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REFORMA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU
OCHRONY PRAW CZàOWIEKA
NA TLE NIEKTÓRYCH WYROKÓW
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAàU PRAW CZàOWIEKA
PRZECIWKO WIELKIEJ BRYTANII

Streszczenie
Autorzy analizują moĪliwe konsekwencje trwającej wáaĞnie kolejnej reformy europejskiego systemu ochrony praw czáowieka w Ğwietle niektórych wyroków Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka przeciwko Wielkiej Brytanii (gáównie z powodu
zaangaĪowania siĊ tego paĔstwa w dziaáania reformujące). Prezentują pewne wątpliwoĞci i obawy co do kierunku i dáugofalowych skutków projektowanych zmian, mając na
uwadze gáówny cel i waĪną cechĊ europejskiego systemu ochrony praw jednostki, jaką
jest jego dostĊpnoĞü. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka
i reakcja paĔstw na nie ilustrują niektóre problemy z wáaĞciwym pojmowaniem roli
trybunaáu w caáym europejskim systemie ochrony i w relacji do samych paĔstw (korzystania przez nie z suwerennych uprawnieĔ, dziaáalnoĞci ich organów i funkcjonowania
procesu decyzyjnego, poziomu ich demokracji). Autorzy nie przesądzają, czy wzmiankowane problemy wywaráy istotny wpáyw na ksztaát obecnej reformy systemu europejskiego, a zwáaszcza tych czynników, które mogą prowadziü do ograniczenia dostĊpno-
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Ğci systemu europejskiego, uznają jednak potrzebĊ koniecznoĞci dyskusji na ten temat,
w najlepiej pojĊtym interesie ochrony praw jednostki.
Sáowa kluczowe: zwyczaj, konstytucja, system prawa, umowa miĊdzynarodowa,
Ĩródáa prawa

Celem przedstawionych w artykule rozwaĪaĔ jest zasygnalizowanie pewnych uwag (refleksji, zastrzeĪeĔ) odnoszących siĊ do kierunków zmian, jakie
zaszáy, zachodzą i mają nadal zachodziü w europejskim systemie ochrony praw
czáowieka, uksztaátowanym dziĊki aktywnoĞci Rady Europy, oraz próba ustosunkowania siĊ do owych zmian w kontekĞcie przyszáoĞci europejskiego systemu ochrony.
System ten w okresie swego kilkudziesiĊcioletniego funkcjonowania zyskaá opiniĊ najbardziej efektywnego1 spoĞród systemów regionalnych z wielu
przyczyn. Przede wszystkim dysponuje on mechanizmem kontrolnym, opartym
na Europejskim Trybunale Praw Czáowieka z siedzibą w Strasburgu (dalej:
ETPC), przy czym pytanie o jego sprawnoĞü – rozumianą jako zdolnoĞü do
rozpatrywania kilkudziesiĊciu tysiĊcy skarg indywidualnych rocznie (bo taka
jest skala dziaáania trybunaáu) – jest tutaj kwestią centralną. Jest to system z zaáoĪenia dostĊpny dla kaĪdej osoby, która uwaĪa siĊ za ofiarĊ naruszenia norm
gwarantowanych postanowieniami europejskiej Konwencji o ochronie praw
czáowieka i podstawowych wolnoĞci z 1950 roku. Po speánieniu warunków opisanych w konwencji, mających gáównie na celu uzupeánienie (a nie wyrĊczenie)
systemu prawa krajowego i ograniczenie napáywu skarg, oczywiĞcie bezzasadnych, abstrakcyjnych, odnoszących siĊ do zdarzeĔ, dziaáaĔ i decyzji mających
miejsce przed wejĞciem jej w Īycie, czy spraw niemających związku z prawami
gwarantowanymi przez konwencjĊ, skarga indywidualna podlega rozpatrzeniu
przez ETPC. DostĊpnoĞü europejskiego systemu ochrony praw czáowieka gwarantuje wiele czynników, takich jak: moĪliwoĞü komunikowania siĊ skarĪącego
z trybunaáem w jĊzyku ojczystym do czasu przedstawienia rządowi skarĪonego
paĔstwa sprawy i wezwania go przez trybunaá do ustosunkowania siĊ; wolne od
kosztów sądowych postĊpowanie; moĪliwoĞü uzyskania pomocy prawnej

1
A nawet „najznamienitszego” – patrz: B. Gronowska, Europejski Trybunaá Praw Czáowieka – na rozdroĪach przeáomu wieków, w: KsiĊga pamiątkowa ku czci profesora Jana Biaáocerkiewicza, red. T. Jasudowicz, M. Balcerzak, ToruĔ 2009, s. 121–134.
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w trakcie postĊpowania; upowszechnienie szczegóáowych informacji na temat
postĊpowania przed trybunaáem oraz jego orzecznictwa.
EfektywnoĞü systemu europejskiego zapewniają, z kolei, takie czynniki
jak: rozpatrywanie skarg indywidualnych przez trybunaá; moĪliwoĞü orzeczenia
odszkodowania lub zadoĞüuczynienia w razie stwierdzenia naruszenia przez
paĔstwo norm gwarantowanych konwencją europejską.
Ponadto z pewnoĞcią czynnikiem, który powinien dodatkowo stymulowaü
efektywnoĞü tego systemu, powinien byü rozsądny czas rozpatrywania skarg.
Niestety, europejski system ochrony praw jednostki doĞü szybko po jego utworzeniu padá niejako „ofiarą wáasnego sukcesu”2. Uzyskanie bowiem przez jednostki prawa do wystĊpowania ze skargami indywidualnymi do ETPC daáo
moĪliwoĞü záoĪenia skargi ogromnej liczbie potencjalnych skarĪących (zwáaszcza w czasie gwaátownego rozszerzenia grupy paĔstw stron konwencji), przy
czym trybunaá od początku nie dysponowaá realnymi Ğrodkami na to, by je
wszystkie na bieĪąco (w tak zwanym rozsądnym terminie) rozpatrywaü.
Pierwsza gruntowna – dokonana na podstawie Protokoáu nr 11 do Konwencji o ochronie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci, dotyczącego przeksztaácenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez KonwencjĊ, sporządzonego w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r. (dalej: Protokóá nr 11), który
wszedá w Īycie w listopadzie 1998 roku3 – reforma systemu europejskiego poprawiáa sytuacjĊ na tyle, by skróciü czas oczekiwania na rozpatrzenie skargi
i tym samym speániü choü czĊĞü pokáadanych w reformie nadziei. W Protokole
nr 11 przewidziano gruntowną reformĊ funkcjonowania mechanizmu kontrolnego konwencji, miĊdzy innymi przez likwidacjĊ jednego z wczeĞniej funkcjonujących organów – Europejskiej Komisji Praw Czáowieka, i rozbudowanie
kompetencji trybunaáu. Protokóá ten nie miaá charakteru opcyjnego, zostaá zaplanowany jako poprawka do konwencji – jego wejĞcie w Īycie uwarunkowano
od ratyfikowania go przez wszystkie paĔstwa strony konwencji. DziĊki takiemu
rozwiązaniu nie powstaáo niebezpieczeĔstwo związania paĔstw stron konwencją
w róĪnej redakcji i w konsekwencji równolegáego funkcjonowania dwóch me-

2
Sformuáowania tego uĪywano juĪ przed pierwszą znaczącą reformą systemu europejskiego, której dokonano na podstawie Protokoáu nr 11. Por. A. Bisztyga, Droga do reformy Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka, w: Prawa czáowieka, Humanistyczne Zeszyty Naukowe
nr 2 (10), Katowice 1995, s. 32. Szerzej: A. Bodnar, SkutecznoĞü europejskiej konwencji praw
czáowieka w Polsce, w: Prawo w dobie globalizacji, red. T. Giaro, Warszawa 2010, s. 193–196.
3

Dz.U. 1998, nr 147, poz. 962.
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chanizmów kontrolnych (poprzedniego i zreformowanego). Wprawdzie w trakcie dyskusji poprzedzających reformĊ nie brakowaáo zwolenników takiego tymczasowego rozwiązania, ostatecznie uznano je za zagroĪenie dla jednolitoĞci
orzecznictwa, dla przejrzystoĞci procedury, dla skutecznoĞci wreszcie caáego
systemu4.
JednoczeĞnie bieĪące ksztaátowanie siĊ systemu ochrony praw jednostki
ujawniaáo (duĪą) skalĊ naruszeĔ tych praw i liczba skarg nadal szybko siĊ
zwiĊkszaáa (rósá takĪe stopieĔ ich skomplikowania z powodu wzrastającej ĞwiadomoĞci tak prawnego, jak i politycznego znaczenia ochrony praw czáowieka
oraz, po prostu, ĞwiadomoĞci moĪliwoĞci, jakie daje indywidualna skarga5).
Kolejne paĔstwa przyjmowaáy konwencjĊ, a wiedza o europejskim systemie
ochrony praw czáowieka stawaáa siĊ coraz bardziej dostĊpna i powszechna, co
przekáadaáo siĊ na coraz lepsze przygotowanie skarg, a tym samym na coraz
wiĊksze i nadal rosnące obciąĪenie trybunaáu oraz jego sáabnącą efektywnoĞü6.
Potrzeba dokonania kolejnych reform pojawiáa siĊ zatem bardzo szybko
(podniesiono to po raz pierwszy po wejĞciu w Īycie Protokoáu nr 11 juĪ na konferencji ministerialnej w Rzymie, w listopadzie 2000 roku), jednak ich przygotowanie, podobnie jak w przypadku pierwszej reformy, byáo dáugotrwaáym procesem. WaĪnym etapem precyzującym konkretne zamiary przeprowadzenia
reformy byáa konferencja w Interlaken7, która odbyáa siĊ w lutym 2010 roku,
a zostaáa zakoĔczona przyjĊciem deklaracji8 i planu dziaáania, stanowiących
podstawĊ do przeprowadzenia tak zwanej uproszczonej procedury zmiany konwencji. Ostatecznie kolejnych reform europejskiego systemu ochrony dokonano
na podstawie Protokoáu nr 14 do Konwencji o ochronie praw czáowieka i pod-

4
A. Bisztyga, Reforma Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka, Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 3 (11), Katowice 1996, s. 17.
5
W Europie ĝrodkowej i Wschodniej, w tworzących siĊ dopiero systemach demokratycznych, system europejski dodatkowo stanowi czynnik wspomagający tworzenie bądĨ odtwarzanie katalogu praw podstawowych, zasad prawa – jak zauwaĪyáo to w jednym ze swoich zaleceĔ Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, A. Bisztyga, op.cit., s. 16.
6
Patrz wyczerpujące i niezwykle interesujące opracowanie na ten temat: M. Lubiszewski, ZwiĊkszenie efektywnoĞci Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka w Ğwietle prac nad
reformą konwencyjnego systemu kontrolnego, w: Problemy z sądową ochroną praw czáowieka,
red. R. Sztychmiler, J. Krzykowska, Olsztyn 2012, t. 2, s. 459–474.
7
Na stronie Rady Europy dziaáania podejmowanie po konferencji w Interlaken okreĞla
siĊ nawet jako „proces Interlaken” czy „postInterlaken”.
8
Tekst dostĊpny na stronie http://www.europapraw.org/files/2011/ 06/20110428_Declaration_Izmir_en.pdf, data pobrania: 7.06.2011.
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stawowych wolnoĞci zmieniającego system kontroli Konwencji, sporządzonego
w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r.9 W kwietniu 2011 roku w Izmirze przyjĊto kolejną deklaracjĊ w sprawie przyszáoĞci trybunaáu strasburskiego,
a 18–20 kwietnia 2012 roku, z inicjatywy Wielkiej Brytanii, odbyáa siĊ miĊdzynarodowa konferencja, na której przyjĊto tak zwaną deklaracjĊ z Brighton,
wskazując kierunki kolejnych zmian, jakie mają nastąpiü w procedurze kontrolnej europejskiego systemu ochrony praw czáowieka. Brytyjskie przewodnictwo
w Komitecie Ministrów Rady Europy przebiegaáo miĊdzy innymi pod znakiem
akcentowania koniecznoĞci przeprowadzenia reformy tej procedury, co zresztą
zauwaĪano od dawna i czego w zasadzie nikt nie kwestionuje. Pewną nowoĞcią
w postawie akurat Wielkiej Brytanii są próby ograniczenia wpáywu ETPC na
prawo i praktykĊ krajową, ich przyczyn nietrudno siĊ domyĞliü.
WĞród róĪnych opinii, jakie towarzyszyáy i nadal towarzyszą funkcjonowaniu europejskiego systemu ochrony praw czáowieka, pojawiá siĊ miĊdzy innymi gáos brytyjskiego sĊdziego ETPC Nicolasa Bratzy10 w sprawie przyczyn
krytycznego „brytyjskiego” podejĞcia do dziaáalnoĞci i roli trybunaáu, wskazując jako gáówne: rosnącą liczbĊ toczących siĊ spraw oraz nadmierną gotowoĞü
do podejmowania decyzji caákowicie odmiennych od tych powziĊtych przez
organy krajowe i ksztaátowania na sprawĊ wáasnego punktu widzenia. Sfera
ochrony praw czáowieka jako jedna ze sfer regulowanych przede wszystkim
przez prawo miĊdzynarodowe publiczne i mająca pewne cechy dla tej dziedziny
prawa charakterystyczne, z natury rzeczy nie jest wolna od związków ze sferą
polityki paĔstw, a stąd juĪ tylko krok do kwestii suwerennoĞci paĔstwowej,
pojmowania roli paĔstwa w Ğwiecie i wobec jednostki. Jedną ze specyficznych
cech prawa miĊdzynarodowego publicznego jest jego „zachodzenie” w sferĊ
polityki, co powoduje, Īe prawa i polityki nie daje siĊ caákowicie oddzieliü.
Argumenty polityczne w jakiejkolwiek kwestii mają jednak ten istotny defekt,
Īe to, co jest „za” dla jednego paĔstwa, moĪe byü „przeciwko” dla innego. PaĔstwa bĊdące stronami europejskiej konwencji praw czáowieka prezentują róĪne
podejĞcia do kwestii relacji miĊdzy nimi a trybunaáem oraz do kwestii („politycznego”) odbioru wyroków trybunaáu. CzĊĞü z nich ma problemy z imple-

9
10

Dz.U. 2010, nr 90, poz. 587.

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/nicolas-bratza-britain-should-bedefending-european-justice-not-attacking-it-6293689.html, data pobrania: 12.01.2012.
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mentacją tych wyroków niekoniecznie dlatego, Īe są one kontrowersyjne, bywa
i tak, Īe paĔstwo wyrok (wyroki) trybunaáu kontestuje i we wáasnych sprawach.
Wielka Brytania nie naleĪy w tej grupie do liderów, jednak przez wiele
ostatnich lat niektóre orzeczenia ETPC w Wielkiej Brytanii postrzegano jako
kontrowersyjne czy wrĊcz kolidujące z paĔstwową suwerennoĞcią. Autorzy
artykuáu postanowili posáuĪyü siĊ przykáadem Wielkiej Brytanii gáównie z powodu jej zaangaĪowania w prace nad reformą europejskiego systemu ochrony
praw czáowieka, a nie dlatego, by daáa siĊ ona poznaü jako paĔstwo szczególnie
przeciwko trybunaáowi „zbuntowane”. Determinacja Wielkiej Brytanii w zakresie podejmowania prób na rzecz ocalenia tak prestiĪu, jak i efektywnoĞci trybunaáu, jest oczywista. I choü analiza spraw, w których wyrok trybunaáu budziá po
stronie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Póánocnej powaĪny sprzeciw, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, to warto wspomnieü o kilku z nich, zwáaszcza tych, które byáy związane z ekstradycją. One to
wáaĞnie ukazują, Īe na styku dziaáaĔ mających zagwarantowaü bezpieczeĔstwo
paĔstwa i takie monitorowanie wáadzy paĔstwowej, by nie mogáa naruszaü praw
jednostki, pojawiają siĊ coraz czĊĞciej dylematy, których rozwiązaniem nie jest
dokonanie prostego wyboru „za” czy „przeciw”.
W sprawie Soering przeciwko Wielkiej Brytanii11 ETPC uznaá, Īe zastosowanie wobec skarĪącego ekstradycji naraziáoby go na nieludzkie lub poniĪające
traktowanie, którego zakaz wyraĪono w art. 3 konwencji. W tej sprawie12 argumentacjĊ trybunaáu co do „potrzeby znalezienia sprawiedliwej równowagi pomiĊdzy potrzebami ogólnie pojĊtego interesu spoáecznoĞci a wymaganiami
ochrony praw podstawowych osób fizycznych”13 rząd brytyjski interpretowaá
jako dorozumiane ograniczenie ochrony praw jednostki wynikającej z art. 3
EKPC z korzyĞcią dla ochrony bezpieczeĔstwa paĔstwa, nie zwaĪając na wielokrotnie artykuáowany w orzeczeniach ETPC absolutny charakter prawa gwarantowanego przez art. 3 EKPC. Rząd brytyjski przypisywaá w tej sprawie wzglĊdom ochrony bezpieczeĔstwa paĔstwa prymat nad ochroną praw jednostki,
11
Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Wyrok z 7 lipca 1989, skarga
nr 14038/88, tekst orzeczenia: http://hudoc.echr.coe.int/, data pobrania: 12.06.2012. Patrz równieĪ: R.B. Lillich, The Soering case, „The American Journal of International Law” 1991, vol. 85,
no. 1, s. 128–149.
12
Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Wyrok z 7 lipca 1989... Patrz takĪe
R.B. Lillich, op.cit.
13
B. Rudolf, Chahal v. United Kingdom, no. 70/1995/576/662, „The American Journal
of International Law” 1998, vol. 92, no. 1, s. 70–74.
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czemu trybunaá w swym orzeczeniu wyraĨnie siĊ sprzeciwiá. Przeciwstawienie
ochrony praw jednostki (nieszczególnie – dodajmy – w paĔstwie tym poĪądanej
i w opinii rządu tego paĔstwa – wrĊcz mu zagraĪającej) interesowi i bezpieczeĔstwu paĔstwa jest problemem leĪącym w sferze pojmowania suwerennoĞci
paĔstwa. Owo pojmowanie suwerennoĞci na przestrzeni dziejów juĪ przeszáo
i nadal przechodzi znaczącą ewolucjĊ, czemu bez wątpienia przysáuĪyáy siĊ
miĊdzynarodowe systemy ochrony praw jednostki. To one stopniowo zmobilizowaáy paĔstwa do modyfikacji absolutnego pojmowania suwerennoĞci paĔstwowej, choü moĪna odnieĞü czasami wraĪenie, Īe tĊsknota za owym absolutyzmem pozostaje we wáadzach paĔstw ciągle Īywa. NiezaleĪnie jednak od ludzkich zakusów na przywrócenie wyáącznej roli paĔstwa w Ğwiecie i w prawie
miĊdzynarodowym (czemu absolutne pojmowanie suwerennoĞci bardzo by
sprzyjaáo), faktem od lat pozostaje rozwój systemów ochrony praw czáowieka
i ustalenie prawidáowych relacji miĊdzy Ğrodkami ochrony bezpieczeĔstwa paĔstwa a jego instytucjami ochrony praw czáowieka w sytuacjach, w których mogą one powodowaü kolizje, co jest dla paĔstwa kwestią pierwszoplanową i podlega swoistej miĊdzynarodowej kontroli.
Podobny jak w sprawie Soering przeciwko Wielkiej Brytanii „konflikt opinii” rysuje siĊ w wielu nastĊpnych sprawach rozpatrywanych przez ETPC, których stroną byáa Wielka Brytania.
W sprawie Chahal przeciwko Wielkiej Brytanii14 trybunaá uznaá, Īe ekstradycja skarĪącego do Indii stwarza realne ryzyko naraĪenia go na nieludzkie lub
poniĪające karanie bądĨ traktowanie, co stanowiáoby naruszenie przez Wielką
BrytaniĊ art. 3 EKPC. Trybunaá w tej sprawie wskazaá na bezwzglĊdny obowiązek przestrzegania norm wynikających z art. 3, w tym na przeanalizowanie,
jakie mogą byü ewentualne skutki dokonania ekstradycji i to niezaleĪnie od
trudnoĞci, na jakie paĔstwo napotyka, chroniąc siĊ przed dziaáalnoĞcią terrorystyczną, i niezaleĪnie od niebezpieczeĔstwa zagraĪającego narodowi15.
W sprawie D. przeciwko Wielkiej Brytanii w opinii trybunaáu kurier narkotykowy, zakaĪony AIDS, nie mógá byü wydalony z terytorium Wielkiej Bryta-

14
Orzeczenie z 15 listopada 1996 r., Reports of Judgments and Decisions 1996 – V, raport Europejskiej Komisji Praw Czáowieka z 27 czerwca 1995 r., skarga nr 22414/93.
15
Wedáug Johna Dugarda i Christine Van den Wyngaert nie ma moĪliwoĞci manipulowania (balansowania) interesami (jednostki i spoáecznoĞci), jeĞli w grĊ mogą wchodziü tortury:
J. Dugard, Ch. Van den Wynagert, Reconciling extradition with human rights, „The American
Journal of International Law” 1998, vol. 92, no. 2, s. 187–212.
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nii, poniewaĪ stan zaawansowania jego choroby naraziáby go podczas deportacji na umieranie w nieludzkich warunkach (miĊdzy innymi bez wsparcia rodziny i przyjacióá, bez opieki medycznej, zakwaterowania i wsparcia socjalnego),
co, z kolei, stanowiáoby naruszenie art. 3 konwencji. Wprawdzie w opinii ETPC
skarĪący nie znalazáby siĊ w razie deportacji w sytuacji odmiennej niĪ inne
osoby chore na AIDS, jednak z uwagi na fakt, iĪ komfort i dáugoĞü jego Īycia
zaleĪaáy wyáącznie od wykwalifikowanej pomocy medycznej Ğwiadczonej na
wysokim poziomie, jaką w Wielkiej Brytanii otrzymywaá, a okolicznoĞci sprawy ze wzglĊdu na stan zdrowia skarĪącego byáy wyjątkowe, trybunaá orzeká, Īe
deportacja D. w jego krytycznym stanie zdrowia faktycznie naraziáaby go na
realne ryzyko utraty Īycia, a zatem stanowiáaby naruszenie standardów gwarantowanych przez art. 3 konwencji16.
Wreszcie – niejako z ostatniej chwili – chyba najbardziej kontrowersyjna
i bulwersująca Brytyjczyków sprawa radykalnego muzuámaĔskiego muááy, JordaĔczyka Abu Katady, uwaĪanego za wspóápracownika Osamy bin Ladena
i ostojĊ Al-Kaidy17, którego skargĊ przeciwko Wielkiej Brytanii ETPC w styczniu 2012 roku ETPC uznaá za zasadną, przyjmując, iĪ w Jordanii, do której
Brytyjczycy chcieli Abu KatadĊ deportowaü (próby pozbycia siĊ JordaĔczyka
ponawiano przez kilka lat), czekaáyby go tortury. Dopiero orzeczenie Wielkiej
Izby odrzucające odwoáanie Abu Katady od decyzji o wznowieniu procedury
ekstradycyjnej uspokoiáo nieco brytyjską opiniĊ publiczną.
Jak sáusznie zauwaĪyáa Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz, „system europejskiej konwencji praw czáowieka czerpie swą wiarygodnoĞü i wyjątkowoĞü
z upodmiotowienia osób, dla straĪy których zostaá ustanowiony”18. Sáowa te
wydają siĊ symptomatyczne w obliczu zachodzących aktualnie i byü moĪe nadchodzących zmian w systemie europejskim. Powstaje bowiem wiele istotnych
wątpliwoĞci co do tego, czy owe zmiany nie zatrzymają procesu upodmiotowienia jednostki, czy nie zmierzają znowu tam, gdzie ochrona praw jednostki
16
J. Kokott, H. Berger-Kerkhoff, H.L.R. v. France. 1997 Reports of Judgements and Decisions 745 / D. v. United Kingdom 1997. Reports of Judgements and Decision 777, „The American Journal of International Law” 1998, vol. 92, no. 3, s. 524–528.
17
http://www.bbc.co.uk/news/uk, data pobrania: 9.05.2012. Abu Katada zostaá ostatecznie
deportowany 7 lipca 2013, juĪ po záoĪeniu artykuáu do druku, Ĩródáo: http://www.bbc.co.
uk/news/uk-23213740 data pobrania: 7.07.2013.
18
M.B. Wilbrandt-Gotowicz, Reforma systemu europejskiej konwencji praw czáowieka,
ToruĔ 2007, s. 5.

Reforma europejskiego systemu ochrony praw czáowieka...

29

odbywa siĊ za poĞrednictwem paĔstwa, gdzie dla indywidualnego skarĪącego
istniejący w Europie system bĊdzie dostĊpny jedynie teoretycznie, o ile kwestia
naruszenia jego praw nie stanowi „nowego” i „istotnego” problemu z punktu
widzenia caáego systemu oraz caáoĞci orzecznictwa ETPC. Zarówno deklaracje
z Interlaken i z Brighton, jak i stanowisko grupy ewaluacyjnej powoáanej przez
Komitet Ministrów Rady Europy w celu zbadania sprawnoĞci rozpatrywania
spraw przez ETPC oraz stanowisko Grupy MĊdrców podkreĞlają znaczenie
skargi indywidualnej jako kluczowego – najcenniejszego – elementu (kamienia
wĊgielnego) europejskiego mechanizmu kontrolnego. Wypada siĊ jednak zastanowiü, czy „Ğrubowanie” zasady subsydiarnoĞci jako dodatkowego czynnika
filtrującego, mającego ograniczyü napáyw skarg do trybunaáu, nie przeczy tym
deklaracjom. Wprowadzenie moĪliwoĞci uznania skargi za niedopuszczalną,
jeĞli skarĪący nie doznaá znaczącego uszczerbku, czy wprowadzenie systemu
opáat za wniesienie skargi rodzą powaĪny niepokój o dalsze losy tej procedury.
Z pewnoĞcią wywaĪenie z jednej strony ochrony praw jednostki (konkretnego skarĪącego) i celu, jakim jest usprawnienie funkcjonowania powaĪnie
przeciąĪonego systemu, a odgrywającego niezwykle istotną rolĊ w skali regionu, jest wyzwaniem. Z pewnoĞcią skargi abstrakcyjne czy bezzasadne stanowią
powaĪne dla niego obciąĪenie, podobnie jak – choü z innych wzglĊdów – liczne
skargi o podobnym charakterze (repetytywne). Wydaje siĊ jednak, Īe organizacje pozarządowe, zainteresowane przecieĪ zwáaszcza interesem potencjalnych
skarĪących, chcąc reformy co do zasady, protestują jednoczeĞnie przeciwko
niektórym zachodzącym w europejskim systemie ochrony praw czáowieka
zmianom19, a przede wszystkim przeciwko niektórym zmianom w projektowanym systemie. Sáusznie podnoszą argumenty, iĪ siáą trybunaáu jest jego dostĊpnoĞü, niezaleĪnoĞü od czynników politycznych, autorytet. Sáusznie wskazują, iĪ
jedynie silny trybunaá, dostĊpny dla kaĪdego, kto uwaĪa siĊ za ofiarĊ naruszenia
praw gwarantowanych konwencją, moĪe stanowiü ostojĊ najbardziej efektywnego systemu ochrony praw czáowieka. Autorzy mają powaĪne obawy, iĪ projektowane w europejskim systemie ochrony praw czáowieka zmiany mogą spowodowaü ograniczenie roli samego trybunaáu w tym systemie, a w konsekwencji – ograniczenie roli systemu europejskiego w sferze ochrony praw jednostki.

19
http://www.hfhr.pl/konsultacje-spoleczne-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-tematreformy-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/, data pobrania: 10.02.2011.
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Summary
The authors examine the possible effects of the pending reform of the European
human rights system in the light of some European Court’s of Human Rights (ECHR)
judgments against Great Britain (much because of this country involvement in the
process). The authors share some fears and doubts about the shape of this reform and
it’s possible long-term effects in the perspective of the most important aim of the
European system which was always it’s accessibility to the individuals. The chosen
judgments and mostly country reactions to them illustrate some problems with
understanding the role of ECHR in the whole European law system (seeing in the most
possible broad sense) and in relation to the state itself (it’s organs functioning and
decisions-making, it’s sovereignty, it’s democracy level ects.). The authors do not
predestine whether those problems had any meaningful impact on the shape of the
European system reform (especially this part which is a way to limit the access to the
Tribunal), but they want to put this important question to the public debate due to the
best human rights interest.
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