, która dotyczy chronionych praw i wolnoci (rozdz. I), pozostaje niezmieniona od powstania traktatu w 1950 r., jej odczytanie przez sêdziów ETPCz ró¿ni³o siê w czasie.
Niniejszy tekst stanowi próbê zastanowienia siê nad strasbursk¹ dynamik¹. Jest nie tylko opisem zmian, jakie dokonywa³y siê w Trybunale
i metodologii jego pracy, lecz ma ambicjê nazwania przynajmniej pewnych
czynników, które powoduj¹, ¿e w pewnych okresach ETPCz orzeka³ powci¹gliwie, a w innych niezwykle odwa¿nie. Tezy amerykañskiego realizmu
prawniczego wskazuj¹cego, ¿e prawem jest to, co robi¹ sêdziowie, nie nale¿y
symplicystycznie rozumieæ jako twierdzenia mówi¹cego o sêdziowskim woluntaryzmie. Jako sêdziowie orzekaj¹ jednak konkretne osoby, maj¹ce okrelone pogl¹dy, m.in. na relacjê tego, co krajowe i miêdzynarodowe. S¹d
miêdzynarodowy nie jest kolejn¹ instancj¹ s¹dow¹ w sprawie; on siê tylko
jako odnosi do krajowego rozstrzygniêcia. To otwarte jako, wymagaj¹ce
konceptualnego ujêcia, jest kluczowe dla okrelenia zakresu kontroli Trybuna³u i jego sposobu wyrokowania.
Wnikliwie przygl¹daj¹c siê od wielu lat dzia³alnoci ETPCz, mam silne
wra¿enie, ¿e odchodzi on obecnie od mocnych tez i zdecydowanego orzekania
z ostatniej dekady XX wieku i pocz¹tku bie¿¹cego stulecia. Uprzedzaj¹c ju¿
jedno z moich spostrze¿eñ: Trybuna³ nie dzia³a w pró¿ni, lecz znajduje siê
porodku europejskiego procesu. Sprawny przebieg integracji naszego kontynentu, a zw³aszcza zdarzenia lub decyzje wiadcz¹ce o wzmacnianiu
tej integracji, zachêcaj¹ do proeuropejskiego mylenia i wyrokowania. Gdy
3 Polska zosta³a cz³onkiem Rady Europy ju¿ 26.11.1991 r. Tego samego dnia podpisa³a
te¿ Konwencjê, a ratyfikowa³a j¹ 19.01.1993 r. Deklaracjê o uznaniu jurysdykcji Trybuna³u
z³o¿ono 1.05.1993 roku.
4 Prawo do skargi indywidualnej zosta³o zapisane ju¿ w pierwotnym tekcie Konwencji, lecz mechanizm kontroli przeszed³ olbrzymi¹ ewolucjê. Obecny model skargowy z dzia³aj¹cym w trybie ci¹g³ym ETPCz zosta³ ukszta³towany przez Protokó³ nr 11, który wszed³
w ¿ycie 1.11.1998 r.
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natomiast proces europejski napotyka przeszkody lub zatrzymuje siê, os³abia
to te¿ gotowoæ do podejmowania kroków integracyjnych, w tym proeuropejskiego orzekania. Dzisiaj Europa nie ma najlepszego czasu. St¹d pytanie,
zawarte w tytule artyku³u, o to, czy Trybuna³, który by³ czêci¹ naszego
dowiadczenia europejskiego i zafascynowa³ nas swoim rozmachem, pozostaje nadal t¹ sam¹ instytucj¹.

II. Doktryna krajowego marginesu swobody
1. Pocz¹tki
Podstawowym instrumentem prawnym okrelaj¹cym zakresy uprawnieñ
w³adz krajowych oraz ETPCz jest doktryna (teoria) krajowego marginesu
swobody ocen (margin of appreciation, marge dappréciation)5. Zak³ada ona,
¿e zgodnie z zasad¹ subsydiarnoci zagwarantowanie konwencyjnych praw
i swobód stanowi przede wszystkim zadanie pañstw cz³onkowskich Konwencji6. Trybuna³ mo¿e wkroczyæ dopiero wtedy, gdy poprawnoæ krajowej realizacji postanowieñ Konwencji rodzi w¹tpliwoci. Powstaje pytanie o próg
zastrze¿eñ, które uprawniaj¹ do zakwestionowania postêpowania pañstwa.
Czy te zastrze¿enia musz¹ byæ istotne, czy te¿ wystarcza nawet niewielka
niezgodnoæ, bo liczy siê realizacja wspólnego europejskiego standardu?
Trybuna³ uzna³, ¿e ocenne uprawnienia krajowe s¹ zawsze konfrontowane z pytaniem o zakres w danym przypadku europejskiego standardu. Jeli
ten ostatni jest ukszta³towany mocno (lub Trybuna³ uznaje, ¿e tak w³anie
jest), pañstwo ma ograniczone uprawnienia w³asne. Krajowy margines swobody istnieje jednak w ka¿dej sytuacji, do której odnosz¹ siê postanowienia
Konwencji. Czasami jest on znaczny, w innych sytuacjach  niewielki.
5 Najpe³niejsze w jêzyku polskim opracowanie na temat doktryny krajowego marginesu swobody ocen to praca A. Winiewskiego, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, Gdañski 2008. Z niezwykle bogatej literatury
obcej warto wskazaæ dwie monografie: H.C. Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine
in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, The Hague 1996 i Y. AraiTakahashi, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the
Jurisprudence of the ECHR, Antwerpen 2002. Sama konstrukcja marginesu swobody ocen
nie jest przy tym strasburskim wynalazkiem, lecz pochodzi z francuskiej doktryny prawa
administracyjnego, gdzie okrela granice swobody uznania (w³adzy dyskrecjonalnej). Czasami obok pojêcia marginesu swobody ocen pojawiaj¹ siê inne okrelenia, takie jak obszar
dyskrecjonalnoci (area of discretion)  wyrok ETPCz z 2.03.1987 r. (sk³ad plenarny)
w sprawie Weeks przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 9787/82, Series A. 114,
par. 52; oraz uprawnienie do dokonywania ocen (power of appreciation, pouvoir
dappréciation)  wyrok ETPCz z 18.06.1971 r. w sprawie De Wilde, Ooms i Versyp przeciwko Belgii (sk³ad plenarny), skargi nr 2832/66, 2835/66, 2899/66, Series A. 12, par. 93. Tym
okreleniom nale¿y jednak nadawaæ znaczenie to¿same z marginesem swobody.
6 P.G. Carozza, Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights
Law, American Journal of International Law 2003, t. 97, nr 1.
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Zrekapitulowane powy¿ej rozumienie konstrukcji krajowego marginesu
swobody ocen jest nastêpstwem interpretacji dokonanej przez ETPCz dopiero w latach 70-tych ubieg³ego wieku. Wczeniej ta konstrukcja by³a u¿ywana
w niezwykle w¹skim zakresie, ³¹cz¹c siê z mo¿liwoci¹ notyfikowania przez
pañstwo decyzji o uchyleniu siê od stosowania zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z Konwencji w przypadku wojny lub innego niebezpieczeñstwa publicznego
(art. 15 Konwencji)7. S³usznie zak³adano, ¿e do oceny, czy taka szczególna
sytuacja zachodzi, najbardziej uprawnione s¹ w³adze danego pañstwa, które
znaj¹ miejscowe okolicznoci i uwarunkowania. Ze swojej natury, chocia¿
w w¹sko okrelonym obszarze aplikacyjnym (derogacje), margines swobody
ocen mia³ jednoznacznie prokrajowy wektor i by³ szeroki.
Generalizacja konstrukcji marginesu ocen, polegaj¹ca na jej wyprowadzeniu poza obszar owiadczeñ derogacyjnych, dojrzewa³a na prze³omie lat
60-tych i 70-tych XX wieku8, ale konceptualne ujêcie znalaz³a w wyroku
Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 1976 r.9 Tam te¿ okrelono
test s³u¿¹cy precyzyjniejszemu wyra¿eniu perspektywy analitycznej przyjmowanej przez Trybuna³ i sprawowanej przezeñ kontroli.
Punktem wyjcia jest za³o¿enie, ¿e Konwencja pozostawia w³adzom krajowym  tak legislatywie stanowi¹cej prawo, jak i s¹dom, które to prawo
poddaj¹ interpretacji i stosuj¹  margines swobody ocen. Uprawnienia te nie
s¹ jednak nieograniczone. To do organów konwencyjnych nale¿y ostateczna
ocena, czy ograniczenie lub sankcja dadz¹ siê pogodziæ z obowi¹zkiem ochrony
7 Raport EKPCz 26.09.1958 r. w sprawie Grecja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu,
skarga nr 176/56, Yearbook 195859, t. 2; wyroki ETPCz wyr. z 14.11.1960 r., 7.04.1961 r.
i 1.07.1961 r. w sprawie Lawless przeciwko Irlandii, skarga nr 332/57, Series A. 1, 2, i 3.
Pojêcie marginesu swobody ocen po raz pierwszy wyst¹pi³o w raporcie komisji z 19.12.1959
r. w sprawie Lawless, Series B. 1, par. 90; raport w sprawie Grecja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu pos³uguje siê pojêciem rodka uznania (measure of discretion), par. 143.
Zob. tak¿e C. Feingold, The doctrine of the margin of appreciation and the European Convention on Human Rights, Notre Dame Law Review 1977, t. 53. Z literatury dotycz¹cej
art. 15 wska¿ê na dwie pozycje: R.St.J. Macdonald, Derogations under article 15 of the
European Convention on Human Rights, Columbia Journal of Transnational Law 1997,
t. 36; M. OBoyle, The margin of appreciation and derogation under article 15: ritual incantation or principle?, Human Rights Law Journal 1998, t. 19. W polskiej literaturze
B. Latos, Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, Warszawa 2008, rozdz. III.
8 Identyfikowanie pewnych europejskich punktów odniesienia by³o wiêc widoczne ju¿
w wyroku ETPCz z 23.07.1968 r. (sk³ad plenarny) w sprawie zwanej belgijskim sporem
jêzykowym (Belgian Linguistic Case; case relating to certain aspects of the laws on the use
of languages in education in Belgium), skargi nr 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/
/63 i 2126/64, Series A. 6, par. 5 i 10; póniej w postêpowaniach dotycz¹cych wolnoci
zwi¹zkowych: wyrok ETPCz z 27.10.1975 r. (sk³ad plenarny) w sprawie Union of Belgian
Police przeciwko Belgii, skarga nr 4464/70, Series A. 19, par. 39; wyroki ETPCz
z 6.02.1976 r. w sprawach Swedish Engine Drivers Union przeciwko Szwecji, skarga
nr 5614/72, Series A. 20, par. 40 oraz Schmidt i Dahlström przeciwko Danii, skarga nr
5589/72, Series A. 21, par. 36.
9 Wyrok ETPCz z 7.12.1976 r. (sk³ad plenarny) w sprawie Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 5493/72, Series A. 24.
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konwencyjnego prawa. Krajowy margines swobody ocen  wed³ug sformu³owania Trybuna³u  zawsze idzie rêka w rêkê z europejsk¹ kontrol¹ (par. 49)10.
Trybuna³ wskaza³, ¿e realizuj¹c kontroln¹ funkcjê, zwraca szczególn¹
uwagê na zasady charakterystyczne dla demokratycznego spo³eczeñstwa.
Sprawa Handyside dotyczy³a swobody wypowiedzi, wiêc identyfikowane zasady odnosi³y siê do tej w³anie wolnoci. Stanowi ona jeden z zasadniczych
filarów takiego spo³eczeñstwa, jeden z podstawowych warunków jego postêpu i rozwoju ka¿dej osoby. (...) Nie ogranicza siê do informacji i pogl¹dów,
które s¹ odbierane przychylnie, uwa¿ane za nieobraliwe lub neutralne, lecz
odnosi siê tak¿e do tych, które obra¿aj¹, oburzaj¹ lub wprowadzaj¹ niepokój
w pañstwie lub czêci spo³eczeñstwa. Takie s¹ wymagania pluralizmu, tolerancji, otwartoci na inne pogl¹dy, bez których nie istnieje »demokratyczne
spo³eczeñstwo«. Oznacza to (...), ¿e ka¿dy »wymóg«, »warunek«, »ograniczenie«, »kara« musz¹ byæ proporcjonalne do celu, któremu s³u¿¹ (par. 49).
Podsumowuj¹c wskazane przez siebie zasady Trybuna³ stwierdzi³, ¿e
jego zadaniem nie jest zastêpowanie s¹dów krajowych, lecz jedynie kontrola
swobody ocen, które prowadz¹ do wydanych przez te s¹dy rozstrzygniêæ.
Trybuna³ zbada jednak krajowe orzeczenia na tle wszystkich okolicznoci
sprawy, ³¹cznie z treci¹ danej publikacji, argumentami i dowodami skar¿¹cego, przedstawionymi tak w postêpowaniu w kraju, jak i poza nim.
Zreferowane zasady stanowi³y odpowied na odmienne stanowiska
przedstawione Trybuna³owi nie tylko przez strony postêpowania, ale zw³aszcza przez orzekaj¹c¹ wówczas Europejsk¹ Komisjê Praw Cz³owieka (dalej
jako Komisja lub EKPCz)11, podzielon¹ w kwestii zasadnoci skargi12. Komisja, daleka od jednomylnoci, uzna³a stosunkiem omiu g³osów przeciwko
piêciu (przy jednym wstrzymuj¹cym siê), ¿e nie dosz³o do naruszenia Konwencji. Wed³ug wiêkszoci jej cz³onków jak i w³adz brytyjskich, badaj¹c zarzuty nale¿a³o wy³¹cznie sprawdziæ, czy angielskie s¹dy dzia³a³y rozs¹dnie
i w dobrej wierze13. Przeciwnego zdania by³a mniejszoæ Komisji uwa¿aj¹ca,
¿e nie wystarczy ograniczyæ siê do minimalistycznego przegl¹du orzeczeñ
10

dyside.

Wskazywane w niniejszej czêci opracowania paragrafy pochodz¹ z wyroku Han-

11 Rozstrzygaj¹c o zasadnoci zarzutów, Europejska Komisja Praw Cz³owieka wydawa³a raporty. Ratyfikacja Konwencji przez pañstwo prowadzi³a jedynie do mo¿liwoci wnoszenia przeciwko takiemu pañstwu skarg miêdzypañstwowych. Procedura skargi indywidualnej do Komisji, jak i powstanie jurysdykcji Trybuna³u wobec pañstwa, wymaga³y z³o¿enia
dodatkowej deklaracji akceptuj¹cej. Na temat ówczesnej procedury rozpoznania skargi
i reformy dokonanej w 1998 r. Protoko³em nr 11 zob. np. B. Gronowska, Reforma procedury kontrolnej Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka z 1950 r.  wybrane zagadnienia,
Przegl¹d Prawa Europejskiego 1996, nr 1.
12 Zapis stanowisk stron, raport komisji wraz ze zdaniami równoleg³ymi i odrêbnymi
znajduj¹ siê w Series B. 22.
13 Dlatego pomimo pewnych ogólniejszych uwag na temat roli swobody wypowiedzi
i jej znaczenia komisja nie podjê³a dok³adniejszej analizy ingerencji i szybko przesz³a do
konkluzji, i¿ nie z³amano art. 10 (par. 157 i 158 raportu).
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s¹dów angielskich; ingerencjê trzeba poddaæ analizie bezporednio w wietle Konwencji i niczego poza ni¹14.
Przyjêcie pierwszej propozycji redukowa³o zakres strasburskiej kontroli.
Komisja i Trybuna³ musia³yby poprzestaæ na sprawdzeniu, czy dzia³anie
krajowych instytucji nie by³o motywowane z³¹ wiar¹ oraz arbitralne. Nie
stwierdziwszy tego orzeka³yby  nawet maj¹c w¹tpliwoci co do zasadnoci
krajowych argumentów  i¿ nie dosz³o do z³amania Konwencji. Mniejszoæ
Komisji chcia³a natomiast poddaæ ingerencjê badaniu w autonomicznej perspektywie europejskiego standardu, zrywaj¹c z krajowymi odniesieniami.
Sformu³owane przez Trybuna³ zasady zdaj¹ siê stanowiæ próbê znalezienia kompromisu miêdzy obiema propozycjami. Starano siê to robiæ bez radykalnego odejcia od dotychczasowego orzecznictwa. Dlatego regu³y oznajmione w sprawie Handyside nie tworz¹ spójnego obrazu; zdaj¹ siê zmierzaæ
 jak ka¿dy kompromis  do usatysfakcjonowania obu stron15. Wa¿ne jednak,
¿e Trybuna³ nie poprzestaje na konstatacji, i¿ krajowej decyzji nie mo¿na
zarzuciæ braku dobrej wiary oraz absurdalnoci. Krajowe instytucje dokonuj¹ce ingerencji musz¹ wykazaæ, ¿e jest ona konieczna, czyli wynika z pilnej
potrzeby spo³ecznej (pressing social need, besoin social impérieux), tj. zobiektywizowanych racji ogólnych, oraz jest wsparta istotnymi oraz dostatecznymi
powodami (relevant and sufficient, pertinents et suffisants), czyli zobiektywizowanymi racjami indywidualnymi (par. 48 i 50).
Podczas okrelania w sprawie Handyside, czy krajowa ingerencja realizuje wskazane powy¿ej wymogi Trybuna³ pos³u¿y³ siê kryterium porównawczego konsensu. Kszta³t konwencyjnego standardu powi¹zano z treci¹ prawa i praktyki pañstw cz³onkowskich. W wyroku wydanym w sprawie
Handyside nie dopatrzono siê z³amania Konwencji. Chocia¿ ta sama publikacja, za któr¹ w Anglii ukarano wydawcê, w innych pañstwach Konwencji nie
wywo³a³a reakcji prawa, to jednak uznano, ¿e w grê wchodzi ochrona moralnoci publicznej, a jej rozumienie ró¿ni siê w poszczególnych krajach (par.
48). Ale jak pokaza³y póniejsze wyroki, ETPCz by³ te¿ gotów podczas rozpoznawania skarg u¿yæ argumentacji, która nazywam zasadnicz¹16. Strasburscy sêdziowie koncentrowali siê wtedy na autonomicznym kontekcie Kon-

14 Cytat ten stanowi celne i adekwatne podsumowanie stanowiska mniejszoci komisji,
dokonane w póniejszym wyroku (par. 47). W rzeczywistoci powsta³y cztery zdania odrêbne, dwa wspólne i dwa indywidualne. K³adziono w nich nacisk na ró¿ne aspekty autonomicznej, konwencyjnej analizy ingerencji i jej t³a.
15 Zwraca na to uwagê m.in. P. Wachsmann, dostrzegaj¹c w wyroku Handyside wahania miêdzy elementami dorodkowymi a odrodkowymi, rozumianymi jako wzmacniaj¹ce
i os³abiaj¹ce europejsk¹ kontrolê (Une certaine marge dappréciation. Considération sur les
variations du contrôle européen en matière de liberté dexpression, w: Les droits de lhomme
au seuil du troisieme millenaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles 2000,
s. 1019).
16 I.C. Kamiñski, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, Analiza krytyczna, Warszawa 2010, s. 813 i nast.
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wencji, identyfikuj¹c wynikaj¹ce z tego aktu prawnego wartoci i za³o¿enia,
by nastêpnie w ich perspektywie dokonaæ swojej oceny. Bez znaczenia by³y
wówczas rozwi¹zania istniej¹ce w pañstwach cz³onkowskich17. Co wiêcej,
szeroki margines swobody ocen w sprawach dotycz¹cych moralnoci nie
przeszkodzi³ Trybuna³owi stwierdziæ z³amania Konwencji, gdy przedmiotem
skargi by³y brytyjskie oraz irlandzkie przepisy penalizuj¹ce stosunki homoseksualne18, praktyka ch³osty istniej¹ca w szkockich szko³ach publicznych19
czy belgijskie nakazy prawne dotycz¹ce kobiet, które urodzi³y dziecko poza
zwi¹zkiem ma³¿eñskim20. Analogicznie ETPCz wyrokowa³ w innych obszarach, gdzie zak³adano szeroki margines krajowych uprawnieñ decyzyjnych,
np. w przypadku prawa do wolnych wyborów21.

2. Póniejsza praktyka Trybuna³u
W póniejszej praktyce orzeczniczej Trybuna³u mo¿na wyró¿niæ dwa sposoby kontrolowania krajowej decyzji: pe³ny (ETPCz zastêpuje swoj¹ ocen¹
ocenê dokonan¹ przez w³adze krajowe) i ograniczony (krajowa ocena zostanie zakwestionowana tylko wtedy, jeli jest dotkniêta oczywistym b³êdem,
tzn. nie mo¿e uchodziæ za rozs¹dn¹)22. W drugim przypadku wystarcza, aby
wybroniæ ingerencjê, ¿e jest ona usprawiedliwiona istotnymi racjami; nie
dochodzi ju¿ natomiast do dalszego badania, czy podane racje s¹ równie¿
dostateczne23. Niestwierdzenie przez Trybuna³ z³amania Konwencji wcale
przy tym nie oznacza podzielenia pogl¹dów w³adz krajowych, lecz jedynie

17 Por. moje rozwa¿ania o wypowiedzi politycznej i ochronie interesów prawnych polityków, Ograniczenia , rozdz. III.
18 Wyrok ETPCz z 22.10.1981 r. (sk³ad plenarny) w sprawie Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 7525/76, Series A. 45; wyrok ETPCz z 26.10.1988 r.
(sk³ad plenarny) w sprawie Norris przeciwko Irlandii, skarga nr 10581/83, Series A. 142.
19 Wyrok ETPCz z 25.02.1982 r. w sprawie Campbell i Cosans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 7511/76 i 7743/76, Series A. 48.
20 Wyrok ETPCz z 13.06.1979 r. (sk³ad plenarny) w sprawie Marckx przeciwko Belgii,
skarga nr 6833/74, Series A. 31.
21 Wyrok ETPCz z 6.10.2005 r. (Wielka Izba) w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (nr 2), skarga nr 74025/01, ECHR 2005IX.
22 Zob. P. Wachsmann, La Cour européenne des droits de lhomme et la liberté dexpression: renforcement ou affaiblissement du contrôle, w: Perspectives du droit international
et européen, Recueil détudes à la mémoire de Gilbert Apollis, Paris 1992, s. 151 i nast.;
P. Rolland, Le contrôle dopportunité par la Cour européenne des droits de lhomme, w:
Conseil constitutionel et Cour européenne des droits de lhomme (red. P. Rolland, F. Sudre),
Paris 1990, s. 47 i nast.; Y. Galland, Les obligations des journalistes dans la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de lhomme, Revue trimestrielle des droits de lhomme
2002, s. 858 i nast.; F. Sudre, La protection de la proprieté par la Cour européenne des
droits de Ihomme, Recueil Dalloz Sirey 1988, s. 76.
23 N. Lavender, The problem of margin of appreciation, European Human Rights Law
Review 1997, nr 4, s. 388.
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uznanie, ¿e wskazanych przez nie powodów nie mo¿na zakwestionowaæ jako
nieracjonalnych lub arbitralnych24.
Kontrola ograniczona jest strukturalnie po³¹czona z za³o¿eniem o szerokim marginesie ocen posiadanym przez w³adze krajowe. Powstaje wiêc pytanie, w jakich sytuacjach takie szerokie uprawnienia ocenne istniej¹, a tym
samym Trybuna³ nie powinien wkraczaæ w oceny krajowych instytucji.
W przypadku szerokiego marginesu swobody ocen nacisk po³o¿ony jest na
zasadê subsydiarnoci; gdy znacznych uprawnieñ ocennych pañstwo Konwencji nie ma, priorytetem jest uniwersalnoæ (europejskoæ) standardu25.
W literaturze mo¿na znaleæ liczne próby rekonstrukcji strasburskiego
orzecznictwa, maj¹ce na celu udzielenie odpowiedzi na postanowione powy¿ej pytanie. We wszystkich propozycjach powtarza siê wspólny motyw: przekonanie o niemo¿liwoci zidentyfikowania jednego dominuj¹cego czynnika
czy te¿ kryterium. W praktyce nale¿y ³¹cznie rozwa¿yæ wiele elementów,
które nie daj¹ siê jednoznacznie hierarchizowaæ i musz¹ byæ poddawane
zindywidualizowanej analizie. Rekonstruowana regu³a, ale oderwana od
innych, stanowi zatem jedynie pewn¹ wskazówkê o ró¿nym stopniu wa¿noci26.
Poród powtarzaj¹cych siê normatywnych i empirycznych parametrów,
które decyduj¹ o istnieniu b¹d braku szerokiego marginesu ocen, wskazuje
siê na:
a) konsens rozwi¹zañ w pañstwach Konwencji;
b) rodzaj (naturê) prawa;
c) wartoæ (dobro, interes) uzasadniaj¹c¹ ingerencjê;
d) rodzaj (naturê) zobowi¹zania pañstwa  zasadniczo margines swobody jest szeroki w przypadku obowi¹zków pozytywnych;
e) obszar polityki (szczególne re¿imy, np. wojskowy, wiêzienny);
f) wystêpowanie pewnych rozwi¹zañ w innych traktatach oraz aktach
prawnych;
g) istnienie w danym kraju wahañ co do rozumienia pewnych przepisów
b¹d ich zasadnoci;
h) naruszenie rdzenia prawa (akceptowanie wiêc niewielkich ograniczeñ);
i) istnienie lokalnych sytuacji;
j) sytuacje wyj¹tkowe;
k) sytuacje transformacji ustrojowej.
24 Niezwykle czytelnie wyrazi³ to sêdzia Rudolf Bernhardt w opinii równoleg³ej do
wyroku Wingrove przeciwko Zjednoczonemu Królestwu pisz¹c, ¿e istot¹ krajowego marginesu swobody jest to, ¿e jeli ró¿ne opinie s¹ mo¿liwe i rzeczywicie istniej¹, sêdzia miêdzynarodowy powinien interweniowaæ, gdy krajowa decyzja nie mo¿e byæ rozs¹dnie uzasadniona (wyrok ETPCz z 25.11.1996 r., skarga nr 17419/90, RJD 1996V).
25 P. Mahoney, Universality versus subsidiarity in the Strasbourg case law on free speech: explaining some recent judgments, European Human Rights Law Review 1997, nr 4,
s. 379.
26 I. de la Rasilla del Moral, The increasingly marginal appreciation in the margin-ofappreciation doctrine, German Law Journal 2006, t. 7, nr 6, s. 615.
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Dla przewidywalnoci strasburskiego orzecznictwa kluczowe staje siê
mo¿liwie precyzyjne opisanie zakresów owych typów i kontekstów oraz czynników, które s¹ z nimi zwi¹zane. Tymczasem elementy i czynniki brane
przez Trybuna³ pod uwagê czêsto dzia³aj¹ w przeciwnych kierunkach, co
powoduje niepewnoæ oczekiwanego orzeczenia. Brak dok³adniejszych wskazówek, usprawiedliwiane sformu³owaniem, ¿e ingerencja znajduje siê w granicach ocennych uprawnieñ w³adz, powoduje, ¿e doktryna marginesu swobody ocen jest ³¹czona z arbitralnoci¹ orzecznictwa27. Konstrukcja marginesu
swobody ocen nie zmusza Trybuna³u do wyt³umaczenia siê ze swojej decyzji,
bo mo¿na poprzestaæ na stwierdzeniu, dokonawszy jedynie ograniczonej analizy, ¿e krajowa ingerencja nie wykracza³a poza obszar dyskrecjonalnych
uprawnieñ pañstwa.
W dyskusji wokó³ doktryny marginesu swobody ocen daj¹ siê zidentyfikowaæ dwa podstawowe stanowiska. Pierwsze opiera siê na za³o¿eniu, ¿e
doktryna jest naturalnym produktem podzia³u uprawnieñ: z jednej strony
pañstw do dokonania pewnych wyborów prawnych, a z drugiej Trybuna³u do
sprawowania kontroli28. Konwencja, której skutecznoæ zabezpiecza istnienie
ETPCz, ma jednak na celu ograniczenie krajowych uprawnieñ dyskrecjonalnych. Analogicznie dzieje siê zreszt¹ na poziomie krajowym w przypadku
konstytucyjnych gwarancji dla praw i swobód ludzkich, które maj¹ zawêziæ
obszar dopuszczalnych wyborów legislacyjnych oraz indywidualnych rozstrzygniêæ29. Zdaniem Paula Mahoneya jaka przestrzeñ uprawnieñ, aczkolwiek mo¿e byæ ona niewielka, zawsze pozostanie przy pañstwie, bo to ono
ponosi wstêpnie i jako pierwsze odpowiedzialnoæ za realizacjê konwencyjnych
standardów30. Naturalnoæ i nieuniknionoæ doktryny (zró¿nicowanego) marginesu ocen ma te¿ potwierdzaæ jej zapo¿yczanie w orzecznictwie Komitetu
Praw Cz³owieka ONZ, Miêdzyamerykañskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka31,

27

M.R. Hutchinson, The margin of appreciation doctrine in the European Court
of Human Rights, International and Comparative Law Quarterly 1999, t. 48, s. 641.
Znakomity belgijski znawca konwencji P. Lambert nie zawaha³ siê napisaæ, ¿e doktryna
marginesu ocen odpowiada nie tylko za to, ¿e strasburskie orzecznictwo rodzi wra¿enie nie
tylko arbitralnoci, ale i absurdu (Chronique de jurisprudence de la Cour européennne des
droits de lhomme, JT 1997, s. 62).
28 P. Mahoney, Judicial activism and judicial restraint in the European Convention
of HR: two sides of the same coin; Human Rights Law Journal 1990, t. 11, nr 12, s. 81.
29 L. Garlicki, Wartoci kulturowe a orzecznictwo ponadnarodowe  kulturowy margines oceny w orzecznictwie strasburskim?, Europejski Przegl¹d S¹dowy 2008, nr 4, s. 4;
tego¿, The method of interpretation, w: Linterpretation constitutionelle (red. F. Melin-Soucramanien), Paris 2005, s. 140 i nast.
30 Tak¿e wg R.St.J. Macdonalda pojêcie marginesu jest obecne w ka¿dym wyroku,
niezale¿nie od tego, czy jest wyranie przywo³ywane. Zob. The margin of appreciation in
the jurisprudence of the European Court of Human Rights, w: International Law at the
Time of its Codification: Essays in Honour of Roberto Ago, Milan 1987, s. 208.
31 O. Bakircioglu, The application of the margin of appreciation doctrine in freedom
of expression and public morality cases, German Law Journal 2007, t. 8, nr 7, s. 713.

78

Ireneusz C. Kamiñski

jak i Trybuna³u Sprawiedliwoci Unii Europejskiej32. Sugeruje siê nawet
mo¿liwoæ przejêcia doktryny przez prawo miêdzynarodowe jako takie i to
pomimo jej wyranego odrzucania przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci33.
Z drugiej strony znajduj¹ siê zdecydowani krytycy doktryny marginesu
swobody ocen. Znany brytyjski prawnik George Robertson nazywa margines
ocen tchórzliwym przybraniem, które czêsto s³u¿y³o do wybiegu, by uchyliæ
siê od rozstrzygania kontrowersyjnych zagadnieñ34. wietni holenderscy
znawcy Konwencji nie wahali siê okreliæ doktryny mianem b³êdnej, dopatruj¹c siê w niej rozprzestrzeniaj¹cej siê choroby.35 Lord Lester, pisa³
o marginesie swobody jako o tak liskim i nieuchwytnym (slippery and
elusive) jak wêgorz36. Ten sam autor obawia³ siê, ¿e w Europie rozszerzonej
w latach 90. XX wieku doktryna mo¿e prowadziæ do zmiennej geometrii
praw cz³owieka, dokonuj¹c erozji utrwalonych standardów przez nadanie
nienale¿nego znaczenia miejscowym okolicznociom, tradycjom i praktykom37. Taki scenariusz móg³ uprawdopodabniaæ wyrok Wielkiej Izby w sprawie Rekvenyi przeciwko Wêgrom38, akcentuj¹cy specyfikê okresu przejciowego zwi¹zanego z odchodzeniem od pañstwa autorytarnego do demokratycznego39.
32 J.A. Sweeney, A margin of appreciation in the internal market: lessons from the
European Court of Human Rights, LIEI 2007, t. 34, nr 1, s. 31 i nast.
33 Y. Shany, Towards a general margin of appreciation doctrine ininternational law?,
European Journal of International Law 2005, t. 16, nr 5.
34 Crimes against Humanity. The Struggle for Global Justice, London 1999, s. 5758.
Inny autor pisze, ¿e margines swobody ocen to najbardziej upolityczniony obszar Konwencji: E. Dommering, European Media Law (red. O. Castendyk, E. Dommering, A. Scheuer),
Austin 2008, s. 44.
35 P. Van Dijk, G.J.H. Van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on
Human Rights, The Hague 1998 (wyd. 3), s. 604.
36 La Convention européenne des droits de lhomme dans la nouvelle architecture de
lEurope, w: Actes du 8me colloque international sur la Convention européenne des droits
de lhomme, Strasbourg 1995, s. 236237.
37 Tam¿e, s. 246.
38 Wyrok ETPCz z 20.05.1999 r. (Wielka Izba) w sprawie Rekvenyi przeciwko Wêgrom,
skarga nr 25390/94, ECHR 1999III.
39 Obawy te siê nie spe³ni³y. Strasburskie organy by³y wrêcz sk³onne egzekwowaæ konwencyjne standardy wobec nowych pañstw cz³onkowskich z wiêksz¹ determinacj¹ ni¿ dzia³o siê to w przesz³oci w odniesieniu do starych cz³onków. J.A. Sweeney, Divergence and
diversity in post-communist European human rights cases, Connecticut Journal of International Law 2005, t. 21, s. 22; tego¿, Margins of appreciation: cultural relativity and the
European Court of Human Rights in the post-cold war era, International and Comparative
Law Quarterly 2005, t. 54, s. 467469; M. Dembour, M. Krzy¿anowska-Mierzewska, Ten
years on: the voluminous and interesting Polish case law, European Human Rights Law
Review 2004, s. 517. Por. tak¿e zdanie odrêbne sêdziego Sibranda Karela Martensa
w sprawie Cossey przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, gdzie wyrazi³ on pogl¹d, ¿e wiêksza
wspólnota pañstw cz³onkowskich wymaga wiêkszej jednolitoci i zdecydowanego egzekwowania konwencyjnych standardów (wyrok ETPCz z 27.09.1990 r. (sk³ad plenarny), skarga
nr 10843/84, Series A. 184).
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Radykalna krytyka pochodzi³a tak¿e od sêdziów. Ju¿ w 1997 r. belgijski
sêdzia Jan de Meyer napisa³ z zdaniu odrêbnym do wyroku Z. przeciwko
Finlandii, ¿e nadszed³ najwy¿szy czas, by Trybuna³ pozby³ siê w swojej
argumentacji tego pojêcia (marginesu swobody ocen  ICK). Ju¿ zbyt d³ugo
zwlekano z porzuceniem tej wywiechtanej frazy i z wyrzeczeniem siê relatywizmu, jaki ona rodzi³a. (...) Tam, gdzie chodzi o prawa cz³owieka, nie ma
miejsca na margines ocen, który zezwala pañstwu na podjêcie decyzji o tym,
co jest akceptowane. (...) Puste s³owa dotycz¹ce marginesu ocen (...) rodz¹
ograniczenia, które nie s¹ konieczne, powoduj¹c jedynie w sposób trudny do
zaakceptowania, ¿e pañstwo mo¿e zrobiæ wszystko, czego Trybuna³ nie uzna
za sprzeczne z prawami cz³owieka.
Taka terminologia, b³êdna co do zasady i chybiona w praktyce, powinna
zostaæ natychmiast porzucona40. Podobny pogl¹d, chocia¿ wyra¿ony przy
u¿yciu nie tak ostrego jêzyka, mo¿na odnaleæ w zdaniu równoleg³ym sêdziego Christosa Rozakisa, do³¹czonym do wyroku w sprawie Egeland i Hanseid
przeciwko Norwegii (okrelenie statusu prawnego ludzkiego embrionu)41.
Zdaniem krytyków konstrukcja marginesu swobody stanowi zatem immanentne zagro¿enie dla uniwersalnego (europejskiego) rozumienia praw
cz³owieka42, a konwencyjne swobody (prawa), z którymi ³¹czy siê co do zasady znaczne uprawnienia ocenne, nie s¹ traktowane jako rzeczywiste prawa
podstawowe43 . Czasami Trybuna³ odwo³uje siê nawet do konstrukcji marginesu przy rekonstruowaniu samej definicji konwencyjnego prawa, czego najbardziej znanym i uderzaj¹cym przyk³adem jest podejcie do prawa do ¿ycia
w sprawie Vo przeciwko Francji44.

40

Wyrok ETPCz z 25.02.1997 r., skarga nr 22009/93, RJD 1997-I.
Wyrok ETPCz z 16.04.2009 r. w sprawie Egeland i Hanseid przeciwko Norwegii,
skarga nr 34438/04. Sêdzia napisa³: w rzeczywistoci, jeli pojêcie marginesu swobody ma
jakikolwiek dzisiaj sens w orzecznictwie Trybuna³u, powinno byæ stosowane tylko w tych
sprawach, gdzie  po wnikliwym rozwa¿eniu  ETPCz ustala, ¿e w³adze krajowe s¹ bardziej ni¿ on uprawnione, by dokonaæ oceny lokalnych szczególnych okolicznoci, które istniej¹ w danym porz¹dku krajowym i, odpowiednio, maj¹ lepsz¹ wiedzê ni¿ s¹d miêdzynarodowy, by podj¹æ decyzjê, w najbardziej odpowiedni sposób, jak zaj¹æ siê dan¹ spraw¹.
Wtedy, i tylko wtedy, Trybuna³ powinien zrezygnowaæ ze swoich uprawnieñ do g³êbokiego
zbadania okolicznoci sprawy, ograniczaj¹c siê do zwyk³ego nadzoru nad krajowymi rozstrzygniêciami i weryfikuj¹c jedynie ich rozs¹dnoæ i brak arbitralnoci.
42 E. Benvenisti, Margin of appreciation, consensus and universal standards, New
York University Journal of International Law 1999, t. 31, s. 844.
43 J.G. Merrills, The Development of International Law by the European Court of Human Rights, Manchester 1993, s. 143; A.-D. Olinga, C. Picheral, La théorie de marge
dappréciation dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de lhomme,
Revue trimestrielle des droits de lhomme 1995, s. 584.
44 Wyrok ETPCz 8.07.2004 r. (Wielka Izba) w sprawie Vo przeciwko Francji, skarga
53924/00, ECHR 2004-VIII, par. 84-85.
41
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3. Spojrzenia na przysz³oæ koncepcji marginesu swobody
ocen
Jeszcze niedawno pisa³em, ¿e doktrynê marginesu swobody ocen nale¿y
widzieæ jako przejciowe narzêdzie s³u¿¹ce rozgraniczeniu uprawnieñ Trybuna³u i pañstw cz³onkowskich Konwencji45. Jej wprowadzenie do jêzyka strasburskich orzeczeñ towarzyszy³o procesowi tworzenia siê jednolitego europejskiego standardu46. Inaczej mówi¹c, doktryna marginesu ocen ma sens
wtedy, gdy wspólnego standardu jeszcze nie ma47. Jeli natomiast europejski
standard ju¿ powsta³, przywo³anie teorii marginesu ocen ma charakter jedynie retorycznej inkantacji48. W rzeczywistoci Trybuna³ dzia³a wówczas jak
swoisty s¹d czwartej instancji49, nie pozostawiaj¹c w³adzom krajowym jakichkolwiek w³asnych, niepodlegaj¹cych weryfikacji uprawnieñ ocennych.
Nawi¹zania w wyrokach do marginesu swobody ocen s¹ rutynowe, stanowi¹c
jedynie zwyk³¹ formu³ê stylistyczn¹ (une simple clause de style)50.
Pogl¹d ten muszê dzi zrewidowaæ. Na konferencji w Brighton, która
odby³a siê 1920.04.2012 r. podczas sprawowania przez Wielk¹ Brytaniê
przewodnictwa w Radzie Europy uzgodniono przygotowanie Protoko³u nr 15.
Zasadniczo ma on, poza kilkoma niewielkimi modyfikacjami Konwencji,
wprowadziæ do jej preambu³y zasady subsydiarnoci i krajowego marginesu
swobody ocen. Taka zmiana, której orêdownikiem by³a Wielka Brytania, lecz
wspar³o j¹ kilka innych krajów, dokonywa³aby strukturalnego ukrajowienia Konwencji, wyranie zak³adaj¹c ju¿ na pocz¹tku traktatu, ¿e to przede
wszystkim na pañstwie cz³onkowskim spoczywa stosowanie Konwencji,
45
46

Ograniczenia , s. 808 i nast.
Taki pogl¹d wyra¿a te¿ R.S.J. Macdonald, The margin of appreciation, w: The European System for the Protection of Human Rights (red. R.St.J. Macdonald, F. Matscher,
H. Petzold), Dordrecht 1993, s. 131; tak¿e O. Bakircioglu, wyd. cyt., s. 732.
47 Analogicznie M. de Salvia, który pisze o historycznej u¿ytecznoci teorii: Contrôle
européen et principe de subsidiarité: faut-il encore (et toujours) émarger à la marge
dappréciation? w: Protection des droits de lhomme: le perspective européenne, Protecting
Human Righths: the European Perspective, Studies in memmory of Rolv Ryssdal (red.
F. Maatscher, H. Petzold, L. Wildhaber), Köln 2000.
48 P. Wachsmann, Le délit doffense envers un chef dEtat étranger à lépreuve de Convention européenne des droits de lhomme, Revue trimestrielle des droits de lhomme
2003, t. 55, s. 992. J. de Meyer pisze, ¿e doktryna krajowego marginesu ocen mia³a równowa¿yæ powa¿ne odczytanie swobód zagwarantowanych w konwencji (Quelques aspects de
laction de la Cour européenne des droits de lhomme, Études et documents du Conseil
dÉtat 1988, nr 40, s. 273).
49 F. Sudre, Fonction publique et Convention européenne des droits de lhomme. Larrêt
Vogt de la Cour européenne des droits de lhomme ou lart de lillusionnisme juridique,
Revue trimestrielle des droits de lhomme 1996, s. 421423; J. Callewaert, Quel avenir
pour la marge dappréciation?, w: Protection des droits de lhomme: le perspective européenne, Protecting Human Righths: the European Perspective, Studies in memmory of Rolv
Ryssdal (red. F. Matscher, H. Petzold, L. Wildhaber), Köln 2000, s. 166; P. Wachsmann, Le
délit..., s. 992; P. Mahoney, Universality..., s. 373.
50 M. de Salvia, wyd. cyt., s. 384.
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a Trybuna³ wystêpuje w uzupe³niaj¹cej roli (subsydiarnoæ) i zawsze
uwzglêdnia krajow¹ specyfikê i uprawnienia ocenne (krajowy margines swobody ocen). Protokó³ nr 15 zosta³ 16.05.2013 r. przyjêty przez Komitet Ministrów Rady Europy, a do podpisów przez pañstwa cz³onkowskie Konwencji
jest otwarty od 24.06.2013 r. Dotychczas nowym protoko³em zwi¹za³o siê
10 pañstw (29 kolejnych go podpisa³o, w tym Polska).
Brytyjska propozycja jest po czêci nastêpstwem niezadowolenia w³adz
tego kraju z wyroków ETPCz, które stwierdza³y pogwa³cenie Konwencji
w zwi¹zku z pozbawieniem wszystkich wiêniów prawa do udzia³u w wyborach51, aktami maj¹cymi miejsce podczas wykonywania misji wojskowej
w Iraku52, a tak¿e zabrania³y ekstradycji osób podejrzanych o dzia³alnoæ
terrorystyczn¹53. Pocz¹tkowo propozycje Londynu sz³y jeszcze dalej: chciano,
aby Trybuna³ móg³ orzekaæ tylko w przypadku powa¿nego b³êdu, staj¹c siê
w konsekwencji swoistym s¹dem konstytucyjnym54.
W wietle Protoko³u nr 15 nie mo¿na ju¿ twierdziæ, ¿e konstrukcja marginesu ocen to przejciowe narzêdzie prawne, które nie jest przydatne (potrzebne) w tych przypadkach, gdy istnieje wyranie zdefiniowany europejski
standard. Protokó³ utrwali sytuacjonistyczne podejcie Trybuna³u do analizowanych sytuacji, powstrzymuj¹c zapewne te¿ przed formu³owaniem nowych
zasad, które jednoznacznie wyra¿a³yby treæ europejskiego zobowi¹zania.
Taka sytuacja bêdzie charakteryzowa³a zw³aszcza ten obszar, gdzie ETPCz
stosuje klauzulê limitacyjn¹, która odwo³uje siê do kryterium koniecznoci
ingerencji (art. 8-11 g³ównego teksty Konwencji, ale i inne przepisy Konwencji i protoko³ów dodatkowych, z którymi Trybuna³ po³¹czy³ analogiczny test).
Ju¿ teraz zreszt¹, jeszcze przed wejciem w ¿ycie Protoko³u nr 15, mo¿na
obserwowaæ wiêksz¹ gotowoæ ETPCz, by nie stwierdzaæ naruszenia limitacyjnych przepisów Konwencji. Przyk³adowo, podczas gdy w pierwszej dekadzie obecnego wieku Trybuna³ bardzo rzadko godzi³ siê z krajow¹ ingerencj¹
w sprawach dotycz¹cych swobody wypowiedzi, w roku 2012 zaakceptowa³
dokonane ograniczenie a¿ 19 razy na 50 spraw55 . Trudno te¿ oczekiwaæ, by
dojrzewaj¹ce ju¿ w strasburskim orzecznictwie zakwestionowanie in toto
51 Wyrok ETPCz z 6.10.2005 r. (Wielka Izba) w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (nr 2), skarga nr 74025/01, ECHR 2005-IX; wyrok ETPCz z 23.11.2010 r.
w sprawie Greens i M.T. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 60041/08 i 60054/
08, ECHR 2010.
52 Wyrok ETPCz z 7.07.2011 r. (Wielka Izba) w sprawie Al-Skeini i inni przeciwko
Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 55721/07, ECHR 2011.
53 Wyrok ETPCz z 17.02.2012 r. w sprawie Othman (Abu Qatada) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 8139/09, ECHR 2011.
54 Zob. podsumowanie najnowszych zmian wynikaj¹cych z Protoko³u nr 15 oraz propozycji sugerowanych podczas praz nad tym aktem dokonane przez prezesa Trybuna³u
D. Spielmanna, Allowing the right margin: the European Court of Human Rights and the
national margin of appreciation doctrine: waiver or subsidiarity of European review?, dostêpne na http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20140113_Heidelberg_ENG.pdf.
55 W kolejnym roku by³o to odpowiednio 11 razy na 42 wyroki.
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sankcji karnych wymierzanych za przekroczenie granic dozwolonej wypowiedzi, sta³o siê teraz konwencyjnym standardem56.
Pomimo gwarancji dla konstrukcji marginesu swobody ocen, które bêd¹
nastêpstwem wejcia w ¿ycie Protoko³u nr 15, nie s¹dzê, by ta zmiana
Konwencji musia³a prowadziæ do podwa¿enia dotychczasowego dorobku
orzeczniczego ETPCz. Uwa¿am, ¿e ewolucja ku wspólnemu standardowi
prawnemu jest jednokierunkowa: gdy powstanie ju¿ taki standard, a tym
samym margines swobody ocen ulegnie zmniejszeniu, nie mo¿e póniej dojæ
do ukrajowienia standardu (zwiêkszenia marginesu swobody). Do takiego
pogl¹du uprawnia Statut Rady Europy, który okrela, ¿e jednym z celów tej
organizacji jest osi¹gniêcie wiêkszej jednoci miêdzy jej cz³onkami, aby
chroniæ i wcielaæ w ¿ycie idea³y i zasady stanowi¹ce ich wspólne dziedzictwo
(art. 1 pkt a) Statutu)57. Preambu³a Konwencji powtarza formu³ê mówi¹c¹
o wiêkszej jednoci dopowiadaj¹c, ¿e jednym ze sposobów osi¹gniêcia jednoci jest ochrona i rozwój praw cz³owieka i podstawowych wolnoci.58
Zachowanie wartoci le¿¹cych u podstaw Konwencji opiera siê przy tym na
jednolitym pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw cz³owieka.
Przyjêcie pogl¹du o jednokierunkowoci ewolucji orzecznictwa ETPCz
(ku wiêkszej ochronie) wyklucza powrót do stanowiska zajmowanego w przesz³oci przez Trybuna³, lecz nastêpnie zarzuconego, które skutkowa³o mniejsz¹ ochron¹ konwencyjnych praw59. A fortiori trudno zgodziæ siê z akcepto56 W 2004 r. Trybuna³ uzna³ za sprzeczne z Konwencj¹ kary pozbawienia wolnoci,
stanowi¹ce reakcjê na przekroczenie granic swobody wypowiedzi (z wy³¹czeniem dwóch
wyj¹tkowych sytuacji polegaj¹cych na mowie nienawici i wezwaniu do przemocy): wyrok
ETPCz z 17.12.2004 r. (Wielka Izba) w sprawie Cumpãnã i Mazãre przeciwko Rumunii,
skarga nr 33348/96, ECHR 2004-XI. Wydawa³o siê, ¿e nastêpnie pod¹¿a ku zakwestionowaniu sankcji karnych jako takich, zob. I.C. Kamiñski, Ograniczenia , rozdz. XVII.2.
57 W dwóch urzêdowych jêzykach Rady Europy ten przepis brzmi nastêpuj¹co  ang.:
The aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the
purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common
heritage; fr.: Le but du Conseil de lEurope est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun.
58 Tak te¿ m.in. wiceprezes EKPCz W. Ganshof van der Meersch, Le caractère autonome des termes et la marge dappréciation des gouvernements dans linterprétation de la
Convention européenne des droits de lhomme, w: Protecting Human Rights: the European
Dimension. Studies in honor of G.J. Wiarda (red. F. Matscher, H. Petzold), Köln 1988,
s. 201 i by³y szef kancelarii Trybuna³u, a obecnie sêdzia P. Mahoney, Judicial..., s. 67. Zob.
tak¿e powo³anie siê na ten aspekt integracji w wyroku ETPCz z 23.03. 1995 r. (Wielka
Izba) w sprawie Loizidou przeciwko Turcji (zastrze¿enia wstêpne), skarga nr 15318/89,
Series A. 310, par. 77. S¹ jednak i autorzy, którzy obawiaj¹ siê i krytykuj¹ jednokierunkowy scenariusz. Zob. np. Lord Mackay of Clashfern, The margin of appreciation and the
need for balance, w: Protection des droits de lhomme: le perspective europeenne, Protecting
Human Righths: the European Perspective, Studies in memmory of Rolv Ryssdal (red.
F. Matscher, H. Petzold, L. Wildhaber), Köln 2000, s. 842843.
59 Uwa¿am zatem, ¿e Trybuna³ nie mo¿e przywróciæ zgodnoci z Konwencj¹ kary
pozbawienia wolnoci w kontekcie art. 10 (po wyroku wyrok ETPCz z 17.12.2004 r. (Wielka Izba) w sprawie Cumpãnã i Mazãre przeciwko Rumunii, skarga nr 33348/96, ECHR
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waniem dzisiaj stanowiska sêdziowskiej mniejszoci, które zosta³o wyra¿one
w zdaniach odrêbnych do³¹czonych do wydanych w przesz³oci formacyjnych wyroków, gdy póniejsza linia orzecznicza potwierdzi³a wybór dokonany przez wiêkszoæ60 Uwa¿am ponadto, ¿e wykluczone jest cofniêcie siê do
za³o¿eñ i wyobra¿eñ twórców Konwencji (historyczna wyk³adnia), gdy
ETPCz odszed³ ju¿ od nich w swoich rozstrzygniêciach, zwracaj¹c uwagê na
dynamiczny aspekt Konwencji i potrzebê ewolucyjnej interpretacji jej postanowieñ.
Rekonstruuj¹c konwencyjny standard istniej¹cy w czasie orzekania (zakres i znaczenie zobowi¹zania pañstwa), Trybuna³ odwo³ywa³ siê do innych
norm prawa miêdzynarodowego dotycz¹cych danej materii. Przyk³adowo,
rozstrzygaj¹c o tym, czy art. 11 (wolnoæ zrzeszania siê) daje zwi¹zkom
zawodowym uprawnienie do zawierania uk³adów zbiorowych, ETPCz odwo³a³ siê nie tylko do regulacji krajowych (sprawdzanie konsensu pañstw cz³onkowskich), ale i relewantnego prawa miêdzynarodowego, tj. konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, Europejskiej Karty Spo³ecznej, Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej (sprawdzanie standardu miêdzynarodowoprawnego)61. W konsekwencji standard wynikaj¹cy z Konwencji nie by³ traktowany jako samodzielny i minimalny, lecz korelowany z aktualnym stanem
prawa miêdzynarodowego (zw³aszcza wi¹¿¹cego pozwane pañstwo) i ujmowany jako ewoluuj¹cy ku wiêkszej ochronie prawnej.
W najnowszym orzecznictwie s¹ jednak wyroki, w których Trybuna³
przyjmuje, odwo³uj¹c siê do art 19, ¿e jego zadaniem jest stosowanie wy³¹cznie Konwencji i kontrola przewidzianego w niej minimalnego progu ochrony. Bez znaczenia pozostaj¹ wiêc wi¹¿¹ce dane pañstwo inne instrumenty
prawa miêdzynarodowego, ustanawiaj¹ce wy¿szy standard ochronny. Przyk³adem jest wyrok I.R. i G.T. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, w którym
2004-XI), ani uznaæ, ¿e art. 9 (wolnoæ myli, sumienia i wyznania) nie gwarantuje prawa
do odmowy s³u¿by wojskowej ze wzglêdów wiatopogl¹dowych (po wyroku wyrok ETPCz
z 7.07.2011 r. (Wielka Izba) w sprawie Bayatyan przeciwko Armenii, skarga nr 23459/03,
ECHR 2011).
60 Dlatego nie podzielam pogl¹du polskiego sêdziego Krzysztofa Wojtyczka o w¹skim
rozumienia prawa do wolnych wyborów, sprowadzonym zasadniczo do aspektu instytucjonalnego (zdanie odrêbne do wyroku ETPCz z 15.07.2014 r. w sprawie Zorniæ przeciwko
Boni Hercegowinie, skarga nr 3681/06 wyroku ETPCz z 12.08.2014 r. w sprawie Firth
i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 47784/09, 47806/09, 47812/09, 47818/
09, 47829/09, 49001/09, 49007/09, 49018/09, 49033/09 i 49036/09), kwestionowania obowi¹zku proceduralnego, gdy zabójstwo (lub podejrzana mieræ) ma miejsce przed zwi¹zaniem siê danego pañstwa Konwencj¹ oraz sugerowania, ¿e Konwencja nie jest stosowana
ekstraterytorialnie i w przypadku, gdy w sprawie zastosowanie znajduj¹ postanowienia
miêdzynarodowego prawa humanitarnego (zdanie równoleg³e do wyroku ETPCz
z 21.10.2013 r. (Wielka Izba) w sprawie Janowiec i inni przeciwko Rosji, skargi nr 55508/
07 i 29520/09).
61 Wyrok ETPCz z 12.11.2008 r. (Wielka Izba) w sprawie Demir i Baykara przeciwko
Turcji, skarga nr 34503/97, ECHR 2008. Co wiêcej, Trybuna³ uzna³, ¿e przeszkod¹ dla
takiej rekonstrukcji nie jest fakt, ¿e Turcja nie jest stron¹ czêci z przywo³anych aktów
prawa miêdzynarodowego.
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oznajmiono, ¿e standard dotycz¹cy proceduralnych gwarancji, jakie powinny
mieæ osoby niewpuszczone do kraju ze wzglêdu na zagro¿enia dla bezpieczeñstwa narodowego, okrelony w wyroku Trybuna³u Sprawiedliwoci UE
w sprawie Z.Z. przeciwko Secretary of State for the Home Department62, nie
ma zastosowania  jako wy¿szy  w strasburskim postêpowaniu63. Na nakaz
zwi¹zania ETPCz jedynie normatywnym kszta³tem Konwencji zwracaj¹ te¿
uwagê pewni sêdziowie, kontestuj¹cy u¿ycie przez Trybuna³, przy rekonstrukcji konwencyjnego standardu, innych traktatów prawa miêdzynarodowego64.
Chocia¿ tak podejcie z wyroku I.R. i G.T. przeciwko Zjednoczonemu
Królestwu, jak i pogl¹dy powci¹gliwych sêdziów ETPCz nale¿¹ w dzisiejszej praktyce Trybuna³u do mniejszoci, mo¿na mówiæ o zawê¿eniu u¿ycia
komparatystycznego dossier przywo³ywanego w rozstrzyganych sprawach.
W wyroku Vallianatos i inni przeciwko Grecji strasburscy sêdziowie odwo³ali
siê w swojej argumentacji tylko do miêkkiego prawa Rady Europy (rezolucje
i rekomendacje Zgromadzenia Parlamentarnego i Komitetu Ministrów), gdy
badali, czy ograniczenie mo¿liwoci zawarcia zwi¹zku partnerskiego jedynie
przez osoby ró¿nych p³ci stanowi naruszenie zakazu dyskryminacji w zwi¹zku z prawem do ¿ycia prywatnego i rodzinnego (art. 14 i 8 Konwencji)65.
Pominêli natomiast ustawodawstwo Unii Europejskiej66. Kontrastuje to
z szerokim u¿yciem europejskiego materia³u porównawczego (z kluczow¹
rol¹ Karty Praw Podstawowych) w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii,
gdy Trybuna³ ustala³ zakres konwencyjnego prawa do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego (art. 12)67.

III. Skarga indywidualna
W centrum strasburskiego systemu kontrolnego znajduje siê skarga indywidualna. Liczba skarg sukcesywnie siê zwiêksza³a, osi¹gaj¹c we wrzeniu
2012 r. niemal 160 tysiêcy. Obecnie (dane z czerwca 2014 r.) jest to niespe³na
62 Wyrok TSUE z 4.11.2013 r. w sprawie C-300/11, Z.Z. przeciwko Secretary of State
for the Home Department.
63 Wyrok ETPCz z 28.01.2014 r. w sprawie I.R. i G.T. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 14876/12 i 63339/12.
64 Zob. zdanie odrêbne sêdziów Paula Mahoneya i Krzysztofa Wojtyczka do wyroku
ETPCz z 11.03.2014 r. w sprawie Abdu przeciwko Bu³garii, skarga 26827.08.
65 Wyrok ETPCz z 7.11.2013 r. (Wielka Izba) w sprawie Vallianatos i inni przeciwko
Grecji, skargi nr 29381/09 i 32684/09, par. 91.
66 Na wynikanie (poparcie) konkluzji wyroku tak¿e z prawa Unii Europejskiej zwrócili
natomiast uwagê autorzy zdania równoleg³ego do³¹czonego do wyroku (sêdziowie Josep
Casadevall, Ineta Ziemele, Danutë Joèienë i Linos-Alexandre Sicilianos).
67 Wyrok ETPCz z 24.06.2010 r. w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii, skarga
nr 30141/04, par. 60-61. Zobacz jednak te¿ zdanie odrêbne Giorgio Malinverniego, do którego przy³¹czy³ siê Anatoly Kovler).
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85 tysiêcy. Spadek o po³owê liczby skarg czekaj¹cych na rozpoznanie móg³by
zostaæ potraktowany jako dowód na niezwyk³¹ operatywn¹ sprawnoæ Trybuna³u i jego kancelarii. Rzeczywistoæ jest du¿o bardziej z³o¿ona i wcale nie
nastraja optymistycznie.
Trybuna³ jest chronicznie niedofinansowany. Jego bud¿et na rok 2014
zamyka suma 67.650.400 euro. Jest to szeciokrotnie mniej ni¿ rodki oddane do dyspozycji du¿o mniej zapracowanego Trybuna³u Sprawiedliwoci Unii
Europejskiej68. Zwiêkszenie bud¿etu ETPCz wymaga³oby jednak uzgodnieñ
w ramach wszystkich 47 pañstw cz³onkowskich Rady Europy i Konwencji.
Wród nich s¹ i takie, którym nie zale¿y na usprawnieniu pracy Trybuna³u.
Aby usprawniæ rozpoznawanie skarg, Trybuna³ musia³ podj¹æ dzia³ania
naprawcze. Pewne ramy prawne stworzy³ Protokó³ nr 1469, który by³ pomylany jako dorana zmiana, poprzedzaj¹ca w³aciw¹ reformê ETPCz. Zamiast jednak  jak zak³adano  wejæ w ¿ycie w ci¹gu 2 lat od otwarcia do
podpisów, Protokó³, wymagaj¹cy zwi¹zania siê przez wszystkie pañstwa
Konwencji, nabra³ mocy prawnej dopiero po szeciu latach, tj. 1.06.2010 r.70
Przede wszystkim upraszcza³ procedurê rozpoznania skargi, pozwalaj¹c komitetowi trzech sêdziów na wydawanie wyroków w sprawach powtarzalnych
(wczeniej ka¿dy wyrok wymaga³ dzia³ania izby siedmiu sêdziów), a pojedynczemu sêdziemu na odrzucenie skargi jako w oczywisty sposób niedopuszczalnej (wczeniej wymagane by³o jednomylne rozstrzygniêcie komitetu).
W celu zidentyfikowania spraw nieujawniaj¹cych naruszenia Konwencji,
które móg³by odrzucaæ pojedynczy sêdzia, powo³ano tzw. sekcjê filtracyjn¹.
Jej dzia³anie budzi jednak ogromne zastrze¿enia, podobnie jak brak jakiegokolwiek uzasadnienia decyzji o uznaniu skargi za niedopuszczaln¹. Okaza³o
siê, ¿e Trybuna³ (pojedynczy sêdzia) podejmuje decyzjê negatywn¹ dla skar¿¹cego nie poddawszy skargi wnikliwszej analizie, opieraj¹c siê na rekomendacji prawnika kancelarii ETPCz. Praktyka Trybuna³u w tym zakresie sta³a

68
69

W 2014 r. bud¿et TS UE to 355.367.500 euro.
Na temat Protoko³u nr 14 zob. np. La réforme du système de contrôle contentieux de
la Convention européenne des droits de lhomme (red. G. Cohen-Jonathan, J.E. Flauss),
Bruxelles 2005; Protocol No. 14 and the Reform of the European Convention of Human
Rights, (red. P. Lemmens, W. Vandenhole),, Antwerpen 2005; R. Kowalska, Reforma Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, Biuletyn Biura Informacji Rady Europy 2004, nr 1;
S. Lagoutte, Le protocole 14 á la Convention européenne des droits de lhomme: une assurance de la pérennité du système européen de protection des droits?, Cahier de droit européen 2005, nr 12; T.Laubner, Relieving the Court of its success?  Protocol no. 14 to the
European Convention on Human Rights, German Yearbook of International Law 2004,
t. 47; M.A. Beernaert, Protocol 14 and the Strasbourg procedures: towards greater efficiency? And at what price?, European Human Rights Law Review 2004, nr 5.
70 Zob. I.C. Kamiñski, Rosja nie ratyfikuje Protoko³u 14 do Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka, Europejski Przegl¹d S¹dowy 2007, nr 5 oraz I.C. Kamiñski, Protokó³
nr 14 bis do EKPCz  dorana reforma procedury przed ETPCz, Europejski Przegl¹d S¹dowy 2009, nr 11; J.W. Reiss, Protocol No. 14 ECHR and Russian Non-Ratification: The
Current State of Affairs, Harvard Human Rights Journal 2009, t. 22.
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siê przedmiotem licznych interwencji krajowych organizacji prawniczych,
w tym polskiej Naczelnej Rady Adwokackiej.
Protokó³ nr 14 wprowadzi³ te¿ do tekstu Konwencji krytykowan¹ przez
organizacje pozarz¹dowe now¹ przes³ankê dopuszczalnoci skargi. Skarga
zostanie wiêc dzisiaj uznana za niedopuszczaln¹, jeli skar¿¹cy nie dozna³
znacz¹cego uszczerbku (obecny art. 35 ust. 3 pkt b). Zastrze¿enia formu³owane wobec nowej przes³anki spowodowa³y, ¿e os³abiono j¹ przez dodanie
formu³y, i¿ nie ma ona zastosowania, gdy poszanowanie praw cz³owieka
wymaga rozpatrzenia przedmiotu skargi i pod warunkiem, ¿e sprawa zosta³a nale¿ycie rozpatrzona przez s¹d krajowy. To ograniczenie eliminuje jednak
Protokó³ nr 15, stanowi¹cy nastêpstwo konferencji w Brighton.
Dotychczas Trybuna³ odwo³ywa³ siê do nowej przes³anki bardzo ostro¿nie71. Zmiana wprowadzana Protoko³em nr 15 mo¿e spowodowaæ, jeszcze
przed jej wejciem w ¿ycie, ¿e ETPCz bêdzie sk³onny do zmodyfikowania tej
linii orzeczniczej.
Podejcie Trybuna³u do skar¿¹cego cechowa³ przez d³ugie lata brak nadmiernego formalizmu. Zak³adano, ¿e liczy siê przede wszystkim zagwarantowanie poszanowania praw cz³owieka. Skar¿¹cy móg³ wiêc np. przed³u¿aæ
szeciomiesiêczny termin na wniesienie skargi, gdy w tym czasie przes³a³
jedynie zapowied je przes³ania (tzw. pismo wstêpne). Trybuna³ informowa³
wówczas o zarejestrowaniu sprawy, wskazuj¹c czas na sporz¹dzenie w³aciwej skargi i jej przekazanie do Trybuna³u.
Tak¹ praktykê zmieniono pocz¹wszy od 1.01.2014 r., dokonuj¹c w Regulaminie proceduralnym ETPCz rygorystycznego okrelenia wymogów skargi
oraz konsekwencji ich niespe³nienia. Zgodnie z rozbudowanym nowym
brzmieniem regu³y 47 skargê nale¿y z³o¿yæ na oficjalnym urzêdowym formularzu skargi (dostêpnym na stronie internetowej Trybuna³u w wersji elektronicznej w jêzykach urzêdowych pañstw-stron Konwencji), wype³niaj¹c
wszystkie jego czêci. Do skargi trzeba do³¹czyæ kopie dokumentów wiadcz¹cych o wyczerpaniu drogi krajowej, kopie wydanych w sprawie orzeczeñ
oraz  gdy skar¿¹cy dzia³a poprzez prawnika  orygina³ udzielonego pe³nomocnictwa. Rozmiar skargi nie powinien wykraczaæ poza urzêdowy formularz. Wyj¹tkowo do skargi mo¿na dodaæ pe³niejszy opis zarzutów oraz stanu
faktycznego, nie wiêkszy jednak ni¿ 20 stron.
71 Zob. raport przygotowany przez ETPCz: The new admissibility criterion under Article 35 § 3 (b) of the Convention: case-law principles two years on, Strasbourg 2012 (dostêpny
w wersji elektronicznej na http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_admissibility_criterion_ENG.pdf). Tak¿e np. A. Buyse, Significantly Insignificant? The Life in the
Margins of the Admissibility Criterion in Article 35 § 3 (b) ECHR, w: The realization of
human rights: when theory meets practice. Studies in honour of Leo Zwaak (red. B. McGonigle Leyh, Y. Haeck, C. Burbano Herrera, D. Contreras Garduno), Antwerp 2013; K. Holy,
Significant disadvantage suffered by the applicant as a new admissibility criterion before
the ECtHR  necessary development or too far-reaching restriction on the access to the
Court?, Silesian Journal of Legal Studies 2012, t. 4.
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Tak obszerna regulacja dotycz¹ca skargi, która nie jest pomocniczym,
instrukta¿owym dokumentem maj¹cym charakter praktycznych wskazówek
(practice directions), znalaz³a siê w wi¹¿¹cym Regulaminie proceduralnym
ETPC. Regu³a 47 okrela, ¿e niespe³nienie wymogów formalnych mo¿e spowodowaæ, ¿e skarga nie zostanie rozpatrzona przez Trybuna³, chyba ¿e
skar¿¹cy przedstawi zadowalaj¹ce wyjanienie zaistnia³ego braku lub
wady (ust. 5). Chocia¿ w Regulaminie wskazano jedynie na mo¿liwoæ nierozpoznania skargi, z wyjanieñ udzielanych przez kancelariê Trybuna³u
wynika, ¿e uchybienia w treci skargi, a nawet przekroczenie 20 stron dodatkowego opisu (!), spowoduj¹  przy braku adekwatnego wyjanienia  pozostawienie skargi bez rozpoznania.
O ile zrozumia³e jest podjêcie dzia³añ prowadz¹cych do usprawnienia
przez ETPCz mechanizmu rozpoznania skarg, w tym poprzez identyfikowanie tych skarg, które s¹ w oczywisty sposób niedopuszczalne, podstawowe
w¹tpliwoci musi rodziæ koncentrowanie siê na wymogach formalnych,
zw³aszcza ¿e dotychczasowa praktyka by³a dla skar¿¹cych bardzo przyjazna.
IV. Zakoñczenie
Sposób orzekania Trybuna³u, odczytanie przez strasburskich sêdziów postanowieñ Konwencji i rekonstrukcja wynikaj¹cego z niej standardu zmienia³y siê na przestrzeni 55 lat istnienia ETPCz. Ukszta³towanie w latach 70.
ubieg³ego wieku metody weryfikacji zarzutów stawianych w skardze (przede
wszystkim przy u¿yciu poddanej generalizacji i europeizacji doktryny marginesu swobody ocen) by³o wynikiem wiadomego wyboru dokonanego przez
sêdziów. To orzecznictwo nie zosta³o odebrane z entuzjazmem przez wszystkie pañstwa. Wskazywanie przez nie na kolejnych sêdziów osób gotowych
orzekaæ ostro¿niej prze³o¿y³o siê na s³absz¹ liniê orzecznicz¹ Trybuna³u w
latach 8072 . Kolejne dwie dekady to najlepszy w historii ETPCz czas ochrony
praw cz³owieka. Na lata 90. mo¿na patrzeæ nie tylko jako czas entuzjazmu
zwi¹zanego z zakoñczeniem podzia³u Europy (co ju¿ samo przez siê mog³o
powodowaæ wiêksz¹ sk³onnoæ do mocniejszych wyroków), ale jako okres,
gdy w Trybunale zasiedli sêdziowie z nowych pañstw cz³onkowskich, wyczuleni na zapewnienie skutecznych gwarancji dla praw cz³owieka73 . Ponadto, jak
pisa³ jeden z autorów, strasburski Trybuna³, wiadom swojej popularnoci
72 Lester A., Freedom of expression, w: The European System for the Protection of
Human Rights (red. R.St.J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold), Dordrecht 1993, s. 476.
73 G. Cohen-Jonathan, Lapologie de Pétain devant la Cour européenne des droits
de lhomme, RTDH 1999, s. 371378; P. Lambert, Racisme et liberté dexpression dans
la Convention européenne des droits de lhomme (w:) F. Matscher, H. Petzold, L. Wildhaber
(red.), Protection des droits de lhomme: la perspective européenne, Protecting Human
Righths: the European Perspective, Studies in memmory of Rolv Ryssdal, Köln 2000,
s. 735736.
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i sukcesu, stara³ siê nie rozczarowywaæ skar¿¹cych.74 Kryzys europejskiej
integracji, jaki pojawi³ siê pod koniec pierwszej dekady obecnego stulecia,
powodowa³ natomiast co najmniej zatrzymanie dotychczasowej linii orzeczniczej, z coraz mocniej artyku³owan¹, zw³aszcza przez niektórych nowych sêdziów, potrzeb¹ minimalistycznego odczytywania konwencyjnych standardów. Taki stan utrwala negatywne stanowisko grupy pañstw do mocnego
europejskiego orzekania przez ETPCz. Nie waham siê wskazaæ tu na Wielk¹
Brytaniê jako pañstwo, którego stanowisko wp³ywa i najbardziej kszta³tuje
ten trend.
Zawsze by³em zwolennikiem zdecydowanego, proeuropejskiego i kreuj¹cego standard konwencyjny orzekania przez Trybuna³. Mam nadziejê, ¿e
obecny, nienajlepszy okres jest przejciowy i ¿e  jak bywa³o w przesz³oci
 po os³abieniu linii orzeczniczej ETPCz nast¹pi jej o¿ywienie. Byæ mo¿e taki
impuls da akcesja Unii Europejskiej do Konwencji75. Oczywicie Trybuna³
(i szerzej  Rada Europy) wymagaj¹ powa¿nej, a nie tylko kosmetycznej
reformy. S¹dzê, ¿e do takich gruntownych zmian dojdzie. Jest coraz bardziej
prawdopodobne, ¿e dokonywaæ siê to ju¿ bêdzie w gronie mniejszym ni¿
47 obecnych cz³onków. Pewne pañstwa zosta³y cz³onkami Rady Europy
i Konwencji, pomimo powa¿nych w¹tpliwoci dotycz¹cych osi¹gniêcia przez
nie warunków akcesji. Obecnie co najmniej jedno z nich  Rosja  otwarcie
mówi o wyjciu ze strasburskiej Europy. Nie s¹dzê, by taka decyzja mia³a
istotny wp³yw na przysz³oæ Trybuna³u. Wrêcz przeciwnie  pozwoli³oby to
odci¹¿yæ tak Radê Europy, jak i ETPCz, potwierdzaj¹c wspólnotê wartoci
politycznych i prawnych, które stanowi¹ strasburski fundament. Ale to zagadnienie wymaga³oby ju¿ odrêbnego opracowania.

74 Lord Mackay of Clashfern, The margin of appreciation and the need for balance (w:)
F. Matscher, H. Petzold, L. Wildhaber (red.), Protection des droits de lhomme: le perspective europeenne, Protecting Human Righths: the European Perspective, Studies in memmory
of Rolv Ryssdal, Köln 2000, s. 838.
75 Niniejszy tekst powsta³ jeszcze przed wydaniem przez Trybuna³ Sprawiedliwoci
Unii Europejskiej opinii stwierdzaj¹cej niezgodnoæ traktatu o akcesji do Konwencji z traktatami europejskimi (opinia z 18.12.2014 r.). To rozstrzygniêcie nie zamyka jednak Unii
Europejskiej drogi do przyst¹pienia do Konwencji, chocia¿ ten proces oczywicie komplikuje. Ramy normatywne dla akcesji stworzy³ Protokó³ nr 14 i Traktat lizboñski. O ile zmieniona Protoko³em Konwencja mówi o tym, ¿e Unia Europejska mo¿e przyst¹piæ do Konwencji (art. 59 ust. 2), o tyle dokonuj¹cy zmiany traktatów europejskich Traktat lizboñski
pos³uguje siê trybem afirmatywnym (art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej mówi o
przyst¹pieniu Unii do Konwencji).
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN 2014.
IS IT STILL THE SAME COURT?
Key words:

European Convention of Human Rights, European Court of Human Rights,
margin of appreciation, case law evolution, integration process
Summary

The adjudication method used by the European Court of Human Rights (the Court)
evolved over decades and is still evolving. This paper is an attempt to determine the causes of
this change, the tools evoked by the Court to justify its powers of control as well as to justify
modifications of the case law. The key legal instrument is the doctrine of margin of appreciation remaining with the member states. This doctrine was initially established in the specific
context of derogation declarations allowed to states but has been profoundly redefined in the
70s. of the last century, becoming a general legal tool existing along with the concept of
subsidiarity. However, in those situations where the Court assumed the narrow scope of the
powers of appreciation for the members states, referring to the emergence  variously justified
 of a certain common European standard, the control exercised by the Court was deep and
detailed; the states were actually left no margin of appreciation. It is suggested in the paper
that the evolution of the Courts position is linked to the dynamics of the overall European
process. When this process intensifies, it encourages the Court to exert strict control over the
states. Currently, however, the integration of Europe is in crisis, what increases the pressure
on the Court to accept broader decision-making powers of the state. This pro-state trend is
likely to become stronger with the entry into force of Protocol No. 15, which would inscribe into
the preamble of the Convention the concepts of margins of appreciation and subsidiarity. But
already now some modifications are visible in the Courts case law. This recent phenomenon is
illustrated by recent rulings of the Court and the views of some judges expressed in judicial
opinions appended to the judgments.
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Wstêp
Inspiracj¹ do podjêcia tytu³owego tematu by³ artyku³ opublikowany
w codziennej prasie pt. Halo, ja nie s³yszê. By³a to historia g³uchego mê¿czyzny, który nie móg³ porozumieæ siê z bankiem, poniewa¿ procedury bankowe nie by³y dostosowane do obs³ugi nies³ysz¹cych klientów. Przyk³ady
barier, z którymi na co dzieñ spotykaj¹ siê w Polsce osoby niepe³nosprawne,
oczywicie mo¿na mno¿yæ. Poza najbardziej oczywistymi i widocznymi
w przestrzeni publicznej ograniczeniami komunikacyjnymi i architektonicznymi1, okazuje siê na przyk³ad, ¿e osoba nies³ysz¹ca nie mo¿e wezwaæ karetki albo stra¿y po¿arnej, poniewa¿ system alarmowy w Polsce nie obs³uguje
wiadomoci SMS.
Znoszenie barier w celu umo¿liwienia osobom niepe³nosprawnym czynnego udzia³u w ¿yciu publicznym i zwiêkszenia ich samodzielnoci, choæ
oczywiste i konieczne, sta³o siê szczególnie aktualne wobec faktu wejcia
w ¿ycie (z dniem 25 padziernika 2012 r.), w stosunku do Polski, Konwencji
o prawach osób niepe³nosprawnych (dalej: KPON albo Konwencja)2. Implementacja i prawid³owe stosowanie Konwencji bêdzie niew¹tpliwie w najbli¿szych latach stanowi³o wyzwanie zarówno dla polskich w³adz, jak i podmiotów niepublicznych, dlatego zasadne wydaje siê bli¿sze zastanowienie siê
1 Zob. M. Wysoki, Projektowanie uniwersalne  równoæ praw poprzez dostêpnoæ,
w: A. B³aszczak (red.), Najwa¿niejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskê Konwencji ONZ
o Prawach Osób Niepe³nosprawnych, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
2012, s. 31.
2 Sporz¹dzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1169.
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nad charakterem niektórych zobowi¹zañ pañstwa p³yn¹cych z Konwencji
oraz doprecyzowanie ich zakresu3. Przedmiotem niniejszego artyku³u jest
zatem zagadnienie teoretyczne o istotnym znaczeniu praktycznym.
Jak sugeruje tytu³ opracowania, bêdzie ono powiêcone dwóm kwestiom,
które oceniam jako kluczowe dla realizacji zobowi¹zañ i od których uzale¿nione jest korzystnie w zasadzie ze wszystkich przewidzianych w Konwencji
praw. S¹ to mianowicie: obowi¹zek dokonywania racjonalnych usprawnieñ4
(ang. reasonable accommodation) oraz dostêpnoæ (ang. accessibility).

1. Racjonalne usprawnienia oraz dostêpnoæ jako warunki
korzystania z innych praw
Ju¿ na etapie prac nad tekstem Konwencji obowi¹zek podejmowania
racjonalnych dzia³añ (kroków), maj¹cych na celu uwzglêdnienie potrzeb osób
niepe³nosprawnych, by³ widziany jako fundament ca³ego dokumentu oraz
warunek wstêpny  konieczny do nieograniczonego korzystania przez osoby
niepe³nosprawne ze wszystkich praw cz³owieka5.
W efekcie tego za³o¿enia, w ostatecznym brzmieniu Konwencji, obowi¹zek dokonywania racjonalnych usprawnieñ pojawia siê w kilku miejscach.
Ju¿ sam fakt liczby odwo³añ do wspomnianej koncepcji pozwala na uznanie
jej wagi; niemniej, nie jest to jedyny argument. Obowi¹zek ten zosta³ kilkakrotnie pokrelony w tekcie Konwencji w odniesieniu do poszczególnych
praw, jednak nie mo¿na zapomnieæ, i¿ zgodnie z art. 2, racjonalne usprawnienie ma s³u¿yæ umo¿liwieniu korzystania osobom niepe³nosprawnym ze
wszystkich [podkr. JKP] praw i wolnoci. Postanowieniem, które dodatkowo
rozci¹ga omawian¹ koncepcjê na ró¿norodne konteksty i sfery ¿ycia jest
art. 5 ust. 3 (równoæ i niedyskryminacja), w myl którego, W celu popierania równoci i likwidacji dyskryminacji, Pañstwa Strony podejm¹ wszelkie
odpowiednie kroki celem zapewnienia racjonalnych usprawnieñ. Mo¿na zatem zastanawiaæ siê, dlaczego w tekcie Konwencji, odwo³anie do obowi¹zku
dokonywania racjonalnych usprawnieñ powtórzono w odniesieniu do kilku wybranych praw? Jedynym racjonalnym wyt³umaczeniem wydaje siê byæ zamiar
szczególnego wzmocnienia tego¿ obowi¹zku w obszarach zidentyfikowanych
3 Ogólnie na temat stosowania Konwencji zob. J. Kapelañska-Prêgowska, Wdra¿anie,
stosowanie i kontrola wykonywania Konwencji ONZ o prawach osób-niepe³nosprawnych,
w: A. Giedrewicz-Niewiñska, M. Szab³owska-Juckiewicz, Zatrudnianie osób niepe³nosprawnych, Warszawa: Difin, 2014, s. 2336.
4 Polskie t³umaczenie angielskiego zwrotu reasonable accommodation oraz jego francuskiego odpowiednika aménagement raisonnable przyjmujê za tekstem Konwencji opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Niemniej, w mojej ocenie, bardziej odpowiednie by³oby t³umaczenie racjonalne przystosowanie, ewentualnie racjonalne dostosowanie.
5 R. Kayess, P. French, Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities, Human Rights Law Review 2008, nr 8, s. 10.
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jako najbardziej problematyczne. Warto zatem przeledziæ dok³adnie, w kontekcie jakich praw obowi¹zek dokonywania racjonalnych usprawnieñ zosta³
dodatkowo przypomniany.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 (Wolnoæ i bezpieczeñstwo osobiste), PañstwaStrony zapewni¹ osobom niepe³nosprawnym, które zostan¹ pozbawione wolnoci w wyniku jakiegokolwiek postêpowania, prawo, na zasadzie równoci
z innymi osobami, do gwarancji zgodnych z miêdzynarodowym prawem praw
cz³owieka i traktowanie zgodne z celami i zasadami niniejszej konwencji,
w³¹czaj¹c w to zapewnienie racjonalnych usprawnieñ. Uprzedzaj¹c wnioski
wci¹gniête na podstawie przeprowadzonej w dalszej czêci artyku³u analizy
orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka (dalej: ETPC lub
Trybuna³), mo¿na stwierdziæ, i¿ rzeczywicie sytuacje niedostosowanego do
potrzeb osób niepe³nosprawnych zatrzymania i pozbawienia wolnoci s¹ czêste i by³y ju¿ przedmiotem stosunkowo bogatego orzecznictwa ETPC.
Racjonalne usprawnienie dwukrotnie pojawia siê w kontekcie prawa
do edukacji. Zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. c KPON, realizuj¹c to prawo,
Pañstwa-Strony powinny zapewniæ, ¿e wprowadzane bêd¹ racjonalne
usprawnienia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Ponadto, Pañstwa powinny zapewniæ, aby osoby niepe³nosprawne mia³y dostêp do powszechnego
szkolnictwa wy¿szego, szkolenia zawodowego, kszta³cenia doros³ych i mo¿liwoci uczenia siê przez ca³e ¿ycie, bez dyskryminacji i na zasadzie równoci
z innymi osobami. W tym celu Pañstwa maj¹ zagwarantowaæ racjonalne
usprawnienia dla osób niepe³nosprawnych (art. 24 ust. 5).
Szczególny nacisk po³o¿ony na umo¿liwienie osobom niepe³nosprawnym
szerokiego dostêpu do edukacji realizuje ideê tzw. inclusive education. Odpowiednia edukacja na dobrym poziomie jest niew¹tpliwie warunkiem determinuj¹cym póniejsze ¿ycie zawodowe oraz spo³eczne, a co za tym idzie,
maj¹cym istotny wp³yw na samodzielne ¿ycie. Nie dziwi zatem fakt, i¿ Komitet ds. Praw Osób Niepe³nosprawnych (dalej: CRPD lub Komitet) w uwagach
koñcowych do raportów Pañstw-Stron Konwencji, wielokrotnie ju¿ podkrela³ koniecznoæ dokonywania usprawnieñ w kontekcie edukacji, o czym
jeszcze bêdzie mowa w dalszej czêci artyku³u.
Kolejnym, obok wykszta³cenia, warunkiem decyduj¹cym o mo¿liwoci
samodzielnego ¿ycia i korzystania z wielu innych praw i wolnoci cz³owieka,
jest zatrudnienie. W wietle postanowieñ art. 27 Konwencji, Pañstwa Strony uznaj¹ prawo osób niepe³nosprawnych do pracy, na zasadzie równoci
z innymi osobami; obejmuje to prawo do mo¿liwoci zarabiania na ¿ycie
poprzez pracê swobodnie wybran¹ lub przyjêt¹ na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostêpnym dla osób niepe³nosprawnych rodowisku
pracy. Na mocy tego postanowienia, Pañstwa Strony zobowi¹za³y siê chroniæ i popieraæ realizacjê prawa do pracy, równie¿ tych osób, które stan¹ siê
niepe³nosprawne w okresie zatrudnienia, poprzez podjêcie odpowiednich
kroków, w tym na drodze ustawodawczej, miêdzy innymi w celu zapewnienia
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wprowadzania racjonalnych usprawnieñ dla osób niepe³nosprawnych w miejscu pracy. Zagadnienie to równie¿ zostanie rozwiniête w dalszej czêci
artyku³u.
Postanowieniem Konwencji, które co prawda nie odwo³uje siê wprost do
racjonalnych dostosowañ, lecz które równie¿ wymaga od organów pañstwowych dokonywania odpowiednich zmian i udogodnieñ jest art. 13. PañstwaStrony zobowi¹za³y siê w nim do zapewnienia osobom niepe³nosprawnym
skutecznego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoci, w tym poprzez wprowadzenie dostosowañ proceduralnych i dostosowañ odpowiednich do ich wieku6,
w celu u³atwienia skutecznego udzia³u, bezporednio lub porednio ( ) we
wszystkich postêpowaniach prawnych ( ). Przepis ten co prawda nie odwo³uje siê espressis verbis do racjonalnych usprawnieñ, niemniej wydaje siê,
¿e zrêby koncepcji zosta³y w nim zachowane. Chodziæ tu zatem bêdzie
o dokonywanie takich u³atwieñ i usprawnieñ, które s¹ potrzebne, aby dostêp
do wymiaru sprawiedliwoci dla osób niepe³nosprawnych nie by³ iluzoryczny
i teoretyczny, lecz skuteczny. I nie chodzi tu bynajmniej o likwidowanie
barier architektonicznych, lecz bardziej wyrafinowane zmiany systemowe
i proceduralne.
Bêd¹ca równie¿ przedmiotem niniejszego opracowania dostêpnoæ,
zosta³a wyniesiona do rangi ogólnych zasad Konwencji, wymienionych
w art. 3. Zatem, mo¿na uznaæ, i¿ równie¿ ta koncepcja rozci¹ga siê na ca³¹
jej treæ. Choæ znów nie odwo³ano siê w tym miejscu do racjonalnych
usprawnieñ, wydaje siê, ¿e obowi¹zek ich dokonywania jest cile zwi¹zany
z takimi zasadami jak zasada poszanowania indywidualnej autonomii i niezale¿noci osoby oraz zasada pe³nego i skutecznego udzia³u i w³¹czenia
w spo³eczeñstwo.
Zdefiniowana w art. 9 dostêpnoæ ma polegaæ na zapewnieniu osobom
niepe³nosprawnym, na zasadzie równoci z innymi osobami, dostêpu do rodowiska fizycznego, rodków transportu, informacji i komunikacji, w tym
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a tak¿e do innych
urz¹dzeñ i us³ug, powszechnie dostêpnych lub powszechnie zapewnianych.
Tak rozumiana dostêpnoæ odnosi siê zatem do wszystkich sfer ¿ycia i ma
umo¿liwiæ osobom niepe³nosprawnym niezale¿ne ¿ycie.
Reasumuj¹c, teza o szerokim zakresie (zastosowaniu) przedmiotowym
obowi¹zku dokonywania racjonalnych usprawnieñ oraz dostêpnoci znajduje
swoje potwierdzenie zarówno w samym tekcie Konwencji, jak równie¿ jej
warstwie koncepcyjnej  a wiêc jako jej ratio legis. Wydaje siê, ¿e jest to
w du¿ej mierze efektem zmian w definiowaniu i postrzeganiu niepe³nosprawnoci nie jako fenomenu medycznego, lecz spo³ecznego. W tekcie Konwencji wielokrotnie zwraca siê uwagê na bariery, które utrudniaj¹ lub wrêcz
6 W wersji oryginalnej: procedual and age-related accommodations, st¹d polskie oficjalne t³umaczenie jest niekonsekwentne.
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uniemo¿liwiaj¹ korzystanie ze wszystkich praw cz³owieka, a które nale¿y
usuwaæ w³anie za pomoc¹ racjonalnych usprawnieñ oraz zapewnianiem dostêpnoci.
Kolejnym potwierdzeniem powy¿szej tezy jest przyk³ad naruszenia praw
wynikaj¹cych z art. 19 Konwencji (niezale¿ne ¿ycie i w³¹czenie w spo³eczeñstwo), art. 25 Konwencji (zdrowie) oraz obowi¹zków pañstwa p³yn¹cego
z art. 26 (rehabilitacja), na skutek odmowy dokonania racjonalnych usprawnieñ w postaci odmowy zgody na budowê basenu do hydroterapii dla celów
rehabilitacji osoby niepe³nosprawnej, która to odmowa zosta³a uzasadniona
brakiem zgodnoci projektu z planem zagospodarowania przestrzennego7.
Konwencja o prawach osób niepe³nosprawnych wyznaczy³a jasny kierunek oraz wzmocni³a koncepcje znajduj¹ce siê do tej pory w sferze zamierzeñ.
Niezaprzeczalnie to w³anie dziêki Konwencji, wiêcej mówi siê na forum
miêdzynarodowym o prawach osób niepe³nosprawnych oraz dyskutuje
o dzia³aniach potrzebnych do realizacji podstawowego jej za³o¿enia  czyli
pe³nego w³¹czenia osób niepe³nosprawnych do ¿ycia spo³ecznego.
Obecnie, Konwencja nie jest ju¿ jedynym dokumentem miêdzynarodowym, który zawiera odniesienia do racjonalnych usprawnieñ. Tytu³em przyk³adu przywo³aæ mo¿na dwie rekomendacje przyjête w 2013 r. przez Komitet
Ministrów Rady Europy. W pierwszej z nich, pañstwa cz³onkowskie RE zosta³y wezwane do przyjmowania odpowiednich rodków w celu w³¹czenie
niepe³nosprawnych dzieci i m³odzie¿y w ¿ycie spo³eczne8. W rezolucji zwrócono uwagê na to, ¿e dyskryminowanie osób niepe³nosprawnych, brak dostêpnoci i odpowiedniego wsparcia oraz perspektyw (m.in. mo¿liwoci zdobywania wykszta³cenia), a tak¿e racjonalnych usprawnieñ, czêsto ogranicza ich
szanse rozwoju i udzia³u w ¿yciu spo³ecznym. W dokumencie wspomina siê
o potrzebie strategicznych dzia³añ, które bêd¹ skoordynowane miêdzysektorowo. Zaleca siê, aby rz¹dy wspó³pracowa³y z partnerami publicznymi i prywatnymi, w celu zapewnienia dostêpnoci poprzez szerokie stosowanie zasad Uniwersalnego Projektowania do budynków, komunikacji, edukacji i szkolenia,
informacji i komunikacji (w³¹czaj¹c w to ICTs) oraz us³ug powszechnie oferowanych lub otwartych dla spo³eczeñstwa. W omawianej rekomendacji, podobnie jak w KPON, dostêpnoæ wystêpuje wiêc w roli narzêdzia do zapewnienia
osobom niepe³nosprawnym równego dostêpu do wszystkich dziedzin ¿ycia.
Druga ze wspomnianych rekomendacji odnosi siê do zapewniania pe³nego, równego i skutecznego udzia³u osób niepe³nosprawnych w kulturze, sporcie, turystyce i wypoczynku9 . Równie¿ ten dokument wzywa pañstwa do
7
8

H.M. przeciwko Szwecji, Opinia CRPD z 19 kwietnia 2012 r., zawiadomienie nr 3/2011.
Recommendation CM/Rec (2013)2 of the Committee of Ministers to Member States
on ensuring full inclusion of children and young persons with disability into society,
16.10.2013.
9 Recommendation CM/Rec (2013)3 of the Committee of Ministers to member States
on ensuring full, equal and effective participation of persons with disabilities in culture,
sports, tourism and leisure activities, 11.12.2013.
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przyjmowania odpowiednich rodków w celu zapewnienia dostêpnoci i racjonalnych usprawnieñ. rodki te powinny polegaæ m.in. na wprowadzeniu
zasady, zgodnie z któr¹ ju¿ na etapie planowania i projektowania uwzglêdniaæ wymóg dostêpnoci, dziêki czemu mo¿na ograniczyæ, a nawet wyeliminowaæ dodatkowe koszty póniejszych adaptacji. Co wiêcej, w rekomendacji
zaleca siê, aby w ustawodawstwie krajowym uznano odmowê osobom niepe³nosprawnym dostêpu do aktywnoci sportowej, kulturalnej, turystycznej
i wypoczynkowej za dyskryminacjê oraz zobowi¹zano us³ugodawców (zarówno publicznych, jak i prywatnych) do dokonywania racjonalnych usprawnieñ
oraz zapewniania dostêpnoci.

2. Odmowa racjonalnego usprawnienia jako forma
dyskryminacji
Istotnym postanowieniem KPON jest uznanie odmowy racjonalnego
usprawnienia rodowiska do szczególnych potrzeb osób niepe³nosprawnych za
formê dyskryminacji sui generis (art. 2). Prawo krajowe powinno wyranie
zobowi¹zywaæ podmioty publiczne i prywatne do dokonywania racjonalnych
usprawnieñ, a odmowê ich dokonania uznawaæ za dyskryminacjê10. Nale¿y
podkreliæ, ¿e jest to postanowienie o bardzo wyranym skutku horyzontalnym.
Wprowadzenie do ustawodawstwa krajowego odpowiedniej normy prawnej jest niew¹tpliwie podstawowym warunkiem pozwalaj¹cym na skuteczn¹
realizacjê zobowi¹zania do dokonywania racjonalnych usprawnieñ oraz jego
egzekwowanie. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, i¿ aby by³a ona rzeczywicie
efektywna, powinna byæ adresowana do szerokiego krêgu pomiotów (publicznych i prywatnych) i nie ograniczaæ siê do wybranych sfer (np. zatrudnienia
czy edukacji), lecz obejmowaæ wszystkie dziedziny ¿ycia. Do takich konkluzji
prowadzi m.in. analiza uwag koñcowych Komitetu ds. Praw Osób Niepe³nosprawnych (CRPD). W uwagach do raportu Szwecji, Komitet wyrazi³ m.in.
zaniepokojenie faktem, ¿e nowa ustawa antydyskryminacyjna co prawda
uznaje odmowê racjonalnych usprawnieñ za dyskryminacjê, jednak wy³¹cza
spod zastosowania normy pracodawców zatrudniaj¹cych poni¿ej 10 pracowników11. Komitet zaleci³, aby szwedzki ustawodawca rozszerzy³ przedmiotowe zobowi¹zania na nieobjête nim sfery oraz zdefiniowa³ pojêcie racjonalnych usprawnieñ12.
10

Koniecznoæ wprowadzenia takiej regulacji by³a ju¿ sygnalizowana przez CRPD 
zob. Uwagi koñcowe do pierwszego sprawozdania Wêgier (Concluding observations on the
initial periodic report of Hungary) przyjête na 8 sesji, 17-28.09.2012, CRPD/C/HUN/CO/1,
Uwagi koñcowe do pierwszego sprawozdania Azerbejd¿anu, 12.05.2014, CRPD/C/AZE/CO/1.
11 Concluding observations on the initial report of Sweden, 12 May 2014, CRPD/C/
SWE/CO/1.
12 The Committee urges the State party to review the proposed draft bill with a view to
ensuring its full harmonization with the provisions of article 5 of the Convention, and to
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Konwencja o Prawach Osób Niepe³nosprawnych nie jest jednak jedynym traktatem, który ³¹czy brak racjonalnych usprawnieñ z dyskryminacj¹,
niemniej czyni to w najbardziej kompleksowy i szeroki sposób  tj. odnosz¹c
zakaz dyskryminacji do wszystkich sfer ¿ycia. Pozosta³e standardy odnosz¹ siê do pewnych ograniczonych wycinków rzeczywistoci. I tak, zgodnie
z art. 15§2 Europejskiej Karty Spo³ecznej, ustawodawstwo krajowe powinno
zakazywaæ dyskryminacji na podstawie niepe³nosprawnoci w kontekcie zatrudnienia oraz zakazywaæ zwalniania z pracy na tej podstawie. Ponadto, na
pracodawcy powinny ci¹¿yæ obowi¹zki dokonywania racjonalnych usprawnieñ, aby zapewniæ osobom niepe³nosprawnym skuteczny dostêp do zatrudnienia, a tak¿e utrzymanie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, w szczególnoci tych pracowników, którzy stali siê niepe³nosprawni w zwi¹zku
z wykonywan¹ prac¹, wskutek wypadku lub choroby zawodowej. Nad realizacj¹ tych zobowi¹zañ czuwa Europejski Komitet Praw Spo³ecznych (dalej:
EKPS), którego rekomendacje formu³owane na podstawie sprawozdañ poszczególnych pañstw pozwalaj¹ na wyodrêbnienie pewnych uwag o charakterze bardziej ogólnym, które powinny stanowiæ wskazówkê dla innych ustawodawców.
Przyk³adowo, w 2009 r. wesz³a w ¿ycie norweska ustawa o niedyskryminacji i dostêpnoci. Ustawa ta, poprzez obowi¹zek indywidualnego dostosowania (adaptacji), ma zapewniaæ ochronê przed dyskryminacj¹ na podstawie
niepe³nosprawnoci w kontekcie zatrudnienia. Nale¿y dodaæ, ¿e wspomniany obowi¹zek dotyczy przede wszystkim adaptacji miejsca pracy oraz zakresu obowi¹zków. To czy jest respektowany podlega ocenie i monitoringowi
inspekcji pracy, która w przypadku niedope³nienia obowi¹zku jest upowa¿niona do wydania odpowiedniego nakazu. Z krajowego raportu przekazanego
przez rz¹d norweski do EKPS wynika, i¿ w 2010 r. wydano 49 takich nakazów. Ponadto, norweskie s¹dy w kilku przypadkach stwierdza³y ju¿ brak
dokonania przez pracodawcê racjonalnych usprawnieñ13.
Obowi¹zek dokonywania racjonalnych usprawnieñ zosta³ przewidziany
ju¿ w 2003 r. w holenderskiej ustawie o równym traktowaniu osób niepe³nosprawnych i przewlekle chorych. Jej postanowienia zosta³y uznane przez
EKPS za zgodne z 15§2 Karty14. Ustawa ta uprawnia osoby niepe³nosprawne
lub przewlekle chore do ¿¹dania dokonania skutecznych usprawnieñ (effective alterations), o ile nie nak³adaj¹ one na podmiot zobowi¹zany nadmiernego
ciê¿aru (unreasonable burden). Wnioskowane usprawnienia powinny byæ
take all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided in all spheres of society, in both public and professional contexts, without any exemption, based on the
principle of equal opportunities for all. It also urges the State party to adopt a legal definition of reasonable accommodation and incorporate it into all relevant statute laws so that it
can be applicable in all areas of government, including judicial and administrative areas.
13 Zob. Uwagi koñcowe EKPS do raportu Norwegii, 12/11/2012, 2012/def/NOR/.
14 Niemniej, w kolejnym raporcie Komitet poprosi³ o informacje na temat tego, jak
obowi¹zek racjonalnych usprawnieñ jest implementowany w praktyce i czy doprowadzi³ do
wzrostu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku pracy.
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proporcjonalne, a przy ocenie ich racjonalnoci bierze siê pod uwagê kilka
czynników, takich jak wielkoæ pomiotu lub instytucji, dostêpnoæ wsparcia
finansowego, koszt usprawnieñ, ich techniczn¹ wykonalnoæ oraz finansowe
mo¿liwoci podmiotu zobowi¹zanego. Poza omawian¹ ustaw¹, dodatkowe
wsparcie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych przewiduje Work and Income
Act. Wsparcie to mo¿e polegaæ np. na zapewnieniu transportu, t³umacza
jêzyka migowego lub przyznaniu wsparcia pieniê¿nego15.
Równie¿ duñska ustawa nr 1349/2008 przewiduje obowi¹zek pracodawcy
polegaj¹cy na racjonalnych usprawnieniach, chyba ¿e stanowi³yby one dla
niego nieproporcjonany ciê¿ar, oraz pod warunkiem, ¿e niepe³nosprawny
kandydat do pracy posiada kwalifikacje do wykonywania danej pracy, je¿eli
usprawnienia zostan¹ dokonane. Pojêcie racjonalnych usprawnieñ zosta³o
doprecyzowane przez orzecznictwo. Ponadto, w rozporz¹dzeniu do ustawy
przewidziano ró¿norodne rodki, dziêki którym ma zostaæ zapewniona dostêpnoæ do przynajmniej najwa¿niejszych budynków u¿ytecznoci publicznej. Dodatkowo, indywidualne usprawnienia oraz wsparcie finansowane
przez pañstwo przewiduje Act on Compensation for Persons with Disabilities
in the Labour Market (Consolidated Act No. 727 of 7 July 2009)16.
Analiza sprawozdañ do miêdzynarodowych organów ochrony praw cz³owieka prowadzi do wniosku, ¿e zdecydowana wiêkszoæ pañstw europejskich
wprowadzi³a do swoich systemów prawnych zakaz dyskryminacji i obowi¹zek racjonalnych usprawnieñ w kontekcie zatrudnienia, czasem równie¿
edukacji. Regulacje odnosz¹ce siê do innych dziedzin ¿ycia nale¿¹ natomiast
do rzadkoci. Przyk³adem ustawodawstwa tego typu jest przyjêta w maju
2007 r. belgijska federalna ustawa antydyskryminacyjna, która swoim zakresem obejmuje zarówno bezporedni¹, jak i poredni¹ dyskryminacjê (m.in.
na postawie niepe³nosprawnoci i stanu zdrowia) w dostêpie do zatrudnienia, opieki zdrowotnej, ¿ycia publicznego oraz us³ug i dóbr.
W odniesieniu do wszystkich wymienionych sfer, ustawa przewiduje obowi¹zek racjonalnych usprawnieñ17. Antydyskryminacyjne ustawodawstwo
zosta³o równie¿ uchwalone w poszczególnych regionach kraju. Równie¿ ono
ma szeroki zakres zastosowania do takich sfer jak: mieszkalnictwo, energia,
kultura, sport, etc. i przewiduje obowi¹zek dokonywania racjonalnych
usprawnieñ oraz dostêpnoæ.

15
16
17

Zob. Uwagi koñcowe EKPS do raportu Holandii, 12/11/2012, 2012/def/NLD/.
Uwagi koñcowe EKPS do raportu Danii, 12/07/2012, XX-1/def/DNK/.
Uwagi koñcowe EKPS do raportu Belgii, 12/10/2012, 2012/def/BEL/.
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4. Pojêcie racjonalnych usprawnieñ
Przed przyjêciem KPON, obowi¹zek racjonalnego usprawnienia (rozumiany szerzej ni¿ tzw. uniwersalne projektowanie) by³ nieznany wiêkszoci
ustawodawstw pañstw europejskich18, dlatego jego prawid³owa realizacja
mo¿e okazaæ siê problematyczna. Mo¿na przewidywaæ, ¿e interpretacje racjonalnoci usprawnienia bêd¹ bardzo zró¿nicowane. Nale¿y niemniej zauwa¿yæ, ¿e pewna otwartoæ semantyczna analizowanego pojêcia i jego subiektywizacja (w pewnych granicach) jest wrêcz konieczna, ze wzglêdu na
bardzo szeroki zakres praw i sytuacji, do których siê odnosi.
Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 2 Konwencji  Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nak³adaj¹ce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obci¹¿enia, jeli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom niepe³nosprawnym mo¿liwoci korzystania z wszelkich praw cz³owieka i podstawowych
wolnoci oraz ich wykonywania na zasadzie równoci z innymi osobami.
Obowi¹zek ten nie mo¿e byæ oczywicie interpretowany jako oznaczaj¹cy
koniecznoæ jak najlepszego, czy idealnego dostosowania. Wymaga siê
dostosowania racjonalnego  tzn. koniecznego i odpowiedniego, czyli takiego
które nie nak³ada nieproporcjonalnego ciê¿aru. Wydaje siê zatem, ¿e ocena
racjonalnoci usprawnienia powinna byæ dwuetapowa.
Po pierwsze, nale¿y rozwa¿yæ jakie zmiany i dostosowania s¹ konieczne
i odpowiednie. Jak nale¿y interpretowaæ to kryterium? Nale¿y moim zdaniem rozpocz¹æ za³o¿enia, ¿e rodki (zmiany i dostosowania) powinny byæ
dostosowane do indywidualnych potrzeb (danej osoby w okrelonej sytuacji)
tak, aby by³y efektywne i rzeczywicie pozwala³y na wykonywanie praw na
zasadzie równoci z innymi osobami. rodki, które nie bêd¹ konieczne i
odpowiednie, nie bêd¹ racjonalne.
Po drugie, usprawnienia nie maj¹ nak³adaæ nieproporcjonalnego lub
nadmiernego obci¹¿enia. Równie¿ w tym przypadku niew³aciwe wydaje siê
zastosowanie abstrakcyjnych szablonów i standardowych kryteriów, poniewa¿ tego samego rodzaju usprawnienie dla jednego podmiotu bêdzie bardzo
obci¹¿aj¹ce, dla innego natomiast nie. Co nale¿y zatem uwzglêdniæ w ocenie
proporcjonalnoci? Pewn¹ wskazówk¹ w odniesieniu do pracodawców mo¿e
byæ dyrektywa Rady 2000/78/WE ustanawiaj¹ca ogólne warunki ramowe
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, której motyw 21 przewiduje, ¿e nale¿y uwzglêdniæ w szczególnoci zwi¹zane z wprowadzeniem
18 Koncepcja ta natomiast by³a ju¿ wczeniej znana prawu amerykañskiemu. Obowi¹zek dokonania racjonalnych usprawnieñ pojawi³ siê ju¿ w 1972 r. w kontekcie zatrudnienia i mia³ na celu przeciwdzia³anie dyskryminacji religijnej (Equal Employment Opportunity Act). Nastêpnie, koncepcja zosta³a uwzglêdniona w Americans with Disabilities Act
z 1990 r. Zob. L. de Campos Velho Martel, Reasonable accommodation: the new concept
from an inclusive constitutional perspective, SUR 2011, Vol 8, No 14, s. 8889.
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danego rodka koszty finansowe i inne, rozmiar przedsiêbiorstwa i rodki
finansowe którymi ono dysponuje, a tak¿e mo¿liwoæ pozyskania rodków
publicznych lub jakiejkolwiek innej pomocy19.
Z zaprezentowanym wy¿ej podejciem europejskim kontrastuje doæ powci¹gliwa interpretacja obowi¹zku racjonalnych usprawnieñ dokonywana
na przestrzeni kilkunastu lat przez s¹dy amerykañskie. Na przyk³ad, S¹d
Najwy¿szy USA w wyroku U.S. Airways v. Barnett (2002) uzna³, ¿e s³owo
racjonalne nale¿y rozumieæ jako os³abienie rzeczownika usprawnienie. Ponadto, s¹d nie uwzglêdni³ wielkoci przedsiêbiorstwa przy ocenie tego czy
konkretne usprawnienia nak³ada³yby na przedsiêbiorcê nieproporcjonalne
obci¹¿enie20.

5. Przyk³ady racjonalnych usprawnieñ w kontekcie
zatrudnienia
W odniesieniu do prawa do pracy, wród szczegó³owych sposobów realizacji obowi¹zku dokonywania racjonalnych usprawnieñ, Wysoki Komisarz
ONZ ds. Praw Cz³owieka wymienia w Raporcie dla Rady Praw Cz³owieka
z 2012 r.: przystosowywanie i modyfikacjê urz¹dzeñ i sprzêtu, dostosowanie
zakresu obowi¹zków, dostosowanie czasu pracy i organizacji pracy oraz adaptacjê otoczenia miejsca pracy w celu umo¿liwienia fizycznego dostêpu do
niego21. Niestety, jak wynika z przed³o¿onych Komisarzowi informacji,
w wielu pañstwach zmiany w ustawodawstwie oraz dzia³aniach rz¹dów s¹
bardzo powolne22.
Nad pytaniem, czy redukcja czasu pracy mo¿e byæ uznana za racjonalne
usprawnienie, zastanawia³ siê równie¿ Trybuna³ Sprawiedliwoci UE (dalej:
TS UE). Kwestia ta zosta³a przes¹dzona w wydanym 11 kwietnia 2013 r.
orzeczeniu wstêpnym w sprawie wniesionej przez HK Danmark  duñski
zwi¹zek zawodowy  w imieniu Pani Ring i Pani Skouboe Werge, które
zosta³y zwolnione ze skróconym okresem wypowiedzenia23. HK Danmark
twierdzi³, ¿e pracodawca by³ zobowi¹zany zaoferowaæ kobietom redukcjê czasu pracy ze wzglêdy na ich niepe³nosprawnoæ. Ponadto zwi¹zek zauwa¿y³,
¿e przepisy o rozwi¹zaniu stosunku pracy w krótszym terminie ni¿ miesi¹c,
nie mog¹ mieæ zastosowania wobec osób niepe³nosprawnych. Duñski s¹d
rozpatruj¹cy powództwo poprosi³ TS UE o zdefiniowanie pojêcia niepe³nosprawnoci oraz zada³ pytanie, czy redukcja czasu pracy mo¿e byæ uznana za
racjonalne usprawnienie (dostosowanie).
19
20
21

Dziennik Urzêdowy L 303, 02/12/2000, s. 0016  0022.
Zob. L. de Campos Velho Martel, op. cit., s. 94.
Report of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Thematic study
on the work and employment of persons with disabilities, 17.12.2012. A/HRC/22/23, s. 9.
22 Ibidem.
23 Ring i Skouboe Werge, sprawy po³¹czone C-335/11 i C-337/11 [2013].
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TS UE podkreli³, ¿e dyrektywê Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r.
ustanawiaj¹c¹ ogólne warunki równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (dalej: dyrektywa 2000/78) nale¿y interpretowaæ w sposób zgodny
z KPON. Po pierwsze, pojêcie niepe³nosprawnoci powinno byæ zgodne
z art. 1 Konwencji, który opiera siê na spo³ecznym modelu niepe³nosprawnoci. odpowiedzi na drugie pytanie stwierdzi³, ¿e ograniczenie czasu pracy
mo¿e stanowiæ racjonalne usprawnienie (dostosowanie) w rozumieniu dyrektywy 2000/78 i KPON. Pracodawca jest bowiem zobowi¹zany do stosowania w³aciwych rodków w celu umo¿liwienia osobie niepe³nosprawnej dostêpu, efektywnego uczestnictwa oraz udogodnieñ w pracy.
Wspomniane rodki mog¹ polegaæ na zmianach organizacyjnych, takich
jak redukcja czasu pracy. Co wiêcej, je¿eli pracodawca mo¿e skorzystaæ ze
wsparcia z bud¿etu pañstwa w zwi¹zku z zatrudnieniem osoby niepe³nosprawnej, nie ma prawa odmówiæ dokonania racjonalnego usprawnienia
(dostosowania).
Kolejnych przyk³adów usprawnieñ dostarcza system Europejskiej Karty
Spo³ecznej. Obowi¹zek dokonywania racjonalnych usprawnieñ nie zosta³
w Karcie ujêty expressis verbis, niemniej pojawia siê w praktyce orzeczniczej EKPS w kontekcie jej art. 15. W Karcie z 1966 r. przepis ten jest
ograniczony przedmiotowo i obejmuje prawo osób niepe³nosprawnych fizycznie i umys³owo do szkolenia zawodowego oraz readaptacji zawodowej i spo³ecznej. W zrewidowanej Karcie natomiast zawiera znacznie pojemniejsze
treciowo prawo osób niepe³nosprawnych do samodzielnoci, integracji spo³ecznej i do udzia³u w ¿yciu wspólnoty.

6. Przyk³ady usprawnieñ w warunkach detencji
Zdecydowanie najwiêcej przyk³adów i standardów w odniesieniu do warunków odbywania kary pozbawienia wolnoci przez osoby niepe³nosprawne
oraz warunków w innych miejscach detencji dostarcza orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka (dalej: ETPC). Du¿y odsetek rozpatrywanych przez Trybuna³ spraw stanowi¹ skargi osób niepe³nosprawnych oraz
przewlekle chorych. Zanim przejdê do omówienia kilku najbardziej charakterystycznych spraw ilustruj¹cych problem oceny racjonalnoci usprawnienia
w warunkach detencji, chcia³abym zasygnalizowaæ kilka kwestii o charakterze ogólnym.
Nie ma w¹tpliwoci co do tego, ¿e art. 3 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka (dalej: EKPC) nak³ada na pañstwa pozytywne obowi¹zki polegaj¹ce na zapewnieniu, aby osoba pozbawiona wolnoci przebywa³a w warunkach nie ur¹gaj¹cych godnoci ludzkiej. Nie nale¿y niemniej oczekiwaæ, ¿e
warunki te bêd¹ identyczne czy podobne do tych z których korzysta³a dana
osoba, gdy znajdowa³a siê na wolnoci. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem
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( ) there is an unavoidable level of suffering inherent in detention24. Ocena,
czy warunki detencji przekroczy³y dopuszczalny poziom niewygody i cierpienia ma kluczowe znaczenie, bowiem od niej zale¿y dopuszczalnoæ skargi.
Nieprzekroczenie minimalnego progu oznaczaæ bêdzie brak ingerencji, a wiêc
bezzasadnoæ skargi. Nale¿y oczywicie dodaæ, ¿e ów dopuszczalny poziom
niewygody i cierpienia bêdzie uzale¿niony od cech osoby pozbawionej wolnoci, w szczególnoci jej stanu zdrowia. Trybuna³ podkrela, ¿e jeli w³adze
decyduj¹ siê umieszczenie osoby niepe³nosprawnej w miejscu detencji, powinny wykazaæ siê special care in guaranteeing such conditions as correspond to the special needs resulting from a disability25.
Liczba skarg do ETPC dowodzi, ¿e wiele pañstw nie radzi sobie z realizacj¹ podstawowych obowi¹zków pozytywnych, które obejmuj¹ dostosowanie
tzw. rodowiska fizycznego (przede wszystkim toalet i miejsca do spania,
które stanowi¹ minimal neccessities for a civilised life26) ale tak¿e np. zapewnienie t³umacza jêzyka migowego. Warto dodaæ, ¿e podejmowane przez pañstwo dzia³ania dostosowawcze mog¹ byæ bardzo ró¿norodne. Czêsto wcale nie
wymagaj¹ dodatkowych kosztów, a jedynie odrobiny dobrej woli i indywidualnego podejcia w postaci choæby zapewnienia osobie sparali¿owanej od
pasa w dó³ w wyniku uszkodzenia krêgos³upa ³ó¿ka (zamiast twardego sto³u)
do spania (Asalya przeciwko Turcji). Mog¹ równie¿ polegaæ na przyk³ad na
zagwarantowaniu osobom niepe³nosprawnym intelektualnie specjalnych mechanizmów proceduralnych tak, aby mog³y one skorzystaæ (za porednictwem wystêpuj¹cej w ich imieniu osoby) z gwarancji przewidzianych w art. 5
§ 4 Konwencji (gwarancja habeas corpus)27.
Dostêp do toalety, z której osoba niepe³nosprawna mo¿e skorzystaæ bez
koniecznoci pomocy osoby trzeciej (najczêciej funkcjonariusza), zosta³ przez
Trybuna³ uznany za podstawowy i konieczny sposób dostosowania miejsca
detencji do potrzeb osoby niepe³nosprawnej (Price przeciwko Zjednoczonemu
Królestwu28 ; Asalya przeciwko Turcji29 ). Taka niedogodnoæ uznana zosta³a
24 Zob. wyrok z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie Asalya przeciwko Turcji, skarga nr
43875/09, par. 48. oraz cytowane tam orzecznictwo.
25 Ibidem, par. 50 i cytowane tam orzecznictwo.
26 Ibidem, par. 53.
27 Zob. wyrok z 22 padziernika 2013 r. w sprawie M.H. przeciwko Zjednoczonemu
Królestwu, skarga nr 11577/06.
28 Wyrok z 10 lipca 2001 r., skarga nr 33394/96. Przez dwa dni pobytu w areszcie za
zniewagê s¹du w trakcie postêpowania cywilnego, skar¿¹ca (bez koñczyn dolnych i górnych
na skutek przyjmowania talidomidu przez jej matkê w czasie ci¹¿y) mog³a skorzystaæ
z toalety tylko w asycie funkcjonariuszy p³ci mêskiej.
29 Wyrok z 15 kwietnia 2014 r., skarga nr 43875/09, par. 51. Skar¿¹cym w sprawie by³
niepe³nosprawny na skutek ataku rakietowego Palestyñczyk (sparali¿owany od pasa w dó³
i poruszaj¹cy siê na wózku inwalidzkim). W 2008 r. dziêki organizacji humanitarnej zosta³
przewieziony do Stambu³u, gdzie mia³ otrzymaæ lepsz¹ opiekê medyczn¹. Po up³ywie niespe³na pó³tora roku skar¿¹cy zosta³ zatrzymany pod zarzutem wspierania miêdzynarodowego terroryzmu i umieszczony orodku dla cudzoziemców, gdzie oczekiwa³ na wydalenie
z Turcji. W skardze do ETPC podniós³ m.in. naruszenie przez Turcjê art. 3 Konwencji
w wyniku przebywania w orodku niedostosowanym dla osób niepe³nosprawnych (brak
wind oraz dostosowanych toalet).
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za przekraczaj¹c¹ minimalny poziom dolegliwoci wymagany przez art. 3
Konwencji nawet jeli dotyczy stosunkowo krótkiego okresu  tj. kilku dni.
Kolejnym istotnym warunkiem decyduj¹cym o tym, czy pozbawienie
wolnoci osoby niepe³nosprawnej nie narusza jej godnoci i nie jest poni¿aj¹ce lub nieludzkie, jest mo¿liwoæ samodzielnego poruszania siê po miejscu
detencji. Decyduj¹c o umieszczeniu osoby niepe³nosprawnej w miejscu detencji, w³adze powinny mieæ wiadomoæ warunków panuj¹cych np. w poszczególnych wiêzieniach. Sytuacja, gdy poruszaj¹cy siê wy³¹cznie na wózku inwalidzkim osadzony, nie mo¿e nawet samodzielnie opuciæ swojej celi,
zosta³a uznana za naruszenie art. 3 Konwencji30.
W wyroku Z.H. przeciwko Wêgrom31, Trybuna³ stwierdzi³ naruszenie art.
3 (zakaz tortur) oraz art. 5 § 2 (wolnoæ i bezpieczeñstwo osobiste) Konwencji
w wyniku trzymiesiêcznego aresztowania g³uchoniemego i upoledzonego
umys³owo skar¿¹cego, w warunkach, które nie by³y dostosowane do jego
szczególnych potrzeb. Na marginesie warto odnotowaæ, ¿e w orzeczeniu przywo³ano kilka postanowieñ KPON: art. 2 (definicjê racjonalnego usprawnienia/dostosowania, ang. reasonable accomodation), art. 13 (dostêp do wymiaru sprawiedliwoci) oraz art. 14 (wolnoæ i bezpieczeñstwo osobiste).
W prezentowanym wyroku znalaz³ siê równie¿ passus, który wskazuje na
coraz szerzej rozumiane obowi¹zki pozytywne pañstw w odniesieniu do osób
niepe³nosprawnych: Pañstwa maj¹ obowi¹zek przyjmowania odpowiednich
rodków, które zapewni¹ skuteczn¹ ochronê osobom szczególnie jej potrzebuj¹cym oraz podejmowania racjonalnych kroków w reakcji na niew³aciwe
traktowanie, o którym w³adze wiedzia³y, albo powinny wiedzieæ32. Ponadto,
rodki powinny byæ podejmowane w rozs¹dnym czasie33. Trybuna³ uzna³ za
godne ubolewania, i¿ w³adze krajowe nie przedsiêwziê³y ¿adnych prawdziwie racjonalnych kroków  które to pojêcie nale¿y uznaæ za pokrewne koncepcji racjonalnego dostosowania z art. 2, 13 i 14 KPON  aby uwzglêdniæ
stan skar¿¹cego, chocia¿by poprzez zapewnienie mu pomocy prawnika albo
innej odpowiedniej osoby. Trybuna³ nie mia³ równie¿ w¹tpliwoci, ¿e przes³uchuj¹cy skar¿¹cego policjanci musieli mieæ wiadomoæ tego, ¿e nie s¹ w
stanie komunikowaæ siê z nim, i ¿e powinni poprosiæ o pomoc w pierwszej
kolejnoci matkê skar¿¹cego34.
Problem braku komunikacji z zatrzymanym by³ równie¿ przedmiotem
wyroku w sprawie Jasinskis przeciwko £otwie35. W ocenie Trybuna³u £otwa
naruszy³a art. 2 Konwencji (prawo do ¿ycia), poniewa¿ nie zapewniono opie30 Wyrok z 24 padziernika 2006 r. w sprawie Vincent przeciwko Francji, skarga
nr 6253/03.
31 Wyrok z 8 padziernika 2012 r., skarga nr 28973/11.
32 Ibidem, par. 18.
33 Ibidem, par. 22.
34 Ibidem, par. 43.
35 Wyrok z 21 grudnia 2010 r., skarga nr 45744/08.
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ki medycznej g³uchoniememu skar¿¹cemu, który na skutek urazu czaszki
i mózgu zmar³ po ponad 14 godzinach spêdzonych w areszcie policyjnym36.
Podobnie jak w sprawie Z.H. przeciwko Wêgrom, policjanci nie rozumieli
jêzyka migowego, a w dodatku skar¿¹cemu odebrano notatnik i d³ugopis za
pomoc¹ których móg³ siê równie¿ komunikowaæ.
Zaprezentowane przyk³ady z orzecznictwa Trybuna³u Strasburskiego pozwalaj¹ na postawienie tezy, i¿ brak racjonalnych usprawnieñ mo¿e nie tylko
byæ uznane za dyskryminacjê, lecz równie¿ (w pewnych okolicznociach)
mo¿e wchodziæ w zakres przedmiotowy art. 3 EKPC. Stanowi¹ równie¿ interesuj¹cy przyk³ad przenikania siê systemów ochrony praw cz³owieka oraz
rozwijania systemu Konwencji Europejskiej w oparciu o postanowienia
KPON.

7. Racjonalne usprawnienia w dostêpie do wymiaru
sprawiedliwoci
Kwesta dostêpu osób niepe³nosprawnych do wymiaru sprawiedliwoci
nie powinna byæ uto¿samiana wy³¹cznie z fizycznym dostêpem do budynków
bêd¹cych siedzib¹ organów wymiaru sprawiedliwoci37. Przeszkody faktyczne, obok przeszkód prawnych, mog¹ stanowiæ ingerencjê w prawo do s¹du,
jednak problem ten ³¹czy siê przede wszystkim z brakiem elastycznoci procedur oraz brakiem u³atwieñ proceduralnych, które by³yby dostosowane od
rodzaju niepe³nosprawnoci38.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka generalnie przyznaje krajowym
organom pewien margines swobody oceny, co do tego, jakiego rodzaju mechanizmy proceduralne nale¿y wykorzystaæ, aby zagwarantowaæ osobie niepe³nosprawnej good administration of justice and to protect health of the person
concerned39. Przegl¹d orzecznictwa strasburskiego dowodzi, ¿e najwiêcej
problemów organom krajowym sprawiaj¹ postêpowania z udzia³em osób
36 Skar¿¹cy dozna³ urazów przed aresztowaniem w wyniku upadku. Zawiadomieni policjanci uznali, ¿e skar¿¹cy zachowywa³ siê jak gdyby by³ pod wp³ywem alkoholu i umiecili go w izbie wytrzewieñ.
37 Problem ten by³ przedmiotem skargi w sprawie Farcas przeciwko Rumunii (dec.
z 14 listopada 2010 r., skarga nr ). Utrudnienia w fizycznym dostêpie do budynków s¹du
uznane zosta³y przez Trybuna³ za wchodz¹ce w zakres art. 6 EKPC, jednak w sytuacji
skar¿¹cego nie doszukano siê naruszenia Konwencji (skarga zosta³a uznana za oczywicie
bezzasadn¹). W ocenie Trybuna³u, prawo do s¹du nie by³o ograniczone na skutek niemo¿liwych do pokonania przeszkód. Skar¿¹cy móg³ bowiem wnieæ odpowiednie rodki prawne
przed s¹dem i organami administracyjnymi za porednictwem poczty albo przy pomocy
osoby trzeciej. Lokalna poczta by³a dostêpna dla skar¿¹cego, natomiast kontakt z izb¹
adwokack¹ by³ mo¿liwy przy pomocy poczty lub faksu.
38 Zob. przywo³ywany w pocz¹tkowej czêci opracowania art. 13 KPON.
39 Zob. wyroki w sprawach Shtukaturov przeciwko Rosji (z 27 marca 2008 r., skarga
nr 44009/05, par. 68) oraz R.P. i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (z 9 padziernika 2012 r., skarga nr 38245/08, par. 65).

Prawo osób niepe³nosprawnych do racjonalnych usprawnieñ...

105

niepe³nosprawnych intelektualnie. Jako ilustracja problemu mo¿e pos³u¿yæ
sprawa R.P i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, która dotyczy³a w³adzy rodzicielskiej i prawa do kontaktów matki z zaburzeniami poznawczymi
i uczenia siê, z jej jedynym dzieckiem. Trybuna³ zwróci³ uwagê na fakt, ¿e
rodzaj niepe³nosprawnoci kobiety w zasadzie uniemo¿liwia³ jej zrozumienie
treci i prawnych konsekwencji licznych i napisanych skomplikowanych jêzykiem opinii ekspertów. Odwo³uj¹c siê wprost do postanowieñ KPON40,
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e podjêcie przez s¹dy brytyjskie dzia³añ maj¹cych na
celu ochronê interesów skar¿¹cej (w postaci przyznania jej Official Solicitor
wystêpuj¹cego jako jej guardian ad litem), by³o nie tylko stosowne, ale konieczne41.

8. Charakter i sposoby realizacji zobowi¹zañ dotycz¹cych
racjonalnych usprawnieñ oraz dostêpnoci
Poczynione wczeniej uwagi pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e obowi¹zek
dokonywania racjonalnych usprawnieñ to wymóg indywidualny, jednak
w praktyce pañstw czêsto mylony z obowi¹zkiem zapewnienia dostêpnoci
(accessibility), który ma charakter ogólny42. Bez w¹tpienia, dokonanie racjonalnego usprawnienia jest zobowi¹zaniem rezultatu (nie zobowi¹zaniem starannego dzia³ania i stopniowego urzeczywistniania) i ma charakter indywidualny. W sytuacji, gdy usprawnienie zostanie ocenione jako racjonalne,
odmowa jego zrealizowania oznacza³a bêdzie dyskryminacjê.
Prawo do racjonalnych usprawnieñ, co zosta³o ju¿ wspomniane na wstêpie, ma zastosowanie do wszystkich sfer i dziedzin ¿ycia. Jest zatem warunkiem wstêpnym korzystania przez osoby niepe³nosprawne z innych praw
i wolnoci, tak¿e praw spo³ecznych, gospodarczych i kulturalnych  czyli
praw tzw. II generacji. Prawo do racjonalnych usprawnieñ w sposób znacz¹cy zmienia wiêc charakter zobowi¹zañ pañstw  polegaj¹cy na ich stopniowym urzeczywistnianiu  tradycyjnie odnoszony do tych praw. Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e prawo do edukacji, którego realizacja generalnie
uzale¿niona jest od mo¿liwoci (finansowych i organizacyjnych) pañstwa.
W odniesieniu do osób niepe³nosprawnych jednak prawo to nabiera nowej
postaci tzw. edukacji integracyjnej (inclusive education), polegaj¹cej na
umo¿liwieniu edukacji osobom niepe³nosprawnym nie w specjalnych lecz
zwyk³ych placówkach, co wymaga wprowadzenia ró¿norodnych usprawnieñ
40 Która w art. 13 przewiduje obowi¹zek wprowadzenia przez pañstwa dostosowañ
proceduralnych i dostosowañ odpowiednich do wieku osób niepe³nosprawnych, w celu u³atwienia skutecznego udzia³u (bezporedniego lub poredniego) w postêpowaniach.
41 Zob. wyrok w sprawie R.P. i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, op. cit., par. 67.
42 Report of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Thematic
study on the work and employment of persons with disabilities, 17.12.2012. A/HRC/22/23,
s. 9.
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(np. w postaci szkoleñ i zatrudnienia wykwalifikowanego nauczyciela, adaptacji tzw. rodowiska fizycznego, specjalistycznego wsparcia technicznego
w klasach oraz dostêpu do dostosowanych materia³ów edukacyjnych)43. O ile
takie dostosowanie nie bêdzie nieracjonalne, powinno byæ dokonane niezw³ocznie.
Problematyczne natomiast jest ustalenie charakteru ogólnego obowi¹zku
zapewnienia dostêpnoci (art. 9 KPON), który równie¿ warunkuje korzystanie z szerokiego spektrum praw zawartych w Konwencji  tj. praw zarówno
tzw. I generacji, jak równie¿ II generacji. W przeciwieñstwie do racjonalnych usprawnieñ, dostêpnoæ nie stanowi novum. Koncepcja ta pojawi³a siê,
co prawda nie samodzielnie, w art. 15 ust. 3 Zrewidowanej EKS44.
Z Uwag ogólnych nr 2 Komitetu ds. Praw Osób Niepe³nosprawnych45,
mo¿na wywnioskowaæ, ¿e jest to zobowi¹zanie starannego dzia³ania  tzn.
mo¿e byæ realizowane stopniowo (obowi¹zek podejmowania kroków w celu
stopniowego osi¹gniêcia pe³nej realizacji praw przy wykorzystaniu maksymalnych dostêpnych pañstwu rodków46). Przyk³adowo, brak ca³kowitej likwidacji barier architektonicznych czy przystosowania rodków publicznego
transportu do przewozu osób niepe³nosprawnych nie bêdzie oznacza³o, ¿e
pañstwo nie realizuje postanowieñ Konwencji. Niemniej, nie mo¿e pozostawaæ ma³o aktywne w podejmowaniu stosownych kroków, a tym bardziej, nie
mo¿e byæ zupe³nie bierne47.
To, jakiego rodzaju kroki nale¿y podejmowaæ, nale¿y do decyzji w³adz
krajowych (które powinny przy tym, w wietle postanowieñ KPON, anga¿owaæ osoby niepe³nosprawne). Choæ Konwencja milczy na ten temat, pewnych
43 Przegl¹d Uwag koñcowych do pierwszych sprawozdañ sk³adanych przez pañstwa
dowodzi, ¿e zdecydowana wiêkszoæ krajów (nawet rozwiniêtych) ma powa¿ne problemy
z zapewnieniem edukacji integracyjnej. Zob. Uwagi koñcowe do pierwszego sprawozdania
Wêgier (17-28.09.2012, CRPD/C/HUN/CO/1, pkt 4-5), Hiszpanii (SPAIN CRPD/C/ESP/CO/1,
pkt 44), Azerbejd¿anu (12.05.2014, CRPD/C/AZE/CO/1, pkt 41) oraz Australii (21.10.2013,
CRPD/C/AUS/CO/1, pkt 45-46).
44 Przepis ten wymaga od pañstw popierania pe³nej integracji i pe³nego udzia³u osób
niepe³nosprawnych w ¿yciu wspólnoty, szczególnie za pomoc¹ rodków  w tym w drodze
pomocy technicznej  maj¹cych na celu pokonywanie przeszkód w porozumiewaniu siê
i przemieszczaniu siê oraz przez umo¿liwienie im korzystania ze rodków transportu,
mieszkañ, dzia³alnoci kulturalnej i rozrywek.
45 General Comment nr 2 z kwietnia 2014 r. dotycz¹ce art. 9 KPON, CRPD/C/GC/2.
46 Art. 4 ust. 2 KPON, gdzie jest mowa o charakterze zobowi¹zañ p³yn¹cych z praw
gospodarczych, spo³ecznych, i kulturalnych.
47 Na przyk³ad Komitet zaleci³ Azerbejd¿anowi, aby State party develop a comprehensive accessibility plan in accordance with article 9 of the Convention, which sets benchmarks for the removal of existing barriers, and promote universal design for all buildings.
In this regard, the Committee recommends that the State party allocate sufficient resources
for the monitoring of the implementation of accessibility standards throughout the State
party, including establishing enforceable and deterrent sanctions for non-compliance. The
State party should also step up its efforts aimed at adapting information into accessible
formats and the use of modern, accessible information communication technology systems
(Uwagi koñcowe, pkt 23).
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wskazówek poszukiwaæ mo¿na w zaleceniach CRPD. Na przyk³ad, w uwagach koñcowych do raportu Szwecji, nacisk po³o¿ono na zobowi¹zania i dzia³anie na szczeblu lokalnym i regionalnym48. W³adze lokalne powinny zadbaæ
o to, aby plany zagospodarowania przestrzennego realizowa³y zasadê dostêpnoci (art. 9 Konwencji). Nale¿y równie¿ wyposa¿yæ je w odpowiednie fundusze oraz wsparcie w celu monitorowania, ewaluacji i zapewnienia pe³nej
dostêpnoci do budynków. Ponadto, w planach municypalnych (budowlanych)  jeli to w³aciwe  nale¿y uwzglêdniæ potrzeby osób niepe³nosprawnych w zakresie racjonalnego dostosowania. Warto pokreliæ, ¿e Komitet
zaleci³ równie¿, aby wymogi dostêpnoci by³y systematycznie w³¹czane we
wszystkie zamówienia publiczne.
Ilustracj¹ problemu charakteru zobowi¹zañ dotycz¹cych dostêpnoci jest
rozpatrywane przez CRPD zawiadomienie przeciwko Wêgrom, którego autorzy twierdzili, ¿e pañstwo nie wywi¹za³o siê z obowi¹zków p³yn¹cych z art. 9
(dostêpnoæ) oraz art. 5 ust. 2 i 3 (równoæ i niedyskryminacja)49. Zawiadomienie dotyczy³o ograniczeñ w korzystaniu z us³ug bankowych przez osoby
dotkniête powa¿n¹ wad¹ wzroku. Autorzy zawiadomienia (Szilvia Nyusti
i Peter Takacs) nie byli w stanie korzystaæ z bankomatów, poniewa¿ by³y one
niedostosowane do osób niewidz¹cych i s³abo widz¹cych. Zawiadamiaj¹cy,
którzy zawarli z bankiem umowy na ogólnych zasadach i p³acili za us³ugi
bankowe tak¹ sam¹ op³atê co osoby mog¹ce korzystaæ ze wszystkich us³ug,
poprosili bank o dostosowanie bankomatów znajduj¹cych siê w pobli¿u ich
miejsc zamieszkania). Poniewa¿ spotkali siê z odmow¹, wnieli powództwo
cywilne, dotycz¹ce tym razem nie braku indywidualnego dostosowania, lecz
braku dostêpnoci ogólnej sieci bankomatów dla osób niewidz¹cych.
W zwi¹zku z tym, zawiadomienie nie by³o rozpatrywane pod k¹tem dyskryminacji z powodu braku racjonalnych usprawnieñ, lecz niewywi¹zania siê
przez pañstwo z ogólnego obowi¹zku dostêpnoci (art. 9 Konwencji). Rz¹d
wêgierski argumentowa³, ¿e w wietle obowi¹zuj¹cego prawa krajowego,
obowi¹zek zapewnienia dostêpu do informacji i komunikacji oraz innych
us³ug osobom niewidz¹cym na równi z innymi osobami, nie obejmuje przedsiêbiorstw prywatnych. Komitet s³usznie zauwa¿y³, ¿e art. 4 par. 1 lit. e)
Konwencji (obowi¹zki ogólne), pañstwa s¹ zobowi¹zane do podejmowania
wszelkich odpowiednich dzia³añ w celu wyeliminowania dyskryminacji ze
wzglêdu na niepe³nosprawnoæ przez jak¹kolwiek osobê, organizacjê lub prywatne przedsiêbiorstwo. Ponadto, art. 9 Konwencji stanowi, ¿e pañstwa podejm¹ odpowiednie rodki w celu zapewnienia, ¿e instytucje prywatne, które
oferuj¹ urz¹dzenia i us³ugi ogólnie dostêpne lub powszechnie zapewniane,
bêd¹ bra³y pod uwagê wszystkie aspekty ich dostêpnoci dla osób niepe³nosprawnych. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e dzia³ania pañstwa powinny obejmowaæ
48 Concluding observations on the initial report of Sweden, 12 May 2014, CRPD/C/
SWE/CO/1, pkt 26.
49 Zawiadomienie nr 1/2010, Opinia przyjêta 16 kwietnia 2013 r., CRPD/C/9/1/2010.
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równie¿ podmioty prywatne. Kluczowym problemem jest zatem ustalenie
jakiego rodzaju rodki mog¹ zostaæ uznane za odpowiednie do osi¹gniêcia
zamierzonego celu. Z przed³o¿onych Komitetowi informacji wynika³o, ¿e wêgierskie w³adze podjê³y nastêpuj¹ce dzia³ania: zasugerowano kierownictwu
banku, aby potraktowa³o priorytetowo kwestiê przystosowania nowych bankomatów do potrzeb osób niewidz¹cych. W odpowiedzi Bank zadeklarowa³,
¿e dobrowolnie przystosuje sieæ swoich bankomatów w przeci¹gu czterech
lat. Ponadto, wêgierskie w³adze poprosi³y Prezesa Hungarian Financial Supervisory Authority (odpowiednika polskiego NIK), aby ten zidentyfikowa³
mo¿liwe narzêdzia regulacyjne oraz inne mechanizmy mog¹ce zostaæ zastosowane do wszystkich instytucji finansowych, w celu zapewnienia dostêpu
do oferowanych przez nie us³ug osobom niepe³nosprawnym. ¯aden w wy¿ej
wymienionych rodków nie zosta³ przez Komitet uznany za odpowiedni,
poniewa¿ ¿aden z nich nie zapewni³ dostêpu do bankomatów autorom zawiadomienia ani innym osobom bêd¹cym w podobnej sytuacji. W efekcie, Komitet stwierdzi³, ¿e Wêgry nie uczyni³y zadoæ sowim zobowi¹zaniom p³yn¹cym
z art. 9 ust. 2 lit. b Konwencji. Wród szeregu rekomendacji Komitetu skierowanych do pañstwa znalaz³y siê zarówno te o charakterze indywidualnym
oraz generalnym. Komitet zaleci³ przyjêcie odpowiednich ram prawnych zawieraj¹cych minimalne standardy dostêpnoci us³ug bankowych wiadczonych przez prywatne podmioty oraz okrelone czasowo i skonkretyzowane
cele zwi¹zane z monitorowaniem, ocen¹ i stopniowym przystosowywaniem
niedostêpnych obecnie us³ug bankowych. Ponadto, pañstwo powinno zapewniæ, aby wszystkie (nie tylko nale¿¹ce do jednego banku) nowe bankomaty
oraz inne us³ugi bankowe by³y w pe³ni dostêpne dla osób niepe³nosprawnych50.
Znacznie bardziej powci¹gliwy w rozci¹ganiu zobowi¹zañ pozytywnych
pañstw w odniesieniu do dostêpnoci miejsc publicznych oraz mobilnoci
osób niepe³nosprawnych jest Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Trybuna³
co prawda uznaje, ¿e art. 8 EKPC (prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego
i rodzinnego) ma zastosowanie do skarg zwi¹zanych z przeznaczaniem rodków publicznych na u³atwianie mobilnoci i poprawê jakoci ¿ycia osób niepe³nosprawnych, jednak do tej pory skargi na tej podstawie by³y uznawane
za niedopuszczalne51. Warto w tym miejscu zwróciæ szczególn¹ uwagê na
sprawy Botta przeciwko W³ochom oraz Zehnalova i Zehnal przeciwko Republice Czeskiej, które ilustruj¹ podejcie Trybuna³u co do mo¿liwoci zastosowania w tych przypadkach art. 8 Konwencji oraz granic miêdzy prawami
chronionymi w EKPC a prawami spo³ecznymi zawartymi w Europejskiej
50 Zalecenie to nale¿y wi¹zaæ z wielokrotnie pojawiaj¹c¹ siê w KPON koncepcj¹
tzw. uniwersalnego projektowania. Zob. równie¿ General Comment nr 2, op. cit., pkt 24.
51 Zob. np. decyzje w sprawach: Farcas przeciwko Rumunii, op. cit.; Botta przeciwko
W³ochom (24.02.1998, skarga nr 21439/93); Zehnalova i Zehnal przeciwko Republice Czeskiej (14.05.2002, skarga nr 38621/97); Maggiolini przeciwko W³ochom (13.01.2000, skarga
nr 35800/97).
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Karcie Spo³ecznej. W ocenie Trybuna³u: (...) Article 8 of the Convention cannot be taken to be generally applicable each time the first applicants everyday
life is disrupted; it applies only in exceptional cases where her lack of access
to public buildings and buildings open to the public affects her life in such
a way as to interfere with her right to personal development and her right to
establish and develop relationships with other human beings and the outside
world. In such circumstances, the State might have a positive obligation to
ensure access to the buildings in question52. Zatem, skar¿¹cy musz¹ precyzyjnie wykazaæ konkretne przeszkody i bariery istotnie utrudniaj¹ce korzystanie z prawa do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego. Je¿eli zarzuty
skargi bêd¹ zbyt ogólne i nie poparte przekonuj¹cymi dowodami, bêdzie ona
uznana za oczywicie bezzasadn¹. Ponadto, nale¿y wzi¹æ pod uwagê to, czy
w³adze krajowe oraz lokalne podejmuj¹ kroki w kierunku poprawy sytuacji
osób niepe³nosprawnych, czy pozostaj¹ bierne53, co odzwierciedla za³o¿enie,
¿e obowi¹zek zapewnienia dostêpnoci ma charakter zobowi¹zania starannego dzia³ania.
Zatem, mimo ¿e obowi¹zek zapewnienia dostêpnoci jest d³ugofalowy
i mo¿e byæ realizowany stopniowo, Pañstwa-Strony Konwencji powinny stawiaæ sobie sprecyzowane cele. Pañstwa powinny ustanowiæ konkretne ramy
czasowe oraz przeznaczyæ stosowne rodki na likwidowanie istniej¹cych barier. Ponadto, Pañstwa powinny jasno okreliæ obowi¹zki poszczególnych
w³adz (w³¹czaj¹c w to w³adze regionalne i lokalne) oraz podmiotów (tak¿e
prywatnych), które maj¹ prowadziæ do zapewnienia dostêpnoci. Pañstwa
powinny tak¿e ustanowiæ skuteczne mechanizmy kontrolne oraz sankcje za
brak implementowania (stosowania siê do) standardów dostêpnoci54.
Istotn¹ ró¿nic¹ miêdzy obowi¹zkiem dokonywania racjonalnych usprawnieñ a zapewnieniem dostêpnoci jest bezwarunkowy charakter drugiego
z nich. Nale¿y podkreliæ, ¿e usprawnienie  nawet jeli jest konieczne i
odpowiednie w danym przypadku, nie bêdzie racjonalne, je¿eli wi¹zaæ siê
bêdzie z nieproporcjonalnym lub nadmiernym obci¹¿eniem. W odniesieniu
do dostêpnoci, CRPD wyranie podkreli³, ¿e pañstwa are not allowed to
use the austerity measures as an excuse to avoid ensuring gradual accessibility for persons with disabilities ( ) the obliged entity may not excuse the
omission referring to the burdens of providing the access for persons with
disabilities55 .
Na zakoñczenie tej czêci artyku³u warto dodaæ, ¿e KPON jest do tej
pory jedynym traktatem z dziedziny praw cz³owieka, którego stron¹ jest
równie¿ Unia Europejska. Jest to fakt bardzo istotny z prawnego punktu
widzenia, poniewa¿ na instytucjach i organach UE równie¿ ci¹¿yæ bêd¹ zobo52
53
54
55

Zehnalova i Zehnal przeciwko Republice Czeskiej, op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
General Comment nr 2, pkt 25.
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wi¹zania na postawie Konwencji56 . W efekcie, stosowanie Konwencji w pañstwach cz³onkowskich UE mo¿e przyj¹æ tak¿e formê poredni¹, polegaj¹c¹
na prawid³owej i terminowej implementacji57 prawa unijnego, bezporednio realizuj¹cego postanowienia Konwencji58.

Podsumowanie
Analiza i interpretacja warstwy normatywnej KPON oraz badanie praktyki organów miêdzynarodowej ochrony praw cz³owieka pozwalaj¹ na postawienie kilku wniosków odnonie charakteru i roli prawa do racjonalnych
usprawnieñ oraz obowi¹zku zapewniania dostêpnoci przestrzeni publicznej.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e wzmacniaj¹ one koncepcjê niepodzielnoci praw
cz³owieka i s¹ jedn¹ z cegie³ek stopniowo cementuj¹cych I i II generacjê
praw cz³owieka. Stanowi¹ równie¿ kolejny dowód potwierdzaj¹cy tendencjê
wzmacniania egzekwowalnoci praw II generacji (justiciability). Obowi¹zek
dokonywania racjonalnych usprawnieñ to zobowi¹zanie rezultatu, które odnosi siê do wszystkich praw wyartyku³owanych w KPON.
Dokonana analiza pozwoli³a równie¿ na doprecyzowanie charakteru zobowi¹zañ pañstw. Racjonalne usprawnienie to mechanizm indywidualny, odnosz¹cy siê do wszelkiego rodzaju urz¹dzeñ i us³ug, stosowany ad casum.
Pañstwo powinno przy tym zobowi¹zaæ podmioty publiczne i prywatne do
dokonywania usprawnieñ, a prawo krajowe powinno przewidywaæ pewne
minimalne standardy oraz rodki prawne w sytuacji, gdy dojdzie do dyskryminacji w postaci odmowy dokonania racjonalnego usprawnienia. Dostêpnoæ z kolei to mechanizm ogólny (generalny), odnosz¹cy siê do urz¹dzeñ
i us³ug powszechnie dostêpnych lub powszechnie zapewnianych. Jest to zobowi¹zanie nale¿ytej starannoci i polega na podejmowaniu przez pañstwo
odpowiednich kroków w celu jego pe³nego urzeczywistnienia w przysz³oci.
Na zakoñczenie warto zastanowiæ siê, czy polskie prawo odpowiada miêdzynarodowym standardom. Jedynym aktem normatywnym, który wspomina o obowi¹zku dokonywania racjonalnych usprawnieñ jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych59.
56 Szerzej na ten temat: L. Waddington, The European Union and the United Nations
Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A story of exclusive and shared competences, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011, Vol. 18, s. 431453.
57 Albo bezporednim stosowaniu  w zale¿noci od charakteru normatywnego aktu
prawa wtórnego.
58 Por. badania prawnoporównawcze w tym zakresie dotycz¹ce implementacji Dyrektywy 2000/78/EC (Employment Equality Directive)  L. Waddington, When it is reasonable
for the europeans to be confused: understanding when a disability accomodation is reasonable from a comparative perspective, Comparative Labour Law and Policy Journal
2008, Vol. 29, s. 317340.
59 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r., Dz.U. 2011, Nr 127 poz. 721. Chodzi tu o przepis
art. 23a wprowadzony ustaw¹ z 2010 r. Zgodnie z tym przepisem:
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Sam przepis art. 23a tej ustawy, jak równie¿ praktyka jego stosowania zosta³y uznane przez Europejski Komitet Praw Spo³ecznych odpowiadaj¹ce standardowi art. 15§2 Europejskiej Karty Praw Spo³ecznych z 1961 r.60 Nale¿y
jednak zwróciæ uwagê na fakt ograniczonego zakresu obowi¹zywania ustawy
oraz brak ogólnej definicji racjonalnego dostosowania, która odnosi³aby siê
do wszelkich dziedzin ¿ycia. Brakuje równie¿ definicji osoby niepe³nosprawnej, która by³aby przyjêta nie dla potrzeb orzekania o niepe³nosprawnoci,
ale dla celu ochrony przed dyskryminacj¹. W odniesieniu do obowi¹zku zapewniania dostêpnoci, bardzo istotne s¹ zalecenia formu³owane w celu poprawny dostêpnoci tzw. rodowiska fizycznego, obejmuj¹ce m.in. zmiany w
prawie budowlanym, tak aby odpowiada³y potrzebom wszystkich osób niepe³nosprawnych (a nie tylko osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich) oraz wprowadzenia skuteczniejszych mechanizmów kontroli i egzekwowania standardów61.
A RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES TO REASONABLE
ACCOMMODATIONS AND AN OBLIGATION TO ENSURE
ACCESSIBILITY OF PUBLIC SPACE
Key words:

Convention on the rights of persons with disabilities, reasonable accommodation, accessibility, state obligations, human rights protection bodies
Summary

The article is devoted to two  in my opinion  crucial provisions of the Convention on the
rights of persons with disabilities, which are indispensable for its implementation and that are,
in fact, prerequisites for the fulfillment of most of the rights set forward in the Convention.
These provisions are: an obligation to provide reasonable accommodation and accessibility to
persons with disabilities. The article identifies the character and scope of state obligations with
this respect and analyses measures and means that should be undertaken in order to implement these provisions. The following parts of the paper cover i.a. the idea that refusing

1. Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ niezbêdne racjonalne usprawnienia dla osoby
niepe³nosprawnej pozostaj¹cej z nim w stosunku pracy, uczestnicz¹cej w procesie rekrutacji
lub odbywaj¹cej szkolenie, sta¿, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie. Niezbêdne racjonalne usprawnienia polegaj¹ na przeprowadzeniu koniecznych
w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowañ do szczególnych, zg³oszonych pracodawcy potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci danej osoby, o ile przeprowadzenie takich zmian
lub dostosowañ nie skutkowa³oby na³o¿eniem na pracodawcê nieproporcjonalnie wysokich
obci¹¿eñ, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Obci¹¿enia, o których mowa w ust. 1, nie s¹ nieproporcjonalne, je¿eli s¹ w wystarczaj¹cym stopniu rekompensowane ze rodków publicznych.
3. Niedokonanie niezbêdnych racjonalnych usprawnieñ, o których mowa w ust. 1,
uwa¿a siê za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
60 Uwagi koñcowe PKPS do raportu Polski, 12.07.2012, XX-1/def/POL/.
61 M. Wysoki, op. cit., s. 33.
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reasonable accommodation is a sui generis form of discrimination and present examples
of reasonable accommodation applied in different contexts (employment, detention and system
of justice). The article analyses jurisprudence and recommendations of various bodies operating within the international system of human rights protection: the UN Committee on
the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), the European Court of Human Rights, the
European Committee of Social Rights and the Court of Justice of the European Union.
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Wprowadzenie
Wolnoæ koalicji (wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe) oraz inne
wolnoci zwi¹zkowe s¹ mocno utrwalone w prawodawstwie miêdzynarodowym, zarówno w aktach prawnych o charakterze uniwersalnym, jak i regionalnym. Ju¿ artyku³em 427 traktatu wersalskiego, podpisanym 28 czerwca
1919 r.1, ustanowiono explicite prawo zrzeszania siê pracowników. W odniesieniu do zwi¹zków zawodowych zyska³o ono nastêpnie potwierdzenie w art. 23
pkt 4 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka2, gdzie przyjêto, i¿ ka¿dy ma
prawo tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków zawodowych dla ochrony
swych interesów. By³ to pierwszy przepis w umowach miêdzynarodowych,
nadaj¹cy expressis verbis pracownikom prawo zrzeszania siê. Geneza normatywnej internacjonalizacji wolnoci i praw cz³owieka przedstawia proces pozytywizacji praw cz³owieka, który poprzedzony by³, jak to wskazuje T. Jasudowicz, ich idealizacj¹ i konceptualizacj¹3. Istot¹ procesu pozytywizacji by³o
przeniesienie na grunt prawa pozytywnego, a wiêc obowi¹zuj¹cego w danym
miejscu i czasie, owych wczeniej zracjonalizowanych praw cz³owieka, nadanie
im kszta³tu norm prawnych, zagwarantowanie ich prawnej ochrony4. Dokona³o siê to zarówno na poziomie prawa krajowego5, jak i prawa miêdzynarodowego, co doprowadzi³o do umiêdzynarodowienia wolnoci i praw cz³owieka.
1
2

Ratyfikowany 10 stycznia 1920 r.
Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka by³a pierwszym aktem miêdzynarodowym,
w dziedzinie praw cz³owieka, wydanym przez powo³an¹ do ¿ycia wiosn¹ 1945 r. Organizacjê Narodów Zjednoczonych. Przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
10 grudnia 1948 r. Deklaracja mia³a byæ wyrazem d¹¿eñ i pragnieñ ówczesnego wiata do
zorganizowania nowych, sprawiedliwych stosunków w powojennej rzeczywistoci, Zob.
K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa miêdzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004, s. 13.
3 T. Jasudowicz, Zagadnienia wstêpne, w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak,
M. Lubiszewski, R. Mizerski (red.), Prawa cz³owieka i ich ochrona, Toruñ 2005, s. 22.
4 Ibidem, s. 24.
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Wspó³czenie, oprócz organizacji miêdzynarodowych o charakterze ogólnowiatowym, których Polska jest cz³onkiem, na znaczeniu zyskuj¹ organizacje regionalne, takie jak Rada Europy. Cz³onkostwo Polski w organizacjach
europejskich skutkuje tym, ¿e do polskiego porz¹dku prawnego wprowadzane s¹ akty prawne uchwalane i podpisywane w ramach tych organizacji.
Równie¿ w dziedzinie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe funkcjonuj¹ w naszym porz¹dku prawnym akty rangi europejskiej do których zaliczyæ nale¿y przede wszystkim Europejsk¹ Konwencjê o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (EKPC)6, sporz¹dzon¹ w Rzymie 4 listopada
1950 r.

Istota wolnoci zrzeszania siê
We wspó³czesnym pañstwie demokratycznym ró¿norodne zrzeszenia, bêd¹c wyrazem ró¿norodnoci pogl¹dów, postaw, interesów rozmaitych grup
w pluralistycznych spo³eczeñstwach, tworz¹c w swym ca³okszta³cie spo³eczeñstwo obywatelskie, s¹ uznawane przez pañstwo i wiadomie przezeñ
popierane. Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego jest wyrazem pewnego pierwszeñstwa obywateli w stosunku do pañstwa, postrzeganego przy tym jako
w³adza zarz¹dzaj¹ca wspólnymi sprawami7.
W model spo³eczeñstwa obywatelskiego, odpowiadaj¹cego wymogom
skomplikowanego, globalizuj¹cego siê i pe³nego sprzecznoci wiata, wpisany
jest pluralizm pogl¹dów. Pluralizm jako zasada ustrojowa zapewnia zarówno
odbicie ró¿norodnych pogl¹dów, zapatrywañ i opinii spo³ecznych, jak te¿
pozwala na pe³ne ustosunkowanie siê do spo³ecznie, politycznie czy gospodarczo istotnych kwestii. Ró¿norodnoæ pogl¹dów i stanowisk jest niezbêdnym
warunkiem pe³nego rozwoju ka¿dej istoty ludzkiej. Kluczowym znaczeniem
5 Na poziomie prawodawstwa krajowego powoduje to partycypacjê praw cz³owieka
w zasadzie prymatu konstytucji w systemie róde³ prawa, która implikuje normatywn¹
funkcjê konstytucji. Zob. M. Wyrzykowski, Zasada demokratycznego pañstwa prawnego,
w: W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998, s. 7071;
A. Kubiak, Pañstwo prawne  idea, postulaty, dylematy, Pañstwo i Prawo 1991, nr 7,
s. 25; K. Dzia³ocha, Pañstwo prawne w warunkach zmian zasadniczych systemu prawa
Rzeczpospolitej Polskiej, Pañstwo i Prawo 1992, nr 1, s. 1; W. Sokolewicz, Rzeczpospolita
Polska  demokratyczne pañstwo prawne (Uwagi na tle ustawy z 29 grudnia 1989 r.
o zmianie Konstytucji), Studia Konstytucyjne 1990, t. 8, s. 39; J. Zakrzewska, Nowa
Konstytucja Rzeczypospolitej, Pañstwo i Prawo 1990, nr 4, s. 10.
6 Ustawa z dnia 2 X 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci (Dz. U. 1992 Nr 85, poz. 427). Dokumenty ratyfikacyjne zosta³y
przekazane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w dniu 19 I 1993 r. Tekst konwencji
 Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284.
7 Z ide¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego ³¹czy siê zasada subsydiarnoci, polegaj¹ca na
uznawaniu, ¿e powo³ane do prowadzenia spraw publicznych maj¹ byæ przede wszystkim
struktury najbli¿sze jednostce, na których dzia³anie mo¿e ona wywieraæ stosowny do tej
bliskoci wp³yw. Zob. P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê, Warszawa 1998, s.10.
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dla realizacji zasady pluralizmu pogl¹dów s¹ gwarantowane prawnie wolnoci zrzeszania siê i zgromadzeñ. Wspó³czesne pañstwo demokratyczne winno
byæ wolne zarówno od absolutystycznego uto¿samiania dobra jednostki
z dobrem pañstwa, jak i od jednomylnoci systemów totalitarnych dyktuj¹cych jednostce jedyny s³uszny pogl¹d.
Nadanie wolnoci zrzeszania siê formy prawnej oznacza przede wszystkim zagwarantowanie podmiotom uprawnionym takiej sfery aktywnoci,
w której mo¿liwe bêdzie kolektywne realizowanie wspólnych celów lub rozwijanie i kszta³towanie wspólnych zainteresowañ w rozmaitych dziedzinach
¿ycia. W sferze tej wy³¹czona b¹d istotnie ograniczona bêdzie ingerencja
z zewn¹trz, zarówno pochodz¹ca od organów pañstwa, jak i od innych podmiotów. Ingerencja taka powinna byæ zawsze legitymowana konkretnym
upowa¿nieniem ze strony prawodawcy, który  kieruj¹c siê trosk¹ o ochronê
innych dóbr i wartoci, z którymi korzystanie z wolnoci zrzeszania siê mog³oby kolidowaæ  winien wyranie okreliæ zakres i formy dopuszczalnej
ingerencji8.
Doktryna prawa kszta³towana przez wielu autorów9 oraz orzecznictwo
s¹dowe10 powszechnie przyjmuje, ¿e na wolnoæ zrzeszania siê sk³adaj¹ siê
poni¿sze zasadnicze elementy:
1. Wolnoæ tworzenia zrzeszeñ, tj. zwo³ywanie komitetów za³o¿ycielskich,
okrelanie celu i formy prawnej przysz³ego zrzeszenia;
2. Swoboda ich dzia³alnoci;
3. Wolnoæ przystêpowania do ju¿ istniej¹cych zrzeszeñ, na podstawie
swobodnej decyzji powziêtej przez jednostkê. Nie mo¿e to jednak naruszaæ
ustalonych w danym zrzeszeniu zasad przyjmowania nowych cz³onków;
4. Wolnoæ nieskrêpowanego wystêpowania z zrzeszeñ;
5. Swoboda decydowania przez cz³onków zrzeszenia o zakoñczeniu jego
dzia³alnoci.
Z wyliczenia tego wynika, ¿e zrzeszenia musz¹ byæ strukturami opartymi na dobrowolnoci. Jednak¿e nie mo¿na na tej podstawie wnioskowaæ, ¿e
zrzeszenia powinny opieraæ siê na formalnej równoci wszystkich ich cz³onków, aczkolwiek powinni oni posiadaæ zagwarantowan¹ mo¿liwoæ wspó³decydowania o wa¿nych kwestiach funkcjonowania tworzonych przez nich
zrzeszeñ. Wolnociowy charakter zrzeszania siê przes¹dza tak¿e, i¿ korzystanie z form kolektywnego wspó³dzia³ania powinno stanowiæ przejaw aktywnoci samych podmiotów uprawnionych. Tym samym, uznaæ nale¿y, i¿ nie stanowi formy realizacji tego rodzaju wolnoci dzia³alnoæ struktur, które
8 P. Czarny, B. Naleziñski, Wolnoæ zrzeszania siê, w: B. Banaszak, A. Preisner (red.),
Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 501.
9 Zob. W. Studziñski, Wolnoæ zgromadzeñ i stowarzyszania siê, w: A. Florczak,
B. Bolechow (red.), Prawa i wolnoci I i II generacji, Toruñ 2006, s. 191; M. Chmaj, Wolnoæ tworzenia i dzia³ania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006, s. 57.
10 Zob. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 czerwca 1998 r., K 34/97, OTK 1998,
Nr 4, poz. 49.
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zostaj¹ powo³ane do ¿ycia decyzj¹ organów pañstwa oraz przynale¿noæ do
których jest obligatoryjna, gdy¿ z interpretacji tej swobody wynika zakaz
zmuszania kogokolwiek do cz³onkostwa w zrzeszeniu.
U samej genezy wolnoci zrzeszania tkwi równie¿ element negatywny.
Wi¹¿e siê on z koniecznoci¹ zagwarantowania poszczególnym jednostkom
mo¿liwoci pozostawania poza tworz¹cymi siê strukturami zbiorowymi. Ten
aspekt wolnoci zrzeszania siê implikuje niew¹tpliwie koniecznoæ zapewnienia dobrowolnego charakteru przynale¿noci ka¿dego zainteresowanego do
tworzonych zrzeszeñ. Okolicznoæ ta przes¹dza miêdzy innymi o niezasadnoci w³¹czania do zakresu wolnoci zrzeszania siê takich struktur i instytucji,
w których cz³onkostwo nie opiera siê na zasadzie dobrowolnoci, natomiast
wi¹¿e siê z zasad¹ przynale¿noci (czêsto z mocy samego prawa).
Nawi¹zuj¹c do pozytywnej strony wolnoci zrzeszania siê stwierdziæ
trzeba, i¿ we wspó³czesnym pañstwie nie ogranicza siê ona wy³¹cznie do
gwarantowania podmiotom uprawnionym mo¿liwoci tworzenia dowolnych,
bli¿ej przez pañstwo nieokrelonych struktur. Rola pañstwa i prawa jest
w tej mierze aktywna, polega na ustanowieniu pozytywnych rozwi¹zañ, stanowi¹cych swoist¹ normatywn¹ propozycjê zg³oszon¹ pod adresem podmiotów pragn¹cych korzystaæ z wolnoci zrzeszania siê. Dzia³anie pañstwa w tej
mierze widzieæ mo¿na dwojako. Z jednej strony, stanowi ona u³atwienie dla
samych podmiotów korzystaj¹cych z wolnoci zrzeszania siê. Nie musz¹ one
samodzielnie kreowaæ struktur organizacyjnych, w ramach których chcia³yby
wspólnie rozwijaæ swoje zainteresowania. Z drugiej za strony, aktywnoæ
prawodawcy s³u¿y równie¿ samym organom pañstwa, którym ³atwiej jest
nadaæ realizacji wolnoci zrzeszania siê pewne ustalone ramy, sprzyjaj¹ce
pewnej przewidywalnoci spo³ecznych dzia³añ.

Wolnoæ koalicji w wietle Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci
W Europie organizacj¹, do której g³ównych celów zaliczono miêdzy innymi promowanie wolnoci i praw cz³owieka, jest powo³ana do ¿ycia w Londynie 5 maja 1949 r. Rada Europy. Przestrzeganie tych wolnoci i praw stanowi
nie tylko kryterium cz³onkostwa w Radzie Europy, ale tak¿e fundament
le¿¹cy u podstaw jej dzia³alnoci. W zwi¹zku z powy¿szym Organizacja ta
wyznaczy³a sobie trzy g³ówne kierunki pracy: dzia³anie na rzecz solidarnoci
europejskiej, z poszanowaniem jednostki, jej wolnoci cywilnych i politycznych oraz jej praw spo³ecznych, ekonomicznych i kulturalnych, poprzez ustanowienie skutecznego systemu kontroli i ochrony, rozpoznawanie nowych
zagro¿eñ dla praw cz³owieka i ludzkiej godnoci oraz uwiadomienie spo³eczeñstwom wagi praw cz³owieka11.
11 P. Winiewski-Cazals, Rada Europy a prawa cz³owieka, w: Polska w Radzie Europy,
Biuletyn Centrum Europejskiego UW 1992, nr 3, s. 44.
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Centraln¹ rolê odgrywa tutaj Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (EKPC)12, sporz¹dzona w Rzymie
4 listopada 1950 r. System Rady Europy uwa¿any jest za jedyny naprawdê
skuteczny regionalny system ochrony wolnoci i praw cz³owieka13. Jak wskazuje R. Kuniar, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci dokona³a pozytywizacji praw proklamowanych przez
Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka i ustanowi³a system gwarancji ich
poszanowania na obszarze pañstw europejskich14. Obywatele pañstw-stron
Konwencji uzyskali mo¿liwoæ dochodzenia swoich praw przed organem miêdzynarodowym jakim jest Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka
(ETPC), gdzie w postêpowaniu s¹dowym równoprawnymi stronami procesowymi s¹ jednostka i pañstwo. St¹d te¿ ETPC sta³ siê podmiotem w³adnym
zakreliæ granicê poszczególnych wolnoci i praw15. Jednoczenie nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ system Rady Europy ma charakter subsydiarny w stosunku
do systemów pañstw stron Konwencji. Decyzje ETPC mog¹ korygowaæ rozstrzygniêcia dokonane przez pañstwo i s¹ ostateczne, ale ochrona sfery wolnoci i praw cz³owieka jest przede wszystkim zadaniem suwerennego pañstwa chroni¹cego przed naruszeniem wolnoci i stwarzaj¹cego warunki
korzystania z praw. Dopiero gdy pañstwo  strona Konwencji nie wywi¹zuje
siê z tego dzia³ania, odpowiedni¹ decyzjê podejmuje ETPC.
System ochrony wolnoci i praw cz³owieka wynikaj¹cych z Konwencji
zosta³ równie¿ oparty na zasadzie solidarnoci, która powoduje, ¿e orzecznictwo ETPC staje siê czêci¹ Konwencji i jest jej prawnie wi¹¿¹cym sk³adnikiem. J. Jaskiernia podkrela, ¿e orzecznictwo ETPC wywo³uje skutki dla
wszystkich pañstw bêd¹cych stronami Konwencji, bez wzglêdu na to, którego z nich dotyczy³o orzeczenie. Musz¹ wzi¹æ one pod uwagê mo¿liwe implikacje, jakie wyroki podjête w innych sprawach mog¹ mieæ dla ich w³asnych
porz¹dków prawnych i praktyki prawniczej16.
W art. 11 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci uznaje prawo pracowników do tworzenia zwi¹zków zawodowych i przystêpowania do nich dla ochrony swoich praw. Prawo to mo¿e
byæ ograniczone jedynie przez ustawodawstwo wydane w zwi¹zku z koniecznoci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa pañstwowego lub publicznego, ochron¹
12 Ustawa z dnia 2 X 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci (Dz. U. 1992 Nr 85, poz. 427). Dokumenty ratyfikacyjne zosta³y
przekazane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w dniu 19 I 1993 r. Tekst konwencji
 Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284.
13 B. Baczyñska, Granice wolnoci zgromadzeñ i stowarzyszania siê na podstawie
orzecznictwa strasburskiego  wybrane zagadnienia, w: E. Ca³a-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolnoci. Zbiór studiów, Toruñ 2008, s. 208.
14 R. Kuniar, Prawa cz³owieka, Warszawa 2000, s. 173.
15 Zob. A. Bisztyga, Ochrona praw cz³owieka w systemie Rady Europy, w: B. Banaszak
i inni (red.), System ochrony praw cz³owieka, Kraków 2003, s. 126127.
16 J. Jaskiernia, Uwarunkowania skutecznoci wykonywania orzeczeñ Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka, Humanistyczne Zeszyty Naukowe 2002, nr 8, s. 50.
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porz¹dku i zapobieganiem przestêpstwom, ochron¹ zdrowia i moralnoci lub
ochron¹ praw i wolnoci innych osób17. Artyku³ ten nie stoi na przeszkodzie
wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym ograniczeñ w korzystaniu
z tych praw przez cz³onków si³ zbrojnych, policji lub administracji publicznej18.
Powy¿sze ograniczenia podmiotowe w korzystaniu z prawa do tworzenia
zwi¹zków zawodowych i przystêpowania do nich stanowi¹ wyj¹tek ex definitione i musz¹ byæ interpretowane cile  obejmuj¹ osoby, które maj¹ konkretny i bezporedni zwi¹zek z wykonywaniem w³adzy lub realizuj¹ podstawowe funkcje pañstwa. W wyroku w sprawie Demir i Baykara przeciw
Turcji19 Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka dokona³ interpretacji pojêcia
cz³onków administracji publicznej, uznaj¹c, ¿e podlegaj¹ oni ochronie pañstwa w zwi¹zku z art. 11 Konwencji. Pañstwo mo¿e jednak¿e na³o¿yæ ograniczenia w odniesieniu do aspektu wolnoci tworzenia zwi¹zków zawodowych
przez cz³onków administracji pañstwowej, wy³¹czaj¹c urzêdników publicznych, którzy stanowi¹ odrêbn¹ grupê zawodow¹. Przy interpretowaniu pojêcia cz³onków administracji pañstwowej dokonano wyk³adni zawê¿aj¹cej do
kategorii osób zajmuj¹cych siê cile administracj¹ pañstwow¹, maj¹cych
bezporedni zwi¹zek z wykonywaniem w³adzy czy realizacj¹ funkcji pañstwa, a nie wszystkich pracowników sektora publicznego czy administracji
rz¹dowej. Ograniczenie wolnoci zrzeszania siê poprzez ingerencjê w gwarantowan¹ sferê wolnoci musi mieæ podstawê prawn¹, przekonuj¹ce powody
oraz byæ spowodowane donios³ymi potrzebami spo³ecznymi. Wprowadzenie
przez pañstwo zakazu przynale¿noci i tworzenia zwi¹zków zawodowych
w odniesieniu do której z trzech wymienionych grup (cz³onków si³ zbrojnych,
policji lub administracji publicznej) jest traktowane jako najdalej id¹ce, radykalne ograniczenie, które musi byæ podyktowane szczególnymi wzglêdami,
takimi jak wzglêdy bezpieczeñstwa pañstwowego b¹d publicznego20.
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka pañstwo, które nie zezwala na tworzenie zwi¹zków zawodowych
przez samych pracowników, lecz narzuca inne zasady ich tworzenia, narusza
17 Na gruncie ust. 2 art. 11 omawianej tutaj konwencji zdziwienie budzi wprowadzenie
zapisu ograniczaj¹cego wolnoæ koalicji, który dotyczy koniecznoci ochrony zdrowia i moralnoci. Trudno sobie wyobraziæ w stosunkach przemys³owych sytuacjê, w której tworzenie lub przystêpowanie do zrzeszeñ pracowniczych stanowi³oby zagro¿enie dla publicznego
zdrowia lub moralnoci. Jedynym wyt³umaczeniem tego rozwi¹zania mo¿e byæ tylko to, ¿e
ów przepis reguluje ogólne prawo zrzeszania siê.
18 Nale¿y mieæ jednak na uwadze, i¿ art. 60 Konwencji stanowi, i¿: jej postanowienia
nie mog¹ byæ uznane jako ograniczenie (...) ¿adnych praw cz³owieka, które s¹ zagwarantowane w ustawodawstwie krajowym lub konwencjach MOP. Por. Orzeczenie ETPC National
Union of Belgian Police v. Belgii z 27 padziernika 1975 r., skarga nr 4464/70.
19 Orzeczenie Demi i Baykara v. Turcji, z dnia 12 listopada 2008 r., skarga nr 34503/97.
20 ¯. Grygiel-Kaleta, Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w aktach prawa miêdzynarodowego, w: Rocznik Administracji i Prawa: teoria i praktyka, R. XII, Sosnowiec
2012, s. 292.
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art. 11 Konwencji. Niezgodny z jej postanowieniami jest monopol jednej lub
kilku organizacji zwi¹zkowych21. Je¿eli ¿aden istniej¹cy zwi¹zek nie broni
w³aciwie interesów pracowników, musz¹ oni mieæ prawo za³o¿enia odrêbnej
organizacji22. Na gruncie orzecznictwa ETPC definicja wolnoci zrzeszania
siê, która na mocy art. 11 Konwencji okrelana jest jako prawo do swobodnego stowarzyszania siê, sformu³owana zosta³a w orzeczeniu Association X
przeciw Szwecji23. Stwierdzono w nim, ¿e prawo to gwarantuje jednostkom
mo¿liwoæ ³¹czenia siê w zrzeszenia dla realizacji okrelonych celów, bez
ingerencji organów pañstwa. Niniejsza definicja uwypukla jeden z najwa¿niejszych elementów swobody zrzeszania siê. Chodzi tu o ochronê przed
ingerencj¹ w³adz publicznych. Artyku³ 11 Konwencji, zgodnie z orzecznictwem ETPC, zapewnia ochronê dla ka¿dego rodzaju dzia³alnoci, tak samych
zrzeszeñ jak i ich cz³onków24. Zdaniem M.A. Nowickiego art. 11 Konwencji
dotyczy dobrowolnych zrzeszeñ osób posiadaj¹cych wzglêdnie trwa³y charakter, strukturê instytucjonaln¹ i wspólny cel25.
Przedmiotem zainteresowania Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
by³a kwestia, czy art. 11 Konwencji gwarantuje negatywny aspekt wolnoci
zrzeszania siê, tzn. czy jednostka mo¿e siê na niego powo³aæ, aby unikn¹æ
narzuconego jej cz³onkostwa w jakimkolwiek zrzeszeniu, w tym z zwi¹zku
zawodowym. Mówi¹c o negatywnym aspekcie wolnoci zrzeszania siê komentatorzy art. 11 Konwencji26 wskazuj¹ na dwie sytuacje przymusu przynale¿noci do zrzeszenia. Pierwsza z nich mo¿e wynikaæ z regulacji, gdzie przymus przynale¿noci do zrzeszenia znajduje podstawê w przepisach prawa
(np. samorz¹d zawodowy). Druga sytuacja zwi¹zana jest z tzw. przymusem
faktycznym, który polega na tym, ¿e podmiot ma mo¿liwoæ nie przystêpowania do zrzeszenia, jednak nie czyni tego z uwagi na negatywne konsekwencje takiego zachowania. Konsekwencj¹ braku przynale¿noci mo¿e byæ
np. utrata zatrudnienia. Tak zwany przymus faktyczny sta³ siê podstaw¹
wyroku ETPC w sprawie Young, James and Webster przeciwko Wielkiej Brytanii27. W orzeczeniu tym zawarty jest problem negatywnej wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Sprawa dotyczy³a zawierania umów na
21 Zob. Orzeczenie Johansson v. Szwecja z 7 maja 1990 r., skarga nr 13537/88; Orzeczenie Cheall v. Wielka Brytania z 13 maja 1985 r., skarga nr 10550/83; Orzeczenie Englund i inni v. Szwecja z 8 kwietnia 1994 r., skarga nr 15533/89.
22 Zob. K. Walczak, op. cit., s.20.
23 Decyzja X v. Szwecji z 6 lipca 1977 r., skarga nr 6094/73, DR 9/5.
24 A. Wróbel, Prawa i wolnoci, art. 11, w: L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, Komentarz do artyku³ów 1-18, t. 1, Warszawa
2010, s. 651.
25 M.A. Nowicki, Wokó³ Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992, s. 106.
26 T. Jasudowicz, Orzecznictwo Strasburskie, t. 2, Toruñ 1998, s. 822826; M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Cz³owieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998, s. 365366;
A. Redelbach, Natura Praw Cz³owieka. Strasburskie standardy ich ochrony, Toruñ 2001,
s. 262.
27 Orzeczenie Young, James and Webster v. Zjednoczonemu Królestwu, z dnia 13 sierpnia 1981 r., skargi nr 7601/76, 7806/77.
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mocy których cz³onkostwo w zwi¹zku zawodowym mia³o byæ warunkiem
zatrudnienia dla poszczególnych kategorii pracowników. Umowy te nosi³y
nazwê tzw. closed shop agreements28. Warto tu doprecyzowaæ, ¿e na podstawie zasady swobody zawierania umów, pracodawca ma prawo do uzgodnienia ze zwi¹zkami zawodowymi, ¿e tylko cz³onek takiego zwi¹zku mo¿e byæ
zatrudniony w przedsiêbiorstwie29. Tego rodzaju zobowi¹zanie nie narusza
ze swej istoty art. 11 Konwencji. Jednak¿e w przypadku, gdy pañstwo w³¹cza
siê do systemu legitymizuj¹c go przez wydanie aktu prawnego, wówczas
system taki mo¿e byæ oceniany w wietle postanowieñ Konwencji30.
Young, James oraz Webster byli pracownikami Kolei Brytyjskich, którzy
odmówili przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego, co sta³o siê przyczyn¹ rozwi¹zania z nimi stosunku zatrudnienia, bez prawa do odszkodowania, czy
te¿ mo¿liwoci przywrócenia do pracy31. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka uzna³, i¿ art. 11 Konwencji nie chroni w tym samym stopniu negatywnej
wolnoci zrzeszania siê co pozytywnej, tak wiêc ewentualny przymus przynale¿noci do okrelonych zwi¹zków zawodowych nie musi byæ zawsze uznawany za sprzeczny z Konwencj¹. Jednak¿e zdaniem ETPC sankcja, jakiej doznali skar¿¹cy, w postaci utraty pracy, a co za tym idzie rodków do ¿ycia
jest najmocniejszym ze rodków przymusu. St¹d te¿ Trybuna³ stwierdzi³, ¿e
na³o¿one ograniczenia nie spe³nia³y dyspozycji ust. 2 art. 11 a wiêc nie by³y
konieczne z punktu widzenia spo³eczeñstwa demokratycznego.
28 Brytyjski system clesed shop agreements ma w Wielkiej Brytanii bardzo d³ug¹
tradycjê. Jego zasady w du¿ym stopniu uzale¿nione by³y od partii politycznej, która aktualnie sprawowa³a w³adzê. W 1968 r. Royal Commision on Trade Unison and Employer
Associations wskaza³a, i¿ konieczna jest szersza ochrona prawna dla pracowników, którzy
zostali zwolnieni z pracy z powodu odmowy przyst¹pienia do zwi¹zku  co stanowi³o wynik
obowi¹zywania systemu closed shop. Industrial Relations Act z 1971 r. wprowadzony
przez rz¹d konserwatystów dawa³ pracownikom prawo odmowy przynale¿noci do jakiegokolwiek zwi¹zku zawodowego. Po powrocie do w³adzy Partii Pracy w 1974 r. derogowa³o
akt przyjêty w roku 1971. Na podstawie wprowadzonych przepisów uznano, ¿e odmowa
przynale¿noci do zwi¹zku zawodowego mo¿e zostaæ uznana jedynie w przypadku gdy ma
ona pod³o¿e religijne oraz gdy pracownik z uzasadnionych powodów nie chce przynale¿eæ
do danego zwi¹zku zawodowego. Zob. J. Kielin-Maziarz, Prawo do swobodnego tworzenia
zrzeszeñ w wietle wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka  negatywna wolnoæ zrzeszania siê, w: J. Jaskiernia (red.), Efektywnoæ europejskiego systemu
ochrony praw cz³owieka. Obszary analizy skutecznoci europejskiego systemu ochrony praw
cz³owieka, Toruñ 2012, s. 297.
29 A. Wróbel, Prawa i wolnoci, art. 11, w: L. Garlicki (red.), op. cit., s. 681.
30 A. Mowbray, Casus and materials on the European Convention on Human Rights,
Oxford 2007, s. 756.
31 Przyczyn¹ odmowy przynale¿noci do zwi¹zków zawodowych dla skar¿¹cego Younga
by³o ich powi¹zanie z Parti¹ Pracy. Skar¿¹cy James odmówi³ przyst¹pienia z uwagi na
fakt, ¿e jego zdaniem zwi¹zek nie bêdzie w sposób dostateczny dba³ o interesy pracowników. Natomiast skar¿¹cy Webster by³ przeciwnikiem organizacji zwi¹zkowych, które wówczas funkcjonowa³y w przedsiêbiorstwie z powodów religijnych. J. Kielin-Maziarz, Prawo
do swobodnego tworzenia zrzeszeñ w wietle wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka  negatywna wolnoæ zrzeszania siê, w: J. Jaskiernia (red.), op. cit.,
s. 299.
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Rozwa¿aj¹c zagadnienie negatywnej wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe, nale¿y wskazaæ, ¿e ETPC w póniejszym orzecznictwie zmodyfikowa³ sposób swojego rozumowania systemu closed shop. Daù temu wyraz w
orzeczeniu S¸rensen i Rasmusen przeciwko Danii32. ETPC w wyroku tym
zauwa¿y³, ¿e tylko niewielka liczba wród pañstw stron Rady Europy dopuszcza tzw. pre-entry closed-shop agreements czyli koniecznoæ przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego jako warunek do zwarcia umowy o pracê. Trybuna³ podkreli³, ¿e istotn¹ wagê nale¿y przywi¹zywaæ do prawa jednostki
do przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego na podstawie w³asnego wyboru,
bez obawy o utratê pracy. W sytuacji, gdy system faktycznie zmusza jednostkê do przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego, stanowi to przes³ankê do
stwierdzenia naruszenia art. 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Nie ma przy tym znaczenia, czy groba
zwolnienia z pracy lub odmowy zatrudnienia z powodu nie przyst¹pienia do
zwi¹zku zawodowego jest powi¹zana z utrat¹ rodków utrzymania jak mia³o
to miejsce w orzeczeniu Young, James and Webster v. Zjednoczonemu Królestwu, z dnia 13 sierpnia 1981 r. Jak s³usznie stwierdza A. Wróbel33, orzeczenie Sørensen i Rasmusen v. Dania, z dnia 11 stycznia 2006 r. w istocie
zakazuje systemu closed-shop. W wyroku tym bowiem ETPC jasno okreli³,
i¿ nie dopuszczalny bêdzie szeroki margines uznania w stosunku do pañstw,
które w dalszym ci¹gu podtrzymuj¹ mo¿liwoæ funkcjonowania systemu closed shop34.

Europejska Karta Spo³eczna
Przyjête w art. 11 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci rozwi¹zania normatywne w kwestii wolnoci
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe cile koreluj¹ z postanowieniami art. 22
ust. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich. Widoczna zbie¿noæ odnosi siê nie tylko do p³aszczyzny przedmiotowej, ale równie¿
do podmiotowej i funkcjonalnej. Jednak¿e kompleksowe uregulowanie problematyki spo³ecznej, w tym tak¿e wolnoci koalicji, na poziomie europejskim zosta³o dokonane dopiero w 1961 r. w Europejskiej Karcie Spo³ecznej35.
Akt ten stanowi³ uzupe³nienie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci i obejmowa³ ochron¹ nieuregulowan¹
tam czêæ praw cz³owieka36. Oba traktaty Rady Europy mog¹ byæ postrzegane
32 Sørensen i Rasmusen v. Dania, Orzeczenie z 11 stycznia 2006 r., Wielka Izba, skargi
nr 52562/99 i 52620/99.
33 A. Wróbel, Prawa i wolnoci, art. 11, w: L. Garlicki (red.), op. cit., s. 684.
34 Zob. J. Kapelañska  Prêgowska, Koncepcja tzw. marginesu oceny w orzecznictwie
ETPC, Pañstwo i Prawo 2007, nr 12, s. 87.
35 Dz. U. 1999 Nr 8, poz. 67.
36 Zob. A. wi¹tkowski, Karty Spo³eczne Rady Europy, Pañstwo i Prawo 2003, z. 8, s. 36 i n.
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jako normatywny i regionalny program dzia³ania pañstw, które siê nimi
zwi¹za³y37. Europejska Karta Spo³eczna by³a wielokrotnie nowelizowana.
Pierwszy Protokó³ Dodatkowy sporz¹dzony w Strasburgu 5 maja 1988 r.
zapewnia³ pracownikom miêdzy innymi prawo do informacji i konsultacji.
Kolejny Protokó³ Zmieniaj¹cy uchwalony w Turynie 21 padziernika 1991 r.
wprowadzi³ nowe zasady kontroli przestrzegania Europejskiej Karty Spo³ecznej. Natomiast Protokó³ Dodatkowy uchwalony w Strasburgu 9 listopada
1995 r. usankcjonowa³ mo¿liwoæ zg³aszania skarg zbiorowych. Wreszcie w
dniu 3 maja 1996 r. przyjêto Zrewidowan¹ Kartê Spo³eczn¹, która podnios³a
na znacznie wy¿szy poziom standardy ochronne przewidziane w pierwotnej
Karcie38. Polska, przystêpuj¹c w 1991 r. do Rady Europy, podpisa³a Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹, lecz ratyfikowa³a j¹ dopiero 25 czerwca 1997 r., przy
czym ratyfikacja nie objê³a wszystkich postanowieñ Karty. Na mocy art. 20
Europejskiej Karty Spo³ecznej pañstwo mo¿e uznaæ siê za zwi¹zane tylko
okrelon¹ czêci¹ artyku³ów okrelaj¹cych poszczególne prawa, przy czym
w póniejszym czasie mo¿e poszerzyæ zakres swoich zobowi¹zañ39.
Je¿eli chodzi o postanowienia dotycz¹ce wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, to Europejska Karta Spo³eczna w art. 5 przyzna³a wszystkim
pracownikom prawo do swobodnego zrzeszania siê w organizacjach krajowych lub miêdzynarodowych, w celu ochrony swych interesów ekonomicznych i spo³ecznych40. Powy¿szy przepis gwarantuje równie¿ prawo przystêpowania do istniej¹cych ju¿ organizacji reprezentuj¹cych interesy
pracownicze. Gwarantuje tak¿e tym pracownikom, którzy nie chc¹ przystêpowaæ do organizacji chroni¹cych interesy ekonomiczne i spo³eczne, wolnoæ
od obowi¹zkowego cz³onkostwa w takich organizacjach.
Pomimo jednoznacznie sformu³owanego zobowi¹zania: nie ingerowania
w swobodê tworzenia zwi¹zków zawodowych, swobodê przystêpowania do
nich oraz swobodê ich dzia³alnoci, art. 5 Karty jest interpretowany na
podstawie orzecznictwa (conclusions) Europejskiego Komitetu Praw Spo³ecznych, wczeniej nosz¹cym nazwê Komitetu Praw Spo³ecznych Rady Europy,
który stanowi wiod¹cy element mechanizmu kontroli przestrzegania Karty41.
Prawo koalicji, które obejmuje swobodê tworzenia i zrzeszania siê pracowni37 A. Bisztyga, Ochrona praw cz³owieka w systemie Rady Europy, w: B. Banaszak
i inni (red.), op. cit., s. 140.
38 Zrewidowana Europejska Karta Spo³eczna w swojej preambule zapowiada stopniowe
zajmowanie miejsca Europejskiej Karty Spo³ecznej. R. Szafarz, Traktaty Rady Europy
 status na prze³omie 1999/2000, Przegl¹d Prawa Europejskiego 2000, nr 1, s. 54.
39 Artyku³ 20 Karty nak³ada na strony jedynie obowi¹zek przyjêcia za cel swej polityki, która bêdzie wykonywana za pomoc¹ wszelkich odpowiednich rodków, zarówno o charakterze krajowym, jak i miêdzynarodowym, osi¹gniecie warunków, w których wymienione
w niej prawa i zasady mog¹ byæ skutecznie realizowane.
40 Na ten temat zob. J. Wratny, Prawo Pracy Rady Europy, w: L. Florek (red.), Europejskie prawo pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, Warszawa 1996, s. 161 i n.
41 Mechanizm kontrolny Europejskiej Karty Spo³ecznej nie ma charakteru s¹dowego,
a w szczególnoci brak tu mo¿liwoci sk³adania skarg pañstwowych czy indywidualnych.
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ków w zwi¹zkach zawodowych powinno byæ objête ochron¹ prawn¹, co
nak³ada na pañstwa-strony okrelone pozytywne obowi¹zki. W³adze pañstw
cz³onkowskich s¹ wiêc zobowi¹zane do uchwalenia oraz przestrzegania przepisów gwarantuj¹cych pe³n¹ swobodê korzystania z wolnoci zrzeszania siê42.
Europejska Karta Spo³eczna w art. 5 kieruje do pañstw cz³onkowskich,
w tym tak¿e do Polski, dwa zobowi¹zania: negatywne i pozytywne. Zobowi¹zanie negatywne oznacza nie naruszanie oraz nie ograniczanie przez pañstwo cz³onkowskie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Dotyczy to
zakazu wydawania przez odpowiednie organy w³adzy pañstwowej przepisów
oraz podejmowania przez w³aciwe organy administracji publicznej dzia³añ
skutkuj¹cych ograniczeniem powy¿szej wolnoci. Organy w³adzy pañstwowej
oraz administracji publicznej nie powinny wiêc zakazywaæ, ani nakazywaæ
pracownikom tworzenia zwi¹zków zawodowych i przystêpowania do istniej¹cych organizacji zwi¹zkowych. Pañstwa-strony nie mog¹ okrelaæ nazbyt
precyzyjnie wymogów, jakie powinny byæ spe³nione, aby mo¿na by³o powo³aæ
do ¿ycia zwi¹zek zawodowy. Organizacje zwi¹zkowe winny korzystaæ z autonomii, st¹d te¿ pañstwa-strony winny powstrzymaæ siê od ingerowania
w wewnêtrzne sprawy organizacji zwi¹zkowych43. Natomiast zobowi¹zanie
pozytywne wyra¿a siê w koniecznoci podjêcia przez pañstwo-stronê stosownych dzia³añ, dotycz¹cych wydania odpowiednich przepisów, które zapewni¹
pracobiorcom pe³n¹ mo¿liwoæ czynienia u¿ytku z wolnoci zrzeszania siê

Sprowadza siê on, zgodnie z art. 21 Karty, do przesy³ania przez pañstwa-strony Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w odstêpach dwuletnich sprawozdañ dotycz¹cych stosowania tych postanowieñ Karty, które zosta³y przez nie przyjête. Sprawozdania te, na mocy
art. 24 Karty, s¹ rozpatrywane przez Europejski Komitet Praw Spo³ecznych (dawniej zwany Komitetem Niezale¿nych Ekspertów), który na ich podstawie formu³uje wnioski (conclusions). Komitet sk³ada siê z nie mniej ni¿ siedmiu cz³onków wybieranych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy na okres szeciu lat (art. 25 Karty). Artyku³ 26 Europejskiej Karty Spo³ecznej uprawnia do udzia³u w obradach Komitetu przedstawiciela Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Sprawozdania pañstw  stron i wnioski Europejskiego
Komitetu Praw Spo³ecznych s¹ przedk³adane do rozpatrzenia Podkomitetowi Rz¹dowego
Komitetu Spo³ecznego. Zgodnie z art. 27 Karty sk³ada siê on m. in. z jednego przedstawiciela ka¿dej ze stron EKS. Podkomitet, po rozpatrzeniu stanowiska Europejskiego Komitetu Praw Spo³ecznych, przedstawia Komitetowi Ministrów Rady Europy sprawozdania zawieraj¹ce propozycje zaleceñ pod adresem tych pañstw, które zdaniem Komitetu
Rz¹dowego nie przestrzegaj¹ postanowieñ Karty (art. 27 ust. 3). Na podstawie tych raportów Komitet Ministrów Rady Europy przyjmuje stosowne rezolucje. Sekretarz Generalny
Rady Europy przekazuje Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy wnioski Komitetu
Praw Spo³ecznych, sprawozdania Komitetu Rz¹dowego oraz rezolucje Komitetu Ministrów,
które to Zgromadzenie przeprowadza okresowe debaty na temat polityki spo³ecznej i przekazuje swoje stanowisko Komitetowi Ministrów (art. 28 Karty). Zgodnie z art. 29 Karty
Komitet Ministrów mo¿e skierowaæ wszelkie niezbêdne zalecenia dla ka¿dego pañstw-stron.
42 A. M. wi¹tkowski, Prawo socjalne Rady Europy. Europejska Karta Spo³eczna, Protoko³y, Zrewidowana Europejska Karta Spo³eczna, Kraków 2006, s. 97.
43 Ibidem, s. 98.
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w zwi¹zkach zawodowych i zagwarantuj¹ tym organizacjom swobodê dzia³ania oraz stosown¹ ochronê przed pracodawcami44.
Artyku³ 5 Europejskiej Karty Spo³ecznej stwarza równie¿ prawn¹ podstawê do podmiotowego ograniczenia wolnoci zwi¹zkowej w stosunku do
dwóch kategorii pracowników: funkcjonariuszy policji oraz zawodowych wojskowych45. W pierwszym przypadku pañstwa-strony mog¹ wprowadziæ ograniczenia w korzystaniu z wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe przez
funkcjonariuszy policji. Jednak¿e pozbawienie policjantów uprawnieñ tworzenia zwi¹zków zawodowych i przystêpowania do okrelonej organizacji
zwi¹zkowej, zdaniem Komitetu Praw Spo³ecznych, jest niezgodne z art. 5
Karty46. W przypadku funkcjonariuszy policji ograniczenie wolnoci zwi¹zkowej mo¿e sprowadziæ siê do wprowadzenia w przepisach krajowych pañstw-stron zasady, aby do organizacji zwi¹zkowej za³o¿onej przez policjantów
mogli przystêpowaæ wy³¹cznie funkcjonariusze policji. W drugim przypadku
Karta dopuszcza nawet ca³kowite ograniczenie wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe przez cz³onków si³ zbrojnych. Komitet Praw Spo³ecznych orzek³., ¿e trzecie zdanie art. 5 Karty zezwala pañstwu cz³onkowskiemu na ograniczenie lub nawet na ca³kowite wy³¹czenie wolnoci zwi¹zkowej
¿o³nierzy zawodowych47. Stanowisko Komitetu wyra¿one w procesie nadzoru przestrzegania art. 5 Karty zosta³o powtórzone w orzeczeniach wydanych
przez Komitet jako organ quasi judykacyjny rozpatruj¹cy skargi zbiorowe,
zgodnie z Protoko³em Dodatkowym do Karty uchwalonym w Strasburgu
9 listopada 1995 r.48, w sprawach European Federation of Employees in
Public Services v. France49, European Federation of Employees in Public Services
v. Italy50, European Federation of Employees in Public Services v. Portugal51.
44
45

Zob. A. M. wi¹tkowski, Karta Praw Spo³ecznych Rady Europy, Warszawa 2006.
Z wyj¹tkiem policjantów i ¿o³nierzy zawodowych, pozosta³e kategorie zatrudnionych
maj¹ mo¿liwoæ korzystania z nieograniczonej wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Komitet Praw Spo³ecznych Rady Europy akceptuje ograniczenia wolnoci zrzeszania
siê niektórych urzêdników pañstwowych, którzy s¹ usytuowani na stanowiskach zwi¹zanych z podejmowaniem decyzji o charakterze politycznym. Jedyn¹ podstaw¹ wy³¹czenia
swobody zrzeszania siê niektórych urzêdników pañstwowych s¹ przepisy art. 31 ust. 1
Europejskiej Karty Spo³ecznej i art. G ust. 1 Zrewidowanej Europejskiej Karty Spo³ecznej.
46 A. M. wi¹tkowski, Prawo socjalne Rady Europy. Europejska Karta Spo³eczna ,
op. cit., s. 114.
47 Cytat za Ibidem, s. 115.
48 Protokó³ z 1995 r. do Europejskiej Karty Spo³ecznej przyzna³ m. in. miêdzynarodowym i krajowym organizacjom pracowników prawo wnoszenia skarg na pañstwa-strony
Karty z powodu naruszania standardów wynikaj¹cych z Karty. Skargi s¹ rozpatrywane
przez Europejski Komitet Praw Spo³ecznych.
49 Skarga Nr 2/1999. Skarga dotyczy³a naruszenia przez Francjê art. 5 i 6 Karty wobec zawodowych ¿o³nierzy. Komitet Praw Spo³ecznych wyda³ orzeczenie, i¿ Francja nie
naruszy³a przepisów art. 5 i 6 Karty. Komitet Ministrów Rady Europy zaakceptowa³ powy¿sze orzeczenie 7 lutego 2001 r. Zob. A. wi¹tkowski, Quasi judykacyjna funkcja Komitetu Praw Spo³ecznych Rady Europy, Pañstwo i Prawo 2004, nr 9, s. 46 i n.
50 Skarga Nr 4/1999. Treæ rozstrzygniêcia jak w przypadku Skargi Nr 2/1999.
51 Skarga Nr 5/1999. Treæ rozstrzygniêcia jak w przypadku powo³anych powy¿ej spraw.
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Oprócz przedstawionego powy¿ej podmiotowego zakresu ograniczenia
wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe Europejska Karta Spo³eczna
oraz Zrewidowana Europejska Karta Spo³eczna przewiduj¹ równie¿ przedmiotowy zakres ograniczenia swobody zrzeszania siê w organizacjach pracobiorców. Ograniczenia stosowania wybranych przepisów Karty s¹ mo¿liwe
w razie koniecznoci ochrony praw i wolnoci, ochrony porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa narodowego, zdrowia publicznego lub dobrych obyczajów
(art. 31 ust. 1 EKS; art. G ust. 1 ZEKS).
Analizuj¹c przepisy Karty nale¿y podkreliæ, ¿e tego rodzaju regulacja
bezporednio wspiera model wolnoci zwi¹zkowych wypracowany przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy. Co wiêcej w niektórych kwestiach przyjête
przez Radê Europy rozwi¹zania normatywne id¹ nawet dalej. Chodzi tu
zw³aszcza o wê¿szy ni¿ w Konwencjach MOP zakres ograniczeñ podmiotowych wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Dotyczy to zw³aszcza
funkcjonariuszy si³ zbrojnych i policji. St¹d te¿ w literaturze52 wyra¿ono
nawet pogl¹d, ¿e przepisy krajowe wzbraniaj¹ce policjantom utworzenia w³asnego zwi¹zku lub nak³adaj¹ce obowi¹zek wst¹pienia do zwi¹zku narzuconego naruszaj¹ postanowienia art. 5 Europejskiej Karty Spo³ecznej. Regulacja
przyjêta w omawianym przepisie art. 5 Karty ma zdaniem K .W. Barana
dwa wymiary: pozytywny i negatywny53. Pierwszy polega na zobowi¹zaniu
pañstw do popierania swobody pracowników w tworzeniu lokalnych, krajowych i miêdzynarodowych zrzeszeñ, drugi za na powstrzymaniu siê przed
naruszeniem tej swobody, zw³aszcza poprzez ingerencjê w ich statutow¹
dzia³alnoæ.

Podsumowanie
Postanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci posiadaj¹ autonomiczny i samoistny charakter
normatywny, a wiêc w odniesieniu do stosunków wewnêtrznych dzia³aj¹
z mocy w³asnej i nadaj¹ siê do bezporedniego zastosowania w pañstwie
bêd¹cym sygnatariuszem tej umowy miêdzynarodowej. Wolnoci i prawa jednostki okrelone w Konwencji oraz ich definiowanie i konkretyzacja stosowana w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka odgrywaj¹
znacz¹c¹ rolê w interpretacji norm prawa polskiego w zakresie kreowania
standardów ochrony wolnoci i praw cz³owieka. Tezê tê potwierdza orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, który wskaza³, i¿ od momentu wst¹pienia Polski
do Rady Europy orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
52 Zob. R. Blanpain, M. Matey, Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Warszawa 1993, s. 203.
53 K. W. Baran, Wolnoci zwi¹zkowe i ich gwarancje w systemie ustawodastwa polskiego, BydgoszczKraków 2001, s. 2829.
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w Strasburgu mo¿e i powinno byæ uwzglêdniane przy interpretacji przepisów
prawa polskiego54. Konwencja zosta³a powo³ana do ochrony praw obywatelskich i politycznych. W obrêbie jej zainteresowañ znalaz³a siê tak¿e wolnoæ
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, ujêta w kategorii prawa socjalnego zagwarantowanego w art. 11, który przyznaje ka¿demu prawo do tworzenia
i przystêpowania do zwi¹zków zawodowych dla ochrony swoich interesów.
Wolnoæ zrzeszania siê jest jedn¹ z podstawowych swobód cz³owieka,
mocno utrwalon¹ w prawodawstwie miêdzynarodowym, które w drodze ratyfikacji sta³o siê czêci¹ polskiego porz¹dku prawnego. Podsumowuj¹c znaczenie konwencji Rady Europy, zarówno Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci jak i Europejskiej Karty Spo³ecznej, dla rozwoju i podnoszenia na wy¿szy poziom standardów zwi¹zanych
z wolnoci¹ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych jest nie do przecenienia.
Postanowienia konwencji, a tak¿e orzecznictwo organów kontrolnych stworzy³y przejrzysty i czytelny katalog zasad, stanowi¹cych punkt odniesienia
do budowy i oceny stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, w tym równie¿ w polskim systemie konstytucyjnym.
FREEDOM OF ASSOCIATION IN TRADE UNIONS
IN THE SYSTEM OF THE COUNCIL OF EUROPE
Key words:

freedom of association, trade unions, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the European Social Charter
Summary

Today, in addition to international organizations as global, which Poland is a member, on
the importance of gaining regional organizations such as the Council of Europe. Polish membership in European organizations results in the fact that the Polish legal system are introduced legislation enacted and signed within the framework of these organizations. Also in the
field of freedom of association in trade unions exist in our legal acts of the European level
which primarily include the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms

54 Postanowienie S¹du Najwy¿szego z 11 stycznia 1995 roku (III ARN 75/94, OSNP
1995, nr 9, poz. 106).
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Gwarancje prawa do wiadczeñ
z zabezpieczenia spo³ecznego
w wietle orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u
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1. Wstêp
Europejska Konwencja Praw Cz³owieka (dalej Konwencja lub EKPCz)1
nie zawiera przepisu, który w sposób bezporedni gwarantowa³by prawa do
wiadczeñ z zakresu ochrony socjalnej. Normatywn¹ podstaw¹ do oceny wywi¹zania siê przez pañstwo cz³onkowskie Rady Europy ze zobowi¹zania
zapewniania wiadczeñ z zakresu zabezpieczenia spo³ecznego oraz prawa
do pomocy spo³ecznej i medycznej s¹ art. 12 i 13 Europejskiej Karty Spo³ecznej.2 Mimo tego, problematyka dostêpu do ró¿nego rodzaju wiadczeñ z zakresu ochrony socjalnej jest przedmiotem wielu orzeczeñ Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka (dalej Trybuna³, ETPCz). Niew¹tpliwie aktywnoæ Trybuna³u na tym polu jest wyrazem jego stanowiska sformu³owanego
jeszcze pod koniec lat 70. XX w. w wyroku w sprawie Airey, w którym
Trybuna³ podkreli³, ¿e wiele z gwarantowanych Konwencj¹ praw cywilnych i politycznych ma komponenty natury spo³ecznej i ekonomicznej i ¿e
niemo¿liwe jest cis³e rozdzielenie praw spo³ecznych i ekonomicznych od
zakresu praw objêtych Konwencj¹.3 Pytanie o to, jak dalece powinna siêgaæ

1

Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67.
3 Wyrok ETPC w sprawie Airey przeciwko Irlandii z 9.10.1979 r., nr skargi 6289/73,
§ 26. Wszystkie powo³ywane w niniejszym opracowaniu wyroki ETPC pochodz¹ z oficjalnej bazy danych Rady Europy HUDOC, por. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#.
2
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interpretacja praw zawartych w Konwencji w celu objêcia jej gwarancjami praw spo³ecznych, w tym ochrony socjalnej, jest elementem szerszej dyskusji.4
Uwzglêdniaj¹c bardzo szeroki zakres orzecznictwa Trybuna³u w omawianym zakresie, niniejszy artyku³ bêdzie koncentrowa³ siê jedynie na pewnym
wycinku tej problematyki, a mianowicie omówieniu aktualnych tendencji
w zakresie ochrony prawa do wiadczeñ z ochrony socjalnej gwarantowanych
na podstawie art. 1 Protoko³u nr 1 do Konwencji. Jest to jedyny przepis
Konwencji, który stwarza materialne podstawy do dochodzenia roszczeñ
z tytu³u wiadczeñ z zabezpieczenia spo³ecznego, poniewa¿ czêæ z tych
wiadczeñ maj¹c wymiar materialny traktowana jest jako mienie. Tytu³em
uzupe³nienia nale¿y dodaæ, ¿e ze wzglêdu na bardzo ró¿norodny charakter
prawny wiadczeñ z zabezpieczenia spo³ecznego, jedynie czêæ z nich objêta
bêdzie tym przepisem. Dlatego te¿ dla ca³ociowego przedstawienia systemu
gwarancji socjalnych w ramach systemu Konwencji konieczne jest jeszcze
uwzglêdnienie przede wszystkim art. 6 Konwencji  zapewniaj¹cego gwarancje procesowe dla dochodzenia w wietle prawa krajowego roszczeñ o wiadczenia, a tak¿e art. 14 Konwencji w zw. z art. 8 lub w zw. z art. 1 Prot. 1.
W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e art. 8 nie mo¿e byæ samodzieln¹ podstaw¹
do skargi w zakresie braku przyznania wiadczeñ spo³ecznych, z uwagi na
to, ¿e Trybuna³ bardzo wyranie wskazuje w swoim orzecznictwie, ¿e choæ
przepis ten gwarantuje prawo do poszanowania ¿ycia rodzinnego, nie nak³ada na pañstwa pozytywnego obowi¹zku zapewnienia ró¿nych finansowych
form pomocy spo³ecznej.5 Rozstrzygaj¹c zarzuty dotycz¹ce braku przyznania
okrelonych wiadczeñ rodzinnych Trybuna³ kieruje siê jednak zasad¹, ¿e
przyznawanie wiadczeñ rodzinom wielodzietnym stanowi wyraz poszanowania prawa do ¿ycia rodzinnego w rozumieniu art. 8 Konwencji i dlatego te¿

4 Szerzej na temat zacierania siê granic pomiêdzy pierwsz¹ a drug¹ generacj¹ praw
cz³owieka patrz m.in. K. £asak, Prawa spo³eczne w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, Warszawa 2013; B. Gronowska, Europejska Konwencja Praw Cz³owieka
a prawa drugiej generacji  kilka refleksji o zacieraniu granic, Europejski Przegl¹d S¹dowy 2013, nr 9, s. 410; E. Palmer, Protecting Socio-Economic Rights through the European Convention on Human Righs: Trendss and Developments in the European Court on Human Rights, Erasmus Law Review 2009, nr 2/4. Ogólnie na temat generacji praw
cz³owieka por. K. Drzewicki, Trzecia generacja praw cz³owieka, Sprawy Miêdzynarodowe
1983, nr 10.
5 Por. m.in. wyroki ETPC w sprawach: Niedzwiedzki przeciwko Niemcom z 25.10.2005 r.,
nr skargi 58453/00, Weller przeciwko Wêgrom z 31.03.2009 r., nr skargi 44399/05 oraz
Saidoun przeciwko Grecji z 28.10.2010 r., nr skargi 40083/07. W kontekcie tych skarg
trzeba jednak dostrzec, ¿e w sprawie Grant p. Zjednoczonemu Królestwu dotycz¹cej decyzji
o nieprzyznaniu transseksualnej kobiecie wiadczeñ emerytalnych po osi¹gniêciu ustawowego wieku emerytalnego dla kobiet, Trybuna³ uzna³, ¿e dosz³o do naruszenia art. 8 Konwencji. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e bezporedni¹ przyczyna naruszenia art. 8 Konwencji by³
brak wyp³aty wiadczenia, por. wyrok w sprawie Grant przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 23.05.2006 r., nr skargi 32570/03.
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mieci siê w przedmiocie tego¿ artyku³u. W konsekwencji w sytuacjach, gdy
przedmiot skargi objêty jest zakresem art. 8 Konwencji, zastosowanie
w opinii Trybuna³u znajduje art. 14.
Dodatkowo warto pamiêtaæ, ¿e granice uprawnieñ do wiadczeñ z zakresu ochrony socjalnej gwarantowanych przez Konwencjê wytycza tak¿e
orzecznictwo Trybuna³u na gruncie art. 3 Konwencji. Artyku³ ten powo³ywany by³ jako wzorzec kontroli w sprawach, w których skar¿¹cy podnosili, ¿e
wysokoæ otrzymywanego wiadczenia jest niewystarczaj¹ca dla utrzymania
nawet minimalnego poziomu egzystencji. Dotychczas Trybuna³ w ¿adnej ze
spraw nie stwierdzi³ naruszenia art. 3 na tym tle, wskazywa³ jednak, ¿e co
do zasady taka kwestia mo¿e byæ rozwa¿ana na gruncie tego przepisu.6
W sprawie Larioshina Trybuna³ wprost uzna³, ¿e wysokoæ wiadczenia,
które otrzymywa³a skar¿¹ca  by³a to równowartoæ 25 euro, nie spowodowa³a u niej dolegliwoci osi¹gaj¹cych poziom uzasadniaj¹cy zastosowanie art. 3
Konwencji. Trudno nie zadaæ sobie jednak pytania, jaka wysokoæ wiadczenia, zdaniem Trybuna³u, osi¹gnê³aby ów konieczny poziom dolegliwoci.
Orzeczenie w sprawie Larioshina wydane zosta³o w 2002 r. i Trybuna³ nie
pokusi³ siê o wskazanie w nim owego minimalnego standardu. Warto jednak
zauwa¿yæ, ¿e w ostatnich latach Trybuna³ coraz czêciej odwo³uje siê do
standardów okrelonych m.in. w ramach Europejskiej Karty Spo³ecznej
w celu znalezienia odniesienia dla oceny wysokoci przyznawanych wiadczeñ.7 Je¿eli wemiemy pod uwagê tê okolicznoæ, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
w kolejnych tego typu sprawach Trybuna³ zechce odwo³aæ siê do konkluzji
Europejskiego Komitetu Praw Spo³ecznych, jak choæby tych, przyjêtych
w styczniu 2014 r. w stosunku do Federacji Rosyjskiej, gdzie Komitet stwierdzi³, ¿e wskazany przez Rosjê minimalny poziom emerytury (kwota bazowej
czêci emerytury w wysokoci równowartoci 59 euro) znajduje siê znacz¹co
poni¿ej poziomu ubóstwa.8 Przyjêcie perspektywy Europejskiej Karty Spo³ecznej mo¿e doprowadziæ Trybuna³ do dalej id¹cych wniosków w zakresie nieposzanowania przez pañstwa praw spo³ecznych, ni¿ ma to miejsce dotychczas.

2. Rozwój orzecznictwa
Od pierwszych skarg dotycz¹cych wiadczeñ z zakresu ochrony socjalnej
podstawow¹ kwesti¹, któr¹ rozwa¿yæ musia³y organy kontrolne Konwencji by³o to, czy dan¹ kategoriê wiadczeñ mo¿na by³o zakwalifikowaæ jako
6 Decyzje ETPC w sprawach: Larioshina przeciwko Rosji z 23.04.2002 r., nr skargi
56869/00, Pancenko przeciwko £otwie z 28.10.1999 r., nr skargi 40772/98.
7 Por. wyrok ETPC w sprawie Stefanetti i inni przeciwko W³ochom 14.04.2014 r.,
nr skargi 21383/10 i nast.
8 European Committee on Social Rights, Conclusions 2013, Russian Federation, styczeñ 2014 dostêpny na stronie internetowej: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/RussianFederation2013_en.pdf.
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mienie. I choæ prawa, interesy i roszczenia z zakresu prawa ubezpieczeñ
spo³ecznych oraz zabezpieczenia spo³ecznego, wynikaj¹ce z prawa publicznego, w wiêkszoci pañstw nie stanowi¹ w³asnoci, przez Trybuna³ w Strasburgu ze wzglêdu na swoj¹ wartoæ materialn¹ zaliczane s¹, przynajmniej
w czêci, do kategorii dóbr chronionych na podstawie art. 1 Protoko³u nr 1.9
Jeszcze w latach 70-tych i 80-tych Europejska Komisja Praw Cz³owieka
(dalej Komisja) uzale¿nia³a przyznanie ochrony w zakresie wiadczeñ ubezpieczeniowych od tego, z jakiego rodzaju systemu ubezpieczeniowego wyp³acane jest dane wiadczenie. Zgodnie z tym podzia³em w systemach opartych
na zasadzie solidarnoci spo³ecznej, w których nie istnia³ konieczny zwi¹zek
miêdzy sk³adk¹ a wysokoci¹ wiadczenia, nie powstawa³o cile okrelone
mo¿liwe do zidentyfikowania prawo, które by³oby chronione zakresem art. 1
Protoko³u nr 1. Natomiast w odniesieniu do systemów, w których wiadczenie skorelowane by³o z p³acon¹ sk³adk¹ Trybuna³ uznawa³, ¿e ponoszone
przez skar¿¹cego ciê¿ary tworz¹ indywidualne prawo do czêci takiego funduszu i mog¹ byæ chronione przez art. 1.10
Do momentu wydania decyzji w sprawie Stec orzecznictwo Komisji
i Trybuna³u by³o wyj¹tkowo niejednolite. Dopiero w tym orzeczeniu Trybuna³
uzna³, ¿e dalsze utrzymywanie rozró¿nienia pomiêdzy sk³adkowymi i niesk³adkowymi wiadczeniami dla celów zastosowania art. 1 Protoko³u nr 1
nie ma uzasadnienia.11 By³o to spowodowane kilkoma przyczynami. Przede
wszystkim Trybuna³ dostrzeg³ mnogoæ rozwi¹zañ krajowych w zakresie finansowania poszczególnych systemów, która nie pozwala³a na idealne rozgraniczenie poszczególnych rodzajów systemów. Po drugie, Trybuna³ podkreli³, i¿ system strasburski jest przecie¿ systemem ochrony praw cz³owieka,
w ramach którego nale¿y braæ pod uwagê zmieniaj¹ce siê warunki w pañstwach cz³onkowskich, a przede wszystkim koniecznoæ zapewnienia takiej
interpretacji Konwencji, która sprawia, ¿e gwarantowane w niej prawa s¹
chronione w sposób praktyczny i skuteczny, a nie teoretyczny i iluzoryczny.
Po trzecie, Trybuna³ zapewniæ musi, aby proces interpretacji poszczególnych
postanowieñ Konwencji by³ spójny i harmonijny. W tym wzglêdzie Trybuna³
wskaza³ na rozwój orzecznictwa na gruncie art. 6 Konwencji, gdzie m.in.
w sprawie Schuler-Zgraggen p. Szwajcarii uzna³, ¿e rozwój prawa oraz zasada równego traktowania powoduj¹ koniecznoæ przyjêcia stanowiska, i¿ zasad¹ generaln¹ dotycz¹c¹ art. 6 jest stosowanie go w zakresie postêpowañ
z zabezpieczenia spo³ecznego, w³¹czaj¹c pomoc spo³eczn¹.12 Po czwarte Try9 L. Garlicki [w:] L. Garlicki, red. Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Komentarz do artyku³ów 118, tom I, Warszawa 2010, s. 490 i 493.
10 Por. decyzje Komisji w sprawach: Müller przeciwko Austrii z 1.10.1975 r., nr skargi
5849/72; G przeciwko Austrii z 14.05.1984 r., nr skargi 10094/82; De Kleine Staarman
przeciwko Niderlandom z 16.05.1985 r., nr skargi 10503/83.
11 Decyzja ETPC w sprawie Stec przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 6.07.2005 r.,
nr skarg 65731/01 i 65900/01, § 47-51.
12 Warto zaznaczyæ, ¿e sprawa Schuler-Zgraggen p. Szwajcarii nie by³a pierwsz¹,
w której Trybuna³ stan¹³ na stanowisku, ¿e gwarancje z art. 6 powinny mieæ zastosowanie
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buna³ podkreli³, ¿e wiele krajowych systemów prawnych dostrzegaj¹c, i¿
czêæ jednostek jest ca³kowicie zale¿na od pañstwowych wiadczeñ spo³ecznych i pomocowych, traktuje wyp³atê wiadczeñ, dla osób spe³niaj¹cych warunki ich otrzymania, jako prawo podmiotowe, którego realizacji mo¿na domagaæ siê przed organami krajowymi. Dlatego te¿ zdaniem ETPCz,
w sytuacjach, kiedy jednostka ma mo¿liwe do dochodzenia zgodnie z prawem
krajowym uprawnienie do wiadczeñ, powinno to znaleæ odzwierciedlenie
w mo¿liwoci zastosowania do takich sytuacji art. 1 Protoko³u nr 1. Wreszcie
po pi¹te, Trybuna³ podkreli³, ¿e zrównanie ochrony wiadczeñ z systemów
sk³adkowych i niesk³adkowych uwzglêdnia perspektywê Europejskiej Karty
Spo³ecznej i tego, ¿e Trybuna³ stoi na stanowisku niemo¿noci cis³ego rozdzielenie praw spo³ecznych i ekonomicznych od zakresu praw objêtych Konwencj¹.

3. Zakres prawa do wiadczeñ z tytu³u ochrony socjalnej
na gruncie art. 1 Protoko³u nr 1 do EKPCz  zasady
ogólne wynikaj¹ce z orzecznictwa ETPCz
W wietle obecnie ukszta³towanego orzecznictwa nale¿y stwierdziæ, i¿
ogóln¹ zasad¹ jest, ¿e prawem maj¹tkowym w rozumieniu art. 1 Prot. 1 s¹
wiadczenia wynikaj¹ce z ustanowionego przez pañstwa systemu ubezpieczenia/zabezpieczenia spo³ecznego wyp³acane zarówno z systemów sk³adkowych, jak i niesk³adkowych, maj¹ce charakter roszczeniowy/podmiotowy  co
Trybuna³ ujmuje s³owami: payment as a right of a welfare benefit i nale¿ne
osobom spe³niaj¹cym warunki okrelone w prawie do nabycia danego wiadczenia.13 Na tle tak sformu³owanej zasady ogólnej trzeba uznaæ, ¿e Trybuna³
bardzo szeroko zakreli³ przedmiot prawa do mienia w kolejnych orzeczeniach, w których stwierdzi³, ¿e ochrona ta mo¿e obejmowaæ zarówno wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego, jak i z pomocy spo³ecznej14.
w sprawach dotycz¹cych wiadczeñ z zabezpieczenia spo³ecznego. Por. wyrok ETPC
w sprawie Schuler-Zgraggen przeciwko Szwajcarii z 24.06.1993 r., nr skargi 14518/89.
W tym kontekcie nale¿y zwróciæ uwagê na sprawy Feldbrugge p. Niderlandom, czy Deumeland p. Niemcom, oraz na sprawê Salesi p. W³ochom, w której Trybuna³ nie tylko zastosowa³ art. 6, ale stwierdzi³ te¿, ¿e na obecnym etapie rozwoju prawa ochrony spo³ecznej
rozró¿nienie na ubezpieczenie spo³eczne oraz pomoc spo³eczn¹ nie mo¿e byæ traktowane
jako kwestia fundamentalna. Por. wyroki ETPC w sprawach: Feldbrugge przeciwko Niderlandom z 25.05.1986 r., nr skargi 8562/79, Deumeland przeciwko Niemcom z 29.05.1986 r.,
nr skargi nr 9384/81, Salesi przeciwko W³ochom z 26.02.1993 r., nr skargi 13023/87. Sprawa Schuler-Zgraggen p. Szwajcarii jest natomiast istotna, poniewa¿ Trybuna³ uzna³ w niej,
¿e proceduralna ochrona na gruncie art. 6 ma daleko id¹ce skutki o charakterze materialnym. W literaturze wskazuje siê nawet, i¿ ochrona udzielona przez Trybuna³ skar¿¹cej
w istocie jest tak daleko id¹ca, jakby udzielona zosta³a na gruncie Protoko³u nr 12 do
EKPCz. Por. I.E.Koch, Human Rights as Indivisible Rights: the protection of socio-economic
demands under the European Convention on Human Rights, 2009 Leiden, s. 185.
13 Por. wyrok ETPC w sprawie Carson i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
z 16.03.2010 r., nr skargi 42184/05, § 64.
14 Por. wyrok ETPC w sprawie Moskal przeciwko Polsce z 15.09.2009 r., nr skargi
10373/05, § 38.
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Przy dokonywaniu oceny co do mo¿liwoci zakwalifikowania danego
uprawnienia do wiadczeñ do kategorii mienia, warto mieæ na wzglêdzie
zasygnalizowan¹ ju¿ wczeniej ewolucjê pogl¹dów Trybuna³u co do zwi¹zku
pomiêdzy charakterem danego uprawnienia b¹d obowi¹zku jako wynikaj¹cego z prawa prywatnego b¹d publicznego, a mo¿liwoci¹ zastosowania
gwarancji z art. 6. Niew¹tpliwie odejcie przez Trybuna³ od pogl¹du na
gruncie art. 6, stanowi¹cego, i¿ determinuj¹cy charakter dla przyznania
ochrony Konwencji ma prywatny charakter danego uprawnienia, ma wp³yw
tak¿e na zakres ochrony na gruncie art. 1 Protoko³u nr 1.15 Obecnie kwesti¹
decyduj¹c¹ w zakresie mo¿liwoæ zastosowania art. 6 Konwencji jest ekonomiczna natura spornego wiadczenia oraz to, czy uprawnienie do domagania
siê wyp³aty wiadczenia ma wyran¹ podstawê w prawie krajowym. Jedynie
na marginesie nale¿y w tym momencie podkreliæ, ¿e s¹ to warunki porównywalne do tych, jakie musz¹ byæ spe³nione w przypadku zastosowania art.
1 Protoko³u nr 1. Wprowadzenie do interpretacji art. 6 materialnego charakteru wiadczenia ustanawia niew¹tpliwie nawi¹zanie do siatki pojêciowej
stosowanej na gruncie art. 1 Protoko³u nr 1. W sposób oczywisty zakres
gwarancji obu tych przepisów jest inny, jednak¿e u¿ywanie tych samych
pojêæ interpretacyjnych niew¹tpliwie zbli¿a do siebie te przepisy, co powoduje wzajemne oddzia³ywanie i sprzyja zachowaniu spójnoci interpretacji Konwencji.16
W wietle art. 1 Protoko³u nr 1 dla prawid³owego rozstrzygniêcia charakteru prawnego spornego wiadczenia, niezbêdne jest uwzglêdnienie przez
Trybuna³ prawa krajowego. Patrz¹c przez pryzmat takiej oceny na prawo
polskie dostrzec mo¿na, ¿e nie wszystkie rozwi¹zania przyjête przez ustawodawcê krajowego bêd¹ pozwala³y na bezsporne okrelenie charakteru poszczególnych wiadczeñ. Jako przyk³ad wskazaæ mo¿na np. w¹tpliwoci dotycz¹ce tego, czy renta socjalna mieci siê w zakresie ubezpieczenia
spo³ecznego, czy w zakresie pomocy spo³ecznej. Trybuna³ Konstytucyjny wypowiadaj¹c siê o relacji pomiêdzy tymi dwoma formami realizacji prawa do
zabezpieczenia spo³ecznego, wskazywa³ na liczne ró¿nice pomiêdzy nimi
m.in. w zakresie samych wiadczeñ. I tak podnosi³ on bezekwiwalentnoæ
pomocy spo³ecznej w przeciwieñstwie do wiadczeñ ubezpieczeniowych, które
maj¹ charakter wzajemny, czy te¿ fakt, ¿e wiadczenia ubezpieczeniowe
maj¹ charakter roszczeniowy, podczas gdy przyznawanie wiadczeñ z opieki
spo³ecznej opiera siê w du¿ej mierze (zaznaczenie dodane) na uznaniowoci.17 Natomiast renta socjalna, przyznawana na podstawie ustawy o rencie
socjalnej nie jest ani wiadczeniem z pomocy spo³ecznej, ani wiadczeniem
z ubezpieczenia spo³ecznego, choæ warunki jej nabycia ukszta³towane zosta³y
15 Por. wyrok ETPC w sprawie Le Calvez przeciwko Francji z 29.07.1998 r., nr skargi
73/1997/857/1066.
16 I. E. Koch, op. cit., s. 186.
17 Wyrok TK z 31.03.2008 r., sygn. P 20/07, OTK nr 2/A/2008, poz. 31.
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przez przepisy w sposób bardziej zbli¿ony do warunków nabywania wiadczeñ ubezpieczeniowych z ubezpieczenia spo³ecznego ni¿ nabywania wiadczeñ z pomocy spo³ecznej.18 Wydaje siê, ¿e wskazanie choæ tego jednego
przyk³adu ilustruje dobrze problemy, jakie napotkaæ mo¿e Trybuna³ rozstrzygaj¹c charakter prawny danego wiadczenia w celu zastosowania prawid³owego wzorca kontroli konwencyjnej.
Prawo do okrelonego wiadczenia je¿eli stanowi mienie w rozumieniu
art. 1 Protoko³u nr 1 podlega warunkom ochrony sprecyzowanym w tym
artykule. W tym wzglêdzie w szczególnoci pamiêtaæ nale¿y, ¿e zakres ochrony ograniczony jest jedynie do istniej¹cych interesów/praw/roszczeñ, z uwagi
na fakt, ¿e Protokó³ nr 1 w swej konstrukcji nie chroni prawa do nabycia
w³asnoci. 19 Tak wiêc w sytuacji, gdy skar¿¹cy nie spe³nia warunków ustawowych wyp³aty danego wiadczenia, nie mo¿e domagaæ siê jego ochrony na
gruncie art. 1 Protoko³u nr 1. Brak spe³nienia ustawowych przes³anek otrzymania wiadczenia choæ wyklucza ochronê sytuacji skar¿¹cego na gruncie
art., 1 Protoko³u nr 1, w przypadkach wiadczeñ maj¹cych charakter roszczeniowy jest okolicznoci¹, która mo¿e byæ oceniona przez pryzmat art. 14
Konwencji w zw. z art. 1 Protoko³u nr 1.
Drugim warunkiem determinuj¹cym zakres ochrony prawa do wiadczeñ na gruncie art. 1 Protoko³u nr 1 jest okolicznoæ, i¿ system strasburski
nie nak³ada na pañstwa ¿adnych obowi¹zków i wskazówek w zakresie decyzji co do stworzenia jakiejkolwiek formy systemu zabezpieczenia spo³ecznego, ani wiadczeñ, jakie w ramach takiego systemu powinny byæ oferowane. Je¿eli jednak pañstwo decyduje siê na uchwalenie przepisów
przewiduj¹cych prawo do okrelonych wiadczeñ, ustawodawstwo takie musi
byæ traktowane jako ustanawiaj¹ce interes w³acicielski objêty zakresem art.
1 Protoko³u nr 1 dla osób, które spe³niaj¹ sprecyzowane w nim warunki20.
Sam fakt, ¿e wiadczenie mo¿e ulec ograniczeniu b¹d mo¿e nast¹piæ przerwa w jego wyp³acie nie pozbawia tego wiadczenia cech mienia w rozumieniu systemu konwencyjnego21. Trybuna³ bardzo wyranie podkrela, ¿e
je¿eli uprawnienie do wiadczenia jest uzale¿nione od spe³nienia okrelonych warunków, warunkowe roszczenie wynikaj¹ce z braku spe³nienia tych
przes³anek nie mo¿e byæ traktowane jako chroniona w³asnoæ22. Interes
w³acicielski chroniony bêdzie wiêc w stosunku do osób, które spe³niaj¹ przes³anki wynikaj¹ce z ustawodawstwa krajowego. Jednak¿e nawet w takim
wypadku zakresu ochrony wynikaj¹cej z art. 1 Protoko³u nr 1 nie nale¿y
18
19

Wyrok TK z 25.06.2013, sygn. akt P 11/12.
Por. wyrok ETPC w sprawie Kopecky przeciwko Czechom z 28.09.2004 r., nr skargi
44912/98, § 35 (b).
20 Por. Kopecky przeciwko Czechom, op. cit., § 54.
21 Por. wyrok ETPC w sprawie Beyeler przeciwko W³ochom z 5.01.2000 r., nr skargi
33202/96, § 105.
22 Por. wyrok ETPC w sprawie Rasmussen przeciwko Polsce z 28.04.2009 r., nr skargi
38886/05, § 71.
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rozumieæ jako przyznaj¹cej jednostce prawo do wiadczeñ w okrelonej wysokoci23. Podobnie, prawo do poszanowania mienia nie gwarantuje prawa do
otrzymywania wiadczenia np. emerytalnego w zwi¹zku z prac¹ wiadczon¹
w innym pañstwie ni¿ pañstwo pozwane24.

4. Orzecznictwo ETPCz w sprawach dotycz¹cych
poszczególnych praw
Na tle tak zarysowanych zasad ogólnych wynikaj¹cych z orzecznictwa
Trybuna³u i wskazuj¹cych zakres ochrony wiadczeñ z zabezpieczenia spo³ecznego nale¿nych jednostkom znajduj¹cym siê w granicach jurysdykcji
pañstw stron Konwencji, warto w orzecznictwie Trybuna³u wyodrêbniæ kilka
trendów obrazuj¹cych aktualn¹ aktywnoæ Trybuna³u w tym zakresie.
Jak ju¿ wskazane zosta³o powy¿ej, w sytuacjach, gdy prawo do okrelonego wiadczenia z zabezpieczenia spo³ecznego stanowi mienie w rozumieniu
art. 1 Protoko³u nr 1, jego ochrona podlega warunkom ochrony sprecyzowanym w tym artykule. Przede wszystkim nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ingerencja w to
prawo jest dopuszczalna jedynie na podstawie prawa, w celu ochrony wa¿nego interesu spo³ecznego i z zachowaniem rodków proporcjonalnych do jego
realizacji. Szczególne miejsce w rozwa¿aniach Trybuna³u zajmuje interpretacja i ocena proporcjonalnoci zastosowanych rodków. Wszystkie dotychczasowe ingerencje pañstw w uprawnienia o charakterze spo³ecznym chronione
na gruncie art. 1 Protoko³u nr 1 oceniane by³y szczególnie przez pryzmat tej
zasady chroni¹cej prawo do mienia.
Art. 1 Protoko³u nr 1 gwarantuje jedynie prawo do poszanowania istniej¹cego mienia. W sytuacji, gdy pañstwo ogranicza lub zaprzestaje wyp³aty
wiadczenia, takie dzia³anie pañstwa stanowi ingerencjê w prawo w³asnoci
i wymaga uzasadnienia25. Szczególnie wa¿nymi elementami oceny s¹ w takich przypadkach dwa faktory: czy w konsekwencji pozbawienia wiadczeñ
b¹d ograniczenia wysokoci ich wyp³aty na jednostkê nie na³o¿ono nadmiernego ciê¿aru oraz czy ingerencja w uprawnienia skar¿¹cego do otrzymywania wiadczenia z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych nie skutkowa³a naruszeniem samej esencji praw26. Wród spraw zwi¹zanych z ingerencj¹ pañstwa
ocenian¹ w wietle gwarancji p³yn¹cych z art. 1 Protoko³u nr 1 warto wyodrêbniæ dwie grupy sytuacji.
23 Por. wyrok w sprawie Kjartan Ásmundsson przeciwko Islandii z 12.10.2004 r.,
nr skargi 60669/00, decyzja ETPC w sprawie Domalewski przeciwko Polsce 15.06.1999 r.,
nr skarga 34610/97, decyzja ETPC w sprawie Jankoviæ przeciwko Chorwacji z 12.10.2000 r.,
skarga nr 43440/98.
24 Por. decyzja ETPC w sprawie L.B.przeciwko Austrii 18.04.2002 r., nr skargi 39802/98.
25 Por. Kjartan Ásmundsson przeciwko Islandii, op. cit., § 40 oraz Rasmussen przeciwko Polsce, op. cit., § 71.
26 Por. Domalewski przeciwko Polsce, op. cit.
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4.1. Sytuacje ca³kowitego pozbawienia uprawnienia do wiadczenia
Pierwsza grupa spraw, to sprawy, w których w wyniku ingerencji
w prawo do poszanowania mienia  Trybuna³ traktowa³ te sytuacje na ogó³
w³anie jako dotycz¹ce ingerencji w normê ogóln¹ statuuj¹c¹ prawo do spokojnego korzystania z w³asnoci  dochodzi³o do pozbawienia jednostek ca³oci otrzymywanego przez nie wiadczenia. W sprawach tych Trybuna³ zasadniczo dochodzi do wniosku, i¿ decyzje w³adz pozbawiaj¹ce jednostki
wiadczeñ nak³ada³y na nie nadmierny i nieproporcjonalny ciê¿ar, który
nawet maj¹c na uwadze szeroki margines oceny przynale¿ny w³adzom
w zakresie ustawodawstwa socjalnego, nie móg³ byæ usprawiedliwiony uzasadnionymi wzglêdami spo³ecznymi, na które powo³ywa³y siê w³adze.27
Spraw¹ precedensow¹ dla wyznaczenia konwencyjnego wzorca ochrony
w tego typu sprawach w odniesieniu do spraw polskich, by³a sprawa Moskal
p. Polsce, a nastêpnie sprawa Lewandowski p. Polsce.28 Trybuna³, który
zakomunikowa³ rz¹dowi ³¹cznie 121 spraw dotycz¹cych odebrania prawa
do wczeniejszych emerytur, w 22 sprawach stwierdza³ naruszenie prawa do
poszanowania mienia w przypadkach, w których dzia³ania w³adz prze³amywa³y zasadê proporcjonalnoci ingerencji pañstwa w prawo do poszanowania
mienia skar¿¹cych. We wszystkich tych sprawach ZUS z urzêdu wznawia³
postêpowania w sprawie przyznania prawa do wczeniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki i równoczenie decydowa³ o wstrzymaniu wyp³aty wiadczenia. W decyzjach zapadaj¹cych w konsekwencji wznowienia postêpowañ skar¿¹cym odmawiano prawa
do wiadczeñ z uwagi na niewystêpowanie u ich dzieci schorzeñ, które kwalifikowa³y do otrzymania prawa do wczeniejszej emerytury. Trybuna³ oceniaj¹c tego rodzaju sytuacje bra³ pod uwagê przede wszystkim to, i¿ skar¿¹cy
w dobrej wierze sk³adali wnioski o wczeniejsz¹ emeryturê, a w³adze stosunkowo póno (od kilku miesiêcy do kilku lat) dostrzega³y swój b³¹d i wydawa³y nowe decyzje, w których odmawia³y skar¿¹cym prawa do wczeniejszej
emerytury. Po drugie Trybuna³ zwraca³ uwagê, ¿e po dostrze¿eniu omy³ki
organy krajowe dzia³a³y b³yskawicznie i niejednokrotnie w ci¹gu jednego
dnia od wszczêcia postêpowania wydawa³y decyzje konieczne do odebrania
skar¿¹cym prawa do emerytury, co skutkowa³o nag³ym pozbawieniem ich
rodków do ¿ycia. W ocenie Trybuna³u takie dzia³anie w wielu przypadkach
stanowi³o dla skar¿¹cych nieproporcjonalny i nadmierny ciê¿ar. Trybuna³
dostrzeg³ te¿ fakt, ¿e ingerencja nastêpowa³a w celu skorygowania b³êdu
w³adz publicznych, do którego powstania skar¿¹cy siê nie przyczynili.
27
28

Por. Kjartan Ásmundsson przeciwko Islandii, op. cit., § 45.
Por. wyroki ETPCz w sprawach: Moskal przeciwko Polsce oraz Lewandowski przeciwko Polsce z 2.10.2012, skarga nr 38459/03 oraz m.in. K. £asak, Glosa do wyroku ETPC
z dnia 15 wrzenia 2009 r., 10373/05, GSP-Prz.Orz. 2010, nr 34, s. 235, a tak¿e
M. Jackowski, Glosa do wyroku z 15 IX 2009 w sprawie Moskal v. Polska, skarga
nr 10373/05, Pañstwo i Prawo 2010, nr 7, s. 115.
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Warto zauwa¿yæ, ¿e po zapadniêciu pierwszych wyroków, które wyranie
wskazywa³y liniê orzecznicz¹ przyjêt¹ przez Trybuna³, znaczna czêæ zawis³ych skarg zakoñczy³a siê zawarciem ze skar¿¹cymi ugód, b¹d przed³o¿eniem przez rz¹d deklaracji jednostronnych. Z drugiej strony nale¿y podkreliæ, ¿e grupa spraw, która wydawa³a siê z pocz¹tku bardzo jednorodna,
bynajmniej taka nie by³a. A¿ 21% skarg zosta³o zakoñczonych decyzjami
o niedopuszczalnoci, poniewa¿ Trybuna³ nie dopatrzy³ siê w nich z³amania
zasady proporcjonalnoci. Po wnikliwym zbadaniu okolicznoci faktycznych,
okaza³o siê, ¿e niektórzy ze skar¿¹cych po otrzymaniu prawa do wiadczenia
nie rezygnowali bowiem z zatrudnienia b¹d podejmowali je u tego samego
pracodawcy. W okolicznociach weryfikacji uprawnienia do wiadczenia nie
zostawali wiêc bez rodków do ¿ycia, nie byli te¿ pozbawieni perspektyw
znalezienia nowego zatrudnienia.29
W wietle powy¿szych uwag nale¿y stwierdziæ, ¿e nawet ingerencja polegaj¹ca na ca³kowitym pozbawieniu jednostki prawa do wiadczeñ, mo¿e byæ
przez Trybuna³ uznana za uzasadnion¹, o ile w konsekwencji pozbawienia
wiadczeñ na jednostkê nie na³o¿ono nadmiernego ciê¿aru i nie pozbawiono
jej rodków do ¿ycia.
4.2. Sytuacje ograniczenia wiadczenia b¹d zmiany jego formy
W praktyce Trybuna³u znacznie czêstsz¹ sytuacj¹ ni¿ sytuacja pozbawienia uprawnieñ do wiadczeñ jest sytuacja redukcji ró¿nego rodzaju wiadczeñ g³ównych lub wiadczeñ powi¹zanych, b¹d przekszta³cenie formy dotychczas otrzymywanego wiadczenia. Tego typu sytuacje by³y w ostatnich
latach czêsto przedmiotem oceny Trybuna³u, tak¿e na tle rozgrywaj¹cego siê
kryzysu ekonomicznego.30 Ocena Trybuna³u zale¿na jest od okolicznoci
sprawy i indywidualnej sytuacji skar¿¹cego. W wielu swoich orzeczeniach
Trybuna³ zawiera³ ogólne sformu³owanie stwierdzaj¹ce, ¿e ca³kowite pozbawianie uprawnieñ do wiadczeñ skutkuj¹ce utrat¹ rodków do ¿ycia bêdzie
zasadniczo stanowi³o naruszenie prawa w³asnoci w przeciwieñstwie do
wprowadzenia uzasadnionych i ograniczonych redukcji wiadczeñ.31
W sytuacji redukcji wysokoci wiadczenia, wysokoæ tej redukcji nie jest
oczywicie jedynym czynnikiem branym pod uwagê przez Trybuna³. We
29 Por. m.in. decyzje ETPC w sprawach: Strycharz przeciwko Polsce z 26.11.2013 r.,
nr skargi 21490/04, Rzepa przeciwko Polsce z 9.04.2013 r., nr skargi 30361/04, Kopta przeciwko Polsce z 11.04.2014 r., nr skargi 34997/04.
30 Por. decyzje ETPC w sprawach Koufaki i Adedy przeciwko Grecji z 7.5.2013 r.,
nr skarg 57665/12 i 57657/12; Da Conceição Mateus przeciwko Portugalii i Santos Januário przeciwko Portugalii z 31.10.2013, nr skarg 62235/12 i 57725/12.
31 Por. wyrok ETPC w sprawie Apostolakis przeciwko Grecji z 22.10.2009 r., nr skargi
39574/07, § 4142, wyrok ETPC w sprawie Maggio i inni przeciwko W³ochom z 31.05.2011 r.,
nr skarg 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 i 56001/08, § 63, decyzja ETPC w sprawie Frimu i 4 inne przeciwko Rumunii z 7.02.2012, nr skargi 45312/11, § 42-48.
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wszystkich sprawach, w których zachodzi³a koniecznoæ oceny zachowania
zasady proporcjonalnoci, Trybuna³ podejmowa³ siê oceny w wietle ca³okszta³tu okolicznoci spraw m.in. bior¹c pod uwagê wp³yw obni¿enia poziomu wiadczenia na sytuacjê finansow¹ skar¿¹cego i jego warunki ¿yciowe.
Ocena ingerencji oparta jest dodatkowo na zasadzie sformu³owanej ju¿
w latach 80-tych w orzecznictwie Komisji, i¿ nawet w sytuacjach, kiedy okrelone prawo do wiadczeñ socjalnych mo¿e byæ oceniane z punktu widzenia
prawa do ochrony mienia, art. 1 Protoko³u nr 1 nie mo¿e byæ interpretowany
jako przyznaj¹cy jednostce prawo do wiadczenia w okrelonej wysokoci.
W bogatym orzecznictwie Trybuna³u w zakresie ograniczania prawa do wiadczeñ warto wyró¿niæ trzy sytuacje obrazuj¹ce kierunki orzekania ETPCz:
a) Do pierwszej grupy sytuacji nale¿y zaliczyæ oszczêdnociowe dzia³ania
pañstw zwi¹zane z pog³êbiaj¹c¹ siê sytuacj¹ kryzysu ekonomicznego skutkuj¹ce obni¿eniem wynagrodzeñ, ró¿nego rodzaju dodatkowych wiadczeñ, bonusów oraz emerytur. Skargi na tym tle wp³ynê³y do Trybuna³u m.in.
z dotkniêtych kryzysem Grecji i Portugalii.32 Trybuna³ kwalifikowa³ tego
typu skargi jako niedopuszczalne, uwzglêdniaj¹c, ¿e wprowadzone redukcje
nie by³y tego rodzaju, i¿ nara¿a³yby skar¿¹cych na dyskomfort czy trudnoci
nie do pogodzenia z wymogami art. 1 Protoko³u nr 1. Trybuna³ uzna³, ¿e tak
d³ugo, jak w³adza ustawodawcza nie przekracza granic marginesu oceny,
przynale¿nego jej przecie¿ w sprawach z zakresu ochrony socjalnej, nie jest
rol¹ Trybuna³u ocenianie czy podjête rodki by³y najlepszymi do zmierzenia
siê z zaistnia³ymi problemami. Podobnie redukcje emerytur zosta³y przez
Trybuna³ uznane za proporcjonalne, w wietle wyj¹tkowych problemów finansowych, jakie dotknê³y pañstwa. Zachowana zosta³a równowaga pomiêdzy prawami jednostek, a interesem ogólnym.
b) Do drugiej grupy nale¿¹ orzeczenia dotycz¹ce sytuacji redukcji wiadczeñ w ramach trwaj¹cych procesów transformacji ustrojowych. Ju¿
w pierwszych sprawach polskich rozstrzyganych przez Trybuna³ w zakresie
omawianej problematyki dotycz¹cych pozbawienia kombatanta jego statusu
kombatanckiego, a w konsekwencji przys³uguj¹cych kombatantom praw w
postaci kombatanckiego dodatku do emerytury otrzymywanej w ramach powszechnego systemu emerytalnego Trybuna³ uzna³, ¿e sytuacja taka nie
narusza art. 1, poniewa¿ wiadczenie emerytalne z systemu powszechnego
nie zmienia siê, a wiêc skar¿¹cy nie jest pozbawiony decyzj¹ w³adz rodków
do ¿ycia.33 Ta linia orzecznicza potwierdzona zosta³a w póniejszych orzeczeniach np. w sprawie Rassmussen p. Polsce, czy Iwaszkiewicz p. Polsce34,
32 Por. Koufaki i Adedy przeciwko Grecji, op. cit., Da Conceição Mateus przeciwko Portugalii, op.cit i Santos Januário przeciwko Portugalii, op. cit.
33 Por. Domalewski przeciwko Polsce, op. cit., a tak¿e decyzja ETPC w sprawie Skórkiewicz przeciwko Polsce z 1.06.1999 r., nr skargi 39860/98.
34 Wyrok ETPC w sprawie Iwaszkiewicz przeciwko Polsce z 26.07.2011 r., nr skargi
30614/06.
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w których Trybuna³ uznawa³, i¿ prawo skar¿¹cych do wiadczenia nie zosta³o
naruszone w sposób ingeruj¹cy w sam rdzeñ uprawnieñ wynikaj¹cych
z systemu ubezpieczeñ, poniewa¿ skar¿¹cy, choæ pozbawieni specjalnych
przywilejów, nadal mogli korzystaæ ze wiadczeñ z powszechnego systemu
ubezpieczeñ.
Za doskona³¹ ilustracjê linii orzeczniczej Trybuna³u s³u¿yæ te¿ mo¿e rozstrzygniêcie w sprawie Cichopek i 1627 innych p. Polsce35, w której skar¿¹cy
zarzucali, i¿ tzw. ustawa deubekizacyjna z 2009 r. w sposób arbitralny obni¿y³a ich emerytury do poziomu, którego nie mo¿na uzasadniæ ¿adnym prawowitym celem chroni¹cym interes publiczny. Ustawodawca zdecydowa³ siê na
obni¿enie emerytur by³ych funkcjonariuszy UB poprzez zezwolenie na ich
ponowne przeliczenie. Ka¿dy rok pracy w s³u¿bach by³ zaliczany tak, jak
okresy niesk³adkowe. W ten sposób skar¿¹cym nie tylko odebrano dotychczasowe przywileje  dotychczasowe przeliczniki by³y wy¿sze ni¿ stosowane dla
normalnej pracy (2,6% zamiast 1,3% uposa¿enia za ka¿dy rok pracy), lecz co
wiêcej okres zatrudnienia w SB potraktowany by³ tak, jak okres bez pracy
(0,7% uposa¿enia za ka¿dy rok pracy w okresie 19441989). Skar¿¹cy zarzucali te¿, ¿e stali siê ofiarami dyskryminacji, a co wiêcej, ¿e ustawa z 2009 r.
uczyni³a ich zbiorowo odpowiedzialnymi za przestêpstwa, uchybienia i nieprawoci systemu komunistycznego, co uw³acza ich prawu do poszanowania
dobrego imienia. Trybuna³ oceniaj¹c proporcjonalnoæ interwencji oceni³, ¿e
nie by³a ona nieproporcjonalna w tym sensie, ¿e naruszy³aby istotê przynale¿nych skar¿¹cym praw emerytalnych, a co wiêcej, nie pozbawia³a skar¿¹cych ca³kowicie rodków do ¿ycia. Co wa¿ne dla tej grupy spraw Trybuna³
uzna³, ¿e s³u¿ba skar¿¹cych w s³u¿bie bezpieczeñstwa, celem istnienia której
by³o naruszanie praw cz³owieka chronionych przez Konwencjê, powinna byæ
postrzegana jako przes³anka dla okrelenia krêgu osób, których w sposób
uzasadniony mog¹ dotyczyæ ograniczenia wiadczeñ emerytalnych. Polskie
w³adze nie rozszerzy³y krêgu podmiotu, których dotknê³y redukcje poza osoby, w stosunku do których mo¿na by³o uznaæ, ¿e pracowa³y na rzecz s³u¿b
bezpieczeñstwa; celem ograniczeñ by³o zapewnienie wiêkszej sprawiedliwoci systemu emerytalnego poprzez pozbawienie przywilejów jakimi cieszyli
siê cz³onkowie by³ej komunistycznej policji politycznej. Cel ten Trybuna³
uzna³ za uzasadniony.
c) Do trzeciej grupy spraw, w których dochodzi³o do zmiany wyp³acanych
wiadczeñ, s¹ sytuacje wynikaj¹ce ze zmian wprowadzanych w systemach
emerytalnych. W tej grupie skarg znalaz³y siê skargi dotycz¹ce przekszta³ceñ systemów emerytalnych wynikaj¹ce w g³ównej mierze z sytuacji ekonomicznej pañstw, powoduj¹cej, ¿e szuka³y i nadal szukaj¹ one oszczêdnoci
m.in. poprzez ograniczenie b¹d likwidacjê kapita³owej czêci systemu emerytur. T³em do rozwa¿añ Trybuna³u by³a do tej pory przede wszystkich refor35 Decyzja ETPC w sprawie Cichopek i 1627 innych przeciwko Polsce z 14.05.2013 r.,
nr skargi 15189/10.
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ma systemu emerytalnego na Wêgrzech, rozpoczêta pod koniec 2010 r. Wprowadzone zmiany polega³y m.in. na tym, ¿e zniesiony zosta³ dotychczasowy
obowi¹zek uczestniczenia w drugim prywatnym filarze emerytalnym,
a w konsekwencji cz³onkowie prywatnych funduszy emerytalnych, uzyskali
mo¿liwoæ wyboru pomiêdzy powrotem do pañstwowego systemu emerytalnego a dobrowolnym pozostaniem w prywatnych funduszach emerytalnych.
Co wiêcej zawieszono odprowadzanie sk³adek do drugiego filara systemu
emerytalnego na okres 14 miesiêcy. Ubezpieczonym, którzy zdecydowali siê
na powrót do pañstwowego systemu emerytalnego utrzymano prawo do pe³nej emerytury z systemu pañstwowego. Natomiast ci, którzy zdecydowali siê
pozostaæ w prywatnym systemie musieli zrzec siê praw do emerytury
z systemu zabezpieczenia spo³ecznego, która przys³ugiwa³aby im w ramach
pañstwowego systemu emerytalnego po 2011 r. W efekcie 96,9% ubezpieczonych zgodzi³o siê na automatyczny powrót do systemu pañstwowego. Tak
drastyczne reformy systemu z³agodzone zosta³y czêciowo przez zmiany
wprowadzone w 2012 r., które przywróci³y osobom, które zdecydowa³y siê na
uczestnictwo w prywatnych funduszach emerytalnych mo¿liwoæ uzyskania
emerytury z funduszu pañstwowego, choæ w ograniczonej wysokoci.
Trzeba przyznaæ, ¿e Trybuna³ dosyæ pobie¿nie oceni³ powy¿sze zmiany,
które pojawi³y siê jako podstawa skarg wnoszonych do niego przeciwko Wêgrom. W orzeczeniu w sprawie E.B. p. Wêgrom36 uzna³, odwo³uj¹c siê do
wczeniejszego orzecznictwa, ¿e gwarancje prawa do poszanowania mienia
nie obejmuj¹ prawa do okrelonej wysokoci emerytury. Odnosz¹c siê do
zarzutów skar¿¹cej co do tego, ¿e nowoprzyjête zasady s¹ niekorzystne dla
osób, które zdecydowa³y siê na pozostanie w funduszach prywatnych zauwa¿y³, ¿e: wybór prywatnego ubezpieczyciela jest fakultatywny, skar¿¹ca nie
zosta³a pozbawiona wczeniejszych sk³adek do funduszu prywatnego, które
s¹ zbierane na jej koncie, a co wiêcej jest ona uprawniona do przekierowania
tych wiadczeñ do systemu pañstwowego; przy obliczaniu emerytury bêd¹
wziête pod uwagê zarówno okresy sk³adkowe przed dat¹ reform, jak i po;
zastosowane metody obliczeniowe uwzglêdniaj¹ wysokoæ kontrybucji zarówno do funduszu pañstwowego, jak i prywatnego; a ca³y okres p³acenia sk³adek zarówno do funduszu pañstwowego, jak i prywatnego odzwierciedlony
jest w przysz³ych uprawnieniach emerytalnych. Te wzglêdy sk³oni³y Trybuna³ do konkluzji, i¿ nie dosz³o do naruszenia prawa w³asnoci tak¿e, co
interesuj¹ce w aspekcie ewentualnych uzasadnionych oczekiwañ co do otrzymywania emerytury w przysz³oci. Trybuna³ uzna³ te¿, ¿e nie bez znaczenia
jest fakt, i¿ sytuacja, na któr¹ skar¿y³a siê skar¿¹ca, by³a rezultatem dokonanego przez ni¹ wyboru.
Z innymi zmianami systemu emerytalnego Trybuna³ musia³ siê zmierzyæ
oceniaj¹c sytuacjê we W³oszech, która to sytuacja równie¿ wygenerowa³a
36

/11.

Decyzja ETPC w sprawie E.B. przeciwko Wêgrom z 15.01.2013 r., nr skargi 34929/
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znacz¹c¹ liczbê skarg. Sprawa Maggio i inni p. W³ochom37 (oraz kolejne)
dotyczy³a retrospektywnego zastosowania przepisów, które wprowadza³y niekorzystne zasady przeliczania okresów pracy dla osób chc¹cych pobieraæ
emeryturê we W³oszech, które czêæ ¿ycia zawodowego przepracowa³y
w Szwajcarii. Nowowprowadzone przepisy powodowa³y znaczne  oko³o 40%
obni¿enie przysz³ych emerytur. Trybuna³ oceni³, ¿e maj¹c na uwadze fakt, i¿
sk³adki p³acone przez skar¿¹cych w Szwajcarii by³y znacznie ni¿sze ni¿ te,
jakie w odpowiednich okresach byliby oni zobowi¹zani p³aciæ we W³oszech,
dzia³ania w³adz pañstwowych powodowane by³y uzasadnionym interesem
publicznym w postaci zrównowa¿enia obci¹¿eñ systemu emerytalnego, a co
wiêcej skutki wprowadzonych zmian nie powodowa³y naruszenia istoty przys³uguj¹cych skar¿¹cym praw emerytalnych. Nie dosz³o wiêc do naruszenia
praw gwarantowanych art. 1 Protoko³u nr 1.
Co interesuj¹ce, te same zmiany legislacyjne, aczkolwiek powoduj¹ce
znacznie bardziej dolegliwe konsekwencje dla skar¿¹cych polegaj¹ce m.in. na
67% redukcji wysokoci wiadczenia w stosunku do wiadczenia, które wyp³acone by³oby zgodne z wczeniejszymi zasadami, zosta³y ju¿ przez Trybuna³ ocenione w póniejszych orzeczeniach jako naruszenie prawa w³asnoci.
W sprawie Stefanetti i inni p. W³ochom38 ETPCz oceni³ sytuacjê skar¿¹cych
bior¹c szczegó³owo pod rozwagê dwa aspekty. Po pierwsze, znaczny stopieñ
redukcji wiadczeñ, który w sytuacji wiêkszoci skar¿¹cych skutkowa³ obni¿eniem poziomu wiadczeñ poni¿ej redniej miesiêcznej emerytury we W³oszech. Trybuna³ uzna³, odwo³uj¹c siê do ocen Europejskiego Komitetu Praw
Spo³ecznych RE dotycz¹cych w³oskiego systemu emerytalnego, ¿e kwoty
wiadczeñ poni¿ej 1000 euro zapewniaj¹ jedynie podstawow¹ egzystencjê,
w zwi¹zku z czym wprowadzone ograniczenia wiadczeñ dotknê³y rdzenia
uprawnieñ skar¿¹cych. Drugim rozwa¿onym czynnikiem by³a kwestia oceny
otrzymywanego przez skar¿¹cych wiadczenia w wietle ca³oci odprowadzanych przez nich przez lata sk³adek emerytalnych. Trybuna³ uzna³, ¿e nie
mo¿e oceniæ sytuacji abstrahuj¹c od faktu, i¿ skar¿¹cy podjêli wiadom¹
decyzjê o przeprowadzce do W³och i pobieraniu tam wiadczeñ emerytalnych
maj¹c uzasadnione oczekiwanie otrzymania znacznie wy¿szej emerytury ni¿
ostatecznie jest im przyznana. To uzasadnione oczekiwanie oparte by³o m.in.
na interpretacji przepisów emerytalnych stosowanej przez najwy¿sze instytucje s¹dowe w kraju. Ingerencja w³oskiego ustawodawcy pozbawi³a w sposób arbitralny skar¿¹cych roszczeñ o wy¿sze emerytury, co ma wp³yw na
ocenê proporcjonalnoci tej ingerencji. Równoczenie Trybuna³ uzna³, ¿e brak
by³o przekonuj¹cych przyczyn wynikaj¹cych z interesu powszechnego uzasadniaj¹cych retrospektywne zastosowanie nowych przepisów.

37
38

Maggio i inni przeciwko W³ochom, op. cit.
Wyrok ETPC w sprawie Stefanetti i inni przeciwko W³ochom z 15.04.2014 r.,
nr skarg 21838/10, 21849/10, 21852/10 i nast.
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Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w niniejszej sprawie, ocena proporcjonalnoci ingerencji zosta³a dokonana niejako w kontrze do wskazanej wczeniej zasady, i¿
z praw konwencyjnych nie mo¿na wywodziæ uprawnieñ do wiadczeñ
w okrelonej wysokoci. Co wiêcej, w sprawie Stefanetti Trybuna³ nakreli³
granice uzasadnionych oczekiwañ, jakie jednostka mo¿e mieæ w odniesieniu
do wiadczenia, które bêdzie jej wyp³acane.
Jeszcze w 2012 r. wydawa³o siê, ¿e znacz¹c¹ rolê w wytyczeniu linii
orzeczniczej Trybuna³u w zakresie redukcji wiadczeñ wynikaj¹cych z przekszta³ceñ systemów emerytalnych mog¹ odegraæ sk³adane grupowo skargi
przeciwko Wêgrom, jednak¿e wydaje siê, ¿e ostatnie orzeczenia Trybuna³u o
niedopuszczalnoci kilku z nich, k³ad¹ kres tym spekulacjom. Z pocz¹tkiem
roku 2012 Trybuna³ odnotowa³ wp³yniêcie ok. 8 tys. podobnych skarg, które
dotyczy³y zmian w systemie emerytalnym na Wêgrzech. Ich liczba sk³ania³a
do wniosku, i¿ w odniesieniu do zaistnia³ego problemu nale¿y oczekiwaæ
wydania orzeczenia w rodzaju wyroku pilota¿owego. Trybuna³ dokona³ podzia³u skarg pod wzglêdem podniesionych problemów i sytuacji faktycznych
na 37 kategorii.39 Zapowiedzia³, ¿e z ka¿dej grupy wybrana zostanie jedna
skarga, która zostanie rozpatrzona jako skarga wiod¹ca (leading case), natomiast pozosta³e sprawy pozostan¹ na razie bez rozpatrzenia. Od samego
momentu z³o¿enia tych skarg zak³adano, ¿e rozstrzygniêcia Trybuna³u bêd¹
dla pañstw wskazówk¹ nie tylko w zakresie mo¿liwoci ingerencji w systemy
emerytalne, ale te¿ w zakresie tego, czy i ewentualnie w jaki sposób Trybuna³ zamierza w swoim orzecznictwie powróciæ do propozycji skarg reprezentatywnych.40 Nie pierwszy raz jednak okaza³o siê, ¿e liczba skarg nie wiadczy jednak o ich zasadnoci. W sprawie Markovics i inni p. Wêgrom41.
Trybuna³ ostatecznie oceni³ jako proporcjonaln¹ ingerencjê pañstwa
polegaj¹c¹ na przekszta³ceniu wiadczeñ emerytalnych pracowników mundurowych, które do tej pory nie podlega³y opodatkowaniu w wiadczenia
opodatkowane zgodnie z ogólnymi zasadami. Z uwagi na fakt, ¿e wiadczenia skar¿¹cych zasadniczo uleg³y jedynie niewielkiej zmianie co do wysokoci, a g³ówny ciê¿ar przekszta³ceñ polega³ na zmianie ich konstrukcji
prawnej, Trybuna³ nie dopatrzy³ siê niezasadnoci, czy nadmiernoci ingerencji.

39 Komunikat prasowy Trybuna³u: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-3802798-4357228#{itemid:[003-3802798-4357228]}.
40 Kwestia ta by³a dyskutowana m.in. podczas Okr¹g³ego sto³u w Bledzie w 2009 r.
Por. The right to trial within a reasonable time and short-term reform of the European
Court of Human Rights, Round Table organised by the Slovenian Chairmanship of the
Committee of Ministers of the Council of Europe, Bled, Slovenia, 2122 September 2009.
41 Decyzja ETPC w sprawie Markovics i inni przeciwko Wêgrom z 24.06.2014 r.,
nr skarg 77575/11, 19828/13 oraz 19829/13.
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5. Zasada niedyskryminacji w dostêpie do wiadczeñ
z zakresu ochrony socjalnej  art. 14 Konwencji
oraz Protokó³ nr 12 do EKPCz
Powy¿ej omówione grupy spraw, jakie wp³ywa³y do Trybuna³u w Strasburgu dotyczy³y sytuacji, w której w skutek dzia³ania w³adz dochodzi³o do
ingerencji w istniej¹ce prawo maj¹tkowe skar¿¹cego b¹d uzasadnion¹ ekspektatywê prawa maj¹tkowego. Trzeba jednak zawsze mieæ na wzglêdzie, ¿e
sprawy, w których materialn¹ podstawê roszczeñ stanowi³ art. 1 Protoko³u
nr 1 to sprawy odnosz¹ce siê do wiadczeñ wyp³acanych skar¿¹cym spe³niaj¹cym ustawowe przes³anki wynikaj¹ce z prawa krajowego otrzymywania
takich wiadczeñ. Art. 1 nie zawiera prawa dla ka¿dej osoby do otrzymywania wiadczeñ z zakresu ochrony socjalnej, chroni jedynie istniej¹ce roszczenia b¹d uzasadnione ekspektatywy. Czêsto jednak brak mo¿liwoci otrzymania wiadczenia b¹d jego redukcja s¹ wynikiem zastosowania przez
pañstwo rozwi¹zañ nosz¹cych cechy dyskryminacyjne. Dlatego te¿ Trybuna³
doprowadzi³ do zwiêkszenia ochrony jednostek w zakresie mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ poprzez stosowanie konstrukcji naruszenia art. 14 Konwencji w zw. z art. 1 Protoko³u nr 1.42
Zakres dyskryminacji wynikaj¹cy z art. 14 Konwencji dotyczy zasadniczo praw i wolnoci, do przestrzegania których pañstwa zobowi¹zane s¹ na
podstawie Konwencji i Protoko³ów dodatkowych. Zakaz dyskryminacji ma
zastosowanie do wszystkich tych uprawnieñ/wiadczeñ, które, jak to ujmuje
w swoim orzecznictwie Trybuna³, mieszcz¹ siê w zakresie/przedmiocie któregokolwiek z materialnych przepisów Konwencji i które to pañstwo dobrowolnie zdecydowa³o siê oferowaæ. W wietle wymogów art. 14 Konwencji, je¿eli
pañstwo decyduje siê na stworzenie systemu wiadczeñ, to zasady reguluj¹ce
ich wyp³atê musz¹ byæ zgodne z tym przepisem. Tu poczyniæ nale¿y uwagê,
i¿ Trybuna³ oceniaj¹c, czy dane wiadczenie mieci siê w zakresie któregokolwiek z przepisów materialnych Konwencji, stosuje interpretacjê obejmuj¹c¹ zakresem poszczególnych artyku³ów szerokie spektrum wiadczeñ.
kontekcie omawianej problematyki szczególne znaczenia ma zakwalifikowanie pewnych uprawnieñ z zakresu ochrony socjalnej jako uprawnieñ
mieszcz¹cych siê w zakresie art. 1 Protoko³u nr 1 Konwencji. W tym kontekcie Trybuna³ zasadniczo ocenia³ jako roszczenie mieszcz¹ce siê w zakresie
omawianego przepisu wszelkiego rodzaju uprawnienia emerytalne i uprawnienia z nimi powi¹zane. W konsekwencji, w sprawach, w których czêæ
nale¿nego jednostce wiadczenia w postaci emerytury nie by³a wyp³acana
42 Szerzej na temat perspektywy przyjêtej przez ETPC w ocenie skarg dot. wiadczeñ
spo³ecznych w wietle art. 14 Konwencji patrz, M. Cousins, The European Convention on
Human Rights, Non-Discrimination and Social Security: Great Scope, Lilte Depth? Journal on Social Security Law 2009, nr 16.
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 pomimo nabycia uprawnieñ emerytalnych  z uwagi na obowi¹zywanie
przepisów, które wi¹za³y wyp³atê czêci tego wiadczenia b¹d wrêcz ca³oci
z dyskryminacyjnym zastosowaniem kryteriów dotycz¹cych zamieszkania
czy obywatelstwa Trybuna³ stwierdza³ naruszenie praw gwarantowanych
Konwencj¹.43
Co wiêcej, warto podkreliæ, ¿e nawet w orzeczeniach Trybuna³u zapad³ych na podstawie art. 14 w zw. z art. 1 Protoko³u nr 1 Trybuna³ dopatrywa³
siê w sytuacji, w której znaleli siê skar¿¹cy szkód o charakterze materialnym. Podkrela³ co prawda, i¿ nie bêdzie wdawa³ siê w spekulacje dotycz¹ce
wysokoci ewentualnego wiadczenia, które powinno by³oby byæ wyp³acane
skar¿¹cemu, lecz równoczenie przyznawa³ kwoty tytu³em rekompensaty za
straty materialne i niematerialne.44
Poza mo¿liwoci¹ zastosowania jako podstawy zakazu dyskryminacji art.
14 Konwencji, Trybuna³ dysponuje jeszcze, w stosunku do czêci pañstw
cz³onkowskich systemu Rady Europy, mo¿liwoci¹ orzekania na podstawie
ogólnego przepisu antydyskryminacyjnego zawartego w Protokole nr 12. Generalny zakaz dyskryminacji ustanowiony w tym¿e protokole ma charakter
autonomiczny wzglêdem pozosta³ych przepisów Konwencji. Oznacza to, ¿e w
przeciwieñstwie do art. 14 Konwencji chroni przed nierównym traktowaniem
w zakresie ka¿dego uprawnienia ustanowionego przez prawo i nie ogranicza siê do sfery praw osobistych i politycznych, a swoim zakresem obejmuje
wszystkie inne dziedziny ¿ycia.45 W sposób naturalny wydawaæ by siê mog³o,
¿e przepis ten stanie siê podstaw¹ do sk³adania licznych skarg przez osoby
niezadowolone z funkcjonowania krajowych systemów ochrony socjalnej.
Jednak¿e, pomimo nadziei, rozszerzenia gwarancji konwencyjnych, pok³adanych przez czêæ obserwatorów orzecznictwa strasburskiego w tej umowie,
Protokó³ nr 12 nie sta³ siê dotychczas instrumentem w oparciu o który
ETPCz orzeka o prawach spo³ecznych. Do pocz¹tków 2014 r. Trybuna³ wyda³
ponad 80 orzeczeñ, w których skar¿¹cy jako podstawê zarzutów kierowanych
w stosunku do pañstw wskazywali w³anie przepisy protoko³u. Wród tych
orzeczeñ s¹ jedynie 3 wyroki, w tym jedynie w jednym Trybuna³ stwierdzi³
naruszenie tego¿ protoko³u. Czêæ ze spraw wniesionych na podstawie Protoko³u nr 12 dotyczy³a praw socjalnych, szczególnie z zakresu wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunków pracy oraz wiadczeñ emerytalnych.46 Pró¿no w nich
43 Wyroki ETPC w sprawach: Andrejeva przeciwko £otwie z 18.02.2009 r., nr skargi
55707/00, Pichkur przeciwko Ukrainie z 7.11.2013 r., nr skargi 10441/06, Luczak przeciwko
Polsce z 27.11.2007, nr skargi 77782/01.
44 Por. wyroki ETPC w sprawach: Koua Poirrez przeciwko Francji z 30.09.2003 r.,
nr skargi 40892/98, Andrejeva przeciwko £otwie.
45 Por. Garlicki, op. cit. s. 674.
46 Decyzje ETPC w sprawach: Pertti Kaikko przeciwko Finlandii z 4.12.2012 r.,
nr skarg 49865/09, Brindusa Cimbru przeciwko Rumunii i 413 podobnych skarg
z 12.02.2013 r., nr skargi 2665/06, Danica Radovanovic i Ruzica Petrovic przeciwko Serbii
z 4.06.2013 r., nr skarg 17079/07 i 32824/07.
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jednak szukaæ dog³êbnych rozwa¿añ Trybuna³u na gruncie wskazanego przepisu. Trudno wskazaæ przyczynê takiego stanu rzeczy. Po pierwsze mo¿na
za³o¿yæ, ¿e Trybuna³ wiadomy jest konsekwencji, tak¿e finansowych, dla
pañstw, jakie wi¹za³yby siê ze znacznym rozszerzeniem gwarancji w zakresie mo¿liwoci uzyskiwania wiadczeñ spo³ecznych. Po drugie, niebagatelne
znaczenie w tym wzglêdzie ma niezwykle kreatywne orzecznictwo na gruncie art. 14 Konwencji.

6. Podsumowanie
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania z pewnoci¹ nie mo¿na stwierdziæ,
¿e system Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka gwarantuje na gruncie
art. 1 Protoko³u nr 1 prawo do okrelonych wiadczeñ z ochrony socjalnej.
Mo¿na jednak mówiæ o tym, i¿ pewne aspekty prawa do wiadczeñ  g³ównie
z ubezpieczenia spo³ecznego bêd¹ podlega³y ochronie. Wydaje siê te¿, ¿e
zakres przedmiotowy tej ochrony jest coraz szerszy. Warto zauwa¿yæ, ¿e
Trybuna³ dostrzegaj¹c, i¿ nie zosta³ powo³any jako organ kontroli przestrzegania przez pañstwa praw spo³ecznych, dokonuje oceny konkretnych okolicznoci spraw z uwzglêdnieniem obowi¹zków ci¹¿¹cych na danym pañstwie w
wietle innych umów miêdzynarodowych w³anie z zakresu tzw. drugiej generacji praw cz³owieka. Tytu³em przyk³adu wskazaæ mo¿na, i¿ oceniaj¹c
politykê Francji w zakresie przyznawania zasi³ków niepe³nosprawnym doros³ym wzi¹³ pod uwagê Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów RE dla
pañstw cz³onkowskich dotycz¹ce spójnej polityki wobec osób niepe³nosprawnych, z kolei oceniaj¹c prawo do pobierania emerytury w innym kraju zwyczajowo ju¿ odwo³uje siê do konkluzji Europejskiego Komitetu Praw Spo³ecznych w zakresie wysokoci p³acy minimalnej, a oceniaj¹c restrykcje na³o¿one
przez pañstwo na uprawnionych do wiadczenia emerytalnego wskazywa³
jako nieadekwatne na aktualnym etapie rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie przep³ywu pracowników, ograniczenia na³o¿one Konwencj¹
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1952r.47
W zakresie prowadzenia polityki spo³ecznej Trybuna³ pozostawia pañstwom szeroki margines uznania. Z du¿¹ doz¹ wyrozumia³oci odnosi siê do
zmian w zakresie wyp³acanych wiadczeñ wynikaj¹cych zarówno z koniecznoci ograniczenia skutków kryzysu ekonomicznego, przekszta³ceñ systemów
emerytalnych, jak i skutków transformacji ustrojowych. Granic¹ dopuszczalnych ingerencji jest zasada proporcjonalnoci rozumiana przez pryzmat indywidualnej sytuacji skar¿¹cego  tego czy ingerencja w przyznawane mu
wiadczenia pozbawi³a go mo¿liwoci zaspakajania podstawowych potrzeb
¿yciowych. Co wa¿ne, w wietle ostatnich orzeczeñ nale¿y uznaæ, ¿e Trybu47 Wyrok ETPC w sprawie Koua Poirrez przeciwko Francji z 30.09.2003 r., nr skargi
40892/98, Maggio i inni przeciwko W³ochom.
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na³ bierze te¿ pod uwagê ukszta³towane przez lata oczekiwania skar¿¹cych
co do wysokoci przysz³ych wiadczeñ.
Trybuna³ stale podejmuje próby ujednolicenia kryteriów zakresu ochrony prawa do wiadczeñ z zakresu ochrony socjalnej. Niew¹tpliwie przyczynia
siê to do urealnienia zakresu zobowi¹zañ pañstw na tle Protoko³u nr 1, choæ
z pewnoci¹ nie zawsze odbywa siê to z uwzglêdnieniem ich interesów (por.
szczególnie wyrok w sprawie Stefanetti p. W³ochom). W orzecznictwie da siê
jednak zauwa¿yæ niekonsekwencjê w traktowaniu pewnej kategorii wiadczeñ, jako tych, które mog¹ byæ dochodzone samodzielnie na gruncie art. 1
Protoko³u nr 1 b¹d tych, które takiej materialnej podstawy w Konwencji nie
maj¹ i w zwi¹zku z tym mog¹ byæ dochodzone przed Trybuna³em jedynie na
podstawie zakazu dyskryminacji w odniesieniu do prawa w³asnoci b¹d do
prawa do poszanowania ¿ycia rodzinnego. Ca³y czas natomiast niewyczerpany jest potencja³ Protoko³u nr 12, który wprowadzaj¹c ogóln¹ zasadê niedyskryminacji we wszystkich prawach gwarantowanych systemem krajowym
móg³by, jak siê wydaje, stanowiæ podstawê do oceny sytuacji powsta³ych na
tle nierównego podzia³u wiadczeñ spo³ecznych.
Oceniaj¹c dzia³alnoæ orzecznicz¹ Trybuna³u w zakresie ochrony socjalnej, warty zauwa¿enia jest te¿ fakt, ¿e rozszerzaj¹ce siê orzecznictwo ETPCz
w sprawach spo³ecznych z czasem bêdzie wywiera³o coraz wiêkszy wp³yw na
orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Zgodnie bowiem
z art. 52 Karty Praw Podstawowych w zakresie, w jakim Karta zawiera
prawa, które odpowiadaj¹ prawom zagwarantowanym w Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, ich znaczenie i zakres s¹ takie
same jak praw ustanowionych przez Konwencjê.48 Na tle tej ogólnej perspektywy nale¿y ju¿ teraz odnotowaæ wyzwania dla UE jakie pojawi¹ siê w
zwi¹zku z jej planowan¹ akcesj¹ do Konwencji. W³anie obszar tzw. praw
spo³ecznych mo¿e okazaæ siê szczególnie problematyczny. Trzeba pamiêtaæ,
¿e stosowanie zró¿nicowanego traktowania na tle przes³anki obywatelstwa w
licznych obszarach prawa UE nie stanowi dyskryminacji; zupe³nie odmiennie jest w systemie strasburskim, gdzie Trybuna³ odwo³uje siê do zasady
niedyskryminacji we wszystkich obszarach, które mieszcz¹ siê w zakresie
praw chronionych Konwencj¹. 49 A jak zosta³o wspomniane powy¿ej, Trybuna³ chêtnie za pomoc¹ przepisów antydyskryminacyjnych siêga do tych
obszarów, które z pozoru w granicach gwarancji konwencyjnych siê nie
mieszcz¹.

48 Szerzej na temat korzystania TSUE z dorobku ETPCz w omawianym zakresie
patrz, R. OGorman, The ECHR, the EU and the Weakness of Social Rights Protection at
the European Level, German Law Joumal, 2011, s.1866.
49 Szerzej na ten temat zob. F. Pennings, Non-Discrimination on the Ground of Nationality in Social Security: What are the Consequences of the Accession of the EU to the
ECHR?, Utrecht Law Review 2013, nr 9/1.
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THE GUARANTEES OF THE RIGHT TO SOCIAL BENEFITS
IN LIGHT OF THE JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT
OF HUMAN RIGHTS UNDER ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1
TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
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Summary

This article is concerned with jurisprudential trends and developments in the protection
of socio-economic rights through the interpretation of Article 1 of Protocol no. 1 to the European Convention on Human Rights. It demonstrates that under this provision there has been
progress towards a principled jurisprudence of treating certain social benefits as constituting
property rights protected by the Convention guarantees. It examines the condition necessary to
be fulfilled in order to treat a certain benefit as a property right. Secondly, it argues that in the
light of the Courts jurisprudence States enjoy a wide margin of appreciation in the sphere of
social policy. It is especially relevant in regard to austerity measures and reduction in benefits,
retirement pensions, etc. introduced because of the difficult financial situation and lack of
States resources. Nevertheless, it is suggested that the developments in Article 14 taken
together with Article 1 of Protocol no. 1 jurisprudence reflect a progressive Courts attitude
towards broadening the scope of guarantees in respect of prohibition of discrimination. In that
regard the article underlines that the Court still have not made use of the potential of Protocol
no. 12 to the Convention.
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Wprowadzenie
Sformu³owanie interesy dziecka lub najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka1 jest wspó³czenie powszechne stosowane w prawie i praktyce
zarówno s¹dów krajowych, jak i miêdzynarodowych. Nale¿y jednak zwróciæ
uwagê, ¿e w przepisach i orzecznictwie mamy do czynienia z ujêciem pojêcia
najlepsze interesy dziecka w ró¿nych konfiguracjach problemów prawnych.
Sama koncepcja obejmuje bardzo szeroki zakres merytoryczny. Ma ona
wp³yw na: sytuacjê dziecka podczas rozwodu rodziców, kontakty z dzieckiem,
opiekê, przysposobienie, mieræ rodziców, nadu¿ycia, przestêpstwa, aspekty
ekonomiczne egzystencji dziecka oraz dzia³ania na rzecz zapewnienia mu
bezpieczeñstwa. W ka¿dej z tych spraw istnieje wiêc koniecznoæ zadecydowania, co tak naprawdê le¿y w interesie dziecka i to w kontekcie szczególnych, indywidualnych okolicznoci.
Nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ pozornie prosta w rozumieniu i interpretacji
wytyczna, po g³êbszej analizie staje siê niezwykle rozbudowanym zbiorem
potrzeb, idei czy wreszcie norm, wedle których postêpowaæ musz¹ zarówno
organy stosuj¹ce prawo, jak i wszelkie podmioty maj¹ce do czynienia z dzieæmi i stoj¹ce na stra¿y ich prawid³owego rozwoju, wychowania, jak i zapewniaj¹ce im realizacjê podstawowych potrzeb. Tym samym niemo¿liwe
1 W polskim prawie oraz doktrynie dominuje odwo³ywania siê do pojêcia dobra dziecka, przy czym stanowi ono okrelenie równowa¿ne dla najlepszych interesów dziecka
(w tym duchu równie¿ wyrok TK z dnia 28.4.2003 r. sygn. akt K 18/02). Na potrzeby
poni¿szych rozwa¿añ u¿ywane bêdzie jednak pojêcie najlepszy interes dziecka i najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka z uwagi na fakt, ¿e takie rozumienie tych pojêæ
przewiduj¹ dokumenty i orzecznictwo miêdzynarodowe, których w g³ównej mierze dotyczy
poni¿sza analiza.
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wydaje siê wyznaczenie wyranego zakresu dla samej koncepcji, gdy¿ ma
ona charakter rozwojowy. Szeroki zakres i praktyka wykorzystania jej przez
organy s¹dowe  w tym g³ównie Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
(ETPC)  pozwala jednak na wskazanie pewnych prawid³owoci i zakresów,
w ramach których wykorzystywana jest ta koncepcja.

Geneza koncepcji best interests of the child
W doktrynie amerykañskiej dominuje pogl¹d, zgodnie z którym koncepcja best interests of the child trafi³a do prawa z praktyki anglosaskiej, która
orzeka³a w sprawach dotycz¹cych opieki nad dzieæmi2. Jej korzeni mo¿na
poszukiwaæ jednak du¿o wczeniej, przede wszystkim w stoj¹cym u róde³
prawa Europy kontynentalnej prawie rzymskim, w którym dzieci uznawane
by³y za pozostaj¹ce po opiek¹ rodziców oraz pañstwa, z szczególn¹ jednak
pozycj¹ opieki ojcowskiej3. Opieka ta determinowa³a nie tylko stan cywilny
dziecka, ale równie¿ jego przysz³oæ, w³¹czaj¹c w to decyzje dotycz¹ce najwa¿niejszych spraw w ¿yciu cz³owieka, takich jak wybór drogi zawodowej
czy ma³¿eñstwo. W ci¹gu wieków samo podejcie do dzieci i ich zachowañ
oraz koniecznoci zajmowania siê nimi by³o bardzo zró¿nicowane. Poczynaj¹c
od wspominanej ju¿ w³adzy ojca (czêsto determinuj¹cej miejsce dziecka
w spo³eczeñstwie  gest uniesienia noworodka w opozycji do porzucenia
dziecka), poprzez chrzecijañskie upodmiotowienie dzieci a¿ do purytañskiego postrzegania dziecka jako wymagaj¹cego dyscypliny i korygowania4.
W tradycji angielskiego common law, z której wywodzi siê amerykañska
praktyka podkrelano, ¿e ojcowie mieli niemal absolutn¹ w³adzê nad swoimi
prawymi dzieæmi po³¹czon¹ jednak z obowi¹zkiem utrzymania, ochrony
i edukacji5. Z czasem w praktyce zaczê³o funkcjonowaæ niemal domniemanie,
i¿ w najlepszym interesie dziecka jest byæ wychowywanym przez ojca.
2 Praktyka taka dotyczy zarówno brytyjskiego common law J. H. McLauglin, The fundamental true about best interests, Saint Louis University School of Law, Vol 54, 2009
i wspomniane tam sprawy: Blissets Case, (1774) 98 Eng. Rep. 899, 899 (K.B.); Powel
v. Cleaver, (1789) 29 Eng. Rep. 274, 277 (Ch.), jak i amerykañskiej praktyki orzeczniczej:
L. M. Kohm, Tracing the Foundations of the Best Interests of the Child Standard in American Jurisprudence, Journal of Law and Family Studies, No. 10, 2008, p. 337, N. Lapsatis, In the Best Interests of No One: How New Yorks Best Interests of the Child Law
Violates Parents Fundamental Right to the Care, Custody, and Control of Their Children,
St Johns Law Review, 2012 i nast. oraz wspomniane tam orzecznictwo.
3 C. Funderburk, Best Interest of the Child Should Not Be an Ambiguous Term, Childrens Legal Rights Journal, Vol. 33, 2013, p. 243.
4 L. M. Kohm, op.cit., p. 344.
5 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England in Four Books, Book the First,
Chapter the Sixteenth, Of Parent and Child, p. 434, tak¿e R. A. Warshak, Parenting by the
Clock: The Best Interests of the Child Standard, Judicial Discretion, and The American
Law Institutes Approximation Rule. University of Baltimore Law Review, Vol. 41, 2011,
p. 89.
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S¹downictwo amerykañskie zaczê³o stosowaæ koncepcjê najlepszego interesu dziecka w po³owie XIX wieku6. Uznana zosta³a wówczas za wytyczn¹
dla sêdziów przydatn¹ przy podejmowaniu decyzji, które dotyczy³y dzieci.
Uwa¿ano wówczas, ¿e decyzja s¹du co do najlepszego interesu dziecka mog³a
zapaæ tylko w sytuacji, gdy rodzic zosta³ skazany za nadu¿ycia lub zaniedbania, lub w sytuacji rozwodu, gdy miêdzy rodzicami istnia³ konflikt niemo¿liwy do rozwa¿ania dla s¹du.
Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e prawo amerykañskie  a tym samym
koncepcja the best interests of the child  w swoich ród³ach sta³o na stanowisku, ¿e to rodzice najlepiej nadaj¹ siê do podejmowania decyzji w interesie
swoich dzieci, o ile nie zostanie udowodnione inaczej7. Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e
znacz¹co  z uwagi w³anie na ów w¹ski sposób pojmowania  ró¿ni³o siê to
podejcie od perspektywy, jaka charakteryzuje wspó³czesne regulacje.

Koncepcja the best interests of the child w aktach
prawa miêdzynarodowego
W XX wieku koncepcja the best interests of the child by³a ju¿ obecna nie
tylko w krajowych systemach prawnych, ale zaczê³a równie¿ rozpowszechniaæ siê w skali miêdzynarodowej. Po raz pierwszy prawa dziecka (na tym
etapie by³y to raczej obowi¹zki ludzkoci wobec dzieci) zosta³y zebrane w jednym dokumencie uznanym na arenie miêdzynarodowej w 1924 roku, kiedy
to Zgromadzenie Ligi Narodów podjê³o uchwa³ê zatwierdzaj¹c¹ Deklaracjê
Praw Dziecka, W Preambule tego dokumentu stwierdzono, i¿ ludzkoæ powinna daæ dziecku wszystko, co posiada najlepszego8. Nie okrelono jednak
¿adnej konkretnej grupy czy osób, które zobowi¹zane by³yby do pomocy
dzieciom, ani te¿ nie wspomniano o szczególnej roli rodziców w wychowaniu,
skupiaj¹c siê raczej na obowi¹zku ogólnoludzkim. Dokument ten nie ró¿nicowa³ zobowi¹zañ wobec dzieci na czas wojny i pokoju, jednak mo¿na uznaæ, ¿e
wojna wiatowa zakoñczona w nied³ugi czas przed jego uchwaleniem wycisnê³a na nim swoje piêtno9. Obszerniejsze, choæ nadal pozostaj¹ce w sferze
soft law, uregulowania znalaz³y siê w Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku10.
W jej Preambule ponownie podkrelono zobowi¹zanie ludzkoci do ofiarowania
6 S. Starr, L. Brilmayer, Family Separation as a Violation of International Law, Berkeley Journal of International Law, Vol. 21, issue 2, 2003, p. 56.
7 L. M. Kohm, op.cit., p. 335.
8 Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, adopted 26.9.1924r., League
of Nations O.J. Spec. Supp. 21, at 43 (1924).
9 wiadczy o tym miedzy innymi punkt pi¹ty wskazuj¹cy na koniecznoæ wychowania
dzieci w duchu pomocy i braterstwa.
10 Declaration of the rights of the child, adopted by UN General Assembly Resolution
1386 (XIV) of 10.12.1959r. G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 19, U.N.
Doc. A/4354.
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dziecku wszystkiego co najlepsze. Ta Deklaracja w sposób bardziej rozbudowany odnios³a siê do zagadnienia the best interests of the child. Pojêcie to
zosta³o u¿yte w deklaracji dwukrotnie. Pierwszy raz wspomina o nim art. 2
wskazuj¹c, ¿e dziecko ma prawo korzystaæ ze wszystkich udogodnieñ w ramach szeroko pojêtego rozwoju, który realizowany jest zgodnie z jego najlepszym interesem. W drugim z kontekstów najlepszy interes dziecka, przywo³any jest jako naczelna zasada wykszta³cenia i wychowania dziecka.
Zagwarantowanie realizacji tej zasady spoczywa na opiekunach dziecka, którymi w pierwszej kolejnoci powinni byæ jego rodzice (art. 7). Tym samym
nale¿y uznaæ, i¿ matka i ojciec dziecka nie tylko powinni mieæ prawo wychowaæ dziecko wedle w³asnych wartoci (co wynika z wytycznych systemów
krajowych), ale zadbaæ o jego edukacjê i wychowanie w ogóle.
Jednak¿e dokumentem, który w pe³ni odniós³ siê do praw dzieci i który
jako pierwszy mia³ (i nadal ma) moc wi¹¿¹c¹, okaza³a siê dopiero Konwencja
o prawach dziecka (KPD) z 1989 r. Konwencja ta wielokrotnie odwo³uje siê
do najlepszego interesu dziecka, w ¿adnym jednak z kontekstów nie próbuj¹c
zdefiniowaæ tego pojêcia. Takie milczenie wydaje siê s³uszne, z uwagi na to,
i¿ ustalenie, co jest najlepsze w interesie dziecka zale¿ne jest przecie¿ od
bardzo wielu czynników, takich jak wiek, poziom dojrza³oci dziecka, fakt
posiadania lub braku jednego b¹d obojga rodziców, czy te¿ rodowisko dziecka. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e brak takiej legalnej definicji nie wyklucza,
a w pewnych sytuacjach nawet determinuje koniecznoæ opracowanie jej
zakresu na potrzeby konkretnego dziecka w konkretnej sytuacji prawnej
i faktycznej.
Do samej koncepcji najlepszego interesu dziecka KPD odnosi siê ju¿
w art. 3, który ustanawia zasadê interpretacyjn¹ dla pozosta³ych praw,
wskazuj¹c, ¿e we wszystkich dzia³aniach dotycz¹cych dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki spo³ecznej, s¹dy, w³adze
administracyjne lub cia³a ustawodawcze, dobro dziecka powinno byæ wartoci¹ nadrzêdn¹ (art. 3)11. Co istotne, w czêci tej  pomimo polskiej propozycji  nie uwzglêdniono jednak, jako podmiotów zobowi¹zanych, rodziców
dziecka. Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e ich zobowi¹zanie do poszanowania
najlepszego interesu zosta³o ograniczone do jedynie wyranie wskazanych
praw. Twórcy Konwencji zdecydowali siê podkreliæ tê potrzebê w tych sytuacjach, które wydaj¹ siê najbardziej problematycznej, jeli chodzi o sformu³owanie standardu najlepszego interesu. Nale¿¹ do nich, po pierwsze, kontakty z rodzicami. Konwencja gwarantuje jako podstawow¹ wytyczn¹, i¿ dzieci
nie zostan¹ oddzielone od swoich rodziców, chyba ¿e koniecznoæ takiego
rozdzielenia determinowana bêdzie w³anie potrzeb¹ realizacji najlepszego
interesu. Do takich sytuacji zaliczaæ mo¿na tak drastyczne sytuacje, jak
pope³nienie przez rodzica przestêpstwa, którego ofiar¹ jest dziecko, czy brak
11 Konwencja o prawach dziecka, przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989, Dz.U. 1991, Nr 120, poz. 526.
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zdolnoci zapewnienia przez rodziców w³aciwego rozwoju dziecka i zagwarantowania realizacji jego podstawowych potrzeb. Jednak nawet w przypadku oddzielenia powinny byæ podejmowane wszelkie mo¿liwe dzia³ania, aby
zapewniæ dziecku mo¿liwoæ kontaktów osobistych i bezporednich z rodzicem lub rodzicami (art. 9). Dziecko, które ze wzglêdu na swoje dobro zostanie usuniête ze rodowiska, stwarzaj¹cego zagro¿enie dla jego rozwoju, ma
prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony pañstwa (art. 20).
Szersze zobowi¹zanie nak³ada na rodziców art. 18 KPD. Wedle jego
treci to w³anie rodzice ponosz¹ odpowiedzialnoæ za wychowanie i rozwój
dziecka. Wykonuj¹c te zadania staj¹ siê jednoczenie tymi podmiotami, na
których równie¿ ci¹¿y obowi¹zek dba³oci o realizacjê najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka. Regulacja ta pojawia siê dopiero w art. 18, co
powoduje, ¿e zadania pañstwa i organów maj¹ szeroki zakres, a zadania
rodziców interpretowane s¹ w¹sko i w zakresie okrelonym tym artyku³em.
Konwencja nakazuje równie¿ kierowaæ siê dobrem dziecka w sprawach
dotycz¹cych przysposobienia (art. 21). To najlepszy interes dziecka jest
tutaj wzglêdem najwy¿szym i to on powinien obejmowaæ swoim zakresem
ca³e postêpowanie zwi¹zane z adopcj¹. Konwencja nie ró¿nicuje rodzajów
przysposobienia na krajowe i miêdzynarodowe. Uznaæ jednak nale¿y, i¿ najlepszy interes dziecka powinien byæ rozumiany w kontekcie specyfiki ka¿dego z rodzajów tych postêpowañ.
Ostatnim zakresem uregulowañ, dotycz¹cych dobra dziecka, zosta³y objête sytuacje zwi¹zane z pozbawieniem dziecka wolnoci. Zgodnie z postanowieniami konwencyjnymi dziecko pozbawione wolnoci powinno byæ przetrzymywane osobno od osób doros³ych, chyba ¿e inne rozwi¹zanie by³oby
wymagane z uwagi na najlepszy interes dziecka (art 37(c)). Ponadto wymagane jest, aby rodzice lub opiekunowie  o ile nie bêdzie to uwa¿ane za
niezgodne z najlepszym interesem dziecka  uczestniczyli w procesie udzielanej mu pomocy prawnej oraz rozpatrywania jego sprawy (art. 40 (2) (b) (iii))12.
Nale¿y pokreliæ, ¿e z treci Konwencji w o wiele pe³niejszym zakresie
ni¿ z Deklaracji z 1959 roku wy³aniaj¹ siê prawa i obowi¹zki rodziców,
czasem jako gwarantów, a czasem jako podmiotów koniecznych dla realizacji
najlepszego interesu dziecka. Wspominani w Konwencji rodzice czy opiekunowie s¹ traktowani na równi, w ¿aden sposób ani matka, ani ojciec nie s¹
w swoich kontaktach z dzieckiem dyskryminowani. Treæ Konwencji nie zak³ada a priori, ¿e wychowanie z matk¹ lub z ojcem bêdzie dla rozwoju
dziecka lepszym rozwi¹zaniem. Ka¿dorazowo taka decyzja musi podlegaæ
ocenie z perspektywy sytuacji dziecka, jego wiêzi emocjonalnych z rodzicami
i gwarancji dla kontaktów z drugim rodzicem. Wa¿ne jest, aby mieæ wiadomoæ, ¿e w przypadku niektórych dzia³añ szczególnych, w tym zw³aszcza
12 UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child
Provisional Release, 2006 r., s. 21, dostêpne: http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/
ID%20Guidelines%20%20provisional%20realease%20May%2006.pdf, 20.08.2014 r.
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przyjêcia i oddzielenia od rodziców dziecka wbrew ich woli, Konwencja wymaga, aby to w³anie dobro by³o czynnikiem nadrzêdnym.
Pozosta³e dokumenty raczej zabezpieczaj¹ prawa dziecka w kontekcie
ochrony przyznanej jednostkom oraz rodzinom. Dotyczy to Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka (art. 25 (2)), która skupia siê na ochronie matki i
dziecka, nie wskazuj¹c jednak na jakiekolwiek zadania w zakresie realizacji
najlepszego interesu dziecka. Z kolei Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych (MPPGSiK) nie odwo³uj¹ siê bezporednio
do najlepszego interesu dziecka, przewiduj¹ jednak gwarancje zwi¹zane
z prawami dzieci. Dotycz¹ one  w przypadku pierwszego z dokumentów
 prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami
(art. 18(4))13, praw dzieci w sytuacji rozwi¹zania ma³¿eñstwa (art. 23(4))
oraz zobowi¹zuj¹ rodzinê, spo³eczeñstwo i pañstwo do pozbawionego dyskryminacji prawa dostêpu do rodków ochrony prawnej (art. 24). W przypadku
drugiego z Paktów14 podkrelona zosta³a koniecznoæ objêcia jak najszersz¹
ochron¹ rodziny oraz przyznanie jej jak najszerszego zakresu pomocy (art. 10)
oraz, podobnie jak w poprzednim Pakcie, mo¿liwoci wyboru przez rodziców
lub opiekunów drogi wychowania religijnego i moralnego (art. 13(3)).
Z punktu widzenia dokumentów miêdzynarodowych nale¿y równie¿
zwróciæ uwagê na regulacje przewidziane w Konwencji w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji kobiet15. Najistotniejsza wydaje siê regulacja
przewiduj¹ca koniecznoæ zapewnienia warunków takiego wychowania w rodzinie, które przyczyni siê do w³aciwego rozumienia macierzyñstwa jako
funkcji spo³ecznej oraz poczucia wspólnej odpowiedzialnoci mê¿czyzn i kobiet za wychowanie i rozwój ich dzieci, przy za³o¿eniu, ¿e wzgl¹d na «najlepszy interes dzieci» ma zawsze podstawowe znaczenie (art. 5 (b)).
Zagadnienie interesu dziecka jest równie¿ mniej lub bardziej wyranie
zaakcentowane w dokumentach o charakterze regionalnym. Podstawowym
dokumentem w tym zakresie jest oczywicie Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (EKPC). Nie wspomina ona jednak
w ¿adnym ze swoich postanowieñ o najlepszym interesie dziecka. Nie oznacza to jednak, i¿ pojêcie to jest Konwencji obce. W szczególnoci nale¿a³oby
zwróciæ tutaj uwagê na art. 8, gwarantuj¹cy prawo do poszanowania ¿ycia
rodzinnego i prywatnego. Dokonuj¹c interpretacji Konwencji Trybuna³ wielokrotnie kierowa³ siê w³anie najlepszym interesem dziecka, który uznaje za
wytyczn¹ przy regulowaniu spraw dotycz¹cych relacji miêdzy rodzicami
13 Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966, Dz.U. 1977, Nr 38, poz.167.
14 Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych przyjêty
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r. Dz.U. 1977, Nr 38, poz. 169.
15 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjêta przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18.12.1979 r., Dz.U. 1982, Nr 10,
poz. 71.
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a dzieæmi. Z uwagi na fakt, ¿e Konwencja gwarantuje realizacjê jej praw
ka¿demu (art. 1.)16, równie¿ dzieci mog¹ z powadzeniem dochodziæ praw
odnosz¹cych siê ¿ycia rodzinnego we w³asnym najlepszym interesie lub za
porednictwem rodziców, którzy oczywicie kierowaæ siê musz¹ najlepszym
interesem dziecka. W przypadku spraw odnosz¹cych siê do kontaktów z
dzieæmi w sytuacji braku porozumienia miêdzy rodzicami i w konsekwencji
podejmowania interwencji przez organy pañstwowe17, pojawia siê równie¿
zarzut zwi¹zany z naruszeniem protoko³u nr 7 do EKPC. Zgodnie z treci¹
protoko³u ma³¿onkowie korzystaj¹ z równych praw i obowi¹zków w stosunkach z ich dzieæmi, przy czym nie wyklucza to prawa pañstw do tego, aby
podejmowaæ niezbêdne w interesie dziecka interwencje (art. 5)18. Na gruncie
tej regulacji nie wykszta³ci³a siê jednak ¿adna wyrana praktyka orzecznicza, g³ównie z uwagi na fakt, i¿ skargi by³y uznawane za niedopuszczalne,
a w przypadku orzeczeñ merytorycznych  stwierdzaj¹c naruszenie art. 8
 ETPC odstêpowa³ od badania naruszeñ art. 5 PD 7.
Wród standardów regionalnych, podejmuj¹cych problematykê zabezpieczenia najlepszego interesu dziecka, znajduje siê europejska Konwencja
o wykonywaniu praw dzieci z 1996 roku19. Konwencja ta w swojej Preambule podkrela, i¿ zosta³a ustanowiona w³anie w celu promowania praw
i najlepszych interesów dzieci. Wydaje siê byæ bardzo istotne z perspektywy
relacji miêdzy realizacj¹ najlepszego interesu dziecka a pozycj¹ rodziców, ¿e
dokument ten uznaje role tych drugich w promowaniu praw i dobra dzieci,
przy za³o¿eniu uczestnictwa pañstwa  o ile to konieczne  we wspominanej
ochronie i promocji. Takie ujêcie niejako odwraca spojrzenie, jakie wczeniej
wyra¿one zosta³o w Konwencji o Prawach Dziecka, gdy¿ mamy do czynienia
z przypisaniem podstawowej roli rodzicom, a dopiero w drugiej kolejnoci
i pomocniczo pañstwu. Postanowienia konwencji w bardzo szerokim zakresie
okrelaj¹ pozycjê procesow¹ dziecka i w tym te¿ aspekcie odwo³uj¹ siê do
interesów dziecka. Po pierwsze, dziecko ma prawo do uzyskania istotnych
dla jego praw informacji. Prawo to nie jest jednak okrelone w sposób absolutny, gdy¿ jego ograniczenia mog¹ mieæ swoje ród³o w wieku, stopniu
rozwoju oraz rozeznaniu dziecka. W tym w³anie aspekcie nale¿y ograniczyæ
zakres ich przekazywania, maj¹c w prospektywnie ewentualn¹ sprzecznoæ
z dobrem dziecka. Po drugie, najlepszy interes dziecka jest wspominany
jako zadanie dla organów s¹dowych, które powinny zadbaæ zarówno o to, aby
16 Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci przyjêta w Rzymie
dnia 4.11.1950 r., zmieniona nastêpnie Protoko³ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe³niona Protoko³em nr 2. Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284.
17 Wyrok ETPC w sprawie Chepelev przeciwko Rosji z 26.7.2007, nr skargi 58077/00
wyrok ETPC w sprawie Kaplan przeciwko Austrii z 18.1.2007, nr skargi 45983/99, wyrok
ETPC w sprawie Bergagli przeciwko W³ochom z 9. 11.1999, nr skargi 38109/97.
18 Protokó³ nr 7 do EKPC, E.T.S. 117.
19 Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, przyjêta w Strasburgu dnia
25.1.1996 r., Dz.U. 2000, Nr 107, poz. 1128.
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przed podjêciem decyzji posiadaæ informacje, pozwalaj¹ce na podjêcie jej
zgodnie z wymogami dotycz¹cymi dobra dziecka, jak i ustaliæ, czy zasiêgniêcie opinii dziecka w sprawie nie stanowi dzia³ania sprzecznego z jego dobrem. Wreszcie podkrelono mo¿liwoæ wszczêcia z urzêdu  z uwagi na
najlepszy interes dziecka  samego postêpowania. Po trzecie, przepisy konwencyjne wskazuj¹ równie¿ zakres zadañ przedstawicieli (art. 10), które
maj¹ byæ nakierowane na dostarczanie dzieciom informacji i udzielanie wyjanieñ. Ich podjêcie jest jednak warunkowane realizacj¹ najlepszego interesu dziecka.
Nie bez znaczenia zarówno dla regulacji prawnych, jak i praktyki orzeczniczej ETPC jest Konwencja dotycz¹ca aspektów cywilnych uprowadzenia
dziecka za granicê20. W samej Preambule Konwencji znalaz³o siê stwierdzenie pozwalaj¹ce na uznanie, i¿ g³ównym jej celem we wszystkich sprawach,
dotycz¹cych opieki nad dzieæmi, jest kierowanie siê interesem dziecka. Nie
bez znaczenie s¹ równie¿ postanowienia, odnosz¹ce siê do uznawania i wykonywania orzeczeñ dotycz¹cych pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu
pieczy nad dzieckiem21.
Preambu³a tego dokumentu zak³ada, ¿e najlepszy interes dziecka, jest
t¹ wartoci¹, która ma zasadnicze znaczenie przy wydawaniu orzeczeñ dotycz¹cych pieczy nad dzieckiem, oraz ¿e ustalenia konwencyjne maj¹ na celu
zapewnienie uznawania i wykonywania orzeczeñ dotycz¹cych pieczy nad
dzieckiem w duchu zapewnienia ochrony jego najlepszego interesu. W dokumencie tym znalaz³y siê równie¿ gwarancje, dotycz¹ce odmowy uznania lub
wykonania orzeczenia organu s¹dowego w³anie z uwagi na skutki mog¹ce
powodowaæ naruszenie zasady najlepszego interesu dziecka (art. 10).
Z praktyki stosowania regu³ dotycz¹cych praw dziecka i praw cz³owieka
czerpie równie¿ prawodawstwo Unii Europejskiej. Unia wyranie podkrela,
¿e wszelkie dzia³ania dotycz¹ce dzieci, zarówno podejmowane przez w³adze
publiczne, jak i instytucje prywatne, nale¿y podporz¹dkowaæ najlepszemu
interesowi dziecka (art. 24)22. Nale¿y dzieciom zapewniæ dostêp do takiej
ochrony i opieki, która jest niezbêdna z punktu widzenia ich dobra, a tak¿e
kierowaæ siê ich dobrem w realizacji prawa do utrzymywania sta³ego, osobistego zwi¹zku i bezporedniego kontaktu z obojgiem rodziców. Potrzebê realizowania tego ostatniego elementu szczególnie mocno podkrelaj¹ równie¿
dyrektywy Rady, które nakazuj¹ pañstwu cz³onkowskiemu zwróciæ szczególn¹ uwagê na zastosowanie zasady najlepszego interesu dziecka w kontekcie

20 Konwencja Haska z dnia 25.10.1980 r. dotycz¹ca aspektów cywilnych uprowadzenia
dziecka za granicê, Dz.U 1995, Nr 108, poz. 528.
21 Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ dotycz¹cych pieczy nad
dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem przyjêta w Luksemburgu dnia
20.5.1980 r. Dz.U. 1996, Nr 31, poz. 134.
22 Karta Praw Podstawowych, Dz.Urz. UE. C 83/389.
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opieki nad dzieæmi, zasady nierozdzielania rodzeñstwa (art. 19)23 , proceduralnych gwarancji przy postêpowaniach dotycz¹cych nadania dzieciom statusu
uchodcy (pkt 4)24 , a wiêc zasad, wed³ug których regulowane jest wydalenie
dzieci oraz przebywanie dzieci w orodkach detencyjnych (art. 5, 10, 17)25.
W zakresie podstaw prawnych nale¿y uznaæ, i¿ wiele dokumentów zarówno o charakterze uniwersalnym, jak i regionalnym odnosi siê do problematyki najlepszego interesu dziecka, czêsto jednak ³¹cz¹c czy te¿ nakazuj¹c
patrzeæ z perspektywy praw i zobowi¹zañ rodziców oraz opiekunów. Przewidziany na gruncie europejskim standard wydaje siê byæ dobrze zabezpieczony, w szczególnoci z uwagi na powszechn¹ akceptacjê postanowieñ Konwencji o prawach dziecka oraz efektywnoæ systemu kontroli ETPC. Pomimo i¿
dokumenty te wywodz¹ siê z ró¿nych systemów i maj¹ odrêbne t³o to jednak
tak istotne dzia³ania, jak mechanizm ochrony najlepszego interesu dziecka,
s¹ czêsto wykorzystywane w praktyce orzeczniczej.

The best interests of the child w wybranych orzeczeniach
organów strasburskich
Dzia³alnoæ organów strasburskich w zakresie ochrony praw dzieci
i tworzenia standardów realizacji ich najlepszego interesu jest bardzo szeroka. Wprawdzie, jak ju¿ wspomniano, sama EKPC nie odwo³uje siê do pojêcia
najlepszy interes dziecka, to jednak szeroko stosowana interpretacja art. 8
pozwala na objêcie rozwa¿aniami zarówno interesów dzieci, jak i zakresu
tych interesów w stosunku do praw ojców. Analizuj¹c szczegó³owe zagadnienia dotycz¹ce praw ojca, nale¿a³oby rozpocz¹æ od samego Prawa do prokreacji. Prawo to oznacza mo¿liwoæ decydowania o fakcie zostania b¹d te¿
niezostania ojcem. Zgodnie z orzecznictwem ETPC zagadnienie to objête jest
ochron¹ w ramach prawa do prywatnoci26. Tym samym w wiêkszoci przypadków decyzja o zostaniu ojcem nie powinna podlegaæ ingerencji pañstwa.
Ingerencja taka mo¿liwa by³aby jedynie w przypadku uzasadnienia tego
naruszeniem innego z praw chronionych na gruncie Konwencji. W sprawie
Evans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, w której rozstrzygniêcie mia³o
23 Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27.1.2003 r. ustanawiaj¹ca minimalne normy
dotycz¹ce przyjmowania osób ubiegaj¹cych siê o azyl (2003/9/WE), Dz.Urz. UE. L 2003,
Nr 31, s. 18.
24 Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1.12.2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotycz¹cych procedur nadawania i cofania statusu uchodcy w Pañstwach
Cz³onkowskich, Dz.Urz.UE. L 326/13.
25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16.12.2008 r.
w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez pañstwa cz³onkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywaj¹cych obywateli pañstw trzecich, Dz.Urz. UE.
L 348/98.
26 Wyrok ETPC w sprawie Evans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia 10.7.2007 r.,
nr skargi 6339/05.
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dotyczyæ losów zarodków po rozpadzie zwi¹zku dawców materia³u genetycznego, Trybuna³ stan¹³ przed koniecznoci¹ odpowiedzi na pytania, czy i na
ile decyzja o zostaniu ojcem jest chroniona przez przepisy Konwencji. Korzystaj¹c z szerokiego zakresu oraz z mo¿liwoci zastosowania szerokiego marginesu oceny27 uzna³, ¿e istnieje powa¿ny i niemo¿liwy do rozwi¹zania dylemat polegaj¹cy na tym, ¿e jeli wnioskodawczyni zostanie uznana za
uprawnion¹ do korzystania z zarodków, jej by³y partner bêdzie musia³ zostaæ
ojcem, natomiast jeli prawo do zadecydowania o losie zarodków zostanie
przyznane partnerowi wnioskodawczyni zostanie pozbawiona mo¿liwoci zostania genetycznym rodzicem28. Kontynuuj¹c swoje rozwa¿ania Trybuna³
podda³ analizie zagadnienie zakresu ochrony ¿ycia prywatnego, jak równie¿
regulacje systemu krajowego. W szczególnoci zwróci³ uwagê na fakt, ¿e
przyjête podczas zabiegu pozyskiwania zarodków procedury by³y jasne
i przejrzyste i w ten sposób równie¿ zosta³y zakomunikowane skar¿¹cej29,
Zatem mia³a ona wiadomoæ (decyduj¹c siê na uzyskanie zarodków, nie
samych komórek jajowych), ¿e jakikolwiek sprzeciw drugiej strony mo¿e
skutkowaæ brakiem mo¿liwoci wykorzystania zarodków. W konsekwencji
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e wobec braku europejskiego konsensusu w tej kwestii
nie uwa¿a, ¿e prawu skar¿¹cej do poszanowania decyzji zostania rodzicem
w sensie genetycznym nale¿y przyznaæ wiêksz¹ wagê ni¿ prawu jej by³ego
partnera do poszanowania jego decyzji o nieposiadaniu genetycznie zwi¹zanego z nim dziecka30. W sprawie tej interesuj¹co móg³by wygl¹daæ w¹tek
interesu dziecka w przypadku, gdyby system prawny, w ramach którego
przechowywane by³y zarodki, przewidywa³ ich ochronê prawn¹ z uwagi na
maj¹ce narodziæ siê z nich dzieci. ETPC jednak w swoich orzeczeniach wyranie podkrela, ¿e kwestia momentu rozpoczêcia siê ¿ycia ludzkiego jest
spraw¹, której regulacje znajduj¹ siê w obszarze marginesu oceny31 posiadanego przez pañstwasygnatariuszy i której nie podejmuje siê oceniaæ32.
Z punktu widzenia decyzji o ojcostwie uwagê zwraca równie¿ sytuacja,
w której mê¿czyzna wyra¿a wolê zostanie ojcem, a w³adze pañstwowe stoj¹
na stanowisku, ¿e koncepcja the best interests of the child wymaga ograniczenia praw prokreacyjnych. Z problemem tego rodzaju zetkn¹³ siê ETPC
27 L. Garlicki, Prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego, w: Konwencja
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci Komentarz do artyku³ów 118 Tom I
red. L. Garlicki, C.H. BECK, Warszawa 2010, s. 485 i nast., tak¿e M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009, s. 184185.
28 Evans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, § 73.
29 Evans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, § 72.
30 Evans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, § 90.
31 Wyrok ETPC w sprawie Vo przeciwko Francji z dnia 8.7.2004, nr sprawy 53924/00, §
77, 82, tak¿e J. Kondratiewa-Bryzik, Pocz¹tek prawnej ochrony ¿ycia ludzkiego w wietle
standardów miêdzynarodowych, Warszawa 2009, s. 135 i nast.
32 Wyrok ETPC w sprawie A, B i C przeciwko Irlandii z dnia 16.12.2010, nr sprawy
25579/05, § 175, 185.
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w sprawie Dickson przeciwko Zjednoczonemu Królestwu33. Skar¿¹cy, odbywaj¹cy karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoci, zakwestionowa³ odmowê dostêpu do metod sztucznej prokreacji i mo¿liwoci posiadania dziecka. Zgodnie z przyjêt¹ interpretacj¹ Trybuna³u samo pozbawienie wolnoci nie mo¿e
wp³ywaæ na ograniczenie praw zagwarantowanych przez Konwencjê34. Tym
samym zarzut niedopuszczenia do sztucznej inseminacji zosta³ uznany za
dopuszczalny. W pierwszym wyroku Trybuna³ nie dopatrzy³ siê jednak naruszenia art. 8 wskazuj¹c na to, i¿ niebezpieczeñstwo wychowywania siê dziecka w niepe³nej rodzinie przewa¿a nad chêci¹ posiadania potomstwa35. Uzasadnienie to spotka³o siê z opiniami odrêbnymi trzech sêdziów, którzy
pokrelili koniecznoæ rewizji wyroku przez Wielk¹ Izb¹ z uwagi na fundamentalne znaczenie prawa do prokreacji. Wydaj¹c swoje rozstrzygniecie
Wielka Izba s³usznie podkreli³a, ¿e taka interpretacja najlepszego interesu
dziecka jest zwodnicza, z uwagi na powstaj¹cy paradoks, wedle którego najlepszym dzia³aniem w celu ochrony interesu dziecka by³oby zadbanie o to,
aby ono siê nigdy nie urodzi³o36. Orzeczenie to stanowiæ powinno przestrogê
interpretacyjn¹ i granicê dla wykorzystania koncepcji najlepszego interesu
dziecka, którego nie mo¿na traktowaæ jako wytycznej bezwzglêdnej, przewa¿aj¹cej nawet nad sam¹ mo¿liwoci¹ urodzenia siê dziecka.
Innym problemem prawnym w zakresie relacji miêdzy ojcem a dzieckiem jest ochrona prawa do zostania ojcem (jako prawa chronionego na
gruncie art. 8 EKPC) w sytuacji, gdy kobieta decyduje siê na dokonanie
zabiegu aborcji. Zadnienie to by³o przedmiotem rozwa¿añ Komisji podczas
rozstrzygania skargi mê¿czyzny, którego ¿ona zdecydowa³a siê poddaæ zabiegowi aborcji z uwagi na kwestie zawodne37. Komisja dokonuj¹c rozstrzygniêcia musia³a odnieæ siê do samej dopuszczalnoci skargi i mo¿liwoci uznania
mê¿czyzny za ofiarê. Analizuj¹c ten drugi aspekt, uzna³a, ¿e mo¿na stwierdziæ, i¿ interes prawny mê¿czyzny by³ cile zwi¹zany z decyzj¹ jego ¿ony
o przerwaniu ci¹¿y, tym samym jest mo¿liwe, by by³ on uznany za ofiarê
z punktu widzenia art. 25 Konwencji. Odnosz¹c siê ju¿ bezporednio do naruszenia art. 8 Komisja stwierdzi³a, ¿e w przypadku konfliktu zakresów stosowania art. 8 nale¿y daæ priorytet prawu kobiety jako bardziej bezporednio
zainteresowanej ci¹¿¹ i jej kontynuowaniem lub zakoñczeniem, przy jednoczesnym uznaniu braku koniecznoci szerokiej interpretacji interesów ojca38. Tym
33 Wyrok ETPC w sprawie Dickson przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia
18.4.2006 r., nr sprawy 44362/04.
34 Wyrok ETPC w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (nr 2) z dnia
6.10.2005 r., nr sprawy 74025/01, § 69, Wyrok ETPC w sprawie Ploski przeciwko Polsce
z dnia 12.11.2002 r., nr sprawy 26761/95.
35 Dickson przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, § 38.
36 Dickson przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, § 54.
37 Decyzja Komisji w sprawie W.P. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia
13.5.1980, nr sprawy 8416/78.
38 Decyzja Komisji w sprawie W.P. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu pkt. 27.
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samym nie dopatrzy³a siê naruszenia ¿adnego z wnoszonych zarzutów
i uzna³a skargê za niedopuszczaln¹. Zastanawiaj¹cym jest, czy tak jednoznaczny os¹d móg³by zostaæ wydany w przypadku, gdyby nie istnia³o zwi¹zane z ci¹¿¹ zagro¿enie dla zdrowia kobiety. Teoretycznie mo¿na by te¿ pokusiæ
siê o rozwa¿ania dotycz¹ce potencjalnego podniesienia zarzutu naruszenia
najlepszego interesu dziecka poprzez zapytanie, czy w najlepszym interesie
dziecka jest siê urodziæ. Nawi¹zuj¹c do omawianej wczeniej sprawy Dickson
mo¿na by uznaæ, ¿e tak. Nie mo¿na jednak utraciæ perspektywy dopuszczaj¹cej korzystanie z praw gwarantowanych przez akty miêdzynarodowe dopiero
podmiotom rozpoznawanym jako podlagaj¹ce ochronie na gruncie Konwencji. Pomimo wspomnianych orzeczeñ, odnosz¹cych siê do granic pocz¹tkowych ¿ycia ludzkiego, ETPC nie zdecydowa³ siê jednoznacznie wskazaæ, i¿
prawo do urodzenia siê przez dziecko jest chronione na gruncie Konwencji.
Na styku interesów dziecka i praw ojca pozostaje tak¿e problematyka
prawa do to¿samoci, czy te¿ prawa do poznania ojca (z perspektywy dziecka) i prawa do bycia uznanym jako ojciec. Z jednej strony mamy do czynienia z gwarantowanym przez Konwencjê o prawach dziecka prawem do poznania swoich rodziców, z drugiej z prawem do bycia uznanym w³anie jako
rodzic. Tego typu problematyka ma najczêciej miejsce w przypadku urodzenia siê dziecka poza ma³¿eñstwem, i to zarówno w przypadku, gdy matka nie
pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim jak i w przypadku, gdy pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim, jednak jest prawdopodobne, ¿e dziecko nie pochodzi od jej
mê¿a. ETPC rozstrzygaj¹c sprawê Schneider39 uzna³, ¿e w zakresie ustalania ojcostwa tych w³anie dzieci wystêpuj¹ w pañstwach, które s¹ stronami
Konwencji, bardzo du¿e rozbie¿noci. Doszed³ równie¿ do wniosku, ¿e nie
mo¿na uznaæ, aby art. 8 chroni³ bezwzglêdnie prawo do poznania swoich
korzeni biologicznych40. Jednak¿e, w tym konkretnym przypadku skar¿¹cy
 poza podniesieniem naruszenia art. 8 w kontekcie swojej osoby, i maj¹cej
miejsce odmowie dostêpu do syna oraz informacji o jego sytuacji osobistej
 podniós³ równie¿ brak zbadania przez s¹dy krajowe, czy ów dostêp by³
w najlepszym interesie dziecka. Zdaniem ETPC, który przeprowadzi³ analizê
porównawcz¹ europejskich rozwi¹zañ prawnych, nale¿ycie chronione prawo
ojców biologicznych do kontaktów z dzieæmi jest w ich najlepszym interesie41
i nawet jeli niemieckie przepisy co do zasady przyznaj¹ pierwszeñstwo dobru
istniej¹cej rodziny, konieczne jest  z uwagi w³anie na najlepszy interes
dziecka  dokonywaæ rozstrzygniêæ w kontekcie okolicznoci danej sprawy42.
39 Wyrok ETPC w sprawie Schneider przeciwko Niemcom z dnia 15.10.2011 r., nr skargi 17080/07.
40 Wyrok ETPC w sprawie Odievre przeciwko Francji z dnia 12.2.2003 r., nr skargi,
§ 45 i 49.
41 Ibidem, § 71, a tak¿e wyrok ETPC w sprawie Anayo przeciwko Niemcom z dnia
21.3.2011 r., nr sprawy 20578/07, § 69 i 71.
42 Anayo przeciwko Niemcom, § 75.
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Podobnie ETPC wypowiedzia³ siê w sprawie Ró¿añski przeciwko Polsce
 tam równie¿ zauwa¿a³ brak nale¿ytego uwzglêdnienia interesów ojca43
przy ustalaniu ojcostwa dziecka pozama³¿eñskiego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e szerokie pojmowanie art. 8 pozwala równie¿ na objêcie jego ochron¹ przysz³ych
relacji, jakie mog¹ wytworzyæ siê miêdzy dzieckiem a jego naturalnym ojcem44. Uznaj¹c naruszenie Konwencji nie przeprowadzi³ jednak rozwa¿añ
dotycz¹cych the best interests of the child, pomimo ¿e na poziomie krajowym
taki zarzut ze strony skar¿¹cego siê pojawia³. Uwzglêdnienie równie¿ interesów dziecka wzmocni³oby uzasadnienie orzeczenia. S³usznoæ tej tezy potwierdza równie¿ fakt, i¿ polski TK, który bada³ zgodnoæ z Konstytucj¹
niemo¿noci wytoczenia powództwa przez mê¿czyznê, równie¿ doszed³ do
wniosku, ¿e regulacja taka narusza ochronê praw dziecka45.
Prawa dziecka i prawa ojca ³¹cz¹ siê równie¿ w sytuacji, gdy pojawia siê
problem utrzymania ojcostwa mê¿czyzny, od którego biologicznie dziecko nie
pochodzi. W takim stanie faktycznym konieczne staje siê rozpatrzenie zasadnoci zaprzeczania ojcostwa czy te¿ odmowa wszczêcia takiego postêpowania.
ETPC wielokrotnie odnosi³ siê do sytuacji zwi¹zanych z zaprzeczeniem ojcostwa, np. w sprawie A.L. przeciwko Polsce46, w której to skar¿¹cy zarzuca³
naruszenie prawa do prywatnoci poprzez odmowê wytoczenia powództwa
o zaprzeczenie ojcostwa. Trudnoæ w takiej sytuacji odnosi siê do dwóch
aspektów. Po pierwsze, do koniecznoci rozwa¿enia, czy i na ile stan faktyczny powinien mieæ pierwszeñstwo przed stanem prawnym, czyli czy wszelkimi si³ami nale¿y d¹¿yæ do ustalenia, kto faktycznie jest biologicznym ojcem;
po drugie, czy stan prawny mo¿e dominowaæ nad stanem faktycznym, czyli
czy w interesie dziecka jest byæ uznawanym za dziecko mê¿czyzny, który
z biologicznego punktu widzenia nie jest jego ojcem. W ¿adnej z tych dwóch
sytuacji nie bêdzie mo¿na jednak udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi, co determinuje koniecznoæ bardzo dok³adnego zbadania okolicznoci ka¿dej sytuacji, która podlega ocenie organów s¹dowych. Szczególnym elementem, który
zdaniem Trybuna³u przes¹dzi³ o poprawnoci przeprowadzonego postêpowania, by³o kompleksowe zbadanie przeciwstawnych interesów skar¿¹cego
i uznanego przez niego dziecka, w tym wiadomoæ stanu faktycznego przez
43 Wyrok ETPC w sprawie Ró¿añski przeciwko Polsce z dnia 18.5.2006, nr skargi
55339/00, § 79.
44 Decyzja o dopuszczalnoci w sprawie Nylund przeciwko Finlandii, z dnia 29.6.1999 r.,
nr sprawy 27110/95, w tym duchu równie¿ wyrok ETPC w sprawie Petkov przeciwko Bu³garii z dnia 15.7.2014, nr sprawy 2641/06, § 53 oraz wyrok ETPC w sprawie Rasmussen
p. Danii z dnia 28.11.1984 r., nr sprawy 8777/79, § 41  jeli chodzi o kwestie ograniczania
dopuszczalnoci zainicjowania sprawy terminami.
45 Wyrok TK z 28.4.2003 r, K 18/02, na ten temat tak¿e: I.C. Kamiñski, R. Kownacki,
K. Wierczyñska, Wykonywania orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w polskim systemie prawnym, w: Zagadnienie efektywnoci orzeczeñ s¹dów miêdzynarodowych
w polskim porz¹dku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 203204.
46 Wyrok ETPC w sprawie A.L. przeciwko Polsce, z dnia 18.2.2014 r., nr sprawy 28609/
08.
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skar¿¹cego. W konsekwencji uznano, ¿e utrzymanie ojcostwa mê¿czyzny,
który nie jest biologicznym ojcem, jest zasadne.
Wród relacji determinowanych najlepszym interesem dziecka znajduj¹
siê równie¿ te dotycz¹ce kontaktów miêdzy ojcem a dzieckiem. ETPC mia³
okazjê zajmowaæ siê tego typu sprawami wielokrotnie, nie zawsze jednak
decydowa³ siê odwo³aæ bezporednio do Konwencji o prawach dziecka, przy
jednoczesnym czêstym uzasadnianiu swoich rozstrzygniêæ w oparciu o koncepcjê najlepszego interesu dziecka.
Sytuacj¹, która powinna byæ równie¿ postrzegana z punktu widzenia
najlepszego interesu dziecka, jest chêæ utrzymywania kontaktów z dzieckiem, które urodzi³o siê w czasie trwania ma³¿eñstwa, ale którego ojciec nie
jest mê¿em matki. Z punktu widzenia prawnego powstaj¹ tutaj dwa istotne
problemy  po pierwsze, kto w takiej sytuacji powinien zostaæ uznany jako
ojciec dziecka (wiêkszoæ systemów prawnych daje tutaj pierwszeñstwo mê¿owi matki), po drugie, czy w przypadku wpisania jako ojca mê¿a matki,
faktycznemu ojcu przys³uguj¹ prawa zwi¹zane z utrzymywaniem kontaktów
z dzieæmi. Problem ten zosta³ podstawiony ETPC w sprawie Anayo przeciwko
Niemcom47. Skar¿¹cy w tej sprawie zarzuci³ naruszenie art. 8 z uwagi na
fakt, i¿ uniemo¿liwiono mu kontakty z bliniêtami, które urodzi³y siê z jego
zwi¹zku z kobiet¹, która pozostawa³a w zwi¹zku ma³¿eñskim i która zdecydowa³a siê wychowaæ dzieci ze swoich dotychczasowym mê¿em. Wydaj¹c
swoje rozstrzygniêcie Trybuna³ odwo³a³ siê do utrwalonego orzecznictwa,
zgodnie z którym dopuszczalnoæ powo³ania siê na relacje rodzinne nie jest
ograniczona jedynie do ma³¿eñstw48. Podkreli³ jednak, ¿e tym, co musi
ust¹piæ przed zabezpieczeniem najlepszego interesu dziecka, s¹ interesy rodziców49, tym samym konieczne sta³o siê rozstrzygniecie, czy takie kontakty
s¹ w najlepszym interesie urodzonych blini¹t. Odnosz¹c siê natomiast do
ewentualnych dzia³añ matki i jej mê¿a zmierzaj¹cych do utrudnienia kontaktów zauwa¿y³, i¿ dzia³anie takie dopuszczalne mo¿e byæ tylko i wy³¹cznie
w zakresie, w jakim determinowane by³oby najlepszym interesem dziecka.
W tej konkretnej sytuacji, szczególnie bior¹c pod uwagê determinacjê ojca co
do kontaktów z bliniêtami, zainteresowanie ich losem oraz dzia³ania maj¹ce
na celu dochodzenia swoich praw, ETPC doszed³ do wniosku, ¿e s¹dy krajowe nie do³o¿y³y nale¿ytej starannoci w zakresie ustalenia, co jest w najlepszych interesach dzieci, a tym samym dokona³y ingerencji w prawa skar¿¹cego, która nie jest konieczna w spo³eczeñstwie demokratycznym. W sprawie
tej na szczególne podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e ETPC nie wypowiedzia³ siê
47 Wyrok ETPC w sprawie Anayo przeciwko Niemcom z dnia nr 21.12.2010, sprawy
20578/07.
48 Wyrok ETPC w sprawie Keegan przeciwko Irlandii z dnia 26.5.1994, nr sprawy
16969/90, § 44, wyrok ETPC w sprawie L. przeciwko Holandii nr sprawy 45582/99, § 35
i wyrok w sprawie Znamenskaya przeciwko Rosji z dnia 2.6.2005, nr sprawy 77785/01, § 26.
49 Anayo przeciwko Niemcom, § 65.
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na temat tego, czy i w jakim zakresie istnia³by najlepszy interes dzieci w
kontakcie lub braku kontaktu z ojcem, a wskaza³ jedynie na nieprawid³owoci s¹dów krajowych, które zignorowa³y mo¿liwoæ powstania wiêzów miêdzy
dzieæmi a ojcem, daj¹c jednoczenie pierwszeñstwo relacjom w istniej¹cym
ma³¿eñstwie. Oczywisty jest fakt, i¿ relacje te równie¿ podlegaj¹ ochronie,
ochrona ta jednak musi ust¹piæ miejsca najlepszym interesom dzieci.
Kolejnym stanem faktycznym, który determinuje relacje miêdzy kontaktami z dzieæmi jest sytuacja ojca po rozwodzie, tudzie¿ rozpadzie zwi¹zku
z matk¹ dziecka, której przyznano prawo do tego, by dzieci z ni¹ zamieszkiwa³y. Problemem, który pojawia siê w takiej sytuacji, jest kwestia wykonania wytycznych s¹du dotycz¹cych kontaktów ojca z dzieckiem, a konkretnie
istnienie efektywnych mechanizmów prawnych, zezwalaj¹cych ojcu na egzekwowania tego orzeczenia s¹du krajowego. Ma to szczególnie istotne znaczenie w kontekcie czêsto przed³u¿aj¹cych siê spraw zwi¹zanych z przyznaniem opieki oraz ustaleniem miejsca pobytu dziecka. ETPC odniós³ siê do
przedmiotowego zagadnienia w sprawie Nowak przeciwko Polsce50. Sprawa
ta dotyczy³a sytuacji, gdy po rozwodzie rodziców bezporednia opieka nad
dzieckiem zosta³ przyznana matce, za ojcu pozostawiono prawo do podejmowania decyzji w istotnych dla dziecka sprawach. Skar¿¹cy zarzuca³, i¿
w okresie 19962000 mia³ utrudnione kontakty z synem, które wynika³y
z niechêci matki, a póniej równie¿ z niechêci do tych kontaktów samego
dziecka, zwracaj¹c uwagê, i¿ zadaniem Trybuna³u jest zachowanie równowagi pomiêdzy dobrem syna skar¿¹cego i jego matki, interesem skar¿¹cego
i interesem ogó³u w zapewnieniu poszanowania rz¹dów prawa. Kieruj¹c siê
przede wszystkim wyra¿onym zdaniem dziecka o braku chêci utrzymywania
kontaktów z ojcem, Trybuna³ orzek³ o braku naruszenia art. 8, z uwagi na
istnienie proceduralnego zabezpieczenia dla wykonywania kontaktów. Jednoczenie Trybuna³ wyranie podkreli³, i¿ nie jest jego zadaniem zastêpowanie w³aciwych organów krajowych w regulowaniu kwestii kontaktów, podejmuje siê jedynie zbadania, czy i na ile dzia³ania podjête przez organy
pañstwa by³y zgodne z postanowieniami Konwencji. Deklaracja taka nie
budzi w¹tpliwoci z punktu widzenia zadañ Trybuna³u, jednak pozostawia
pewien niedosyt w kontekcie kierowania siê dobrem dziecka, szczególnie i¿
Trybuna³ niejako obroni³ w³adze krajowe wskazuj¹c, i¿ g³ównym utrudnieniem dla kontaktów by³ konflikt miêdzy skar¿¹cym i jego by³¹ ¿on¹51.
Wyra¿ony przez dziecko brak woli kontaktów z ojcem uzasadni³ równie¿
uznanie braku naruszenia art. 8 w sprawie Sommerfeld przeciwko Niemcom52. Na uwagê w kontekcie tego orzeczenia zas³uguje jednak opinia
50
51
52

Wyrok ETPC w sprawie Nowak przeciwko Polsce z dnia 8.6.2010, nr skargi 11118/06.
Ibidem, §51.
Wyrok ETPC w sprawie Sommerfeld przeciwko Niemcom z dnia 8.6.2003, nr sprawy
31871/96, § 91, tak¿e M. Freeman, Article 3. The Best Interests of the Child, in: A. Alen,
J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, 2007, p.14.
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odrêbna, któr¹ przedstawi³o trzech sêdziów Trybuna³u53. Zwrócili oni uwagê
na bardzo istotn¹, a pominiêt¹ w rozwa¿anych ETPC kwestiê wp³ywu, jaki
na dziecko wywieraæ mo¿e ten rodzic, z którym dziecko na co dzieñ przebywa. Podkrelili równie¿ zasadnoæ anga¿owania w tego typu postêpowania
psychologa oraz próby organizowania przez niego spotkañ miêdzy dzieckiem
a rodzicem, którego widzenia dziecko odmawia. Wydaje siê, i¿ ten podgl¹d
nale¿y uznaæ za uzasadniony, gdy¿ zastosowanie jedynie formalnoprawnego
aspektu oceny, bez g³êbszej refleksji nad najlepszym interesem dziecka
 mo¿e nawet takim, którego nie do koñca ma ono wiadomoæ  bli¿szy jest
prawnocz³owieczemu duchowi Konwencji.
Coraz liczniejsz¹ grup¹ problemów zwi¹zanych z relacjami miêdzy ojcem
a dzieckiem, determinowanymi najlepszym interesem tego drugiego, s¹ sytuacje dotycz¹ce wydalenia cudzoziemca. Zagadnieniem tym zaj¹³ siê Trybuna³
rozstrzygaj¹c sprawê obywatela tureckiego54, który w wieku 12 lat wyemigrowa³ do Holandii i tam otrzyma³ zezwolenie na pobyt sta³y, a nastêpnie na
skutek pope³nienia kilku przestêpstw deportowano go do Turcji. Kieruj¹c
swoj¹ skargê do ETPC skar¿¹cy podnosi³, i¿ taka deportacja naruszy jego
prawo do ¿ycia prywatnego i rodzinnego poprzez od³¹czenie go od bliskich
cz³onków rodziny. W orzeczeniu uznano jednak, i¿ porz¹dek publiczny przewa¿a nad utrzymaniem obecnoci skar¿¹cego w Holandii. Tym samym, zastanawiaj¹ce w kontekcie ujêcia i uznania przez ETPC jako koniecznych do
rozwa¿ania licznych kryteriów zwi¹zanych z ¿yciem rodzinnym,55 jest ostateczne przyznanie dominuj¹cego znaczenia interesowi publicznemu. Co wiêcej, w sprawie tej Trybuna³ zdecydowa³ siê dodaæ do sformu³owanych ju¿
w sprawie Boultif dwa nowe kryteria, a mianowicie najlepszy interes dziecka, w szczególnoci stopieñ trudnoci, które dzieci tego wnioskodawcy mog¹
dowiadczyæ w kraju, do którego wnioskodawca ma byæ wydalony oraz stopieñ integralnoci spo³ecznej, kulturowej i rodzinnej z krajem przyjmuj¹cym
i z krajem przeznaczenia. Nie zdecydowa³ siê jednak powiêciæ im g³êbszych
rozwa¿añ. Nale¿y uznaæ za s³uszne, ¿e z konkluzj¹ t¹ nie zgodzili siê sêdziowie Costa, Zupancic i Turmen. W swojej opinii odrêbnej skrytykowali brak
53 Sommerfeld przeciwko Niemcom, czêciowo odrêbne zdanie sêdziego Ress oraz sêdziów Pastor, Ridruejo i Turmen
54 Wyrok ETPC w sprawie Üner przeciwko Holandii z dnia 18.10.2006, nr sprawy
46410/99.
55 Wyrok ETPC w sprawie Boultif przeciwko Szwajcarii z dnia 2.8.2001, nr sprawy
54273/00. Do kryteriów tych zaliczono: charakter i wagê przestêpstwa pope³nionego przez
osobê skar¿¹c¹, d³ugoæ pobytu wnioskodawcy w kraju, do którego on lub ona ma byæ
wydalony, czas, jaki up³yn¹³ od pope³nienia przestêpstwa i zachowanie osoby skar¿¹cej
w tym okresie, narodowoci poszczególnych osób, sytuacjê rodzinn¹ osoby skar¿¹cej (d³ugoæ trwania ma³¿eñstwa i inne czynniki wyra¿aj¹ce efektywnoæ ¿ycia rodziny), fakt, czy
wspó³ma³¿onek wiedzia³ o przestêpstwa w czasie, gdy on lub ona sta³a siê podmiotem stosunku rodzinnego, informacje o tym, czy s¹ dzieci pochodz¹ce z ma³¿eñstwa oraz ich wiek,
stopieñ trudnoci, z którymi ma³¿onek mo¿e spotkaæ siê w kraju, do którego wnioskodawca
ma byæ wydalony.
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rozwa¿añ Trybuna³u na temat wyra¿onej w art. 3 Konwencji o Prawach
Dziecka (której Holandia jest stron¹) zasady ochrony najlepszego interesu
dziecka oraz kierunek interpretacji Konwencji, który zawê¿a ochronê praw
cudzoziemców.
W oparciu o powy¿sze rozwi¹zania nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e w przysz³oci Trybuna³ z wiêksz¹ rozwag¹ badaæ bêdzie kwestie obejmuj¹ce najlepszy interes dziecka oraz ¿e pañstwa rozszerz¹ swoje zobowi¹zania pozytywne
po to, by chroniæ prawo do poszanowania ¿ycia rodzinnego56. Dowodem na
potwierdzenie siê tego za³o¿enia mo¿e byæ ostatnie orzecznictwo ETPC.
W dniu 8 lipca 2014 roku Trybuna³ wyda³ orzeczenie dotycz¹ce cudzoziemca
ubiegaj¹cego siê o prawo do pobytu na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej57. Pochodz¹cy z Ekwadoru skar¿¹cy przyjecha³ do Szwajcarii wraz
z pozosta³ymi skar¿¹cymi: ¿on¹ oraz dwójk¹ dzieci, z których jedno by³o
wspólnym dzieckiem ma³¿onków. W okresie, gdy tam przebywali, kilkakrotnie starali siê uzyskaæ prawo pobytu. W miêdzyczasie pierwszy skar¿¹cy
pope³ni³ szereg kradzie¿y oraz inne przestêpstwa, za które skazywany by³ na
grzywny, prace publiczne oraz kary pozbawienia wolnoci. W konsekwencji
mia³ zostaæ wydalony do Ekwadoru. Wszyscy skar¿¹cy zarzucili w zwi¹zku
z tym naruszenie ich prawa do ¿ycia prywatnego i rodzinnego. Wydaj¹c
rozstrzygniêcie odwo³ano siê tutaj do kryteriów sformu³owanych w sprawie
Boultif i uzupe³nionych w sprawie Üner oraz podobnie jak w przypadku
Üner zdecydowano siê zbadaæ kwestionowane rodki, zachowuj¹c sprawiedliw¹ równowagê pomiêdzy odpowiednimi prawami jednostki chronionymi
przez Konwencjê z jednej strony a interesami wspólnoty z drugiej. Jednak
w tym przypadku ETPC nie tylko stwierdzi³, ¿e Federalny S¹d Administracyjny niew³aciwie oceni³ stan faktyczny, gdy¿ brak znajomoci przez wspóln¹ córkê skar¿¹cych jêzyka hiszpañskiego, fakt, i¿ nigdy od czasu gdy
w wieku 2 lat przyby³a do Szwajcarii nie by³a w Ekwadorze oraz odleg³oæ
miêdzy pañstwami powodowaæ bêdzie du¿e utrudniania we wzajemnych kontaktach skar¿¹cych. Co wiêcej, Trybuna³ uzna³ za niew³aciwe dzia³ania Federalnego S¹du Administracyjnego, który nie przywi¹za³ nale¿ytego znaczenie i nie przeprowadzi³ oceny sytuacji w oparciu o najlepsze interesy dziecka.
Czyni¹c to podkreli³ wagê art. 3 Konwencji o prawach dziecka, którego
treæ determinuje dzia³ania dotycz¹ce dzieci, podejmowane przez w³adze publiczne. W konsekwencji uzna³ naruszenia art. 8 EKPC.

56 J. Czepek, Wydalenie cudzoziemca w kontekcie obowi¹zków pozytywnych pañstwa
na tle prawa do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego z art 8 EKPC, w: Status
cudzoziemca w prawie miêdzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i w polskim porz¹dku prawnym, red. O. £achacz, J. Galster, Olsztyn 2013, s. 47.
57 Wyrok ETPC w sprawie M.P.E.V. i inni przeciwko Szwajcarii z dnia 8.7.2014,
nr sprawy 3910/13.
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Podsumowanie
Koncepcja jest nadal dynamiczna i znajduje siê w stanie ci¹g³ego rozwoju. Wynika on z wielu czynników, równie¿ tych zwi¹zanym z zmieniaj¹cym
siê modelem rodziny oraz nowymi wyzwaniami, wynikaj¹cymi z rozwoju
nauk medycznych i metod wspomaganej prokreacji58. W kontekcie praw
ojca mo¿na o niej mówiæ w trzech kontekstach. Po pierwsze, jako o prawie
dziecka do bycia traktowanym zgodnie z najlepszym interesem dziecka. Kontekst ten pojawia siê w sytuacji, gdy postêpowanie inicjowane jest przez
dziecko i ma na celu albo poznanie w³asnego pochodzenia lub te¿ dziecko
próbuje we w³asnym interesie zapewniæ sobie kontakty z ojcem. Po drugie,
mo¿na równie¿ rozwa¿aæ koncepcje najlepszego interesu dziecka jako zasadê
interpretacyjn¹ praw gwarantowanych przez dokumenty miêdzynarodowego.
Taki mechanizm ma miejsce w³anie w kontekcie EKPC, gdzie najlepszy
interes dziecka staje siê dyrektyw¹ interpretacyjn¹ dla wskazania zakresu
i standardu realizacji prawa do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego. Po trzecie, najlepszy interes dziecka jest równie¿ elementem proceduralnym. Jak wynika z analizowanego orzecznictwa ETPC, zauwa¿ane s¹ braki
podjêcia tego problemu na etapie postêpowañ krajowych. Mo¿na w zwi¹zku
z tym wysnuæ wniosek, ¿e prawid³owo przeprowadzone postêpowania, którego uczestnikami s¹ dzieci, lub którego efekty mog¹ dotkn¹æ dzieci, musz¹
uwzglêdniaæ ich najlepszy interes.
Sama koncepcja ochrony najlepszego interesu dziecka nie jest jednak
wolna od niedoskona³oci. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e bezwarunkowe jej zastosowanie i przyzwyczajenie siê organów prowadz¹cych postêpowania mo¿e wprowadziæ do postêpowañ dotycz¹cych najlepszego interesu pewien automatyzm, który nie jest po¿¹dany. Przyk³adem mog³yby byæ tutaj sytuacje
uznawania, ¿e w najlepszym interesie dziecka jest orzekanie o utrzymywaniu kontaktów z jednym z rodziców, podczas gdy rodzic ten tak naprawdê
kontaktów tych nie oczekuje. Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e koncepcja  szczególnie interpretowana cile wedle rozumienia Konwencji o prawach dziecka
 prowadziæ bêdzie do przyznania zbyt du¿ego znaczenia wytycznym organów pañstwa (jako ca³kowicie odpowiedzialnych za realizacjê art. 3. KPD)
i w konsekwencji ograniczenia woli i ¿yczeñ rodziców (odpowiedzialnych za
interes dziecka jedynie w pewnych zakresach). W koñcu mo¿na uznaæ, ¿e
bêdzie ona mog³a stanowiæ narzêdzie w rêkach jednego z rodziców w podejmowaniu dzia³añ przeciwko drugiemu. W takiej sytuacji to najczêciej ojcowie mog¹ ucierpieæ z uwagi na fakt, i¿ dominuj¹ce s¹ rozstrzygniêcia s¹dów,
które przyznaj¹ szersz¹ opiekê nad dzieckiem matce. W konsekwencji ojcowie widuj¹ dzieci tylko w czasie wyznaczonym przez s¹d, czêsto nie maj¹c
58 L. Garlicki, P. Hofmañski, A. Wróbel, Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Tom I. Komentarz do artyku³ów 118, Warszawa 2010, s 489.
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wp³ywu na to, jak matka przedstawia obraz ojca dziecku i jak gwarantuje
realizacjê jego spotkañ z dzieckiem. Przy przewlek³oci postêpowañ s¹dowych dochodziæ mo¿e do sytuacji, w których pocz¹tkowo po¿¹dane spotkania
z czasem zaczynaj¹ byæ utrudniane, a w konsekwencji dziecko przestaje czuæ
ich potrzebê. W ten oto sposób koncepcja najlepszego interesu dziecka obraca
siê przeciwko temu interesowi.
Konkluduj¹c, nale¿y uznaæ, i¿ zastosowanie koncepcji najlepszego interesu dziecka jest niezwykle po¿¹danym standardem. przy czym nie ma jednolitego i sta³ego sposobu jej interpretacji. Jako zwi¹zana z sfer¹ ¿ycia prywatnego i rodzinnego jest sfer¹, w której pojawiaj¹ siê coraz to nowe
wyzwania. Tylko wówczas, gdy organy prowadz¹ce postêpowania bêd¹ potrafi³y ustrzec siê subiektywnoci i automatyzmu w swoich decyzjach, prawa
dzieci i ojców bêd¹ mog³y liczyæ na skuteczne zabezpieczanie. Nie mo¿na
jednak wymagaæ podjêcia dzia³añ jedynie przez prawo, organy s¹dowe czy
samych prawników. Konieczna wydaje siê tutaj pewna zmiana wiadomoci
spo³ecznej, polegaj¹ca na upodmiotowieniu dziecka i pamiêtaniu jednak
o zachowaniu zdrowych relacji miêdzy nim a rodzicami, jak i miêdzy samymi
rodzicami.
THE CONCEPT OF BEST INTERESTS OF THE CHILD IN THE LAW
AND PRACTICE OF THE STRASBOURG AUTHORITIES
 THE CONTEXT OF THE RIGHTS OF THE FATHER
Key words:

child, fathers rights, best interests of the child, child care, European Court of
Human Rights
Summary

The need to protect the best interests of the child is the undisputed and universal duty. In
principle, however, to implement this obligation first appointment is the parents of the child.
The aim of the considerations presented in this article is an attempt to answer the question in
which relationships are to each other said best interests and the rights of a father. The analysis
should begin by showing the same origins and initial recognition of the concept of childrens
rights. Then pay attention to the rights of the father, and analyze them in the context of these
situations that are on it were at the intersection of the two issues. In this aspect, particularly
important are international standards and matured on the basis of their judgments of international tribunals. In the final part of the set was the challenge of deal will have to face the
concept of childrens rights with particular emphasis on the challenges facing the issues of the
rights of the father.
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Naruszenie prawa cudzoziemca
do ¿ycia rodzinnego na skutek jego wydalenia
z terytorium Polski
S³owa kluczowe: cudzoziemcy, wydalenie, ¿ycie rodzinne, obywatelstwo, pobyt legalny

Ochrona ¿ycia rodzinnego cudzoziemców co do zasady dotyczy kilku
aspektów prawnych. Przede wszystkim liczne komplikacje mog¹ siê pojawiaæ
przy okreleniu ich statusu w systemie prawnym pañstwa, na terytorium
którego przebywaj¹. Dodatkowo omawiane zagadnienie dotyczy nie tylko
zagwarantowanego jednostce w licznych umowach miêdzynarodowych prawa
do poszanowania ¿ycia rodzinnego, ale tak¿e prawa pañstwa do decydowania
o przebywaniu osób niebêd¹cych jego obywatelami na swym terytorium.
Realizacja tego ostatniego mo¿e polegaæ na odmowie cudzoziemcom wstêpu
na jego terytorium lub zarz¹dzeniu opuszczenia jego terytorium1. Mówi¹c
o naruszeniu prawa cudzoziemca do ¿ycia rodzinnego na skutek jego wydalenia z terytorium Polski nale¿y odpowiedzieæ na trzy pytania: komu w wietle
prawa polskiego przys³uguje status cudzoziemca, jak nale¿y definiowaæ ¿ycie rodzinne oraz w jakich sytuacjach wydalenie cudzoziemca z terytorium
Polski bêdzie stanowi³o naruszenie jego prawa do poszanowania ¿ycia rodzinnego. Podstaw¹ prawn¹ dla powy¿szych rozwa¿añ bêd¹ zarówno akty
prawa krajowego, jak i traktaty miêdzynarodowe, których stron¹ jest Polska.
Wród regulacji miêdzynarodowych nale¿y jednak skupiæ siê w g³ównej mierze na Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci
(dalej: EKPC) oraz jej protoko³ach dodatkowych, Miêdzynarodowym Pakcie
Praw Obywatelskich i Politycznych (dalej: MPPOiP) oraz Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej: KPP). W polskim systemie prawnym
prawa i obowi¹zki cudzoziemców zosta³y okrelone na poziomie ustawy.
Z dniem 1 maja 2014 r. wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o cudzoziemcach, która
zast¹pi³a wielokrotnie nowelizowan¹ i w konsekwencji ma³o czyteln¹ ustawê
1 Z. Kêdzia, Prawo cudzoziemca do ochrony przed wydaleniem z kraju legalnego pobytu, [w:] R.Wieruszewski (red.) Prawa cz³owieka: Model prawny, WarszawaWroc³awKraków 1991, s. 485.
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o cudzoziemcach z 2003 r. (dalej: u.o.c.). Nowa ustawa wprowadza równie¿
szereg zmian w zakresie wydalenia cudzoziemców z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Miêdzynarodowa ochrona cudzoziemca przed wydaleniem
Na wstêpie warto zaznaczyæ, ¿e prawo miêdzynarodowe co do zasady
uprawnia pañstwo do podejmowania w wyj¹tkowych sytuacjach decyzji
o wydaleniu cudzoziemca ze swojego terytorium. ród³em tego uprawnienia
jest suwerennoæ wewnêtrzna, a celem  ochrona szeroko rozumianych interesów pañstwa2. W polskim systemie prawnym interesy pañstwa nie zosta³y
normatywnie zdefiniowane, co w konsekwencji umo¿liwia pañstwu dokonywanie szerokiej interpretacji przes³anek uzasadniaj¹cych wydalenie3.
W prawie miêdzynarodowym podstawow¹ normê prawn¹ dotycz¹c¹ wydalenia cudzoziemców zawiera art. 13 MPPOiP, który stanowi: Cudzoziemiec przebywaj¹cy legalnie na terytorium Pañstwa-Strony niniejszego Paktu
mo¿e byæ z niego wydalony jedynie w wykonaniu decyzji podjêtej zgodnie
z ustaw¹ i bêdzie mia³ prawo, je¿eli wa¿ne wzglêdy bezpieczeñstwa pañstwowego nie przemawiaj¹ przeciw temu, przed³o¿yæ argumenty przeciwko swemu wydaleniu oraz domagaæ siê ponownego zbadania swej sprawy przez
w³aciwe w³adze albo osobê lub osoby specjalnie przez te w³adze wyznaczone
i byæ przed nimi w tym celu reprezentowanym4. Z kolei, Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstatwowych wolnoci nie zawiera postanowieñ dotycz¹cych wydalenia cudzoziemców. Dopiero w protoko³ach dodatkowych nr 4
oraz 7 ta kwestia zosta³a uregulowana podobnie jak w przypadku MPPOiP.
Artyku³ 4 protoko³u nr 4 przewiduje zakaz zbiorowego wydalenia cudzoziemców5. Natomiast w art. 1 protoko³u 7 wskazano gwarancje proceduralne
dotycz¹ce wydalania cudzoziemców, w wietle których cudzoziemiec legalnie
przebywaj¹cy na terytorium jakiegokolwiek pañstwa mo¿e byæ z niego wydalony na podstawie decyzji podjêtej zgodnie z prawem. Dodatkowo, zapewniono cudzoziemcom prawo do przedstawienia argumentów przeciwko wydaleniu, rozpatrzenia jego sprawy oraz bycia reprezentowanym dla tych celów
przed w³aciwym organem albo osob¹ lub osobami wyznaczonymi przez ten
organ. Cudzoziemiec jednak mo¿e zostaæ wydalony bez uprzedniego wykorzystania wymienionych wy¿ej praw, jeli jest konieczne z uwagi na porz¹dek
2 J. Symonides, Terytorium pañstwowe w wietle zasady efektywnoci, Toruñ 1971,
s. 75., A. Bodnar, Obywatelstwo Unii Europejskiej a ochrona praw podstawowych obywateli
pañstw cz³onkowskich [w:] Obywatelstwo Unii Europejskiej, Zeszyty OIDE, wyd. 9, s. 77.
3 J. Bia³ocerkiewicz, Status prawny cudzoziemca w wietle standardów miêdzynarodowych, Toruñ 1999, s. 390.
4 Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.,
Dz.U. z 1977, Nr 38, poz. 167.
5 Protokó³ nr 4 do Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci,
Dz.U. 1995, Nr 36, poz. 175 z pón. zm.
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publiczny lub uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa pañstwowego6. Tak¿e
w myl art. 19 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej: nikt nie mo¿e
byæ usuniêty z terytorium pañstwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji do pañstwa, w którym istnieje powa¿ne ryzyko, i¿ mo¿e byæ poddany
karze mierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu albo karaniu. Zakazane s¹ równie¿ wydalenia zbiorowe7.
Z przedstawionych wy¿ej róde³ prawa miêdzynarodowego wynika, ¿e
prawo miêdzynarodowe nie chroni cudzoziemca przed samym wydaleniem,
lecz wprowadza pewne ograniczenia i gwarancje. Oznacza to, ¿e ani regulacje miêdzynarodowe, ani krajowe dotycz¹ce wydalenia cudzoziemców nie
kwestionuj¹ prawa pañstwa do wydalenia, a jedynie gwarantuj¹ cudzoziemcom ochronê przed bezprawnymi aktami w³adczymi ze strony pañstwa8.
Ponadto, cudzoziemcy nie zawsze mog¹ skorzystaæ z zagwarantowanych im
w wy¿ej omawianych traktatach praw w trakcie postêpowania dotycz¹cego
ich wydalenia. W systemie uniwersalnym MPPOiP wyklucza mo¿liwoæ skorzystania z gwarancji proceduralnych cudzoziemca, je¿eli jego natychmiastowe wydalenie jest uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa pañstwa. Natomiast EKPC  oprócz bezpieczeñstwa pañstwowego  wymienia tak¿e
porz¹dek publiczny.
Na uwagê tak¿e zas³uguje fakt, ¿e zarówno art. 13 MPPOiP, jak i art. 1
protoko³u nr 7 do EKPC chroni przed wydaleniem cudzoziemca, który legalnie przebywa na terytorium danego pañstwa. W przypadku MPPOiP wymóg
ten zosta³ potwierdzony w Uwagach ogólnych Komitetu Praw Cz³owieka
z 6 kwietnia 1986 r.: Cudzoziemcy, którzy nielegalnie znaleli siê na terytorium danego pañstwa oraz ci, których pobyt przed³u¿y³ siê poza okres, który
by³ wskazany w ich indywidualnych aktach pobytu, lub poza okres dozwolony ogólnymi przepisami ustawowymi, nie s¹ objêci ochron¹ przewidzian¹
w art. 13 [ ]9. Z kolei mówi¹c o EKPC, wymóg legalnego pobytu cudzoziemca nie mo¿e byæ stosowany w oderwaniu od pozosta³ych regulacji zawartych w konwencji, które nie mog¹ byæ uchylone w ¿adnych okolicznociach.
Na tej podstawie mo¿na przyj¹æ, ¿e cudzoziemiec nielegalnie przebywaj¹cy
na terytorium danego pañstwa nie mo¿e zostaæ z niego wydalony, je¿eli taka
decyzja narazi³aby tak¹ osobê na ryzyko dowiadczenia kary mierci bez
wyroku s¹dowego, ryzyko dowiadczenia tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania, ryzyko niewolnictwa
lub poddañstwa, lub wymierzenia kary bez podstawy prawnej10.
6 Protokó³ nr 7 do Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci,
Dz.U. 2003, Nr 42, poz. 364.
7 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Komentarz, (red.) A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 675.
8 J. Bia³ocerkiewicz, op. cit., s. 391.
9 General Comment No 15, The position of aliens under the Covenant, 11.04.1986,
(tekst dostêpny na stronie: http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%20Comments/
HRI.GEN.1.Rev.9%28Vol.I%29_%28GC15%29_en.pdf, data: 17.06.2014).
10 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, op. cit., s. 679.
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Analizuj¹c konstrukcjê wymienionych wy¿ej umów miêdzynarodowych
z zakresu ochrony praw cz³owieka mo¿na stwierdziæ, ¿e prawo pañstwa do
wydalenia cudzoziemca jest swoistym ograniczeniem prawa do swobodnego
poruszania siê i wyboru miejsca zamieszkania ka¿dej osoby, która legalnie
przebywa na terytorium jakiegokolwiek pañstwa. W obu traktatach (EKPC
i MPPOiP) przepisy dotycz¹ce wydalenia cudzoziemca s¹ umieszczone nastêpnie po artyku³ach gwarantuj¹cych prawo swobodnego poruszania siê.

2. Katalog podmiotów chronionych w wietle polskiej
ustawy o cudzoziemcach
Ustalenie osób, które mog¹ byæ uznane za cudzoziemców ma istotne
znaczenie dla omawianego zagadnienia. W tym kontekcie polski ustawodawca pos³uguje siê zwart¹ w ust. 2 art. 3 ustawy o cudzoziemcach z 2013 r.
definicj¹ negatywn¹, zgodnie z któr¹ cudzoziemcem jest ka¿dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego11. Z powy¿szej definicji wynika, i¿ obywatel Polski posiadaj¹cy równie¿ obywatelstwo innego pañstwa nie korzysta w Polsce
ze statusu cudzoziemca. Zasady i procedura uzyskania obywatelstwa polskiego zosta³y uregulowane w Konstytucji RP oraz ustawie o obywatelstwie
z 2 kwietnia 2009 r. Zgodnie z art. 34 Ustawy Zasadniczej podstawow¹
zasad¹ nabycia obywatelstwa polskiego jest zasada krwi, a pomocnicz¹ zasada ziemi12.
Pojêcie cudzoziemca obejmuje swoim zakresem zarówno obywateli innych pañstw, jak i apatrydów. W kontekcie wydalenia cudzoziemców na
szczególn¹ uwagê zas³uguje sytuacja tych ostatnich. W zwi¹zku z zastosowaniem procedury wydaleniowej pañstwo którego obywatelem jest dana osoba
jest zobowi¹zane umo¿liwiæ jej powrót na swoje terytorium. W takich okolicznociach wydalenie bezpañstwowca, który nie ma miejsca sta³ego osiedlenia siê w innym pañstwie i nie jest obywatelem innego pañstwa, mo¿e byæ
dla niego szczególnie utrudnione13. Uwzglêdniaj¹c ich szczególn¹ sytuacjê
Konwencja o statusie bezpañstwowców zakazuje wydalenia legalnie przebywaj¹cych apatrydów. Nie jest to jednak zakaz bezwzglêdny, poniewa¿ pañstwo-strona Konwencji mo¿e wydaliæ bezpañstwowca ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa lub porz¹dek publiczny. Podkreliæ w tym miejscu warto,
i¿ Polska nie jest stron¹ wymienionej wy¿ej konwencji oraz nie zawiera
w prawie o cudzoziemcach odpowiednich przepisów14.
11
12
13
14

Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 2013 poz. 1650.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z pón. zm.
Z. Kêdzia, op. cit., s. 490.
Convention relating to the Status Stateless Persons from 28 September 1954, (tekst
dostêpny na stronie: https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~3&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en, data: 2.07.2014).
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Nale¿y tak¿e zastanowiæ siê nad wp³ywem instytucji obywatelstwa Unii
Europejskiej na polskie prawo o cudzoziemcach. Obywatelstwo UE nie jest
to¿same z obywatelstwem krajowym i jest okrelane jako personalna, wzajemna i zale¿na wiê prawna miêdzy osob¹ fizyczn¹ a Uni¹ Europejsk¹15.
Istota obywatelstwa UE zosta³a przedstawiona w art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym ma ono charakter dodatkowy
w stosunku do obywatelstwa krajowego i go nie zastêpuje. Uzyskanie obywatelstwa Unii nastêpuje jednoczenie z nabyciem przez jednostkê obywatelstwa pañstwa cz³onkowskiego, co oznacza, i¿ ka¿de pañstwo swobodnie reguluje warunki nadania w³asnego obywatelstwa16. Nale¿y zaznaczyæ, i¿
zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie Micheletti17 w sytuacji, w której jednostka posiada obywatelstwo wielokrotne, w tym obywatelstwo pañstwa
cz³onkowskiego UE, nie ma zastosowania zasada efektywnego obywatelstwa,
wynikaj¹ca z orzeczenia MTS w sprawie Nottebohma18. Oznacza to, ¿e jednostka ta, nawet je¿eli nie posiada sta³ego miejsca zamieszkania na terytorium pañstwa cz³onkowskiego UE, jest uznawana za obywatela UE. Powy¿sze wnioski maj¹ szczególne znaczenie w przypadku ustalenia, czy
cudzoziemiec posiadaj¹cy podwójne obywatelstwo (w tym jedno pañstwa
cz³onkowskiego, z którym nie ma wiêzi rzeczywistych, oraz obywatelstwo
pañstwa trzeciego) przebywa legalnie na terytorium danego pañstwa.
Najwa¿niejszym z praw ³¹cz¹cych siê z obywatelstwem Unii jest prawo
do swobodnego przemieszczania siê i pobytu. Karta Praw Podstawowych UE
w art. 45 jedynie potwierdza prawo przemieszczania siê i pobytu, poniewa¿
zosta³o ono przyznane obywatelom pañstw cz³onkowskich ju¿ na podstawie
Traktatu EWG z 1957 r.19 Wymienione wy¿ej prawo obywateli UE stanowi
istotne ograniczenie suwerennego prawa pañstwa do okrelenia, kto mo¿e
przebywaæ na terytorium danego pañstwa. Potwierdzeniem tego jest Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa obywateli Unii i cz³onków ich rodzin do swobodnego przemieszczania siê i pobytu na terytorium Pañstw Cz³onkowskich20. Co wiêcej, w przypadku zastosowania procedury wydaleniowej, art. 28 wspomnianej dyrektywy gwarantuje
obywatelom UE i cz³onkom ich rodzin znacznie szersz¹ ochronê, ni¿ obywatelom pañstw trzecich21.
15 J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wyk³adu,
Toruñ 1995, s. 193.
16 I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, Obywatel Unii, t. VI, wyd. 1, Instytut
Wydawniczy EuroPrawo, s. 15.
17 Sprawa C-369/90 Micheletti (1992) ECR I-4329.
18 Sprawa Nottebohm v. Liechtenstein, wyrok MTS z 6 kwietnia 1955 r.
19 A. Bodnar, Obywatelstwo wielopoziomowe, Status jednostki w europejskiej przestrzeni
konstytucyjnej, Warszawa 2008, s. 84.
20 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa obywateli Unii i cz³onków ich rodzin do swobodnego przemieszczania siê i pobytu na terytorium
Pañstw Cz³onkowskich, zmieniaj¹ca, Dz. U. UE 2004, L158/77.
21 Ibidem, s. 58.
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Jak ju¿ zaznaczono, cudzoziemiec swoim zakresem pojêciowym obejmuje
obywateli innych pañstw oraz bezpañstwowców. Istnieje jednak kategoria
osób, które  mimo ¿e s¹ obywatelami innego pañstwa  uzyska³y zezwolenie
na osiedlenie siê lub zezwolenie na pobyt obywatela UE na terytorium danego pañstwa. Niezale¿nie od faktu, ¿e w wietle prawa pañstwa, na terytorium którego osoby te przebywaj¹, nadal s¹ one traktowane jako cudzoziemcy, to jednak w stosunku do takich osób nie wydaje siê decyzji o wydaleniu.
Decyzji takiej nie wydaje siê równie¿ w stosunku do osób, które uzyska³y
w RP azyl lub status uchodcy, ale tylko dopóty, dopóki prawo azylu lub
przyznany status uchodcy nie zostan¹ cofniête przez odpowiednie organy
w³adzy pañstwowej22.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ niezale¿nie od tego czy jednostka ludzka jest
powi¹zana z danym pañstwem wêz³em obywatelstwa czy te¿ nie, jest ona co
do zasady podmiotem miêdzynarodowo chronionych praw i wolnoci23.

3. Pojêcie ¿ycia rodzinnego w polskim systemie prawnym
Zarówno w prawie miêdzynarodowym praw cz³owiekam, jak i w polskim
systemie prawnym nie opracowano definicji rodziny ani te¿ dokumentu kodyfikuj¹cego ca³oæ ochrony praw rodzinny. Ustawodawca polski nie nada³
rodzinie osobowoci prawnej. Mimo i¿ rodzina nie jest podmiotem prawa
cywilnego24, to jednak kodeks rodzinny i opiekuñczy chroni dobro rodziny
za³o¿onej przez ma³¿eñstwo25. W wietle polskiego prawa rodzinnego ma³¿eñstwem jest trwa³y zwi¹zek prawny kobiety i mê¿czyzny, co wyklucza
mo¿liwoæ zawierania zwi¹zków przez osoby tej samej p³ci26. Natomiast
w doktrynie prawa rodzinnego uwa¿a siê, ¿e rodzinê tworz¹ kobieta i mê¿czyzna od chwili zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego (w tym tak¿e ma³¿eñstwo
bezdzietne) oraz wszystkie naturalne i przysposobione ma³oletnie dzieci ma³¿onków, a sporód pe³noletnich te, które siê jeszcze nie usamodzielni³y27.
Tak¿e nowe prawo o cudzoziemcach nie zawiera definicji ¿ycia rodzinnego
ani te¿ rodziny. Wprawdzie w ust. 3 art. 159 u.o.c. wskazano, kogo nale¿y
uwa¿aæ za cz³onka rodziny28, jednak dotyczy to jedynie zezwoleñ na pobyt
czasowy w celu po³¹czenia siê z rodzin¹.
22 Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych, Komentarz,
(red:) R. Wieruszewski, Warszawa 2012, s. 278.
23 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa cz³owieka. Dokumenty miêdzynarodowe, wyd. III, Toruñ 1996, s. 358.
24 T. Soko³owski, Prawo rodzinne, Zarys wyk³adu, wyd. 6, Poznañ 2013, s. 29.
25 Potwierdzeniem tego s¹ art. 10 §1 in fine oraz art. 23 i 27 kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego.
26 Ustawa z 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuñczy, Dz. U. 1964, 9 poz. 59.
27 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 3, Warszawa 2010, s. 23; J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 28.
28 Za cz³onka rodziny w tym kontekcie uwa¿a siê: 1) osobê pozostaj¹c¹ z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo polskie zwi¹zku ma³¿eñskim, 2) ma³oletnie dziecko cudzo-
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Prawo polskie nie przewiduje równie¿ definicji konkubinatu. Pojêcie to
zosta³o zdefiniowane w orzecznictwie s¹dowym, mp. w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 31 maja 1988 r. konkubinat okrelono jako wspólne po¿ycie
analogiczne do ma³¿eñstwa z t¹ ró¿nic¹, ¿e pozbawione legalnego wêz³a.
Oznacza ono istnienie ogniska domowego charakteryzuj¹cego siê duchow¹,
fizyczn¹ i ekonomiczn¹ wiêzi¹, ³¹cz¹c¹ mê¿czyznê i kobietê. Odwo³aæ siê
w tym zakresie nale¿y do systemu EKPC, w którym rodzinê rozumie siê
o wiele szerzej ni¿ rodzina oparta na ma³¿eñstwie w kontekcie art. 12
Konwencji. W konsekwencji za rodzinê mo¿na uznaæ heteroseksualne zwi¹zki pozama³¿eñskie, nie automatycznie jednak, lecz w zwi¹zku z ich dzieæmi
i pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania, prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego itp.29
Zarówno art. 17 MPPOiP, art. 8 EKPC jak i art. 7 KPP zapewniaj¹
ka¿demu prawo do poszanowania ¿ycia rodzinnego lecz go nie definiuj¹.
Równie¿ w polskim ustawodawstwie nie zosta³a opracowana definicja ¿ycia
rodzinnego. Odwo³aæ siê w tym zakresie nale¿y do orzecznictwa polskich
s¹dów. Wojewódzki S¹d Administracyjny w wyroku z 16 listopada 2007 r.
stwierdzi³, ¿e: w wietle orzecznictwa (ETPC) pojêcie ¿ycia rodzinnego odnosi siê nie tylko do zwi¹zków wynikaj¹cych z ma³¿eñstwa, ale mo¿e obejmowaæ te¿ inne, faktyczne wiêzi rodzinne, rozumiane jako rzeczywiste, bliskie
wiêzi osobiste. Stwierdzenie faktycznej wiêzi rodzinnej mo¿e nast¹piæ poprzez odwo³anie siê do takich kryteriów, jak stopieñ pokrewieñstwa, charakter zwi¹zku, ³¹cznie z wzajemnym zainteresowaniem, przywi¹zaniem i zale¿noci¹30. Na tej podstawie ochronie bêd¹ podlega³y nie tylko wiêzi rodzinne
oparte na zwi¹zkach ma³¿eñskich, ale tak¿e wiêzi osobiste istniej¹ce miêdzy
osobami pozostaj¹cymi w zwi¹zku faktycznym oraz wiêzi rodzinne istniej¹ce
miêdzy rodzicem a dzieckiem pochodz¹cym ze zwi¹zku ma³¿eñskiego, który
zosta³ rozwi¹zany przez rozwód31. O ¿yciu rodzinnym mo¿na te¿ mówiæ
w przypadku relacji pomiêdzy osobami pe³noletnimi, w których na przyk³ad
pe³noletnie dziecko sprawuje faktyczn¹ opiekê nad chorym rodzicem lub nad
niepe³nosprawnym krewnym32. ¯ycie rodzinne swoim zakresem pojêciowym
obejmuje tak¿e stosunki miêdzy adoptuj¹cym i adoptowanym33.
ziemca i osoby pozostaj¹cej z nim w uznawanym przez prawo polskie zwi¹zku ma³¿eñskim,
w tym tak¿e dziecko przysposobione, 3) ma³oletnie dziecko cudzoziemca, w tym tak¿e
dziecko przysposobione, pozostaj¹ce na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie w³adzê rodzicielsk¹, 4) ma³oletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1,
w tym tak¿e dziecko przysposobione, pozostaj¹ce na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje
ona faktycznie w³adzê rodzicielsk¹.
29 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa
cz³owieka i ich ochrona, Toruñ 2010, s. 358.
30 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.11.2007, sygn. akt: V/SA/Wa 1569/07.
31 Ibidem.
32 M. A. Nowicki, Wokó³ Konwencji Europejskiej, Komentarz do Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka, Warszawa, 2010, s. 541.
33 Ibidem, s. 542543.
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4. Ochrona prawa cudzoziemca do ¿ycia rodzinnego
przed jego wydaleniem przewidziana w ustawie
o cudzoziemach z 2013 r.
W przypadku cudzoziemców najczêciej jednoæ rodziny mo¿e byæ zagro¿ona w sytuacjach zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ imigracj¹. W konsekwencji
mo¿emy mieæ do czynienie ze sprawami zwi¹zanymi z wydaleniem cudzoziemca z terytorium pañstwa lub mniej licznymi sprawami dotycz¹cymi ³¹czenia rodzin. Te ostatnie odnosz¹ siê do problemu wjazdu cudzoziemca na
terytorium pañstwa w celu po³¹czenia siê ze swoj¹ rodzin¹. W zwi¹zku
z powy¿szym podzia³em nale¿y skupiæ siê wy³¹cznie na pierwszej kategorii
spraw zwi¹zanych z wydaleniem cudzoziemca.
Oceniaj¹c czy wydalenie cudzoziemca jest konieczne i proporcjonalne do
realizowanego celu, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka przyj¹³ nastêpuj¹ce kryteria: 1) charakter i waga pope³nionego przestêpstwa, 2) d³ugoæ pobytu skar¿¹cego w kraju, z którego ma byæ wydalony, 3) czas, jaki up³yn¹³ od
pope³nienia przestêpstwa i zachowanie skar¿¹cego w tym okresie, 4) obywatelstwo zainteresowanych, 5) sytuacja rodzinna skar¿¹cego (w tym czas
trwania ma³¿eñstwa oraz inne czynniki wskazuj¹ce na rzeczywisty charakter ¿ycia rodzinnego), 6) czy przy zak³adaniu rodziny wiedzia³ o pope³nionym
przestêpstwie, 7) czy z ma³¿eñstwa urodzi³y siê dzieci oraz ich wiek,
8) rodzaj problemów, z którymi ma³¿onek mo¿e zetkn¹æ siê w pañstwie, do
którego skar¿¹cy ma byæ wydalony34. Równie¿ w przypadku wydalenia m³odego doros³ego, który nie za³o¿y³ jeszcze w³asnej rodziny, Trybuna³ przyj¹³, i¿
istotnymi kryteriami w tym zakresie s¹: 1) natura i waga pope³nionego
przestêpstwa, 2) d³ugoæ okresu pobytu skar¿¹cego w pañstwie, z którego ma
byæ wydalony, 3) okres, jaki up³yn¹³ od pope³nienia przestêpstwa i zachowanie skar¿¹cego w tym czasie, 4) solidnoæ wiêzi spo³ecznych, kulturalnych
i rodzinnych z krajem przyjmuj¹cym i z krajem, do którego ma byæ wydalony35. Zawarte w orzeczeniach Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka kryteria maj¹ u³atwiæ stosowanie przez s¹dy krajowe art. 8 w sprawach o wydalenie.
Podstawê prawn¹ decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca do powrotu
w polskim systemie prawnym stanowi art. 302 ustawy o cudzoziemcach
z 2013 r., ustanawiaj¹cy zamkniêty katalog przes³anek wydalenia cudzoziemca z terytorium RP. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem pranym, wydalenie cudzoziemca nastêpuje w sytuacji, gdy:
1) przebywa lub przebywa³ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
wa¿nej wizy lub innego wa¿nego dokumentu uprawniaj¹cego go do wjazdu

34
35

Wyrok w sprawie Boultif v. Szwajcaria z 2.9.2001, nr skargi 54273/00, §48.
Wyrok w sprawie Maslov v. Austria z 23.6.2008, nr skargi 1638/03, §62.
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na to terytorium i pobytu na nim, je¿eli wiza lub inny dokument s¹ lub by³y
wymagane,
2) nie opuci³ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych
pañstw obszaru Schengen, do którego by³ uprawniony bez koniecznoci posiadania wizy, w ka¿dym okresie 180 dni, chyba ¿e umowy miêdzynarodowe
stanowi¹ inaczej,
3) nie opuci³ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu wskazanego w wizie Schengen w ka¿dym
okresie 180 dni, lub po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na
podstawie wizy krajowej,
4) wykonuje lub wykonywa³ pracê bez wymaganego zezwolenia na pracê
lub zarejestrowanego w powiatowym urzêdzie pracy owiadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub zosta³ ukarany kar¹
grzywny za nielegalne wykonywanie pracy,
5) podj¹³ dzia³alnoæ gospodarcz¹ niezgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) nie posiada rodków finansowych niezbêdnych do pokrycia kosztów
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podró¿y powrotnej do pañstwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pañstwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,
i nie wskaza³ wiarygodnych róde³ uzyskania takich rodków finansowych,
7) obowi¹zuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany,
8) dane cudzoziemca znajduj¹ siê w Systemie Informacyjnym Schengen
do celów odmowy wjazdu, je¿eli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy
Schengen, z wy³¹czeniem wizy upowa¿niaj¹cej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium,
9) wymagaj¹ tego wzglêdy obronnoci lub bezpieczeñstwa pañstwa lub
ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego lub interes Rzeczypospolitej
Polskiej,
10) przekroczy³ lub usi³owa³ przekroczyæ granicê wbrew przepisom prawa,
11) zosta³ skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej
na karê pozbawienia wolnoci podlegaj¹c¹ wykonaniu i istniej¹ podstawy do
przeprowadzenia postêpowania w sprawie przekazania go za granicê w celu
wykonania orzeczonej wobec niego kary,
12) przebywa poza stref¹ przygraniczn¹, w której zgodnie z zezwoleniem
na przekraczanie granicy w ramach ma³ego ruchu granicznego mo¿e przebywaæ, chyba ¿e umowy miêdzynarodowe stanowi¹ inaczej,
13) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po up³ywie okresu
pobytu, do którego by³ uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie
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granicy w ramach ma³ego ruchu granicznego, chyba ¿e umowy miêdzynarodowe stanowi¹ inaczej,
14) dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bêdzie stanowi³ zagro¿enie dla zdrowia publicznego, co zosta³o potwierdzone
badaniem lekarskim, lub dla stosunków miêdzynarodowych innego pañstwa
cz³onkowskiego Unii Europejskiej,
15) cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej s¹ niezgodne z deklarowanymi, chyba ¿e przepisy prawa dopuszczaj¹ ich zmianê,
16) zosta³a wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodcy lub
udzielenia ochrony uzupe³niaj¹cej lub decyzja o umorzeniu postêpowania
w sprawie nadania statusu uchodcy i nie opuci³ on terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie i przypadku, o którym mowa w art. 299 ust. 6
pkt 2 u.o.c..
Analizuj¹c przedstawiony wy¿ej artyku³ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e nowa ustawa, uwzglêdniaj¹c wiêkszoæ przes³anek zawartych w ustawie o cudzoziemcach z 2003 r., zawiera te¿ kilka nowych warunków wydalenia cudzoziemca,
a mianowicie zawartych w pkt. 2), 3), 5), 14), 15) i 16). Dodatkowo niektóre
przes³anki wydalenia zosta³y zmodyfikowane na korzyæ cudzoziemca. Na
przyk³ad, zgodnie z pkt. 4) art. 302 u.o.c. w stosunku do cudzoziemca, który
z winy pracodawcy wykonywa³ pracê niezgodnie z wydanym pozwoleniem,
nie mo¿e zostaæ wydana decyzja o jego wydaleniu z Polski. Zauwa¿yæ mo¿na
równie¿, i¿ warunkiem wydalenia cudzoziemca mo¿e byæ nie tylko ochrona
interesu pañstwa polskiego, ale tak¿e innego pañstwa cz³onkowskiego UE
(pkt. 14).
Jedn¹ z przes³anek negatywnych podjêcia decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca do powrotu jest jego pozostawanie w zwi¹zku ma³¿eñskim z obywatelem polskim albo cudzoziemcem posiadaj¹cym zezwolenie na pobyt sta³y lub
zezwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, ¿e nie sprzeciwiaj¹ siê temu wzglêdy
obronnoci lub bezpieczeñstwa pañstwa lub ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, a celem zawarcia lub istnienia zwi¹zku ma³¿eñskiego
nie jest obejcie ustawy o cudzoziemcach. W stosunku do wymienionej wy¿ej
kategorii cudzoziemców nie wykonuje siê tak¿e decyzji o zobowi¹zaniu do
powrotu wydanej przez organ innego pañstwa cz³onkowskiego UE.
Organem uprawnionym do stwierdzenia czy dane ma³¿eñstwo zosta³o
zawarte dla pozoru jest organ prowadz¹cy postêpowanie w sprawie zobowi¹zania cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z now¹ ustaw¹ o cudzoziemcach
organem tym jest w³aciwy komendant oddzia³u Stra¿y Granicznej lub komendant placówki Stra¿y Granicznej, a nie wojewoda, jak to mia³o miejsce
wczeniej36. Okolicznociami wskazuj¹cymi na to, ¿e zawarty miêdzy cudzo36 W wietle nowej ustawy o cudzoziemcach decyzjê o zobowi¹zaniu cudzoziemca do
powrotu wydaje z urzêdu komendant oddzia³u lub komendant placówki Stra¿y Granicznej,
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ziemcem i któr¹kolwiek ze wskazanych wy¿ej osób zwi¹zek ma³¿eñski jest
fikcyjny s¹: 1) niewype³nienie przez ma³¿onków obowi¹zków wynikaj¹cych
z zawarcia ma³¿eñstwa, 2) poznanie siê tu¿ przed zawarciem ma³¿eñstwa,
3) brak mo¿liwoci komunikowania siê w jêzyku zrozumia³ym dla obojga ma³¿onków37. Bior¹c pod uwagê istotê tzw. fikcyjnego ma³¿eñstwa, mo¿na domniemywaæ, ¿e funkcjonariusze Stra¿y Granicznej, podobnie jak wczeniej pracownicy urzêdów wojewódzkich, informacje w tego typu sprawach bêd¹
pozyskiwaæ poprzez wnikliwe przes³uchanie stron i wiadków, wystêpowanie
do innych organów o dodatkowe informacje i opinie, zlecenie przeprowadzenia
wywiadów rodowiskowych, kompletowanie akt historycznych dotycz¹cych cudzoziemca (np. wyci¹gi z akt s¹dowych, policyjnych i prokuratorskich)38.
Mówi¹c o zakazie wydalenia cudzoziemca ze wzglêdu na poszanowanie
¿ycia rodzinnego nale¿y tak¿e zastanowiæ siê nad u¿ytymi w tym kontekcie
 zarówno w regulacjach miêdzynarodowych, jak i krajowych  pojêciami
bezpieczeñstwa publicznego i pañstwowego oraz porz¹dku publicznego. Ze
wzglêdów oczywistych nie wydaje siê mo¿liwe okrelenie tych pojêæ w sposób
wyczerpuj¹cy w przepisach prawnych. W wietle art. 13 MPPOiP bezpieczeñstwo narodowe dotyczy sytuacji, które wp³ywaj¹ na suwerenn¹ egzystencjê pañstwa. Musz¹ to byæ wa¿ne czynniki, co z kolei oznacza niemo¿noæ powo³ania siê na bezpieczeñstwo pañstwowe w przypadku zaistnienia
okolicznoci b³ahych39. W polskiej doktrynie definicjê negatywn¹ bezpieczeñstwa publicznego przedstawi³ S. Sawicki, zgodnie z któr¹ jest to sytuacja,
w której pañstwu ani jego organom, ani wszystkim obywatelom nie grozi
¿adne niebezpieczeñstwo wewnêtrzne lub zewnêtrzne40. Z kolei R. Zakrzewski definiuj¹c dwa nastêpne pojêcia zaznaczy³, ¿e pod bezpieczeñstwem
pañstwa nale¿y rozumieæ nie tylko sprawy zwi¹zane z ochron¹ ustroju pañstwa okrelonego w Konstytucji RP [ ], ale równie¿ ochronê ¿ycia, zdrowia i
mienia obywateli oraz maj¹tku ogólnonarodowego przed bezprawnymi zamachami, czyli sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem publicznym. Natomiast porz¹dek publiczny oznacza [ ] ogólny ³ad spo³eczny, charakteryzuj¹cy siê poszanowaniem nakazów i zakazów oraz norm wspó³¿ycia spo³ecznego41.
który stwierdzi zaistnienie przes³anki uzasadniaj¹cej jej wydanie. Ponadto organami
uprawnionymi do wystêpowania do w³aciwego organu Stra¿y Granicznej z wnioskiem
o wydanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca do powrotu s¹ tak¿e: wojewoda, minister
obrony narodowej, Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Szef Agencji Wywiadu czy
te¿ organ S³u¿by Celnej.
37 Art. 327 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.
38 Nadu¿ywanie prawa do ³¹czenia rodzin w Polsce. Fikcyjne ma³¿eñstwa oraz fa³szywe deklaracje ojcostwa. Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, kwiecieñ 2012, s. 2532.
39 Kêdzia, op. cit., s. 491.
40 S. Sawicki, Prawo pañstwa do regulowania miêdzynarodowego ruchu osobowego,
Warszawa 1986, s. 8889.
41 Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny, Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym
i wprowadzeniem dr. Ryszarda Zakrzewskiego, D. Pudzianowska, Obywatelstwo w procesie
zmian, Warszawa 2013, s. 249.
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Nieostroæ tych pojêæ wi¹¿e siê z ryzykiem zbyt du¿ej dowolnoci ich stosowania przez organy prowadz¹ce postêpowania w sprawie wydalenia cudzoziemca. P. D¹browski w trakcie badañ przeprowadzonych w Komendzie
G³ównej Stra¿y Granicznej ustali³, ¿e w 75% wszystkich decyzji o wydaleniu
wydanych w 2006 r., jako podstawê prawn¹ powo³ywano w³anie art. 88
ust.1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach z 2003 r.42.
W raporcie wyjaniaj¹cym do protoko³u nr 7 EKPC podkrelono, ¿e
korzystaj¹c z mo¿liwoci wydalenia cudzoziemca ze wzglêdu na porz¹dek
publiczny lub bezpieczeñstwo pañstwowe, nale¿y uwzglêdniaæ zasadê proporcjonalnoci, a skorzystanie z gwarancji proceduralnych powinno byæ mo¿liwe
te¿ po wydaleniu cudzoziemca43. Co prawda, dokument ten nie ma charakteru prawnie wi¹¿¹cego, jednak uwzglêdnienie przez pañstwo zawartych
w nim wyjanieñ dotycz¹cych zasady proporcjonalnoci mo¿e w znacznym
stopniu przyczyniæ siê do zwiêkszenia skutecznej ochrony ¿ycia rodzinnego
cudzoziemców w przypadku zastosowania w stosunku do nich procedury
wydaleniowej. Nie mo¿na tego jednak powiedzieæ o mo¿liwoci korzystania
z gwarancji proceduralnych po wydaleniu cudzoziemca. W rzeczywistoci
w sytuacji, gdy cudzoziemiec zostaje wydalony, np. do Pakistanu czy Nigerii,
nawet po pozytywnym rozpatrzeniu z³o¿onego przez niego odwo³ania, najczêciej nie ma on realnej mo¿liwoci powrotu do kraju, z którego zosta³
wydalony.
Przyk³adem naruszenia prawa cudzoziemca do poszanowania ¿ycia rodzinnego na skutek jego wydalenia z terytorium RP jest wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie utrzymuj¹cego w mocy decyzjê
Szefa Urzêdu do spraw Cudzoziemców o odmowie udzielenia obywatelowi
Armenii zgody na pobyt tolerowany, który w tej sprawie odwo³a³ siê do
Naczelnego S¹du Administracyjnego. Podstaw¹ prawn¹ rozstrzygniêcia omawianej sprawy by³a ustawa o cudzoziemcach z 2003 r. Skar¿¹cy w latach 90.
jako dziecko przyby³ do Polski przekraczaj¹c granicê na podstawie paszportu
matki. Skar¿¹cy za³o¿y³ w Polsce rodzinê. Pocz¹tkowo, pomimo braku paszportu, w³adze polskie udziela³y mu zezwoleñ na zamieszkanie na czas oznaczony. Jednak jego ostatni wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy zosta³
rozpatrzony negatywnie w³anie ze wzglêdu na brak paszportu. Wojewoda
Mazowiecki i Urz¹d do spraw Cudzoziemców odmówi³y mu tak¿e zgody na
tzw. pobyt tolerowany, twierdz¹c, ¿e jako ma³¿onek obywatelki polskiej powinien wnioskowaæ o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, co wi¹za³oby siê z wyjazdem do Armenii w celu uzyskania paszportu, a dodatkowo
z obowi¹zkiem odbycia tam s³u¿by wojskowej. Te argumenty podzieli³ WSA
w Warszawie.
42 P. D¹browski, Cudzoziemiec niepo¿¹dany w polskim prawie o cudzoziemcach, Warszawa 2011, s. 182.
43 Explanatory Memorandum on the Seventh Protocol, CE Doc H 83(3), CE Doc
H (83)3.
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Natomiast inaczej orzek³ Naczelny S¹d Administracyjny twierdz¹c, ¿e
wymogiem zapewnienia realizacji prawa cudzoziemca do ¿ycia rodzinnego
jest udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy, przez co nie tylko bêdzie on
móg³ przebywaæ w Polsce legalnie, ale tak¿e legalnie zarabiaæ na utrzymanie
siebie i rodziny. NSA stwierdzi³ równie¿, ¿e sytuacja cudzoziemca powinna
zostaæ uznana przez organy za szczególny przypadek i powinny one udzieliæ
mu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, nawet w sytuacji, gdy
nie ma on paszportu. W zwi¹zku z powy¿szym, utrudnianie cudzoziemcowi
uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w takiej sytuacji,
w jakiej znalaz³ siê obywatel Armenii, oznacza ingerencjê w jego prawo do
¿ycia rodzinnego, zagwarantowanego w art. 8 EKPC44. Wyrok NSA potwierdzi³, ¿e poszanowanie ¿ycia rodzinnego zobowi¹zuje organy prowadz¹ce postêpowanie nie tylko do uniemo¿liwienia wydalenia cudzoziemca z terytorium RP, ale tak¿e do zapewnienia takiej osobie mo¿liwoci legalizacji
pobytu. Rozstrzygniêcie sprawy w ten sposób ma istotne znaczenie dla cudzoziemców znajduj¹cych siê w podobnej sytuacji, poniewa¿ tylko legalny
pobyt cudzoziemca na terytorium RP umo¿liwi korzystanie z przys³uguj¹cych mu m.in. praw socjalnych, a przede wszystkim pozwoli legalnie podj¹æ
pracê, pozwalaj¹c¹ utrzymaæ rodzinê.
Pozytywne zmiany w tym kontekcie wprowadza nowa ustawa o cudzoziemcach, zgodnie z któr¹ w sytuacji, gdy zobowi¹zanie cudzoziemca do powrotu narusza³oby jego prawo do ¿ycia rodzinnego lub prywatnego, w rozumieniu przepisów Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoci, sporz¹dzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., cudzoziemcowi
udziela siê zgody na pobyt ze wzglêdów humanitarnych na terytorium Polski. Dodatkowo jako przes³ankê udzielenia tego rodzaju zgody ustawa wskazuje na naruszenie praw dziecka, okrelone w Konwencji o prawach dziecka,
przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada
1989 r., w stopniu istotnie zagra¿aj¹cym jego rozwojowi psychofizycznemu
(art. 349 pkt. 2 i 3). W dalszej czêci ustawa jednak zawiera katalog okolicznoci, na skutek zaistnienia których cudzoziemcowi odmawia siê udzielenia
zgody na pobyt ze wzglêdów humanitarnych. Do takich okolicznoci zaliczono: 1) pope³nienie przez cudzoziemca zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni
wojennej lub zbrodni przeciwko ludzkoci w rozumieniu prawa miêdzynarodowego, 2) dzia³ania cudzoziemca sprzeczne z celami i zasadami Narodów
Zjednoczonych okrelone w Preambule i art. 1 i 2 Karty NZ, 3) pope³nienie
przez cudzoziemca na terytorium Polski zbrodni, a poza jej granicami czynu,
który jest zbrodni¹ wed³ug prawa polskiego, 4) zagro¿enie dla obronnoci lub
bezpieczeñstwa pañstwa lub ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
(art. 350 ust.1 u.o.c.).

44

Wyrok NSA z 6 marca 2014 r., sygn. akt II OSK 2264/12.
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Dodatkowo nowa ustawa przewiduje mo¿liwoæ legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski ze wzglêdu na inne okolicznoci, wród których
wymieniono koniecznoæ pobytu cudzoziemca na terytorium pañstwa z uwagi na poszanowanie prawa do ¿ycia rodzinnego w rozumieniu EKPC a tak¿e
naruszenie praw dziecka okrelonych w Konwencji o prawach dziecka na
skutek wyjazdu cudzoziemca z terytorium Polski. Dotyczy to jednak sytuacji,
w których dotychczasowy pobyt cudzoziemca na terytorium Polski jest nielegalny (art. 187 pkt. 6 i 7 u.o.c.).
Warto równie¿ pamiêtaæ, i¿ nie ka¿de dzia³anie pañstwa, wywieraj¹ce
wp³yw na ¿ycie rodzinne, mo¿na uznaæ za nieuprawnion¹ ingerencjê.
W wyroku z dnia 12 marca 2013 r. w przedmiocie wydalenia z terytorium RP
skar¿¹cej, zale¿nego od niej ma³oletniego dziecka oraz mê¿czyzny, z którym
skar¿¹ca zawar³a lub w obrz¹dku muzu³mañskim, wobec braku przes³anek
do udzielenia zgody na pobyt tolerowany, WSA w Warszawie uzna³, ¿e nie
dojdzie do naruszenia prawa do poszanowania ¿ycia rodzinnego w sytuacji,
w której ca³a funkcjonuj¹ca rodzina zostanie wydalona do kraju pochodzenia. W tym wypadku ¿ycie rodzinne nie zostanie zerwane, lecz jedynie przeniesione do pañstwa, którego wydalane osoby s¹ obywatelami45.

Podsumowanie
Reasumuj¹c, ¿ycie rodzinne jako wartoæ chroniona wymienionymi
w artykule umowami miêdzynarodowymi z zakresu praw cz³owieka jest jedn¹ z podstawowych przes³anek uniemo¿liwiaj¹cych podjêcie decyzji o wydaleniu cudzoziemca. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zagwarantowane w ten sposób
prawo nie ma charakteru bezwzglêdnego, a prawo miêdzynarodowe praw
cz³owieka i krajowe, w tym tak¿e polskie, nie chroni¹ cudzoziemca przed
samym wydaleniem, lecz wprowadzaj¹ pewne ograniczenia i gwarancje, czêsto wydalenie cudzoziemca mo¿e prowadziæ do naruszenia jego prawa do
poszanowania ¿ycia rodzinnego. Pod wp³ywem rozwi¹zañ europejskich, wynikaj¹cych zarówno z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak i Radzie
Europy, ustawodawca polski zrobi³ znacz¹cy krok do przodu w celu zmniejszenia liczby spraw, w których mog³oby dojæ do naruszenia ¿ycia rodzinnego
cudzoziemca na skutek jego wydalenia. Zmiany, które wprowadzi³a nowa
ustawa o cudzoziemcach nie rozwi¹zuj¹ w ca³oci omawianego problemu,
lecz, co jest najistotniejsze w tego typu sprawach, daj¹ mo¿liwoæ legalizacji
pobytu cudzoziemców poprzez wyra¿enie zgody na pobyt ze wzglêdów humanitarnych oraz pobyt ze wzglêdu na inne okolicznoci. Ze wzglêdu na krótki
czas obowi¹zywania nowej ustawy nie mo¿na wskazaæ na jej praktyczn¹
donios³oæ. Uzasadnione jednak wydaj¹ siê obawy, i¿ najwiêksze trudnoci,
45
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dotycz¹ce realizacji prawa do poszanowania ¿ycia rodzinnego przez cudzoziemca zagro¿onego wydaleniem, bêd¹ wi¹za³y siê z niemo¿liwoci¹ wywa¿enia interesu indywidualnego i publicznego.
VIOLATION OF THE RIGHT OF AN ALIEN TO RESPECT
FOR FAMILY LIFE AS A RESULT OF HIS EXPULSION
FROM POLISH TERRITORY
Key words: an alien, expulsion, family life, citizenship, stay legal
Summary
The aim of article is to analyse consequences of conflict between two rights  sovereign
prerogative of states to regulate the presence of foreigners on their territory and rights of
citizens of a country to enter and leave that country. Expulsion is one of the forms, which state
may use to realize its mentioned right. It is now well-established that no one should be
expelled, if it would result in a violation of the right to family life of the person concerned. The
article presents the types of restrictions which are placed on methods of expulsion in international human rights law and national law, in particular the Polish law. It is also showed, that
the main source of difficulties arising in connection with the right to respect for family life by
a foreigner who may be expelled, will still be contained in the impossibility of balancing
individual and public interest.
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1. Wprowadzenie
Proporcjonalnoæ  w znaczeniu teoretycznym, jako pewna koncepcja 
nie zawiera ¿adnych gotowych wzorców b¹d standardów, lecz raczej odnosi
siê do w³aciwej równowagi miêdzy wszystkimi branymi pod uwagê czynnikami. Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego, termin proporcjonalnoæ to harmonijny stosunek czêci sk³adowych jakiej ca³oci do siebie nawzajem lub
do tej ca³oci1. S³owo to wywodzi siê z ³aciñskiego rzeczownika proportio,
t³umaczonego jako wspó³miernoæ, harmonia, stosunek (jednej czêci do drugiej albo do ca³oci), równowaga, symetria2. Koncepcja proporcjonalnoci
znajduje zatem zastosowanie nie tylko w prawie, lecz tak¿e w wielu innych
dziedzinach, np. w matematyce. W sensie ogólnym, celem zasady proporcjonalnoci jest wypracowanie mo¿liwie najlepszego rezultatu. Idea³em jest
osi¹gniêcie w³aciwej proporcji. W prawie proporcjonalnoæ jest jednym
z pojêæ kluczowych dla osi¹gniêcia sprawiedliwoci. Proporcjonalnoæ zawie-

1 S³ownik jêzyka polskiego (wersja elektroniczna)  http://sjp.pwn.pl/szukaj/proporcjonalnoæ (dostêp: 11.6.2014).
2 Zob. S³ownik ³aciñsko-polski (oprac. K. Kumaniecki), Warszawa 1983, s. 402. Por.
W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, Warszawa 1983, s. 345.
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ra w sobie rozmaite funkcje i zalety: z pozoru jest pojêciem abstrakcyjnym
i formalnym i dziêki temu sugeruje obiektywnoæ i neutralnoæ prawa.
Jednak¿e uwzglêdnia tak¿e oceny subiektywne i oparte na wartociowaniu.
Ponadto, jest pojêciem zorientowanym na cel i nie narzucaj¹cym z góry
okrelonych wyników3.
Zasada proporcjonalnoci wystêpuje w³aciwie w ka¿dej dziedzinie prawa  funkcjonuje np. w prawie konstytucyjnym, karnym, administracyjnym
oraz w prawie Unii Europejskiej. W prawie miêdzynarodowym zasada proporcjonalnoci przyjmuje specyficzne znaczenie w zale¿noci od kwestii, której dotyczy, szerzej za  w zale¿noci od dziedziny prawa miêdzynarodowego, w której znajduje zastosowanie. Zasada ta pojawia siê m.in. jako wymóg
legalnego u¿ycia si³y w ramach realizacji prawa pañstwa do samoobrony,
jako warunek zgodnego z prawem zastosowania rodków odwetowych (np.
represaliów), jako obowi¹zek wynikaj¹cy z miêdzynarodowych standardów
praw cz³owieka, ci¹¿¹cy na pañstwie, które odwo³uje siê do u¿ycia si³y przez
s³u¿by bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego i które powinno u¿yæ tej si³y
w odpowiedniej proporcji do wagi zagro¿enia oraz uzasadnionego celu dzia³ania, wreszcie jako zobowi¹zanie stron walcz¹cych, ¿e w trakcie ataku nie
dojdzie do nieproporcjonalnych skutków ubocznych4. W tym ostatnim znaczeniu, stanowi¹cym przedmiot analizy w niniejszym artykule, zasada proporcjonalnoci obowi¹zuje zarówno na gruncie zwyczajowego, jak i traktatowego miêdzynarodowego prawa humanitarnego (MPH)  ucielenieniem
koncepcji proporcjonalnoci w tym prawie s¹ postanowienia Protoko³u Dodatkowego I z 1977 roku do konwencji genewskich z 1949 roku, dotycz¹cego
miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych (PD I)5, za najbardziej wyrazistym
z tych postanowieñ jest art. 51 ust. 5 lit. (b). Zasada proporcjonalnoci
w prawie humanitarnym s³u¿y zatem do ustalenia legalnoci ataku i polega
na okreleniu relacji miêdzy spodziewan¹ korzyci¹ wojskow¹ a przewidywanymi stratami wród ludnoci cywilnej i w dobrach o charakterze cywilnym.
Innymi s³owy, chodzi o ustalenie, czy spodziewane straty cywilne s¹ proporcjonalne w stosunku do oczekiwanej korzyci wojskowej.
3 G. Nolte, Thin or Thick? The Principle of Proportionality and International Humanitarian Law, Law & Ethics of Human Rights 2010, Vol. 4, issue 2, s. 245, 247.
4 Zob. J. D. Wright, Excessive ambiguity: analysing and refining the proportionality
standard, International Review of the Red Cross 2012, Vol. 94, No. 886, s. 826. Warto
wspomnieæ, i¿ w maju 2014 roku ukaza³a siê obszerna publikacja powiêcona proporcjonalnoci w prawie miêdzynarodowym, obejmuj¹ca takie zagadnienia, jak proporcjonalnoæ
w koncepcji wojny sprawiedliwej, zasada proporcjonalnoci a ius ad bellum i ius in bello,
proporcjonalnoæ z perspektywy praw cz³owieka i moralnoci oraz szereg kwestii szczegó³owych, np. proporcjonalnoæ a taktyka targeted killing czy proporcjonalnoæ a natura wojny
i idea cyberwojny  zob. M. Newton, L. May, Proportionality in International Law,
Oxford 2014.
5 Protokó³ Dodatkowy I do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotycz¹cy
ochrony ofiar miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych, Genewa, 8.6.1977, Dz.U. 1992,
Nr 41, poz. 175, za³¹cznik.
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Tak ujêta zasada proporcjonalnoci w miêdzynarodowym prawie humanitarnym budzi jednak sporo trudnoci interpretacyjnych oraz niejasnoci,
wynikaj¹cych ze sformu³owañ u¿ytych w Protokole Dodatkowym I, trudno
wiêc j¹ zaakceptowaæ zarówno dowódcom polowym, jak i ekspertom w dziedzinie prawa. Z jednej strony, daje ona przyzwolenie si³om zbrojnym na
zabijanie niewinnych osób cywilnych pod warunkiem, ¿e zamierzonym celem
operacji s¹ si³y wroga, a nie ludnoæ cywilna. Nawet jeli z góry wiadomo, ¿e
ofiarami mog¹ byæ osoby cywilne, nie dyskwalifikuje to operacji, chyba ¿e
szacowana wielkoæ ofiar wród ludnoci cywilnej jest nadmierna w stosunku do oczekiwanej korzyci wojskowej, któr¹ ma przynieæ planowany atak.
Z drugiej strony, zasada proporcjonalnoci narzuca pewne ograniczenia na
dzia³ania militarne, nawet jeli atak dotyczy uzasadnionego celu wojskowego, w przypadku, gdy dzia³ania te mog¹ spowodowaæ nadmierne straty
wród ludnoci cywilnej6. Sporód zatem wielu kwestii, które wi¹¿¹ siê
z interpretacj¹ omawianej zasady, najistotniejsze wydaje siê znalezienie odpowiedniej równowagi miêdzy wzglêdami humanitarnymi a interesami wojskowymi, sporo k³opotu nastrêcza te¿ ocena wartoci ¿ycia ludzkiego na tle
korzyci wojskowej. Kluczem do rozwi¹zania tego dylematu mo¿e byæ w³aciwa ocena nadmiernoci strat cywilnych, o której mowa w art. 51 ust. 5 lit.
(b) i art. 57 ust. 2 PD I, jak równie¿ okrelenie standardów s³u¿¹cych ustaleniu wymienionej w Protokole oczekiwanej konkretnej i bezporedniej korzyci wojskowej i w rezultacie znalezienie owej proporcji miêdzy stratami
cywilnymi a korzyci¹ wojskow¹ podczas prowadzenia dzia³añ zbrojnych.
O kwestiach tych traktuje niniejszy artyku³, jednak w celu zachowania jasnoci wywodu, ich analizê poprzedza ogólna prezentacja istoty zasady proporcjonalnoci.

2. Istota zasady proporcjonalnoci w wietle
miêdzynarodowego prawa humanitarnego
Zasada proporcjonalnoci, jako jednak z naczelnych zasad miêdzynarodowego prawa humanitarnego, stanowi próbê zbalansowania pozostaj¹cych
ze sob¹ czêsto w konflikcie interesów wojskowych i humanitarnych i jest
jednoczenie mocno powi¹zana z ograniczaniem przypadkowych szkód powsta³ych w wyniku operacji militarnych7. Znajduje ona zastosowanie przy
podejmowaniu ataku na dozwolony cel wojskowy, gdy w grê wchodziæ mog¹
straty wród ludnoci cywilnej i w dobrach o charakterze cywilnym. Istotne
jest zatem, ¿e zasada proporcjonalnoci nie odnosi siê do jakichkolwiek dzia³añ zbrojnych, lecz ma zastosowanie w przypadku ataku na cel wojskowy, nie
6 A. Cohen, Proportionality in Modern Asymmetrical Wars, Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem 2010, s. 8.
7 A. P. V. Rogers, Law on the Battlefield, 2nd ed., Manchester 2004, s. 17.

186

Marcin Marcinko

za na osoby lub obiekty cywilne8. Zasada ta wymaga okrelenia oczekiwañ
zwi¹zanych z atakiem oraz ustalenia proporcji  w oparciu o niejasne pojêcie
nadmiernoci  miêdzy pozostaj¹cymi na przeciwleg³ych biegunach stratami i szkodami cywilnymi a oczekiwan¹ konkretn¹ i bezporedni¹ korzyci¹
wojskow¹9.
Wzrastaj¹ce znaczenie zasady proporcjonalnoci w prawie humanitarnym oraz coraz wiêksza wiadomoæ, ¿e nale¿y jej przestrzegaæ podczas
planowania i prowadzenia dzia³añ zbrojnych, doprowadzi³y do skodyfikowania tej zasady w Protokole Dodatkowym I, pierwszej umowie miêdzynarodowej, w której podjêto próbê okrelenia, jaki poziom przypadkowych strat
i szkód, do których dochodzi w trakcie ataku, jest w wietle prawa dopuszczalny, a tak¿e jakie rodki ostro¿noci nale¿y podj¹æ w czasie takiego ataku10. Co interesuj¹ce, w zawartych w PD I postanowieniach dotycz¹cych
omawianej zasady nie u¿yto jednak s³owa proporcjonalnoæ ani ¿adnego
zbli¿onego znaczeniowo terminu, skupiono siê raczej na takich kwestiach,
jak ataki bez rozró¿nienia oraz rodki ostro¿noci11.
W wietle art. 51 ust. 5 lit. (b) zabrania siê dokonywania ataków, co do
których mo¿na przypuszczaæ, ¿e spowoduj¹ niezamierzone straty wród ludnoci cywilnej, ranienie osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze
cywilnym lub takie straty i szkody ³¹cznie nadmierne w porównaniu z oczekiwan¹ konkretn¹ i bezporedni¹ korzyci¹ wojskow¹. W artykule tym sformu³owano zasadê proporcjonalnoci w kontekcie wspomnianych ataków bez
rozró¿nienia oraz wyranego zakazu ich dokonywania. Kolejne artyku³y PD
I, w których wymaga siê przestrzegania zasady proporcjonalnoci, dotycz¹
natomiast zachowania rodków ostro¿noci w czasie ataku. W wietle art. 57
ust. 2 lit. (a) p. (iii), strony walcz¹ce powinny powstrzymaæ siê od podjêcia
ataku, który móg³by spowodowaæ nie zamierzone straty w ¿yciu ludzkim
wród ludnoci cywilnej, ranienie osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze cywilnym lub takie straty i szkody ³¹cznie, których rozmiary by³yby
nadmierne do oczekiwanej konkretnej i bezporedniej korzyci wojskowej.
Zgodnie za z art. 57 ust. 2 lit. (b), strony wojuj¹ce maj¹ obowi¹zek odst¹piæ
od ataku lub go przerwaæ, gdy oka¿e siê, ¿e jego cel nie ma charakteru
wojskowego lub korzysta ze szczególnej ochrony albo ¿e mo¿na oczekiwaæ, i¿
wywo³a on nie zamierzone straty w ¿yciu ludzkim wród ludnoci cywilnej,
ranienia osób cywilnych lub szkody w dobrach o charakterze cywilnym albo
8 Zob. A. Szpak, Bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych w wietle miêdzynarodowego prawa humanitarnego, Toruñ 2013, s. 4142.
9 R. P. Barnidge, Jr., The Principle of Proportionality under International Humanitarian Law and Operation Cast Lead, W. C. Banks (red.), New Battlefields/Old Laws: Critical Debates on Asymmetric Warfare, New York 2011, s. 175.
10 I. Henderson, The Contemporary Law of Targeting, Leiden  Boston 2009, s. 247.
11 Por. S. Estreicher, Privileging Asymmetric Warfare (Part II)?: The Proportionality
Principle Under International Humanitarian Law, New York University School of Law
 Public Law & Legal Theory Research Paper Series 2011, Working Paper No. 1132, s. 7.
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takie straty i szkody ³¹cznie, których rozmiary by³yby nadmierne w stosunku do oczekiwanej konkretnej i bezporedniej korzyci wojskowej. Mówi¹c
ogólnie, art. 57 okrela sposób postêpowania pozwalaj¹cy na realizacjê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z treci art. 51.
Do obowi¹zku przestrzegania zasady proporcjonalnoci nawi¹zuje ponadto art. 85 PD I. W ustêpie 3 lit. (b) tego artyku³u jest mowa o ciê¿kim
naruszeniu protoko³u, polegaj¹cym na podejmowaniu ataku bez rozró¿nienia, dotykaj¹cego ludnoæ cywiln¹ lub dobra o charakterze cywilnym, ze
wiadomoci¹, ¿e taki atak wywo³a straty w ¿yciu ludzkim, ranienia osób
cywilnych oraz szkody w dobrach cywilnych, nadmierne w rozumieniu ustêpu 2 (a) (iii) artyku³u 57. Okrelenie ze wiadomoci¹ wskazuje na celowe
dzia³anie sprawcy, sama za kwalifikacja tego dzia³ania jako ciê¿kiego naruszenia oznacza, ¿e w istocie czyn ten stanowi zbrodniê wojenn¹.
Wiele aspektów (jeli nie wszystkie) zasady proporcjonalnoci wyra¿onych w PD I ma wi¹¿¹cy charakter równie¿ na gruncie zwyczajowego prawa
humanitarnego, i to zarówno w odniesieniu do zakazu ataków powoduj¹cych
straty cywilne nadmierne w zestawieniu z korzyci¹ wojskow¹, jak i w ramach rodków ostro¿noci. Stanowisko takie prezentuje Miêdzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzy¿a (MKCK), który da³ temu wyraz w Studium
powiêconym zwyczajowemu miêdzynarodowemu prawu humanitarnemu12,
bêd¹cym rezultatem prowadzonej pod auspicjami Komitetu dziesiêcioletniej
pracy miêdzynarodowej grupy ekspertów (wspieranej przez narodowe zespo³y specjalistów cywilnych i wojskowych). Celem tego projektu by³o ustalenie,
jakie normy zwyczajowego MPH mo¿na drog¹ indukcji wywieæ z praktyki
pañstw i organizacji miêdzynarodowych. Zgodnie z zasad¹ 14 Studium,
zwyczajowe miêdzynarodowe prawo humanitarne zakazuje wszczynania ataku, co do którego mo¿na przypuszczaæ, ¿e wywo³a równie¿ straty w ¿yciu
ludzkim wród ludnoci cywilnej, ranienia osób cywilnych, szkody w dobrach
o charakterze cywilnym lub po³¹czenie tych strat i szkód, jeli by³yby one
nadmierne w porównaniu z oczekiwan¹ konkretn¹ i bezporedni¹ korzyci¹
wojskow¹13. Natomiast w wietle zasady 15, nale¿y przedsiêwzi¹æ wszystkie
praktycznie mo¿liwe rodki ostro¿noci w celu unikniêcia, a przynajmniej
sprowadzenia do minimum, niezamierzonych strat w ¿yciu ludzkim wród
ludnoci cywilnej, ranienia osób cywilnych i szkód w dobrach o charakterze
12 Zob. J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (red.), Customary International Humanitarian Law: Rules, Cambridge 2005; J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (red.), Customary
International Humanitarian Law: Practice, Cambridge 2005. Katalog zasad zwyczajowego
MPH oraz przyk³ady z praktyki pañstw w zakresie MPH znaleæ te¿ mo¿na na specjalnej
stronie internetowej administrowanej przez MKCK  zob. International Committee of the
Red Cross, Customary IHL Database, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/Home (dostêp: 11.6.2014).
13 Zob. J.-M. Henckaerts, Studium powiêcone zwyczajowemu miêdzynarodowemu prawu humanitarnemu: wk³ad w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotycz¹cych konfliktu zbrojnego (t³um. M. Sajkowski), Warszawa 2006, s. 31.
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cywilnym14. Co istotne, zasada proporcjonalnoci, stanowi¹c czêæ zwyczajowego MPH, znajduje zastosowanie równie¿ w przypadku niemiêdzynarodowych konfliktów zbrojnych. Jej zwyczajowy charakter w prawie miêdzynarodowym potwierdzi³ równie¿ Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci,
który w swojej opinii doradczej w sprawie legalnoci gro¿enia u¿yciem lub
u¿ycia broni j¹drowej stwierdzi³, i¿ podstawowe zasady miêdzynarodowego
prawa humanitarnego stanowi¹ nieprzekraczalne zasady (intransgressible
principles) miêdzynarodowego prawa zwyczajowego15.
W wietle komentarza MKCK do PD I, si³y zbrojne i ich bazy stanowi¹
cele, które mog¹ byæ atakowane bez wzglêdu na to, gdzie siê znajduj¹,
z wyj¹tkiem sytuacji, gdy atak móg³by doprowadziæ do niezamierzonych
strat w ¿yciu ludzkim wród ludnoci cywilnej, ranienia osób cywilnych
i szkód w dobrach o charakterze cywilnym, których rozmiary by³yby nadmierne do oczekiwanej bezporedniej i konkretnej korzyci wojskowej.
W strefie dzia³añ wojennych czêsto zdarza siê, ¿e typowe obiekty cywilne lub
dobra o charakterze cywilnym s¹ zajmowane lub wykorzystywane przez si³y
zbrojne i wówczas takie cele mog¹ byæ atakowane, z zastrze¿eniem, ¿e nie
prowadzi to do nadmiernych strat wród ludnoci cywilnej ( ). Poza stref¹
dzia³añ wojennych, wojskowy charakter celów, które maj¹ zostaæ zaatakowane, musi byæ wyranie ustalony i potwierdzony16. Innymi s³owy, zasada
proporcjonalnoci ma zapewniæ równowagê miêdzy dwoma ró¿nymi interesami  z jednej strony koniecznoci¹ uwzglêdnienia potrzeb wojskowych,
a z drugiej strony koniecznoci¹ uwzglêdnienia wymogów humanitaryzmu
wtedy, gdy prawa czy obowi¹zki nie zosta³y sformu³owane w sposób bezwarunkowy17.
Wspomniana wy¿ej koniecznoæ wojskowa jest pojêciem sankcjonuj¹cym
stosowanie przymusu i wszelkiego rodzaju si³y w zakresie koniecznym do
realizacji celów wojennych, czyli zmuszenia wroga do czêciowego lub ca³kowitego poddania siê, w mo¿liwie najszybszym czasie, jak najmniejszym
14
15

Ibidem.
International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,
Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, par. 79. Polskie t³umaczenie fragmentów tej opinii
 zob. P. Daranowski, J. Po³atyñska (red.), Prawo miêdzynarodowe publiczne. Wybór
orzecznictwa, Warszawa 2011, s. 172178.
16 Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.), Commentary on the Additional
Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva 1987,
s. 620621, par. 19531954.
17 Polski Czerwony Krzy¿, Miêdzynarodowe prawo humanitarne  odpowiadamy na
twoje pytania, http://www.pck.org.pl/warszawa/zarzad/dokumenty/MPH_odpowiadamy_na_twoje_pytania.pdf (dostêp: 12.9.2013). Proporcjonalnoæ uznaæ zatem mo¿na za pojêcie elastyczne, ale nie elastyczne w nieskoñczonoæ  wskazuje ona na dopuszczalnoæ
niezamierzonych strat cywilnych, ale tylko do pewnego stopnia; aby dosz³o do naruszenia
zasady proporcjonalnoci, stosunek strat wród ludnoci cywilnej i szkód w dobrach o charakterze cywilnym musi byæ nieproporcjonalny do oczekiwanej konkretnej i bezporedniej
korzyci wojskowej (zob. G. D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge 2010, s. 274).
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nak³adem rodków i pieniêdzy oraz ¿ycia ludzkiego. Pojêcie to zatem zak³ada, ¿e u¿ycie si³y mo¿e byæ kontrolowane i w istocie podlega kontroli, ¿e
u¿ycie si³y jest niezbêdne, aby w mo¿liwie najkrótszym czasie zmusiæ wroga
do czêciowego lub ca³kowitego poddania siê oraz, ¿e zakres zastosowanej
si³y wobec wroga jest nie wiêkszy ni¿ wymaga tego koniecznoæ jego pokonania. Koniecznoci wojskowej nie mo¿na rozpatrywaæ w oderwaniu od reszty
aspektów prawa humanitarnego. W szczególnoci, nie usprawiedliwia ona
pogwa³cenia tego prawa, gdy¿ podczas formu³owania norm MPH uwzglêdniono równie¿ koniecznoæ wojskow¹18.
Co istotne, aby w sposób skuteczny i zgodny z prawem stosowaæ zasadê
proporcjonalnoci, nale¿y najpierw zrozumieæ, ¿e koniecznoæ wojskowa jest
warunkiem jej realizacji. Koniecznoæ okrela bowiem doln¹ granicê proporcjonalnoci. Straty cywilne, które nie s¹ konieczne, nigdy nie bêd¹ proporcjonalne19.
Pojêciem zwi¹zanym z koniecznoci¹ wojskow¹ i niejako zawieraj¹cym
siê w niej jest pojêcie humanitaryzmu, które zabrania zadawania cierpienia
i ran oraz powodowania zniszczeñ, o ile nie jest to konieczne dla osi¹gniêcia
uzasadnionych celów wojskowych. Cel nie uwiêca rodków i walcz¹cy musz¹ w ka¿dym przypadku respektowaæ co najmniej wymagania spo³ecznego
sumienia  jeli wiêc nie wiedz¹, jak siê zachowaæ, powinni zachowaæ siê
w sposób humanitarny. Pojêcie humanitaryzmu zaowocowa³o wypracowaniem wielu szczegó³owych regu³, a w szczególnoci zakazu zadawania nieuzasadnionego cierpienia. Ponadto, potwierdza podstawow¹ nietykalnoæ
osób cywilnych i ich w³asnoci, które nie mog¹ stanowiæ celów ataków podczas konfliktów zbrojnych. Nietykalnoæ ta nie wyklucza nieuniknionych
i przypadkowych ofiar wród ludnoci cywilnej, które mog¹ mieæ miejsce
w trakcie zgodnych z prawem ataków na cele wojskowe20. Nadrzêdnym celem miêdzynarodowego prawa humanitarnego jest wyeliminowanie i ograniczenie niepotrzebnych strat wród ludnoci cywilnej, które nieuchronnie nios¹ ze sob¹ dzia³ania wojenne. Ryzyko strat wi¹¿e siê z dzia³aniami tak
obroñców, jak i atakuj¹cych i jako takie musi podlegaæ regulacjom prawnym21.
Zasada proporcjonalnoci ma zatem na celu równowa¿enie celów wojskowych i wymogów humanitarnych. Dowódca wojskowy nie ma prawa nara¿aæ
osób cywilnych na straty ani zezwalaæ na zniszczenia obiektów cywilnych,
jeli pozostaj¹ one w dysproporcji do korzyci wojskowej osi¹ganej w wyniku
18 W. J. Fenrick, The Rule of Proportionality and Protocol I in Conventional Warfare,
Military Law Review 1982, Vol. 98, s. 93.
19 J. Dill, Applying the Principle of Proportionality in Combat Operations, Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, Policy Briefing, December 2010, s. 6.
20 W. J. Fenrick, op. cit., s. 9394.
21 S. Estreicher, op. cit., s. 23. Por. N. Neuman, Applying the Rule of Proportionality:
Force Protection and Cumulative Assessment in International Law and Morality, Yearbook
of International Humanitarian Law 2004, Vol. 7, s. 82.
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prowadzonej operacji. Jak jednak s³usznie zauwa¿a William J. Fenrick, zdecydowanie ³atwiej jest sformu³owaæ zasadê proporcjonalnoci w sposób ogólny ni¿ zastosowaæ j¹ w konkretnym przypadku, w du¿ej mierze dlatego, ¿e
w ramach tej zasady porównuje siê praktycznie nieporównywalne wartoci.
Trudno bowiem oszacowaæ wartoæ ¿ycia niewinnych osób, gdy zestawiamy
j¹ z korzyci¹ wynikaj¹c¹ z zajêcia okrelonego celu wojskowego, np. wzgórza22. Miêdzynarodowe prawo humanitarne, choæ zawiera odnone normy
zwyczajowe i traktatowe dotycz¹ce zasady proporcjonalnoci, nie okrela jednak, jak w trakcie planowania i prowadzenia dzia³añ zbrojnych dok³adnie
porównaæ ze sob¹ dwie tak odmienne wartoci, jak ¿ycie ludzkie i korzyæ
wojskowa23.

3. Zasada proporcjonalnoci a planowanie i prowadzenie
operacji militarnych
Potrzeby wojskowe i wzglêdy humanitarne s¹ dla ofiar dzia³añ wojennych przeciwnymi aspektami wojny, wzajemnie modeluj¹cymi swoje wp³ywy
 z jednej strony pojawia siê wymóg zwyciêstwa i w jego konsekwencji
tendencja do u¿ywania wszystkich si³ i rodków dla osi¹gniêcia celu, z drugiej strony  wiadomoæ ¿ycia i niehumanitarnoci wojny. Wymagania dyktowane potrzebami wojskowymi powinny byæ jednak realizowane w ramach
zachowania proporcji w stosunku do bezporednich sukcesów militarnych
oczekiwanych po planowanej operacji24.
Przed podjêciem ostatecznej decyzji o przeprowadzeniu ataku nale¿y
zatem oszacowaæ jego potencjalne konsekwencje, bior¹c pod uwagê koniecznoæ wojskow¹ i spodziewane korzyci militarne (ale i mo¿liwe straty w³asne), jak równie¿ wymagane prawem rodki ostro¿noci oraz jak najmniejsze
zagro¿enie dla osób i obiektów cywilnych. Do dokonania tej oceny i podjêcia
decyzji si³y zbrojne pos³uguj¹ siê specjaln¹ procedur¹, okrelan¹ równie¿
w polskiej armii angielskim terminem targeting. Jest to proces selekcji
i szeregowania pod wzglêdem wa¿noci celów oraz dobór odpowiedniego
dzia³ania, uwzglêdniaj¹c wymagania i mo¿liwoci operacyjne25. Wszystkie
decyzje dotycz¹ce namierzania celów, gdy w grê wchodz¹ ataki, musz¹ byæ zgodne
z zasadami u¿ycia si³y (rules of engagement  ROE)26 i miêdzynarodowym
22
23
24

W. J. Fenrick, op. cit., s. 9495.
Zob. J. Dill, op. cit., s. 3.
P. ¯arkowski, D. Radziwi³owicz (red.), Materia³ szkoleniowy dla instruktorów do nauczania prawa wojennego, Warszawa 2002, s. 12.
25 U.S. Department of Defense, Joint Publication 1-02, Dictionary of Military and Associated Terms, 2009, s. 538.
26 Ogólnie mówi¹c, pod tym pojêciem kryj¹ siê wytyczne, wydane przez kompetentn¹
w³adzê wojskow¹, krajow¹ lub miêdzynarodow¹, okrelaj¹ce okolicznoci i ograniczenia,
pod jakimi si³y zbrojne mog¹ wszczynaæ lub kontynuowaæ swe zbrojne zaanga¿owanie
(A. Tokarczyk, Mandat operacji pokojowych a uprawnienia ¿o³nierzy do u¿ycia si³y w wietle
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prawem humanitarnym, a tak¿e uwzglêdniaæ fundamentalne zasady koniecznoci wojskowej, proporcjonalnoci i rozró¿niania oraz zakaz zadawania
niepotrzebnego cierpienia. Ponadto, w ramach procedury targetingu si³y
zbrojne obowi¹zuj¹ ogólne ograniczenia prawne: (a) osoby cywilne i ich mienie nie mog¹ stanowiæ celu wiadomego ataku, (b) akty przemocy maj¹ce na
celu tylko i wy³¹cznie sterroryzowanie ludnoci cywilnej s¹ zabronione i (c)
atakowaæ mo¿na tylko legalne cele wojskowe. Planici musz¹ równie¿ podj¹æ
rodki ostro¿noci w celu unikniêcia nadmiernych przypadkowych ofiar
wród ludnoci cywilnej oraz zniszczeñ ich mienia27.
Przypadkowe ofiary wród ludnoci cywilnej, jak równie¿ zniszczenie ich
mienia okrela siê mianem szkód ubocznych, co oznacza niezamierzone
b¹d przypadkowe straty lub zniszczenia mienia i osób, które w danych
okolicznociach nie s¹ uznawane jako legalne cele wojskowe28. Planici
i dowódcy przeprowadzaj¹cy atak oraz ka¿da osoba sprawuj¹ca efektywn¹
kontrolê nad atakiem musi go odwo³aæ lub zawiesiæ, jeli oka¿e siê, ¿e: (a)
dany obiekt nie kwalifikuje siê ju¿ jako cel wojskowy, (b) obiekt podlega
ochronie specjalnej, lub (c) spodziewane straty i skutki uboczne bêd¹ nadmierne w stosunku do oczekiwanej korzyci wojskowej29.
Okrelaj¹c wzajemny zwi¹zek miêdzy zasad¹ humanitaryzmu i zasad¹
koniecznoci wojskowej, zasada proporcjonalnoci wskazuje zatem na potrzebê umiarkowania w doborze metod i rodków szkodzenia nieprzyjacielowi30.
Zasada proporcjonalnoci stanowi wiêc istotny czynnik, który powinno siê
uwzglêdniaæ przy wyborze celu ataku. Jeli straty wród ludnoci cywilnej s¹
nieuniknione, z uwagi na ³¹czenie obiektów cywilnych i celów wojskowych
lub z uwagi na podwójny charakter (cywilno-wojskowy) danego celu, nale¿y
odpowiednio wywa¿yæ korzyæ wojskow¹. Nale¿y te¿ oceniæ charakter dostêpnych metod i rodków walki, niektóre rodzaje broni mog¹ bowiem ze swej
natury b¹d wskutek ich okrelonego wykorzystania powodowaæ nadmierne
i niepotrzebne straty i szkody31. Najlepiej zatem, by atakuj¹cy u¿ywa³ tzw.
broni precyzyjnej, która pozwoli uderzyæ wy³¹cznie w cel wojskowy. Jeli
jednak strona atakuj¹ca nie posiada takiej broni, zobowi¹zana jest do rozwa¿enia mo¿liwoci przeprowadzenia ataku za pomoc¹ innych metod i rodków
miêdzynarodowego prawa humanitarnego na przyk³adzie PKW w Iraku i Afganistanie,
B. Janusz-Pawletta (red.), Konwencje genewskie 60 lat póniej. Nowe wyzwania dla miêdzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Warszawa 2010, s. 50).
27 Szerzej  zob. J. D. Wright, Excessive Ambiguity: Proportionality from the Practitioners Perspective, http://law.huji.ac.il/upload/24_JasonWright_p.pdf, s. 2 (dostêp:
11.6.2014).
28 Ibidem.
29 I. Henderson, op. cit., s. 235.
30 E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie do miêdzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, K. Lankosz (red.), Miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Dêblin 2006, s. 36.
31 J. Gardam, Proportionality and Force in International Law, American Journal of
International Law 1993, Vol. 87, s. 407.
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walki, które pozwol¹ osi¹gn¹æ ten sam rezultat przy mo¿liwie maksymalnym
ograniczeniu niezamierzonych zniszczeñ i strat w ¿yciu ludzkim32. Atak nie
mo¿e byæ wiêc lekkomylnym dzia³aniem, powoduj¹cym niepotrzebne straty
wród ludnoci cywilnej.
Zasadê proporcjonalnoci ³atwiej jednak sformu³owaæ w teorii ni¿ zastosowaæ w praktyce, szczególnie w przypadku, gdy decyduj¹c siê na metodê
walki, która ograniczy przypadkowe straty, strona wojuj¹ca zwiêksza ryzyko
strat wród w³asnych oddzia³ów. Zasada nie precyzuje ani stopnia starannoci, jak¹ ¿o³nierz musi zachowaæ, ani stopnia ryzyka, jakie musi podj¹æ.
Wydaje siê jednak, ¿e ryzyko, jakie mo¿e ponieæ strona atakuj¹ca, powinno
byæ czynnikiem branym pod uwagê przy stosowaniu zasady proporcjonalnoci33. Dla stron wojuj¹cych z pewnoci¹ istotne bêdzie, by nie marnowaæ
¿ycia ¿o³nierzy, czasu i amunicji na nieproporcjonalne operacje zbrojne.
Z punktu widzenia wojskowego, zasada proporcjonalnoci jest u¿yteczna
jako swoiste potwierdzenie przykrej nieuchronnoci przypadkowych ofiar
wród ludnoci cywilnej w czasie wojny. Zasady u¿ycia si³y (ROE), które
zakazywa³yby powodowania przypadkowych ofiar wród osób cywilnych, mog³yby siê okazaæ nieskuteczne. Z kolei regu³y dotycz¹ce ataku, które bagatelizowa³yby omawian¹ zasadê, mog³yby nawet doprowadziæ do uznawania
przez dowódców, ¿e ofiar cywilnych nie da siê unikn¹æ, zatem mo¿na je
zignorowaæ. Wreszcie, regu³y walki, których czêci¹ sta³aby siê szeroko pojêta zasada obiektywnej proporcjonalnoci, mog³yby równie dobrze okazaæ siê
zbyt ma³o elastyczne, by je zastosowaæ w nieskoñczonej liczbie przypadków
prowadzenia dzia³añ zbrojnych34. Niestety, mimo istniej¹cych uregulowañ
prawnych, w odniesieniu do targetingu, zasadniczym problemem nadal pozostaje to, ¿e niezwykle trudno jest okreliæ, jak w danym przypadku rozumieæ
nadmiernoæ strat cywilnych35.

32
33

A. P. V. Rogers, Law , s. 19.
Ibidem, s. 20. Por. R. J. Barber, The Proportionality Equation: Balancing Military
Objectives with Civilian Lives in Armed Conflict in Afghanistan, Journal of Conflict &
Security Law 2010, Vol. 15, issue 3, s. 481 (Ryzyko poniesienia strat w³asnych nie jest
czêci¹ równania proporcjonalnoci, opisanego w Protokole I. Niemniej jednak uznaje siê
powszechnie, ¿e dowódcy wojskowi maj¹ prawo podj¹æ pewne rodki, by zminimalizowaæ
ryzyko zagra¿aj¹ce ich ¿o³nierzom). W podobnym duchu sformu³owano tê kwestiê w brytyjskim podrêczniku prawa konfliktów zbrojnych: Czasami metoda ataku, która minimalizuje zagro¿enie dla osób cywilnych, mo¿e zwiêkszyæ zagro¿enie dla si³ strony atakuj¹cej.
Prawo nie wyra¿a siê jasno, jeli chodzi o stopieñ ryzyka, które atakuj¹cy musi zaakceptowaæ. Sama zasada proporcjonalnoci nie wymaga od napastnika zaakceptowania zwiêkszonego ryzyka. Wymaga od niego natomiast powstrzymania siê od ataków, po których mo¿na
oczekiwaæ, ¿e spowoduj¹ nadmierne straty i skutki uboczne (UK Ministry of Defence, The
Manual of the Law of Armed Conflict, Oxford 2004, par. 2.7.1).
34 W. J. Fenrick, op. cit., s. 126.
35 I. Henderson, op. cit., s. 247.
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3.1. Kwestia okrelenia poziomu niezamierzonych strat po stronie
osób cywilnych
Jednym ze sposobów, w jaki Protokó³ Dodatkowy I godzi wzglêdy humanitarne z nieuniknionym stosowaniem si³y w trakcie dzia³añ wojennych, jest
akceptacja prawdopodobieñstwa spowodowania przypadkowych szkód w dobrach o charakterze cywilnym oraz ranienia osób cywilnych w sytuacji, gdy
operacje militarne prowadzone s¹ przeciw celom wojskowym. Najlepszym
przyk³adem powy¿szego dostosowania jest zakaz powodowania nadmiernych, niezamierzonych strat wród osób i obiektów cywilnych, wyra¿ony
w art. 51 ust. 5, art. 57 ust. 2 i art. 85 ust. 3 lit. (b) PD I. Porednio zakaz
ten przyjmuje, ¿e sporadycznie przypadkowe straty mog¹ okazaæ siê nieuniknione i bêd¹ dopuszczalne, o ile nie s¹ nadmierne36.
Nie jest jednak jasne, jaki poziom strat po stronie osób cywilnych uznaæ
nale¿y za nieproporcjonalny  w PD I jest jedynie mowa o stratach i szkodach nadmiernych, które nale¿y odnosiæ do oczekiwanej konkretnej i bezporedniej korzyci wojskowej. Obecnoæ osób cywilnych nie czyni zatem
danego obiektu nietykalnym, jednak strona atakuj¹ca zobowi¹zana jest podj¹æ odpowiednie rodki ostro¿noci, by zminimalizowaæ przypadkowe, niezamierzone straty wród ludnoci cywilnej lub szkody w dobrach o charakterze
cywilnym, uwzglêdniaj¹c przy tym cel misji i dopuszczalne ryzyko dla si³
atakuj¹cego37. Co ciekawe, sformu³owanie nadmierne straty u¿yte w PD I
wydaje siê byæ nie tylko bardziej pasuj¹ce do treci tego protoko³u, lecz tak¿e
zapewnia solidniejsz¹, bardziej zasadn¹ podstawê do s¹dzenia naruszeñ ni¿
bardziej elastyczne i podatne na manipulacje okrelenie proporcjonalnoæ38. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, ¿e przymiotnik nadmierne
nie zosta³ w protokole sprecyzowany. Nie jest bowiem mo¿liwe  zdaniem
W. Fenricka  ustalenie jakiegokolwiek rozs¹dnego, dok³adnego równania
proporcjonalnoci miêdzy stratami wród ludnoci cywilnej a korzyci¹ wojskow¹. Skoro ataki wymierzone w ludnoæ cywiln¹ s¹ ju¿ zakazane na mocy
art. 51 ust. 2, jasne jest, ¿e ataki teoretycznie skierowane przeciw celom
wojskowym, które powoduj¹ takie straty wród osób cywilnych, i¿ staje siê
oczywiste, ¿e w rzeczywistoci ataki skierowane by³y przeciw tym osobom,
potraktowaæ mo¿na jako ataki powoduj¹ce nadmierne straty. Protokó³ Dodatkowy I nie daje jednak odpowiedzi, jak wysoko nale¿y ustawiæ standard
proporcjonalnoci i zwi¹zany z nim poziom nadmiernoci39.
36
37
38
39

Zob. W. J. Fenrick, op. cit., s. 92.
Zob. G. D. Solis, op. cit., s. 276.
S. Estreicher, op. cit., s. 3.
W. J. Fenrick, op. cit., s. 102. Por. M. N. Schmitt, The Law of Targeting, E. Wilmshurst, S. Breau (red.), Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Cambridge 2007, s. 156 (zasada proporcjonalnoci to zasada, która stronom
wojuj¹cym sprawia najwiêcej trudnoci w jej praktycznym zastosowaniu, poniewa¿ wymaga rozpatrzenia wzajemnych relacji miêdzy odmiennymi wartociami, poprzez zastosowanie wysoce subiektywnego standardu, nadmiernoci).
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Historia negocjacji prowadzonych podczas konferencji dyplomatycznej
w celu przyjêcia treci PD I wskazuje jednak, ¿e u¿ycie okrelenia nadmierne straty nie by³o przypadkowe. W zaproponowanej przez MKCK pocz¹tkowej wersji art. 46, który by³ poprzednikiem obecnego art. 51 PD I, mowa jest
o stratach nieproporcjonalnych:
Zakazane jest stosowanie rodków walki oraz jakichkolwiek metod, które w sposób nieukierunkowany uderzaj¹ lub wp³ywaj¹ na ludnoæ cywiln¹
i kombatantów b¹d na dobra cywilne i cele wojskowe. W szczególnoci,
zabronione jest ( ) (b) przeprowadzanie ataków, po których mo¿na siê spodziewaæ, ¿e poci¹gn¹ za sob¹ przypadkowe straty wród ludnoci cywilnej
i spowoduj¹ zniszczenia obiektów cywilnych w stopniu nieproporcjonalnym
do oczekiwanej, bezporedniej i istotnej korzyci wojskowej40.
W trakcie negocjacji nad postanowieniami Protoko³u dotycz¹cymi proporcjonalnoci wykszta³ci³y siê jednak trzy pozostaj¹ce w sprzecznoci stanowiska: wyrane, ogólne uznanie proporcjonalnoci za istotny sk³adnik ka¿dej
obowi¹zuj¹cej normy prawnej reguluj¹cej prowadzenie dzia³añ wojennych,
odmowa uznania w jakiejkolwiek formie prawnego znaczenia proporcjonalnoci z uwagi na fakt, ¿e nie by³a ona uznan¹ zasad¹ prawa wojny i jest
sprzeczna z humanitarnym celem konferencji oraz czêciowe uznanie proporcjonalnoci, to znaczy akceptacja nieuchronnoci przypadkowych strat na
pewnych ograniczonych obszarach z jednoczesnym zakazem powodowania
przypadkowych strat w okrelonej odleg³oci od celu wojskowego41.
W odniesieniu do propozycji MKCK, kilka pañstw bloku wschodniego
(w tym Rumunia, Wêgry oraz Polska), a tak¿e Syria, sprzeciwi³y siê stanowczo wprowadzeniu do wspomnianych postanowieñ Protoko³u terminu nieproporcjonalny, w obawie, ¿e bêdzie on wymagaæ porównywania odmiennych wartoci i zbyt ³atwo bêdzie mo¿na tym terminem manipulowaæ42.
Ostatecznie omawiana zasada znalaz³a siê w Protokole, jednak postanowiono
we wszystkich wymienionych wy¿ej artyku³ach PD I zamiast pojêcia nieproporcjonalne u¿yæ s³owa nadmierne43.
Rezygnacja ze s³owa proporcjonalnoæ wp³ynê³a jednak negatywnie na
próbê uto¿samienia nadmiernych strat ze znacznymi/rozleg³ymi (extensive) stratami, któr¹ to próbê podj¹³ MKCK w komentarzu opracowanym dziesiêæ lat po podpisaniu PD I:

40
41
42

Cyt. za: W. J. Fenrick, op. cit., s. 103.
Szerzej  zob. W. J. Fenrick, op. cit., s. 102.
Warto przytoczyæ tu polskie stanowisko w omawianej kwestii: Zasada proporcjonalnoci wyra¿ona w propozycji MKCK mog³aby przyznaæ dowódcom wojskowym praktycznie
nieograniczone prawo do decydowania o przeprowadzeniu ataku, jeli uznaliby, ¿e przyniós³by on korzyæ wojskow¹. Cierpienie osób cywilnych i korzyæ wojskowa to dwie wartoci, których porównywanie trudno by³oby sobie wyobraziæ (Poland, Statement at the
CDDH, Official Records, Vol. XIV, CDDH/III/SR.8, 19.3.1974, s. 61, par. 13).
43 S. Estreicher, op. cit., s. 78.
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Wysuniêto koncepcjê ( ) w wietle której nawet jeli straty i zniszczenia dotykaj¹ce osób cywilnych s¹ bardzo du¿e, mog¹ one byæ usprawiedliwione w przypadku, gdy wchodz¹ca w grê korzyæ wojskowa jest niezmiernie
wa¿na. Koncepcja ta pozostaje w sprzecznoci z fundamentalnymi zasadami
Protoko³u, w szczególnoci z artyku³em 48 (zasada podstawowa) i paragrafami 1 i 2 obecnego artyku³u 51. Protokó³ bowiem nie przewiduje jakiegokolwiek usprawiedliwienia dla ataków powoduj¹cych znaczne straty i zniszczenia dotykaj¹ce osób cywilnych. Przypadkowe straty i zniszczenia nigdy nie
powinny byæ znaczne 44.
Niektórzy autorzy, w tym Yoram Dinstein, uwa¿aj¹, ¿e w komentarzu
MKCK po prostu pomylono pojawiaj¹ce siê w PD I pojêcie nadmierne ze
s³owem znaczne45. W istocie, to co jest nadmierne, niekoniecznie musi
byæ, chocia¿ mo¿e byæ, znaczne, a co z kolei jest znaczne, mo¿e, ale nie
musi byæ nadmierne46. Do podobnych wniosków doszli autorzy komentarza
do Podrêcznika prawa miêdzynarodowego stosowanego w wojnie powietrznej
i rakietowej z 2009 roku, opracowanego przez miêdzynarodow¹ grupê ekspertów w ramach Program on Humanitarian Policy and Conflict Research
Uniwersytetu Harvarda47. Odnonie do pojêciowego zamieszania wokó³ s³owa nadmierne, eksperci bior¹cy udzia³ w projekcie wyjanili, i¿: termin
nadmierne jest czêsto b³êdnie interpretowany. Nie chodzi o liczbê ofiar cywilnych i porównywanie jej z liczb¹ kombatantów przeciwnika, którzy zostali
wyeliminowani z dzia³ania. [Pojêcie to] znajduje zastosowanie, gdy zachodzi
znaczna dysproporcja pomiêdzy oczekiwan¹ korzyci¹ wojskow¹ z jednej
strony a spodziewanymi stratami wród osób cywilnych i szkodami w dobrach o charakterze cywilnym z drugiej strony48. W kwestii stosowania
testu proporcjonalnoci, eksperci podkrelaj¹, ¿e skutki uboczne, które s¹
znaczne, niekoniecznie musz¹ byæ nadmierne. Pojêcie nadmiernoci nie
jest bowiem absolutne. Mierzy siê j¹ zawsze w oparciu o korzyæ wojskow¹,
któr¹ atakuj¹cy spodziewa siê uzyskaæ w wyniku ataku. Jeli oczekiwana
korzyæ wojskowa jest marginalna, przewidywane skutki uboczne nie musz¹
44
45

Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.), op. cit., s. 626, par. 1980.
Zob. Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities Under the Law of International Armed
Conflict, Cambridge 2004, s. 120.
46 R. P. Barnidge Jr., op. cit., s. 181.
47 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Bern, 15.5.2009, http://
www.ihlresearch.org/amw/manual/ (dostêp: 11.6.2014). Podrêcznik sam w sobie nie jest
ród³em wi¹¿¹cych norm prawnych, mo¿e jednak s³u¿yæ jako pomoc przy opracowywaniu
krajowych podrêczników wojny powietrznej oraz jako punkt wyjcia przy tworzeniu zasad
u¿ycia si³y (rules of engagement, ROE) na potrzeby operacji militarnych prowadzonych
przez wielonarodowe si³y zbrojne.
48 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University,
Commentary on the HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile
Warfare, 2010, s. 92, http://ihlresearch.org/amw/Commentary%20on%20the%20HPCR%20
Manual.pdf (dostêp: 11.6.2014).
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byæ znaczne, aby byæ nadmierne  i odwrotnie, znaczne skutki uboczne mog¹
byæ prawnie uzasadnione militarn¹ wartoci¹ atakowanego celu, z uwagi na
wysok¹ korzyæ wojskow¹ spodziewan¹ jako rezultat ataku49.
Wydaje siê jednak, ¿e wystêpuj¹ce w opracowanym przez MKCK komentarzu do PD I powi¹zanie strat nadmiernych ze znacznymi w rzeczywistoci nie jest b³êdn¹ interpretacj¹ czy skutkiem pomy³ki, lecz mo¿e byæ
konsekwencj¹ przekonania ideologicznego, i¿ miêdzynarodowe prawo humanitarne nie mo¿e byæ wykorzystywane w celu sankcjonowania znacznej liczby ofiar miertelnych, bez wzglêdu na to, na jakie sformu³owania w Protokole nalega³y pañstwa50.
Przynajmniej co do jednej kwestii przedstawiciele doktryny (tak prawnicy cywilni, jak i wojskowi) s¹ zgodni  terminu nadmierne nie mo¿na
zdefiniowaæ b¹d okreliæ ilociowo, ale mo¿na dokonaæ jego jakociowej oceny, bazuj¹c na jednym z daj¹cych siê zastosowaæ standardów  subiektywnym (odwo³uj¹cym siê do w³asnej oceny dokonanej przez dowódcê), obiektywnym (opieraj¹cym siê na wzorcu rozs¹dnego dowódcy) lub na swoistej
hybrydzie obu tych standardów (podejcie subiektywno-obiektywne)51.
3.1.1. Podejcie subiektywne
W literaturze przedmiotu tradycyjnie dominuje pogl¹d preferuj¹cy standard subiektywny. W jego ujêciu, okrelenie nadmiernoci nale¿y do dowódcy, który powinien dokonaæ oceny w dobrej wierze, w oparciu o zaistnia³e
okolicznoci52. W wietle tego standardu, dowódcy posiadaj¹ znaczny margines swobody w decydowaniu o tym, jak wypada porównanie oczekiwanej
korzyci wojskowej w stosunku do spodziewanych skutków ubocznych. Takie
podejcie w zakresie okrelania nadmiernoci opiera siê zatem wy³¹cznie na
informacjach posiadanych przez dowódcê oraz jego ocenie, dokonanej w dobrej wierze53. Innymi s³owy, standard ten jest subiektywny w tym sensie, ¿e
oceniaj¹c dzia³ania dowódcy, nale¿y spojrzeæ na sytuacjê tak, jak on j¹ widzia³ w chwili podejmowania decyzji, uwzglêdniaj¹c przy tym informacje,
które posiada³54.
Decyzja o podjêciu takiego ataku, który nie naruszy zasady proporcjonalnoci i nie bêdzie powodowaæ nadmiernych strat cywilnych, nale¿y zatem
do danego dowódcy. Musi on okreliæ stosunek korzyci wojskowej do przypadkowych strat. Musi ustaliæ, jakich rodków nale¿y u¿yæ, by potwierdziæ,
49
50
51
52

Ibidem.
A. Cohen, op. cit., s. 15.
J. D. Wright, Excessive Ambiguity: Proportionality , s. 9.
Y. Dinstein, op. cit., s. 122; J. Gardam, Necessity, Proportionality and the Use of
Force by States, Cambridge 2004, s. 105106.
53 J. D. Wright, Excessive ambiguity: analyzing , s. 839. Por. Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.), op. cit., s. 684, par. 2210.
54 A. P. V. Rogers, Law , s. 110; Y. Dinstein, op. cit., s. 122.
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¿e obiekty bêd¹ce przedmiotem ataku s¹ celami wojskowymi i jakie praktycznie mo¿liwe rodki ostro¿noci mo¿na zastosowaæ, by zminimalizowaæ
przypadkowe straty. Powinien te¿ porównaæ ró¿norodne metody przeprowadzenia ataku, by wybraæ tê z nich, która stanowi odpowiednio proporcjonaln¹ metodê prowadz¹c¹ do osi¹gniêcia celu militarnego55 . Mimo jednak subiektywnego charakteru tej decyzji, powinna byæ ona podjêta w dobrej
wierze, a standard oceny jej legalnoci powinien odnosiæ siê do wk³adu
w osi¹gniêcie wspomnianego celu militarnego ca³ej operacji w stosunku do
innych skutków podjêtych dzia³añ, takich jak ich wp³yw na osoby cywilne
i dobra o charakterze cywilnym56.
3.1.2. Podejcie obiektywne
W przeciwieñstwie do doktryny prawa miêdzynarodowego, orzecznictwo
miêdzynarodowych i krajowych s¹dów i trybuna³ów, dotycz¹ce zasady proporcjonalnoci w konfliktach zbrojnych, ho³duje podejciu obiektywnemu
w zakresie oceny nadmiernoci skutków ubocznych ataku. Jako przyk³ad,
warto przytoczyæ dwa orzeczenia (odpowiednio  s¹du miêdzynarodowego
i krajowego), w których odniesiono siê do standardu proporcjonalnoci
i okrelenia nadmiernoci. Pierwsze z orzeczeñ wyda³ Miêdzynarodowy
Trybuna³ Karny do spraw Zbrodni pope³nionych w by³ej Jugos³awii (MTKJ)
w sprawie Prosecutor v. Stanislav Galiæ57. W 2003 roku MTKJ uzna³ genera³a Galiæa winnym zarzucanych mu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko
ludzkoci, polegaj¹cych m.in. na naruszaniu zasady proporcjonalnoci w czasie, gdy dowodzi³ oddzia³ami boniackich Serbów podczas trwaj¹cego 23 miesi¹ce oblê¿enia Sarajewa. Dzia³ania zbrojne oblegaj¹cych obejmowa³y wówczas czêsty ostrza³ artyleryjski i ataki snajperów, za ich efektem by³y
tysi¹ce zabitych i rannych osób cywilnych. Odnosz¹c siê do oceny spodziewanych nadmiernych strat, Trybuna³ przyj¹³ podejcie obiektywne  ustali³
zatem, i¿ atak bêdzie nieproporcjonalny, jeli wystarczaj¹co dobrze poinformowana osoba w okolicznociach, w jakich znajduje siê rzeczywisty sprawca,
czyni¹c rozs¹dny u¿ytek z dostêpnych jej informacji, mo¿e spodziewaæ siê,
¿e rezultatem ataku bêd¹ nadmierne straty wród ludnoci cywilnej58.
Jeli zachodzi taka sytuacja, dowódca strony atakuj¹cej powinien zaprzestaæ
55 A. P. V. Rogers, Conduct of Combat and Risks Run by the Civilian Population,
Military Law and Law of War Review 1982, Vol. 21, s. 311.
56 L. C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2nd ed., Manchester 2000,
s. 351. Por. Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.), op. cit., s. 683684, par.
2208 ([I]nterpretacja dokonana przez dowódców wojskowych musi byæ przede wszystkim
oparta o zdrowy rozs¹dek i dobr¹ wiarê. W przypadku ka¿dego ataku musz¹ oni starannie
wywa¿yæ wchodz¹ce w grê interesy humanitarne i wojskowe).
57 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Stanislav
Galiæ, IT9829T, Judgement, 5.12.2003.
58 Ibidem, par. 58.
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ataku, prze³o¿yæ atak lub odpowiednio go zmodyfikowaæ, ³agodz¹c jego
skutki59.
Z kolei w orzeczeniu izraelskiego S¹du Najwy¿szego w sprawie Targeted
Killing z 2006 roku pojawia siê dostosowana do wspó³czesnych potrzeb interpretacja nadmiernych strat w stosunku do oczekiwanej konkretnej i bezporedniej korzyci wojskowej, odnosz¹ca siê nie tylko do ogólnej zasady proporcjonalnoci, lecz tak¿e do dzia³alnoci terrorystycznej60. W omawianej
sprawie S¹d zajmowa³ siê kwesti¹ legalnoci prowadzonej przez rz¹d izraelski polityki targeted killing, polegaj¹cej na dokonywaniu zabójstw osób uznawanych przez w³adze za terrorystów, przy czym podczas takich akcji zdarza³o siê, ¿e przypadkowo ginê³y lub by³y ranne osoby postronne, nie zwi¹zane
z celem ataku. Próbuj¹c ustaliæ, czy likwidowanie takim sposobem palestyñskich bojowników mo¿na uznaæ za legalne przy spe³nieniu pewnych warunków, S¹d podkreli³, ¿e przy wyborze i ocenie legalnoci celu ataku zasada
proporcjonalnoci jest przede wszystkim testem opartym na ocenie wartoci,
zale¿nym od równowagi pomiêdzy sprzecznymi wartociami i interesami61.
W kwestii okrelenia nadmiernoci S¹d przyj¹³, podobnie jak MTKJ, ¿e
w³aciwe jest tu podejcie obiektywne, bazuj¹ce na wzorcu rozs¹dnego dowódcy. Nale¿y zatem ustaliæ, czy decyzja, któr¹ podj¹³ dowódca wojskowy,
jest decyzj¹, która mog³aby zostaæ zgodnie z prawem podjêta przez rozs¹dnego dowódcê62.
3.1.3. Podejcie subiektywno-obiektywne
Trzecie podejcie w zakresie oceny nadmiernoci stanowi w istocie po³¹czenie obu wy¿ej omówionych: subiektywnego i obiektywnego. Ma byæ ono
swoistym z³otym rodkiem, rozwi¹zaniem proponowanym przede wszystkim prawnikom wojskowym w czynnej s³u¿bie, którzy bior¹ udzia³ w planowaniu i podejmowaniu decyzji dotycz¹cych prowadzenia operacji militarnych. Fakt ten nie powinien zreszt¹ dziwiæ, zwa¿ywszy, ¿e podejcie
subiektywno-obiektywne proponuj¹ w³anie prawnicy wojskowi  Australijczyk, pu³kownik Ian Henderson oraz Amerykanin, major Jason D. Wright.
W wietle modelu subiektywno-obiektywnego, ocena oczekiwanej korzyci wojskowej i przewidywalnych skutków ubocznych podlega dowódcy, nastêpnie jednak okrelenie proporcjonalnoci wyp³ywaj¹ce z oceny subiektywnej jest obiektywne. Ogólnie mówi¹c, ocena proporcjonalnoci ataku opiera
siê na okolicznociach, w których znajduje siê dowódca i dostêpnych mu
informacjach. Jednak¿e, wyciagniêcie wniosków, czy skutki uboczne s¹
59
60

G. D. Solis, op. cit., s. 283.
The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice, Public Committee against
Torture in Israel v. Israel, HCJ 769/02, Judgment, 13.12.2006.
61 Ibidem, par. 45.
62 Ibidem, par. 57.
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spodziewane i czy s¹ one proporcjonalne oparte jest na tym, co racjonalnie myl¹ca osoba wydedukowa³aby z tych informacji63.
Model subiektywno-obiektywny rozbija test proporcjonalnoci na dwie
czêci: (1) subiektywn¹ ocenê dokonywan¹ przez dowódcê operacji maj¹cej
przynieæ oczekiwan¹ korzyæ wojskow¹ (OKW) i spodziewane skutki uboczne (SSU) oraz (2) wyznacznik obiektywny oparty na równowa¿eniu tych interesów z perspektywy racjonalnego dowódcy wojskowego. Innymi s³owy, planici i dowódcy musz¹ w dobrej wierze dokonaæ oceny OKW i SSU w wietle
istniej¹cych w danym momencie uwarunkowañ. Wynikaj¹ca z powy¿szej oceny subiektywnej kalkulacja musi byæ obiektywnie racjonalna i gwarantowaæ,
¿e liczba ofiar miertelnych wród ludnoci cywilnej oraz straty i zniszczenia
mienia cywilnego nie bêd¹ nadmierne64.
3.2. Okrelona korzyæ wojskowa
Poza sformu³owaniem nadmierne straty, terminem, który równie¿ nie
zosta³ sprecyzowany w PD I i wywo³uje w¹tpliwoci interpretacyjne, jest
korzyæ wojskowa, a dok³adniej  oczekiwana konkretna i bezporednia
korzyæ wojskowa. Zgodnie z art. 52 ust. 2, przedmiotem ataku mog¹ byæ
cele wojskowe, które wnosz¹ istotny wk³ad do dzia³alnoci wojskowej i których ca³kowite lub czêciowe zniszczenie ( ) daje okrelon¹ korzyæ w danej
sytuacji. Protokó³ Dodatkowy I nie reguluje jednak, co dla dowódców mog³oby stanowiæ ow¹ korzyæ wojskow¹ i jak j¹ oceniaæ. Wymóg stawiany stronom walcz¹cym nie polega bowiem na zadawaniu jak najmniejszych strat
osobom i obiektom cywilnym w sensie abstrakcyjnym, lecz na sprowadzaniu
do niezbêdnego minimum tych strat przy uwzglêdnieniu oczekiwanej konkretnej i bezporedniej korzyci wojskowej65. D¹¿¹c do osi¹gniêcia tej korzyci, dowódca ma obowi¹zek w rozs¹dny sposób zminimalizowaæ straty wród
ludnoci cywilnej66. Korzyæ tê nale¿y wiêc rozumieæ raczej jako konkretn¹
i zauwa¿aln¹, nie za hipotetyczn¹ i opart¹ na domys³ach, w praktyce
natomiast odpowiedzialny dowódca powinien byæ w stanie jasno okreliæ
rodzaj oczekiwanej korzyci wojskowej, któr¹ ma przynieæ atak i dostarczyæ
dowody na poparcie tych oczekiwañ67.
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e przydawki konkretna i bezporednia sugeruj¹
istnienie prawdziwego i niebagatelnego celu wojskowego. Zgodnie z intencj¹
autorów komentarza MKCK do PD I, okrelenie konkretne i bezporednie
63
64
65
66
67

I. Henderson, op. cit., s. 222.
J. D. Wright, Excessive Ambiguity: Proportionality , s. 9.
S. Estreicher, op. cit., s. 11.
Ibidem, s. 12.
A. Boivin, The Legal Regime Applicable to Targeting Military Objectives in the Context of Contemporary Warfare, University Centre for International Humanitarian Law, Research Paper Series, 2006, No. 2, s. 21.
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mia³o wskazywaæ, ¿e oczekiwana korzyæ powinna byæ znacz¹ca i stosunkowo osi¹galna, w odró¿nieniu od korzyci, które s¹ ledwo zauwa¿alne
i osi¹galne jedynie w d³u¿szej perspektywie68. Stosownie do powy¿szego,
korzyæ wojskowa powinna byæ mierzona w oparciu o konkretny cel taktyczny danej akcji, uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e korzyæ wojskowa w ujêciu kumulatywnym jest, przynajmniej w wiêkszoci wypadków, ledwo zauwa¿alna i osi¹galna jedynie w d³u¿szej perspektywie69.
Brak przejrzystoci zawartego w Protokole pojêcia korzyci wojskowej
wi¹¿e siê z faktem, ¿e nie zosta³ sprecyzowany jej rodzaj. W tekcie PD I
podjêto próbê ograniczenia zastosowania zwrotu do korzyci wojskowych,
które s¹ konkretne i bezporednie, a które MKCK interpretuje jako znacz¹ce i stosunkowo osi¹galne w odniesieniu do zwi¹zku przyczynowego.
Z uwagi na powy¿sze, korzyci o mglistym zarysie i nie posiadaj¹ce przejrzystego zwi¹zku przyczynowego z atakiem powinny byæ pomijane. Interpretacja zaproponowana przez niektóre pañstwa podkrela jednak, ¿e korzyæ
wojskowa, któr¹ nale¿y braæ pod uwagê, to taka, która jest rezultatem operacji jako ca³oci, nie za jednego z jej elementów70. Ten punkt widzenia
wydaje siê uzasadniaæ pogl¹d, ¿e osi¹gniêt¹ korzyæ nale¿y oceniaæ jako
efekt ca³ej kampanii, a nie pojedynczej akcji zbrojnej. Zrozumia³e jest, ¿e
interpretacja ta podlega pewnym ograniczeniom, ale pozostaje niejasne, jakie one powinny byæ71.
Praktyka pañstw wskazuje zatem na szersz¹ akceptacjê podejcia kumulatywnego, w wietle którego korzyæ wojskowa, oczekiwana w rezultacie
przeprowadzenia ataku, w zamierzeniu odnosi siê do korzyci oczekiwanej
po ataku ocenianym ca³ociowo, z perspektywy operacji militarnej, nie za
tylko po ataku traktowanym w odizolowaniu lub w odniesieniu do jego poszczególnych czêci72. Podobne stanowisko zaj¹³ komitet ustanowiony w celu
dokonania oceny kampanii powietrznej NATO przeciw Federalnej Republice
Jugos³awii  w opinii komitetu, zasada proporcjonalnoci nie odnosi siê do
konkretnych zdarzeñ, lecz raczej do ca³ociowej oceny ogó³u ofiar cywilnych
w zestawieniu z celami kampanii militarnej73. Bior¹c pod uwagê, ¿e
68
69
70

Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.), op. cit., s. 684, par. 2209.
Ibidem.
Szerzej  zob. J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (red.), op. cit., tom I, s. 49. Zdaniem Samuela Estreichera, poprawne jest za³o¿enie, ¿e oczekiwana korzyæ wojskowa nie
ogranicza siê do najbli¿szej bitwy, lecz dotyczy ataku jako ca³ej operacji. Tekst [Protoko³u]
mówi o oczekiwanej korzyci wojskowej lecz nie zawê¿a tej korzyci do jednej bitwy, gdy¿
mia³oby to niewielki sens militarny. Nie dziwi zatem, ¿e w tym kontekcie, przepisy dotycz¹ce odpowiedzialnoci karnej zawarte w Statucie Rzymskim odnosz¹ siê do ca³kowitej
korzyci wojskowej (S. Estreicher, op. cit., s. 9).
71 A. Cohen, op. cit., s. 11.
72 Zob. N. Neuman, op. cit., s. 99100.
73 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the
Federal Republic of Yugoslavia, http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf, par. 52 (dostêp: 11.6.2014).
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w wietle MPH korzyæ wojskow¹ uwa¿a siê za odnosz¹c¹ do kampanii jako
ca³oci, a nie do pojedynczych ataków, wydaje siê konieczne okreliæ, co
sprzyja, a co nie osi¹gniêciu celów kampanii. Bez aktywnej oceny operacji,
dowódca wojskowy nie jest bowiem w stanie zestawiæ spodziewanych strat
wród ludnoci cywilnej z oczekiwan¹ korzyci¹ wojskow¹, poniewa¿ nieznana mu jest ta korzyæ w odniesieniu do konkretnego ataku74.
3.3. Stosunek oczekiwanej korzyci wojskowej do spodziewanych
skutków ubocznych
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e rozwi¹zanie równania proporcjonalnoci wymaga okrelenia relatywnej wartoci korzyci wojskowej uzyskanej
przez jedn¹ ze stron konfliktu oraz ofiar wród osób cywilnych lub szkód
wyrz¹dzonych dobrom o charakterze cywilnym znajduj¹cym siê na obszarach kontrolowanych przez drug¹ stronê konfliktu75. Dysponuj¹c jednak
wartociami tak odmiennymi i trudno porównywalnymi, a na dodatek poddawanymi ró¿norodnym interpretacjom, nie jest ³atwo rozwi¹zaæ to równanie, zw³aszcza, ¿e nie chodzi tu o czyst¹ arytmetykê76. Jak zatem przeprowadziæ test proporcjonalnoci? Zdaniem Michaela N. Schmitta, b³êdem jest
przedstawianie tego testu jako zwyk³ego wywa¿enia dwóch wartoci, tzn.
oceny, czy konkretna i bezporednia korzyæ wojskowa przewa¿y wynikaj¹ce
z ataku skutki uboczne i przypadkowe ranienia. Jeli tak, atak jest dozwolony, jeli nie, atak jest zabroniony. Test taki jest zwykle przedstawiany jako
skala, w której najmniejsza ró¿nica przewa¿a szalê. W takim ujêciu zakazane s¹ jedynie te ataki, w których w ogóle nie zachodzi proporcjonalnoæ
miêdzy celami do osi¹gniêcia a spodziewanymi stratami wród osób cywilnych i szkodami w dobrach o charakterze cywilnym77.
Próby stworzenia jakiej formu³y równowa¿enia korzyci wojskowej
i skutków ubocznych wci¹¿ s¹ jednak podejmowane, a wyrazem tych starañ
jest chocia¿by dodanie w art. art. 8 ust. 2 lit. (b) p. (iv) Statutu MTK
74 G. Noll, Analogy at War: Proportionality, Equality and the Law of Targeting, s. 12,
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=gregor_noll (dostêp:
22.5.2014).
75 W. J. Fenrick, Targeting and Proportionality during the NATO Bombing Campaign
Against Yugoslavia, European Journal of International Law 2001, Vol. 12, s. 501.
76 Jedyn¹ chyba prób¹ wyra¿enia omawianego porównania za pomoc¹ dzia³ania matematycznego jest propozycja Javiera Gómeza, który wskanik proporcjonalnoci (WP) przedstawia jako wynik stosunku korzyci wojskowej (KW) do skutków ubocznych (SU), w nastêpuj¹cy sposób: WP = KW/SU. Autor ten nie wyjania jednak, jak wstawiæ w to równanie
odpowiednie liczby (zob. J. G. Gómez, El Principio de la Proporcionalidad y los Daños
Colaterales, un Enfoque Pragmático, R. P. Sanjuán (red.), Conduccion de Hostilidades
y Derecho Internacional Humanitario, Bogotá 2007, s. 197243).
77 M. N. Schmitt, Fault Lines in the Law of Attack, S. C. Breau, A. Jachec-Neale
(red.), Testing the Boundaries of International Humanitarian Law, British Institute of International and Comparative Law, 2006, s. 293.
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przys³ówka wyranie do przymiotnika nadmierne, co stwarza pewn¹ gradacjê, jeli chodzi o naruszenia zasady proporcjonalnoci78. Szczególnie za
interesuj¹ce rozwi¹zanie omawianego problemu, opracowane w oparciu
o omówione wy¿ej podejcie subiektywno-obiektywne w zakresie okrelania
poziomu nadmiernych strat, proponuje Jason Wright. Stosuj¹c hybrydowy
model subiektywno-obiektywny, pewne wspólne punkty odniesienia mog¹
okazaæ siê pomocne przy klasyfikowaniu oczekiwanej korzyci wojskowej
(OKW) i spodziewanych skutków ubocznych (SSU) w celu zdefiniowania
terminu nadmierny. W przypadku czêci pierwszej metody subiektywnoobiektywnej  czyli subiektywnej oceny w dobrej wierze czynników OKW
i SSU  obydwie zmienne mo¿na odpowiednio wyskalowaæ, aby okreliæ, czy
odpowiednie wartoci maj¹ charakter marginalny, umiarkowany czy znacz¹cy. Po przyporz¹dkowaniu subiektywnych wartoci dla OKW i SSU, wartoci
te mo¿na nastêpnie zwa¿yæ w sposób obiektywny79.
Atak by³by zatem proporcjonalny, jeli:
 OKW jest marginalna i SSU s¹ marginalne;
 OKW jest umiarkowana, a SSU s¹ marginalne;
 OKW jest znacz¹ca, a SSU s¹ marginalne80;
 OKW jest umiarkowana i SSU s¹ umiarkowane;
 OKW jest znacz¹ca, a SSU s¹ umiarkowane81.
W przypadku dysproporcji w ocenianych wartociach, atak bêdzie nadmierny w sensie obiektywnym wed³ug miêdzynarodowego prawa humanitarnego, a zatem strona atakuj¹ca powinna zrezygnowaæ z przeprowadzenia
ataku (np. marginalna OKW i umiarkowane SSU albo umiarkowana OKW
i znacz¹ce SSU). Jeli pomimo tego atak zostanie rozmylnie przeprowadzony ze wiadomoci¹, ¿e jest on nieproporcjonalny, pañstwo, które za tym stoi,
winne jest ciê¿kiego naruszenia PD I. Jeli pomiêdzy wartociami zachodzi
istotna dysproporcja (np. marginalna OKW i znacz¹ce SSU), atak uwa¿a siê za
wyranie nadmierny, a jeli zostanie przeprowadzony, pañstwo, które siê
tego dopuszcza, z ca³¹ pewnoci¹ pope³nia ciê¿kie naruszenie, za osoby odpowiedzialne za wydanie rozkazu ataku podlegaj¹ odpowiedzialnoci karnej82.
Jason Wright waha siê jednak przy jednoznacznej ocenie sytuacji, gdy
oczekiwana korzyæ wojskowa wynikaj¹ca z ataku jest znacz¹ca, ale znacz¹ce s¹ te¿ spodziewane skutki uboczne. Wright ostatecznie decyduje siê uznaæ
78 W myl art. 8 ust. 2 lit. (b) p. (iv) Statutu MTK, zbrodni¹ wojenn¹ jest zamierzone
przeprowadzanie ataku ze wiadomoci¹, i¿ atak ten spowoduje przypadkow¹ utratê ¿ycia
lub zranienie osób cywilnych lub szkodê w obiektach cywilnych, lub rozleg³¹, d³ugotrwa³¹
i powa¿n¹ szkodê w rodowisku naturalnym, które by³yby wyranie nadmierne w stosunku
do konkretnej, bezporedniej i ca³kowitej spodziewanej korzyci wojskowej (Rzymski Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, Rzym, 17.7.1998, Dz.U. 2003, Nr 78, poz. 708).
79 J. D. Wright, Excessive Ambiguity: Proportionality , s. 910.
80 Wed³ug J. Wrighta, atak by³by wtedy nawet wyranie proporcjonalny.
81 Zob. J. D. Wright, Excessive ambiguity: analyzing , s. 852.
82 J. D. Wright, Excessive Ambiguity: Proportionality , s. 10.
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taki atak za proporcjonalny, stawiaj¹c jednak przy tym znak zapytania. Byæ
mo¿e jest to dowód na to, ¿e okrelanie sztywnych kryteriów oceny jest  jak
zauwa¿y³ Michael Schmitt  b³êdne i bezcelowe, byæ mo¿e za w takich
przypadkach nale¿y zwróciæ wiêksz¹ uwagê na wzglêdy moralne i zasady
etyczne, a nie polegaæ tylko na ch³odnej kalkulacji militarno-prawnej.
Praktyka pañstw wynikaj¹ca z klasycznych, miêdzynarodowych konfliktów
zbrojnych, zw³aszcza za z operacji prowadzonych podczas II wojny wiatowej (np. zdobycie Saint-Lô przez wojska amerykañskie, walki o Manilê czy
choæby zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimê i Nagasaki) wskazuje jednak, ¿e w tego rodzaju sytuacjach przewa¿a³y wzglêdy natury wojskowej83.

4. Wnioski
Zasada proporcjonalnoci, w takim ujêciu, w jakim zosta³a ona okrelona
w art. 51 i 57 PD I, choæ wi¹¿e siê z koniecznoci¹ wojskow¹, mo¿e przynieæ
znacz¹ce korzyci humanitarne, o ile bêdzie ona stosowana w dobrej wierze.
W wietle tej zasady, personel odpowiedzialny za planowanie operacji militarnych, prawdopodobnie na poziomie dywizji lub wy¿szym, zobowi¹zany
jest do podjêcia wszelkich mo¿liwych rodków w celu oceny potencjalnych,
przypadkowych strat cywilnych, do których mo¿e dojæ w trakcie ataku.
Dowódcy i planici maj¹ obowi¹zek porównaæ korzyæ wojskow¹ ze stratami
cywilnymi, by ustaliæ, czy straty te bêd¹ nadmierne84.

83 Przyk³adowo, w lipcu 1944 r. genera³ Omar Bradley, dowódca amerykañskiej 1 Armii operuj¹cej w Normandii, stan¹³ przed trudn¹ decyzj¹ wywa¿enia proporcji miêdzy stratami i szkodami wród ludnoci cywilnej i w dobrach o charakterze cywilnym a korzyci¹
wojskow¹. Plan genera³a zak³ada³ naloty dywanowe na obszar obejmuj¹cy piêæ mil kwadratowych, w którym znajdowa³o siê niewielkie miasteczko Saint-Lô. Mia³o ono kluczowe
znaczenie dla si³ amerykañskich, gdy¿ pozwala³o kontrolowaæ ca³¹ sieæ drogow¹ zachodniej
Normandii, jego zdobycie mog³o te¿ przyczyniæ siê do prze³amania niemieckiej obrony
i otworzyæ drogê na Caen. Bombardowanie mia³o zniszczyæ lub przetrzebiæ oddzia³y niemieckie na tym obszarze i w rezultacie umo¿liwiæ si³om amerykañskim szybkie natarcie.
Genera³ nie zdecydowa³ siê jednak ostrzec ludnoci cywilnej mieszkaj¹cej w granicach tego
obszaru, obawiaj¹c siê, ¿e tym samym uprzedzi stacjonuj¹ce tam si³y niemieckie, które
mog¹ siê wycofaæ, wezwaæ posi³ki i przygotowaæ do kontruderzenia. Zdaniem genera³a Bradleya, powodzenie ca³ej operacji zale¿a³o od zaskoczenia, nawet jeli mia³oby siê to wi¹zaæ
z masakr¹ niewinnych mieszkañców. Genera³ osi¹gn¹³ zak³adany cel, naloty okaza³y siê
jednak nieprecyzyjne, bomby spada³y poza przewidzianym obszarem, powoduj¹c wiêksze
szkody, a w rezultacie walk zniszczeniu uleg³o oko³o 95% miasta (zob. S. Badsey, Normandia 1944. Upadek Festung Europa, Poznañ 2010, s. 44). Czy genera³ Bradley naruszy³
zasadê proporcjonalnoci, pozostaje pytaniem otwartym  choæ zdaniem Michaela Walzera,
amerykañskiego intelektualisty i filozofa polityki, mieræ francuskich cywili prawdopodobnie nie by³a wygórowan¹ cen¹ za prze³om, który nast¹pi³ w Normandii i który móg³ siê
okazaæ zwiastunem koñca wojny, a ofiary nie by³y nadmierne w porównaniu z oczekiwan¹,
konkretn¹ i bezporedni¹ korzyci¹ wojskow¹ (M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010, s. 453).
84 W. J. Fenrick, op. cit., s. 127.
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Procedura targetingu, której ocena proporcjonalnoci stanowi integraln¹
czêæ, jest jednak iteracyjna i dynamiczna. Wspomniana ocena musi zatem
wybiegaæ w przysz³oæ  chodzi o pewne prawdopodobieñstwo. Z pewnoci¹
wymaga ona od dowódcy dobrej wiary i zdrowego rozs¹dku. Problem w tym,
¿e poza ustaleniem, jakie wartoci nale¿y porównaæ (straty cywilne i korzyæ
wojskowa), doktryna prawa humanitarnego nie wyjania, w jaki sposób przeprowadziæ tê ocenê, w³anie w sensie proceduralnym. Niektórzy autorzy
twierdz¹, i¿ ocena proporcjonalnoci w prawie humanitarnym ma charakter
subiektywny. Inni uwa¿aj¹, ¿e ocena ta powinna byæ obiektywna. S¹ te¿
autorzy, wed³ug których ocena proporcjonalnoci odnosi siê do wartoci nieporównywalnych, niewspó³miernych do siebie85. Mo¿liwe jest te¿ obiektywne
okrelenie proporcjonalnoci na podstawie subiektywnych ocen, niemniej
jednak ustalenia te bêd¹ trudne do osi¹gniêcia, poniewa¿ ludzie mog¹
w ró¿ny sposób oceniaæ wartoæ ludzkiego ¿ycia oraz interesy humanitarne
i wojskowe. Bior¹c za pod uwagê, ¿e atak, który spowodowa³ nadmierne
straty, rodzi odpowiedzialnoæ zarówno strony wojuj¹cej, jak i jednostki, ocena proporcjonalnoci wymaga uwzglêdnienia czynników obiektywnych86.
Wyznaczenie standardu proporcjonalnoci w dzia³aniach militarnych
mo¿e prowadziæ do konstruktywnej wieloznacznoci (choæby z uwagi na nie
do koñca sprecyzowane elementy definicyjne omawianej zasady), jednak
standard ten powinien byæ tak skonstruowany, by wspieraæ ochronê ludnoci
cywilnej. Intencj¹ twórców PD I by³o wypracowanie równowagi pomiêdzy
wymogami koniecznoci wojskowej a ochron¹ ludnoci cywilnej w taki sposób, aby zachowaæ stosunkowo przejrzyste rozró¿nienie w interesie osób cywilnych nie zaanga¿owanych w dzia³ania zbrojne, nawet jeli mia³oby to
zostaæ osi¹gniête kosztem ochrony pewnych jednostek, które, praktycznie
rzecz bior¹c, s¹ bojownikami tylko dlatego, ¿e dzia³aj¹ w szarej strefie87.
Ma to szczególne znaczenie zw³aszcza w operacjach maj¹cych na celu zwalczanie rebelii. Planici, dowódcy oraz prawnicy wojskowi uczestnicz¹cy w
takich operacjach zobowi¹zani s¹ postêpowaæ zgodnie z zasadami i normami
MPH, lecz przy tym uwzglêdniaæ za³o¿enia doktrynalne tego typu operacji,
bowiem nadmierne straty i szkody nie tylko zwiêkszaj¹ cierpienie ludzkie,
lecz tak¿e podwa¿aj¹ strategiczne cele o charakterze militarnym88.
Niew¹tpliwie, stosowanie zasady proporcjonalnoci w miêdzynarodowym
prawie humanitarnym jest skomplikowane. Nie czyni to jednak tej zasady
nieistotn¹ lub niestosowaln¹. Odpowiednio sformu³owana, zasada proporcjonalnoci mo¿e s³u¿yæ jako pomocna, a nawet niezbêdna zasada reguluj¹ca
postêpowanie si³ zbrojnych, m.in. w walce z tzw. przeciwnikiem nieregular-

85
86
87
88

G. Noll, op. cit., s. 13.
Zob. J. D. Wright, Excessive ambiguity: analyzing , s. 840.
Zob. G. Nolte, Thin or Thick , s. 255.
J. D. Wright, Excessive ambiguity: analyzing , s. 853.
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nym  podmiotami niepañstwowymi, organizacjami terrorystycznymi, ugrupowaniami paramilitarnymi i wszystkimi, którzy nie przestrzegaj¹ prawa
humanitarnego. Tak by³o w wojnach przesz³ych, tak powinno byæ w wojnach
wspó³czesnych i prowadzonych w przysz³oci89.
BETWEEN HUMANITY AND MILITARY NECESSITY
 THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE
OF PROPORTIONALITY IN PLANNING
AND CONDUCTING MILITARY OPERATIONS
Key words:

international humanitarian law, principle of proportionality, military operation,
military advantage, collateral damage
Summary

The principle of proportionality is one of the basic principles of international humanitarian law. According to that principle, a disproportionate attack is an attack which may be
expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects,
or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct
military advantage anticipated. This rule is aimed at establishing an equitable balance between humanitarian requirements and the necessities of war. However, in practice, the principle
of proportionality raises some interpretative ambiguities, and the most salient questions relate
to the difficulties of balancing humanitarian and military interests. It is difficult enough to
evaluate the value of human lives against military advantages. Nevertheless, the principle of
proportionality, properly defined, could serve as a useful, and even necessary guiding principle
for armed forces, e.g. in asymmetrical conflicts, or within the framework of counterinsurgency
operations.

89

A. Cohen, op. cit., s. 37.
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1. Wprowadzenie
W niniejszym artykule skupiê siê na doæ kontrowersyjnym postulacie
dotycz¹cym stosowania ograniczeñ w u¿ywanej sile mierciononej, które w
moim przekonaniu powinny mieæ zastosowanie do kombatantów oraz cz³onków zorganizowanych uzbrojonych grup walcz¹cych w niemiêdzynarodowym
konflikcie zbrojnym (powstañców). Mówi¹c o kombatantach mam na myli
równie¿ takich powstañców. Zgodnie z tym pogl¹dem, nawet w odniesieniu
do kombatantów prawo ich zabicia (wyeliminowania) nie jest absolutne i jest
regulowane zasad¹ koniecznoci wojskowej. Wydaje siê, ¿e dopiero w braku
innego rozwi¹zania mo¿na zabiæ kombatanta, zgodnie z zasad¹, ¿e mo¿na
u¿yæ si³y koniecznej dla osi¹gniêcia celu wojskowego w pe³ni w zgodzie
z zasad¹ humanitaryzmu. Znajduje tu zastosowanie zasada proporcjonalnoci w zakresie u¿ywanych rodków  si³ê miercionon¹ (tj. si³ê zdoln¹ wywo³aæ mieræ lub powa¿ne zranienia) nale¿y zastosowaæ w ostatecznoci. Na
wstêpie chcia³abym zauwa¿yæ, ¿e pisz¹c ten artyku³ korzysta³am z mojej
monografii Bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych w wietle miêdzynarodowego prawa humanitarnego1, do której odsy³am, a która zawiera szersze
uwagi na temat omawianego zagadnienia.

1 A. Szpak, Bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych w wietle miêdzynarodowego
prawa humanitarnego, TNOiK, Toruñ 2013, s. 175203.
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2. Ograniczenia wynikaj¹ce z miêdzynarodowego prawa
humanitarnego
Zanim skoncentrujê siê na postulacie odst¹pienia od pozbawienia ¿ycia
kombatanta w kilku s³owach wspomnê o ograniczeniach dotycz¹cych atakowania legalnych celów wojskowych wynikaj¹cych z samego miêdzynarodowego prawa humanitarnego. Fundamentaln¹ zasad¹ miêdzynarodowego prawa
humanitarnego jest zasada, zgodnie z któr¹ prawo wyboru rodków szkodzenia nieprzyjacielowi nie jest nieograniczone (tak: art. 22 IV KH, art. 35
(1) PD I)2 oraz zakaz zadawania zbytecznych cierpieñ. Nawet bezporednie
ataki przeciw legalnym celom wojskowym (co obejmuje tak¿e kombatantów)
podlegaj¹ ograniczeniom prawnym czy to wynikaj¹cym z konkretnych przepisów miêdzynarodowego prawa humanitarnego, czy te¿ z innych dziedzin
prawa miêdzynarodowego. Z miêdzynarodowego prawa humanitarnego wynikaj¹ takie zasady, które musz¹ byæ stosowane w trakcie dzia³añ zbrojnych,
jak: zasada koniecznoci wojskowej, zasada rozró¿niania i zasada proporcjonalnoci.
Ograniczenia z zakresu miêdzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych obejmuj¹ tak¿e zakazy lub ograniczenia w zakresie u¿ycia
pewnych broni oraz metod prowadzenia dzia³añ zbrojnych oraz ogóln¹ zasadê
zakazu zadawania zbytecznych cierpieñ. Zakazane jest m. in. u¿ycie pocisków
o wadze poni¿ej 400 g, wybuchaj¹cych lub zawieraj¹cych materia³y piorunuj¹ce b¹d zapalne3; kul, które ³atwo rozszerzaj¹ siê lub sp³aszczaj¹ w ciele
ludzkim, takich jak kule w twardej pow³oce nie pokrywaj¹cej ca³kowicie o³owiu lub nacinanej (tzw. kule dum-dum)4; kul, które zosta³y pokryte trucizn¹;
ró¿nych rodzajów pocisków od³amkowych, których zasadnicze dzia³anie polega na
ra¿eniu od³amkami niemo¿liwymi do wykrycia za pomoc¹ promieni Roentgena5;
2 IV Konwencja haska o prawach i zwyczajach wojny na l¹dzie z za³¹czonym do niej
Regulaminem praw i zwyczajów wojny na l¹dzie z 18 padziernika 1907 r. [w:] Dz.U. 1927,
Nr 21, poz. 161; I Protokó³ dodatkowy do Konwencji genewskich dotycz¹cy ochrony ofiar
miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych z 8 czerwca 1977 r., [w:] Dz.U. 1992, Nr 41, poz.
175, za³¹cznik. Przywo³uj¹c te dokumenty bêdê siê odwo³ywaæ do wskazanych pozycji
Dziennika Ustaw.
3 Deklaracja petersburska w sprawie pocisków wybuchaj¹cych ma³ego kalibru z 1868 r.,
[w:] M. Flemming, Miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupe³. i red. M. G¹ska, E. Mikos-Skuza), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003, s. 173174. Przywo³uj¹c Deklaracjê petersbursk¹ bêdê siê odwo³ywaæ do tego
ród³a.
4 Deklaracja haska o zakazie u¿ywania na wojnie kul rozszerzaj¹cych siê lub rozp³aszczaj¹cych z 1899 r., [w:] M. Flemming, Miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupe³. i red. M. G¹ska, E. Mikos-Skuza), Akademia Obrony
Narodowej, Warszawa 2003, s. 174.
5 Art. 23 a Regulaminu Haskiego z 1907 r.; Protokó³ I do Konwencji o zakazie lub
ograniczeniu u¿ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mog¹ byæ uwa¿ane za powoduj¹ce nadmierne cierpienia lub maj¹ce niekontrolowane skutki dotycz¹cy niewykrywalnych
od³amków z 1980 r., [w:] Dz.U. 1984, Nr 23, poz. 104, za³¹cznik.
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trucizny i broni zatrutej6; min przeciwpiechotnych7; broni biologicznej i chemicznej8 oraz olepiaj¹cej broni laserowej9. Z kolei ograniczenia w u¿ywaniu
broni dozwolonej dotycz¹: broni zapalaj¹cej10 ; min-pu³apek11 ; broni kasetowej12 czy broni j¹drowej13 . Wród zakazanych metod prowadzenia dzia³añ
zbrojnych mo¿na wymieniæ zakaz wiaro³omstwa14 , zakaz atakowania osób
hors de combat15 czy zakaz niew³aciwego u¿ywania znaku Czerwonego
Krzy¿a16.

6

Tak: Art. 23a Regulaminu Haskiego z 1907 r.
Konwencja o zakazie u¿ywania, magazynowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych i o ich zniszczeniu z 1997 r., [w:] M. Flemming, Miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupe³. i red. M. G¹ska, E. Mikos-Skuza), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003, s. 226233.
8 Konwencja o zakazie badañ, produkcji i magazynowania broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksyn oraz ich zniszczeniu z 1972 r., [w:] Dz.U. 1976, Nr 1, poz. 1, za³¹cznik.
Ju¿ w Deklaracji haskiej z 1899 r. o zakazie u¿ywania pocisków gazowych pañstwa wyrzek³y siê stosowania pocisków, których jedynym zadaniem jest rozprzestrzenianie gazów dusz¹cych i truj¹cych, za Protokó³ genewski dotycz¹cy zakazu u¿ywania na wojnie gazów
dusz¹cych, truj¹cych lub podobnych oraz rodków bakteriologicznych z 1925 r. zabroni³ u¿ywania na wojnie gazów dusz¹cych, truj¹cych lub podobnych oraz rodków bakteriologicznych. Tekst Deklaracji haskiej i Protoko³u genewskiego [w:] M. Flemming, Miêdzynarodowe
prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupe³. i red. M. G¹ska,
E. Mikos-Skuza), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003, s. 174; Protokó³ genewski
[w:] Dz.U. 1929, Nr 28, poz. 278).
9 Protokó³ IV do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu u¿ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mog¹ byæ uwa¿ane za powoduj¹ce nadmierne cierpienia lub maj¹ce niekontrolowane skutki dotycz¹cy olepiaj¹cej broni laserowej z 1995 r., [w:] Dz.U. 1984,
Nr 23, poz. 104, za³¹cznik.
10 Protokó³ III do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu u¿ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mog¹ byæ uwa¿ane za powoduj¹ce nadmierne cierpienia lub maj¹ce niekontrolowane skutki dotycz¹cy zakazu lub ograniczenia u¿ywania broni zapalaj¹cych z 1980 r.,
[w:] Dz.U. 1984, Nr 23, poz. 104, za³¹cznik.
11 Protokó³ II do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu u¿ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mog¹ byæ uwa¿ane za powoduj¹ce nadmierne cierpienia lub maj¹ce niekontrolowane skutki dotycz¹cy zakazów lub ograniczeñ u¿ycia min, min-pu³apek i innych
urz¹dzeñ (Protokó³ II w postaci zmienionej) z 1996 r., [w:] Dz.U. 1984, Nr 23, poz. 104,
za³¹cznik.
12 Konwencja o zakazie u¿ywania, prowadzenia badañ, produkcji, nabywania, sk³adowania, przechowywania lub przekazywania broni kasetowej z 2008 r., dostêpna na stronie
internetowej: http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView (05.01.2014).
13 Opinia doradcza Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci w kwestii legalnoci
groby lub u¿ycia broni j¹drowej z 8 lipca 1996 r. Szerzej na temat ograniczeñ i zakazów
dotycz¹cych rodków i metod prowadzenia dzia³añ zbrojnych zob. Metody i rodki walki
w wietle miêdzynarodowego prawa humanitarnego [w:] Miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (red. K. Lankosz), Wy¿sza Szko³a Oficerska Si³ Powietrznych
w Dêblinie, Dêblin 2006.
14 Art. 37 I Protoko³u dodatkowego.
15 Art. 41 I Protoko³u dodatkowego.
16 Art. 38 I Protoko³u dodatkowego.
7
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3. Postulat odst¹pienia od pozbawienia ¿ycia kombatanta
Wspomniany wy¿ej postulat nie jest niczym nowym, ale zosta³ wysuniêty równie¿ przez Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a (dalej:
MKCK) m.in. w trakcie trzeciego spotkania ekspertów zorganizowanego pod
jego auspicjami (2005 r.) które mia³o na celu sprecyzowania pojêcia bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych, i w trakcie którego zauwa¿ono, ¿e
zasada, zgodnie z któr¹ kombatant mo¿e zostaæ zabity przez ca³y czas, zdezaktualizowa³a siê zarówno na potrzeby miêdzynarodowego, jak i niemiêdzynarodowego konfliktu zbrojnego17.
Argumenty na rzecz tej tezy mo¿na znaleæ ju¿ w Deklaracji w sprawie
pocisków wybuchaj¹cych ma³ego kalibru, tzw. Deklaracji petersburskiej
z 1868 r., zgodnie z któr¹ ( ) jednym legalnym celem, jaki pañstwa winny
sobie stawiaæ w czasie wojny, jest os³abienie si³ zbrojnych nieprzyjaciela
[a nie ich unicestwienie], [ ] w tym celu wystarczy mo¿liwie najwiêksz¹
liczbê ludzi uczyniæ niezdolnymi do walki [a nie ich wyeliminowaæ] [ ].
U¿ywanie broni, która by [ ] sprowadza³a nieuchronnie ich mieræ prowadzi³oby poza ten cel; [ ] wiêc u¿ywanie podobnej broni by³oby sprzeczne z
prawami ludzkoci.
Na tej podstawie mo¿na uznaæ, ¿e nawet w odniesieniu do kombatantów
prawo ich zabicia (wyeliminowania) nie jest absolutne i jest regulowane
zasad¹ koniecznoci wojskowej. Jak ju¿ wspomnia³am, wydaje siê, ¿e dopiero
w braku innego rozwi¹zania mo¿na zabiæ kombatanta18. Okolicznoæ, ¿e
dana kategoria osób nie jest chroniona przed atakami, nie jest równoznaczna
z prawem zabicia takich osób bez ¿adnych ograniczeñ. Jak wskazuj¹ Autorzy
Wskazówek interpretacyjnych MKCK dotycz¹cych pojêcia bezporedniego
udzia³u w dzia³aniach zbrojnych w wietle miêdzynarodowego prawa humanitarnego (w oryginale: Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law), które zosta³y
przyjête przez MKCK w dniu 26 lutego 2009 r. i dotyczy³y przede wszystkim
ograniczeñ w sile mierciononej, u¿ytej przeciwko osobom cywilnym bior¹cym bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych, nie oznacza to jednak obowi¹zku ujêcia danej osoby, zamiast jej zabicia, bez wzglêdu na okolicznoci19.
17 N. Melzer, Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities.
Geneva 2325 October 2005. Summary Report. Co-organized by the International Committee of the Red Cross and the TMC Asser Institute, http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/
2005-09-report-dph-2005-icrc.pdf, s. 45 (05.01.2014).
18 Szerzej zobacz: A. Szpak, Selektywna eliminacja w miêdzynarodowym prawie humanitarnym, Miêdzynarodowe prawo humanitarne. Selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy, tom IV, Gdynia 2013, s. 3344. Tak te¿: G. Blum, The Dispensable Lives of Soldiers,
Journal of Legal Analysis 2010, Vol. 2, nr 1, s. 116.
19 N. Melzer, Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law), International Review of the Red Cross,
2009, Vol. 90, nr 872, http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review872-p991.htm, s. 1041 (05.01.2014).
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W niektórych okolicznociach realizacja obowi¹zku odst¹pienia od pozbawienia ¿ycia kombatanta po prostu nie bêdzie mo¿liwa. Dla przyk³adu, w przypadku konfrontacji zbrojnej na wielk¹ skalê pomiêdzy dobrze wyposa¿onymi
i zorganizowanymi si³ami zbrojnymi lub grupami zasady koniecznoci wojskowej i humanitaryzmu raczej nie spowoduj¹ ograniczenia u¿ycia si³y przeciwko legalnym celom wojskowym (poza ograniczeniami wyra¿onymi expressis verbis w miêdzynarodowym prawie humanitarnym). Praktyczne znaczenie ograniczaj¹cej roli tych zasad bêdzie wzrastaæ wraz ze wzrostem mo¿liwoci strony konfliktu kontrolowania okolicznoci i obszaru, w którym przeprowadzane s¹ dzia³ania zbrojne. Zasady te, co wiêcej, mog¹ mieæ decyduj¹ce
znaczenie w sytuacji, kiedy si³y zbrojne dzia³aj¹ przeciwko pojedynczym osobom w warunkach porównywalnych do dzia³añ policji w czasie pokoju. Wtedy realizacja postulat ujêcia zamiast zabicia kombatanta czy powstañca bêdzie bardziej prawdopodobna i mo¿liwa.
W praktyce, realizacja tego postulatu mo¿e staæ siê szczególnie mo¿liwa,
kiedy strona konfliktu wykonuje skuteczn¹ (efektywn¹) kontrolê nad terytorium, przede wszystkim w warunkach okupacji i niemiêdzynarodowego konfliktu zbrojnego20. W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z IV Konwencj¹ hask¹ z 1907 r., w³adze okupacyjne powinny przedsiêwzi¹æ wszelkie
bêd¹ce w ich mocy rodki, celem przywrócenia i zapewnienia, o ile to mo¿liwe, porz¹dku i ¿ycia spo³ecznego, przestrzegaj¹c, z wyj¹tkiem bezwzglêdnych przeszkód, prawa obowi¹zuj¹ce w tym kraju21. Innymi s³owy, w³adze
okupacyjne maj¹ prawo i równoczenie obowi¹zek zapewniæ bezpieczeñstwo
publiczne, przestrzeganie prawa i porz¹dek. Zapewnienie bezpieczeñstwa
publicznego wp³ywa na ROE (Rules of Engagement) sformu³owane przez
okupanta. Kiedy strona konfliktu sprawuje efektywn¹ kontrolê nad terytorium, celem okupanta nie jest ju¿ pokonanie nieprzyjaciela, lecz raczej zapewnienie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego22.
Je¿eli chodzi o znaczenie tych uwag w kontekcie ograniczeñ w u¿yciu
si³y, ¿aden traktat miêdzynarodowego prawa humanitarnego reguluj¹cy okupacjê nie wylicza wyranie ograniczeñ w u¿yciu si³y podczas okupacji lub gdy
si³y zbrojne kontroluj¹ terytorium. Jednak¿e, pozytywny obowi¹zek zapewnienia
20 N. Melzer, Wskazówki interpretacyjne , s. 1043. Zob. te¿: T. A. Keck, Not All Civilians Are Equal: The Principle of Distinction, The Question of Direct Participation in Hostilities And Evolving Restraints on the Use of Force in Wartime, Military Law Review
2010, nr 211, s. 116; K. Watkin, Controlling the Use of Force: A Role for Human Rights
Norms in Contemporary Armed Conflict, American Journal of International Law 2004, nr
98, s. 8 i 10; A. Roberts, Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War
and Human Rights, American Journal of International Law 2006, nr 100, s. 589-601.
Przeciwnego zdania jest: B. A. Feinstein, The Applicability of the Regime of Human Rights
in Times of Armed Conflict and Particularly to Occupied Territories: The Case of Israels
Security Barrier, Nothwestern Journal of International Human Rights 2005, nr 2,
s. 238302.
21 Art. 43 Regulaminu haskiego.
22 T. A. Keck, op. cit., s. 169.
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bezpieczeñstwa publicznego musi korespondowaæ ze cilejszymi ograniczeniami w zakresie u¿ycia si³y. Si³y zbrojne nie mog¹ byæ zobowi¹zane do
zapewnienia pokoju i ochrony ludnoci, a równoczenie posiadaæ prawo do
u¿ycia si³y mierciononej na takich samych zasadach, jak w czasie dzia³añ
zbrojnych23.
Komitet Praw Cz³owieka w koñcowych obserwacjach dotycz¹cych sprawozdania z³o¿onego przez Izrael w 2003 r. równie¿ stwierdzi³, ¿e w warunkach okupacji wojennej prawo miêdzynarodowe praw cz³owieka znajduje
zastosowanie i zanim zostanie u¿yta si³a miercionona, nale¿y wyczerpaæ
wszystkie mo¿liwoci zaaresztowania osoby podejrzanej o pope³nianie aktu
terrorystycznego24.
W mojej opinii, nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e istnieje obowi¹zek zaaresztowania, a nie zabicia kombatanta lub cz³onka zorganizowanych grup zbrojnych (co dotyczy tak¿e osób cywilnych bior¹cych bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych) w sytuacji, kiedy osoba ta mo¿e zostaæ ujêta bez ¿adnego
ryzyka (lub przy minimalnym ryzyku) dla si³ zbrojnych. Z drugiej strony
nikt nie bêdzie ¿¹da³ od si³ zbrojnych wykonania samobójczej misji na terytorium kontrolowanym przez stronê przeciwn¹, na przyk³ad powstañców celem
raczej ujêcia osoby ni¿ jej zabicia25.
Mimo ¿e nie jest mo¿liwe dok³adne okrelenie intensywnoci si³y u¿ytej
w danej sytuacji przed jej u¿yciem, zasada humanitaryzmu wymaga, aby nie
zadawaæ wiêkszych strat (mieræ, zranienia, zniszczenia) ni¿ jest to konieczne dla osi¹gniêcia legalnej korzyci wojskowej. Okrelenie rodzaju i stopnia
si³y, której u¿ycie jest konieczne dla osi¹gniêcia korzyci wojskowej z ataku
na legalny cel wojskowy, wymaga kompleksowej oceny opartej na wielu operacyjnych i kontekstowych czynnikach. Nie nale¿y zastêpowaæ decyzji i os¹du dowódcy wojskowego przez sztywne i nierealistyczne standardy26.
Jak stwierdzi³ ju¿ J. S. Pictet, zasada humanitaryzmu wymaga, aby
stosowaæ swego rodzaju gradacjê w u¿ytej sile, tzn. jeli mo¿liwe jest ujêcie
danej osoby (kombatanta czy osoby cywilnej bior¹cej bezporedni udzia³
w dzia³aniach zbrojnych przez czas trwania takiego udzia³u) to nale¿y j¹
schwytaæ, a nie raniæ czy zabijaæ; jeli mo¿liwe jest zranienie zamiast zabicia
(a niemo¿liwe jest ujêcie), to nale¿y dan¹ osobê zraniæ. Dopiero w ostatecznoci mo¿na dan¹ osobê zabiæ. Zarówno schwytanie, zranienie, jak i zabicie
23 Ibidem, s. 170 i 172. Zob. te¿ zalecenie u¿ywania w czasie okupacji broni niemierciononej: Nonlethal Weapons and Capabilities, Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations, 2004, s. 3135; dostêpne na stronie internetowej:
http://www.cfr.org/defense-technology/nonlethal-weapons-capabilities/p6793
(04.01.2014).
24 Concluding Observations of the Human Rights Committee: Israel, 2003-08-21
(CCPR/CO/78/ISR), punkty 11 i 15; dostêpne na stronie internetowej: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28symbol%29/CCPR.CO.78. ISR.en?OpenDocument (28.12.2012).
25 Ibidem, s. 56.
26 N. Melzer, Wskazówki interpretacyjne , s. 1042.
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kombatanta (co dotyczy równie¿ osoby cywilnej bior¹cej bezporedni udzia³
w dzia³aniach zbrojnych) mog¹ skutecznie wyeliminowaæ przeciwnika i co za
tym idzie os³abiæ si³y zbrojne strony przeciwnej, w pe³ni w zgodzie z zasad¹
proporcjonalnoci w u¿ytych rodkach27. Eliminowanie przeciwnika nie jest
gr¹ czy te¿ braniem odwetu, lecz koniecznoci¹ wynikaj¹c¹ z sytuacji operacyjnej czy te¿ z zagro¿enia dla w³asnego ¿ycia.

4. Koncepcja Gabrieli Blum i jej implikacje
G. Blum proponuje inn¹ ni¿ dotychczas interpretacjê obowi¹zuj¹cych
zasad miêdzynarodowego prawa humanitarnego. Powiêcê tej propozycji nieco wiêcej uwagi, gdy¿ uwa¿am, ¿e jest ona bardzo ciekawa, a zarazem s³uszna. Zdaniem wspomnianej Autorki, zalet¹ dominuj¹cej dzi interpretacji,
zgodnie z któr¹ kombatant mo¿e zostaæ zabity w ka¿dym czasie, jest jej
prostota i ³atwoæ zastosowania w praktyce. W oparciu o status danej osoby
¿o³nierz mo¿e j¹ zaatakowaæ (kombatant) lub nie (osoba cywilna) i nie musi
anga¿owaæ siê w proces okrelenia, czy stanowi ona zagro¿enie, czy nie28.
Przyjêcie za³o¿enia, ¿e kombatanci mog¹ atakowaæ kombatantów strony
przeciwnej, wtedy gdy stanowi¹ oni zagro¿enie, poci¹ga za sob¹ koniecznoæ
dodatkowego przeszkolenia ¿o³nierzy, podejmowania decyzji i monitorowania
przestrzegania nowych zasad w praktyce. To z kolei poci¹ga za sob¹ dodatkowe koszty, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e te zwiêkszone koszty nale¿y rozpatrywaæ
bior¹c pod uwagê wartoæ ludzkiego ¿ycia29.
G. Blum proponuje, aby zamiast opieraæ siê tylko na samym statusie
kombatanta przyj¹æ obowi¹zek oceny kombatanta pod k¹tem tego, czy stanowi on zagro¿enie w danym czasie i danym miejscu. Ci, którzy takiego zagro¿enia nie stanowi¹, powinni byæ oszczêdzeni. Jak zauwa¿a Autorka, jest
szczególnie uderzaj¹ce, ¿e taka ocena podejmowana w ka¿dym przypadku
indywidualnie jest co do zasady wymagana w odniesieniu do obiektów stanowi¹cych cele wojskowe [tak: art. 52 (2) I Protoko³u dodatkowego  A. Sz.],
lecz nie w stosunku do osób stanowi¹cych takie cele30. To nowe podejcie
wymaga³oby zmiany zasady rozró¿niania. Poza rozró¿nianiem miêdzy kombatantami i osobami cywilnymi, nale¿a³oby dodatkowo rozró¿niaæ miêdzy
kombatantami stanowi¹cymi zagro¿enie, a tymi, którzy zagro¿enia nie sta27 J. S. Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Sijthoff, Leiden
1975, s. 32.
28 G. Blum, op. cit., s. 120.
29 Ibidem. G. Blum przywo³uje krytykê dotychczasowego podejcia ze strony dwóch
filozofów: L. May i A. Kasher. Asa Kasher uwa¿a, ¿e przyjêcie za³o¿enia, i¿ ¿o³nierze na
wojnie mog¹ byæ zabici ca³y czas jest sprzeczne z obowi¹zkami pañstw wobec w³asnych
obywateli, w tym ¿o³nierzy wysy³anych na wojnê. Kasher kwestionuje prawn¹ akceptacjê
w drodze porozumienia miêdzypañstwowego pozwalaj¹c¹ na zabijanie wszystkich ¿o³nierzy.
Podano za: G. Blum, op. cit., s. 118, 138139.
30 G. Blum, op. cit., s. 154.
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nowi¹. G. Blum dodaje, ¿e podobnie jak w przypadku osób cywilnych i domniemania posiadania statusu osoby cywilnej, w odniesieniu do kombatantów nale¿a³oby przyj¹æ domniemanie, ¿e stanowi¹ oni zagro¿enie, które mo¿na jednak obaliæ wykazuj¹c, ¿e w danej sytuacji kombatant nie stanowi
w ogóle zagro¿enia lub jedynie niewielkie31. Domniemanie takie wci¹¿ by³oby zgodne z zasad¹ rozró¿niania. Nawet kombatant niestanowi¹cy zagro¿enia lub stanowi¹cy niewielkie zagro¿enie móg³by zostaæ zabity w ramach
strat incydentalnych lub gdy nie jest mo¿liwe cis³e odró¿nienie go od kombatanta stanowi¹cego zagro¿enie. Zasada powinna byæ taka, ¿e kombatanci
niestanowi¹cy zagro¿enia nie powinni byæ umylnie atakowani, a rozs¹dne
kroki powinny zostaæ podjête celem ich oszczêdzenia32. Zdaniem G. Blum,
oceniaj¹c, czy dany kombatant stanowi zagro¿enie, czy nie, mo¿na wzi¹æ pod
uwagê jego funkcjê. Dla przyk³adu, kucharz wojskowy nie wnosi istotnego
wk³adu w dzia³ania zbrojne33. Poza kucharzem G. Blum wymienia tak¿e:
wojskowych rzeczników prasowych, personel zarz¹dzaj¹cy finansami, policjê
wojskow¹ oraz sêdziów wojskowych. Osoby te rzadko bior¹ bezporedni
udzia³ w dzia³aniach zbrojnych. Wspó³czenie w wielu przypadkach zadania
zwi¹zane z dbaniem o ¿o³nierzy zosta³y powierzone prywatnym kontraktorom wojskowym (na przyk³ad, przygotowywanie posi³ków)34.
W odniesieniu do takich kombatantów, jak wspomniany kucharz wojskowy, zastosowanie mog³aby znaleæ koncepcja bezporedniego udzia³u w dzia³aniach zbrojnych. Ci kombatanci, którzy nie wykonuj¹ funkcji militarnej/
bojowej, mogliby zostaæ zaatakowani, gdyby brali bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych (tj. kiedy stanowili realne zagro¿enie)35. W tym kontekcie
G. Blum proponuje przywrócenie koncepcji kombatantów i niekombatantów
w si³ach zbrojnych z IV Konwencji haskiej z 1907 r.36
Oceniaj¹c zagro¿enie ze strony kombatanta nale¿y wzi¹æ pod uwagê
tak¿e wspomniany ju¿ czynnik czasu, w tym znaczeniu, ¿e kiedy kombatant
pi, k¹pie siê lub gra w pi³kê no¿n¹ nie stanowi zagro¿enia i nie powinien
byæ atakowany37. Postulat G. Blum jest bardzo s³uszny. Autorka ta zauwa¿a,
¿e obecnie obowi¹zuj¹ce miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbrojnych powiêca ¿o³nierzy w imiê ochrony osób cywilnych38. Zgodnie
31
32
33

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 155.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem, s. 156.
37 W tym kontekcie G. Blum rozwa¿a szczególny przypadek wycofuj¹cych siê si³ zbrojnych. Wedle dominuj¹cego pogl¹du mog¹ byæ one atakowane, gdy¿ mog¹ siê nastêpnie
przegrupowaæ i ponownie walczyæ. Mo¿na jednak wskazaæ argument przeciwko takiemu
podejciu: tacy ¿o³nierze mog¹ ju¿ nie wróciæ na pole walki lub wojna mo¿e siê skoñczyæ
zanim zd¹¿¹ to zrobiæ. Innymi s³owy, wcale nie ma pewnoci, ¿e tacy ¿o³nierze bêd¹
w dalszym ci¹gu walczyæ, a wiêc mo¿na ich oszczêdziæ. Zob. The Dispensable , s. 157158.
38 Ibidem, s. 163.
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z tym za³o¿eniem, jedno pañstwo wysy³a grupê ¿o³nierzy, aby walczy³a z
grup¹ ¿o³nierzy wys³an¹ przez inne pañstwo i wynik tej konfrontacji zadecyduje o losie osób cywilnych. ¯o³nierze s¹ tylko narzêdziami wojny. Mundur
definiuje ich jako owe narzêdzia wojny, eliminuj¹c ich indywidualn¹ to¿samoæ39.
Mo¿na w tym miejscu jednak przywo³aæ orzeczenie MTKJ w sprawie
Galicia z 2003 r., w którym Izba Orzekaj¹ca dosz³a do przeciwnego wniosku
i uzna³a za legalny cel wojskowy kombatantów ogl¹daj¹cych mecz pi³ki no¿nej40. Jednak ten sam Trybuna³ w orzeczeniu w sprawie Kordicia i Cerkeza
(Izba Apelacyjna) z 2004 r. stwierdzi³, ¿e [ ] co do zasady  miêdzynarodowe prawo humanitarne zezwala na akty wojny skierowane przeciwko obiektom wojskowym, na przyk³ad wrogim ¿o³nierzom. Niemniej, ogólna legalnoæ
pozbawienia ¿ycia lub okaleczenia wrogiego kombatanta jest ograniczona
przez zasadê koniecznoci i proporcjonalnoci.«Koniecznoæ wojskowa» zosta³a zdefiniowana ju¿ w artykule 14 Kodeksu Liebera z 24 kwietnia 1863 r.
jako koniecznoæ tych rodków, które s¹ niezbêdne dla zapewnienia koñca
wojny oraz które s¹ zgodne ze wspó³czesnym prawem i zwyczajami wojny.
Dalej wskazuje, ¿e niekonieczne lub arbitralne u¿ycie si³y jest zakazane oraz
¿e osoba walcz¹ca mo¿e u¿yæ tylko si³y takiego rodzaju i takiej mocy, jaki
jest konieczny dla pokonania wroga [ ]41. To stwierdzenie jest z kolei
argumentem na rzecz ograniczeñ w u¿ytej sile mierciononej.

5. Charakter obowi¹zku ujêcia, a nie zabicia
Pogl¹d uznaj¹cy, ¿e kombatant nie mo¿e byæ atakowany ca³y czas, lecz
w ostatecznoci jest pogl¹dem pro-humanitarystów (jakbym ich nazwa³a),
lecz wci¹¿ jest liczna grupa pro-militarystów (ponownie moje okrelenie),
którzy pozostaj¹ przy starej zasadzie. A. P. V. Rogers, zwolennik mo¿liwoci
atakowania kombatantów ca³y czas (chyba ¿e s¹ hors de combat), uwa¿a, ¿e
nie ma prawnego obowi¹zku aresztowania, a nie zabicia. Wynika to raczej ze
zdrowego rozs¹dku: jeli to mo¿liwe, nale¿y dan¹ osobê uj¹æ. Zdaniem Rogersa, formu³owanie ograniczeñ w u¿yciu si³y wykracza poza miêdzynarodowe
prawo humanitarne i poza mandat MKCK42 . Mo¿na siê jednak zastanowiæ,
dlaczego z zasady zdrowego rozs¹dku nie uczyniæ obowi¹zku prawnego? Czy
nie wszystkie regu³y prawne powinny byæ zgodne ze zdrowym rozs¹dkiem?
Ponadto, jak usi³owa³am wykazaæ, mo¿na przywo³aæ kilka wa¿nych argumentów przemawiaj¹cych na rzecz zasady ograniczeñ w u¿yciu si³y mierciononej.
39
40

Ibidem, s. 163164.
Prokurator przeciwko S. Galiciowi, Izba Orzekaj¹ca 2003, § 387. Orzeczenia MTKJ
s¹ dostêpne na stronie internetowej: http://www.icty.org/action/cases/4 (05.05.2014).
41 Prokurator przeciwko D. Kordiciowi, M. Cerkezowi, Izba Apelacyjna 2004, § 686.
42 A. P. V. Rogers, Direct Participation in Hostilities: Some Personal Reflections, Military Law and the Law of War Review 2009, No. 48, s. 148.
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Podobnie Y. Dinstein i M. Walzer s¹ zdania, ¿e kombatant mo¿e byæ legalnym celem ataku ca³y czas43.
W raporcie z pi¹tego spotkania ekspertów, zorganizowanego przez
MKCK, wskazano, ¿e spór dotyczy³ charakteru obowi¹zku ujêcia, a nie
zabicia. Jedni wskazywali, ¿e ma on charakter zalecenia lub jedynie obowi¹zku o charakterze politycznym lub moralnym. Kolejna grupa ekspertów
uwa¿a³a, ¿e obowi¹zek ten ma charakter postulatu de lege ferenda. Inni
z kolei byli zdania, ¿e nie jest istotne ród³o zobowi¹zania, lecz jego istota44.
Wskazywano na brak orzecznictwa na potwierdzenie prawnego charakteru
tego obowi¹zku, poza orzeczeniem S¹du Najwy¿szego Izraela z 2005 r.
W orzeczeniu tym S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e zgodnie z prawem zwyczajowym maj¹cym zastosowanie do miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych, osoby cywilne s¹ chronione przed atakami ze strony armii. Jednak¿e
ta ochrona ustaje przez ten czas, gdy osoby cywilne bior¹ bezporedni udzia³
w dzia³aniach zbrojnych. Wyrz¹dzanie szkody takim osobom cywilnym, nawet skutkuj¹cej mierci¹, jest dozwolone pod warunkiem, ¿e nie mo¿na u¿yæ
innych mniej szkodliwych rodków45. Mimo ¿e orzeczenie dotyczy³o osób
cywilnych bior¹cych bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych to wnioski
te mo¿na w pe³ni odnieæ do kombatantów i powstañców.
W innej czêci orzeczenia czytamy, ¿e [ ] jeli terrorysta bior¹cy bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych mo¿e zostaæ aresztowany, przes³uchany i os¹dzony, nale¿y zastosowaæ te rodki. [ ] Areszt, przes³uchanie i proces s¹dowy nie zawsze s¹ jednak mo¿liwe do zastosowania. Czasami taka
mo¿liwoæ w ogóle nie istnieje; czasami obejmuje tak du¿e ryzyko dla ¿ycia
¿o³nierzy, ¿e nie jest wymagane skorzystanie z niej [ ] Jednak¿e, jest to
mo¿liwoæ, któr¹ zawsze nale¿y rozwa¿yæ. Mo¿e to byæ szczególnie mo¿liwe
do wykonania w warunkach okupacji wojennej, w których armia kontroluje
obszar, na którym ma miejsce operacja i gdzie aresztowanie, przes³uchanie
i proces s¹dowy s¹ czasami mo¿liwe [ ]46. Orzeczenie to stanowi argument
na rzecz przyjêcia ograniczeñ w u¿yciu si³y w pe³ni w zgodzie z zasad¹
proporcjonalnoci.
Wed³ug czêci uczestników spotkañ organizowanych przez MKCK, we
Wskazówkach interpretacyjnych MKCK nie sformu³owano nowej regu³y, lecz
jedynie doprecyzowano i wyra¿ono w jasnych s³owach dobrze znan¹ doktrynie wojskowej regu³ê ekonomii si³y (economy of force)47. Zgodnie z innym
43 Podano za: G. Blum, op. cit., s. 117; Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities under the
Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 28.
44 N. Melzer, Fifth Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities.
Summary Report, ICRC, Genewa 2008, s. 13.
45 S¹d Najwy¿szy Izraela, Public Committee Against Torture in Israel v. Government of
Israel, 2005, http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/02/690/007/A34/02007690.A34.pdf, § 60
(05.05.2014).
46 Ibidem, § 40.
47 N. Melzer, Fifth Expert Meeting , s. 1416.
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ciekawym pogl¹dem, zasady humanitaryzmu i koniecznoci wojskowej nie
przewa¿aj¹ nad traktatowym miêdzynarodowym prawem humanitarnym,
ale rz¹dz¹ u¿yciem si³y w granicach ustanowionych przez to prawo. Innymi
s³owy, maj¹ wp³yw na stosowanie traktatowych norm miêdzynarodowego
prawa humanitarnego w praktyce48.
Jeszcze inni byli zdania, ¿e nale¿y odwo³aæ siê do klauzuli Martensa
i dojæ do podobnych wniosków w zakresie ograniczeñ w u¿yciu si³y bez
wykraczania poza ramy miêdzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i siêgania do prawa miêdzynarodowego praw cz³owieka49.
Zgodnie z klauzul¹ Martensa, ( ) w przypadkach nie objêtych niniejszym
protoko³em i innymi umowami miêdzynarodowymi osoby cywilne i kombatanci pozostaj¹ pod ochron¹ i w³adz¹ zasad prawa miêdzynarodowego wynikaj¹cych z ustalonych zwyczajów, zasad humanitaryzmu oraz wymagañ powszechnego sumienia ( ) (art. 1 (2) I Protoko³u dodatkowego). Mo¿na
uznaæ, ¿e gdy przepisy prawa humanitarnego s¹ sformu³owane w sposób
szeroki i niejasny (innymi s³owy, brakuje im precyzji) odpowied na pytanie
o to, co jest dozwolone, powinna zostaæ udzielona bior¹c pod uwagê zasadê
humanitaryzmu wyra¿on¹ w klauzuli Martensa. W razie w¹tpliwoci czy
niejasnego uregulowania nale¿y przyj¹æ zasadê, ¿e to, co nie jest wyranie
dozwolone, jest zakazane.
Klauzula Martensa mo¿e spowodowaæ przekszta³cenie ogólnych zasad
prawa i zasad ludzkoci w zakazy okrelonych zachowañ bez uznawania tych
zasad za odzwierciedlaj¹ce prawo zwyczajowe. Podobnie stwierdzi³a Izba
Orzekaj¹ca MTKJ w orzeczeniu w sprawie Kupreskicia. Uzna³a, ¿e w wietle
sposobu stosowania tej klauzuli przez pañstwa i trybuna³y miêdzynarodowe
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e klauzula Martensa wyranie wskazuje, ¿e zasady miêdzynarodowego prawa humanitarnego mog¹ siê wykszta³ciæ jako prawo zwyczajowe z powodu presji zasad ludzkoci lub wymagañ publicznego sumienia
(under the pressure of the demands of humanity or the dictates of public
conscience), nawet, gdy praktyka pañstw jest sporadyczna lub niespójna.
St¹d w³anie element opinio iuris mo¿e byæ decyduj¹cy dla wykszta³cenia siê
normy zwyczajowej50. Jak zauwa¿a A. Cassese, w zakresie miêdzynarodowego prawa humanitarnego klauzula Martensa polunia (czy te¿ zmniejsza)
wymagania dotycz¹ce praktyki jako elementu normy zwyczajowej, a równoczenie nadaje wiêksze znaczenie opinio iuris51. Tak silne oparcie siê na
opinio iuris  w odniesieniu do norm miêdzynarodowego prawa humanitarnego  mo¿na uznaæ za rozs¹dne i uzasadnione, gdy¿ w przypadku prawa
humanitarnego maj¹cego zastosowanie w konfliktach zbrojnych nie mo¿na
uznaæ faktu braku mo¿liwoci wyra¿enia poparcia dla danej normy w drodze
praktyki za brak tej¿e praktyki jako elementu normy zwyczajowej.
48
49
50
51

Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 23.
Prokurator przeciwko Z. Kupreskiciowi, Izba Orzekaj¹ca MTKJ 2000, § 527.
A. Cassese, International Law, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 161.
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M. N. Schmitt równie¿ jest przeciwny ograniczeniom w u¿yciu si³y. Jego
zdaniem, zasada humanitaryzmu nie jest regu³¹ pozytywnego prawa i przejawia siê w konkretnych przepisach miêdzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, a nie jest samodzielnie stosowana52. Co ciekawe
jednak, ten sam M. N. Schmitt w innej publikacji stwierdza, ¿e atakowanie
z zamiarem wyeliminowania osoby spe³niaj¹cej kryteria kombatanta, której
mieræ nie jest konieczna, jest nielegalne53. Odzwierciedla to dok³adnie wspomniane ograniczenia w u¿yciu si³y, którym M. N. Schmitt siê sprzeciwia.
Przeciwni ograniczeniom w u¿yciu si³y s¹ równie¿ W. H. Boothby, R. S. Taylor
oraz G. Corn i Ch. Jenks. Ci ostatni uwa¿aj¹, ¿e jest to regu³a o charakterze
politycznym, strategicznym, operacyjnym, a nie prawnym i jej sformu³owanie ma co najwy¿ej charakter de lege ferenda54. R. S. Taylor dodaje, ¿e brak
wyranego uregulowania ograniczeñ w ataku w prawie pozytywnym nie
oznacza braku tej regulacji, lecz jest wynikiem wiadomego pominiêcia tych
ograniczeñ przez autorów I Protoko³u dodatkowego. Zdaniem wspomnianego
Autora, I Protokó³ dodatkowy zawiera w art. 49 definicjê ataków, które
obejmuj¹ akty przemocy mog¹ce spowodowaæ zranienia, ale i mieræ. To do
stron konfliktu zbrojnego ma nale¿eæ ocena rodzaju i stopnia si³y, która jest
u¿ywana przeciwko osobom nieuprawnionym do ochrony przed atakami55.
Przepis ten jednak nie wspomina o tym, ¿e ataki s¹ równoznaczne
z zadaniem mierci, skoro okrelenie ataki oznacza akty przemocy w stosunku do przeciwnika zarówno zaczepne, jak i obronne (art. 49 PD I).
W moim przekonaniu, nie mo¿na z tego przepisu wyinterpretowaæ mo¿liwoci zabicia/wyeliminowania kombatanta czy te¿ osoby cywilnej bior¹cej bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych bez ¿adnych ograniczeñ w zakresie
u¿ytej si³y mierciononej.
W. Hays Parks równie¿ uwa¿a, ¿e przyjêcie takich ograniczeñ nie ma
podstaw w prawie miêdzynarodowym oraz ¿e w praktyce ich zastosowanie
jest ma³o realne. Ponadto w jego opinii, sekcja Wskazówek interpretacyjnych
MKCK dotycz¹ca ograniczeñ w u¿yciu si³y narzuca pañstwom regu³y egzekwowania prawa ignoruj¹c, fakt, ¿e miêdzynarodowe prawo humanitarne jest uwa¿ane za lex specialis maj¹ce zastosowanie w czasie konfliktu
52 M. N. Schmitt, The Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in
Hostilities: A Critical Analysis, Harvard National Security Journal 2010, No. 1, s. 41.
53 M. N. Schmitt, State-Sponsored Assassination in International and Domestic Law,
Yale Journal of International Law 1992, No. 17, s. 644.
54 W. H. Boothby, Direct Participation in Hostilities  A Discussion of the ICRC Interpretative Guidance, International Humanitarian Legal Studies 2010, nr 1, s. 164;
G. Corn, Ch. Jenks, Two Sides of the Combatant Coin: Untangling Direct Participation in
Hostilities from Belligerent Status in Non-International Armed Conflicts, University of
Pennsylvania Journal of International Law 20112012, No. 33, s. 347355.
55 R. S. Taylor, The Capture Versus Kill Debate: Is the Principle of Humanity Now Part
of the Targeting Analysis When Attacking Civilians Who Are Directly Participating in Hostilities?, Army Lawyer 2010, s. 109110.
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zbrojnego56. Zdaniem W. Hays Parksa, zgodnie ze wspomnianym wy¿ej pogl¹dem J. S. Picteta, w sytuacji, kiedy mo¿liwe jest wy³¹czenie z walki
przeciwnika poprzez zadanie mu pojedynczej rany, zadanie kolejnej, na przyk³ad kolejny strza³ z broni, stanowi³oby zbêdne cierpienie i prawdopodobnie
zbrodniê wojenn¹57. Taki wniosek jest jednak nadinterpretacj¹ Hays Parksa,
gdy¿ J. S. Pictet do takiego ani nawet podobnego wniosku nie doszed³.
Ponadto, nale¿y jeszcze raz podkreliæ, ¿e formu³uj¹c zasadê czy te¿
propozycjê ograniczeñ w u¿ytej sile wyranie wskazuje siê, ¿e nale¿y je
zastosowaæ, jeli jest to mo¿liwe. A mo¿liwe bêdzie g³ównie w sytuacji okupacji wojennej lub sprawowania kontroli nad terytorium oraz w sytuacji konfrontacji z pojedynczymi ¿o³nierzami w warunkach podobnych do pracy policji w czasie pokoju. ¯o³nierz nie jest w stanie w chwili realnego zagro¿enia
przeprowadzaæ ca³ego procesu analizy i decydowania czy mo¿liwe jest ujêcie,
zranienie, czy ju¿ konieczne jest zabicie ¿o³nierza strony przeciwnej lub
osoby cywilnej bior¹cej bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych. Decyduj¹ce bêdzie w³anie to realnie istniej¹ce zagro¿enie, a decyzja w takiej sytuacji bêdzie podejmowana w u³amku sekundy. Nikt równie¿ w takiej sytuacji
nie liczy iloci zadanych ran i nie rozlicza z tego ¿o³nierza.
W moim przekonaniu, obowi¹zek zastosowania, jeli to mo¿liwe, ograniczeñ w u¿ytej sile, mo¿na uznaæ za obowi¹zek prawny (co najmniej in statu
nascendi), a nie tylko moralny; nie jest to tylko niewi¹¿¹ce zalecenie. Obowi¹zek ten mo¿e byæ zrekonstruowany w oparciu o wskazane wy¿ej przepisy,
w tym z zakresu samego miêdzynarodowego prawa humanitarnego. Wp³yw
prawa miêdzynarodowego praw cz³owieka jest wyrany i jest to, moim zdaniem, tendencja s³uszna, a zarazem tendencja nie do zatrzymania.
Je¿eli chodzi o argumenty na rzecz prawnego charakteru obowi¹zku
raczej odst¹pienia od pozbawienia ¿ycia kombatanta oraz wp³yw prawa miêdzynarodowego praw cz³owieka to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e fundamentalne znaczenie zasady rozró¿niania miêdzy kombatantami a osobami cywilnymi oraz
zastosowania ograniczeñ w u¿ytej sile, zw³aszcza kiedy dochodzi do u¿ycia
si³y mierciononej, potwierdzone zosta³o równie¿ w orzecznictwie trybuna³ów praw cz³owieka.
Jak zauwa¿a P. Grzebyk, najbardziej reprezentatywne w tym kontekcie
s¹ wyroki w sprawach czeczeñskich, gdy¿ w tym przypadku istniej¹ naj56 W. Hays Parks, Part IX of the ICRC Direct Participation in Hostilities Study:
No Mandate, No Expertise, and Legally Incorrect, New York University Journal of International Law and Politics 20092010, No. 42, s. 793830. Zob. te¿: N. Melzer, Keeping
the Balance Between Military Necessity and Humanity: A Response to Four Critiques
of the ICRCs Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities,
New York University Journal of International Law and Politics 20092010, No. 42,
s. 899913.
57 W. Hays Parks, Part IX , s. 818. Zob. te¿: J. D. Ohlin, The Capture-Kill Debate:
Lost Legislative History or Revisionist History?, dostêpne na stronie internetowej: http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2230486 (03.01.2014).
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mniejsze w¹tpliwoci co do faktycznego istnienia konfliktu zbrojnego58. Dla
przyk³adu, w sprawie Esmukhambetov przeciwko Rosji59 z 2011 r. ETPC
stwierdzi³, ¿e u¿ycie si³y, którego skutkiem mo¿e byæ pozbawienie ¿ycia nie
mo¿e byæ wiêksze ni¿ jest to «absolutnie konieczne» [ ], a si³a u¿yta musi
byæ cile proporcjonalna w stosunku do dozwolonych celów wymienionych
w art. 2 (2) EKPC. W tej sprawie Trybuna³ zajmowa³ siê ostrzelaniem
i zbombardowaniem wioski Kogi w Republice Czeczeñskiej przez dwa wojskowe statki powietrzne w 1999 r. Jako ¿e w tym ataku zginê³o dwoje dzieci
i trzy kobiety, a zniszczonych lub uszkodzonych zosta³o oko³o 30 domów,
ETPC uzna³, ¿e atak zosta³ przeprowadzony przez Rosjan bez rozró¿nienia,
mimo ¿e atakuj¹cy zdawali sobie sprawê z obecnoci osób cywilnych w wiosce. Co istotne, Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e argumentem na rzecz tego wniosku
by³o równie¿ to, ¿e w wyniku ataku nie ujêto ¿adnego bojownika60. Zw³aszcza to ostatnie sformu³owanie sugeruje, ¿e nawet w odniesieniu do bojowników w wewnêtrznych konfliktach zbrojnych (co moim zdaniem, mo¿na odnieæ tak¿e do miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych) nale¿y próbowaæ
raczej ich aresztowaæ, zanim siê ich zabije. Cech¹ wspóln¹ tych spraw jest
fakt, ¿e nawet w sytuacji uznania osób za bojowników lub terrorystów (czy
osób podejrzanych o terroryzm), Trybuna³ strasburski przyznawa³ im szerok¹ gamê praw, w tym prawo do ¿ycia, z czego wynika³a koniecznoæ unikania
u¿ycia si³y, zastosowania broni nie powoduj¹cej skutków miertelnych oraz
wczeniejszego ostrze¿enia61. W innym orzeczeniu w sprawie Isayewa, Yusupowa i Basayewa przeciwko Rosji z 2005 r. ETPC potwierdzi³ zastosowalnoæ
praw cz³owieka do sytuacji konfliktu zbrojnego (zw³aszcza ¿e Rosja nie powo³a³a siê na klauzulê derogacyjn¹) i uzna³ w odniesieniu do operacji militarnych, ¿e jest szczególnie koniecznie zbadanie czy operacja zosta³a zaplanowana i czy by³a kontrolowana przez w³adze celem zminimalizowania
w najwiêkszym mo¿liwym stopniu zastosowania si³y mierciononej. W³adze
musz¹ przedsiêwzi¹æ w³aciwe rodki, aby zapewniæ, ¿e ryzyko dla ¿ycia jest
jak najmniejsze62. W skrócie mo¿na uznaæ, ¿e osoba musi stanowiæ powa¿ne
zagro¿enie, aby mo¿liwe by³o u¿ycie wobec niej si³y63.
58 P. Grzebyk, Ochrona ¿ycia osób cywilnych w czasie konfliktu zbrojnego w wietle
orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka [w:] E. Karska (red.), Wp³yw Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka na systemy ochrony praw cz³owieka oraz miêdzynarodowe prawo karne i humanitarne, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Mówi¹ Wieki, Warszawa 2013, s. 69.
59 Orzeczenie w sprawie Esmukhambetov przeciwko Rosji (2011) jest dostêpne na stronie internetowej: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en.
60 Esmukhambetov przeciwko Rosji (2011), § 138, 139, 146, 150. Szerzej zob. P. Grzebyk, Ochrona , s. 7071.
61 C. Droege, Elective affinities? Human rights and humanitarian law, International
Review of the Red Cross 2008, Vol. 90, No. 871, s. 531.
62 Isayewa, Yusupowa i Basayewa przeciwko Rosji (2005), orzeczenie dostêpne na stronie internetowej: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en; § 171.
63 Zob. N. Quenivet, The Right to Life in International Humanitarian Law and Human
Rights Law, [w:] R. Arnold, N. Quénivet (red.), International Humanitarian Law and Hu-
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Warto dodaæ, ¿e w omawianym kontekcie art. 2 (2) EKPC musi byæ
interpretowany w wietle art. 15 (2) stanowi¹cym o przypadkach mierci
bêd¹cych wynikiem zgodnych z prawem dzia³añ wojennych. Warto w tym
miejscu zauwa¿yæ, ¿e Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci wyranie
stwierdzi³, ¿e instrumenty z zakresu prawa praw cz³owieka znajduj¹ zastosowanie równie¿ w czasie wojny. Potwierdzenie dla takiego pogl¹du mo¿na
znaleæ m.in. w opinii doradczej w sprawie legalnoci groby lub u¿ycia broni
j¹drowej z 1996 r., jak równie¿ w opinii doradczej z 2004 roku dotycz¹cej
prawnych konsekwencji wzniesienia muru na okupowanych terytoriach palestyñskich. Szczególnie istotna jest pierwsza opinia, w której Trybuna³ poruszy³ wspomniany wy¿ej przypadek legalnego pozbawienia ¿ycia. MTS po raz
pierwszy musia³ wyranie orzec na temat zwi¹zku ³¹cz¹cego miêdzynarodowe prawo humanitarne i prawo praw cz³owieka. Trybuna³ stwierdzi³, ¿e:
ochrona Miêdzynarodowego paktu praw politycznych i obywatelskich nie
ustaje w czasie wojny, z wyj¹tkiem powo³ania siê na art. 4 [Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych], zgodnie z którym niektóre
prawa mog¹ zostaæ zawieszone w czasie niebezpieczeñstwa publicznego64.
Tym samym MTS uzna³ ci¹g³e zastosowanie Paktu w czasie konfliktu zbrojnego, z czego mo¿na wywieæ komplementarnoæ prawa praw cz³owieka
i miêdzynarodowego prawa humanitarnego. MTS co prawda stwierdzi³, ¿e
wyj¹tki od zakazu arbitralnego pozbawiania ¿ycia s¹ okrelone przez prawo
humanitarne traktowane jako lex specialis, lecz nale¿y podkreliæ, ¿e nie
oznacza to zast¹pienia praw cz³owieka przez prawo humanitarne. Tak wiêc
to miêdzynarodowe prawo humanitarne reguluje dopuszczalnoæ pozbawienia kombatanta ¿ycia. Jednak T. A. Keck wskazuje, ¿e skoro traktatowe
miêdzynarodowe prawo humanitarne nie reguluje w sposób wyrany stopnia
i rodzaju si³y, której u¿ycie jest dozwolone przeciwko legalnym celom wojskowym, to mo¿na uznaæ, ¿e lukê tê wype³nia prawo miêdzynarodowe praw
cz³owieka65. C. Droege wskazuje, ¿e zasada komplementarnoci traktuje prawo miêdzynarodowe jako re¿im, w którym zestawy norm koegzystuj¹
w harmonii. W tym sensie prawa cz³owieka mog¹ byæ interpretowane
w wietle miêdzynarodowego prawa humanitarnego i vice versa66. Zgodnie
z zasad¹ komplementarnoci, w sytuacji luk w jednej dziedzinie prawa wype³niaj¹ je przepisy z drugiej dziedziny prawa. Stosownie do tej koncepcji,
miêdzynarodowe prawo humanitarne jako lex specialis reguluje u¿ycie si³y
man Rights Law. Towards a New Merger in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, LeidenBoston 2008, s. 336.
64 Opinia doradcza MTS z 8 lipca 1996 r. w sprawie legalnoci groby lub u¿ycia broni
j¹drowej, § 25, dostêpna na stronie internetowej: http://www.icj-cij.org/ (dostêp z dnia:
04.02.2015).
65 T. A. Keck, op. cit., s. 153.
66 C. Droege, The Interplay Between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict, Israel Law Review No. 40
(2007), s. 337.
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mierciononej, lecz w przypadku luk lub gdy miêdzynarodowe prawo humanitarne milczy, prawo miêdzynarodowe praw cz³owieka wype³ni lukê67. Jak
usi³owa³a wskazaæ wy¿ej, z samego miêdzynarodowego prawa humanitarnego wynika obowi¹zek odst¹pienia od pozbawienia ¿ycia kombatanta, wtedy
kiedy nie stanowi on/a zagro¿enia i nie wymaga tego koniecznoæ wojskowa.
Wskazane wy¿ej wyroki ETPC implicite to potwierdzaj¹, wtedy kiedy wspomina siê w nich o bojownikach.
Ponadto, zgodnie ze wspó³czesnymi podrêcznikami wojskowymi, zasada
koniecznoci wojskowej pozwala na u¿ycie takiego stopnia i rodzaju si³y,
niezabronionego przez miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbrojnych, który jest wymagany dla osi¹gniêcia dozwolonej korzyci wojskowej, mianowicie ca³kowitego lub czêciowego poddania przeciwnika w jak
najwczeniejszym momencie przy minimum zastosowanych rodków i strat
w ¿yciu ludzkim. Mo¿na tu wskazaæ choæby Manual of the law of armed
conflict wydany przez brytyjskie Ministerstwo obrony w 2004 r.68, NATO
Glossary of the terms and definitions (AAP-6V) z 2008 r.69, amerykañski
Field manual 2710 wydany w 1956 r. przez Departament armii USA70,
amerykañski Commanders handbook on the law of naval operations wydany
przez Departament marynarki wojennej w 2007 r.71, Manual de derecho
operacional Kolumbii wydany w 2009 r., francuski Manuel de droit des con67

T. A. Keck, op. cit., s. 162.
Brytyjski Manual of the law of armed conflict jest dostêpny na stronie internetowej:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27874/
JSP3832004Edition.pdf (05.01.2014), s. 2122 (Military necessity permits a state engaged in
an armed conflict to use only that degree and kind of force, not otherwise prohibited by the
law of armed conflict, that is required in order to achieve the legitimate purpose of the
conflict, namely the complete or partial submission of the enemy at the earliest possible
moment with the minimum expenditure of life and resources).
69 NATO Glossary of the terms and definitions jest dostêpny na stronie internetowej:
http://www.fas.org/irp/doddir/other/nato2008.pdf (05.01.2014). Has³o: minimum force brzmi:
Force, up to and including deadly force, limited to the degree, intensity and duration necessary to achieve the objective.
70 Amerykañski Field manual 2710 jest dostêpny na stronie internetowej: http://
www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/law_warfare-1956.pdf (05.01.2014), s. 3 (The law of
war places limits on the exercise of a belligerents power in the interests mentioned in paragraph 2 and requires that belligerents refrain from employing any kind or degree of violence which is not actually necessary for military purposes and that they conduct hostilities
with regard for the principles of humanity and chivalry).
71 Amerykañski Commanders handbook on the law of naval w punkcie 5.3.1 dotycz¹cym zasady koniecznoci wojskowej stanowi: The principle of military necessity recognizes
that force resulting in death and destruction will have to be applied to achieve military
objectives, but its goal is to limit suffering and destruction to that which is necessary to
achieve a valid military objective. Thus it prohibits the use of any kind or degree of force
not required for the partial or complete submission of the enemy with a minimum expenditure of time, life, and physical resources. Commanders handbook on the law of naval jest
dostêpny na stronie internetowej: http://www.usnwc.edu/getattachment/a9b8e92d-2c8d4779-9925-0defea93325c/1-14M_%28Jul_2007%29_%28NWP%29 (05.01.2014).
68

Dopuszczalnoæ pozbawienia ¿ycia kombatanta...

223

flits armés wydany przez ministerstwo obrony w 2001 r.72, niemiecki Triservice Manual Zdv 15/2: Humanitarian Law in Armed Conflicts wydany
przez ministerstwo obrony w 1992 r.73 czy szwajcarskie Regulations 51.007/
IV, Bases Légales du Comportement A LEngagement wydane w 2005 r.74
Nale¿y zw³aszcza zwróciæ uwagê na kolumbijski Manual de derecho operacional, który jest przejawem najnowszej praktyki pañstw w zakresie przyjêcia ograniczeñ u¿ycia si³y, a zgodnie z którym co do zasady, zasada koniecznoci wojskowej implikuje, ¿e ca³a dzia³alnoæ zwi¹zana z walk¹ zbrojn¹ musi
zostaæ uzasadniona celami wojskowymi, podczas gdy dzia³ania, które nie s¹
konieczne z wojskowego punktu widzenia, s¹ nielegalne. Elementem nieroz³¹cznie zwi¹zanym z koniecznoci¹ wojskow¹ jest ograniczenie, zgodnie z którym zostanie u¿yta tylko ta si³a, która jest konieczna dla osi¹gniêcia korzyci
wojskowej. Jakiekolwiek u¿ycie si³y, które wykracza³oby poza tê korzyæ jest
sprzeczne z zasad¹ koniecznoci wojskowej. Podrêcznik ten dodaje, ¿e nie we
wszystkich okolicznociach mo¿liwe jest dostosowanie zasady koniecznoci
wojskowej do wszystkich sytuacji maj¹cych miejsce w warunkach dzia³añ
zbrojnych. Wystêpuje wiele sytuacji zwi¹zanych z walk¹ zbrojn¹, w których
nie mo¿na zastosowaæ ograniczeñ w u¿yciu si³y bez nara¿ania w³asnych si³
zbrojnych na ryzyko lub bez utraty skutecznoci operacyjnej75. Podrêcznik
kolumbijski bardzo czêsto odwo³uje siê do Wskazówek interpretacyjnych MKCK
i wskazuje, ¿e zalecenie MKCK mo¿e mieæ jednak praktyczne zastosowanie76.
Praktykê pañstw mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co: ogólnie pañstwa walcz¹ce z powstañcami (jako ¿e w chwili obecnej wiêkszoæ konfliktów zbroj72 Manuel de droit des conflits armés jest dostêpny na stronie interntowej : http://
www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/droit-et-defense/droit-des-conflits-armes/droit-desconflits-armes (05.01.2014). Pod haslem Nécessité militaire czytamy : Nécessité militaire:
principe en vertu duquel un belligérant exerce le droit de prendre toutes mesures qui seraient nécessaires pour conduire à bien une opération et qui ne seraient pas interdites par les
lois de la guerre. » (AAP 6, glossaire OTAN de termes et définitions dusage militaire.) Bien
quil ny ait pas de définition juridique universelle de la nécessité militaire, elle sentend
dune urgence quiimpose à un commandant militaire de prendre sans délais les mesures
indispensables pour obtenir laccomplissement de sa mission, le plus rapidement possible,
en recourant à des moyens de violence contrôlés et qui ne tombent pas sous linterdiction du
droit des conflits armés. Ces mesures doivent être licites au regard du droit des conflits
armés. En conséquence, il ne peut être dérogé à une règle du droit des conflits armés en
invoquant la nécessité militaire que lorsquune telle possibilité est expressément prévue par
la règle en question. La nécessité militaire repose sur quatre principes : lurgence, les mesures limitées à lindispensable, le contrôle (dans lespace et dans le temps) de la force employée et le recours à des moyens et méthodes licites.
73 Triservice Manual Zdv 15/2: Humanitarian Law in Armed Conflicts dostêpny na
stronie internetowej: http://www.humanitaeres-voelkerrecht.de/ManualZDv15.2.pdf
(05.01.2014). Punkt 130 zawiera nastêpuj¹ce stwierdzenie: In war, a belligerent may apply
only that amount and kind of force necessary to defeat the enemy. Acts of war are only
permissible if they are directed against military objectives, if they are not likely to cause
unnecessary suffering and if they are not perfidious.
74 Zob. te¿: N. Melzer, Keeping the Balance , s. 908.
75 Podano za: ibidem, s. 910.
76 Ibidem, s. 911.
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nych to konflikty niemiêdzynarodowe) przyjê³y bardziej restrykcyjne i zachowawcze ROE, w wielu przypadkach ograniczaj¹c mo¿liwoæ u¿ycia si³y
mierciononej przez ¿o³nierzy. Praktykê te mo¿na bez wiêkszych w¹tpliwoci rozci¹gn¹æ na miêdzynarodowe konflikty zbrojne, jako ¿e podrêczniki te
nie rozró¿niaj¹ rodzaju konfliktu zbrojnego. Jak zauwa¿a T. A. Keck, zadecydowa³y o tym jednak raczej wzglêdy polityki, a nie prawny obowi¹zek. Jednak w ostatnich latach wielu prawników i s¹dy uznawa³y, ¿e prawo miêdzynarodowe praw cz³owieka rz¹dzi u¿yciem si³y w czasie okupacji i wewnêtrznych konfliktów zbrojnych77.
Mimo ¿e pogl¹d dotycz¹cy ograniczeñ w u¿yciu si³y to wci¹¿ pogl¹d
mniejszociowy, nie mo¿na go lekcewa¿yæ. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sêdziowie
i wp³ywowi prawnicy kszta³tuj¹ opinie rz¹dów i wojskowych. Zgodnie z art. 38
Statutu MTS, orzeczenia s¹dowe stanowi¹ pomocniczy rodek okrelania
norm prawnych. Orzeczenia i praktyka s¹dów i trybuna³ów krajowych, jak
i miêdzynarodowych mog¹ przyczyniæ siê wiêc do wykszta³cenia normy
o wskazanej wy¿ej treci. Orzecznictwo wp³ywa równie¿ na rozwój miêdzynarodowego prawa humanitarnego, zw³aszcza w tym zakresie, gdzie istniej¹
luki lub niejasnoci.
Bior¹c pod uwagê istniej¹c¹ tendencjê do wprowadzania przez pañstwa
ograniczeñ w ROE, zastosowanie ograniczeñ w u¿yciu si³y przyjêtych pod
wp³ywem prawa miêdzynarodowego praw cz³owieka mo¿e zostaæ nied³ugo
uznane za wi¹¿¹c¹ regu³ê zwyczajowego prawa miêdzynarodowego78. Niestety, w chwili obecnej praktyka ta nie wydaje siê jednak wystarczaj¹ca, brakuje równie¿ opinio iuris w tym zakresie, jako ¿e wci¹¿ dominuje pogl¹d promilitarystów, zgodnie z którym kombatant jest legalnym celem ataku
podczas trwania konfliktu zbrojnego. Jak jednak wspomniano wy¿ej, zauwa¿alna jest tendencja do przyjmowania ograniczeñ w stosowaniu si³y mierciononej wobec kombatantów, która to tendencja mo¿e z czasem doprowadziæ
do wykszta³cenia siê normy zwyczajowej.

5. Uwagi koñcowe
Podsumowuj¹c, podczas gdy walcz¹ce si³y nie maj¹ obowi¹zku podejmowania dodatkowego ryzyka dla nich samych lub ludnoci cywilnej, po to, aby
uj¹æ uzbrojonego przeciwnika, to jednak by³oby sprzeczne z zasad¹ humanitaryzmu zabiæ przeciwnika lub nie daæ mu mo¿liwoci poddania siê, kiedy
jest wyranie widoczne, ¿e u¿ycie si³y mierciononej nie jest konieczne79.
Wniosek taki zosta³ przyjêty pod wyranym wp³ywem prawa miêdzynarodowego praw cz³owieka. W rezultacie konkretna operacja militarna wymagaj¹77
78
79

T. A. Keck, op. cit., s. 176.
Ibidem, s. 177.
N. Melzer, Wskazówki interpretacyjne

, s. 1043.
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ca u¿ycia si³y zbrojnej mo¿e, a nawet powinna byæ, oceniana nie tylko
w wietle miêdzynarodowego prawa humanitarnego, ale tak¿e w wietle
prawa miêdzynarodowego praw cz³owieka. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e z regu³y na polu walki, w ogniu walki zabicie kombatanta czy osoby cywilnej
bior¹cej bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych jest praktycznie zawsze
uzasadnione i legalne80.
Argumenty przemawiaj¹ce za uznaniem prawnego obowi¹zku prawnego
obowi¹zku postulatu odst¹pienia od pozbawienia ¿ycia kombatanta obejmuj¹:
 konkretne przepisy miêdzynarodowego prawa humanitarnego (Deklaracja petersburska z 1868 r., art. 22 Regulaminu haskiego z 1907 r., art. 35
(1) I Protoko³u dodatkowego z 1977 r.);
 praktykê pañstw znajduj¹c¹ swoje odbicie w podrêcznikach wojskowych oraz ROE uwzglêdniaj¹cych omawiane ograniczenia w u¿ywanej sile
mierciononej;
 pogl¹dy przedstawicieli doktryny wykazuj¹ce siê du¿¹ si³¹ oddzia³ywania (np. koncepcja J. S. Picteta), a w przysz³oci kto wie mo¿e tak¿e G. Blum;
 zasada ekonomii si³y i zdrowego rozs¹dku, których nie nale¿y lekcewa¿yæ.
LEGALITY OF KILLING COMBATANTS IN LIGHT
OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
Key words:

international humanitarian law, combatant, military necessity, proportionality
in the means used, principle of distinction
Summary

The aim of this paper is to answer the question of legality and proportionality of killing a
combatant which term also includes rebels in non-international armed conflicts. Are there any
factors that may influence the traditional rule of international humanitarian law that a combatant is a military objective all the time and may be attacked anytime and anywhere, whether
he or she fights or sleeps? The author presents the most important principles of international
humanitarian law such as principle of distinction and especially principle of proportionality
when attacking a legal military objective. Using those principles with the strong emphasis on
proportionality the author attempts to answer the question mentioned above. It seems that
according to the current state of international humanitarian law killing combatants is legal
based only on their status and not any real or perceptive threat they pose, although it should
be postulated to use it as a means of last resort. The paper offers many arguments against the
traditional interpretation of international humanitarian law. Much attention will be devoted to
a very interesting and commendable proposition of G. Blum of an alternative interpretation of
the principles of humanitarian law.
80 Zob. A. Szpak, Selektywna eliminacja , s. 37. Na temat obowi¹zku raczej ujêcia ni¿
zabicia zob. równie¿ wymianê pogl¹dów jaka nast¹pi³a na ³amach The European Journal
of International Law pomiêdzy R. Goodmanem a M. N. Schmittem (pod koniec 2013 r.):
R. Goodman, The Power to Kill or Capture Enemy Combatants, The European Journal of
International Law 2013, nr 3, s. 819853; M. N. Schmitt, Wound, Capture, or Kill:
A Reply to Ryan Goodmans The Power to Kill or Capture Enemy Combatants, The European Journal of International Law 2013, No. 3 s. 855861.
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Wprowadzenie
Coroczne spotkania papie¿a praw cz³owieka Jana Paw³a II z korpusem
dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej s¹ wnikliw¹ diagnoz¹ stanu wiata i porz¹dku miêdzynarodowego1. Jan Pawe³ II  podobnie
jak Pius XII2, Jan XXIII3 czy Pawe³ VI4  by³ zdecydowanym przeciwnikiem
wojny. By³ wiadomy z³a ka¿dej wojny, jej ceny okupionej p³aconej strasznym
cierpieniem i mierci¹ wielu niewinnych ludzi. W swoich przemówieniach do
korpusu dyplomatycznego oraz orêdziach wyg³aszanych na wiatowy Dzieñ
Pokoju5 wskazywa³, ¿e obowi¹zkiem ka¿dego cz³owieka jest sta³e i systematyczne budowanie pokoju:
1 R. Kuniar, Wstêp do przemówieñ do korpusu dyplomatycznego, w: Jan Pawe³ II.
Dzie³a zebrane, t. 5: Orêdzia, przes³ania, przemówienia okolicznociowe, Kraków 2007,
s. 437.
2 Pius XII, Orêdzie, 24.08.1939, AAS 31 (1939) 334: Przez pokój nic nie ginie, przez
wojnê mo¿na utraciæ wszystko.
3 Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris o pokoju miêdzy wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwoci, mi³oci i wolnoci, 11.04.1963, AAS 55 (1963) 257304.
4 Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio o popieraniu rozwoju ludów, 26.03.1967,
AAS 59 (1967) 257299.
5 Wykaz tematów wiatowych Dni Pokoju od 1979 do 2005 r.: Osi¹gniemy pokój
 wychowuj¹c do pokoju (1979), Prawda si³¹ pokoju (1980), Chcesz s³u¿yæ sprawie pokoju  szanuj wolnoæ (1981), Pokój dar Boga  powierzony ludziom (1982), Dialog na
rzecz pokoju  wyzwaniem dla naszych czasów (1983), Pokój rodzi siê z serca nowego
(1984), Pokój i m³odzi id¹ razem (1985), Pokój jest wartoci¹, która nie zna podzia³ów
na pó³nocpo³udnie, wschódzachód: Jest tylko jeden pokój (1986), Rozwój i solidarnoæ:
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( ) cz³owiek XXI wieku bêdzie musia³ wykszta³ciæ w sobie poczucie odpowiedzialnoci. Przede wszystkim odpowiedzialnoci osobistej, rozwijaj¹c poczucie
obowi¹zku i postawê uczciwoci w pracy: korupcja, przestêpczoæ zorganizowana
ani biernoæ nigdy nie mog¹ prowadziæ do prawdziwej i zdrowej demokracji. Ale
trzeba do tego dodaæ tak¿e poczucie odpowiedzialnoci wobec innych: troskê
o najubo¿szych, udzia³ w strukturach wzajemnej pomocy w miejscu pracy i na
p³aszczynie socjalnej, szacunek dla przyrody i rodowiska  wszystkie te imperatywy trzeba realizowaæ, aby mo¿na by³o zbudowaæ wiat, który umo¿liwi wy¿sz¹ jakoæ wspólnego ¿ycia. Nigdy wiêcej jedni oddzieleni od drugich! Nigdy
wiêcej jedni przeciw drugim! Wszyscy razem, solidarni, wiadomi obecnoci
Boga! (2000).
Jedynie poszanowanie uprawnionych aspiracji jednych i drugich, powrót do sto³u rokowañ i konkretne zaanga¿owanie wspólnoty miêdzynarodowej mog¹ doprowadziæ do pocz¹tku rozwi¹zania tego konfliktu. Prawdziwy i trwa³y pokój
nie mo¿e siê ograniczaæ do zwyk³ej równowagi stoj¹cych naprzeciw siebie si³.
Jest on przede wszystkim owocem czynów moralnych i dzia³añ prawnych (2004).

Dyplomatyczna dzia³alnoæ Stolicy Apostolskiej
Watykan jest siedzib¹ najwy¿szych w³adz Kocio³a rzymskokatolickiego
i rezydencj¹ g³owy pañstwa  papie¿a6, natomiast Stolica Apostolska stanowi
podmiot prawa miêdzynarodowego. Znaczenie pojêcia Stolica Apostolska
zale¿ne jest od kontekstu u¿ycia: mo¿e to byæ sam papie¿ lub papie¿ i Kuria Rzymska, mo¿e to byæ ogólne okrelenie reprezentacji wspólnoty wiernych Kocio³a katolickiego na forum miêdzynarodowym i wobec innych
wspólnot religijnych. Przez Kuriê Rzymsk¹ rozumie siê ogó³ kongregacji7,
dwie drogi wiod¹ce do pokoju (1987), Wolnoæ religijna warunkiem pokojowego wspó³¿ycia (1988), Poszanowanie mniejszoci warunkiem pokoju (1989), Pokój z Bogiem Stwórc¹, pokój z ca³ym stworzeniem (1990), Poszanowanie sumienia ka¿dego cz³owieka warunkiem pokoju (1991), Wierz¹cy zjednoczeni w budowaniu pokoju (1992), Jeli pragniesz
pokoju, wyjd naprzeciw ubogim (1993), Rodzina ród³em pokoju dla ludzkoci (1994),
Kobieta wychowawczyni¹ do ¿ycia w pokoju (1995), Zapewnijmy dzieciom przysz³oæ
w pokoju (1996), Przebacz, a zaznasz pokoju (1997), Sprawiedliwoæ ka¿dego cz³owieka
 ród³em pokoju dla wszystkich (1998), Poszanowanie praw cz³owieka warunkiem prawdziwego pokoju (1999), Na ziemi pokój ludziom, których Bóg mi³uje (2000), Dialog miêdzy kulturami drog¹ do cywilizacji mi³oci i pokoju (2001), Nie ma pokoju bez sprawiedliwoci, nie ma sprawiedliwoci bez przebaczenia (2002), Encyklika Pacem in terris
 nieustanne zobowi¹zanie (2003), Zawsze aktualne zadanie: Wychowywaæ do pokoju
(2004) i Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj (2005).
6 Inaczej Biskup Rzymski, nastêpca wiêtego Piotra Aposto³a, G³owa Kolegium Biskupów, Zastêpca Chrystusa. Na mocy swego urzêdu papie¿ posiada w³adzê najwy¿sz¹, pe³n¹
(ustawodawcz¹, wykonawcz¹, s¹downicz¹), bezporedni¹ i powszechn¹, jest najwy¿szym
ludzkim prawodawc¹ w Kociele, poniewa¿ jedynie prawo Bo¿e oraz cel Kocio³a ograniczaj¹ jego w³adzê.
7 Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Pastor bonus, 28.06.1988, AAS 80 (1988) 841
934 [skrót PB]: 1. Kongregacja Nauki Wiary z Papiesk¹ Komisj¹ Biblijn¹ i Miêdzynarodow¹ Komisj¹ Teologiczn¹ (PB, III. Kongregacje, art. 4855), 2. Kongregacja Kocio³ów
Wschodnich (PB, III. Kongregacje, art. 56-61), 3. Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny
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trybuna³ów8 i urzêdów9, którymi pos³uguje siê papie¿ w zarz¹dzaniu ca³ym
Kocio³em. Centralnym organem w Kurii Rzymskiej jest Sekretariat Stanu10,
w sk³ad którego wchodz¹ dwie sekcje: ds. ogólnych i ds. relacji z pañstwami11.
Sekcja relacji z pañstwami, czyli sekcja druga Sekretariatu Stanu zajmuje siê miêdzynarodow¹ i dyplomatyczn¹ dzia³alnoci¹ Stolicy Apostolskiej.
Sekcj¹ t¹ kieruje sekretarz obdarzony godnoci¹ arcybiskupa tytularnego,
który wspomagany jest przez podsekretarza, we wspó³pracy z kardyna³ami
i biskupami. Szczegó³owe zadania sekcji drugiej okrelone zosta³y w artykule
4547 Konstytucji apostolskiej Pastor Bonus z 1988 roku: prowadzi sprawy,
wymagaj¹ce kontaktów z pañstwami i organizacjami miêdzynarodowymi,
maj¹cymi charakter organizacji rz¹dowych, w tym tak¿e zawieranie konkordatów i temu podobnych umów; reprezentowanie Stolicy Apostolskiej na
forum organizacji i konferencji miêdzynarodowych; w szczególnych okolicznociach  na zlecenie Ojca wiêtego i w porozumieniu z kompetentnymi
dykasteriami Kurii  obsadzanie urzêdów w Kocio³ach partykularnych,
a tak¿e ich ustanawianie i zmiana ich struktur; w cis³ej wspó³pracy
z Kongregacj¹ ds. Biskupów mianowanie biskupów w krajach, które zawar³y
ze Stolic¹ Apostolsk¹ traktaty lub umowy oparte na prawie miêdzynarodowym12. Wa¿n¹ rolê odgrywa tak¿e Papieska Rada Iustitia et Pax, której
g³ównym zadaniem jest troska o rozwój sprawiedliwoci i promowanie pokoju na wiecie, zgodnie z Ewangeli¹ i katolick¹ nauk¹ spo³eczn¹13.
Papie¿a przy Kocio³ach partykularnych i pañstwach oraz organizacjach
miêdzynarodowych reprezentuj¹ legaci papiescy trzech kategorii. Pierwsz¹
kategoriê legatów stanowi¹ tzw. delegaci apostolscy ustanawiani zazwyczaj
w pañstwach, z którymi Stolica Apostolska nie utrzymuje sta³ych stosunków
dyplomatycznych. Do drugiej kategorii legatów papieskich nale¿¹ legaci wys³ani do Kocio³ów partykularnych oraz do pañstw i ich rz¹dów: nuncjusz
Sakramentów (PB, III. Kongregacje, art. 62-70), 4. Kongregacja ds. Spraw Kanonizacyjnych (PB, III. Kongregacje, art. 71-74), 5. Kongregacja ds. Biskupów wraz z Papiesk¹ Komisj¹ dla Ameryki £aciñskiej (PB, III. Kongregacje, art. 75-84), 6. Kongregacja Ewangelizacji Narodów, wczeniej zwana Kongregacj¹ Rozkrzewiania Wiary (PB, III. Kongregacje,
art. 85-92), 7. Kongregacja ds. Duchowieñstwa z Papiesk¹ Komisj¹ ds. strze¿enia dziedzictwa historyczno-artystycznego ca³ego Kocio³a (PB, III. Kongregacje, art. 93-104), 8. Kongregacja ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego (PB,
III. Kongregacje, art. 105-111) i 9. Kongregacja Edukacji Katolickiej (PB, III. Kongregacje,
art. 112-116).
8 Penitencjaria Apostolska, Trybuna³ Roty Rzymskiej, Najwy¿szy Trybuna³ Sygnatury
Apostolskiej.
9 Np. Kamera Apostolska, Administracja Patrimonium Stolicy Apostolskiej, Prefektura
Spraw Ekonomicznych.
10 PB, II. Sekretariat Stanu, art. 39-40. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kociele, Warszawa 2011, s. 113.
11 U¿ywane w literaturze nazwy: sekcja ds. stosunków z pañstwami; sekcja ds. kontaktów z pañstwami.
12 J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kociele, dz. cyt., s. 113.
13 PB, V. Papieskie Rady, art. 142-144.
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apostolski, pronuncjusz apostolski i internuncjusz apostolski. Trzecia kategoria legatów papieskich to przedstawiciele Stolicy Apostolskiej przy organizacjach miêdzynarodowych oraz na kongresach i zjazdach miêdzynarodowych,
m.in. sta³y obserwator i obserwator ad hoc14 . Zadania legatów papieskich
w stosunkach wewn¹trzkocielnych okrela Kodeks Prawa Kanonicznego
w kan. 364: G³ównym zadaniem legata papieskiego jest zacienianie i umacnianie coraz bardziej wiêzów ³¹cz¹cych Stolicê Apostolsk¹ z Kocio³ami partykularnymi15. Z kolei kan. 365 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego okrela
zadania legatów papieskich w stosunkach z pañstwami: podtrzymywanie
i o¿ywianie wiêzów miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rz¹dem; prowadzenie rokowañ w zakresie spraw dotycz¹cych stosunków Kocio³a i Pañstwa oraz
w sposób szczególny pertraktowanie o zawarcie konkordatu czy innych tego
rodzaju uk³adów, jak równie¿ wprowadzenie ich w ¿ycie.
Korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej16 nale¿y
odró¿niæ od korpusu dyplomatycznego akredytowanego w pañstwie w³oskim.
Jak podkreli³ Jan Pawe³ II w przemówieniu z 1979 roku Stolica Apostolska
wyra¿a swój szacunek dla tradycji i kultury ka¿dego ludu i narodu, pragnie
s³u¿yæ pokojowi nie poprzez dzia³alnoæ polityczn¹, ale poprzez wartoci duchowe i moralne. Stolica Apostolska utrzymuje kontakty dyplomatyczne ze
180 pañstwami; jako jedne z ostatnich, 22 lutego 2013 roku, zosta³y nawi¹zane stosunki dyplomatyczne z Republik¹ Sudanu Po³udniowego na szczeblu
nuncjatury apostolskiej i ambasady. Z Polsk¹ stosunki dyplomatyczne Stolica Apostolska utrzymuje za porednictwem nuncjusza apostolskiego. W naszym kraju o tradycjach katolickich przyjêta jest praktyka daj¹ca pierwszeñ-

14

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS
75 II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu, Poznañ 1984 [skrót KPK 1983], kan. 362-367. J. Krukowski, Prawo
administracyjne w Kociele, dz. cyt., s. 121124.
15 KPK 1983, kan. 364: Tak wiêc w odniesieniu do powierzonego mu okrêgu, do papieskiego legata nale¿y: 1° przesy³anie do Stolicy Apostolskiej wiadomoci na temat warunków, w których znajduj¹ siê Kocio³y partykularne, i o tym wszystkim, co dotyczy ¿ycia
samego Kocio³a i dobra dusz; 2° wspieranie biskupów czynem i rad¹, nie naruszaj¹c jednak wykonywania przyznanej im prawem w³adzy; 3° o¿ywianie czêstych kontaktów z Konferencj¹ Episkopatu przez udzielanie jej wszechstronnej pomocy; 4° gdy idzie o nominacjê
biskupów: przesy³anie lub proponowanie Stolicy Apostolskiej nazwisk kandydatów, jak równie¿ przeprowadzanie procesu informacyjnego odnonie do kandydatów, z zachowaniem
norm wydanych przez Stolicê Apostolsk¹; 5° usilne popieranie tego, co s³u¿y utrwaleniu
pokoju, rozwoju postêpu i zgodnej wspó³pracy miêdzy narodami; 6° podejmowanie wraz
z biskupami odpowiednich kontaktów miêdzy Kocio³em katolickim oraz innymi Kocio³ami lub wspólnotami kocielnymi, a nawet i religiami niechrzecijañskimi; 7° podejmowanie, dzia³aj¹c wspólnie z biskupami, u kieruj¹cych pañstwem obrony tego, co jest zwi¹zane
z misj¹ Kocio³a i Stolicy Apostolskiej; 8° wykonywanie ponadto pe³nomocnictw oraz wype³nianie innych poleceñ, przekazanych mu przez Stolicê Apostolsk¹.
16 Obecnie Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pe³nomocnym Rzeczypospolitej Polskiej
przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltañskich jest Piotr Nowina-Konopka.
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stwo przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej17. Nuncjusz jest zwyczajowo dziekanem korpusu dyplomatycznego i jest to funkcja o charakterze reprezentacyjnym i ceremonialnym (dziekan nie posiada uprawnieñ w³adczych
w stosunku do pozosta³ych dyplomatów). Pierwszym nuncjuszem w wolnej
Polsce w latach 19191921 by³ kardyna³ Ambrogio Damiano Achille Ratti,
póniejszy papie¿ Pius XI. Od 1989 do 2010 roku nuncjuszem apostolskim
w Polsce by³ arcybiskup Józef Kowalczyk. Dnia 30 czerwca 2010 r. Benedykt
XVI mianowa³ nuncjuszem apostolskim w Polsce abpa Celestino Migliore,
ówczesnego sta³ego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Misjê nuncjusza apostolskiego w Polsce
abp Migliore rozpocz¹³ 10 wrzenia 2010 roku.

Ogólna charakterystyka przemówieñ papieskich do korpusu
dyplomatycznego
Na pocz¹tku ka¿dego roku Ojciec wiêty Jan Pawe³ II spotyka³ siê
z cz³onkami korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej18. Spotkanie otwiera³ dziekan korpusu dyplomatycznego, który sk³ada³
Ojcu wiêtemu ¿yczenia noworoczne i wyra¿a³ uznanie dla dzia³alnoci Papie¿a i Stolicy Apostolskiej, s³u¿¹cej dobru ca³ej spo³ecznoci miêdzynarodowej. Dziekan korpusu nawi¹zywa³ tak¿e do papieskiego orêdzia na Dzieñ
Pokoju oraz wypowiedzi na forum ró¿nych organizacji miêdzynarodowych,
w których wyst¹pi³ Jan Pawe³ II. Po wyst¹pieniu dziekana korpusu dyplomatycznego g³os zabiera³ Ojciec wiêty, które dokonywa³ przegl¹du podstawowych problemów, charakteryzuj¹cych sytuacjê na wiecie. Przemówienia koñczy³y siê ¿yczeniami, sk³adanymi przez Ojca wiêtego, kierowanymi do
dyplomatów i ich rodzin, krajów i ludów z których pochodz¹ oraz krajów, które
reprezentuj¹ i rz¹dów, w imieniu których pe³ni¹ funkcje przy Stolicy Apostolskiej.
W sumie Papie¿ Jan Pawe³ II wyg³osi³ 29 przemówieñ do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej:
 20.10.1978 r., S³u¿ba Kocio³a dla ludzkoci19,
 12.01.1979 r., Pokój i postêp dla ca³ego wiata20,
 14.01.1980 r., Koció³ wspó³czesnego wiata w s³u¿bie wielkiej sprawy
pokoju21,
17 Konwencja wiedeñska o stosunkach dyplomatycznych, 18.04.1961 (Dz.U. 1965,
Nr 37, poz. 232), art. 16 ust. 3: Niniejszy artyku³ nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu
praktyki, która jest lub mog³aby byæ przyjêta przez pañstwo przyjmuj¹ce w odniesieniu do
pierwszeñstwa przedstawiciela Stolicy Apostolskiej.
18 Tradycyjne audiencje dla korpusu dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej kontynuowane s¹ przez Ojca wiêtego Franciszka, który przedstawia stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec najwa¿niejszych problemów wspólnoty miêdzynarodowej.
19 Jan Pawe³ II. Dzie³a zebrane, t. 5, dz. cyt., s. 441442.
20 Tam¿e, s. 443446.
21 Tam¿e, s. 447452.
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 12.01.1981 r., Stolica Apostolska wobec problemów ludzkoci22,
 16.01.1982 r., Koció³ wobec najwiêkszych problemów wspó³czesnego
wiata23,
 15.01.1983 r., Za³o¿enia i cele miêdzynarodowej dzia³alnoci Stolicy
Apostolskiej24,
 14.01.1984 r., Nie ma dnia do stracenia25,
 12.01.1985 r., Wzajemnoæ, solidarnoæ, wspó³praca26,
 11.01.1986 r., Pokój nie jest mo¿liwy bez solidarnoci i sprawiedliwoci27,
 10.01.1987 r., Pokój przekracza ludzkie si³y28,
 09.01.1988 r., Od czego zale¿y prawdziwy i trwa³y pokój?29,
 09.01.1989 r., Transcendentne podstawy godnoci i praw cz³owieka30,
 13.01.1990 r., Europa i wiat na progu ostatniej dekady XX wieku31,
 02.01.1991 r., Bramy nadziei32,
 11.01.1992 r., Narody maj¹ prawo do wyboru w³asnego sposobu mylenia i ¿ycia33,
 16.01.1993 r., Wojna i ubóstwo: dwie plagi nêkaj¹ce ludzkoæ34,
 15.01.1994 r., Budujmy mosty miêdzy ludmi i narodami35,
 09.01.1995 r., Stolica Apostolska jest g³osem, na który czeka ludzkie
sumienie36,
 13.01.1996 r., wiat³a i cienie wspó³czesnego wiata37,
 13.01.1997 r., W s³u¿bie pokoju, sprawiedliwoci i solidarnoci38,
 10.01.1998 r., Wiernoæ niepisanemu prawu sumienia39,
 11.01.1999 r., Oby wszyscy odkryli mi³oæ Ojca wszechwiata40,
 10.01.2000 r., Wszyscy jestemy odpowiedzialni za wszystkich41,
 19.05.2000 r., ¯ycie jest darem i trzeba go broniæ42,
22
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 13.01.2001 r., Wszyscy razem ratujmy cz³owieka43,
 10.01.2002 r., Otwórzmy serca i umys³y na wyzwania naszych czasów44,
 13.01.2003 r., Nie mierci, egoizmowi i wojnie! Tak ¿yciu i pokojowi!45,
 12.01.2004 r., W trosce o lepsz¹ przysz³oæ rodziny ludzkiej46,
 10.01.2005 r., Wyzwania stoj¹ce przed ludzkoci¹: ¿ycie, chleb, pokój
i wolnoæ47.
Wszystkie powy¿sze przemówienia stanowi³y komentarz do bie¿¹cych
spraw miêdzynarodowych oraz przedmiot refleksji wielu osób zaanga¿owanych na rzecz zagwarantowania praw i godnego ¿ycia wszystkim ludziom na
ziemi. Papie¿ przypomina³ najwa¿niejsze wydarzenia, jakie mia³y miejsce w
okresie minionego roku w relacjach Stolicy Apostolskiej z poszczególnymi
pañstwami:
Dlatego w³anie delegacja Stolicy Apostolskiej musia³a zabraæ g³os na spotkaniu
w Belgradzie w padzierniku 1977 roku, powo³uj¹c siê na deklaracje potwierdzone podczas helsiñskiej Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie,
przede wszystkim na te z nich, które mówi¹ o wolnoci religijnej (1979).
W tym kontekcie t³umaczy siê mój czynny udzia³ w dziele mediacji w sporze
o tzw. strefê po³udniow¹, aby godne szacunku i wielkoduszne narody o starodawnej tradycji chrzecijañskiej  Chile i Argentyna  mog³y wreszcie wejæ na
drogê dobrobytu i postêpu, bez naruszania tego bezcennego skarbu, jakim jest
prawdziwy pokój (1982).

Przywo³ywa³ tak¿e liczne wizyty szefów pañstw w Watykanie. W swoim
pierwszym przemówieniu z 1978 roku Papie¿ Polak zobowi¹za³ siê, ¿e bêdzie
dok³ada³ starañ, aby ka¿demu narodowi okazywaæ taki szacunek, do jakiego
ma prawo. Przez ca³y swój pontyfikat konsekwentnie realizowa³ to zobowi¹zanie. Pielgrzymowa³ do najbardziej zapalnych punktów wiata, aby pomagaæ w rozwi¹zywaniu konfliktów. Wielokrotnie anga¿owa³ siê w dialog ze
wszystkimi religiami oraz d¹¿y³ do przywrócenia jednoci chrzecijan. Przywo³ywa³ historiê Polski  jego ojczyzny, która nauczy³a go szanowaæ wartoci
ka¿dego ludu i narodu oraz przypomina³ pielgrzymki apostolskie, które mia³y na celu s³u¿bê sprawie pokoju:
Mia³em te¿ szczególny d³ug do sp³acenia wobec narodu polskiego, i to by³ powód
mojej pielgrzymki w czerwcu ubieg³ego roku. By³a to pierwsza wizyta papie¿a
na tej ziemi, u tego narodu, co wiêcej  by³a to wizyta pierwszego papie¿a
pochodz¹cego z polskiej ziemi, pierwszego papie¿a s³owiañskiego. Jak¿e wyraziæ
si³ê uczuæ, które towarzyszy³y tej pielgrzymce odzwierciedlaj¹cej historiê
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i wspó³czesnoæ zarazem! Poza aspektem osobistym pielgrzymka ta mia³a znaleæ swe miejsce w szerszej wizji historycznej, opieraj¹cej siê na wierze i na
tradycji chrzecijañskiej, i mia³a daæ wiadectwo jednoci, która  pomimo tylu
przejæ dziejowych, ¿ywych po dzi dzieñ  ³¹czy Koció³ z narodem. Muszê tak¿e
podkreliæ kurtuazjê i gocinnoæ wówczas okazane mi przez w³adze polskie
(1980).

Niejednokrotnie podkrela³, ¿e chrzecijanie s¹ odpowiedzialni za dobr¹
nowinê o pokoju, poprzez przyczynianie siê do wzrostu poszanowania ¿ycia,
godnoci osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw, sprawiedliwoci spo³ecznej.
Papie¿ Polak bezustannie podkrela³ jak wa¿na jest modlitwa o pokój.
Wspomina³ wiatowy Dzieñ Modlitwy o Pokój w Asy¿u z 1986 roku, kiedy po
raz pierwszy modlili siê w swej obecnoci przedstawiciele 13 religii niechrzecijañskich i wielu chrzecijañskich wspólnot i Kocio³ów. Modlitwa jednak
musi byæ wyrazem woli dzia³ania i pokonywania przeszkód poprzez zdecydowanie zaanga¿owanie w rzeczywistoæ pokoju. Nie mo¿na prosiæ o pokój
i jednoczenie pozostawaæ biernym:
( ) jedna strona nie mo¿e zbudowaæ pokoju bez udzia³u drugiej, czyli w sposób
unilateralny (1983).
Koció³ wzywa do dzia³ania z mi³oci¹, w duchu braterstwa i s³u¿by  czego
nauczy³ siê od Chrystusa; jest przekonany, ¿e bez takiego podejcia wielkie
s³owa o pokoju, sprawiedliwoci i solidarnoci mog¹ staæ siê jak cymba³y
 dwiêcz¹ce bez ¿adnego innego efektu (1984).
Autentyczna modlitwa przemienia ludzkie serca. Bóg zna dobrze nasze potrzeby. Je¿eli zachêca nas do tego, bymy prosili o pokój, to dlatego, ¿e owa pokorna
proba w tajemniczy sposób przemienia cz³owieka, prosz¹cego, sprawia, ¿e
wkracza on na drogê pojednania i braterstwa (1987).

Jan Pawe³ II podkrela³, ¿e misj¹ dyplomatów jest poszukiwanie wspólnego dobra w duchu respektowania kompetencji wszystkich stron. Tym
wspólnym dobrem ludzkoci jest zagwarantowanie praw cz³owieka. Wielokrotnie nazywa³ ambasadorów ludmi pokoju, bowiem ich praca i osobiste
powo³anie ma na celu zapewnienie rodakom rodków do zachowania pokoju.
Papie¿ mówi³ dyplomatom o gnêbi¹cym go smutku z powodu wojen (w krajach Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji czy Ameryki £aciñskiej), deptania praw
cz³owieka, prawa do swobodnego wyznawania religii48. Wszelkie klêski
¿ywio³owe (niszczycielskie cyklony, inwazja szarañczy), barbarzyñskie akty

48 R. Kuniar, Wstêp do przemówieñ do Korpusu Dyplomatycznego, op. cit., s. 439;
G. Feliciani, La libertà religiosa nel magistero di Giovanni Paolo II, Ius Canonicum 1999,
s. 921929; S. Ferrari, Verso una nuova politica mediterranea della S. Sede, Rivista di
Studi Politici Internazionali 1 (297) (styczeñ  marzec 2008), s. 3752; J. Rabanus, Europa in der Sicht Papst Johannes Pauls II.: eine Herausforderung für die Kirche und die
europäische Gesellschaft, Verlag Ferd. Schöningh GmbH & Co KG 2004, s. 59n.
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terroryzmu, tragiczne zamachy i masakry dokonywane przez terrorystów
oraz nieludzka przemoc przepe³nia³y serce Papie¿a niepokojem:
Moja myl i modlitwa kieruje siê równie¿ ku tylu innym problemom powa¿nie
zak³ócaj¹cym ¿ycie wiata w³anie w tych dniach, a które ponownie powoduj¹
tyle mierci, zniszczeñ i goryczy w krajach, w których mieszka niewielu katolików, a które równie¿ drogie s¹ Stolicy Apostolskiej: ledzimy dramatyczne wydarzenia w Iranie i z wielk¹ uwag¹ ws³uchujemy siê w wiadomoci na temat
kraju Khmerów i ca³ej ludnoci tak ju¿ przecie¿ przez los dowiadczonej Azji
po³udniowo-wschodniej (1979).
Bowiem cierpi tu nie tylko syn Polski, ale równie¿ widzialna G³owa Kocio³a
katolickiego, odpowiedzialny za Stolicê Apostolsk¹, któremu wszystkie ludu ( )
s¹ równie drogie i bliskie (1982).

W swoim ostatnim przemówieniu z 2005 roku Papie¿ ukaza³ spo³ecznoci miêdzynarodowej cztery wyzwania, które musz¹ byæ przez ni¹ podjête:
obrona ¿ycia, pokój i wolnoæ oraz walka z g³odem. Pierwszorzêdnym zadaniem ka¿dego pañstwa jest ochrona ludzkiego ¿ycia i umacnianie jego prawa. Rodzina niestety jest dzi czêsto zagro¿ona przez czynniki spo³eczne
i kulturowe, które wywieraj¹ na ni¹ presjê, podwa¿aj¹c jej stabilnoæ, bywa
¿e w niektórych krajach rodzina jest te¿ zagro¿ona przez prawodawstwo
(zrównywanie zwi¹zków partnerskich z ma³¿eñstwami). Niezwykle wa¿na
jest pomoc w walce z g³odem. Setki milionów ludzi cierpi¹ dotkliwie z powodu niedo¿ywienia, ka¿dego roku miliony dzieci umieraj¹ z g³odu i chocia¿
wiele organizacji pozarz¹dowych niesie pomoc potrzebuj¹cym, to jednak niezbêdna jest wielka mobilizacja moralna opinii publicznej, a zw³aszcza przywódców politycznych49. Na ca³ej kuli ziemskiej wojny miêdzy pañstwami,
miêdzy spo³ecznociami etnicznymi, miêdzy ludami i grupami ¿yj¹cymi na
terytorium jednego pañstwa s¹ ród³em wielu innych nieszczêæ. W wielu
krajach tak¿e prawo do wolnoci religijnej do tej pory nie zyska³o nale¿ytego
uznania. Istnieje wiele wiadectw naruszania prawa do wolnoci sumienia
i religii50. Wyra¿a³ zaniepokojenie próbami pozbawienia chrzecijan ich swobód. Papie¿ upomina³ siê tak¿e o uchodców i wygnañców, a tak¿e nielegalnych imigrantów:
Myl¹c o odpowiedzialnoci spoczywaj¹cej na wszystkich narodach, które winny
zainteresowaæ siê sytuacja uchodców, kierujê gor¹cy apel do w³adz pañstw
wiata, a szczególnie do tych, które otrzyma³y od Opatrznoci hojniejsze dary,
aby uczyni³y wszystko, co w ich mocy dla zaspokojenia ludzkich d¹¿eñ wszystkich, którzy s¹ naszymi braæmi, przyjmuj¹c ich lub rozszerzaj¹c okazan¹ im ju¿
gocinnoæ (1982).
49
50

Tysi¹c przeciwko Polsce (orzeczenie  20.03.2007 r., skarga nr 5410/03).
Np. dzi w Europie nie ma zgody co do oceny obecnoci krzy¿y w szkole. Zakaz
wieszania krzy¿y w szko³ach obowi¹zuje np. we Francji. Por. Lautsi przeciwko W³ochom
(orzeczenie  18.03.2011 r., Wielka Izba, skarga nr 30814/06).
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Ciosem dla pokoju jest wszelkie zaprzeczenie godnoci osoby ludzkiej.
Jan Pawe³ II wskazywa³ w swoich przemówieniach piêæ filarów podtrzymuj¹cych budowê trwa³ego pokoju: prawda, mi³oæ, wolnoæ, sprawiedliwoæ
i solidarnoæ pojmowan¹ jako wiadomoæ obowi¹zków jednostki wobec
innych.

Dialog i respektowanie praw cz³owieka drog¹ prowadz¹c¹
do pokoju
Koció³ katolicki uznaje zasadê, ¿e w stosunkach miêdzynarodowych
obowi¹zkiem jest szanowanie praw ka¿dego narodu. Koció³ pragnie uczestniczyæ w ¿yciu i przyczyniaæ siê do rozwoju narodów. Pokój jest owocem
sprawiedliwoci (iustitia et pax). Wed³ug Papie¿a wa¿ne jest to, ¿e w budowaniu pokoju na ziemi musz¹ uczestniczyæ narody i ludzie, a nie tylko
w³adza. Koció³ i pañstwo  choæ wyranie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹  winny
s³u¿yæ dobru cz³owieka. Dialog oparty na wzajemnym szacunku nie tylko nie
zak³óca ¿ycia spo³ecznego, ale je wbogaca. Konieczne jest polepszenie stosunków pomiêdzy pañstwami, poniewa¿ nad sprawiedliwoci¹ coraz czêciej bierze górê nienawiæ, okrucieñstwo i zawziêtoæ.
Pokój w nauczaniu Papie¿a to pokój pomiêdzy narodami, pokój w danym spo³eczeñstwie, pokój miêdzy obywatelami, pokój miêdzy wspólnotami
religijnymi, pokój w miejscach pracy. To dziêki Papie¿owi Polakowi Koció³
katolicki sta³ siê instytucjonalnym obroñc¹ praw cz³owieka. W swoich przemówieniach Papie¿ podkrela³ wagê respektowania prawa miêdzynarodowego, rolê organizacji miêdzynarodowych, dyplomatów, rodków spo³ecznego
przekazu i badañ naukowych:
Pokój to nie tylko brak konfliktów, ale pokojowe rozwi¹zywanie sporów miêdzy
narodami i rozwój porz¹dku spo³ecznego oraz miêdzynarodowego opartego na
prawie i sprawiedliwoci. Mówi¹c dok³adniej, nale¿y zabezpieczyæ fundamenty
pokoju poprzez poszanowanie praw cz³owieka, a tak¿e praw narodów (1988).
Przez d³ugi czas prawo miêdzynarodowe by³o prawem wojny i pokoju. Uwa¿am,
¿e winno ono stawaæ siê stopniowo wy³¹cznie prawem pokoju, pojmowanego jako
owoc sprawiedliwoci i solidarnoci (1997).

Do przeszkód utrudniaj¹cych budowanie miêdzynarodowej rzeczywistoci pokojowej zalicza³: egoizm, nieodpowiedzialnoæ, d¹¿enie do dominacji
nad innymi narodami, terroryzm wewn¹trzpañstwowy, g³ód, choroby, biedê.
Stolica Apostolska zawsze popiera sprawiedliwe porozumienie pomiêdzy
narodami. Pokój jest najcenniejszym dziedzictwem niezbêdnym dla pe³nego
rozwoju cz³owieka, tak¿e w ramach ziemskiej spo³ecznoci. Aby stosunki
miêdzynarodowe umacnia³y sprawiedliwy pokój potrzebna jest równoczenie
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wzajemnoæ, solidarnoæ oraz rzeczywista wspó³praca. Pokój jest nie tylko
owocem ugody, rokowañ. Pokój powinien byæ rezultatem ci¹g³ej i usilnej
pracy. Nale¿y stale d¹¿yæ do dobra wspólnego. Ojciec wiêty Jan Pawe³ II
niestrudzenie wzywa³ do pokoju i wytrwa³ego dialogu. Konieczne jest wzajemne zrozumienie, prawdziwa sprawiedliwoæ oraz przestrzeganie prawa
moralnego.
Jan Pawe³ II uwa¿a³, ¿e wojna jest zawsze pora¿k¹ ludzkoci51, z autopsji zna³ jej okrucieñstwa. W swoim wyst¹pieniu do korpusu dyplomatycznego z 1993 roku, gdy trwa³a wojna na Ba³kanach, przypomina³: Spo³ecznoæ miêdzynarodowa powinna bardziej zdecydowanie okazaæ polityczn¹
wolê potêpienia agresji i zbrojnych podbojów terytorialnych, a tak¿e szaleñczego absurdu czystek etnicznych. Dlatego uwa¿am, ¿e zgodnie ze swoj¹
misj¹ mam obowi¹zek zwróciæ siê do wszystkich rz¹dz¹cych pañstwami,
które reprezentujecie, a tak¿e do tych, którzy w Europie i gdzie indziej
atakuj¹ zbrojnie swych braci, i z ca³¹ powag¹ i zdecydowaniem przypomnieæ
im, ¿e: wojna zaczepna jest niegodna cz³owieka; zniszczenie moralne lub
fizyczne przeciwnika b¹d cudzoziemca jest zbrodni¹; praktyczna obojêtnoæ
wobec takich praktyk jest wiadomym zaniedbaniem; ten kto dopuszcza siê
tych aktów przemocy, kto toleruje lub usprawiedliwia, odpowie za to nie tyko
przed spo³ecznoci¹ miêdzynarodow¹, ale przede wszystkim przed Bogiem.
***
Jan Pawe³ II za swój obowi¹zek uznawa³ dzia³ania przyczyniaj¹ce siê
w budowaniu pokoju na wiecie. Wierzy³, ¿e wysi³ki tworzenia sprawiedliwego wiata i pokoju na wiecie s¹ warte ka¿dego trudu. Mia³ realny wp³yw na
losy wiata. Przyczyni³ siê w znacznym stopniu do zmian politycznych choæby w Europie rodkowo-Wschodniej52. Wspó³pracowa³ ze wszystkimi instytucjami, którym le¿a³o na sercu zarówno dobro poszczególnych osób, jak
i dobro wspólne.
Jan Pawe³ uznawany by³ za genialnego dyplomatê: Na czym polega³ ów
geniusz? Odpowied mo¿na zawrzeæ w kilku okreleniach: skromnoæ, prostolinijnoæ, bezpretensjonalna otwartoæ na ka¿dego, ¿adnych efektów specjalnych, si³a s³owa, zaufanie prawdzie i wiara w cz³owieka. Utar³o siê powiedzenie, ¿e w dyplomacji nie ma rzeczy czarnych i bia³ych, s¹ tylko szare.
Jan Pawe³ II ca³kowicie przeczy³ tej tezie. Swoistym akcentem jego aktywnoci dyplomatycznej by³o nazywanie rzeczy po imieniu. Nie waha³ siê jasnych
okreleñ dobra i z³a, sprawiedliwoci i niesprawiedliwoci, wolnoci i zniewo51 Przemówienie z 2003 roku. M. Hörter, Gerechter Friede und Terrorismusbekämpfung
 Anregungen für eine ethisch verantwortbare Terrorismusbekämpfung in kirchlichen Dokumenten, Gerechter Krieg  gerechter Frieden 2009, s. 169195.
52 T. Korczyñski, Papie¿ pokoju, w: http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/74689,papiez-pokoju. html. (dostêp 30.06.2014).
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lenia... Tak znaczy³o tak, nie znaczy³o nie. Ale czyni³ to zawsze w perspektywie szacunku wobec godnoci drugiego cz³owieka. Stosowa³ w dyplomacji personalistyczn¹ i uniwersaln¹ gramatykê etyczn¹. Bez w¹tpienia,
niema³e znaczenie mia³ tu osobisty przymiot Papie¿a, a mianowicie umiejêtnoæ szybkiego nawi¹zywania kontaktów, nierzadko wspieranych wiêzi¹
uczuciow¹ oraz niebywa³a umiejêtnoæ wnikliwego s³uchania rozmówcy53.
Papie¿ Jan Pawe³ II wiele uczyni³ dla wiatowego pokoju54. Wzywa³ do
otwartoci politycznej, gospodarczej, ekonomicznej i kulturalnej oraz do docenienia chrzecijañskich korzeni Europy. Od chwili swego wyboru Ojciec
wiêty przyj¹³ na oficjalnych audiencjach w Watykanie,, ponad 1350 osobistoci politycznych, m.in.: 426 szefów pañstw oraz koronowanych g³ów,
187 premierów i 190 ministrów spraw zagranicznych. Listy uwierzytelniaj¹ce otrzyma³ od 642 ambasadorów, akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej55. W Jego pogrzebie uczestniczy³y rzesze ludzi ró¿nych wyznañ i wiatopogl¹dów, g³owy pañstw, zwierzchnicy wspólnot wyznaniowych i przedstawiciele organizacji miêdzynarodowych.
Jak s³usznie podkrela w swojej ksi¹¿ce E. Krzysztofik w nauczaniu
Jana Paw³a II wielokrotnie ukazywana by³a potrzeba wychowania do pokoju,
które nale¿y rozpocz¹æ od najm³odszych lat, tak aby cz³owiek wzrasta³
z poczuciem odpowiedzialnoci za pokój56. Niezmiernie istotny jest fakt, aby
nie tylko rz¹dz¹cy pañstwami, ale i tak¿e poszczególni obywatele podejmowali wzajemn¹ i solidarn¹ odpowiedzialnoæ za wiat. Nauczanie Jana Paw³a
II stanowi cenn¹ wskazówkê dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy podejmuj¹ codzienny wysi³ek, by zwalczaæ zagro¿enia pokoju w wiecie. Konieczne
jest poszanowanie fundamentalnych praw ludzkich oraz kierowanie siê w
¿yciu g³osem sumienia. Ju¿ we w³asnej rodzinie nale¿y zacz¹æ wprowadzaæ
pokój oraz rozwijaæ umiejêtnoæ wybaczania. Wszelkie trudnoci, które spotykaj¹ cz³owieka w ¿yciu powinny stanowiæ dla niego lekcjê, aby umia³ wyci¹gn¹æ wnioski i wiedzia³ jak znaleæ odpowiedni sposób na budowanie
pokoju. Jan Pawe³ II poprzez swoj¹ piêkn¹ postawê pojednania siê z zamachowcem, pokaza³ ca³emu wiatu, ja wiele mo¿na wybaczyæ.

53 K. Papciak, Jan Pawe³ II  m¹¿ stanu, dyplomata i orêdownik pokoju, w: http://
nowezycie.archidiecezja.wroc. pl/numery/102010/ 01.html (dostêp 30.06.2014).
54 W dniach 1112 padziernika 2013 roku zosta³a zorganizowana przez Uniwersytet
Jagielloñski w Krakowie oraz Instytut Dialogu Miêdzykulturowego im. Jana Paw³a II
w Krakowie Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stolica Apostolska na arenie miêdzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Paw³a II  19782005 Konferencja mia³a na
celu ukazanie uniwersalnego przekazu, doktryny, wartoci i dzia³añ Stolicy Apostolskiej na
arenie miêdzynarodowej w okresie pontyfikatu Papie¿a Polaka oraz jego wp³ywu na ogóln¹
sytuacjê w Europie i na wiecie w latach 19782005.
55 http://www.swjakub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=500:ciekawostki&catid=66:jan-paw e-ii&Itemid=170 (dostêp 30.06.2014).
56 E. Krzysztofik, Wsparcie pokoju we wspó³czesnych stosunkach miêdzynarodowych,
Warszawa 2009, s. 294.
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BUILDING PEACE IN THE JOHN PAUL II SPEECHES FOR
THE DIPLOMATIC CORPS ACCREDITED BY THE HOLY SEE
Key words: the Pope, John Paul II, the Holy See, diplomatic corps, Vatican diplomacy, peace
Summary
Even a cursory reading of 29 speeches of John Paul II for the diplomatic corps accredited
by the Holy See testifies that the Polish Pope as a condition of a true peace recognised the
human rights. He constantly appealed to the leaders of countries to finish ongoing wars and
armed conflicts in which the innocent people are dying. To spread a true peace there are all
people called  believers and unbelievers  rulers, diplomats, citizens. The article shows the
diplomatic activity of the Holy See and the great role of dialogue, which is the best way of
resolving disputes- not only in family, but also between countries. Pope John Paul II in his life
undertook a number of initiatives that served the good to the whole International community,
therefore he was called the Pope of dialogue.
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Prawo i piêæ: ochrona praw cz³owieka
przez afrykañskie trybuna³y subregionalne
S³owa kluczowe: ochrona praw cz³owieka w Afryce, miêdzynarodowe trybuna³y regionalne,
rz¹dy prawa, Regionalne Wspólnoty Ekonomiczne w Afryce, prawo do skargi indywidualnej przeciwko pañstwu

1. Wprowadzenie
Miêdzynarodowa ochrona praw cz³owieka ukazywana jest zwykle,
zw³aszcza w wyk³adach kursowych, w perspektywie funkcjonowania systemu
Narodów Zjednoczonych oraz dwóch wiod¹cych systemów regionalnych: europejskiego oraz amerykañskiego. System afrykañski, o ile w ogóle jest dostrzegany i opisywany, jawi siê jako in statu nascendi i na ogó³ ma sta³e
miejsce w panopticum prawa miêdzynarodowego, obok rutynowych wzmianek o tajemniczej niemo¿noci kreacji systemu azjatyckiego. Wbrew pozorom
jednak, afrykañski system ochrony praw cz³owieka funkcjonuje i regularnie
dostarcza prawnikom miêdzynarodowym fascynuj¹cych problemów do przemyleñ. Wi¹¿¹ siê one m. in. z procesem swoistej impregnacji systemu,
dokonuj¹cej siê dziêki aktywnoci afrykañskich trybuna³ów subregionalnych.
W niniejszym artykule przedstawiono bli¿ej dwa wybrane przypadki, a mianowicie Trybuna³y East African Community oraz Southern African Development Community, ukazuj¹ce tak sposób, w jaki trybuna³y te  wpisane
w ramy konstytuuj¹cych je stypulacji traktatowych  postrzegaj¹ sw¹ rolê
w dziedzinie ochrony praw cz³owieka, jak i towarzysz¹ce im oryginalne,
polityczne reperkusje.

2. Afrykañskie trybuna³y miêdzynarodowe  ogólna
charakterystyka kontekstu ich funkcjonowania
2.1. Kontekst historyczny
Afrykañskie trybuna³y miêdzynarodowe funkcjonuj¹ w swoistym kontekcie historycznym, kulturowym oraz ideologicznym. W zwi¹zku z tym, ¿e
nie pozostaje on neutralny dla dokonuj¹cych siê na jego tle procesów, rozpo-
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cz¹æ wypada od nakrelenia jego zarysu (niezwykle ogólnego, z uwagi na
ramy tego opracowania).
Wskazane na wstêpie, nawykowe wrêcz traktowanie przestrzeni afrykañskiej jako  w najlepszym razie  ¿yznego ugoru, na którym dopiero
tworzone s¹ zrêby efektywnego systemu ochrony praw cz³owieka, stanowi
rezultat wielu czynników, wród których oddalenie geograficzne oraz intelektualny europocentryzm nie odgrywaj¹ roli najpoledniejszej. Istotnym powodem takiego stanu rzeczy jest jednak równie¿ sam kierunek rozwoju afrykañskiej wspó³pracy regionalnej, zapocz¹tkowany w 1963 r. przez Kartê
Organizacji Jednoci Afrykañskiej (OJA)1. Dokument ten, przyjêty w szczycie procesu dekolonizacyjnego, jest bogato inkrustowany wzmiankami o suwerennej równoci pañstw, niemieszaniu siê w ich sprawy wewnêtrzne, pokojowym rozwi¹zywaniu sporów, koniecznoci eliminowania resztek kolonializmu, braterstwie i solidarnoci etc2. Inkantacjom tym towarzyszy
skromny passus artyku³u II, wyznaczaj¹cego listê celów OJA. Fragment ów
wskazuje na Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka oraz Kartê Narodów
Zjednoczonych jako akty, które wyznaczaj¹ po¿¹dany kierunek wspó³pracy
miêdzynarodowej  i jest to jedyna w ca³ym traktacie wzmianka o prawach
cz³owieka. Mo¿e zdumiewaæ i zastanawiaæ takie przemilczenie problematyki
ochrony praw cz³owieka w pierwszym akcie konstytuuj¹cym p³aszczyznê
wspó³pracy miêdzynarodowej miêdzy pañstwami wolnej Afryki. Nale¿y zauwa¿yæ jednak, ¿e ka¿dy traktat jest pochodn¹ z³o¿onych warunków, w których powsta³, stanowi¹c jednoczenie odpowied na te wyzwania, które postrzegane s¹ przez jego strony za najbardziej donios³e w przysz³oci. Tak
zatem, jak Karta Narodów Zjednoczonych, wyznaczaj¹ca koniec wiatowego
konfliktu zbrojnego, jest instrumentem do g³êbi antywojennym, tak Karta
z Addis Abeby by³a tylko dokumentem antykolonialnym i do nastêpstw
systemu kolonialnego, w istocie swej, siê odnosi³a. Dodaæ jedynie nale¿y, ¿e
idea regionalnego traktatu chroni¹cego prawa cz³owieka nie by³a ca³kowicie
obca afrykañskiej myli prawniczej tego pionierskiego okresu. Ju¿ w 1961 r.,
a zatem wówczas, gdy jeden miejscowy prawnik przypada³ na ok. 120 000
mieszkañców kontynentu (co nie mo¿e dziwiæ, gdy zwa¿yæ, ¿e w Afryce funkcjonowa³o zaledwie siedem szkó³ prawa), podczas konferencji prawników
w Lagos powiêconej zasadzie rz¹dów prawa, jej uczestnicy zg³osili postulat
przyjêcia regionalnego traktatu chroni¹cego prawa cz³owieka3. Na jego powstanie trzeba by³o jednak czekaæ niemal dwie dekady, w czasie których
dosz³o do masakry w Burundi w 1973 r., zbrodni Idi Amina w Ugandzie,
1 Charter of the Organization of African Unity, 25 maja 1963 r., Addis Ababa, United
Nations Treaty Series (UNTS) Vol. 479, poz. 6947.
2 R. Murray, Human Rights in Africa. From the OAU to the African Union, Cambridge
University Press 2004, s. 7 i n.
3 M.C. Bassiouni & Z. Motala (red.), The Protection of Human Rights in African Criminal Proceedings, The Hague, Kluwer 1995, s. 438; C.S. Rhyne, Law in Africa: A Report on
the Lagos Conference, American Bar Association Journal 1961, Vol. 47, s. 685.
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szaleñstw Bokassy w Afryce rodkowej czy Nguemy w Gwinei Równikowej.
Dopiero w 1981 r. przyjêto w Nairobi Afrykañsk¹ Kartê Praw Cz³owieka
i Ludów (Karta Afrykañska)4. Wesz³a ona w ¿ycie w 1986 r., staj¹c siê
wkrótce instrumentem o niemal powszechnym zasiêgu regionalnym: jej stronami s¹ wszystkie pañstwa afrykañskie (poza Sudanem Po³udniowym5)
i jednoczenie wszystkie pañstwa cz³onkowskie Unii Afrykañskiej (UA)6, która w 2002 r. zast¹pi³a OJA.
Karta Afrykañska to szczególna umowa miêdzynarodowa, jeszcze wyraniej ni¿ Karta OJA osadzona w miejscowej mentalnoci i historii7. Lektura
tego traktatu jest niezwykle odwie¿aj¹ca intelektualnie, dobitnie przekonuj¹c, ¿e zachodni (pos³u¿my siê tym ogólnikowym, ale  wierzê  zrozumia³ym zwrotem) paradygmat sposobu ochrony praw cz³owieka oraz samych
praw cz³owieka jest jedynie jednym z wielu istniej¹cych. Pomijaj¹c w tym
miejscu z³o¿ony problem stanowi¹cy kanwê dysputy o uniwersalizmie i relatywizmie praw cz³owieka8, warto jedynie zaznaczyæ, ¿e jakakolwiek odpowied na pytanie: relatywizm, czy uniwersalizm? nie pozwala kwestionowaæ rzeczywistego istnienia zró¿nicowanych regionalnie pogl¹dów na temat
pojmowania praw cz³owieka oraz rodków ich ochrony. Ju¿ z perspektywy
czysto poznawczej, zg³êbianie afrykañskiej percepcji rzeczywistoci  czy bêdzie to filozofia, czy problematyka ochrony praw cz³owieka  pozwala wyjæ
poza utarty schemat utrwalonych wzorców i formu³. Doskona³ym tego przyk³adem jest postrzeganie czasu9. Czas to tylko kompozycja i wzajemny stosunek zachodz¹cych w³anie wydarzeñ, wiêc jeli spêdzê ca³y dzieñ siedz¹c pod
drzewem na ziemi i patrz¹c w niebo (nie za np. przygotowuj¹c wyk³ad, czy
artyku³), to nie sposób stwierdziæ, ¿e czas zosta³ zmarnowany. Czas nie jest
odrêbnym, obiektywnie istniej¹cym bytem: skoro nic nie czyniê, to nie tworzê porz¹dkuj¹cego wydarzenia czasu. Nie mogê go zatem trwoniæ. Ten przyk³ad  nie maj¹cy, rzecz oczywista, bezporedniego zwi¹zku z prowadzonym
tu wywodem  ukazuje dobitnie intelektualn¹ odrêbnoæ przestrzeni afrykañskiej. Podobnie Karta Afrykañska jest wrêcz przesycona podobnym, swoistym podejciem do ochrony praw cz³owieka. Poni¿sze przyk³ady jedynie
ilustruj¹ tê tezê.
4 African Charter on Human and Peoples Rights, 27 czerwca 1981 r., Banjul, International Legal Materials 1982, Vol. 21, s. 58.
5 www.au.int/en/sites/default/files/African%20Charter%20on%20Human%20and%20Peoples%20Rights.pdf (wszystkie strony internetowe podawane w przypisach: data ostatniej
wizyty  20 czerwca 2014 r.).
6 Constitutive Act of the African Union, 11 czerwca 2000 r., , OAU Doc. CAB/LEG/23.15.
7 R.M. DSa, Human and Peoples Rights: Distinctive Features of the African Charter,
Journal of African Law 1985, Vol. 29(1), s. 7281.
8 Zob. np. C. Corradetti, Relativism and Human Rights, A Theory of Pluralistic Universalism, Springer 2009; A.D. Renteln, International Human Rights: Universalism Versus
Relativism, Quid Pro Books 2013; J. Donelly, Cultural Relativism and Universal Human
Rights, Human Rights Quarterly 1984, Vol. 6(4), s. 400.
9 J.S. Mbiti, African Religions and Philosophy, Hainemann 1990, s. 1529.
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2.2 Kontekst kulturowy
Afrykañscy wyk³adowcy praw cz³owieka zwykli powtarzaæ lokalne porzekad³o: We are, therefore Iam. A zatem jednostka funkcjonuje jedynie jako
czêæ pewnej grupy; sama, poza wspólnot¹  nie znaczy wiele. Dlatego te¿
w Karcie Afrykañskiej gwarantowane s¹ prawa cz³owieka wszystkich trzech
generacji, m.in. prawa grup, np. do samostanowienia, dysponowania zasobami naturalnymi oraz czystego rodowiska naturalnego10.
Skoro jednostka jest zawsze postrzegana jako czêæ pewnej grupy (rodzinnej, plemiennej czy spo³ecznej), w której przychodzi na wiat, ¿yje
i umiera  to jej prywatnoæ nie wymaga szczególnej, odrêbnej ochrony
traktatowej. Co najwy¿ej niektóre jej aspekty mieciæ siê mog¹ w strukturze
innych wartoci gwarantowanych w Karcie Afrykañskiej, np. godnoci ludzkiej11. Co wiêcej: nierozerwalne zwi¹zki miêdzy jednostk¹ a grup¹ prowadz¹
do wniosku o wzajemnych obowi¹zkach: grupy wobec jednostki i vice versa.
Karta Afrykañska obowi¹zki jednostek wyranie wymienia, co (teoretycznie)
u³atwiaæ mo¿e pañstwu wykazanie, ¿e in casu ograniczenie prawa jednostki
jest zgodne z t¹ Kart¹. W praktyce jednak, stypulacje traktatowe okrelaj¹ce
obowi¹zki jednostek (implikuj¹ce m.in. koniecznoæ wa¿enia proporcjonalnoci ograniczenia prawa jednostki w kontekcie interesu spo³ecznego) prowadz¹ do skutków podobnych do tych, które rodzi klauzula koniecznoci ograniczenia prawa w spo³eczeñstwie demokratycznym, obecna w klauzulach
limitacyjnych wielu przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci12.
10 Afrykañska Komisja Praw Cz³owieka i Ludów (Komisja Afrykañska): decyzja
w sprawie Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (on
behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya, 1125 listopada 2009, nr skargi 276/03.
11 Zob. np. M. Killander, African Human Rights Law in Theory and Practice, S. Joseph, A. McBeth (red.) Research Handbook on International Human Rights Law, Cheltenham, UK: Edward Elgar 2010, s. 388413.
12 Komisja Afrykañska: decyzja w sprawie Media Rights Agenda, Constitutional Rights
Project, Media Rights Agenda and Constitutional Rights Project v. Nigeria, 31 padziernika1998 r., nr skargi 105/93, 128/94, 130/94, 152/96, § 68-69: The only legitimate reasons
for limitations to the rights and freedoms of the African Charter are found in , that is,
that the rights of the Charter shall be exercised with due regard to the rights of others,
collective security, morality and common interest. The reasons for possible limitations
must be founded in a legitimate State interest and the evils of limitations of rights must
be strictly proportionate with and absolutely necessary for the advantages which are to be
obtained; decyzja w sprawie Garreth Anver Prince v. republic of South Africa, 7 grudnia
2004 r., nr skargi 255/02, § 43: The limitation is inspired by well-established principle
that all human and peoples rights are subject to the general rule that no one has the
right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the
rights and freedoms recognised elsewhere. And the reasons for possible limitations must
be founded in a legitimate state interest and the evils of limitations of rights must be
strictly proportionate with and absolutely necessary for the advantages, which are to be
obtained. It is noted that the Respondent States interest to do away with the use of
cannabis and its abuse/trafficking stems from the fact that, and this is also admitted by
the Complainant, cannabis is an undesirable dependence-producing substance (decyzje
Komisji Afrykañskiej: http://caselaw.ihrda.org/acmhpr/).
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Oczywisty zwi¹zek z limitacj¹ praw maj¹ tak¿e równie s³ynne, jak
niefortunnie sformu³owane tzw. clawback clauses13. Typowym przyk³adem
jednej z nich jest art. 9 ust. 2 Karty Afrykañskiej, stanowi¹cy, ¿e Every
individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law. Zwrot within the law jest na tyle ogólny, ¿e prima facie oznaczaæ mo¿e m. in. dopuszczalnoæ wyznaczania granic wolnoci wypowiedzi
podlegaj¹cej ochronie na gruncie Karty w sposób determinowany treci¹
przepisów prawa krajowego. Przyjmuj¹c takie rozumienie clawback clauses
nasuwa siê wniosek, ¿e twórcy Karty Afrykañskiej wprowadzili do systemu
element nieuchronnie niwecz¹cy jego praktyczne znaczenie dla ochrony
praw cz³owieka przez poddanie go dowolnie przyjmowanym przez pañstwastrony ograniczeniom. Komisja Afrykañska (jeden ze stra¿ników systemu)
odrzuci³a jednak tak¹ wyk³adniê podkrelaj¹c, ¿e prawo krajowe mo¿e ograniczaæ prawa i wolnoci gwarantowane w Karcie jedynie o tyle, o ile jest to
zgodne z miêdzynarodowymi standardami ochrony praw cz³owieka14. Zauwa¿yæ wypada, ¿e Komisja Afrykañska by³a zdolna prze³amaæ mo¿liw¹ literaln¹
wyk³adniê clawback clauses m.in. dziêki innemu charakterystycznemu elementowi Karty: odwo³aniom pozasystemowym. Jej artyku³y 60 oraz 61 pozwalaj¹ Komisji Afrykañskiej na to, by w procesie interpretacji dokumentu szuka³a inspiracji w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka oraz
traktatach konstytuuj¹cych system ochrony praw cz³owieka Narodów Zjednoczonych. W rezultacie Komisja Afrykañska wydaj¹c decyzje w sprawach
indywidualnych i precyzuj¹c parametry ochrony praw cz³owieka na gruncie
Karty niezwykle czêsto i chêtnie odwo³uje siê do praktyki innych organów
miêdzynarodowych (np. Trybuna³u Strasburskiego i Trybuna³u w San
Jose)15.

13 R. Gittleman, The African Charter on Human and Peoples Rights: A Legal Analysis,
Virginia Journal of International Law 1982, Vol. 22(4), s. 691 i n.
14 Komisja Afrykañska, decyzja w sprawie Article 19 v. Eritrea, 2007 r., nr skargi 275/
03, § 91-92: Such provisions of the Charter are sometimes referred to as claw-back clauses, because if law is interpreted to mean any domestic law regardless of its effect,
States Parties to the Charter would be able to negate the rights conferred upon individuals by the Charter. However, the Commissions jurisprudence has interpreted the so-called
claw-back clauses as constituting a reference to international law, meaning that only restrictions on rights which are consistent with the Charter and with States Parties international obligations should be enacted by the relevant national authorities. he lawfulness
of Eritreas actions must therefore be considered against the Charter and other norms of
international law, rather than by reference to its own domestic laws alone.
15 Komisja Afrykañska, decyzja w sprawie Legal Resources v. Zambia, 7 maj 2001 r.,
nr skargi: 211/98, § 58: In the task of interpretation and application of the Charter, the
Commission is enjoined by and to draw inspiration from international law on human
and peoples rights as reflected in the instruments of the OAU and the UN as well as
other international standard setting principles . The Commission is also required to take
into consideration other international conventions and African practices consistent with
international norms etc.
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2.3 Kontekst ideologiczny procesu rozstrzygania sporów
Afrykañskie podejcie do wymiaru sprawiedliwoci przepe³nione jest d¹¿eniem do osi¹gniêcia porozumienia miêdzy stronami sporu oraz unikania
rozstrzygniêæ, które mog¹ uczestników postêpowania jednoznacznie pozycjonowaæ jako zwyciêzcê i przegranego16. Wystarczy tu przypomnieæ s³ynny
rwandyjski instrument sprawiedliwoci tranzytywnej: gacaca courts, tzw.
s¹dy siedz¹cych na trawie17. Organizowano je w ostatnich latach, w oparciu
o tradycyjne rady wioskowe, przede wszystkim po to, by tysi¹com osób uwik³anych w zbrodniê ludobójstwa roku 1994 daæ mo¿liwoæ wyjawienia swych
win i uzyskania przebaczenia ze strony ofiar oraz ich rodzin. Ta koncyliacyjna formu³a okresu przejciowego w Rwandzie (praktyka szokuj¹ca zachodnich obserwatorów, oczekuj¹cych pryncypialnego ukarania uczestników tej
szczególnie odra¿aj¹cej zbrodni) doskonale ilustruje wspomniany ju¿ wy¿ej,
grupowy wymiar egzystencji jednostki oraz sposobu realizowania przez ni¹
swych praw. Interes wspólnot (w tym przypadku co najmniej dwóch: pañstwowej i wioskowej), które nale¿y scementowaæ przez pojednanie jej cz³onków w okresie tranzytywnym, przewa¿a nad indywidualnym d¹¿eniem do
odp³aty za krzywdy.
Czêciowo refleksem powy¿szego jest brak w oryginalnym tekcie Karty
Afrykañskiej postanowieñ instytucjonalnych, daj¹cych podstawê do utworzenia trybuna³u miêdzynarodowego, który  jako stra¿nik systemu  wydawa³by wi¹¿¹ce wyroki dotycz¹ce wykonywania przez pañstwa-strony spoczywaj¹cych na nich obowi¹zków traktatowych. Twórcy Karty powo³ali jedynie do
¿ycia Komisjê Afrykañsk¹  organ nies¹dowy i pozbawiony kompetencji do
wydawania prawnie wi¹¿¹cych rozstrzygniêæ. Dopiero Protokó³ do Karty
z 1998 r. pozwoli³ na utworzenie Afrykañskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
i Ludów z siedzib¹ w Aruszy (Trybuna³ Afrykañski)18. Trybuna³ jest instytu16 M. Evans, T. Ige, R. Murray, The Reporting Mechanism of the African Charter on
Human and Peoples Rights, M. Evans, R. Murray (red.), The African Charter on Human
and Peoples Rights. The System of Practice 19862000, Cambridge University Press 2002,
s. 36.
17 P. Clark, The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda
Justice without Lawyers, Cambridge University Press 2010.
18 Protocol to the African Charter on Human and Peoples Rights on the Establishment of the African Court on Human and Peoples Rights, 9 czerwca 1998 r., OAU Doc.
OAU/LEG/EXP/AFCHPR/PROT (III). Gdy chodzi o afrykañskie trybuna³y regionalne, problematyka instytucjonalna wymaga dok³adniejszego wyjanienia: Trybuna³ Afrykañski, którego jurysdykcja ogranicza siê do ochrony praw cz³owieka, nie jest jedynym organem s¹downiczym UA. 11 lutego 2009 r. wszed³ w ¿ycie Protokó³ o Trybunale Sprawiedliwoci
Unii Afrykañskiej (Protocol of the Court of Justice of the African Union, http://www.au.int/
en/content/protocol-court-justice-african-union), którego stronami jest 16 sporód 54
pañstw cz³onkowskich organizacji. Wkrótce potem Protokó³ o statucie Afrykañskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci i Praw Cz³owieka (ATSPCz, Protocol on the Statute of the African
Court of Justice and Human Rights, OAU Doc.CAB/LEG/67/3 Rev. 5) z 1 lipca 2008 r.
dokona³ instytucjonalnej fuzji dwóch wymienionych wy¿ej trybuna³ów. W zwi¹zku z tym,
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cj¹ dzia³aj¹c¹, ale uznan¹ przez jedynie po³owê cz³onów UA, zwi¹zanych
Protoko³em do Karty z 1998 r.19 Dodatkowo os³abia jego znaczenie fakt, ¿e
mo¿e rozpatrywaæ jedynie te skargi indywidualne, które zosta³y mu przekazane przez Komisjê Afrykañsk¹, chyba ¿e dane pañstwo-strona z³o¿y³o deklaracjê o uznaniu w³aciwoci Trybuna³u do orzekania w sprawach bezporednio doñ kierowanych. Takie deklaracje z³o¿y³o jednak zaledwie
7 pañstw20. Na marginesie wspomnieæ nale¿y, ¿e ograniczenia w zakresie
kompetencji ratione personae s¹ zrekompensowane niezwykle szczodrym wyposa¿eniem Trybuna³u Afrykañskiego w zakresie jurysdykcji przedmiotowej.
Trybuna³ mo¿e bowiem orzekaæ o naruszeniu jakiegokolwiek traktatu, dotycz¹cego praw cz³owieka, którego stron¹ jest pañstwo, przeciwko któremu
skargê z³o¿ono21.
Bior¹c pod uwagê ten szczególny, afrykañski brak zaufania do s¹dowych
metod rozstrzygania sporów, zdziwienie budziæ mo¿e ekspansja na kontynencie miêdzynarodowych trybuna³ów subregionalnych. Z drugiej za strony,
zrozumia³a staje siê alergiczna reakcja nañ, widoczna w praktyce niektórych
organizacji regionalnych.

3. Afrykañskie subregionalne trybuna³y miêdzynarodowe
 analiza wybranych przypadków
3.1 Uwagi wstêpne
Powstanie tych trybuna³ów ma swoje ród³o w procesach integracyjnych
postêpuj¹cych w Afryce od lat 80 XX w i materializuj¹cych siê w ramach
tzw. RECs  Regional Economic Communities22. Prawo pierwotne szeciu
RECs przewiduje utworzenie trybuna³ów regionalnych, jako wspólnotowych
organów wymiaru sprawiedliwoci, w³aciwych do orzekania w sporach miêdzypañstwowych dotycz¹cych wyk³adni traktatów tworz¹cych wspólnoty.
O ile dwa z nich (jeszcze) nie powsta³y (s¹dy Economic Community of Central
¿e ten ostatni traktat nie wszed³ wci¹¿ w ¿ycie (potrzeba do tego jeszcze 10 ratyfikacji)
ATSPCz nie rozpocz¹³ swej dzia³alnoci. W 2012 roku przyjêto jednak projekt kolejnego
Protoko³u zmieniaj¹cego protokó³ o statucie ATSPCz (Draft Protocol on amendments to the
Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights, http://africlaw.files.wordpress.com/2012/05/au-final-court-protocol-as-adopted-by-the-ministers-17may.pdf) przewiduj¹cy utworzenie izby karnej ATSPCz, zob. np. A. Abass, The Proposed
International Criminal Jurisdiction for the African Court: Some Problematical Aspects,
Netherlands International Law Review 2013, Vol. 60(1) 2013, p. 27.
19 http://www.au.int/en/sites/default/files/achpr_1.pdf
20 Burkina Faso, Malawi, Mali, Tanzania, Ghana, Rwanda, Wybrze¿e Koci S³oniowej.
21 Art. 3 i art. 7 Protoko³u do Karty z 1998 r.
22 Zob. np. Clement Ngongola, Regional integration and trade liberalization in the
Southern African development community, Journal of International Economic Law 2000,
Vol. 3(3), s. 485.
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African States oraz Union du Maghreb Arabe), dzia³aj¹ ju¿ cztery inne trybuna³y subregionalne ustanowione dla: Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), East African Community (EAC), Economic Community of West African States (ECOWAS) oraz Southern African Development
Community (SADC).
W zwi¹zku ze stricte politycznym i ekonomicznym wymiarem integracji,
w traktatach tworz¹cych RECs mo¿na odnaleæ tylko ogólnikowe (zdawkowe
wrêcz) odwo³ania do praw cz³owieka oraz zasady rz¹dów prawa, zwykle
zlokalizowane w zestawieniach zasad oraz celów danej organizacji23. Naturaln¹ kolej¹ rzeczy zatem trybuna³y regionalne nie zosta³y zaprojektowane
jako instytucje ochrony praw cz³owieka. Jedynym wyj¹tkiem jest Trybuna³
ECOWAS, któremu wyranie przyznano kompetencjê do orzekania w przedmiocie skarg jednostek podnosz¹cych zarzut naruszenia przez pañstwo praw
cz³owieka24. O istnieniu realnego zapotrzebowania na tego rodzaju instrument prawny wiadczy fakt, ¿e ok. 80% spraw rozpatrywanych przez Trybuna³ w Abud¿y stanowi¹ skargi indywidualne dotycz¹ce naruszeñ praw cz³owieka. Trybuna³ w Abud¿y jest zreszt¹ jednym z najbardziej medialnych
afrykañskich trybuna³ów subregionalnych a jego rozstrzygniêcia wywo³uj¹
reakcje i komentarze daleko wykraczaj¹ce poza Afrykê Pó³nocno-Zachodni¹.
Szczególnie du¿e zainteresowanie wywo³a³ swoisty duet orzeczniczy, w którym s¹d ten, wraz z Miêdzynarodowym Trybuna³em Sprawiedliwoci25, odnosi³ siê do ró¿nych aspektów sytuacji Hissène Habré. Byly prezydent Czadu, ukrywaj¹cy siê od lat w Senegalu, oskar¿any jest o organizowanie aktów
tortur i czystek etnicznych, w których zgin¹æ mia³o ok. 400.000 osób26. Trybuna³ w Abud¿y orzeka³ w jego sprawie dwukrotnie. W 2010 roku stwierdzi³,
¿e Habré nie móg³ byæ s¹dzony przed s¹dami senegalskimi, gdy¿ zbrodnie
mu zarzucane: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkoci oraz tortury nie
stanowi³y przestêpstw w rozumieniu senegalskiego kodeksu karnego
23 Np. The Revised Treaty of ECOWAS, Cotonou, 24 lipca 1993 r., w art. 4(g) stanowi,
¿e: [The High Contracting Parties adheres to the principle on] recognition promotion and
protection of human and peoples rights in accordance with the provisions of African Charter [ ] (http://www.comm.ecowas.int/sec/index.php?id=treaty&lang=en). Zgodnie z art 6(e)
The Treaty Establishing COMESA, Kampala, 5 listopada 1993 r.: [Members States adhere
to the following principles]: recognition, promotion and protection of human and peoples
rights in accordance with the provisions of the African Charter on Human and Peoples
Rights [ ] (http://www.comesa.int/attachments/article/28/COMESA_Treaty.pdf.).
24 Art. 3.4 Supplementary Protocol A/SP.1/01/05 amending the Preamble and Articles
1, 2, 9 and 30 of Protocol A/P.1/7/91 Relating to the Community Court of Justice and
Article 4 paragraph 1 of the English version of the said Protocol, Accra, 19 January 2005:
The Court has jurisdiction to determine case of violation of human rights that occur in
any Member State.
25 Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci, wyrok w sprawie Questions relating to
the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), 20 lipca 2012, I.C.J. Reports 2012, s. 422.
26 Mario J. Azavedo, Roots of Violence. A History of War in Chad, Routledge London
and New York, s. 86 i n.
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w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w czasie ich rzekomego pope³nienia. Senegal
powinien za wykonaæ obowi¹zek wynikaj¹cy z zasady aut dedere aut punire
i albo dokonaæ ekstradycji by³ego prezydenta albo postawiæ go przed odpowiednio ukonstytuowanym s¹dem hybrydowym27. W zwi¹zku ze zmaterializowaniem siê tej drugiej mo¿liwoci, w roku 2013 Habré domaga³ siê stwierdzenia przez Trybuna³ w Abud¿y, ¿e senegalskie Extraordinary African
Chambers zosta³y ustanowione nielegalnie. Trybuna³ uchyli³ siê jednak od
orzekania w sprawie co do meritum wskazuj¹c, ¿e skoro s¹d hybrydowy
zosta³ utworzony na podstawie umowy miêdzy UA a Senegalem, to s¹d
subregionalny, badaj¹c legalnoæ ustanowienia i dzia³ania Extraordinary
African Chambers, w sposób nieuprawniony wkracza³by w kompetencje
UA28. Na marginesie tej decyzji (euforycznie wrêcz przyjêtej przez wielu
komentatorów29) zauwa¿yæ mo¿na, ¿e Trybuna³ Strasburski w podobnym
przypadku zachowa³by siê prawdopodobnie mniej kurtuazyjnie30.
Znaczenie Trybuna³u ECOWAS dla procesu impregnacji afrykañskiego
systemu ochrony praw cz³owieka jest nie do przecenienia i zas³uguje na
dok³adniejsz¹ analizê, choæby z uwagi na koniecznoæ zbadania wzajemnych
zale¿noci miêdzy nim a Komisj¹ Afrykañsk¹ i Trybuna³em Afrykañskim31.
Dalsza czêæ niniejszego artyku³u bêdzie jednak powiêcona dwóm innym
trybuna³om subregionalnym, którym prawo pierwotne macierzystych organizacji nie przyzna³o expressis verbis kompetencji do orzekania w sprawach
zwi¹zanych z ochron¹ praw cz³owieka: Trybuna³owi EAC (EACC) oraz Trybuna³owi SADC (SADCC).

27 Trybuna³ ECOWAS, wyrok w sprawie Hissein Habre v. Republic of Senegal, 18 listopada 2010 r., NO: ECW/CCJ/JUD/06/10, http://jurisafrica.org/html/pdf_ecowa.pdf.
28 Trybuna³ ECOWAS, wyrok w sprawie Hissein Habre v. Republic of Senegal, 5 listopada 2013 r., ECW/CCJ/RUL/05/13, http://www.courtecowas.org/.
29 Human Rights Watch, . ECOWAS Court Rejects Chad Ex-Dictators Bid to Halt Proceedings, http://www.hrw.org/news/2013/11/05/senegal-case-against-habre-set-continue-0.
30 Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, Wielka Izba, wyrok w sprawie Bosphorus
Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim ªirketi v. Ireland, 30 czerwca 2005 r., No. 45036/
98, § 154. Zobacz tak¿e: Tobias Lock, Beyond Bosphorus: The European Court of Human
RightsCase Law on the Responsibility of Member States of International Organisations
under the European Convention on Human Rights, Human Rights Law Review 2010, Vol.
10 (3), s. 529.
31 Solomon T. Ebobrah, Litigating Human Rights Before Sub-Regional Courts in Africa: Prospects and Challenges, African Journal of International and Comparative Law
2009, Vol. 17, s. 79; Solomon T. Ebobrah, Critical Issues in the Human Rights Mandate of
the ECOWAS Court of Justice, Journal of African Law 2010, Vol. 54 (1), s. 1; Solomon
T. Ebobrah, Towards a Positive Application of Complementarity in the African Human Rights System: Issues of Functions and Relations, The European Journal of International
Law 2011, Vol. 22(3), s. 663.
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3.2 Trybuna³ EAC
EACC, z siedzib¹ w tanzañskiej Aruszy, dzia³a na podstawie tworz¹cego
Wspólnotê Traktatu z Aruszy z 1999 roku (EACT)32. Nawet bardzo pobie¿na
lektura tego dokumentu przekonuje, ¿e jest to umowa tworz¹ca, przede
wszystkim, p³aszczyznê wspó³pracy politycznej i ekonomicznej miêdzy pañstwami regionu. Nie nak³ada na pañstwa-strony szczegó³owych zobowi¹zañ
dotycz¹cych przestrzegania praw cz³owieka, a jedynie w art. 6  traktuj¹cym
o podstawowych zasadach, jakimi kieruj¹ siê pañstwa-strony d¹¿¹c do osi¹gniêcia postawionych przed wspólnot¹ celów  wskazuje na bliskoæ zasadom demokracji, rz¹dy prawa [ ] promowanie i ochronê praw cz³owieka
i ludów zgodnie z postanowieniami Karty Afrykañskiej. Art. 7 EACT, wymieniaj¹c zasady operacyjne Wspólnoty, równie ogólnikowo postanawia, ¿e
na pañstwach-stronach spoczywa obowi¹zek utrzymywania ogólnie akceptowanego standardu ochrony praw cz³owieka. Zakres kompetencji przedmiotowej samego EACC okrelony zosta³ w art. 27 EACT, stanowi¹cym m.in., ¿e
Trybuna³ bêdzie pocz¹tkowo orzeka³ jedynie w sprawach dotycz¹cych interpretacji oraz wykonywania umowy (ust. 1). Dopiero w przysz³oci ma zostaæ
przyjêty protokó³ rozszerzaj¹cy jurysdykcjê organu s¹downiczego na inne
sprawy, m. in. dotycz¹ce praw cz³owieka (ust. 2). Zgodnie z art. 30 EACT,
locus standi przed EACC przys³uguje osobom fizycznym, które  o ile zamieszkuj¹ na terytorium jednego z pañstw-stron  mog¹ zwróciæ siê do
Trybuna³u o stwierdzenie niezgodnoci aktu pañstwa-strony albo organu
Wspólnoty z postanowieniami EACT.
Przedstawiony zarys regulacji instytucjonalnych nie pozwala na to, by
traktowaæ system prawny EAC (w jego obecnej postaci), jako platformê skutecznej ochrony praw cz³owieka. Przemawia przeciw temu zarówno brak
odpowiednich postanowieñ materialnych, precyzyjnie okrelaj¹cych po¿¹dany wzorzec postêpowania, jak i symptomatyczne odsuniêcie w nieokrelon¹
przysz³oæ momentu ekspansji kompetencji organu s¹downiczego i objêcia
przezeñ human rights jurisdiction. Sam EACC jawi siê, w tej perspektywie,
jako s¹d miêdzynarodowy skoncentrowany na orzekaniu w ma³o interesuj¹cych szersz¹ opiniê publiczn¹ miêdzypañstwowych sporach gospodarczych
oraz w sporach pracowniczych miêdzy personelem organizacji miêdzynarodowej a jej organami.
Okazja do pog³êbionej autorefleksji nad zakresem aktualnie przys³uguj¹cej jurysdykcji ratione materiae EACC pojawi³a siê jednak wraz z wniesieniem doñ przez Jamesa Katabazi skargi indywidualnej przeciwko Ugandzie33. Stan faktyczny w sprawie nie by³ szczególnie zawi³y. Katabazi zosta³
32 The Amended Treaty for the Establishment of EAC, Arusha, 30 listopada 1999 r.,
http://www.eac.int/treaty/.
33 EACC, Katabazi & Others v. Secretary-General of the East African Community &
Another, wyrok z dnia 1 listopada 2007, African Human Rights Law Reports 2007, s. 119.
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w 2004 roku tymczasowo aresztowany w zwi¹zku z oskar¿eniami o zdradê
stanu. Zwolniony za kaucj¹ przez s¹d krajowy, zosta³ natychmiast (tzn. tu¿
po opuszczeniu budynku s¹du  sic!) ponownie pozbawiony wolnoci przez
¿o³nierzy armii ugandyjskiej, wykonuj¹cych polecenia rz¹du. W skardze do
EACC Katabazi domaga³ siê stwierdzenia, ¿e Uganda naruszy³a art. 6 oraz
art. 7 EACT. W odpowiedzi na skargê pañstwo podnios³o, co dosyæ oczywiste,
zarzut braku kompetencji ratione materiae EACC do rozpatrywania spraw
zwi¹zanych z zarzutem naruszenia praw cz³owieka. Podkrelono zw³aszcza,
¿e pañstwa cz³onkowskie EAC wci¹¿ nie przyjê³y przewidzianego w art. 27
ust. 2 EACT protoko³u, który ustanawia³by granice kompetencji Trybuna³u
w zakresie rozstrzygania skarg dotycz¹cych naruszeñ praw cz³owieka.
EACC w rozstrzygniêciu przyzna³, w lapidarnym passusie, ¿e dopóty,
dopóki nie przyjêto protoko³u dodatkowego, rozszerzaj¹cego jego kompetencje, nie przys³uguje mu jurysdykcja do orzekania w sprawach dotycz¹cych
naruszeñ praw cz³owieka per se (disputes concerning violation of human
rights). Podkreli³ wszak¿e, ¿e na wykonywanie wyranie przyznanego mu
w³adztwa do orzekania w przedmiocie przestrzegania EACT przez pañstwastrony nie ma ¿adnego wp³ywu okolicznoæ, i¿ w konkretnym przypadku
pogwa³cenie jednego z postanowieñ traktatu mo¿e byæ zwi¹zane z naruszeniem praw cz³owieka. Przyznaj¹c dalej, ¿e art. 6 oraz art. 7 EACT s¹ nonikami zobowi¹zañ spoczywaj¹cych na pañstwach-stronach, EACC rozpozna³
sprawê co do meritum i stwierdzi³ m.in., ¿e interwencja w³adz ugandyjskich
uniemo¿liwiaj¹ca wykonanie wa¿nego rozstrzygniêcia s¹du krajowego, narusza³a zasadê rz¹dów prawa, obowi¹zek respektowania której wynika z art. 7
ust. 2 EACT34.
Wyrok w sprawie Katabazi przeciwko Ugandzie stanowi³ po¿ywkê dla
krytyki akcentuj¹cej nadmierny aktywizm sêdziowski35, wyra¿aj¹cy siê
w uzurpowaniu uprawnieñ nieprzewidzianych przez EACT. Wbrew niej jednak zainicjowa³ tak¿e proces przyjmowania i rozpoznawania przez EACC
skarg indywidualnych, których autorzy wi¹zali naruszenie traktatu z ograniczeniami praw jednostek wyranie w EACT niewymienionych. Np. w sprawie Samuel Mukira Mohochi przeciwko Ugandzie36 skar¿¹cy, obywatel Kenii,
34 Nadaj¹c materialn¹ zawartoæ zasadzie rz¹dów prawa EACC orzek³ inaczej, ni¿
uczyni³ to szeæ lat póniej Trybuna³ Afrykañski w swym pierwszym wyroku merytorycznym. Wskazano w nim, ¿e zasada rz¹dów prawa  zreszt¹ niewspominana w Karcie Afrykañskiej - ma tak ogólny charakter, ¿e nie sposób oprzeæ na niej konkretnego zarzutu
w postêpowaniu przed Trybuna³em, wyrok w sprawie Tanganyika Law Society, The Legal
and Human Rights Centre & Reverend Christopher Mtikila v. The United Republic of Tanzania, 14 czerwca 2013 r., § 121, http://www.african-court.org/en/images/documents/case/
Judgment%20-%20%20Rev%20Christopher%20Mtikila%20v.%20Tanzania.pdf.
35 Lucyline Nkatha Murungi & Jacqui Gallinetti, The Role of Sub-Regional Courts in
the African Human Rights System, International Journal of Human Rights 2010, Vol. 7,
s. 133.
36 EACC, wyrok w sprawie Samuel Mukira Mohochi v. The Attorney General of the
Republic of Uganda, 17 maja 2013, http://caselaw.ihrda.org/eacj/.
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twierdzi³, ¿e arbitralne wydalenie go z terytorium Ugandy przez lokalne
s³u¿by imigracyjne by³o niezgodne z szeregiem postanowieñ Karty Afrykañskiej, a zatem umowy, do której art. 6(d) EACT odsy³a, jako do wzorca
rz¹dów prawa oraz praw cz³owieka i ludów. Skar¿¹cy podnosi³, ¿e Uganda
naruszy³a m. in. zakaz dyskryminacji, prawo do rzetelnego postêpowania,
prawo do informacji oraz prawo do swobodnego poruszania siê. EACC
w wyroku przyzna³ racjê skar¿¹cemu, wychodz¹c od oczywistej konstatacji,
¿e traktat tworz¹cy Wspólnotê nie chroni praw cz³owieka, ale stanowi instrument prawny s³u¿¹cy pog³êbieniu integracji politycznej, ekonomicznej,
spo³ecznej, kulturalnej i naukowej. Trybuna³ podkreli³ przy tym, ¿e ¿adne
z postanowieñ tej umowy nie mo¿e byæ okrelone jako human rights provision: takiego charakteru nie maj¹ w szczególnoci art. 6 oraz art. 7.2 EACT,
zobowi¹zuj¹ce strony m.in. do utrzymywania ogólnie akceptowanego standardu ochrony praw cz³owieka. EACC zauwa¿y³ jednak, ¿e oba przepisy s¹
nieod³¹cznymi postanowieniami umowy miêdzynarodowej, której pogwa³cenie przez pañstwo mo¿e byæ podstaw¹ skargi wniesionej przeciw niemu
przez jednostkê w trybie art. 30 EACT. Zwa¿ywszy, ¿e art. 6 oraz art. 7
EACT wskazuj¹ jedynie ogólny kierunek ochrony, nie precyzuj¹c wyranie
jej parametrów, dla ich zidentyfikowania nale¿y odwo³aæ siê do konkretnych,
poszczególnych postanowieñ Karty Afrykañskiej, pozwalaj¹cych wype³niæ
treci¹ ramowe postanowienia EACT. W tym stanie rzeczy sêdziowie stwierdzili m. in., ¿e wydalenie skar¿¹cego z terytorium Ugandy bez zagwarantowania mu the due process of law by³o niezgodne z art. 7 ust. 2 EACT37.
3.3 Trybuna³ SADC
Jakkolwiek ekspansywne stanowisko EACC mo¿e budziæ, jak ju¿ wspomniano, zastrze¿enia, to jednak nie spotka³o siê ono z bardziej zdecydowanym oporem ani ze strony politycznych organów EAC, ani poszczególnych
pañstw cz³onkowskich. Ca³kowicie odmiennie zatem, ni¿ w przypadku s¹du
innej organizacji regionalnej  SADC.
Podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania SADCC jest Protokó³ o SADCC
z 2000 roku38, przyznaj¹cy mu m. in. jurysdykcjê do orzekania w sporach
37 W powo³anych rozstrzygniêciach wyranie pobrzmiewaj¹ echa orzecznictwa luksemburskiego, w których wskazywano, ¿e jakkolwiek Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci nie
orzeka na podstawie Konwencji Europejskiej o Ochronie Praw Cz³owieka, to jednak wywodzi z niej zasadê prawa wspólnotowego: wyrok w sprawie Stauder v. City of Ulm, Sozialamt, 12 listopada 1969 r., European Court Reports (ECR) 1969 r., s. 419; wyrok w sprawie Internationale Handelsgesellschaft przeciwko EVGF, 17 grudnia 1970 r., ECR 1970,
s. 1125; Nold, Kohlen und Baustoffsgrobhandlund przeciwko Commission of the European
Communities, 14 maja 1974 r., ECR 1974, s. 491. Warto w tym kontekcie zauwa¿yæ, ¿e
choæ EACC relatywnie czêsto odwo³uje siê do dziedzictwa judykatury europejskiej, to jednak w rozpatrywanym przypadku tego nie uczyni³.
38 Protocol on Tribunal in the Southern African Development Community (Protocol),
Windhoek, 7 sierpnia 2000 r., http://www.sadc-tribunal.org/?instruments=tribunal-and-rules-of-procedure
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miêdzy osobami fizycznymi i prawnymi a pañstwami cz³onkowskimi, dotycz¹cymi interpretacji i stosowania Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
z 1992 roku (SADCT)39. Podobnie, jak EACT, SADCT  okrelaj¹c zasady,
jakimi kieruje siê organizacja  wskaza³ ogólnikowo na prawa cz³owieka,
demokracjê oraz rz¹dy prawa (art. 4(c) SADCT).
Pierwszy wyrok SADCC dotyczy³ dosyæ banalnego sporu pracowniczego
miêdzy funkcjonariuszem SADC a jednym z organów Wspólnoty i potwierdza³ oczywist¹, stricte administracyjn¹ kompetencjê organu40. Ju¿ druga jednak sprawa, dotycz¹ca reformy rolnej w Zimbabwe, wypchnê³a Trybuna³ na
wzburzone i  jak siê wkrótce okaza³o  zdradliwe wody polityki miêdzynarodowej41. Skargê przeciwko Zimbabwe z³o¿y³ Mike Campbell, weteran armii
po³udniowoafrykañskiej i w³aciciel doskonale prosperuj¹cej farmy Mount
Carmel. Posiad³oæ zosta³a mu odebrana przez w³adze na podstawie kontrowersyjnej 17 poprawki do Konstytucji Zimbabwe42. Przepis ten upowa¿nia³
ministrów rz¹du Zimbabwe do wyw³aszczenia nieruchomoci na dowolny cel,
ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania oraz bez mo¿liwoci zaskar¿enia decyzji do s¹du.
W skardze do SADCC Campbell oraz 78 innych osób fizycznych i prawnych podnosi³o zarzut naruszenia przez Zimbabwe zakazu dyskryminacji
(ofiarami 17 poprawki padali g³ównie biali farmerzy) oraz prawa dostêpu do
wymiaru sprawiedliwoci. W odpowiedzi rz¹d Zimbabwe powieli³ stanowisko
wyra¿one przez Ugandê w sprawie Katabazi rozpatrywanej przez EACC
zaledwie rok wczeniej: SADCT nie jest traktatem przyjêtym w celu ochrony
praw cz³owieka. Nie tylko sam nie ustanawia ¿adnych standardów ich ochrony, ale nie odsy³a nawet do Karty Afrykañskiej, czy innych umów miêdzynarodowych. W tym stanie rzeczy kreowanie ad hoc przez SADCC takiego
standardu stanowi³oby traktatowo nieuprawnion¹ dzia³alnoæ prawodawcz¹
i oznacza³oby narzucanie pañstwom zobowi¹zañ, na które siê nie zgodzi³y.
Akceptacja takiego pogl¹du prowadzi³aby jednak do wniosku, ¿e wrêcz rytualne powtarzanie w statutach afrykañskich organizacji regionalnych litanii
praw cz³owieka, demokracji i rz¹dów prawa nie mia³o dla twórców traktatu
39 Treaty of the Southern African Development Community, Windhoek, 17 sierpnia
1992 r., http://www.sadc.int/documents-publications/show/865.
40 SADCC, wyrok w sprawie Ernest Francis Mtingwi v. SADC Secretariat, 27 maja
2008 r., SADC (T) 01/20007 (wyroki SADCC dostêpne na stronie: http://www.sadc-tribunal.org/?page_id=1872).
41 Zob. np. William H. Shaw, They Stole Our Land: debating the expropriation of
white farms in Zimbabwe, Journal of Modern African Studies 2003, Vol. 41(1), s. 75-89;
Bill H. Kinsey, Land Reform, Growth and Equity: Emerging Evidence from Zimbabwes
Resettlement Programme, Journal of Southern African Studies 1999, Vol. 25(2), s. 173196.Frederic Cowell, The Death of the Southern African Development Community Tribunals Human Rights Jurisdiction, Human Rights Law Review 2013, Vol. 13(1), s. 153165;
Erika de Wet, The Rise and Fall of the Tribunal of the Southern African Development
Community: Implications for Dispute Settlement in Southern Africa, ICSID Review 2013,
Vol. 28(1), s. 4563.
42 http://www.parlzim.gov.zw/CMS/UsefulResourses/ZimbabweConstitution.pdf
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¿adnego wiêkszego znaczenia. Oznacza³oby, ¿e te regulacje traktatowe stanowi³y jedynie swoist¹ mantrê, nadaj¹c¹ traktatowi po¿¹dany liberalny
sznyt, ale pozbawione by³y waloru justiciability: nie tworzy³y praw i obowi¹zków, o których móg³by orzekaæ trybuna³ miêdzynarodowy. SADCC nie
zgodzi³ siê ze stanowiskiem Zimbabwe43. Jakkolwiek przyzna³, ¿e SADCT
nie tworzy precyzyjnie zdefiniowanego standardu ochrony praw cz³owieka,
o których wspomina art. 4, to jednak art. 21 Protoko³u o SADCC nakazuje
Trybuna³owi stosowaæ SADCT oraz rozwijaæ w³asn¹ jurysprudencjê przez
odniesienie do traktatów, ogólnych zasad prawa miêdzynarodowego oraz zasad prawa pañstw cz³onkowskich SADC. W zwi¹zku z tym SADCC zrekonstruowa³ wi¹¿¹cy pañstwa cz³onkowskie SADC standard prawa do s¹du oraz
zakazu dyskryminacji rasowej odwo³uj¹c siê m. in. do orzecznictwa regionalnych trybuna³ów praw cz³owieka i krajowych trybuna³ów konstytucyjnych,
do praktyki Komisji Afrykañskiej oraz do umów miêdzynarodowych (m. in.
Karty Afrykañskiej i Konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji
rasowej). Wskazuj¹c nastêpnie, ¿e polityka rolna Zimbabwe prowadzona
w oparciu o 17 poprawkê by³a niezgodna z tymi standardami, SADCC orzek³
o obowi¹zku odszkodowawczym pañstwa oraz nakaza³ mu powstrzymanie
siê od kontynuowania akcji wyw³aszczeniowej.
W zwi¹zku z niepodjêciem przez w³adze Zimbabwe jakichkolwiek kroków w celu wykonania orzeczenia (Robert Mugabe okreli³ wyrok mianem
nierodz¹cego skutków prawnych nonsensu)44, SADCC zwróci³ siê do Szczytu G³ów Pañstw  organu politycznego SADC  wnosz¹c o zastosowanie
przeciwko Zimbabwe odpowiednich rodków dyscyplinuj¹cych. Szczyt zaj¹³
siê spraw¹ poród znamiennych wypowiedzi przedstawicieli pañstw, jednoznacznie wskazuj¹cych na rozminiêcie siê oczekiwañ cz³onków SADC oraz
pogl¹dów sêdziów SADCC na temat roli, jak¹ mia³by odgrywaæ Trybuna³ w
strukturze organizacji. Jakaya Kikwete  prezydent Tanzanii  nie waha³ siê
nazwaæ Trybuna³u potworem, który poch³onie nas wszystkich45. Wtórowa³a
mu minister sprawiedliwoci Namibii Pendukeni Iivula-Ithana, podkrelaj¹c, ¿e SADCC powinien zostaæ dopasowany do interesów pañstw46. Szczyt
nie podj¹³ ¿adnych kroków przeciwko Zimbabwe, kieruj¹c ostrze politycznej
represji przeciwko samemu SADCC47: wprowadzono moratorium na rozpo43 SADCC, wyrok w sprawie Mike Campbell (Pvt) Ltd. And Others v. The Republic of
Zimbabwe, 28 listopada 2008 r., SADC (T) 02/2007.
44 SADCC, wyrok w sprawie William Michael Campbell and Richard Thomas Etheredge v. The Republic of Zimbabwe, 5 czerwca 2009 r., SADC (T) 3/2009.
45 http://www.economist.com/blogs/baobab/2012/08/sadc-summit.
46 http://allafrica.com/stories/201107280042.html.
47 Communiqué of the 30th Jubilee Summit of SADC Heads of State and Government,
20 sierpnia 2010 r., http://www.thepresidency.gov.za/pebble.asp?relid=139&t=79.
7 Final Communiqué of the 32nd Summit of SADC Heads of State and Government, 18
August 2012 r., http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/
Communique_32nd_Summit_of_Heads_of_States.pdf.
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znawanie przezeñ nowych spraw oraz podjêto decyzjê o niepowo³ywaniu
nowych sêdziów, co  wobec wyganiêcia kadencji pozosta³ych  definitywnie
uniemo¿liwi³o Trybuna³owi orzekanie48.

4. Uwagi koñcowe
mieræ Mike Campbella w wyniku pobicia przez nieznanych sprawców
oraz sparali¿owanie prac SADCC (jego opustosza³a siedziba w Windhoek
znajduje siê nomen omen przy Robert Mugabe Avenue) nie oznacza³a definitywnego zakoñczenia sprawy. Cz³onkowie rodziny Campbella skierowali zawiadomienie do Komisji Afrykañskiej twierdz¹c, ¿e pañstwa cz³onkowskie
SADC, parali¿uj¹c prace SADCC, naruszy³y szereg postanowieñ Karty Afrykañskiej (statuuj¹cych m.in. zasadê niezawis³oci w³adzy s¹downiczej)49. Postêpowanie niejawne przed Komisj¹ Afrykañsk¹ wywo³ywa³o szereg pytañ:
Czy akt organu politycznego SADC mo¿e byæ przypisany pañstwom cz³onkowskim? Czy autorzy zawiadomienia znajdowali siê pod jurysdykcj¹
pañstw cz³onkowskich SADC w chwili rzekomego naruszenia ich praw? Czy
jednomylna decyzja Szczytu SADC o zamro¿eniu prac Trybuna³u stanowi³a
rzeczywicie ra¿¹ce pogwa³cenie zobowi¹zañ miêdzynarodowych, czy te¿ stanowi³a zgodn¹ z prawem miêdzynarodowym zmianê traktatu w wyniki praktyki stron podczas stosowania tego traktatu50?
Postêpowanie przed Komisj¹ Afrykañsk¹ zosta³o zakoñczone decyzj¹ z 30 kwietnia 2014 r.51 Jakkolwiek organ rozstrzygaj¹cy nie mia³ wiêkszych w¹tpliwoci co do tego, ¿e na dwa pierwsze z postawionych wy¿ej
pytañ nale¿y udzieliæ odpowiedzi twierdz¹cej, to jednak (po szokuj¹co wrêcz
zwiêz³ym odniesieniu siê do problemu) nie dopatrzy³ siê ani naruszenia
prawa dostêpu do wymiaru sprawiedliwoci52, ani gwarancji niezawis³oci
s¹dów53.

48 Admark Moyo, Defending human rights and the rule of law by the SADC Tribunal:
Campbell and beyond, African Human Rights Law Journal 2009, Vol. 9(2), s. 590.
49 Communication nr 409/12, Letter of Communication of 16 November 2012, Ref.
ACHPR/COMM/409/12/0.5/1115/12.
50 Marek Jan Wasiñski, The Campbell Case: A New Chapter of the Saga, Slovak Yearbook of International Law 2014, Vol. IV, s. 6184.
51 Komisja Afrykañska, decyzja w sprawie Luke Munyandu Tembani and Benjamin
John Freeth (represented by Norman Tjombe) v. Angola and Thirteen Others, nr skargi:
409/12.
52 Ibidem, §135-142.
53 Ibidem, § 143-145.
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1. Uwagi wstêpne
Prawo do ¿ycia jest najwa¿niejszym prawem ka¿dego cz³owieka. Respektowanie i ochrona tego prawa jest warunkiem koniecznym do korzystania
i realizacji z innych praw przynale¿nych cz³owiekowi. Jest ono tak¿e najistotniejszym zagadnieniem spo³ecznym i kulturowym, a poziom jego ochrony jest miar¹ demokratyzacji pañstwa1. Jak zauwa¿ono, sam podmiot czyli
samo ¿ycie jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, podlegaj¹cym takim naukom jak: filozofia, biologia, socjologia, psychologia i oczywicie prawo. Odnonie do interesuj¹cego nas problemu, nasze zainteresowanie skierujemy
na prawo konstytucyjne, które zawiera w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997
r. odpowiedni zespó³ norm.
Prawo do ochrony ¿ycia nale¿y tak¿e postrzegaæ w kontekcie wyzwañ,
jakie niesie dynamiczny rozwój nauk biomedycznych. Ich postêp spowodowa³
pojawienie siê w koñcu XX wieku nowych problemów etycznych, a w konsekwencji tak¿e prawnych, które wymagaæ bêd¹ nowego zdefiniowania pojêæ,
w tym tak¿e pojêcia prawa do ¿ycia. St¹d wynika kilka konsekwencji,
a przede wszystkim przypisywanie coraz wiêkszego znaczenia normom
prawnym gwarantuj¹cym ochronê ¿ycia. Maj¹ one zastosowanie ju¿ nie tylko
do samej ochrony ¿ycia, lecz tak¿e do prób uzasadnienia stanowisk przeciwnych np. prawa do mierci. Po drugie, zmienia siê treæ przypisywana tym
normom, które mo¿na okreliæ jako teoretyczny i faktyczny zakres ochrony.
Wydaje siê, ¿e obecnie najwiêkszy wp³yw na zmiany w obszarze tych zagadnieñ ma nie sama nauka prawa lecz biotechnologia, która dziêki postêpowi
medycznemu powoduje odkrywanie nowych stanów faktycznych, które wymagaj¹ uregulowania prawnego2.
1 B. Przybyszewska-Szter, Wolnoci i prawa osobiste, [w:] Wolnoci i prawa cz³owieka w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2008, s. 99.
2 A. Preisner, Zamiast zakoñczenia. Rozwój technologiczny a przysz³oæ praw jednostki,
[w:] Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 881925.
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Ju¿ dzi nowej analizy prawnej wymaga coraz wiêcej zagadnieñ z dziedziny bioetycznej, takich jak status prawny embrionów u¿ywanych do eksperymentów medycznych, status prawny organizmów ¿ywych powsta³ych
w wyniku klonowania, dysponowanie organami ludzkimi po mierci dawcy
czy kwestie dotycz¹ce eutanazji. To tylko niektóre z zagadnieñ prawnych,
przed którymi staje dzi ustawodawca.

2. Prawo do ¿ycia w normach Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej
Pierwsze regulacje odnosz¹ce siê do prawnej ochrony ¿ycia cz³owieka
w XX-wiecznej Polsce zawarte zosta³y w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.3, która w art. 95 zd. 1 stanowi³a, ¿e Rzeczypospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupe³n¹ ochronê ¿ycia, wolnoci
i mienia wszystkim bez ró¿nicy pochodzenia, narodowoci, jêzyka, rasy lub
religii Niestety, kolejna Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r. nie sformu³owa³a ju¿ w tak stanowczy sposób prawa do ¿ycia, okrelaj¹c tylko w art. 68
ust. 2, ¿e zapewnia cz³owiekowi nietykalnoæ osobist¹4. Tak¿e Konstytucja
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.5 nie zawiera³a takich
gwarancji prawa.
Regulacje prawne dotycz¹ce problematyki praw i wolnoci jednostki
znajduj¹ siê w prawie wszystkich obowi¹zuj¹cych ustawach zasadniczych
pañstw europejskich. Najczêciej s¹ one zdefiniowane w formie osobnego
rozdzia³u. Obecnie obowi¹zuj¹ca Konstytucja Rzeczpospolitej zawiera taki
rozdzia³, który jest drugim z kolei i nosi tytu³ - Wolnoci, prawa i obowi¹zki
cz³owieka i obywatela. Jest on inspirowany wieloma aktami miêdzynarodowymi, które wi¹¿¹ nasze pañstwo. Najbardziej podstawowym z nich jest
Karta Narodów Zjednoczonych, która co prawda nie zawiera katalogu praw
cz³owieka, ale wskazuje na nie poprzez umieszczenie w preambule deklaracji
o przywróceniu wiary w jej podstawowe prawa6. Najwa¿niejszym dokumen-

3
4

Dz.U. 1921, Nr 44, poz. 267.
Dz.U. 1935, Nr 30, poz. 227; E. Gdulewicz, A. Gwi¿d¿, Z. Witkowski, Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów
polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. 2, Warszawa 1990, s. 177179.
5 Dz.U. 1952, Nr 33, poz. 232; M. Rybicki, A. Burda, J. Stembrowicz, Konstytucja
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne
z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. 2, Warszawa 1990, s. 356360.
6 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci
i Porozumienie ustanawiaj¹ce Komisjê Przygotowawcz¹ Narodów Zjednoczonych podpisanie w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r., Dz.U. 1947, Nr 23, poz. 90; G. L. Seidler:
O prawach cz³owieka, [w:] Konstytucyjny ustrój pañstwa, Ksiêga jubileuszowa Profesora
Wies³awa Skrzyd³y, pod red. T. Bojarskiego, E. Gdulewicz, J. Szreniawskiego, Lublin 2000,
s. 251252.
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tem miêdzynarodowym, dotycz¹cym praw cz³owieka, jest podpisana Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, która wyznaczy³a miêdzynarodowe
standardy w tej dziedzinie i sta³a siê wzorcem do uregulowañ tak na gruncie
miêdzynarodowym jak i krajowym (art. 3)7. Postanowienia tej Deklaracji
odnosz¹ce siê do ochrony ¿ycia znalaz³y potwierdzenie w Miêdzynarodowym
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 6 ust 1)8 oraz Miêdzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych9 i w Konwencji o Prawach Dziecka (art. 6)10. W miêdzynarodowym prawie europejskim
najwa¿niejszym dokumentem dotycz¹cym prawa do ¿ycia jest Europejska
Konwencj¹ o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (art. 2 ust 1)11,
a zakazuj¹cym kary mierci  Protokó³ nr 6 Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (art. 1-4)12. Dalsze podnoszenie standardów ochrony ¿ycia w pañstwach cz³onkowskich Rady Europy umo¿liwia Protokó³ nr 13 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci,
który dotycz¹cy zniesienia kary mierci we wszystkich okolicznociach (preambu³a, art. 1)13. Na stra¿y zachowania praw cz³owieka w Europie stoi
Trybuna³ Praw Cz³owieka wyposa¿ony w prawo wyrokowania i prowadzenia
spraw o naruszenie praw cz³owieka.
Zawarty w konstytucji Katalog wolnoci i praw osobistych jednostki
otwiera art. 38 w który zawarte jest prawo do ¿ycia. Artyku³ ten brzmi
nastêpuj¹co: Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹
ochronê ¿ycia. Taki zapis ma charakter bardzo ogólny i nie rozstrzyga o
najbardziej istotnych elementach tego prawa, jakimi s¹ pocz¹tek i koniec
ochrony ¿ycia. Oczywicie nie mo¿na mieæ w¹tpliwoci, ¿e ochrona ¿ycia
rozumiana pod podstaw¹ biologicznej egzystencji ka¿dego cz³owieka jest podstaw¹ funkcjonowania ka¿dego cywilizowanego pañstwa14. Prawo do prawnej ochrony ¿ycia przys³uguje ka¿demu cz³owiekowi, zatem nie jest to tylko
prawo obywatelskie, ale prawo jednostkowe, ukierunkowane na ka¿dego
cz³owieka. Nale¿y uznaæ, ¿e prawo do prawnej ochrony ¿ycia mo¿e zapewniæ jedynie prawodawca, czyli rozmaite organy w³adzy publicznej powo³ane
7 Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, Pary¿, dnia 10 grudnia 1948 r. [w:] Prawa
cz³owieka. Dokumenty miêdzynarodowe, Przek³ad i opracowanie: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruñ 1996, s. 1520.
8 Dz.U. 1977, Nr 38, poz. 169.
9 Sam pakt nie obejmuje praw do ¿ycia, ale zawarte w nim prawa cile zwi¹zane s¹
z prawem do ¿ycia i wspólnie z art. 6 MPPOiP tworz¹ minimalny standard jego ochrony.
10 Dz.U. 1991, Nr 120 poz. 526.
11 Dz.U. 1993, Nr 61 poz. 284.
12 Protokó³ nr 6 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci,
sporz¹dzony w Strasburgu w dniu 28 kwietnia 1983 r.; Dz.U. 2001, Nr 23, poz. 266.
13 Protokó³ nr 13 do Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci,
sporz¹dzony w Wilnie w dniu 3 maja 2002 r. Tekst za stron¹ internetow¹: http://
www.coe.org.pl/re_konw/ETS_187.pdf
14 P. Sarnecki, Komentarz do art. 38 Konstytucji RP, w: Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej  komentarz, red. L. Garlicki, t. 3, Warszawa 2003, s. 2.
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do stanowienia b¹d sankcjonowania prawa. Zatem przez ochronê prawn¹
nale¿y rozumieæ ochronê wprowadzon¹ na drodze przepisów ustawowych
lub ratyfikowanych na podstawie zgody wyra¿onej w ustawie umów miêdzynarodowych15.
Nale¿y jednoczenie pamiêtaæ, ¿e ochrona prawa do ¿ycia mieci siê nie
tylko w treci art. 38, ale tak¿e w ogólnych zasadach konstytucyjnych, wynikaj¹cych zw³aszcza z art. 1 i 2 Konstytucji16. A z norm tych wynika, ¿e
prawodawca ma staæ na stra¿y prawnej ochrony ¿ycia. Oczywicie, nie jest to
prawo absolutne i w pewnych sytuacjach osoby, które pozbawi¹ innego cz³owieka ¿ycia nie bêd¹ podlegaæ karze. Chodzi oczywicie o takie sytuacje, jak
obrona konieczna czy dzia³ania zbrojne, ale ka¿de takie odstêpstwo od regu³y
musi byæ reglamentowane17.
Analizuj¹c artyku³ 38 nale¿y mieæ na uwadze, ¿e milczenie w kwestii
granic ochrony ¿ycia jest celowym zabiegiem, pozostawiaj¹cym szczegó³owe
regulacje tej kwestii przepisom ustawowym. Wynika to kompromisu miêdzy
rzecznikami zagwarantowania ochrony ¿ycia od chwili poczêcia do naturalnej mierci a zwolennikami bardziej otwartej formu³y18. Burzliwa dyskusja
na ten temat toczy³a siê podczas prac w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego i prezentowania jej wyników w parlamencie19. Doprowadzi³y one do przyjêcia rozwi¹zania, które nie przes¹dzaj¹ ostatecznie o granicach ochrony ¿ycia w Polsce. Dlatego wiêkszoæ wniosków dotycz¹cych
ochrony ¿ycia daje siê wyprowadziæ tylko w drodze wyk³adni funkcjonalnej,
a czasami tak¿e wyk³adni systemowej. Sam przepis pozbawiony jest jakichkolwiek okreleñ, które pozwala³yby na proste odczytanie jego funkcji i nie
dostarcza odpowiedzi na podstawowe pytania dotycz¹ce dopuszczalnoci
aborcji, eutanazji czy te¿ kary mierci. Wyk³adnia tego przepisu mo¿liwa jest
jedynie pod warunkiem siêgniêcia do innych przepisów, a to powoduje rozbie¿noci, jakie pojawiaj¹ siê przy próbach interpretacji art. 38. W zwi¹zku
z tym nale¿y siê spodziewaæ, ¿e interpretacje zawartoci treciowej tego
artyku³u Konstytucji RP bêd¹ zabarwione subiektywnym pogl¹dem autora
analizy, dotycz¹cym problematyki ochrony ¿ycia ludzkiego.

15
16

Tam¿e, s. 4.
Art. 1 stanowi, ¿e Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, za art. 2 stanowi, ¿e Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoci spo³ecznej.
17 P. Sarnecki, Komentarz do art. 38 Konstytucji RP, op. cit., , s. 5.
18 W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, art. 38, http://lex.online.wolterskluwer. pl.lex.han.uwm.edu.pl/WKPLOnline/index.rpc#content.rpc?nro
=201335370&wersja=0 z dnia 5.05.2014.
19 M.in. podczas drugiego czytania projektu Konstytucji w dniu 25 lutego 1997 r.
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3. Pocz¹tek ochrony
Niezwykle istotn¹ kwesti¹, której wyjanienie jest niezbêdne przy omawianiu prawa do ¿ycia, jest okrelenie momentu, od którego rozpoczyna siê
jego ochrona. Jego wskazanie nie jest zabiegiem prostym. Istniej¹ ró¿ne
teorie dotycz¹ce ¿ycia oparte na ró¿nych przes³ankach filozoficznych i ideologicznych. Wydaje siê, ¿e nale¿y zgodziæ siê z tez¹ wyg³oszon¹ przez J. Giezek
i R. Kokot, którzy twierdz¹, ¿e chodzi tu o rozstrzygniêcie dwóch ró¿nych
kwestii, z których pierwsza ma charakter ontologiczny (dotyczy bowiem ¿ycia oraz jego granic w sensie czysto biologicznym), druga za zdaje siê byæ
zagadnieniem przede wszystkim normatywnym, sprowadzaj¹cym siê w istocie do odpowiedzi na pytanie, od jakiego momentu ¿ycie powinno podlegaæ
prawnokarnej ochronie20.
Z istniej¹cych koncepcji jedynie Koció³ katolicki nigdy nie mia³ problemów z ustaleniem momentu, w którym rozpoczyna siê ¿ycie cz³owieka
i zawsze by³ to moment poczêcia. Z tego wyp³ywa prosta konsekwencja, ¿e
przerwanie ¿ycia poczêtego by³o zawsze przez Koció³ uznawane jako zabicie
cz³owieka21. Inne pogl¹dy nie s¹ ju¿ tak bardzo precyzyjne. Warto podaæ
kilka, np. wg M. Tarnowskiego zaczyna siê ono z chwil¹ wyst¹pienia bólów
porodowych22, a wg J. liwowskiego ochrona zaczyna siê dopiero po ca³kowitym opuszczeniu przez p³ód ³ona matki23. W te rozwa¿ania wpisuje siê tak¿e
ostatnie stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej, które wskazuje na moment prawonokarnej ochrony, gdy p³ód jest w stanie funkcjonowaæ poza organizmem
matki.
Artyku³ 38 Konstytucji RP nie zawiera ustalenia momentu pocz¹tkowego przewidzianej ochrony ¿ycia. Ustrojodawca postanowi³, ¿e te kwestie rozstrzygnie ustawodawstwo zwyk³e. Potwierdzeniem tego sta³a siê m.in.
uchwalona ju¿ 7 stycznia 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie
p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y24, która
w pierwotnym brzmieniu w art. 1 ust.1 stanowi³a: Ka¿da istota ludzka ma
od chwili poczêcia przyrodzone prawo do ¿ycia. W uzasadnieniu jej powo³ywano siê na fakt zachowania godnoci cz³owieka, której charakter pozostaje
cile przyrodzony i wynikaj¹cy z prawa naturalnego. W 1996 r. znowe20 J. Giezek, R. Kokot, Granice ludzkiego ¿ycia a jego prawna ochrona, [w:] Prawa
i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002,
s. 105106.
21 Papie¿ Pawe³ VI, Encyklika Humanae vitae, Warszawa 1982; R. Sztychmiler, Ochrona prawa do ¿ycia dziecka poczêtego, [w:] Prawo do ¿ycia a jakoæ ¿ycia w wielokulturowej
Europie, red. B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J. J. Szczerbowski, OlsztynBarii 2007,
s. 281288.
22 M. Tarnowski, Zabójstwo uprzywilejowane w ujêciu polskiego prawa karnego, Poznañ 1981, s. 22.
23 J. liwiñski, Prawo karne, Warszawa 1975, s. 351352.
24 Dz.U. 1993, Nr 17, poz. 78 z póz. zm.
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lizowano tê ustawê i art. 1 otrzyma³ brzmienie Prawo do ¿ycia podlega
ochronie, w tym równie¿ w fazie prenatalnej w granicach okrelonych
w ustawie25.
Ustawa ta dopuszcza dokonanie zabiegu aborcyjnego w trzech wyranie
okrelonych przypadkach:
 ci¹¿a stanowi zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia kobiety ciê¿arnej,
 badania prenatalne lub inne przes³anki medyczne wskazuj¹ na du¿e
prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoledzenia p³odu albo
nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu,
 zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e ci¹¿a powsta³a w wyniku czynu
zabronionego.
Ustawa ta od samego pocz¹tku wywo³ywa³a i dalej wywo³uje ogromne
emocje i du¿e kontrowersje. Wystêpuj¹ w tej kwestii dwa stanowiska; jedno
opowiada siê za ca³kowit¹ ochron¹ ¿ycia od momentu poczêcia; drugie chce
zalegalizowaæ aborcjê ze wzglêdów socjalnych (g³ównie materialnych). W tocz¹cy siê spór nad kszta³tem ochrony ¿ycia poczêtego zosta³ w³¹czony tak¿e
Trybuna³ Konstytucyjny, który rozpatrywa³ wniosek grupy senatorów, dotycz¹cy m.in. stwierdzenia zgodnoci z Konstytucj¹ noweli ustawy dnia 30
sierpnia 1996 r., która to dopuszcza³a mo¿liwoæ dokonywania aborcji ze
wzglêdów spo³ecznych. W wydanym orzeczeniu Trybuna³ stwierdzi³ m.in.
Wartoæ konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest ¿ycie ludzkie, w tym ¿ycie rozwijaj¹ce siê w fazie prenatalnej, nie mo¿e byæ ró¿nicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów
pozwalaj¹cych na dokonanie takiego zró¿nicowania w zale¿noci od fazy
rozwojowej ludzkiego ¿ycia. Od momentu powstania ¿ycie ludzkie staje siê
wiêc wartoci¹ chronion¹ konstytucyjnie. Dotyczy to tak¿e fazy prenatalnej.
( ) Konstytucyjne gwarancje ochrony zdrowia dziecka poczêtego wywodziæ
nale¿y przede wszystkim z konstytucyjnej wartoci ¿ycia ludzkiego, tak¿e
w fazie prenatalnej. Ochrona ¿ycia ludzkiego nie mo¿e byæ rozumiana wy³¹cznie jako ochrona minimum funkcji biologicznych niezbêdnych do egzystencji, ale jako gwarancje prawid³owego rozwoju a tak¿e uzyskania i zachowania normalnej kondycji psychofizycznej, w³aciwej dla danego wieku
rozwojowego (etapu ¿ycia). ( ) ¯ycie ludzkie, co zreszt¹ podkrela sama
preambu³a ustawy, stanowi fundamentalne dobro cz³owieka. Prawo kobiety
ciê¿arnej do niepogarszania swojego po³o¿enia materialnego wynika z konstytucyjnej ochrony wolnoci kszta³towania w sposób swobodny swoich warunków ¿yciowych i zwi¹zanego z ni¹ prawa kobiety do zaspakojania potrzeb
materialnych jej oraz jej rodziny. Ochrona ta jednak nie mo¿e prowadziæ tak
daleko, i¿ ³¹czy siê z naruszeniem fundamentalnego dobra, jakim jest ¿ycie
ludzkie, w stosunku do którego warunki egzystencji maj¹ charakter wtórny
i mog¹ podlegaæ zmianie. Jak wspomniano, w przypadku przes³anki wskazu25

Dz.U. 1996, Nr 139, poz. 646.
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j¹cej na trudn¹ sytuacjê osobist¹, w kolizji z ochron¹ ¿ycia ludzkiego w fazie
prenatalnej pozostawaæ mo¿e kompleks rozmaitych dóbr prawnych zwi¹zanych z dobrym imieniem, prawid³owymi relacjami z innymi osobami, mo¿liwoci¹ korzystania z okrelonych praw i wolnoci. Ustawodawca nie sprecyzowa³ wszak¿e, o jak¹ wartoæ konstytucyjn¹ mu chodzi. U¿yte przez
ustawodawcê pojêcie trudnej sytuacji osobistej nie pozwala bowiem choæby
w przybli¿eniu przyporz¹dkowaæ mu okrelonych desygnatów. Komplikacja
powiêksza siê, gdy podejmie siê próbê zdefiniowania tego terminu w kontekcie wskazañ wynikaj¹cych z wyk³adni systemowej. Trudna sytuacja osobista
nie jest bowiem sytuacj¹ zwi¹zan¹ z zagro¿eniem dla ¿ycia lub zdrowia (o
czym mówi art. 4a ust. 1 pkt 1), nie ma charakteru trudnej sytuacji materialnej, bo wyra¿a to, choæ równie¿ niezbyt precyzyjnie zbyt ciê¿kie warunki
¿yciowe. Trudna sytuacja osobista charakteryzuje nadto stan, który nie jest
zwyk³¹ konsekwencj¹ ci¹¿y, bo owe zwyk³e utrudnienia nie wystarczaj¹ dla
legalizacji spêdzenia p³odu26. Przedmiotowe orzeczenie zosta³o wydane
przed wejciem w ¿ycie obecnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji. Trybuna³ analizowa³ w nim przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o
planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci
przerywania ci¹¿y oraz zmianie niektórych innych ustaw27. Trybuna³ przyj¹³
w konsekwencji, ¿e ¿ycie ludzkie powinno podlegaæ ochronie nawet w prenatalnej fazie rozwoju przysz³ego cz³owieka. Mimo to zwróci³ uwagê na fakt, ¿e
intensywnoæ, z jak¹ ochrona ta jest udzielana, nie mo¿e byæ identyczna
w ka¿dej fazie ¿ycia.
Tak¿e nastêpne orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, wydane na podstawie obecnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji nie pozostawiaj¹ jakiejkolwiek
w¹tpliwoci w kwestii ustalenia pocz¹tkowego momentu ochrony. Tak
wiêc ¿ycie ludzkie podlega w Polsce ochronie konstytucyjnej ju¿ od fazy
poczêcia28.
Problematyka ochrony pocz¹tku ludzkiego ¿ycia by³a wielokrotnie podejmowana w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka29. Przyjêta
linia orzecznicza nie daje bezwzglêdnego prawa do ¿ycia p³odu ludzkiego. Pierwszy raz ten wniosek zosta³ orzeczony w sprawie X v. Wielka Brytania (1980 r.)30,
26
27
28

Orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r., OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.
Dz.U. 1996, Nr 139, poz. 646.
Por. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r., K 2/98,OTK ZU
nr 3/1999, poz. 56. Zob. tak¿e Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 30 wrzenia 2008 r.
K. 44/07; S. Bu³ajewski, Prawo do ¿ycia w wietle konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Studia E³ckie 13(2011), s. 275277.
29 Orzecznictwo to zwi¹zane jest z interpretacj¹ art. 2 EKPCz  czy nale¿y go rozumieæ jako: uznaj¹cy bezwzglêdnie prawo do ¿ycia p³odu?; czy uznaj¹cy prawo do ¿ycia
p³odu z pewnymi domniemanymi ograniczeniami?; czy nieodnosz¹cy siê do p³odu w ogóle;
J. Kondratiewa-Bryzik, Pocz¹tek prawnej ochrony ¿ycia ludzkiego w wietle standardów
miêdzynarodowych, Warszawa 2009, s. 128.
30 Sprawa X. v. Wielka Brytania, cytowana równie¿ jako Paton v. Wielka Brytania,
skarga nr 8416/78,
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a potem by³ kontynuowany w sprawach H. v. Norwegia (1992 r.)31 oraz Boso
v. W³ochy (2002 r.)32. Sprawy te by³y zainicjowane przez partnerów kobiet
ciê¿arnych, którzy usi³owali uniemo¿liwiæ im usuniêcie ci¹¿y. Inny charakter
mia³a sprawa Vo v. Francja (2004)33, w której skar¿¹ca zarzuca³a ustawodawcy brak ochrony dziecka poczêtego i niemo¿noæ oskar¿enia lekarza
o nieumylne zabójstwo embrionu lub p³odu. W tej sprawie Trybuna³ argumentowa³: dziecko nienarodzone nie jest uznawane za «osobê» korzystaj¹c¹
z bezporedniej ochrony na podstawie art. 2 EKPCz, a jeli nienarodzonemu
przys³uguje jakie «prawo» do «¿ycia», to jest ono z istoty rzeczy ograniczone
prawami i interesami matki34.
Poza sfer¹ rozwi¹zañ legislacyjnych w Polsce pozostaj¹ w dalszym ci¹gu
przeprowadzane zabiegi zap³odnienia in vitro, które nie s¹ objête przepisami
ustawy o zawodzie lekarza i dentysty, w której w art. 21 ust 2 uregulowano
eksperymenty medyczne35. Brak stosownych przepisów uprawnia do stawiania pytania o prawn¹ ochronê embrionów w Polsce, o dopuszczalnoæ ich
zamra¿ania czy te¿ o legalnoæ ich niszczenia.

4. Koniec ludzkiego ¿ycia
Niezwykle trudne jest tak¿e ustalenie koñcowej granicy ¿ycia ludzkiego.
Nale¿y bowiem pamiêtaæ, i¿ mieræ jest procesem rozci¹gniêtym w czasie,
a tym samym precyzyjne ustalenie momentu mierci jest praktycznie niemo¿liwe. Klasyczna definicja mierci, z któr¹ ³¹czono ca³kowite ustanie czynnoci kr¹¿enia i oddychania, jest ju¿ zweryfikowana i zmieniona w zwi¹zku
z najnowszymi osi¹gniêciami wiedzy medycznej36. Analizuj¹c literaturê medyczn¹ mo¿emy jednak wskazaæ trzy etapy:
 etap pierwszy  mieræ kliniczna, która wi¹¿e siê z ustaniem kr¹¿enia
i oddychania,
 etap drugi  mieræ osobnicza, która powi¹zana jest z ustaniem pracy
mózgu, oraz
 etap trzeci  mieræ biologiczna, która z kolei wi¹¿e siê z ca³kowit¹
destrukcj¹ wszystkich tkanek37 .
31
32
33
34

H. v. Norwegia, skarga nr 17004/90, decyzja Komisji z dnia 19 maja 1992 r.
Boso v. W³ochy, skarga nr 50490/99, decyzja z dnia 5 wrzenia 2002 r.
Sprawa Vo v. Francja z dnia 8 lipca 2004 r., skarga nr 53924/00.
It follows from this recapitulation of the case-law that in the circumstances examined to date by the Convention institutions  that is, in the various laws on abortion  the
unborn child is not regarded as a person directly protected by Article 2 of the Convention
and that if the unborn do have a right to life, it is implicitly limited by the mothers
rights and interests; http://www.echr.coe.int (baza danych HUDOC).
35 Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152 z pón. zm.
36 R. Raszeja, W. Nasi³kowski, J. Markiewic, Medycyna s¹dowa dla studentów, Warszawa 1990, s. 4243.
37 A. Jakliñski, J. S. Kobiela, Medycyna s¹dowa. Podrêcznik dla studentów medycyny,
Warszawa 1983, s. 18.
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W obecnym systemie prawnym funkcjonuje identyczna ochrona wszystkich istot ludzkich niezale¿nie od stopnia ich rozwoju psychicznego i fizycznego. Co wiêcej dziecko, które jest upoledzone fizycznie, umys³owo lub
spo³ecznie nale¿y traktowaæ, wychowywaæ i otaczaæ szczególn¹ opiek¹,
z uwzglêdnieniem jego stanu zdrowia i warunków ¿yciowych38.
Wród niektórych komentatorów art. 38 Konstytucji RP istnieje przekonanie, ¿e wyklucza on dopuszczalnoæ stosowania kary mierci. P. Sarnecki
argumentuje ten fakt nastêpuj¹co: ka¿dy pods¹dny niezale¿nie od tego,
o jak¹ zbrodniê by³by oskar¿any, niew¹tpliwie nie przestaje byæ cz³owiekiem i st¹d równie¿ jest adresatem dzia³añ pañstwa maj¹cych na celu
ochronê i jego ¿ycia39. Inne dzia³anie pañstwa by³oby sprzeczne z art. 30
konstytucji, z wymogiem ochrony godnoci ludzkiej.
Osobnym problemem jest kwestia samobójstwa i eutanazji. Samobójstwo
wynika z uznania prawa cz³owieka do dysponowania swoim w³asnym ¿yciem
i to w zasadzie w sposób nieograniczony. Przez wieki by³o ono uznawane za
przestêpstwo, a do dzi w literaturze przedmiotu cieraj¹ siê dwa pogl¹dy:
liberalny, traktuj¹cy prawo do odebrania sobie ¿ycia jako prawo cz³owieka,
z którego jednostka mo¿e swobodnie skorzystaæ i restryktywny, który nie
wyra¿a zgody na ten akt. Zgodnie z polskim kodeksem karnym jedynie
namowa lub pomoc w samobójstwie jest karalna, natomiast namowa lub
pomoc w samobójstwie dla osoby ma³oletniej, niepoczytalnej czêciowo czy
te¿ ca³kowicie mo¿e byæ potraktowana jako czynnoæ spe³niaj¹ca znamiona
art. 151 k.k. i traktowana jako zabójstwo40.
Samo pojêcie pochodzi z greki (euthanateo) i oznacza dobr¹ mieræ
 nienaturaln¹, ale godn¹ i bezbolesn¹41.
W eutanazji mo¿emy wyró¿niæ dwie postacie:
 sensu largo (tzw. eutanazja bierna, tj. dzia³ania lub zaniechania, których efektem koñcowym jest umylne pozbawienie ¿ycia cz³owieka pod wp³ywem wspó³czucia dla niego),
 sensu scricto (tzw. eutanazja czynna tj. wiadome i czynne dzia³anie
lekarza, który poprzez swój udzia³ doprowadza do skrócenia ¿ycia cierpi¹cego, nieuleczalnego, hospitalizowanego pacjenta)42.
Czasami sens tego rozró¿nienia bywa kwestionowany. Podnoszona jest
wówczas kwestia, ¿e dla samej oceny danego zachowania nie ma znaczenia,
czy przybiera ono postaæ dzia³ania, czy te¿ zaniechania, gdy¿ istotny jest
skutek, jakim jest mieræ pacjenta spowodowany przez osobê trzeci¹ w okrelonych okolicznociach. W takim ujêciu nie ma znaczenia, czy sprawca po38 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r., nr 120,
poz. 526.
39 P. Sarnecki, Komentarz, dz. cyt., s. 6.
40 L. Gardocki, Prawo karne, dz. cyt., s. 220.
41 R. Tokarczyk, Prawa narodzin, ¿ycia i mierci, Kraków 2000, s. 375376.
42 S. Bu³ajewski, Prawo do ¿ycia, art. cyt., s. 279.
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dejmuje dzia³ania (np. podaje pacjentowi substancje powoduj¹ce jego
mieræ), czy te¿ dopuszcza siê zaniechania (np. nie stosuje terapii podtrzymuj¹cej ¿ycie). Nie ma tak¿e znaczenia, czy mieræ nastêpuje na skutek
wyra¿enia woli przez samego pacjenta (np. na jego ¿¹danie), czy te¿
w wyniku braku takiego owiadczenia albo nawet wbrew woli pacjenta43.
W polskim prawodawstwie w Kodeksie karnym z 1997 r. w art. 150 po
raz pierwszy uregulowane zosta³o zabójstwo eutanatyczne. Znamiona tego
przestêpstwa wymagaj¹ spe³nienia ³¹cznie dwóch przes³anek. Po pierwsze
zabójstwo nastêpuje na wyran¹ probê ofiary, a po drugie, dzia³anie sprawcy powodowane jest wspó³czuciem dla przysz³ej ofiary, czyli szczególn¹ humanitarn¹ pobudk¹. Kodeks nie wskazuje jednak, jaki ma byæ powód wspó³czucia, komentatorzy zgodnie uwa¿aj¹, ¿e powodem tym powinny byæ
cierpienia fizyczne osoby nieuleczalnie chorej, chocia¿ takie ograniczenia nie
wynikaj¹ z ustawy44. Do takiego rozumienia przychyli³ siê te¿ S¹d Apelacyjny w £odzi w wyroku z 6 sierpnia 2013 r., który stwierdzi³, ¿e nie zawsze
tam, gdzie sprawca wprawdzie spotyka siê z ¿yczeniem cz³owieka, by zadano
mu mieræ i zabija pod wp³ywem wspó³czucia, mo¿na mówiæ o spe³nieniu
znamion wystêpku przewidzianego w art. 150 § 1 k.k. (...)Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w przepisie art. 150 § 1 k.k. chodzi wy³¹cznie o wa¿kie powody,
zwi¹zane z ciê¿kim cierpieniem i beznadziejnoci¹ sytuacji, w jakiej cz³owiek
cierpi¹cy siê znalaz³. Myli siê s¹d I instancji, który wi¹¿e owe wa¿kie powody wy³¹cznie z przypadkami medycznymi, choæ one z pewnoci¹ s¹ najczêstsze (...) nie mo¿e byæ uznana za takie ¿¹danie reakcja wywo³ana gwa³townym bólem, tym bardziej, ¿e pokrzywdzona J. N. nie znajdowa³a siê
w sytuacji beznadziejnej, mimo g³êbokiej rany ciêtej uda, któr¹ sobie zada³a.
Mia³a szansê na uratowanie ¿ycia, gdyby oskar¿ony wezwa³ pomoc, zamiast
chwytaæ za siekierê45. Nie mo¿na zatem mówiæ o zabójstwie eutanatycznym
wówczas, gdy wspó³czucie wywo³ane jest cierpieniami psychicznymi cz³owieka, takimi jak straty materialne, wieloletnie kalectwo, zawód mi³osny, ani
te¿ wtedy, gdy dotyczy innej osoby lub osób, ni¿ ofiara.

5. Podsumowanie
Prawo do ¿ycia nie tylko w polskiej konstytucji, ale i w podpisanych
przez Polskê aktach miêdzynarodowych zajmuje w³aciwe miejsce. Prawo to
w katalogu praw cz³owieka posiada pozycjê nadrzêdn¹. Bez zagwarantowa43 M. Syska, Medyczne owiadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym, Syskahttp://lex.online.wolterskluwer.pl.lex.han.uwm.edu.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc?nro=151164959&wersja=0 z dnia 5.05.2014.
44 A. Marek, Komentarz do art. 150 Kodeksu Karnego, http://lex.online.wolterskluwer.pl.lex.han.uwm.edu.pl/WKPLOnline/index.rpc#content.rpc?nro=587262395&wersja=-1
z dnia 5.05.2014.
45 LEX nr 1356556, KZS 2013/11/79, OSA 2014/1/27-38
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nia tego prawa jednostce nie mo¿e byæ mowy o realizowaniu i gwarantowaniu innych praw. Wynika ono z poszanowania wolnoci i godnoci jednostki.
Prawo do ¿ycia w polskiej Konstytucji jest rezultatem kompromisu, st¹d jego
nieostroæ, która pozbawiona jest elementów aksjologicznych i wiatopogl¹dowych. Zadanie to przejê³y na siebie ustawy, które wyra¿aj¹ kompromis
ró¿nych si³ spo³ecznych i wyzwañ spowodowych dynamicznym rozwojem
nauk medycznych.
THE RIGHT TO LIFE IN CIVIL RIGHTS
Key words: the right to life, constitution, protection, death
Summary
The right to life is the most important right of each human being. In the constitution of
the Republic of Poland from 1997, the legal protection of the human life is directly stated in the
Article 38. It has a very broad character though and does not determine the most important
elements of this law: the actual beginning and end of the human life. The silence in respect the
boarders of the life protection has been a purposeful approach there, for it was left to be
specified in the statutory legal acts. The issue of the life commencement is determined in the
Legal Act from the 7th of January 1993 on the family planning, the human foetus protection
and the abortion permissibility conditions. In regarding the termination of life, there is still a
lack of legal regulations.

