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Dr Piotr Radziewicz
Biuro Analiz Sejmowych

Rekomendacje  

dotyczące wykonywania wyroków  

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Sejm 

1. Pismem z 20 stycznia 2012 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Mar-
szałka Sejmu o podjęcie działań w celu terminowego i efektywnego wykonywania wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC) przez Sejm. Powołując się na rezo-
lucję 1787 (2011) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 26 stycznia 2011 r. w spra-
wie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zwróciła uwagę, że 
Polska jest jednym z państw-członków Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności (dalej: Konwencja), które, obok Bułgarii, Grecji, Włoch, Mołdawii, Rumunii, 
Rosji, Turcji i Ukrainy, nie wywiązuje się należycie z obowiązku prawidłowego i niezwłocznego 
wdrażania wyroków ETPC do porządku krajowego. Brak adekwatnych rozwiązań instytucjo-
nalnych powoduje, że wciąż nie zostały wyeliminowane problemy systemowe z implemen-
tacją wyroków ETPC, co z kolei skutkuje powtarzającymi się naruszeniami praw człowie-
ka. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka szczególną rolę w tym zakresie powinien 
pełnić parlament narodowy, tworząc między innymi mechanizmy monitorowania i kontroli 
wykonywania wyroków ETPC przez Polskę. 

2. Z upoważnienia Marszałka Sejmu 1 lutego 2012 r. Szef Kancelarii Sejmu zwrócił się do 
Biura Analiz Sejmowych o sporządzenie opracowania w sprawie postulatów zawartych w pi-
śmie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (…) dotyczącej prawidłowej i szybkiej egzekucji wy-
roków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Odpowiadając na to zlecenie, Biuro Analiz Sejmowych zamówiło pięć ekspertyz prawnych 
(dwóch u pracowników Kancelarii Sejmu i trzech u autorów spoza Kancelarii), które miały 
dotyczyć następujących zagadnień: 

a) generalnego zakresu i rodzaju powinności państw – w sferze stanowienia i stosowania 
prawa – w związku z obowiązkiem wdrażania (wykonywania) orzeczeń ETPC,

b) sposobu rozumienia obowiązku włączenia się w procesy wdrażania orzeczeń ETPC 
przez parlamenty narodowe, zwłaszcza postulatów zawartych w rezolucji 1787 (2011),

c) celów i funkcji systemu monitoringu orzecznictwa ETPC przez parlamenty narodowe, 
o którym mowa w rezolucji 1787 (2011),

d) sposobu organizacji i zadań systemu monitoringu orzecznictwa ETPC wprowadzonego 
w Wielkiej Brytanii i Holandii. 

Ostatecznie wpłynęły cztery ekspertyzy (jeden z autorów zrezygnował z realizacji zlecenia), 
autorstwa: prof. dr hab. C. Mika (Biuro Analiz Sejmowych, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego), dr M. Balcerzaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), E. Gierach 
(Biuro Analiz Sejmowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), M. Ziółkowskiego 
(Instytut Nauk Prawnych PAN). Zostały one zaprezentowane w niniejszej publikacji. 
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3. Przystępując do Konwencji, Polska przyjęła na siebie prawny obowiązek wykonywania 
orzeczeń ETPC we wszystkich sprawach, w których była stroną postępowania, kierując się 
zasadami dobrej wiary i efektywności implementacji. Obowiązek ten spoczywa na państwie 
jako podmiocie prawa międzynarodowego; ani Konwencja, ani ETPC nie wskazują z nazwy 
krajowych organów władzy publicznej, które powinny w konkretnym wypadku podjąć czyn-
ności sanacyjne. Nie precyzują również środków prawnych, które należy zastosować, aby na-
leżycie zrealizować wyrok ETPC. Decyzja w tym zakresie leży w gestii państwa, działającego 
zgodnie ze swoim systemem konstytucyjnym, podstawami ustrojowymi i tradycjami praw-
nymi. Wykonanie wyroku musi być jednak skuteczne (nie mieć charakteru pozornego) i ade-
kwatne do tenoru rozstrzygnięcia ETPC. 

Co do zasady ostateczne orzeczenia ETPC obowiązują stronę lub strony postępowania, nie 
wiążą natomiast – inaczej niż na przykład wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego – 
powszechnie i ze skutkiem bezpośrednim w porządku prawnym. W szczególności nie wywo-
łują automatycznych następstw dla sytuacji jednostki, w stosunku do której ETPC potwier-
dził naruszenie Konwencji. Dlatego tak istotne jest, aby krajowe organy władzy publicznej 
„przekładały” konkluzje judykatów ETPC na bieżącą działalność przy sprawowaniu władzy 
publicznej. Naruszenie Konwencji może być przy tym następstwem nie tylko treści aktów 
normatywnych (np. ustawy), ale również wadliwej praktyki stosowania prawa. 

4. Sejm powinien brać czynny udział w wykonywaniu wyroków ETPC i aktywnie przyczy-
niać się do prawidłowego funkcjonowania konwencyjnego systemu ochrony praw człowie-
ka w Polsce. Należy jednak zastrzec, że pozycja ustrojowa organów władzy ustawodawczej 
limituje środki oddziaływania Sejmu i zakres jego potencjalnych obowiązków, jakie może 
skutecznie realizować, nie naruszając zasady podziału władzy w demokratycznym państwie 
prawnym. Szczególną powściągliwość trzeba zachować zwłaszcza wobec tych podmiotów, 
którym przysługuje konstytucyjny status niezależności i niezawisłości (np. sądy), wyłączają-
cy kształtowanie wzajemnych relacji z Sejmem na zasadach właściwych dla tzw. funkcji kon-
trolnej władzy ustawodawczej. Silniejsze środki wpływu mogą natomiast zostać zastosowane 
wobec wszelkich agend administracji rządowej. 

Wprawdzie z perspektywy zobowiązań konwencyjnych bez znaczenia pozostaje, który z or-
ganów państwa-strony Konwencji wykona wyrok ETPC, jednak wewnętrzne uwarunkowa-
nia ustrojowe jednoznacznie dowodzą, że podmiotem mającym w Polsce wiodącą rolę w tym 
zakresie, w szczególności co do monitoringu, koordynacji i inicjowania konkretnych czyn-
ności, jest Rada Ministrów (zob. art. 146 ust. 1–2, ust. 4 pkt 9 Konstytucji). Sejm powinien 
przede wszystkim wspierać i kontrolować prace rządu, dbając o to, aby wykonywanie wyro-
ków ETPC przebiegało bez zakłóceń w ramach jego kompetencji własnych (wyłącznych). 
Rozwijając to ostatnie zagadnienie, należy wskazać następujące elementy:

a) usprawnienie procedury ustawodawczej, aby wyroki ETPC mogły szybko i prawidłowo 
zostać implementowane do polskiego systemu prawa,

b) rozwinięcie i zaktywizowanie czynności kontrolnych wobec Rady Ministrów i jej orga-
nów, na których ciąży obowiązek realizacji standardów ochrony praw człowieka, 

c) popularyzację problematyki praw człowieka, jako „miękkiego” środka prewencji a zara-
zem promocji i upowszechniania dorobku ETPC i Rady Europy. 

5. Obowiązujący regulamin Sejmu (dalej: regulamin) nie tworzy żadnych barier do wyko-
nywania zobowiązań państwa płynących z Konwencji. Zakres właściwości Komisji Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka przewiduje, jako jeden z głównych celów jej działania, „sprawy 
przestrzegania praw człowieka” (pkt 23 załącznika do regulaminu). Posłowie i organy Sej-
mu mogą żądać od Rady Ministrów dokumentów na temat realizacji praw człowieka w Pol-
sce, wzywać do osobistego stawiennictwa i składania wyjaśnień przez ministrów lub innych 
przedstawicieli rządu w konkretnych sprawach (art. 153 regulaminu), uchwalać rezolucje, 
deklaracje, apele, oświadczenia (art. 69 regulaminu), składać interpelacje i zapytanie posel-
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skie (art. 191 i n. regulaminu), zamieszczać w porządku obrad sprawy związane z przestrze-
ganiem praw człowieka w Polsce (art. 169 ust. 2 pkt 18 regulaminu), wnosić inicjatywy usta-
wodawcze lub poprawki do projektów ustaw zmierzające do wykonania wyroków ETPC czy 
wreszcie pociągać członków Rady Ministrów do odpowiedzialności politycznej za zaniecha-
nia przy realizacji Konwencji. 

Wydaje się więc, że rzeczywistym problemem nie są dziś przeszkody instytucjonalne (regu-
laminowe), ale rozkład priorytetów w polityce stanowienia prawa i praktyka stosowania do-
stępnych mechanizmów prawnych, które – przy założeniu chociażby minimalnej aktywności 
ludzkiej – stanowią dostateczny punkt wyjścia do poprawy wykonywania wyroków ETPC, 
nawet bez użycia specjalnych prokonwencyjnych technik interpretacji przepisów. Mając jed-
nak na uwadze stan faktyczny i wszystkie te okoliczności, które powodują, że Polska wciąż 
pozostaje w czołówce krajów zalegających z wdrażaniem rozstrzygnięć ETPC, należy reko-
mendować następujące zmiany w regulaminie Sejmu.

A) Wprowadzenie obowiązku dołączania do uzasadnienia projektu ustawy oświadczenia, 
czy projekt dotyczy zagadnień objętych Konwencją, a jeśli ich dotyczy, to w jakiej relacji do 
Konwencji pozostają projektowane regulacje (zgodne – niezgodne) – por. art. 34 ust. 2 pkt 7 
i ust. 9 regulaminu. Niezależnie od powyższego oświadczenia, w wypadku gdy projekt usta-
wy ma na celu wykonanie konkretnego wyroku ETPC, projektodawca powinien w uzasad-
nieniu zawrzeć na ten temat stosowną deklarację (por. art. 95a ust. 2–3 regulaminu). Należy 
uznać, że skoro inicjatorzy projektu ustawy decydują się na modyfikację obowiązującego pra-
wa, to powinni podać do wiadomości, czy planowane przez nich zmiany wywołują refleks na 
prawa człowieka mające podstawy w międzynarodowym porządku prawnym. Z kolei precy-
zyjne stwierdzenie, że projekt ustawy wykonuje dany wyrok ETPC, będzie ułatwiało wybór 
dalszej ścieżki legislacyjnej (zakładając, że zostanie wprowadzony specjalny tryb wykonaw-
czy poświęcony wyrokom ETPC – zob. dalej pkt C). 

B) Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z Konwencją, 
powinny być przez Marszałka Sejmu kierowane do Komisji Ustawodawczej (to jest możliwe 
także w obowiązującym stanie prawnym, wszak „zgodność z Konwencją” to egzemplifika-
cja szerszego zagadnienia „zgodności z prawem” – por. art. 34 ust. 8 in principio regulami-
nu) albo do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która w związku z tym powinna zo-
stać „oprzyrządowana” podobnie jak de lege lata Komisja Ustawodawcza, aby wyrażać opinię 
o niedopuszczalności projektu ustawy. Opinia komisji wprawdzie nie wiąże Marszałka Sejmu 
(ma charakter doradczy), ale w praktyce parlamentarnej ma istotne znaczenie, i nawet jeśli 
nie prowadzi do zakończenia prac legislacyjnych jeszcze przed nadaniem projektowi numeru 
druku sejmowego, to przeważnie skłania projektodawcę do złożenia autopoprawki korygują-
cej podstawowe wady przedłożenia. 

C) Należy rozważyć wprowadzenie przyspieszonej ścieżki legislacyjnej, mającej na celu nie 
tylko terminowe, ale także prawidłowe uchwalanie ustaw wykonujących wyroki ETPC. Sejm 
powinien nałożyć na siebie pewne ograniczenia, przyjmując instrumenty proceduralne, któ-
re przeciwdziałałyby „obładowywaniu” projektów wykonawczych (rozbijaniu ich spójności 
tematycznej przez zgłaszanie poprawek niemających związku z wykonaniem wyroku ETPC) 
i przewlekaniu postępowania. Regulamin Sejmu przewiduje dziś specjalne procedury po-
święcone pracom z projektami kodeksów, ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej czy 
projektem ustawy budżetowej. Szczegółowe założenia wspomnianej „ścieżki wykonawczej” 
powinny być przedmiotem odrębnej analizy, dodatkowo należy jedynie odnotować, że ana-
logiczna potrzeba stworzenia specjalnych podstaw prac legislacyjnych w Sejmie dotyczy rów-
nież wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. 

D) Ze względu na właściwość rzeczową Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jej 
członkowie powinni mieć możliwość zgłaszania poprawek odnoszących się do problematyki 
praw człowieka (w tym służących wykonaniu wyroku ETPC) w każdym postępowaniu usta-
wodawczym toczącym się w Sejmie, nawet jeśli Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
nie rozpatruje danego projektu. Uprawnienie to mogłoby odpowiadać aktualnym kompeten-
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cjom członków Komisji Ustawodawczej, którzy na zasadzie swego rodzaju interwenienta czy 
też rzecznika dobrych praktyk prawodawczych, mogą włączać się we wszystkie prace usta-
wodawcze (poza tzw. trybem kodeksowym) na ich dowolnym etapie (por. art. 81 i n. regula-
minu). 

E) Rada Ministrów powinna zostać zobligowana prawnie do przesyłania do Sejmu corocz-
nej informacji o stanie przestrzegania praw człowieka w Polsce (jako odrębnego dokumen-
tu), ze szczególnym uwzględnieniem stosowania Konwencji i wykonywania wyroków ETPC. 
W ramach funkcji kontrolnej Sejmu informacja taka powinna być przedmiotem debaty 
parlamentarnej i szczegółowej analizy w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (por. 
art. 124 i n. regulaminu; zob. też np. dezyderat nr 1 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowie-
ka z 12 kwietnia 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonywania wyroków Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka).

F) Rada Ministrów powinna bezzwłocznie przekazywać do Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka odpisy wyroków ETPC w sprawach, w których Polska była stroną, jak rów-
nież wszystkie inne wyroki z rozstrzygnięciami o charakterze systemowym. 

G) We własnym zakresie Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka powinna prowadzić 
podstawowy monitoring orzecznictwa ETPC i opracowywać autorskie okresowe raporty 
(tzw. studia przypadków) poświęcone zagadnieniom szczególnie doniosłym lub uporczywie 
powtarzającym się w praktyce. Raporty te dawałyby asumpt, aby na podstawie zgromadzo-
nej wiedzy występować do Rady Ministrów z pytaniami o jej zamysły legislacyjne (plany prac 
legislacyjnych), a następnie albo samodzielnie podejmować starania o wykonanie wyroków 
ETPC (przygotowując komisyjne projekty ustaw), albo współuczestniczyć w tym procesie, 
kooperując z rządem na wcześniej ustalonych zasadach. 

H) Nie wydaje się natomiast konieczne, aby – analogicznie jak ma to miejsce z prawem 
Unii Europejskiej – wprowadzić obowiązek prawny oceny pod kątem wymagań Konwencji 
i wydanych na jej podstawie wyroków ETPC każdej poprawki do projektu ustawy, pojawia-
jącej się w toku prac ustawodawczych (por. np. art. 42 ust. 4 lub art. 47 ust. 1 zdanie 2, art. 54 
ust. 1 zdanie 2 regulaminu). Fakultatywny charakter kontroli (na żądanie) jest w tym wypad-
ku wystarczający; standard ten odpowiada np. kontroli zgodności poprawek z Konstytucją. 
Sprawność procedury legislacyjnej jest również wartością, która powinna podlegać ochronie, 
a inicjatywa podmiotów mających stosowne uprawnienia w procedurze ustawodawczej nie 
musi być zastępowana instytucjami działającymi niejako automatycznie i niezależnie od wie-
dzy i woli posła. Konstatacja ta nie przeczy temu, że każda poprawka wątpliwa z perspektywy 
Konwencji lub orzecznictwa ETPC powinna być, bez wyjątku, dodatkowo poddana analizom 
prawnym. 

Zaproponowane modyfikacje regulaminu Sejmu – gdyby miały wejść w życie – powinny 
zakładać ewolucyjny charakter zmian i równoległe dostosowanie wewnętrznej infrastruktu-
ry służącej tworzeniu prawa w Sejmie. W szczególności należy odnotować, że służby prawne 
Kancelarii Sejmu nie dysponują obecnie zapleczem merytorycznym zdolnym świadczyć do-
radztwo eksperckie z zakresu konwencyjnej ochrony praw człowieka i orzecznictwa ETPC. 
Jest to poważna dysfunkcja, która powoduje, że wprowadzanie zmian prawnych napotka 
praktyczne trudności, jeśli w ogóle nie przybierze formy fasadowej. Stworzenie wykwalifi-
kowanej obsługi prawnej, wyspecjalizowanej w Konwencji i jej stosowaniu, jest warunkiem 
koniecznym, aby Sejm, jego organy i posłowie dysponowali niezależną od źródeł zewnętrz-
nych (np. ekspertów rządowych), instytucjonalną wiedzą o stanie przestrzegania praw czło-
wieka oraz bieżących problemach wynikających z wyroków ETPC, a następnie mogli korzy-
stać z niej w pracach parlamentarnych, w tym weryfikować informacje pozyskane w ramach 
funkcji kontrolnej. 

Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.  
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Prof. dr hab. Cezary Mik
Biuro Analiz Sejmowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Opinia  

w sprawie roli parlamentu (Sejmu)  

w wykonywaniu wyroków  

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

1. Przedmiot opinii
Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie roli parlamentu narodowego, a w szczególno-

ści i konkretnie Sejmu RP, w wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka (dalej: ETPC), jak również wskazanie ewentualnych możliwych zmian o charakterze 
instytucjonalnym i proceduralnym, które na nowo określałyby rolę Sejmu w tej dziedzinie. 
Zagadnienie zostało wywołane uchwałami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
(dalej: Zgromadzenie Parlamentarne lub ZPRE), które nalega na stworzenie mechanizmów 
kontroli parlamentarnej innych władz państwowych pod kątem poszanowania międzynaro-
dowych zobowiązań państw w sferze praw człowieka, w tym także wyroków ETPC.

Omówienie problematyki podzielono na trzy części. Po pierwsze, skrótowo zostaną przed-
stawione obowiązki implementacyjne państwa, które wynikają z zawartych umów między-
narodowych dotyczących ochrony praw człowieka, jak również konkretnie z wydanych prze-
ciwko państwu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po drugie, zaprezen-
towane w zwięzły sposób zostaną postulaty zgłaszane zwłaszcza przez Zgromadzenie Par-
lamentarne w stosunku do roli parlamentów narodowych w dziedzinie wykonywania mię-
dzynarodowych zobowiązań państw w sferze praw człowieka, w tym wykonywania wyroków 
ETPC. Po trzecie, sformułowane zostaną propozycje dotyczące ewentualnych zmian, które 
byłyby następstwem pozytywnej odpowiedzi na postulaty ZPRE.

2. Obowiązki państw-stron wynikające ze związania traktatami 
międzynarodowej ochrony praw człowieka

A. Uwagi ogólne
Międzynarodowa ochrona praw człowieka została sformułowana po to, aby nie dopuścić do 

zwyrodnienia porządków wewnętrznych państw, aby nie stały się one źródłem wojen. W ten 
sposób prawo międzynarodowe na szeroką skalę wkracza między osoby podlegające jurys-
dykcji państw, zwłaszcza obywateli, a władze państwowe, chroniąc osoby ludzkie przed arbi-
tralnością (samowolą) państw (zob. zwłaszcza rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych zwaną Powszechną deklaracją praw człowieka z 10 grudnia 1948 r.). Traktaty, 
które chronią prawa człowieka, z konieczności zatem wymagają od państw nimi związanych 
podjęcia środków zapewniających przestrzeganie praw jednostki w tych państwach zgodnie 
ze standardami określonymi w tych traktatach. Zarazem przewidziano różne mechanizmy 
międzynarodowej kontroli przestrzegania traktatów praw człowieka, w tym zwłaszcza proce-
dury składania okresowych sprawozdań. Ponadto, przynajmniej w pewnym zakresie, umoż-
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liwiono państwom, jak również jednostkom (niedowierzając państwom, których jurysdykcji 
podlegają) na składanie skarg do organów międzynarodowych, których kompetencje bywają 
zróżnicowane (od formułowania ocen politycznych po wydawanie wiążących orzeczeń).

Współcześnie międzynarodowa ochrona praw człowieka jest złożona. Składają się na nią 
zarówno traktaty, jak również prawo zwyczajowe, a nawet uchwały organizacji międzynaro-
dowych czy inne źródła. W niniejszej opinii nie ma możliwości przedstawienia jej w całości. 
Dlatego ograniczmy się jedynie do trzech traktatów, koncentrując się na tym, jak definiowana 
jest w nich konieczność zapewnienia przestrzegania praw jednostki w kontekście roli parla-
mentów narodowych. Dwa pierwsze traktaty, to główne umowy międzynarodowe chroniące 
prawa człowieka na poziomie powszechnym, tj. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich 
i politycznych (dalej: MPPOiP) oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, socjalnych 
i kulturalnych (dalej: MPPGSiK). Oba przyjęto 16 grudnia 1966 r.1. Obowiązki zapewnienia 
przestrzegania praw w nich uznanych zostały sformułowane w art. 2 obu paktów, jakkolwiek 
w różny sposób. Tak też art. 2 MPPOiP stanowi, że państwo-strona zobowiązuje się prze-
strzegać i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i podlegają 
jego jurysdykcji, prawa uznane w MPPOiP, bez dyskryminacji (ust. 1). Zobowiązują się także 
podjąć, zgodnie z własnym trybem konstytucyjnym i postanowieniami paktu, odpowiednie 
działania mające na celu przyjęcie takich środków ustawodawczych lub innych, jakie okażą 
się konieczne do realizacji praw uznanych w pakcie, o ile tylko nie jest to już przewidziane 
w obowiązującym prawie krajowym lub w inny sposób (ust. 2). Wreszcie, strony zobowiąza-
ły się zapewnić każdej jednostce, której prawa zostały naruszone, skuteczny środek ochrony 
prawnej i aby prawo takie było określone przez właściwe władze sądowe, administracyjne 
lub ustawodawcze albo przez inną władzę przewidzianą w systemie prawnym państwa, a tak-
że rozwijać ochronę sądową praw jednostki (ust. 3). W ten sposób państwa-strony (wszyst-
kie działy władzy państwowej, w tym władza ustawodawcza) zostają zobowiązane do podję-
cia takich środków krajowych, jakie będą właściwe dla efektywnej ochrony jednostki. Mogą 
to być także środki ustawodawcze. Twórcy MPPOiP nie wykluczyli jednocześnie, że środki 
o charakterze konkretnym i operacyjnym (np. uchylenie wyroku czy decyzji administracyj-
nej z uwagi na stwierdzoną w indywidualnej sprawie sprzeczność z paktem) mogą okazać 
się niewystarczające. Konieczne będzie podjęcie środków instytucjonalnych. Zasadniczo nie 
można też ograniczać się jedynie do środków następczych wobec naruszeń (represjonowanie 
naruszeń), należy podejmować także środki prewencyjne (zapobiegawcze), również o cha-
rakterze ogólnym, w tym o charakterze uświadamiającym (edukacyjne). MPPOiP nie prze-
sądza jednak, jakie to mają być środki w konkretnym państwie-stronie. Wskazuje tylko, że 
implementacja paktu powinna nastąpić zgodnie z krajowym porządkiem prawnym (w tym 
w trybie konstytucyjnym), jakkolwiek zgodnie z przepisami MPPOiP. Tak szeroko obowiąz-
ki wynikające z art. 2 MPPOiP są też interpretowane przez Komitet Praw Człowieka ONZ, 
stojący na straży paktu, w uwagach ogólnych z 2004 r. na temat charakteru prawnego gene-
ralnego obowiązku prawnego nałożonego na państwa-strony. Komitet podkreśla przy tym, 
że państwo-strona nie ma wprawdzie obowiązku zapewnienia bezpośredniej skuteczności 
postanowieniom paktu przez ich inkorporacje do prawa krajowego, ale gwarancje zawarte 
w pakcie mogą uzyskać wzmocnioną ochronę, gdy traktat ten stanie się automatycznie lub na 
zasadzie inkorporacji częścią prawa krajowego.

Jeśli chodzi o MPPGSiK, to jego art. 2 wymaga od państw-stron podjęcia odpowiednich 
środków indywidualnie oraz przy pomocy i współpracy międzynarodowej, wykorzystując 
maksymalnie dostępne środki w celu stopniowego osiągnięcia pełnej realizacji praw w nim 
uznanych. W szczególności wchodzą w grę środki ustawodawcze (ust. 1). Komitet Praw Go-
spodarczych, Socjalnych i Kulturalnych w swoich uwagach ogólnych do art. 2 MPPGSiK, 

1 UNTS vol. 999, s. 171 i vol. 993, s. 3. Pakt praw obywatelskich wszedł w życie 23 marca 1976 r., 
a pakt praw gospodarczych 3 stycznia 1976 r. Polska związała się nimi z dniem 18 czerwca 1977 r. 
Odpowiednio Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 167–170.
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przyjętych w 1990 r., podejmuje takie wykładnie tego postanowienia, które minimalizują 
różnice w porównaniu z MPPOiP. W szczególności podkreśla, że zasada progresywności bu-
dowania ochrony nie oznacza, że państwa są zwolnione z ochrony konkretnych praw, lecz 
tylko tyle, że pełna ochrona nie jest możliwa w rozsądnie krótkim okresie. Komitet stwierdził 
też, że w wielu wypadkach ustawodawstwo jest wysoce pożądaną, a niejednokrotnie wręcz 
niezbędną metodą implementacyjną. Przy tym środki legislacyjne nie są jedynym środkiem 
wykonawczym. Obowiązuje zasada właściwego środka wykonawczego. Komitet uważa obo-
wiązek państw-stron z art. 2 za obowiązek rezultatu, a nie starannego działania.

W rozpatrywanym zakresie najmniej konkretna jest dużo wcześniej przyjęta Konwencja 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.2 (dalej: Konwen-
cja). Przewiduje ona jedynie krótko, że państwa-strony mają obowiązek zapewnienia każdej 
osobie podlegającej ich jurysdykcji prawa i wolności określonych w Konwencji (art. 1)3. Po-
jęcie „zapewnienia” nie znajduje wyjaśnienia w samej Konwencji. Można jedynie podkreślić, 
że zapewnienie dotyczy konkretnych praw i wolności w niej uznanych. W efekcie musi być 
postrzegane w ścisłym związku z poszczególnymi postanowieniami konwencyjnymi. Jak wy-
nika z nagłówka art. 1, na państwach-stronach spoczywa obowiązek przestrzegania (posza-
nowania) praw człowieka. Z bogatego orzecznictwa Trybunału wynika, że jest to tak obowią-
zek negatywny (powstrzymania się od naruszania praw człowieka), jak i w przypadku wielu 
praw jednostki obowiązek pozytywny (działania na rzecz). Obydwa obowiązki mogą doma-
gać się podjęcia środków legislacyjnych. Co więcej, jak wynika z orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, ustawa jako taka może być w pewnych warunkach samodziel-
nym źródłem naruszenia praw. Wszakże Konwencja nie wymaga jej inkorporacji do prawa 
krajowego ani też nie przesądza skuteczności jej postanowień w prawie krajowym. Przy wy-
konywaniu Konwencji państwa korzystają z tzw. marginesu oceny, który wszelako podlega 
kontroli europejskiej. Obowiązek zapewnienia jednostce praw i wolności oznacza w szcze-
gólności konieczność podjęcia takich środków, które spowodują, że prawa i wolności będą 
chronione na poziomie krajowym efektywnie i rzeczywiście, a nie pozornie czy iluzorycznie. 
W konsekwencji niezbędne jest podejmowanie takich środków prawnych, jakie są niezbęd-
ne w odniesieniu do wykonania Konwencji. Mogą to być także środki ustawodawcze, w tym 
takie, które stworzą odpowiednie materialne i proceduralne ramy ochronne4. Warto w tym 
kontekście zwrócić uwagę także na art. 52 Konwencji, który upoważnia Sekretarza General-
nego Rady Europy do domagania się od stron wyjaśnień co do sposobu, w jaki jej prawo we-
wnętrzne zapewnia skuteczne stosowanie wszystkich postanowień konwencyjnych.

Z analizy głównych postanowień omawianych traktatów wynika, że na państwach-stro-
nach spoczywa obowiązek zapewnienia przestrzegania praw i wolności jednostki w krajo-
wych porządkach prawnych. Obowiązek ten niewątpliwie obejmuje konieczność podejmo-
wania zróżnicowanych środków, chociaż jest to najmniej oczywiste w przypadku Konwen-
cji praw człowieka. Precyzujące znaczenie ma orzecznictwo organów ochronnych, obecnie 
zwłaszcza wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zarazem umowy te nie prze-
sądzają in abstracto, jakie konkretnie działania miałyby być przez państwo-stronę podejmo-
wane. Ulega to doprecyzowaniu dopiero w konkretnych sytuacjach, bardziej jednoznacznie 
w orzecznictwie ETPC. Niezależnie od tego, jaka kategoria praw jednostki podlega ochronie 
międzynarodowej, w każdym przypadku wchodzą w grę nie tylko środki indywidualne, ale 
także generalne, nie tylko środki następcze, ale także prewencyjne, nie tylko środki inwa-
zyjne, ale także perswazyjne (uświadamianie). Zarazem z samych postanowień zawierają-
2 European Treaty Series nr 5; Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284–286. Konwencja weszła w życie 

3 września 1953 r. Polska jest stroną Konwencji od 19 stycznia 1993 r. Art. 1 nie zmienił się od 
początku obowiązywania Konwencji.

3 Zasada ta dotyczy również praw i wolności chronionych protokołami dodatkowymi do Konwencji.
4 Zob. L. Garlicki (komentarz do art. 1 Konwencji) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1–18, L. Garlicki (red.), Warszawa 2010, s. 27–
33, wraz z cytowanym tam orzecznictwem.
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cych ogólne zobowiązania państw-stron i z ich praktycznej wykładni nie wynika konkretny 
obowiązek zapewnienia kontroli postępowania władz wykonawczych czy sądowniczych ze 
strony parlamentów narodowych. Nie daje się również wywieść ogólnego obowiązku parla-
mentów narodowych czuwania nad przebiegiem procesu legislacyjnego z punktu widzenia 
zgodności uchwalanych aktów ze zobowiązaniami międzynarodowymi w sferze praw czło-
wieka. Niemniej w każdym z omawianych wypadków pojawia się przynajmniej taki aspekt 
parlamentarny, który wiąże się z obowiązkiem przyjęcia niezbędnych ustawodawczych środ-
ków ochronnych tak w sensie gwarancji materialnych, jak i proceduralnych.

B. Obowiązki państwa-strony w zakresie wykonywania wyroków Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada1950 r.5 prze-
widuje, że państwa-strony mają obowiązek zapewnienia każdej osobie podlegającej ich ju-
rysdykcji prawa i wolności określonych w Konwencji (art. 1)6. W razie naruszenia zobowią-
zań państwo-strona może zostać zaskarżone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Jeżeli zarzuty okażą się uzasadnione, Trybunał może wydać wyrok stwierdzający naruszenie, 
a nawet – przynajmniej wówczas, gdy skarżącym jest jednostka – przyznać odpowiednie za-
dośćuczynienie (art. 41). Wyroki stwierdzające naruszenie podlegają wykonaniu, zgodnie 
z art. 46 Konwencji7. Postanowienie to, w wersji oficjalnej, brzmi następująco:

Artykuł 46 
Moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku 

Trybunału we wszystkich sprawach, w których są stronami.
2. Ostateczny wyrok Trybunału przekazuje się Komitetowi Ministrów, który czuwa nad jego 

wykonaniem.
3. Jeśli Komitet Ministrów uważa, że czuwanie nad wykonaniem ostatecznego wyroku jest 

utrudnione przez problem z wykładnią wyroku, może on przekazać to zagadnienie Trybunało-
wi w celu rozstrzygnięcia w kwestii wykładni. Decyzja o przekazaniu podejmowana jest więk-
szością dwóch trzecich głosów przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie.

4. Jeśli Komitet Ministrów uważa, że Wysoka Układająca się Strona odmawia przestrzega-
nia ostatecznego wyroku w sprawie, w której jest stroną może on, po doręczeniu tej Stronie for-
malnego zawiadomienia oraz na podstawie decyzji podjętej większością dwóch trzecich głosów 
przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie, przekazać Trybunałowi zapytanie, 
czy ta Strona nie wykonała swojego zobowiązania na podstawie ustępu 1.

5. Jeśli Trybunał stwierdza, że miało miejsce naruszenie ustępu 1, przekazuje sprawę Komiteto-
wi Ministrów w celu rozważenia środków, jakie należy podjąć. Jeśli Trybunał stwierdza brak naru-
szenia ustępu 1, przekazuje sprawę Komitetowi Ministrów, który kończy rozpatrywanie sprawy8.

Z zacytowanego postanowienia wynika, że: 1) państwa-strony, wobec których zapadł nie-
korzystny wyrok, mają obowiązek jego wykonania; 2) wykonaniu podlegają wyłącznie wyro-

5 European Treaty Series nr 5; Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284–286. Konwencja weszła w życie 
3 września 1953 r. Polska jest stroną Konwencji od 19 stycznia 1993 r.

6 Zasada ta dotyczy również praw i wolności chronionych protokołami dodatkowymi do Konwencji.
7 Zob. szerzej komentarz L. Garlickiego, P. Hofmańskiego, A. Wróbla i R. Degener do art. 46 [w:] 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 
19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), Warszawa 2011, s. 349 i n., wraz z cytowa-
nym tam orzecznictwem.

8 Postanowienie to obowiązuje w brzmieniu ustalonym protokołem nr 14 z 13 maja 2004 r., który 
wszedł w życie 1 czerwca 2010 r., European Treaty Series nr 194; Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 587 
i 588. Jest ono rezultatem ewolucji systemu ochronnego, dorobku orzeczniczego i doświadczeń 
nadzorczych organów europejskich ochrony praw człowieka.
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ki ostateczne; 3) nadzór europejski nad wykonaniem wyroku należy do Komitetu Ministrów; 
4) w razie stwierdzenia przez Komitet Ministrów niewykonania wyroku, może on przekazać 
zapytanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 5) w razie stwierdzenia niewykona-
nia wyroku Komitet Ministrów może rozważyć środki, jakie należy podjąć.

W odniesieniu do pierwszej kwestii, mimo że art. 46 mówi o niekorzystnym dla państwa-
strony wyroku, wykonaniu niewątpliwie podlega również zatwierdzone przez ETPC w for-
mie decyzji porozumienie polubowne między państwem-stroną a jednostką. Również w tym 
wypadku nad wykonaniem porozumienia czuwa Komitet Ministrów (art. 39). Tradycyjnie 
uważano, że naruszenie praw konkretnej osoby rodzi skonkretyzowany do jej sytuacji obo-
wiązek wykonawczy, a zatem obowiązek podjęcia środków indywidualnych. Jednak ani z tek-
stu Konwencji, ani z praktyki orzeczniczej nie daje się wywieść obowiązku ograniczonego 
materialnie w ten sposób. W istocie niejednokrotnie indywidualna sprawa może wywoły-
wać potrzebę zmian ogólnych, a więc podjęcia środków generalnych. Konieczność podjęcia 
takich środków może również (nie musi) wynikać z wyroków wydawanych w sporach mię-
dzypaństwowych (art. 33 Konwencji). Ponadto obecnie ETPC wskazuje środki, jakie są nie-
zbędne do zapewnienia wykonania wyroku. Również Komitet Ministrów nie zadowala się 
środkami połowicznymi, lecz kończy procedurę nadzorczą dopiero wówczas, gdy uzna, że 
państwo „skonsumowało” w pełni konsekwencje wyroku. Tradycyjnie chodziło o wykona-
nie wyroku przez eliminację źródła naruszenia, co było rozumiane jako obowiązek podjęcia 
działań następczych. Jednak wskutek pojawiania się licznych przypadków, w których opi-
sywano naruszenia w ramach podobnych stanów faktycznych (tzw. repetitive cases), ETPC 
podjął się sformułowania obowiązku podejmowania środków ogólnych, które będą miały 
charakter prewencyjny (od wyroku w sprawie Broniowski v. Polska z 2004 r.; uważa się go 
za faktycznie pierwszy wyrok pilotażowy). Stało się to przesłanką do ustanowienia w grun-
cie rzeczy pozakonwencyjnej procedury wydawania wyroków pilotażowych (pierwszy wyrok 
w tej procedurze został wydany w sprawie E. G. v. Polska z 2008 r.; informacje na temat dzia-
łania tej procedury opublikował Kanclerz Trybunału w 2009 r.). Celem wyroku pilotażowe-
go jest m.in. identyfikacja dysfunkcji prawa krajowego, która jest źródłem naruszenia (może 
mieć ona różny charakter, ale należy zakładać, że w wielu przypadkach jej źródłem może być 
akt normatywny, w tym ustawa), udzielenie rządowi wyraźnych wskazówek co do sposobu 
usunięcia dysfunkcji oraz ustanowienie środka krajowego, który pozwoli rozwiązywać po-
dobne przypadki na poziomie krajowym (co w gruncie rzeczy zakłada również w szerokim 
zakresie działania prawodawcze). Zmierza on zatem do spowodowania zmian o charakterze 
systemowym lub strukturalnym (następstwem wyroku w sprawie E.G. v. Polska była zmiana 
ustawodawstwa).

Wyroki są wydawane w stosunku do konkretnych państw-stron. W efekcie to na nich kon-
kretnie spoczywają obowiązki wykonawcze. Wyrok wiąże formalnie wyłącznie państwo-
stronę (państwa-strony), wobec których został wydany. Trzeba jednak zauważyć, że wyro-
ki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wykazują tendencję do wywierania szerszych 
skutków niż wynikałoby to z prostego brzmienia art. 46 Konwencji. Wprawdzie trudno to 
określić mianem precedensu, lecz z całą pewnością warto analizować całość orzecznictwa, 
aby uprzedzająco orientować się, co ewentualnie może spotkać państwo, które popełni po-
dobne naruszenie. Wyroki wydawane są wprawdzie w konkretnych sprawach, ale mają cha-
rakter ogólno-perswazyjny.

Wykonaniu podlegają wyłącznie wyroki ostateczne. Nie podlegają wykonaniu opinie do-
radcze (art. 47–49 Konwencji) czy rozstrzygnięcia proceduralne (np. decyzje dotyczące do-
puszczalności skargi; art. 35 ust. 3, odnoszące się do skreślenia sprawy z listy spraw, art. 37). 
Zgodnie z Konwencją taki charakter zawsze mają wyroki Wielkiej Izby (art. 44 ust. 1). Po-
nadto ostatecznymi stać się mogą wyroki izb, o ile nie zostały zaskarżone do Wielkiej Izby 
lub zaskarżenie to okazało się nieskuteczne (art. 42, art. 44 ust. 2). W gruncie rzeczy chodzi 
tu o wyroki rozstrzygające sprawę co do meritum. Nie podlegają wykonaniu wyroki dotyczą-
ce jurysdykcji Trybunału (art. 35 ust. 4). Zwykle rozstrzygnięcie takie obejmuje stwierdze-
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nie naruszenia oraz przyznanie słusznego zadośćuczynienia. W efekcie obowiązkiem pań-
stwa jest zaprzestanie naruszenia oraz przywrócenie stanu sprzed naruszenia, chyba że to 
niemożliwe – wówczas wypłacenie zadośćuczynienia pieniężnego w kwocie ustalonej przez 
Trybunał. Może się jednak zdarzyć, że oba zagadnienia zostaną rozdzielone. Wówczas wyko-
naniu podlegają obydwa wyroki, przy czym pierwszy będzie dotyczył działań materialnych, 
drugi zazwyczaj finansowych. Zasadniczo nie podlegają wykonaniu wyroki interpretacyjne 
(art. 79 regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Wyroki takie mogą jednak 
pomóc stronie w zrozumieniu oczekiwań ETPC (zwłaszcza art. 46 ust. 3 Konwencji). Nato-
miast wykonaniu podlega wyrok rewizyjny, jeśli tylko spełnia wymogi art. 46 (art. 80 regu-
laminu ETPC).

W odniesieniu do nadzoru nad wykonaniem wyroku, art. 46 charakteryzuje zasady doty-
czące nadzoru europejskiego. Jest to zgodne z ogólną filozofią Konwencji, opartą na zasadzie 
subsydiarności (mechanizm konwencyjny jest czymś dodatkowym do mechanizmów, jakie 
powinny istnieć na poziomie krajowym). Tym samym Konwencja pozostawia państwom-
stronom swobodę w określeniu mechanizmów i procedur zapewniania gwarancji praw i wol-
ności chronionych Konwencją na poziomie krajowym. Nadzór europejski został powierzony 
Komitetowi Ministrów (jest tak od początku obowiązywania Konwencji, mimo późniejszych 
zmian instytucjonalnych, np. likwidacja Europejskiej Komisji Praw Człowieka, czy procedu-
ralnych, zwłaszcza wynikających z protokołów dodatkowych nr 11 i 14, lecz jego pozycja nad-
zorcza została umocniona). Komitet wykonuje działania nadzorcze w zasadzie samodzielnie 
(ich przejawem są rezolucje Komitetu, w których ocenia się informacje o środkach przyjętych 
przez państwa-strony, wobec których zapadł niekorzystny wyrok). W dziele nadzorowania 
wykonania wyroku Komitet może wszakże obecnie odwołać się do ETPC. Może to uczynić, 
gdy istnieje problem z rozumieniem wyroku (art. 46 ust. 3 Konwencji) oraz gdy państwo od-
mawia wykonania wyroku (art. 46 ust. 4 i 5; Trybunał odpowiada w ostatnim przypadku Ko-
mitetowi w formie wyroku, który jest przekazywany również do Komisarza Praw Człowieka 
Rady Europy i wszystkich zainteresowanych stron; art. 99 regulaminu ETPC). Jeśli Trybunał 
uzna, że wyrok został przez państwo-stronę wykonany, to Komitet ma obowiązek zakończe-
nia postępowania nadzorczego. W przeciwnym wypadku ETPC podpowiada Komitetowi, 
jakie środki należałoby podjąć wobec państwa-strony.

3. Parlament narodowy w procesie wykonywania zobowiązań 
międzynarodowych państwa w dziedzinie praw człowieka, 
a w szczególności wyroków ETPC w świetle postulatów 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Troska o pełne wykonywanie zobowiązań międzynarodowych państw członkowskich Rady 
Europy w dziedzinie praw człowieka, zwłaszcza tych, które wynikają z Konwencji praw czło-
wieka i wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jest wyrażana w pracach Zgro-
madzenia Parlamentarnego. Zgromadzenie nie ma jednak uprawnień władczych. Może zatem 
formułować jedynie postulaty czy kierować zalecenia. Jedną z pierwszych uchwał ZPRE w tej 
materii była rezolucja 1516 (2006) nt. „Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka”, gdzie wezwano wszystkie parlamenty narodowe do wprowadzenia specyficznych 
mechanizmów i procedur efektywnego nadzoru (ang. oversight) parlamentarnego nad wyko-
nywaniem wyroków ETPC na zasadzie regularnych sprawozdań przedstawianych przez od-
powiedzialnych ministrów parlamentom (pkt 22.1). Aktywność Zgromadzenia wzrosła w tej 
materii w 2011 r. Wspomnieć tu można o rezolucji 1787 (2011) nt. „Wykonywanie wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, w której ZPRE stwierdza, że rola parlamentów na-
rodowych w zakresie kontrolowania wykonywania wyroków ETPC może być kluczowa (ang. 
crucial). Dodało też, że ważną przyczyną niewykonywania wyroków jest brak efektywnych 
wewnętrznych mechanizmów i procedur przeglądu wykonywania wyroków. W związku z tym 
Zgromadzenie wezwało parlamenty narodowe, które jeszcze tego nie uczyniły, do wprowadze-
nia specjalnych mechanizmów i procedur nadzoru parlamentarnego w rozważanej sferze.
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Znaczenie ogólniejsze, bardziej systemowe ma rezolucja 1823 (2011) pt. „Parlamenty naro-
dowe: gwaranci praw człowieka w Europie”. W odniesieniu do wyroków Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka stwierdza się tutaj, że parlamenty narodowe są wyjątkowo dobrze 
umiejscowione, aby kontrolować rządy co do szybkiego i efektywnego wykonywania wyro-
ków ETPC oraz aby szybko uchwalać niezbędne zmiany legislacyjne. Zgromadzenie zwróciło 
też uwagę na pozytywne przykłady z niektórych państw (Finlandia, Holandia, Niemcy, Ru-
munia, Wielka Brytania), w których stworzono struktury parlamentarne w celu monitorowa-
nia wykonywania wyroków. Zarazem wyrażono ubolewanie, że nie włączono tej problematy-
ki w ramy procesu reformy ETPC (proces z Interlaken, deklaracja z Izmiru z 2011 r.).

Zgromadzenie poszło jednak tym razem dalej i: 1) zachęca parlamentarzystów do monito-
rowania ustalenia i egzekwowania standardów praw człowieka przez władze sądowe i admi-
nistracyjne; 2) wzywa ich do wykonywania obowiązków w zakresie uważnej kontroli władzy 
wykonawczej w swoich państwach, gdy w grę wchodzi wykonanie międzynarodowych norm 
praw człowieka; 3) wzywa rządy do włączenia parlamentów narodowych w proces negocjo-
wania umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka oraz w proces wykonywania 
wyroków ETPC; 4) wzywa wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich 
procedur parlamentarnych, w ramach których systematycznej weryfikacji podlegała będzie 
zgodność projektów ustaw ze standardami konwencyjnymi, i do zapobieżenia przyszłym na-
ruszeniom Konwencji, w tym do regularnego monitoringu wszystkich wyroków, które po-
tencjalnie dotyczą odpowiednich porządków prawnych; 5) wzywa parlamenty do zwiększe-
nia wysiłków w zakresie przyczyniania się do nadzoru wyroków ETPC przez nadzorowanie 
kroków podejmowanych przez właściwe władze w sferze wykonywania niekorzystnych wy-
roków, w tym nadzoru nad rzeczywiście podejmowanymi środkami; 6) wzywa parlamenty 
do ustanowienia lub wzmocnienia struktur, które pozwoliłyby na ustalenie głównych pro-
blemów oraz rygorystyczny nadzór nad zobowiązaniami międzynarodowymi w sferze praw 
człowieka na podstawie zasad, które załączono do wymienionych postulatów (parlamenty 
wezwano do implementacji tych zasad).

Podstawowe zasady parlamentarnego nadzoru nad międzynarodowymi standardami praw 
człowieka zostały podzielone na trzy części: 1) właściwe ramy i obowiązki; 2) niezależne do-
radztwo; 3) współpraca z innymi instytucjami i społeczeństwem obywatelskim. W ramach 
pierwszej części Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy stwierdziło, że parlamenty naro-
dowe mają ustanowić (ang. shall establish) właściwe struktury parlamentarne w celu zapew-
nienia rygorystycznego i regularnego monitorowania zgodności ze zobowiązaniami między-
narodowymi dotyczącymi praw człowieka i ich nadzorowania, takie jak parlamentarne ko-
misje praw człowieka lub właściwe struktury o podobnym charakterze, których zadania by-
łyby jasno określone i ustalone w prawie. Zadanie te powinny, zdaniem Zgromadzenia, obej-
mować m.in.: 1) systematyczną weryfikację zgodności projektów ustawodawczych z mię-
dzynarodowymi zobowiązaniami dotyczącymi praw człowieka; 2) domaganie się od rządów 
składania regularnych sprawozdań w sprawie odpowiednich wyroków ETPC i ich wykony-
wania; 3) inicjowanie propozycji legislacyjnych i zmian w ustawodawstwie; 4) uprawnienia 
do wzywania świadków i badania dokumentów dotyczących wykonywanych zadań. Komi-
sje parlamentarne powinny mieć obowiązek zapewnienia, aby parlamenty mogły korzystać 
z właściwego doradztwa i informowania o problemach praw człowieka. Parlamentarzyści 
i personel urzędniczy parlamentu powinni przejść odpowiednie szkolenie w dziedzinie praw 
człowieka.

W odniesieniu do niezależnego doradztwa Zgromadzenie Parlamentarne wskazuje, że ko-
misje praw człowieka lub właściwe struktury o podobnym charakterze powinny mieć dostęp 
do niezależnego doradztwa w dziedzinie prawa praw człowieka. Odpowiednimi zasobami 
powinien dysponować również wyspecjalizowany sekretariat. Z kolei w zakresie współpracy 
zewnętrznej Zgromadzenie stwierdza, że należy utrzymywać współpracę i regularny dialog 
z odpowiednimi krajowymi (np. krajowymi instytucjami praw człowieka, rzecznikami praw 
człowieka) i międzynarodowymi instytucjami (np. ZPRE, komisarze Rady Europy ds. Praw 
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Człowieka, międzynarodowe i europejskie organy kontrolujące przestrzeganie prawa czło-
wieka), jak również z przedstawicielami utrwalonych organizacji pozarządowych mających 
znaczące i odpowiednie doświadczenie.

Zgromadzenie Parlamentarne formułując swoje postulaty i zalecenia, uważa, że sprawa 
efektywnego wykonywania zobowiązań międzynarodowych państw w sferze praw człowie-
ka, w tym wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie jest wyłącznie sprawą 
rządów. Jest to potwierdzenie pewnej ogólniejszej tendencji, która jest widoczna w prawie 
międzynarodowym, a która zmierza do demokratyzacji implementacji prawa międzynaro-
dowego. W związku z tym ZPRE formułuje wobec parlamentów narodowych dwa rodzaje 
oczekiwań. Odnoszą się one do: 1) działalności samego parlamentu narodowego (kwestia 
ustawodawstwa jako potencjalnego źródła naruszeń; inicjowanie zmian lub ich dokonywa-
nie w trakcie procedur legislacyjnych); 2) działalności innych władz państwowych – sądów 
i administracji, władz centralnych i lokalnych (oczekiwania regularnej kontroli/nadzoru nad 
przestrzeganiem standardów międzynarodowych i, konkretnie, wykonywaniem wyroków 
ETPC). Chodzi mu zatem o objęcie nadzorem parlamentarnym wykonywania wszelkich zo-
bowiązań międzynarodowych państwa w dziedzinie praw człowieka, w tym wyroków ETPC. 
Następnie Zgromadzenie zaleca kontrolowanie wykonywania zarówno tych wyroków Try-
bunału, z których wynika konieczność podejmowania środków specyficznych, konkretnych 
i jednostkowych, jak i tych, które mają charakter systemowy, ogólny (bez względu na to, czy 
łączą się z działalnością samego parlamentu narodowego).

Chociaż postulaty czy zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego nie mają mocy wiążącej, 
to należy je postrzegać w kontekście obowiązku efektywnej implementacji zobowiązań mię-
dzynarodowych w dziedzinie praw człowieka. W związku z tym, jakkolwiek nie uzyskały one 
powszechnej aprobaty ze strony państw członkowskich Rady Europy, to jednak nie są pozba-
wione wartości. Ich nowość wiąże się też z wyprowadzeniem z ogólnego obowiązku wykony-
wania wyroków przez państwa-strony obowiązku ustanowienia krajowej kontroli parlamen-
tarnej w tej materii.

4. Możliwe rozwiązania dotyczące roli Sejmu w wykonywaniu 
międzynarodowych standardów praw człowieka, w tym wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Gdyby odnieść się w pełni pozytywnie do zaleceń Zgromadzenia Parlamentarnego, to na-
leżałoby postulować konkretne zmiany dotyczące funkcjonowania Sejmu.

A. W zakresie ustanowienia i umocnienia struktur wewnątrz Sejmu
W tej sferze istnieją dwie możliwości: 1) wyraźne rozwinięcie regulaminowych zadań Ko-

misji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu o zadania wskazane przez Zgromadzenie Par-
lamentarne; 2) podział istniejącej Komisji na dwie: Komisję Sprawiedliwości i Komisję Praw 
Człowieka z dążeniem do jej wyspecjalizowania w zakresie monitoringu procesu prawodaw-
czego pod kątem zgodności z zobowiązaniami międzynarodowymi Polski w sferze ochro-
ny praw człowieka, a zwłaszcza z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
oraz w zakresie ogólnej kompetencji monitorowania działań władz państwowych pod kątem 
wykonywania tych zobowiązań, a zwłaszcza wyroków ETPC.

Należałoby także, niezależnie od konkretnego rozwiązania instytucjonalnego, przyjąć roz-
wiązania przynajmniej w pewnym stopniu analogiczne, jak w przypadku prawa Unii Euro-
pejskiej. W ten sposób trzeba byłoby co najmniej dokonać zmian w regulaminie Sejmu, aby 
umożliwić weryfikację projektów ustaw pod kątem zgodności z prawem międzynarodowym 
praw człowieka, w tym z wyrokami ETPC (w przypadku projektów rządowych powinny one 
wówczas zawierać stosowne oświadczenia o zgodności). Ponadto należałoby wprowadzić za-
sadę przedkładania corocznych sprawozdań rządowych składanych Sejmowi (Komisji) do-
tyczących wykonywania zobowiązań międzynarodowych (stosowania norm międzynarodo-
wych w Polsce; ewentualnie wykonywania tylko wyroków i innych rozstrzygnięć zapadłych 
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przeciwko Polsce) oraz umieszczania stosownych wypowiedzi, zwłaszcza w sprawozdaniach 
Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego.

B. W zakresie zapewnienia profesjonalnego, niezależnego doradztwa
Niezależne doradztwo nie jest jednoznacznie zdefiniowane w rezolucjach Zgromadzenia 

Parlamentarnego. Wydaje się, że można byłoby je pojmować jako doradztwo profesjonalne, 
eksperckie tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W pierwszym przypadku oznaczałoby ustano-
wienie bardziej fachowej obsługi komisji sejmowej zajmującej się ochroną praw człowieka, 
w tym ewentualnie stałego eksperta komisji w tej materii, a także zmiany w Biurze Analiz 
Sejmowych, w szczególności włączenie do Wydziału Prawa Europejskiego i Międzynarodo-
wego osób, które przejęłyby na siebie weryfikacje projektów ustaw i odpowiedzi na zapytania 
poselskie dotyczące wykonywania zobowiązań międzynarodowych Polski w dziedzinie praw 
człowieka w ramach pracy parlamentu (2–3 osoby). Jeśli chodzi o doradztwo zewnętrzne, 
mogłoby to oznaczać ustanowienie bardziej stabilnych stosunków z organizacjami pozarzą-
dowymi zajmującymi się profesjonalnie ochroną praw człowieka.

C. W zakresie współpracy zewnętrznej Sejmu
To zagadnienie najbardziej elastyczne. Należałoby je rozumieć jako formę podnoszenia 

świadomości parlamentarzystów w ogóle, w tym zwłaszcza tych, którzy zasiadają w komisji 
zajmującej się ochroną praw człowieka, w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw czło-
wieka i jej stosunku do ochrony krajowej, również konstytucyjnej. Środkami działania mo-
głoby być m.in. bardziej regularne kontakty z polskimi i zagranicznymi rzecznikami praw 
jednostki oraz z rzecznikami międzynarodowymi, rozwijanie kontaktów z organami zajmu-
jącymi się ochroną międzynarodową praw człowieka, z których działalnością musi także li-
czyć się Polska.

Warszawa, 1 kwietnia 2012 r.
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Wydział Prawa i Administracji UMK

Analiza prawna  

na temat wykonywania wyroków  

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Sejm 

1. Generalny zakres i rodzaj obowiązków państw w sferze stanowienia 
i stosowania prawa, w związku z wykonywaniem orzeczeń ETPC

A. Uwagi wstępne
Artykuł 46 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: 

EKPC) nadaje moc obowiązującą „ostatecznym” wyrokom Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (dalej: ETPC), a więc tym wyrokom, które uzyskały status prawomocności zgod-
nie z postanowieniami art. 44 ust. 1 i 2 EKPC. Należą do nich wyroki Wielkiej Izby ETPC 
z dniem ich ogłoszenia oraz wyroki izb ETPC po upływie trzech miesięcy od dnia ich ogło-
szenia, chyba że – w przypadku tych ostatnich – zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy przed Wielką Izbą (art. 43 EKPC) albo z dniem oddalenia takiego wniosku. Wyrok 
Izby może uzyskać prawomocność przed upływem trzech miesięcy od dnia jego ogłoszenia, 
jeśli strony oświadczą, że nie będą wnioskowały o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Wiel-
ką Izbę (jednak tego rodzaju oświadczenia nie zdarzają się w praktyce).

Według art. 46 ust. 1 EKPC w tłumaczeniu urzędowym: Wysokie Układające się Strony 
zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, 
w których są stronami.

Należy tu odnotować, że w polskim języku prawniczym zwykle nie mówi się o „przestrze-
ganiu” lecz „wykonywaniu” orzeczeń. Zważywszy na określenia użyte w językach autentycz-
nych (fr. se conformer, ang. abide by) można przyjąć, że komentowane postanowienie wyraża 
zobowiązanie państw-stron EKPC do wykonania wyroku we wszystkich sprawach, w któ-
rych dane państwo występowało w charakterze strony postępowania. W opinii doktryny 
(np. J. Callewaert) „dostosowanie się” do wyroku oznacza jego wykonanie dobrowolnie oraz 
w dobrej wierze (według zasady pacta sunt servanda). Norma zawarta w art. 46 ust. 1 EKPC 
dopełnia wyrażone w art. 1 EKPC zobowiązanie do poszanowania praw i wolności wskaza-
nych w rozdziale I EKPC.

Na państwie pozwanym spoczywa obowiązek akceptacji rozstrzygnięcia zawartego w wyro-
ku oraz podjęcie działań zmierzających do zrealizowania jego części dyspozytywnej. Komen-
towane postanowienie wyraża zatem zobowiązanie państwa-strony do zachowania się (die 
Verhaltensnorm) skutkującego obowiązkiem realizacji dyspozycji zawartej w wyroku ETPC 
(zobowiązanie rezultatu, J. Polakiewicz). Państwa-strony zobowiązały się do przestrzegania 
ostatecznych wyroków ETPC ex tunc i bez zastrzeżeń.

B. Zakres mocy obowiązującej ostatecznych wyroków ETPC
Moc obowiązująca wyroków ETPC ratione personae dotyczy państwa lub państw, przeciw-

ko którym skierowano skargę indywidualną lub międzypaństwową, rozpatrywaną w postę-
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powaniu przed ETPC. Obowiązek „dostosowania się”, tj. wykonania wyroku w dobrej wie-
rze, spoczywa na państwie jako podmiocie prawa międzynarodowego, a nie na konkretnym 
(wskazanym) organie władzy publicznej państwa-strony EKPC. Jednakże moc obowiązują-
ca wyroków oddziałuje jednakowo wobec wszystkich organów państwa, stąd nie mogą one 
uważać się za niezwiązane wyrokami ratione personae.

Ilustracją powyższej tezy – właściwą także z perspektywy polskiego porządku prawne-
go – jest rozstrzygnięcie Niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego, który w wyro-
ku z 14 października 2004 r. uznał za sprzeczne z konstytucyjną zasadą państwa prawnego 
orzeczenie Oberlandesgericht w Naumburgu, w którym stwierdzono, że wyroki ETPC wiążą 
jedynie Republikę Federalną Niemiec jako podmiot prawa międzynarodowego, lecz nie sądy 
niemieckie (pkt 67 wyroku, sygn. 2 BvR 1481/04). Sąd Konstytucyjny RFN przypomniał tak-
że, iż gwarancje zawarte w EKPC oraz orzecznictwo ETPC musi być uwzględniane przy wy-
kładni konstytucyjnych praw podstawowych i gwarancji państwa prawnego. 

W sferze podmiotowej wyroki ETPC obowiązują tylko stronę lub strony postępowania – 
nie mają natomiast formalnej mocy obowiązującej erga omnes. Aczkolwiek w doktrynie wy-
rażono pogląd, iż wzmocnienie oddziaływania wyroków ETPC poza sferą inter partes przy-
czyniłoby się do zwiększenia efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka1. 
Trudno jednak oczekiwać, aby państwa-strony EKPC zdecydowały się w najbliższej perspek-
tywie na poszerzenie zakresu mocy obowiązującej wyroków ETPC poprzez zmiany traktato-
we. Bardziej prawdopodobna jest ewolucja faktycznego oddziaływania erga omnes.

Do uwzględniania skutków orzecznictwa strasburskiego poza sferą inter partes zachęca Ko-
mitet Ministrów Rady Europy w zaleceniu Rec(2004)5 w sprawie kontroli zgodności pro-
jektów aktów prawnych oraz istniejącego prawa i praktyki administracyjnej ze standardami 
wyrażonymi w EKPC (z 12 maja 2004 r.). Przypominając w preambule treść art. 46 ust. 1 
EKPC, powyższe zalecenie wzywa państwa-strony EKPC do stworzenia mechanizmów kon-
troli zgodności z EKPC – w świetle orzeczeń ETPC – zarówno projektowanych, jak i obowią-
zujących aktów prawnych, a także praktyki funkcjonowania organów państwa (por. załącznik 
do ww. zalecenia).

Moc obowiązująca wyroków ETPC ratione materiae obejmuje w pierwszej kolejności de-
klaratywne rozstrzygnięcie o naruszeniu (lub braku naruszenia) EKPC. W orzecznictwie 
ETPC do końca lat 70. XX wieku podawano w części dyspozytywnej wyroku opis działania 
państwa, przez które naruszono zobowiązania zawarte w EKPC. W późniejszych orzecze-
niach „starego” Trybunału, jak i w praktyce po 1998 r. część dyspozytywna wyroku zazwyczaj 
nie opisuje w sposób dokładny aktu lub zaniechania powodującego naruszenie EKPC (wyni-
ka to bowiem z uzasadnienia), lecz nie jest to reguła ściśle przestrzegana.

Niezależnie od stwierdzenia naruszenia oraz określenia jego konsekwencji w sferze zadość-
uczynienia lub odszkodowania, wiążący wyrok ETPC może także wskazywać konieczność 
podjęcia przez państwo-stronę konkretnych działań służących przywróceniu stanu sprzed 
naruszenia EKPC lub przerwania stanu powodującego to naruszenie. W każdym wypadku 
tego rodzaju orzeczenie objęte jest mocą obowiązującą zgodnie z art. 46 ust. 1 EKPC.

Bezpośrednie wskazanie obowiązku działania po stronie państwa pozwanego może obej-
mować np. wymóg uwolnienia osoby pozbawionej wolności w sposób rażąco sprzeczny 
z art. 5 ust. 1 EKPC. Po raz pierwszy ETPC wskazał na taką konieczność w wyroku Assanidze 
v. Gruzja (GC) z 8 kwietnia 2004 r. W tym orzeczeniu Trybunał przypomniał, że jego wyro-
ki mają wyłącznie charakter deklaratoryjny i, co do zasady, wybór środków podejmowanych 
w krajowym porządku prawnym w celu wykonania zobowiązania na podstawie art. 46 EKPC 
należy do państwa pozwanego, jeśli środki te są kompatybilne z konkluzjami wyrażonymi 

1 E. Klein, Should the binding effect of the judgments of the European Court of Human Rights be 
extended? [w:] P. Mahoney i inni (red.), Protection des droits de l’homme: la perspective européen-
ne. Mélanges à memoire de Rolv Ryssdal, Köln2000, s. 705 i n. Por. także E. Fura-Sandström, Am-
plifying the effect of the Court’s case-law in the states parties (…), s. 72 i n.
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w wyroku ETPC (§ 202 wyroku Assanidze, a także utrwalona linia orzecznicza w wyrokach: 
Marckx v. Belgia z 13 czerwca 1979 r., § 58; Akdivar i inni v. Turcja (art. 50) z 1 kwietnia 
1998 r., § 58; Brumărescu v. Rumunia (just satisfaction) z 23 stycznia 2001 r., § 20). Możliwość 
określenia sposobu wykonania wyroku odzwierciedla swobodę wyboru związaną z podsta-
wowym zobowiązaniem państw-stron Konwencji do zapewnienia praw i wolności zagwaran-
towanych w art. 1 EKPC (por. Papamichalopoulos i inni v. Grecja (art. 50) z 31 października 
1995 r., § 34).

C. Wyroki pilotażowe jako specyficzna kategoria orzeczeń ETPC wymagających 
interwencji ustawodawcy

Europejski Trybunał Praw Człowieka dokonał rozszerzającej wykładni art. 46 EKPC dla 
wypracowania konstrukcji tzw. wyroków pilotażowych. Pierwsze tego typu orzeczenie zapa-
dło w sprawie Broniowski v. Polska z 22 czerwca 2004 r., która dotyczyła świadczeń rekom-
pensacyjnych za mienie pozostawione przez repatriantów na terytoriach odebranych Polsce 
po II wojnie światowej. W wyroku Broniowski ETPC uznał, iż: naruszenie prawa skarżącego 
gwarantowanego na mocy art. 1 Protokołu nr 1 wywodzi się z problemu o zasięgu powszech-
nym, wynikającego z nieprawidłowego funkcjonowania polskiego ustawodawstwa oraz prak-
tyki administracyjnej, co wpływa na sytuację znacznej liczby osób (§ 189 wyroku). Dlatego 
przed rozstrzyganiem roszczeń skarżącego na podstawie art. 41 EKPC, Trybunał postanowił 
rozważyć konsekwencje wynikające z podejmowanego wyroku dla państwa pozwanego na 
podstawie art. 46 EKPC (§ 190 i n. wyroku).

ETPC przyznał, że nie należy do jego zadań określanie środków zaradczych (ang. reme-
dial measures), jakie byłyby właściwe dla wykonania zobowiązań Polski na podstawie art. 46 
EKPC, ale biorąc pod uwagę systemowy charakter sytuacji ustalonej w tej sprawie, Trybu-
nał zauważył, że: dla wykonania wyroku muszą zostać podjęte na poziomie krajowym środ-
ki o charakterze ogólnym, uwzględniające znaczną liczbę osób dotkniętych tą sytuacją (§ 192 
wyroku). Środki te powinny obejmować zapewnienie zadośćuczynienia osobom w sytuacji 
podobnej do skarżącego. Powyższa konstatacja miała na celu „asystowanie” państwu pozwa-
nemu w wypełnianiu jego obowiązków na podstawie art. 46 EKPC (§ 194 wyroku). ETPC nie 
wskazał bezpośrednio, jaka regulacja prawna realizowałaby zobowiązania Polski z tytułu tego 
orzeczenia, lecz określił oczekiwane skutki tej regulacji.

Istotą procedury pilotażowej jest zawieszenie rozpatrywania zawisłych przed ETPC spraw 
dotyczących tego samego problemu systemowego (tzw. spraw klonowych). W sprawie Bro-
niowski procedura ta zakończyła się po uznaniu przez ETPC, że wypełnił on swoją rolę na 
podstawie art. 19 EKPC. Natomiast nadzór nad wykonaniem przez Polskę przywołanego 
wyroku co do meritum i w odniesieniu do słusznego zadośćuczynienia stanowił – w świetle 
art. 46 ust. 2 – kompetencję Komitetu Ministrów2.

W rezolucji Res(2004) 3 w sprawie wyroków ujawniających problem o podłożu systemo-
wym, przyjętej przez Komitet Ministrów 12 maja 2004 r., zwrócono się do ETPC o zidenty-
fikowanie tego typu problemów w orzecznictwie, szczególnie gdy mogą one wywołać skar-
gi o charakterze masowym. Powyższa rezolucja stanowiła polityczną zachętę do rozwijania 
przez ETPC koncepcji wyroków pilotażowych.

„Klasyczne” wyroki pilotażowe zapadły m.in. w sprawach Scordino v. Włochy z 29 mar-
ca 2006 r. (systemowy problem z uzyskaniem odszkodowań za wywłaszczenie) oraz Hutten 
Czapska v. Polska z 22 lutego 2005 r. i 19 czerwca 2006 r. (ograniczenie praw właścicieli w za-
kresie ustalania czynszów najmu), Lukenda v. Słowenia z 6 października 2005 r. (skuteczność 
środków prawnych przeciwko przewlekłości postępowania). 

W powyższych wyrokach identyfikacja problemu systemowego następowała na przykła-
dzie „sprawy testowej”, a rozpatrywanie pozostałych spraw zawisłych przed ETPC ulegało 

2 Por. decyzję ETPC w sprawie E.G. and 175 other Bug River applications v. Poland z 23 września 
2008 r.
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zawieszeniu na czas nieokreślony. Począwszy od 2009 r. ETPC zaczął stosować argumenta-
cję na tle art. 46 EKPC do innych form wyroków pilotażowych. Pierwszym przykładem jest 
wyrok w sprawie Burdov v. Rosja (No. 2) z 15 stycznia 2009 r. dotyczący problemu z wypła-
tą zasądzonych przez sądy odszkodowań, w tym także dla ofiar Czarnobyla W odróżnieniu 
od „klasycznych” wyroków pilotażowych, wyrok Burdov (No. 2) podkreślał istnienie prakty-
ki sprzecznej z EKPC potwierdzonej już w ok. 200 wcześniejszych wyrokach. Jednocześnie 
Trybunał uznał, że na Rosji ciąży obowiązek wprowadzenia skutecznego środka przeciwko 
naruszeniom w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się wyroku (§ 141 wyroku 
Burdov). 

Drugim przykładem wyroków podejmowanych w ścisłym związku z wykładnią art. 46 
EKPC są sprawy, które nie powodują zawieszenia pozostałych skarg na tle tego samego pro-
blemu systemowego, natomiast zawierają uściślenie zobowiązań państwa pozwanego do 
wprowadzenia określonych środków ogólnych („wyroki quasi-pilotażowe”). Do tej katego-
rii należą wyroki: Faimblat v. Rumunia z 14 stycznia 2009 r. (dostęp do sądu); Katz v. Ru-
munia z 20 stycznia 2009 r. (odszkodowania za wywłaszczenie); Sławomir Musiał v. Polska 
z 20 stycznia 2009 r. (przeludnienie zakładów karnych) oraz Kauczor v. Polska z 3 lutego 
2009 r. (przewlekłość aresztu tymczasowego, por. § 55–62).

Niezależnie od głosów krytyki pod adresem podstaw prawnych oraz skuteczności wyroków 
pilotażowych3 należy uznać, że będą one nadal obecne w orzecznictwie ETPC jako przykład 
funkcjonalnej i celowościowej wykładni art. 46 EKPC4.

D. Moc obowiązująca wyroków ETPC w polskim porządku prawnym
Moc obowiązująca wyroków ETPC w polskim porządku prawnym wynika z faktu, iż EKPC 

jako ratyfikowana umowa międzynarodowa należy do źródeł prawa powszechnie obowią-
zującego (art. 87 Konstytucji RP). Jak słusznie wskazano w postanowieniu Sądu Najwyższe-
go z 17 kwietnia 2007 r. (sygn. I PZ 5/07): Konwencją związane są wszystkie władze i organy 
państwowe, także sądy. Każdy organ państwa w zakresie swoich kompetencji jest zobowiązany 
(art. 9 Konstytucji) do poszanowania zobowiązania, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska 
przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Ponadto: Moc wiążąca (moc obowiązują-
ca) wyroków ETPC wyraża się w tym, że po pierwsze, w granicach, w jakich orzeczenie Trybu-
nału ma moc wiążącą, państwo nie może kontestować tego, że do naruszenia doszło; po drugie, 
państwo jest prawnie obowiązane przedsięwziąć kroki w celu zadośćuczynienia wyrokowi.

Wyroki ETPC mają charakter deklaratoryjny, a zatem nie są władne wpływać wprost na moc 
prawną orzeczeń krajowych lub ustawodawstwa. Możliwe jest natomiast pośrednie oddzia-
ływanie wyroku Trybunału na orzeczenie sądu polskiego, czego przykładem jest art. 540 § 3 
Kodeksu postepowania karnego (wznowienie postępowania karnego po wyroku sądu mię-
dzynarodowego). Odmiennie kształtuje się sytuacja na tle postępowania cywilnego w zwiaz-
ku z uchwałą składu 7 sędziów SN z 30 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 16/10), w którym 
stwierdzono, iż wyrok ETPC nie stanowi podstawy wznowienia.

E. Nadzór nad wykonywaniem wyroków ETPC
Ustawowe tłumaczenie art. 46 ust. 2 EKPC na język polski, według którego Komitet Mini-

strów Rady Europy „czuwa” nad wykonaniem ostatecznego wyroku ETPC, pozostawia wiele 
do życzenia. Właściwsze w tym kontekście byłoby posłużenie się słowem „nadzoruje”, co nie 
tylko lepiej oddaje sens słów użytych w językach autentycznych (ang. supervise, fr. surveiller), 
lecz także podkreśla aktywną postawę Komitetu Ministrów w toku weryfikacji, czy państwo 

3 Por. opinię odrębną sędziego Zagrebelsky’ego do wyroku Hutten Czapska v. Polska z 19 czerwca 
2006 r., a także M. Krzyżanowska-Mierzewska, Sprawy mienia zabużańskiego przed ETPCz, „Eu-
ropejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 12, s. 14–25.

4 Por. The pilot judgment procedure. Memorandum prepared by the Registry of the Court, Strasbourg, 
24 lutego 2009 r. [dok. DH-S-GDR(2009)010].
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pozwane wykonało ostateczny wyrok Trybunału. Artykuł 46 ust. 2 EKPC zawiera dwie nor-
my – pierwsza z nich zobowiązuje ETPC do przekazywania Komitetowi Ministrów ostatecz-
nych wyroków. Obowiązek ten jest realizowany przez Kancelarię (Kanclerza) ETPC (art. 77 
ust. 2 regulaminu ETPC). Druga norma ma charakter kompetencyjny i wyposaża Komitet 
Ministrów w uprawnienie do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem ostatecznych wyro-
ków ETPC przez państwa-strony EKPC.

Sposób realizacji uprawnienia Komitetu Ministrów określonego w art. 46 ust. 2 EKPC zo-
stał doprecyzowany w „Regulaminie nadzoru nad wykonywaniem wyroków i warunkami 
porozumień ugodowych” z 10 czerwca 2006 r. (dalej: regulamin KM). Zgodnie z jego art. 2 
nadzór Komitetu Ministrów odbywa się co do zasady na specjalnych posiedzeniach dotyczą-
cych praw człowieka, których program (agenda) jest dostępna w domenie publicznej.

Nadzorując wykonanie wyroku zgodnie z art. 46 ust. 2, Komitet Ministrów bada przede 
wszystkim, czy zapłacono zadośćuczynienie przyznane przez ETPC, wraz z ewentualnymi 
odsetkami (art. 4 ust. 1 „b” regulaminu KM). W razie potrzeby i biorąc pod uwagę swobodę 
państwa-strony w zakresie wyboru środków koniecznych do wykonania wyroku, Komitet 
Ministrów sprawdza, czy podjęto tzw. środki indywidualne (ang. individual measures) lub 
środki ogólne (ang. general measures). Procedura monitoringu wykonywania wyroków przez 
Komitet Ministrów została zmodyfikowana w 2011 r. i obecnie obejmuje procedurę standar-
dową i rozszerzoną. Ta ostatnia stosowana jest w przypadku spraw pilnych lub dotyczących 
problemów strukturalnych (wyroki pilotażowe). Komitet Ministrów Rady Europy przyjmuje 
bardziej aktywną postawę w przypadku procedury rozszerzonej, formułując sugestie i zale-
cenia dla rządu odpowiedzialnego za wykonanie wyroku.

Środki ogólne mają na celu zapobieżenie nowym naruszeniom podobnym do stwierdzo-
nych przez ETPC lub położenie kresu tzw. naruszeniom ciągłym (ang. continuing violations). 
Przykładem środka ogólnego jest doprowadzenie do zmiany ustawodawstwa, orzecznictwa 
lub praktyki administracyjnej w danym państwie, a także publikacja wyroku ETPC w języku 
narodowym oraz jego upowszechnienie wśród właściwych organów władzy publicznej.

F. Wykonywanie wyroków w sprawach przeciwko Polsce
Zgodnie z § 68 pkt 1) regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

z 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. MSZ nr 7, poz. 111), Biuro Pełnomocnika do spraw Postepo-
wań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka odpowiada m.in. za za-
pewnienie merytorycznej, organizacyjno-technicznej i kancelaryjnej pomocy Pełnomocni-
kowi Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka, ustanowionemu na podstawie odrębnych przepisów, który w zakresie swo-
ich zdań wykonuje orzeczenia ETPC. Środki ogólne wynikające z wyroków ETPC są podej-
mowane we współpracy Pełnomocnika z innymi organami państwa, w tym przede wszyst-
kim z Ministerstwem Sprawiedliwości.

W dniu 17 maja 2007 r. Rada Ministrów przyjęła „Program działań rządu ws. wykonywania 
wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej”. Powo-
łano także stały międzyresortowy Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
(zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu 
do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). „Program działań rządu ws. wykony-
wania wyroków ETPC” przewiduje podejmowanie inicjatyw w celu ulepszania prawa i prak-
tyki krajowej, a także upowszechniania wiedzy na temat EKPC oraz orzecznictwa ETPC. 
Program wyznacza kierunki działań oraz wskazuje resorty odpowiedzialne za ich podjęcie.

G. Nadzór nad wykonywaniem wyroków ETPC w kontekście zaleceń  
Komitetu Ministrów Rady Europy

Niezależnie od wykonywania swoich uprawnień na podstawie art. 46 ust. 2 EKPC, Komi-
tet Ministrów Rady Europy korzysta także z kompetencji przyznanej mu w art. 15 b Statutu 
Rady Europy do wydawania zaleceń dla państw członkowskich, odnośnie do skutków i nad-
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zoru nad wykonywaniem wyroków ETPC. Do tej kategorii aktów prawnych należy zalecenie 
Rec(2000)2 w sprawie ponownego rozpatrywania lub wznawiania pewnych spraw na pozio-
mie krajowym na skutek wyroku ETPC (z 19 stycznia 2000 r.). Komitet Ministrów podkreślił, 
iż w pewnych okolicznościach zobowiązanie zawarte w art. 46 ust. 1 EKPC może wymagać 
przyjęcia środków inne niż słuszne zadośćuczynienie orzeczone na podstawie art. 41 EKPC, 
tj. wspomnianych wyżej środków ogólnych, gwarantujących stronie pokrzywdzonej restitu-
tio in integrum, w tym przez ponowne rozpatrzenie sprawy lub wznowienie postępowania. 
Stąd też państwa-strony EKPC zostały wezwane do przeglądu krajowych systemów praw-
nych w celu zapewnienia, że istnieją odpowiednie możliwości wzruszenia decyzji krajowych, 
w szczególności gdy strona pokrzywdzona w dalszym ciągu odczuwa poważne negatywne 
konsekwencje wynikające z rozstrzygnięcia krajowego, które nie zostały wystarczająco na-
prawione poprzez słuszne zadośćuczynienie i nie mogą zostać inaczej skorygowane.

Podobnie państwa-strony powinny zapewnić możliwość wznowienia postępowania, gdy z wy-
roku ETPC wynika, iż kwestionowana decyzja krajowa jest co do meritum sprzeczna z EKPC 
bądź stwierdzone naruszenie wynika z błędów proceduralnych lub wad o takim charakterze, że 
nasuwa się wątpliwość co do rozstrzygnięcia zaskarżonego postępowania krajowego.

Problematyki nadzoru dotyczy również zalecenie Rec(2008)2 w sprawie gotowości krajo-
wej do skutecznego i szybkiego wykonywania wyroków ETPC (z 6 lutego 2008 r.). W zale-
ceniu tym Komitet Ministrów zwraca się do państw-stron EKPC m.in. o ustanowienie kra-
jowych koordynatorów postępowania wykonawczego, zapewnienie właściwego dialogu po-
między organami państwowymi zaangażowanymi w proces wykonania wyroku, przygoto-
wanie – w razie potrzeby – planów działań w tej sferze oraz właściwego upowszechnienia 
orzecznictwa ETPC i rekomendacji Komitetu Ministrów w językach narodowych.

Komitet Ministrów Rady Europy w swoich rekomendacjach podkreślał znaczenie prawi-
dłowej współpracy z władzą ustawodawczą, a także doceniał inicjatywy podejmowane przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (dalej: Zgromadzenie Parlamentarne lub ZPRE) 
na rzecz skuteczniejszego wdrażania wyroków ETPC. Nie oznacza to jednak dążenia do prze-
niesienia na władzę ustawodawczą ciężaru odpowiedzialności za koordynację działań zmie-
rzających do realizacji zobowiązań państwa na podstawie art. 46 ust. 1 EKPC. 

2. Sposób rozumienia obowiązku włączenia się w procesy wdrażania orzeczeń 
ETPC przez parlamenty narodowe, zwłaszcza w świetle postulatów zawartych 
w rezolucji 1787 (2011) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
z 26 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania wyroków ETPC

A. Charakter prawny rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Należy na wstępie określić charakter prawny rezolucji Zgromadzenia Parlamentarne-

go Rady Europy oraz kompetencję formalną tego organu do zajmowania się obowiązkami 
państw w sferze wykonywania wyroków ETPC. Otóż – po pierwsze – uchwały (rezolucje) 
ZPRE wyrażają stanowiska tego organu, w tym – zgodnie z art. 22 Statutu Rady Europy – 
zalecenia skierowane do Komitetu Ministrów. Trzeba jednak odróżnić rezolucje i zalecenia 
ZPRE od rezolucji i zaleceń Komitetu Ministrów, jako że to ostatni organ ma statutowe umo-
cowanie do działania w imieniu organizacji oraz formułowania zaleceń „do rządów państw 
członkowskich” (por. art. 15.b Statutu Rady Europy). Nie oznacza to zdeprecjonowania aktów 
stanowionych przez Zgromadzenie Parlamentarne, natomiast z całą pewnością nie można 
utożsamiać charakteru uchwał organu deliberującego Rady Europy (ZPRE) z aktami organu 
działającego w imieniu Rady Europy (por. art. 13 Statutu Rady Europy). W przeciwieństwie 
do uchwał Komitetu Ministrów uchwała (rezolucja) ZPRE nie jest aktem całej organizacji 
międzynarodowej; jest natomiast aktem organu organizacji. Błędne byłoby zatem traktowa-
nie uchwał ZPRE jako „uchwał Rady Europy”.

Z powyższego wynika, że rezolucja ZPRE nr 1787 (2011) nie stanowi źródła zobowiązań 
międzynarodowych. W rezolucji przytoczono natomiast wykaz problemów systemowych zi-
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dentyfikowanych w orzecznictwie ETPC, z których dwa dotyczą w istocie wyroków przeciw-
ko Polsce – chodzi tu o problem przewlekłości postępowania sądowego oraz długości aresz-
tów tymczasowych. Ponadto rezolucja zawiera apel do parlamentów państw członkowskich 
o bardziej aktywny udział w realizacji przez państwa-strony zobowiązań konwencyjnych, 
z którymi dane państwo ma szczególne trudności.

B. Kompetencje ZPRE w sferze wykonywania nadzoru nad wykonaniem wyroków ETPC
Po drugie, jak zauważa samo ZPRE w pkt 2 rezolucji 1787 (2011), a także wcześniejszych 

rezolucjach dotyczących tej problematyki, Konwencja praw człowieka nie nadaje ZPRE kom-
petencji do dokonywania monitoringu wykonywania wyroków ETPC. Tego rodzaju upraw-
nienie zostało expressis verbis nadane Komitetowi Ministrów (art. 46 ust. 2 EKPC). Wszelkie 
działania organów innych niż Komitet Ministrów w odniesieniu do wykonywania wyroków 
są oczywiście cenne i zwykle służą podniesieniu efektywności wykonywania zobowiązania 
państw, jednakże trudno uznać zajmowanie się przez ZPRE egzekucją orzeczeń ETPC jako 
„kompetencją dorozumianą”.

C. Interpretacja postulatu włączania się parlamentów narodowych  
w proces wdrażania wyroków ETPC

Po trzecie, przechodząc do treści rezolucji ZPRE nr 1787 (2011) i odnosząc się do sedna 
analizowanego zagadnienia, należy poczynić następujące uwagi co do postulatu wprowadze-
nia specjalnych mechanizmów i procedur skutecznego monitorowania przez parlament wy-
konywania wyroków ETPC (pkt 10.1. rezolucji).

Zobowiązanie do wykonania wyroku Trybunału jest de facto zobowiązaniem rezultatu 
i z punktu widzenia zobowiązań konwencyjnych nie ma znaczenia, które organy państwa-
strony mają wiodącą rolę w doprowadzeniu do wykonania wyroku ETPC. Bezdyskusyjne 
jest natomiast to, że główny ciężar odpowiedzialności za wykonanie wyroków ETPC spoczy-
wa na władzy wykonawczej, która powinna ustanowić efektywne mechanizmy współpracy 
z organami władzy ustawodawczej i sądowniczej, w szczególności gdy wykonanie orzeczenia 
ETPC zależy od podjęcia konkretnych działań przez legislatywę lub judykatywę.

Z EKPC nie wynika prawny obowiązek ustanowienia mechanizmu nadzoru parlamentu 
krajowego nad działaniami władzy wykonawczej w sferze egzekucji wyroków ETPC. Postu-
lat ZPRE zawarty w rezolucji 1787 (2011) należy zatem potraktować jako zachętę do aktyw-
ności po stronie władzy ustawodawczej w odniesieniu do współpracy z władzą wykonawczą 
(i ewentualnie – sądowniczą) w optymalnym i skutecznym sposobie wykonywania wyroków 
ETPC (general measures). Dodatkowo można wyodrębnić w rezolucji 1787 zachętę do ściślej-
szej kontroli władzy wykonawczej w dziedzinie wykonywania wyroków strasburskich.

Z konstytucyjnego punktu widzenia (art. 9 Konstytucji RP) Sejm RP jest współodpowie-
dzialny za przestrzeganie przez Polskę zobowiązań międzynarodowych płynących z wyro-
ków ETPC, natomiast ustanowienie „specjalnego” mechanizmu nadzoru parlamentarnego 
w odniesieniu do tego obszaru nie leży w sferze zobowiązań międzynarodowych RP. Nie 
sposób nie zauważyć przy tej okazji, że wszelkie mechanizmy kontroli parlamentarnej muszą 
być zgodne z Konstytucją i ustawami, które – w obowiązującym stanie prawnym – nie tworzą 
podstaw dla „specjalnych mechanizmów” kontroli wykonywania wyroków sądów międzyna-
rodowych przez parlament.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zasadniczy kierunek postulatów ZPRE zawarty w rezo-
lucji 1789(2011), tj. wzmocnienie udziału parlamentów krajowych w działaniach służących 
wykonywaniu wyroków ETPC, niewątpliwie służy nadrzędnemu celowi, jakim jest prawidło-
we wywiązywanie się państw z obowiązku wskazanego w art. 46 ust. 1 EKPC („wykonanie 
ostatecznego wyroku Trybunału”). W niektórych sprawach (wyroki pilotażowe, quasi-pilota-
żowe, sprawy o podłożu systemowym) aktywność parlamentu poprzedzona wypracowaniem 
adekwatnego rozwiązania w ścisłej współpracy z rządem wręcz warunkuje doprowadzenie 
do wykonania wyroku ETPC.
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Reasumując, potrzeba udziału parlamentu w wykonywaniu wyroków ETPC nie jest „wy-
muszona” przez treść zobowiązań międzynarodowych (a tym bardziej rezolucji ZPRE), lecz 
wynika z przesłanek prakseologicznych oraz dążenia do możliwie efektywnej współpracy or-
ganów państwa w realizacji konstytucyjnej zasady poszanowania prawa międzynarodowego 
(art. 9 Konstytucji RP).

3. Cele i funkcje monitoringu orzecznictwa ETPC przez parlamenty narodowe, 
o którym mowa w rezolucji 1787 (2011)

A. Pojęcie „monitoringu orzecznictwa ETPC”
Rezolucja ZPRE nr 1787 (2011) nie porusza kwestii monitoringu orzecznictwa ETPC rozu-

mianego jako bieżąca analiza wydawanych wyroków pod kątem ich wpływu na krajowy po-
rządek prawny. Warto tu jednak odnotować, że w interesie jakości procesu ustawodawczego 
leży skrupulatna analiza projektów ustaw pod kątem zobowiązań wynikających z ETPC oraz 
reguł wyrażonych w orzecznictwie strasburskim. Monitoring tego rodzaju powinien polegać 
na wnikliwej analizie wiodących orzeczeń ETPC także w sprawach niedotyczących Polski. 
Szczególne znaczenie mają tu wyroki Wielkiej Izby Trybunału. Niezależnie zatem od anali-
zy spraw polskich, okresowe badanie przez organy zapewniające obsługę prawną Sejmu RP 
bieżącego orzecznictwa ETPC wraz z określeniem potencjalnego wpływu rozstrzygnięć Try-
bunału na polski porządek prawny (efekt erga omnes) byłoby ze wszech miar wskazane i uży-
teczne.

B. Potencjalne formy zaangażowania Sejmu RP w wykonywanie wyroków ETPC
Wracając jednak do sedna problemów poruszanych w rezolucji nr 1787 (2011), tj. przede 

wszystkim postulatu aktywnej roli parlamentów narodowych w monitorowaniu wdrażania 
wyroków ETPC, warto rozwinąć temat potencjalnych form zaangażowania Sejmu RP w pro-
cesy zmierzające do wykonania zobowiązań RP płynących z wyroków strasburskich. Funkcje 
parlamentu w tej dziedzinie mają niewątpliwie wymiar kontrolny w stosunku do władzy wy-
konawczej, stosownie do art. 95 ust. 2 Konstytucji RP, natomiast trzeba podkreślić, że funkcja 
kontrolna Sejmu nie obejmuje władzy sądowniczej, stąd iluzoryczne byłoby oczekiwanie sej-
mowego „nadzoru” wszystkich organów, których działanie może skutkować odpowiedzial-
nością RP na podstawie Konwencji praw człowieka.

W związku z tym trzeba zauważyć, że wobec niektórych systemowych problemów z realiza-
cją gwarancji konwencyjnych, w tym długości postępowania sądowego oraz stosowania tym-
czasowego aresztowania, władza ustawodawcza ma dość znikome możliwości bezpośrednie-
go oddziaływania. Z diametralnie inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wyroków 
pilotażowych, których wykonanie nie jest z reguły możliwe bez ingerencji ustawodawcy; są 
to jednak sprawy nieliczne. Specyfika udziału parlamentu narodowego w procedurach zmie-
rzających do wykonywania wyroków ETPC polega m.in. na tym, że winien on skutecznie 
realizować funkcję kontrolną wobec władzy wykonawczej, ale jednocześnie aktywnie z nią 
współpracować, gdy dla wykonania wyroku niezbędna jest nowelizacja prawa krajowego lub 
wprowadzenie nowych instytucji prawnych.

Warto także podkreślić, że brytyjskie i holenderskie wzorce aktywności parlamentu w sfe-
rze monitoringu wykonywania wyroków ETPC, do których odwołuje się omawiana wyżej 
rezolucja ZPRE w pkt 8, stanowią pewien model odniesienia, ale niekoniecznie mogą być 
z równą skutecznością implementowane w państwach-stronach EKPC o odmiennych trady-
cjach i uwarunkowaniach konstytucyjnych. Właściwe zaangażowanie władzy ustawodawczej 
w działania służące wykonywaniu wyroków ETPC wymaga stworzenia niezależnego modelu 
współpracy z innymi organami władzy publicznej.

Odnośnie do realizowania funkcji kontrolnych należy zauważyć, że w polskim systemie 
ustrojowym nie ma odpowiednika brytyjskiego Joint Committee on Human Rights, którego 
działalność obejmuje intensywne pozyskiwanie danych na temat wdrażania wyroków ETPC 
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przez władzę wykonawczą. Można jednak postawić tezę, że kwestia wykonywania wyroków 
ETPC powinna stać się stałym elementem prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowie-
ka Sejmu RP. Cykliczne uzyskiwanie przez tę Komisję informacji o stanie wykonania przez 
rząd wyroków ETPC w poszczególnych grupach spraw służyłoby zwiększeniu zainteresowa-
nia tą problematyką po stronie samego parlamentu, a jednocześnie byłby to pozytywny sy-
gnał świadczący o poważnym traktowaniu przez Sejm zobowiązań Polski płynących z art. 46 
ust. 1 EKPC.

Należy poddać pod rozwagę możliwość i celowość powołania podkomisji stałej w trybie 
art. 165 regulaminu Sejmu, której zadaniem byłby monitoring wykonywania przez Polskę 
orzeczeń ETPC oraz zdefiniowanie – na podstawie analiz orzecznictwa strasburskiego – klu-
czowych problemów i zadań w tym obszarze. Blisko dwudziestoletnia obecność Polski w sys-
temie kontrolnym EKPC (oraz piętnastolecie aktywności orzeczniczej ETPC w sprawach 
przeciwko Polsce) stanowi dobrą okazję do bilansu. Praktyczna forma zaangażowania Ko-
misji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w tematykę wykonywania wyroków ETPC może po-
legać na formułowaniu dezyderatów do organów wskazanych w art. 159 regulaminu Sejmu 
odnośnie do konkretnych problemów z wykonywaniem wyroków ETPC w sprawach prze-
ciwko Polsce.

Niewątpliwie istotnym elementem udziału parlamentu w wykonywaniu wyroków ETPC 
jest współpraca na poziomie eksperckim z rządowym Zespołem ds. Europejskiego Trybuna-
łu Praw Człowieka. Obecność przedstawiciela Kancelarii Sejmu w pracach tego Zespołu słu-
ży uzgadnianiu form współdziałania w sprawach wymagających zaangażowania Sejmu RP 
w wykonywanie wyroków. Można także wskazać na potrzebę opracowania niezależnego ra-
portu, analizującego działania rządu w dziedzinie problemów systemowych uwidocznionych 
w orzecznictwie ETPC, oraz inicjatywy parlamentarne.

5. Podsumowanie
O ile na pytanie o prawny obowiązek wprowadzenia przez Sejm RP „specjalnych” procedur 

nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń ETPC („monitoring orzecznictwa”) należy odpowie-
dzieć negatywnie – a już na pewno podstawą wprowadzenia takiego obowiązku nie jest rezo-
lucja ZPRE 1787 (2011) – o tyle rzeczą bardzo pożądaną z punktu widzenia realizacji zobo-
wiązań Polski na podstawie art. 46 ust. 1 Konwencji ( a także zgodnie z art. 9 Konstytucji RP) 
byłaby aktywizacja Sejmu i jego właściwych organów (tak w ramach struktury wewnętrznej 
parlamentu, jak i organów doradczych, analitycznych i eksperckich), polegająca na działaniu 
dwukierunkowym: utrzymaniu i rozwijaniu dotychczasowej współpracy z rządowym Zespo-
łem ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz wprowadzeniu tematyki problemów 
systemowych zidentyfikowanych w wyrokach ETPC do planu pracy Komisji Sprawiedliwo-
ści i Praw Człowieka, z ewentualnym współudziałem – w ramach jej funkcji i kompetencji – 
Komisji Spraw Zagranicznych. Realizacja funkcji kontrolnych Sejmu RP w omawianej dzie-
dzinie mogłaby rozwijać się poprzez wykorzystanie istniejących możliwości przewidzianych 
w regulaminie Sejmu (formułowanie dezyderatów i opinii, rozważenie możliwości powoła-
nia podkomisji stałej w ramach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka). Nie ma nato-
miast uzasadnienia, biorąc pod uwagę skalę problemów Polski przed ETPC oraz dotychczas 
podejmowane działania rządowe, dla tworzenia „specjalnych” czy nadzwyczajnych mechani-
zmów kontroli parlamentarnej.

Toruń, 15 marca 2012 r.



•  23

Michał Ziółkowski 
Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich 

Instytut Nauk Prawnych PAN

Obowiązek przestrzegania wyroków  

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  

w świetle art. 46 Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności oraz  

rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 

z 26 stycznia 2011 r. 1787 (2011) 

1. W rezolucji 1787 (2011) z 26 stycznia 2011 r.1 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Euro-
py (dalej: Zgromadzenie Parlamentarne lub ZPRE) postanowiło przyczynić się do efektywnej 
implementacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC). Wylicza-
jąc uchybienia, których dopuszczają się państwa-strony Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności (dalej: EKPC)2 oraz przypominając o konieczności podję-
cia działań na poziomie krajowym, wezwano do stworzenia parlamentarnych mechanizmów 
nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem wyroków strasburskich, które miałyby uzupeł-
niać działania Komitetu Ministrów. Jako przykład wskazano działania podejmowane na fo-
rum parlamentu Holandii i Wielkiej Brytanii. 

W związku z powyższym Helsińska Fundacja Praw Człowieka w wystąpieniu z 4 lutego 
2011 r. stwierdziła, że zachodzi: potrzeba utworzenia jednego organu decyzyjnego, który na 
najwyższym szczeblu politycznym ponosiłby pełną odpowiedzialność za koordynację wszelkich 
procesów na poziomie krajowym dotyczących wykonywania przez państwo podjętego przez sie-
bie zobowiązania w postaci przestrzegania orzeczeń strasburskich3

. Postulat nawiązuje do for-
mułowanych w piśmiennictwie krytycznych uwag o braku instytucji, która byłaby odpowie-
dzialna za „rozpisanie” wyroku strasburskiego4. 

1 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1787.htm [dostęp: 
16 lutego 2012 r.]; zob. też decyzja konferencji wysokiego szczebla w sprawie przyszłości Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, Interlaken, 19 lutego 2010 r.

2 Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284, ze zm. 
3 Wystąpienie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Prezesa Rady Ministrów, sygn. 1.dz. 330/

AB/IP, http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/wystapienie_HFPC_8022011.pdf [dostęp: 16 lutego 
2012 r.]. Wystąpienie to nawiązuje zatem do rezolucji 1516(2006) Zgromadzenia Parlamentarne-
go Rady Europy z 2 października 2006 r., § 20.2, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Docu-
ments/AdoptedText/ta06/ERES1516.htm [dostęp: 12 marca 2012 r.]. 

4 E. Łętowska, Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi na tle sprawy Moskal 
v. Polska), „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 2, s. 9. Analizując przyjęte w systemach praw-
nych państw członkowskich Rady Europy mechanizmy wykonywania wyroków ETPC, w naj-
nowszym piśmiennictwie sformułowano postulaty odnośnie do modyfikacji polskich rozwiązań 
z uwzględnieniem postulatu włączenia parlamentów narodowych – zob. A. Bodnar, Instytucjo-
nalne aspekty wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sferze stanowie-
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2. O ile nie budzi wątpliwości w doktrynie prawa konstytucyjnego5 oraz orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego6 teza o konieczności uwzględniania przez organy władzy pu-
blicznej wyroków ETPC w ramach przyznanych im kompetencji (związanie strasburskim 
standardem ochrony praw człowieka)7, o tyle wymaga komentarza wezwanie do włącze-
nia parlamentów narodowych w proces implementacji wyroków. Operacjonalizacja rezo-
lucji 1787 (2011) musi wszakże uwzględniać treść zobowiązania państwa-strony z art. 46 
EKPC oraz wyznaczony przez polskie normy konstytucyjne zakres kompetencji poszcze-
gólnych organów władzy publicznej. Z uwagi na odmienną ustrojową pozycję i kompe-
tencje parlamentu Holandii oraz Wielkiej Brytanii nie jest możliwe bezpośrednie przeło-
żenie i wprowadzenie przyjętych w tych państwach mechanizmów do polskiego systemu 
parlamentarnego. 

Celem niniejszej opinii jest zatem udzielnie odpowiedzi na następujące pytania: a) jaki jest 
charakter zobowiązania państwa-strony do przestrzegania wyroku ETPC (pkt 5); b) jaki jest 
zakres tegoż zobowiązania w sferze stanowienia i stosowania prawa (pkt 6); c) jak rozumieć 
postulat włączenia się parlamentu narodowego w proces nadzorowania wykonywania wyro-
ków strasburskich (pkt 7). 

3. Zważywszy na przełamujący tradycyjne rozumienie stosunku prawno-międzynarodo-
wego charakter EKPC, która stanowi źródło klasycznych zobowiązań międzynarodowych 
państw-stron i jednocześnie praw podmiotowych jednostek, których ochrona może być 
dochodzona bezpośrednio przed trybunałem międzynarodowym, uważam za celowe roz-
dzielenie kwestii charakteru i zakresu zobowiązania do przestrzegania wyroku ETPC (pkt 5 
i 6). W świetle wyroku w sprawie Cudak v. Litwa8 oraz formułowanych w piśmiennictwie 

nia prawa] [w:] Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku 
prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, s. 272–285. 

5 Zob. np. A. Bodnar, Skuteczność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce [w:] Skutecz-
ność prawa. Materiały konferencyjne (Warszawa, 27.02.2009 r.), T. Giaro (red.), Warszawa 2010, 
s. 203–213; L. Garlicki, Obowiązywanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w porządku praw-
nym Rzeczpospolitej Polskiej, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2003, nr 2, s. 19–20; A. Pa-
procka, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 XI 2010 (III CZP 16/10), „Państwo i Prawo” 
2011, z. 7–8, s. 157–158; P. Sarnecki (uwagi do art. 9) [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, t. V, L. Garlicki (red.), Warszawa 2007, s. 6 i n.; M. Ziółkowski, Wyrok ETPCz jako 
orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego, „Euro-
pejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 8, s. 4–11.

6 Zob. np. wyrok TK z 15 lipca 2010 r., sygn. akt K 63/07, OTK-A ZU 2010, nr 3, poz. 60, oraz 
7 marca 2005 r., P 8/03, OTK-A ZU 2005, nr 3, poz. 20.

7 Szerzej o różnych aspektach związania standardem zob. M. Balcerzak, Oddziaływanie wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sferze inter partes i erga omnes [w:] Precedens w pol-
skim systemie prawa. Materiały konferencji Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowanej 24 czerwca 2008 r., A. Śledzińska-Simon, 
M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 2010, s. 163–186; M. Balcerzak, S. Sykuna, Znaczenie i wpływ 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na praktykę polskiego wymiaru sprawiedli-
wości [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), War-
szawa–Kraków 2008, s. 39–59; B. Gronowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszuki-
waniu efektywnej ochrony praw jednostki, Toruń 2011, s. 261–304; M. Krzyżanowska-Mierzewska, 
The Reception Process in Poland and Slovakia [w:] A Europe of Rights. The Impact of the ECHR on 
National Legal Systems, H. Keller, A. Stone Sweet (red.), Oxford–New York 2008, s. 543–548. 

8 Wyrok ETPC z 23 marca 2010 r., sygn. 15869/02, § 79. ETPC orzekając o naruszeniu art. 6 ust. 1 
EKPC, przyjął, że wznowienie postępowania przed krajowym sądem pracy w następstwie wyro-
ku strasburskiego stwierdzającego naruszenie prawa do sądu jest obok zadośćuczynienia właści-
wym środkiem naprawienia skutków stwierdzonego naruszenia praw podmiotowych (wykony-
wania wyroku w rozumieniu art. 46 ust. 1 EKPC). Stwierdzenie to nie zostało jednak wpisane do 
sentencji wyroku, choć na celowość takiego ujęcia obowiązku państw-strony wskazywali w zda-
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poglądów9, konieczne jest w pierwszej kolejności udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
art. 46 EKPC stanowi podstawę do rekonstrukcji klasycznego zobowiązania międzynaro-
dowego państwa-strony, czy jednocześnie jest też źródłem prawa podmiotowego. Przyjęcie 
bowiem, że nieprzestrzeganie wyroku może zarazem stanowić podstawę indywidualnego 
roszczenia (o naruszenie art. 46 ust. 1 w związku z art. 1 EKPC) oznaczałoby, że na pozio-
mie międzynarodowym sformułowano konkretne obowiązki prawodawcze, których treść 
mogłaby być rozwijana przez orzecznictwo zgodnie z koncepcją pozytywnych obowiązków 
państw-stron10.

4. W polskim porządku konstytucyjnym Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności nadano szczególny status prawny (art. 91 w związku z art. 9 Konstytucji). 
Po pierwsze, akt ten stanowi część krajowego porządku prawnego. Po drugie, przysługuje 
mu moc prawna wyższa niż ustawom. Po trzecie, na pełną treść tego aktu składa się nie tyl-
ko tekst wyrażony w umowie międzynarodowej, ale również orzecznictwo, którym ten tekst 
„obrósł” wskutek działalności ETPC11. Włączenie EKPC do konstytucyjnego systemu źródeł 
prawa nie zmienia jednak jej charakteru jako umowy międzynarodowej. Mając na uwadze 
art. 1 w związku z art. 19 i art. 32 EKPC oraz prawno-międzynarodowy charakter wyro-
ków ETPC, treść nałożonego na państwa-strony zobowiązania do przestrzegania ostatecz-
nego wyroku strasburskiego we wszystkich sprawach, w których są stronami, powinna być 
rekonstruowana z uwzględnieniem zasad właściwych dla zobowiązań międzynarodowych12. 
Ponieważ EKPC nie zawiera norm odnoszących się do metod jej interpretacji, przyjmuję, że 
rekonstrukcja generalnego zakresu i rodzaju obowiązków państwa-strony w obszarze wyko-
nywania wyroków strasburskich wymaga: odwołania się do przyjętych w prawie międzyna-

niach odrębnych sędziowie G. Malinverii, J. Casadevall, I. Cabral Barreto, V. Zagrebesky i D. Po-
povic. Sprawa zaś dotyczyła dostępu do sądu pracownicy polskiej ambasady w Wilnie, której 
roszczenie o niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy zostało odrzucone przez litewskie 
sądy z powołaniem się na przepisy o immunitecie dyplomatycznym. W polskich komentarzach 
do wyroku stwierdzono, że skłania on: do wniosku, że zasada efektywnej ochrony praw gwaran-
towanych Konwencją przeważa w zestawieniu z zasadą subsydiarności, i może w przyszłości sta-
nowić uzasadnienie dla przypisania sobie przez Trybunał kompetencji, których de lege lata nie da 
się wywieść z »ducha« Konwencji; przesłanki i tryb wznowienia postępowania są bowiem materią 
prawa krajoweg; A. Wróbel, Konwencyjny evergreen – wznowienie postępowania cywilnego, czy 
inne formy kompensaty naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, 
nr 4, s. 1. 

9 W piśmiennictwie przyjmuje się bowiem, że art. 46 ust. 1 EKPC może stanowić samodzielne 
źródło prawa do wznowienia postępowania po wyroku strasburskim – zob. np. N. Pawłowska, 
Wznowienie postępowania po korzystnym dla strony wyroku ETPC – glosa do postanowienia SN 
z 23.10.2008 r. (V CO 28/08), „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 2, s. 48–49.

10 Szerzej o koncepcji pozytywnych obowiązków zob. C. Mik, Teoria obowiązków pozytywnych 
państw-stron traktatów w dziedzinie praw człowieka na przykładzie Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka [w:] Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza, J. Białocerkiewicz, 
M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak (red.), Toruń 2004; zob. też. E. Morawska, Elementy konstruk-
cyjne obowiązków pozytywnych państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Uwagi na 
tle sprawy Opuz przeciwko Turcji [w:] Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, 
C. Mik, K. Gałka (red.), Toruń 2011, s. 105–123.

11 L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka [w:] Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy. Międzyna-
rodowa konferencja naukowa, Z. Maciąg (red.), Kraków 2006, s. 45.

12 L. Garlicki (uwaga 2 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), War-
szawa 2011, s. 353.
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rodowym reguł interpretacji traktatów13, uwzględnienia wypracowanych w krajowej teorii 
prawa reguł wykładni14 oraz dokonania uogólnień odnośnie do rozumienia konwencyjnych 
norm na podstawie orzecznictwa strasburskiego15.

5. Odpowiadając na pierwsze z sformułowanych w pkt 2 pytań, wyrażam pogląd, że art. 46 
EKPC nie stanowi per se źródła prawa podmiotowego i sprzężonych z nim konkretnych po-
zytywnych obowiązków prawodawczych państw-strony16. Przepis ten daje podstawę do re-
konstrukcji klasycznego zobowiązania międzynarodowego, którego treść aktualizuje się na 
gruncie konkretnej sprawy i w następstwie prawnej kwalifikacji stanu faktycznego dokonanej 
w wyroku ETPC. Przemawiają za tym następujące argumenty. 

Po pierwsze, obowiązek przestrzegania wyroków międzynarodowego trybunału oraz obo-
wiązek restytucji zapewniają ochronę praw podmiotowych określonych w art. 2–14 EKPC 
i właściwych protokołach. Art. 46 oraz art. 41 zostały umieszczone w rozdziale II EKPC, 
który poświęcony jest organizacji, procedowaniu oraz skutkom orzeczeń trybunału między-
narodowego. W przeciwieństwie do przepisów tworzących podstawy roszczeń indywidual-
nych, w szczególności zaś art. 13 EKPC, który gwarantuje expresis verbis prawo do szeroko 
rozumianego środka ochrony praw (środka odwoławczego), na gruncie art. 46 ust. 1 EKPC 
podmiotem chronionym nie są osoby podlegające jurysdykcji państw-stron (tj. beneficjenci 
ochrony w świetle art. 1 EKPC). Przepis ten odnosi się tylko do państw-stron, które są wza-
jemnie zobowiązane przestrzegać wszystkich wyroków, w których są stronami. 

Po drugie, w przeciwieństwie do praw podmiotowych, określonych w art. 2–14 EKPC 
i właściwych protokołach, art. 46 ust. 1 EKPC nie formułuje in abstracto materialnych kry-
teriów oceny wykonania przez państwo-stronę jego zobowiązania międzynarodowego do 
przestrzegania wyroku ETPC. W piśmiennictwie zauważono co prawda, że: obowiązek wy-
konania (przestrzegania) wyroku nabrał wymiaru materialnego, bo istnieją pewne typy dzia-
łań usuwających naruszenie, których można wymagać od państwa pozwanego17, niemniej 

13 Należy przyjąć zatem co następuje: po pierwsze, w świetle art. 31 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej 
z dnia 23 maja 1969 r. o prawie traktatów, (Dz.U z 1990 r. nr 74, poz. 439; dalej: Konwencja 
wiedeńska), większe znaczenie przywiązuje się do celu i przedmiotu EKPC, aniżeli językowego 
jej ujęcia; po drugie, z uwagi na normatywny charakter traktatu, który służyć ma ochronie praw 
i wolności, przy interpretacji EKPC nie znajduje zastosowania zasada prawa międzynarodowego, 
zgodnie z którą wątpliwości interpretacyjne należy tłumaczyć na rzecz ograniczenia zobowiązań 
państw-stron. Interpretacja warunkowana jest zasadą efektywności; po trzecie, punkt wyjścia dla 
rekonstrukcji obowiązków państw-stron oraz kompetencji organów Rady Europy stanowi zasada 
subsydiarności konwencyjnego systemu ochrony praw człowieka względem krajowego systemu 
prawnego; po czwarte, zważywszy, że w dotychczasowym orzecznictwie ETPC nie odwoływał 
się często do travaus preparationes oraz przyjmuje on ewolucyjną koncepcję wykładni EKPC, 
zastosowanie art. 32 Konwencji wiedeńskiej należy uznać za ograniczone; zob. też M.A. Nowicki, 
Wprowadzenie do interpretacji EKPCz, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 1, s. 4 i 5.

14 Zob. jednak zastrzeżenia odnośnie do odwoływania się do krajowych teorii wykładni: A. Wi-
śniewski, Uwagi o teorii interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:] Między wykład-
nią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i międzynarodowych trybunałów karnych, C. Mik, K. Gałka (red.), Toruń 2011, s. 18–21. 

15 Szerzej o indukcyjnej metodzie interpretacji EKPC zob. C. Mik, Koncepcja normatywna prawa eu-
ropejskiego praw człowieka, Toruń 1994, s. 226–238; idem, Metodologia interpretacji traktatów z dzie-
dziny ochrony praw człowieka, „Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju” 1992, nr 1, s. 35 i n.

16 W odniesieniu do obowiązku prawodawczego wprowadzenia wznowienia postępowania cy-
wilnego w następstwie stwierdzenia naruszenia EKPC zob. M. Ziółkowski, Wyrok ETPCz jako 
podstawa wznowienia postępowania cywilnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 9, s. 4–11 
i powołane tam poglądy E. Łętowskiej, A. Śledzińskiej-Simon oraz T. Zembrzuskiego. 

17 L. Garlicki (uwaga 12 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), 
Warszawa 2011, s. 357
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podkreśla się zarazem, że: kształt tych działań zależy od natury naruszenia (zwłaszcza cha-
rakteru naruszonych praw lub wolności) oraz źródła naruszenia (charakteru aktu, który stał 
się przyczyną naruszenia)18. Art. 46 ust. 1 EKPC ma zatem charakter sytuacyjny, gdyż treść 
zobowiązania państwa-strony do wykonania wyroku powinna być oceniana na gruncie kon-
kretnej sprawy, a sam wyrok tworzy jedynie ramy takiej oceny (tj. wskazuje podstawowe cele 
i okoliczności, które należy uwzględnić przy wykonywaniu wyroku)19. Wynika to z brzmie-
nia art. 46 ust. 3 EKPC, który łączy wykonywanie wyroków z ich uzasadnieniem i poglą-
dami sformułowanymi przez ETPC20. Aktualne pozostaje zatem stanowisko formułowane 
w orzecznictwie strasburskim, że: pozwane Państwo, pozostając pod nadzorem Komitetu Mi-
nistrów, ma pozostawioną wolną rękę co do wyboru środków, jakie posłużą mu do zwolnienia 
się z ciążących na nim prawnych zobowiązań zgodnie z postanowieniami Artykułu 46 EKPC, 
pod warunkiem, że wybrane środki będą zgodne z konkluzjami wynikającymi z orzeczenia 
Trybunału21. 

Po trzecie, analiza dotychczasowego orzecznictwa wskazuje, że art. 46 ust. 1 EKPC sto-
sowany jest analogicznie do art. 41 EKPC. W sprawach, w których ETPC dostrzega możli-
wość skutecznej restytucji lub innego sposobu wykonania wyroku art. 46 ust. 1 EKPC, nie 
stanowi podstawy stwierdzenia naruszenia praw podmiotowych, ale pojawia się w końco-
wym fragmencie uzasadnienia wyroku poświęconym jego skutkom. Tezy tej nie podważa-
ją poglądy sformułowane w sprawie Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Szwajcaria 
nr 222, w którym przyjęto, że gdy istnieje krajowa procedura wznowienia postępowania po 
stwierdzeniu naruszenia przepisów EKPC, odmowa jej zastosowania w konkretnych oko-
licznościach może doprowadzić do nowego naruszenia EKPC. Niewykonanie wyroku stras-
burskiego może zatem oznaczać naruszenie praw podmiotowych. Nie jest to jednak rów-
noznaczne z stwierdzeniem, że konkretne działania prawodawcze postrzegane jako istotne 
aspekty wykonywania wyroków są obligatoryjne na gruncie art. 46 ust. 1 EKPC, a ich zanie-
chanie rodzi roszczenie z tytułu niewywiązania się z pozytywnych obowiązków państwa-
strony na gruncie art. 46 ust. 1 EKPC23. W przywołanym wyroku podstawę prawną naru-
szenia stanowił art. 10 EKPC, a nie przepis o zobowiązaniu państw-stron do przestrzegania 
wyroków. 

Po czwarte, przyjęcie tezy o prawno-podmiotowym charakterze art. 46 ust. 1 EKPC ozna-
czałoby, że ETPC byłby uprawniony do orzekania o naruszeniu zobowiązania państwa-strony 
do przestrzegania wyroków w trybie skargi indywidualnej (zob. jednak art. 32 ust. 1 EKPC). 
Tymczasem organem uprawnionym do nadzorowania i rozstrzygania o niewykonaniu obo-
wiązku przestrzegania wyroku jest Komitet Ministrów (art. 46 ust. 2 EKPC)24. 

18 Ibidem.
19 A. Paprocka, Glosa, op. cit., s. 155.
20 W literaturze przyjmuje się, że postępowanie wyjaśniające treść wyroku w celu ułatwienia jego 

wykonania powinno znaleźć zastosowanie do wybranych tylko spraw, w których ETPC nie wy-
powiedział się odnośnie do zalecanych w konkretnym stanie faktycznym sposobów wykonania 
wyroku, E.L. Abdelgwad, The execution of the Judgments of the European Court of Human Rights: 
Towards a Non-coercive and Participatory Model of Accountability, „Heidelberg Journal of Inter-
national Law” 2009, nr 3, vol. 69, s. 496. 

21 Wyrok ETPC z 3 lutego 2009 r., Kauczor v. Polska, skarga nr 45219/06, § 61; zob. też wyroki ETPC 
z 22 czerwca 2004 r., Broniowski v. Polska, skarga nr 31443/96, § 191–193 oraz z 13 lipca 2000 r., 
Scozzari i Giunta v. Włochy, skargi nr 39221/98 i 41963/98, § 249.

22 Wyrok ETPC z 30 czerwca 2009 r., skarga nr 32772/02.
23 M. Ziółkowski, Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia, op. cit., s. 6. 
24 W piśmiennictwie podkreśla się, że EKPC przyjmuje zasadę rozdziału funkcji judykacyjnej i eg-

zekucyjnej, R. Degener (uwaga 66 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki 
(red.), Warszawa 2011, s. 405.
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Po piąte, w mojej ocenie, przeciwko tezie o prawno-podmiotowym charakterze art. 46 EKPC 
przemawia brzmienie, które zostało nadane mocą protokołu nr 1425. Na jego podstawie ETPC 
uzyskał nową kompetencję, polegającą na możliwości rozstrzygania o niewykonaniu przez 
państwo-stronę zobowiązania z art. 46 ust. 1 EKPC (infrigment procedure). Postępowanie to ma 
charakter odrębny od spraw międzypaństwowych, spraw inicjowanych skargami indywidual-
nymi oraz procedury doradczej (art. 32 EKPC) i powinno mieć ze swej istoty charakter wyjąt-
kowy. ETPC obraduje wówczas w składzie Wielkiej Izby, która wyrokuje (art. 31 lit. b EKPC 
w związku z regułą 99 regulaminu ETPC) wyłącznie o stwierdzeniu naruszenia zobowiąza-
nia międzynarodowego. Wówczas sprawa przekazywana jest ponownie Komitetowi Ministrów, 
który ma rozważyć podjęcie odpowiednich środków (art. 46 ust. 5 EKPC). Z art. 46 ust. 4 i 5 
EKPC oraz z raportu wyjaśniającego wprowadzenie nowego mechanizmu kontroli wykonywa-
nia wyroków ETPC wynika, że nowe brzmienie omawianego przepisu nie powoduje przesu-
nięcia kompetencyjnego26. Uruchomienie odpowiedniej procedury jest wszakże uzależnione 
od woli organu politycznego, jakim jest Komitet Ministrów, który kwalifikowaną większością 
(dwóch trzecich swoich członków) może wystąpić ze stosownym zapytaniem. Organem Rady 
Europy uprawnionym do monitorowania przestrzegania przedmiotowo istotnego zobowiąza-
nia państwa-strony pozostaje zatem Komitet Ministrów. W art. 46 ust. 4 i 5. EKPC nie chodzi 
więc o postępowanie przeciwko państwu-stronie, jak w wypadku skarg indywidualnych lub 
spraw międzypaństwowych, ale „w sprawie naruszenia przez nie obowiązku konwencyjnego”27. 
Celem omawianej procedury jest nie tyle orzekanie na nowo o naruszeniu EKPC i odpowie-
dzialności państwa-strony z tytułu naruszenia praw podmiotowych, ile wywołanie stosowane-
go nacisku, który ma sprzyjać wykonaniu wyroku28. Skarżący, których wyroki nie zostały wy-
konane przez związane nimi państwo-stronę, nie są zaś legitymowani do zwrócenia uwagi ani 
Komitetowi Ministrów, ani ETPC na uchybienie przez państwo-stronę swemu zobowiązaniu. 

Konkludując tę część rozważań, wyrażam pogląd, że art. 46 EKPC nie stanowi per se 
źródła konkretnych pozytywnych obowiązków prawodawczych. Wprowadzenie ewentual-
nych regulacji pozostaje w zakresie swobody legislacyjnej prawodawcy krajowego i może 
być w szczególności uzasadnione względami funkcjonalnymi oraz systemowymi. W pi-
śmiennictwie wskazuje się, że art. 46 ust. 1 EKPC pozwala na rekonstrukcję „nieostrego” 
obowiązku, którego realizacja zapewniona jest politycznie uwarunkowaną aktywnością 
Komitetu Ministrów29. Państwa-strony odpowiedzialne są za rezultat30 i zachowują auto-
25 Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający sys-

tem kontroli Konwencji, sporządzony w Strasburgu 13 maja 2004 r., Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 587.
26 Raport wyjaśniający do protokołu nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności zmieniający system kontroli Konwencji, sporządzonego w Strasburgu 13 maja 2004 r., 
§ 95–100, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm [dostęp: 12 marca 2012 r.].

27 R. Degener (uwaga 75 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), 
Warszawa 2011, s. 412.

28 M. Ziółkowski, Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia, op. cit., s. 6. W literaturze przyjęto, że: 
wówczas dochodziłoby do wytoczenia skargi Europa przeciwko państwu X. W swym wyroku ETPCz 
mógłby potwierdzić, że państwo rzeczywiście narusza spoczywające na nim zobowiązanie, wtedy 
Komitet podejmowałby decyzję w sprawie środków, które winny zostać zastosowane wobec państwa, 
I.C. Kamiński, R. Kownacki, K. Wierczyńska, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w polskim systemie prawnym [w:] Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów mię-
dzynarodowych w polskim porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, s. 102.

29 E. Łętowska, Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych, „Europejski Prze-
gląd Sądowy” 2010, nr 10, s. 17, 18 i 20–22, eadem, Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów 
międzynarodowych [w:] Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim 
porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, s. 48.

30 A. Wróbel (uwaga 40 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), 
Warszawa 2011, s. 387; A. Paprocka, Glosa, op. cit., s. 156–157.
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nomię regulacyjną31 w zakresie wyboru właściwych środków, mających na celu jego re-
alizację. ETPC nie jest uprawniony do nakazania państwu-stronie konkretnego działania 
w celu wykonania wyroku w sferze stanowienia prawa (np. wprowadzenie podstawy praw-
nej do wznowienia postępowania32) lub sferze stosowania prawa (np. wznowienie konkret-
nego postępowania)33.

6. W odniesieniu do drugiego z pytań sformułowanych w pkt 2 uważam, że rekonstrukcja 
zakresu obowiązków wynikających z art. 46 ust. 1 EKPC powinna skłaniać do poruszenia 
trzech kwestii, które ze względu na możliwość różnych sytuacji faktycznych oraz przejrzy-
stość wywodu powinny być rozpatrywane oddzielnie. Po pierwsze, jakie są prawne implika-
cje mocy wiążącej wyroków strasburskich (punkt 6.1.). Po drugie, czy obowiązek przestrze-
gania wyroku wyczerpuje się w stosunku między państwem-stroną a skarżącym, czy też moż-
na mówić o rozszerzonej skuteczności wyroków ETPC (punkt 6.2.). Po trzecie, czy obowią-
zek przestrzegania wyroku odnosi się tylko do negatywnych wyroków zapadłych w sprawach 
państw-stron, czy obejmuje też pozostałe wyroki (punkt 6.3). 

6.1. Wyroki ETPC wiążą państwo-stronę jako całość (państwo in toto34), co w szczegól-
ności oznacza, że nie może się ono uwolnić od odpowiedzialności z powołaniem się na 
brak właściwych organów do podjęcia środków mających na celu wykonanie wyroku35. 

31 Określanej też mianem „autonomii egzekucyjnej” – I.C. Kamiński, R. Kownacki, K. Wierczyńska, 
Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, op. cit., s. 97. 

32 W konsekwencji brak regulacji umożliwiającej wznowienie postępowania w następstwie wyro-
ku strasburskiego nie stanowi per se deliktu prawnomiędzynarodowego, choć może powodować 
trudności w wykonywaniu wyroków ETPC, P. Hofmański (uwaga 46 in fine do art. 46) [w:] Kon-
wencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 
oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), Warszawa 2011, s. 390. 

33 Niewątpliwie brak jest międzynarodowego standardu w zakresie wzruszalność orzeczeń kra-
jowych w następstwie wyroku strasburskiego; szerzej zob. P. Grzegorczyk, Stabilność orzeczeń 
sądowych w sprawach cywilnych w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych 
[w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały 
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock 23–27 września 
2009 r., T. Ereciński, K. Wietz (red.), Warszawa 2010, s. 176. Nie wyklucza to jednak moż-
liwości przełamania zasady stabilności i wzruszania krajowych rozstrzygnięć w następstwie 
wyroku strasburskiego. Państwa-strony zobowiązały się bowiem do efektywnego przestrzega-
nia dynamicznego standardu ochrony praw człowieka (E. Łętowska, Zapewnienie skuteczności 
orzeczeniom sądów międzynarodowych [w:] Zapewnienie efektywności, op. cit., s. 42). W szcze-
gólności zatem, jeżeli istnieje w krajowym systemie prawnym podstawa prawna umożliwiająca 
wznowienie postępowania w związku z naruszeniem stwierdzonym w wyroku strasburskim, na 
właściwych organach państwa-strony spoczywa zgodnie z przysługującymi im kompetencjami 
obowiązek wyeliminowania tak zakwalifikowanego stanu z obrotu prawnego i przywrócenia 
stanu sprzed naruszenia tak dalece, jako to możliwe (art. 46 w związku z art. 19 i art. 32 Kon-
wencji). Wówczas jednak roszczenie opiera się na ustawowej a nie konwencyjnej podstawie 
prawnej, M. Ziółkowski, Wyrok ETPC jako podstawa wznowienia, op. cit., s. 11 i A. Wróbel 
(uwaga 57 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), Warsza-
wa 2011, s. 397.

34 E. Łętowska, Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych [w:] Zapewnienie 
efektywności, op. cit., s. 49. 

35 A. Wróbel (uwaga 39 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), 
Warszawa 2011, s. 386.
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W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego36 oraz Sądu Najwyższego37 podkreśla się, że 
obowiązek przestrzegania i wykonania wyroku ciąży też na każdym organie władzy pu-
blicznej w zakresie jego kompetencji. Pomimo iż EKPC stwarza podstawę do bezpośred-
niego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw podmiotowych przed międzynaro-
dowym trybunałem, wyrok ETPC rozstrzyga o zobowiązaniu państwa-strony i jest bezpo-
średnio skuteczny tylko dla skarżącego w zakresie wskazanym w sentencji. Przedmiotem 
rozstrzygnięcia ETPC jest bowiem ustalenie („zadeklarowanie”38), czy doszło do oznaczo-
nego w skardze naruszenia – zagwarantowanego normami EKPC – prawa podmiotowe-
go, które zarazem stanowi naruszenie zobowiązań międzynarodowych państwa-strony39. 
ETPC bada w szczególności: a) czy objęte stanem faktycznym zachowanie nosi cechy arbi-
tralności, b) czy mieści się ono w ramach wyznaczonych przez dotychczasowe orzecznic-
two oraz c) czy jest proporcjonalne. 

Sentencja rozstrzygnięcia strasburskiego nie wskazuje źródła naruszenia praw podmioto-
wych40. Pomimo iż niekiedy będzie nim interpretacja przyjęta przez krajowy organ władzy 
publicznej albo przepis ustawy państwa-strony, wyrok ETPC nie wywiera bezpośredniego 
skutku ani w postaci nieważności lub wzruszalności rozstrzygnięcia, ani utraty mocy obo-
wiązującej przepisu41. Przyjęcie przeciwnego założenia pozostawałoby w sprzeczności z za-
sadą subsydiarności wywiedzioną z art. 1 EKPC oraz niekiedy mogłoby prowadzić do naru-
szenia praw i wolności (np. art. 6 ust. 1 EKPC). Aktualny pozostaje zatem pogląd Trybunału 
Konstytucyjnego, że: sprawą wewnętrzną państwa-strony jest wyciągnięcie wniosków z orze-
czenia ETPCz: rozważenie zakresu, adekwatności, konieczności i proporcjonalności przedsię-
branych środków (w zakresie zmiany przepisów prawa, stosowania prawa, włącznie z inter-
pretacją)42.

Zważywszy, że w przeciwieństwie do systemu Unii Europejskiej, system ochrony praw czło-
wieka stworzony na gruncie EKPC nie opiera się na zasadzie bezpośredniego skutku43, zasa-
dzie pierwszeństwa i w konsekwencji zasadzie równoważności ochrony roszczeń44, wyroki 

36 Wyrok TK z 20 listopada 2007 r., SK 57/05, OTK-A ZU 2007, nr 10, poz. 125, s. 1539–1540. W wy-
roku o sygn. P 38/08 Trybunał ponadto stwierdził, że: uwzględniając – ugruntowane w orzecznic-
twie konstytucyjnym – generalne założenie o wieloskładnikowości i policentryczności systemu pra-
wa, Trybunał stwierdza, że dynamiczna interpretacja art. 6 ust. 1 Konwencji ma istotne znaczenia 
dla rozumienia konstytucyjnej gwarancji prawa do sądu. Interpretując normy konstytucyjne, Try-
bunał Konstytucyjny uwzględnia stanowisko wypracowane w ramach orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka (wyrok z 12 maja 2011 r., OTK-A ZU 2011, nr 4, poz. 33).

37 Na przykład postanowienia SN: z 24 października 2007 r., sygn. I PZ 21/07, LEX 467417 oraz 
z 18 maja 2007 r., sygn. I PZ 7/07, LEX nr 951498.

38 P. Grzegorczyk, Skutki wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w krajowym porządku 
prawnym, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 6, s. 7. 

39 M. Ziółkowski, Wyrok ETPCz jako orzeczenie stwierdzające niezgodność, op. cit., s. 5. 
40 W wypadkach systemowych naruszeń lub uzupełniających się rozstrzygnięć różnych organów 

władzy publicznej, które doprowadziły do naruszenia wskazanie bezpośredniej przyczyny nie jest 
również niemożliwe na podstawie uzasadnienia wyroku (np. wyrok ETPC z 15 września 2004 r., 
Moskal v. Polska, skarga nr 10373/05).

41 W piśmiennictwie podkreśla się, że: Trybunał nie kontroluje orzeczeń sądów krajowych pod kątem 
ich zgodności z Konwencją lecz orzeka, czy zachowanie państwa (…) mieści się w ramach jego zobo-
wiązań wynikających z Konwencji, czy też nie, P. Grzegorczyk, Skutki wyroków, op. cit., s. 27. 

42 Wyrok TK z 18.10.2004 r. (P 8/04), OTK-A ZU 2004, nr 9, poz. 92, s. 1097.
43 Zob. jednak interesujące i wybiegające w przyszłość uwagi A. Śledzińskiej-Simon, Naruszenie pra-

wa do sądu jako podstawa wzruszenia postępowania cywilnego z powodu nieważności – glosa do po-
stanowienia SN z 17.04.2007 r. (IPZ5/07), „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 2, s. 42–43 oraz 
E. Łętowskiej, Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych [w:] Zapewnienie 
efektywności, op. cit., s. 37 in fine i 61.

44 Szerzej zob. N. Półtorak, Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępo-
waniach krajowych, Warszawa 2010. 
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ETPC nie wywołują automatycznie skutków dla sytuacji prawnej jednostek w krajowym sys-
temie prawnym i nie wiążą wszystkich organów władzy publicznej we wszystkich sprawach45. 

6.2. Artykuł 46 ust. 1 EKPC stanowi źródło dwóch obowiązków państwa-strony: niekwe-
stionowania stwierdzonego przez ETPC naruszenia praw podmiotowych oraz podjęcia po-
zytywnych działań w celu wykonania wyroku46. W piśmiennictwie wskazuje się też, że po 
stronie pozwanego państwa powstają następujące obowiązki: a) zakończenia naruszenia; 
b) wynagrodzenia szkody w sensie restitutio in intergum; c) zapobieżenia wystąpieniu takiego 
samego lub podobnego naruszenia; d) przyznania odszkodowania lub innej formy zadość-
uczynienia47. Z perspektywy państwa-strony obowiązki te można analizować w kontekście 
„indywidualnych” i „generalnych” skutków orzeczenia ETPC48.

6.2.1. Skutki indywidualne wynikają bezpośrednio ze stwierdzenia naruszenia praw pod-
miotowych skarżącego. Państwo-strona zobowiązane jest zakończyć stan naruszenia prawa 
międzynarodowego, a następnie zgodnie z jego ogólną zasadą usunąć skutki tegoż narusze-
nia. Zgodnie z zasadą subsydiarności oraz w świetle ogólnej treści art. 46 ust. 1 EKPC, wybór 
sposobu realizacji tych obowiązków pozostawiony jest państwu-stronie. 

Możliwość wyboru indywidualnych środków wykonania wyroku przez państwo-stronę nie 
oznacza jednak dowolności, gdyż orzeczenie musi być wykonane zgodnie z zasadą pacta sunt 
servanda, zasadą wykonywania traktatów w dobrej wierze oraz zasadą efektywności ochrony 
praw człowieka. W sprawie Scozzari i Giunta v. Włochy49 ETPC stwierdził, że: państwo ma nie 
tylko obowiązek prawny w zakresie wypłacenia zasądzonego w wyroku zadośćuczynienia, ale 
także dokonania wyboru podlegającemu nadzorowi Komitetu Ministrów Rady Europy – ogól-
nych lub indywidualnych środków, które po wprowadzeniu do krajowego porządku prawnego, 
pozwoliłyby położyć kres naruszeniu stwierdzonemu przez Trybunał oraz do naprawienia skut-
ków tego naruszenia tak dalece jak to możliwe50. W późniejszym orzecznictwie ETPC coraz 
częściej podkreślał, że podejmowane przez państwo-stronę środki powinny mieć charakter 
najbardziej odpowiedni w ramach konkretnej sprawy (the most appropriate). W uzasadnie-
niu wyroku w sprawie Maestrii v. Włochom51 stwierdzono, że choć podjęcie środków indywi-
dualnych mających na celu wykonanie obowiązku z art. 46 ust. 1 EKPC leży w sferze uzna-
nia państw-stron, a art. 41 EKPC znajduje zastosowanie w wypadku, w którym prawo kra-
jowe nie zezwala na restytucję, to jednak art. 1 EKPC nakłada na państwa strony generalny 
obowiązek zapewnienia zgodności ustawodawstwa z EKPC. W konsekwencji państwa-stro-
ny powinny dążyć do usunięcia z systemu prawnego wszelkich przeszkód, które mogą stać na 
45 Zob. też uwagi o perwersyjnym efekcie zasady równoważności ochrony – E. Łętowska, Zapew-

nienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych [w:] Zapewnienie efektywności, op. cit., 
s. 60. 

46 P. Grzegorczyk, Skutki wyroków, op. cit., s. 8; M. Ziółkowski, Wyrok ETPCz jako orzeczenie stwier-
dzające niezgodność z prawem, op. cit., s. 5; J. Skrzydło, Wykonanie wyroku ETPCz, „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2010, nr 11, s. 7.

47 A. Wróbel (uwaga 37 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), 
Warszawa 2011, s. 385 i powołana tam literatura. 

48 W piśmiennictwie przyjmuje się również podział na skutki: a) pośrednie i bezpośrednie, M. Ja-
błoński, Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawodawstwo polskie 
i działalność orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego [w:] Wybrane zagadnienia teorii i praktyki 
prawa europejskiego, Z Pulka (red.), Legnica 2009, s. 89–90); b) inter partes i erga omnes, M. Bal-
cerzak, Oddziaływanie wyroków, op. cit., s. 163 i n.); c) indywidualne i powszechne, A. Bodnar, 
Skuteczność, op. cit., s. 193. 

49 Wyrok ETPC z 13 lipca 2000 r., skargi nr 39221/98 i 41963/98.
50 Tamże § 249.
51 Wyrok ETPC z 17 lutego 2004 r., skarga nr 39748/98, § 47; zob. też wyrok ETPC z 8 lipca 2004 r., 

Ilascu i inni v. Mołdawia i Rosja, skarga nr 48787/99, § 487.
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drodze likwidacji konsekwencji naruszenia praw podmiotowych52. Chodzi tu zatem o relaty-
wizację53 zobowiązania międzynarodowego państwa-strony w odniesieniu do stanu faktycz-
nego, który został zakwalifikowany jako naruszający prawa podmiotowe w sentencji wyroku 
strasburskiego. W mojej ocenie, istotę działania ETPC w tym zakresie dobrze oddaje uzasad-
nienie wyroku w sprawie Ocalan v. Turcja54, w którym zaznaczono, że jedynie w drodze wy-
jątku, pomagając pozwanemu państwu wypełnić jego obowiązek wynikający z art. 46 ust. 1 
EKPC, ETPC może zaproponować różne działania, których implementacja pozostaje w ge-
stii państwa-strony. Zważywszy jednak, że w niektórych sprawach natura naruszenia praw 
człowieka nie pozostawia wyboru działania służącemu realizacji obowiązku państwa z art. 46 
ust. 1 EKPC, ETPC może wówczas wskazać jedyne właściwe działanie, które powinno podjąć 
pozwane państwo celem wypełnienia swego zobowiązania międzynarodowego55. 

Z mocy art. 41 EKPC na państwie-stronie spoczywa w pierwszej kolejności obowiązek 
przywrócenia stanu poprzedniego, tak daleko jak jest to możliwe. Jeżeli z uwagi na charak-
ter naruszenia praw podmiotowych (np. nieludzkie traktowanie) restytucja nie jest możliwa 
w całości lub w części, państwo-strona jest zobowiązane do wypłaty stosownej sumy pienięż-
nej tytułem przyznanego przez ETPC zadośćuczynienia56. W piśmiennictwie prezentowa-
ne są różne poglądy odnośnie do wzajemnej relacji roszczeń przysługujących skarżącemu 
w związku ze wskazanymi powyżej obowiązkami państwa. 

W świetle pierwszego stanowiska art. 41 EKPC modyfikuje ogólne zasady odpowiedzial-
ności międzynarodowej i daje wyraz przekonaniu twórców EKPC, że nie w każdym wypad-
ku możliwe jest restitutio in integrum57. Przyznanie stosownego świadczenia pieniężnego 
skarżącemu może nastąpić dopiero „gdy zachodzi potrzeba”. Zadośćuczynienie traktowane 
jako odszkodowanie, które zastępuje restitutio in integrum w konkretnym stanie faktycznym 
i z perspektywy prawa międzynarodowego, pełni funkcję pełnej reparacji z tytułu naruszenia 
praw podmiotowych. Obowiązek wypłaty zadośćuczynienia ma zatem charakter alternatyw-
ny względem obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego58. Mając ponadto na uwadze, że 
art. 41 EKPC odsyła do prawa krajowego, można twierdzić, że państwa-strony nie są zobo-
wiązane do wprowadzenia regulacji, które będą umożliwiały w każdym wypadku restytucję. 

W świetle drugiego stanowiska obowiązek wypłaty zadośćuczynienia nie ma charakteru 
alternatywnego względem obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego tak dalece, jak to 
możliwe59. Przyznanie stosownego świadczenia pieniężnego skarżącemu może nastąpić, je-
żeli prawo państwa-strony pozwala na częściowe usunięcie konsekwencji naruszenia praw 
podmiotowych. Obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego skarżącemu nie wyklucza za-
52 W sprawie Meastrii v. Włochy ETPC uznał, że pozwane państwo powinno podjąć odpowiednie 

środki w celu naprawienia przeszłych i przyszłych szkód, jakie spowodowało nałożenie na skarżą-
cego sankcji dyscyplinarnej (§ 47). W piśmiennictwie wskazuje się, że nowe podejście ETPC, pole-
gające na wskazywaniu właściwych w danej sprawie działań państw-strony, nie stanowi odejścia od 
zasady subsydiarności, ale odpowiada jej istocie, B. Gronowska, Europejski Trybunał, op. cit., s. 271. 

53 A. Wróbel (uwaga 37 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), 
Warszawa 2011, s. 385. 

54 Wyrok z 12 maja 2005 r., skarga nr 46221/99.
55 Tamże, § 210.
56 Szerzej zob. B. Gronowska, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w systemie Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. [w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywno-
ści. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, A. Marek (red.), Toruń 2004, s. 85–103 
oraz M. Balcerzak, Odszkodowania za szkody z tytułu naruszenia Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (art. 41) – z uwzględnieniem spraw polskich, w: Polska wobec europejskich standardów 
praw człowieka, T. Jasudowicz (red.), Toruń 2001, s. 327 i n. 

57 Na przykład P. Grzegorczyk, Skutki wyroków, op. cit., s. 26. 
58 Na przykład J. Polakiewicz, Die Verpflichtungen der Staaten aus den Urteilen des EGMR, Ber-

lin–Heidelberg 1993, s. 94 oraz 112 i n. 
59 Na przykład A. Bodnar, Skuteczność, op. cit., s. 196–197; A. Paprocka, Glosa, op. cit., s. 156.
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tem a priori obowiązku podjęcia działań restytucyjnych. Zadośćuczynienie traktowane jako 
wynagrodzenie niemajątkowego uszczerbku w dobrach chronionych skarżącego (krzyw-
dy)60, w konkretnym stanie faktycznym może uzupełniać obowiązek podjęcia działań ma-
jących na celu wynagrodzenie majątkowego uszczerbku w dobrach chronionych skarżącego 
oraz przywrócenie stanu sprzed naruszenia61. Ze względu na sytuacyjność wyroków ETPC 
oraz uzależnienie restytucji od rodzaju naruszonych praw podmiotowych, można twierdzić, 
że państwa-strony są zobowiązane do wprowadzenia regulacji umożliwiających przywróce-
nie stanu sprzed naruszenia. Obowiązek taki może uzasadniać w szczególności rodzaj dobra 
chronionego (np. życie ludzkie, wolność osobista, kontakt z dzieckiem). 

W orzecznictwie strasburskim przyjmuje się, że przyznanie zadośćuczynienia nie wyklucza 
możliwości: a) wznowienia postępowania62; b) zasądzenia odszkodowania z tytułu niezgod-
nego z prawem działania organów władzy publicznej63; c) zaniechania egzekucji w następ-
stwie wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego64; d) zwrotu własności nieruchomości65; 
e) zwolnienia skarżącego66. Z uwagi na brzmienie art. 41 EKPC oraz zasadę subsydiarności, 
tego rodzaju indywidualne środki nie są bezwzględnie wymagane przez ETPC i nie mają cha-
rakteru obowiązkowej restytucji w rozumieniu EKPC. W piśmiennictwie przyjęto, że skoro 
ETPC przyznał zadośćuczynienie, należy uznać, iż restytucja naturalna jest albo niemożliwa, 
albo niewystarczająca, w konsekwencji wszelkie działania państwa-strony, służące realizacji 
indywidualnych skutków wyroku, mają charakter kompensacyjny i wynikają z norm prawa 
krajowego67. 
60 Kierując się zasadą słuszności przy formułowaniu obowiązku zapłaty oznaczonego świadczenia 

pieniężnego, ETPC w dotychczasowym orzecznictwie m.in. wskazywał., że a) skarżący poniósł 
szkodę niemajątkową spowodowaną frustracją wywołaną odmową samorządu adwokackiego 
wykonania wytycznych Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 5 lipca 2005 r., Turcznik 
v. Polska, skarga nr 38064/97, § 61); b) skarżący doznał długotrwałej szkody niematerialnej z uwa-
gi na ograniczania fizycznego kontaktu skarżącego z rodziną (wyrok z 31 maja 2011 r., Krawczak 
v. Polska, skarga nr 24205/06, § 133); c) skarżący poniósł niemajątkową szkodę spowodowaną 
frustracją i napięciem emocjonalnym w związku z arbitralnością decyzji w sprawie wniosku więź-
nia o wydanie zgody na zawarcie małżeństwa w zakładzie karnym (wyrok z 5 stycznia 2010 r., 
Jaremowicz v. Polska, skarga nr 24023/03, § 80).

61 O rozróżnieniu między zadośćuczynieniem a odszkodowaniem i jego konsekwencjach w kon-
tekście rozstrzygnięć międzynarodowych trybunałów zob. E. Łętowska, Zapewnienie skuteczności 
orzeczeniom sądów międzynarodowych [w:] Zapewnienie efektywności, op. cit., s. 52–54.

62 Na przykład wyroki ETPC: z 20 kwietnia 2010 r., Laska i Lika v. Albania, skargi nr 12315/05 oraz 
17605/04, § 76 i 77; z 29 lipca 2004 r., San Leonard Band Club v. Malta, skarga nr 77562/01, § 70; 
z 24 marca 2005 r., Stoichkov v. Bułgaria, skarga nr 9808/2, § 81 oraz cyt. wyrok w sprawie Cudak 
v. Litwa. W piśmiennictwie zob. B. Nita, Orzeczenie ETPCz jako podstawa wznowienia postępo-
wania karnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 9, s. 4–10; E. Łętowska, Korzystny dla 
skarżącego wyrok ETPCz jako podstawa skargi o wznowienie postępowania, „Europejski Przegląd 
Sądowy” 2006, nr 1, s. 45–47; T. Zembrzuski, Wpływ wyroku ETPCz na dopuszczalność wznowie-
nia postępowania cywilnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 2, s. 12–19; M. Ziółkowski, 
Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia, op. cit., s. 4–12.

63 Na przykład wyrok Sądu Najwyższego z 28 listopada 2008 r., sygn. V CSK 271/08, LEX nr 488965. 
W piśmiennictwie zob. L. Garlicki, Zakres zobowiązań państwa w świetle orzecznictwa Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka [w:] Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w we-
wnętrznym porządku prawnym Francji i Polski. Materiały polsko-francuskiej konferencji naukowej. 
Warszawa, 21–22 października 2005 roku, M. Granat (red.), Warszawa 2007, s. 130; M. Ziółkow-
ski, Wyrok ETPCz jako orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawem, op. cit., s. 4–10.

64 Zob. J. Skrzydło, Wykonanie, op. cit., s. 12 i powołane tam orzecznictwo.
65 Na przykład wyrok ETPC z 2 lipca 2002 r., Zwierzyński v. Polska, skarga nr 34049/96, § 79.
66 Na przykład wyrok ETPC z 8 kwietnia 2004 r., Assanidze v. Gruzja, skarga nr 71503/01, § 202 i 203.
67 A. Wróbel (uwaga 44 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), 
Warszawa 2011, s 388.
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6.2.2. Skutki generalne wyroku wynikają pośrednio z stwierdzenia naruszenia praw pod-
miotowych oraz wyczerpują się „implementacji” orzeczenia do porządku krajowego i – 
w konsekwencji – „uzdrowieniu” stanu prawnego, który został uznany za naruszający prawa 
człowieka68. Państwo-strona zobowiązane zakończyć stan naruszenia prawa międzynarodo-
wego powinno przedsięwziąć środki zapobiegające kolejnym działaniom podobnym do tych, 
które zostały uznane za niezgodne z EKPC. Podobnie jak w wypadku skutków indywidual-
nych podstawę prawną generalnego skutku wyroków stanowi art. 46 ust. 1 EKPC.

Mimo iż ETPC nie ma kompetencji do oceny legalności ostatecznych rozstrzygnięć or-
ganów państwa-strony oraz hierarchicznej zgodności przepisów krajowych z EKPC, wyrok 
strasburski może wskazywać, że naruszenie praw podmiotowych wynika z: a) brzmienia 
przepisu ustawy krajowej69; b) prawodawczego zaniechania realizacji pozytywnych obowiąz-
ków70; c) utrwalonej i powtarzalnej praktyki stosowania prawa krajowego71. O ile w trzecim 
wypadku dla zapobiegnięcia kolejnym naruszeniom wystarcza zmiana praktyki stosowania 
obowiązującego prawa, o tyle w drugim wypadku konieczne jest podjęcie działań prawodaw-
czych72. W pierwszej z kolei sytuacji, uzgodnienie krajowego stanu prawnego z konwencyj-
nym standardem ochrony może dokonać się zarówno w następstwie zmiany dokonanej przez 
prawodawcę73, jak i w następstwie stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu ustawy przez 
sąd konstytucyjny74.

6.3. Artykuł 46 ust. 1 EKPC stanowi, że państwa członkowskie Rady Europy zobowiązują 
się przestrzegać wyroków wydanych w sprawach, w których są stronami.

 Odnosząc się do tak sformułowanego przepisu, w piśmiennictwie argumentuje się, że obo-
wiązek ten obejmuje wykonywanie wyroków wydanych w sprawach państw trzecich i przy-
biera wówczas postać pozytywnego obowiązku prawodawczego (art. 46 ust. 1 w związku 

68 W piśmiennictwie wskazuje się, że działania państw-stron podejmowane poza indywidualnym 
aspektem wykonywania wyroków mają charakter prewencyjny, a nie represyjny. Nie mogą zatem 
być kwalifikowane jako reparacja w rozumieniu prawa międzynarodowego. Ich celem nie jest 
bowiem usunięcie skutków stwierdzonego naruszenia praw podmiotowych, A. Wróbel (uwaga 45 
do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. II, Komentarz 
do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), Warszawa 2011, s 389.

69 Zob. np. wyrok ETPC z 8 czerwca 1976 r., Engel i inni v. Holandia, skargi nr 5100/71, 5101/71, 
5102/72 (dot. kwestii izolacyjnych kar dyscyplinarnych); z 24 lipca 2003 r., Karner v. Austria, skar-
ga nr 40016/98 (dot. kwestii równouprawnienia homoseksualnych i heteroseksualnych partnerów 
w zakresie prawa do renty po zmarłym partnerze).

70 Zob. np. wyroki ETPC z 15 stycznia 2009 r., Burdov v. Rosja (nr 2), skarga nr 33509/04 (dot. braku 
skutecznego środka zaskarżenia w procesie egzekucji krajowych rozstrzygnięć cywilnych) oraz 
z 13 lipca 2010 r., Kuric i inni v. Słowenia, skarga nr 26828/06 (dot. braku regulacji statusu praw-
nego osób pozbawionych możliwości uzyskania obywatelstwa po uzyskaniu niepodległości). 

71 Zob. np. wyroki ETPC: z 2 marca 2010 r., Kozak v. Polska, skarga nr 13102/02 (dot. interpretacji 
i zwrotu „faktyczne wspólne pożycie małżeńskie” w sposób różnicujący traktowanie związków 
heteroseksualnych i homoseksualnych); z 3 lutego 2009 r., Kauczor v. Polska, skarga nr 45219/06 
oraz z 31 maja 2011 r., Krawczak v. Polska, skarga nr 24205/06 (dot. interpretacji przepisów o tym-
czasowym aresztowaniu). 

72 Zob. np. wyroki ETPC z 22 czerwca 2004 r., Broniowski v. Polska, skarga nr 31443/96 (dot. mienia 
zabużańskiego); z 6 października 2005 r., Lukdena v. Słowenia, skarga nr 23032/02 oraz z 26 paź-
dziernika 2000 r., Kudła v. Polska, skarga nr 30210/96 (dot. skutecznego instrumentu walki z prze-
wlekłością postępowania). 

73 Zob. np. wyrok ETPC z 19 czerwca 2006 r., Hutten-Czapska v. Polska, skarga nr 35014/97.
74 Zob. np. wyrok ETPC z 15 listopada 2001 r., Werner v. Polska, skarga nr 26760/95 oraz wykonują-

ce to orzeczenie wyroki TK z 18 października 2004 r., sygn. P 8/04, OTK-A ZU 2004, nr 9, poz. 92; 
z 20 listopada 2007 r., sygn. akt SK 57/05, OTK-A ZU 2007, nr 10, poz. 125; zob. jednak sytuację 
na gruncie wyroku ETPC z 30 listopada 2010 r., Urban v. Polska, skarga nr 23614/08 i wyroku 
z 24 października 2007 r., sygn. SK 7/06, OTK–A ZU 2008, nr 9, poz. 108. 
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z art. 1 EKPC) oraz stanowi przejaw interpretacji traktatu w dobrej wierze (art. 26 Konwencji 
wiedeńskiej) i poszanowania autorytetu ETPC75. 

Wychodząc jednak z założenia, że obowiązek wykonywania wyroków ETPC nie jest tożsa-
my z prawnomiędzynarodowym obowiązkiem przestrzegania postanowień EKPC76, w lite-
raturze wskazuje się, że na podstawie art. 32 ust. 1 EKPC wszystkie państwa-strony są zobo-
wiązane uwzględnić w procesie stosowania EKPC tezy dotyczące rozumienia jej przepisów 
sformułowanych przez ETPC niezależnie czy pochodzą one z wyroków wydanych przeciw 
danemu państwu, czy przeciw innym stronom EKPC77. ETPC przysługuje bowiem monopol 
interpretacyjny, którego następstwem jest związanie wszystkich państw-stron dynamicznym 
standardem ochrony praw człowieka. 

Podobny pogląd sformułowany został niedawno w orzecznictwie konstytucyjnym. W wy-
roku o sygn. K 11/10 Trybunał Konstytucyjny po raz pierwszy odniósł się do problemu zwią-
zania organów władzy sądowniczej i sądu konstytucyjnego wyrokiem strasburskim wydanym 
w sprawie państw trzecich78. W uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny dokonał ustaleń po-
równawczych, wskazując na podobieństwo polskiej i węgierskiej regulacji. Istotne dla dalszych 
rozważań stało się jednak, że węgierski przepis karny był przedmiotem kontroli Sądu Konsty-
tucyjnego Węgier, który w wyroku z 9 maja 2000 r. (sprawa 14/2000 AB) orzekł o konstytu-
cyjności regulacji oraz jej zgodności z prawem międzynarodowym. Poglądu tego nie podzielił 
jednak ETPC, który w sprawie Vajnai v. Węgry uznał niedookreśloność regulacji węgierskiej79. 
Wychodząc z założenia, że powinność uwzględniania istnienia orzeczenia ETPC w działaniu 
organów wewnętrznych zobowiązuje także TK do stosowania – w ramach kontroli konsty-
tucyjności – zasad i metod interpretacji prowadzących do łagodzenia ewentualnych kolizji 
między standardami wynikającymi z polskiego stosowanego prawa a tymi ukształtowany-
mi przez ETPC, polski Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. K 11/10 przyjął, że wyrok 
w sprawie Vajnai v. Węgry ma znaczenie dla kontroli konstytucyjności przepisów. W uzasad-
nieniu Trybunał przyjął, że chociaż: zgodnie z art. 46 EKPC wyroki ETPC wiążą państwo – 
stronę postępowania w danej sprawie, to państwa trzecie, które są stroną EKPC powinny dążyć 
do ukształtowania systemu ochrony praw człowieka w taki sposób, aby w jak najpełniejszym za-
kresie uwzględniać standardy wypracowane w orzecznictwie ETPC na gruncie EKPC.

6.4. Podsumowując tę część, należy stwierdzić, że przestrzeganie i wykonanie wyroku 
ETPC odnosi się jedynie do państw pozwanych i obejmuje obowiązek: a) zaprzestania naru-
szenia; b) restytucji; c) zapobieżenia tożsamym lub podobnym naruszeniom. Z EKPC nie wy-
75 A. Bodnar, Zmiana konstytucji jako konsekwencja wykonania wyroku ETPCz – glosa do wyroku 

ETPCz z 20.05.2010 r. w sprawie Alajos Kiss v. Węgry, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010 nr 10, 
s. 43–44. 

76 A. Wróbel (uwaga 65 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, L. Garlicki (red.), 
Warszawa 2011, s. 404. Autor podkreśla, że art. 46 ust. 1 EKPC nie daje żadnych podstaw do kon-
struowania obowiązku państw, które nie są stronami zakończonego postępowania przed ETPC, 
zarówno do wykonywania, jak i przestrzegania wyroków wydanych w sprawach państw trzecich. 

77 A. Paprocka, Wpływ orzecznictwa ETPCz na rozumienie konstytucyjnych praw i wolności w Pol-
sce – kilka uwag na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, tekst udostępniony dzię-
ki uprzejmości Autorki i przygotowany do publikacji, Warszawa 2012.

78 Wyrok TK z 19 lipca 2011 r., sygn. K 11/10, OTK-A ZU 2001, nr 6, poz. 60. W sprawie tej kontroli 
konstytucyjności poddano przepis karny rozszerzający odpowiedzialność za publicznie propago-
wanie ustroju faszystowskiego lub totalitarny ustrój państwa oraz nawoływanie do nienawiści na 
tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwy-
znaniowość. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowa regulacja, w zakresie w jakim wprowadza 
penalizację różnych form posługiwania się „nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej 
lub innej totalitarnej”, jest niezgodna z konstytucyjną zasadą określoności przepisów prawa kar-
nego (art. 42 ust. 1 Konstytucji) oraz narusza wolność słowa (art. 54 ust. 1 Konstytucji).

79 Wyrok ETPC z 8 lipca 2008 r., Vajnai v. Węgry, skarga nr 33629/06.
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nika szczegółowa treść tych obowiązków. Należy ją rekonstruować casu ad casum z uwzględ-
nieniem stwierdzonego w wyroku strasburskim naruszenia praw podmiotowych. Prawodaw-
cy krajowemu pozostawiono wybór drogi prawnej, która ma służyć wykonaniu wyroku (np. 
wprowadzenie specjalnej regulacji intertemporalnej, wprowadzanie mechanizmów wyrów-
nawczych, ustanowienie mechanizmu prawnego umożliwiającego: a) przywrócenie stanu po-
przedniego, b) wznowienie postępowania, c) skorzystanie z innych nadzwyczajnych środków 
prawnych, d) pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa).

ETPC de lege lata nie ma kompetencji do konkretyzacji obowiązków prawnomiędzyna-
rodowych oraz egzekwowania własnych wyroków. Swoboda prawodawcy w zakresie stano-
wienia norm umożliwiających wykonywanie wyroków sądów międzynarodowych nie jest 
jednak nieograniczona i nie może prowadzić do podważania zasady efektywności ochrony 
praw człowieka. Brak jakiegokolwiek mechanizmu służącego wykonywaniu wyroków lub za-
niechanie podjęcia jakichkolwiek działań w celu eliminacji źródła naruszeń może uzasadniać 
zarzut niewywiązania się państwa-strony ze zobowiązania na gruncie art. 46 ust. 1 EKPC 
i w okolicznościach konkretnej sprawy stać się podstawą stwierdzenia naruszenia praw pod-
miotowych zagwarantowanych w część I EKPC lub właściwych protokołach (mutatis mutan-
dis Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Szwajcaria nr 2).

Wyrażam pogląd, że wykształcona w orzecznictwie strasburskim praktyka zamieszczania 
w uzasadnieniu wyroku wypowiedzi odnośnie do właściwego w ramach konkretnej spra-
wy działania państwa-strony, które należałoby podjąć w celu wykonania wyroku („wyroki 
quasi-pilotażowe”80)81, nie podważa istoty deklaratoryjnego charakteru wyroków ETPC (zob. 
pkt 6.1.). Zamieszczone w uzasadnieniu wyroku sugestie nie rozstrzygają o treści obowiązku 
państwa-strony na gruncie art. 46 ust. 1 EKPC82. Podobnie, zawarta w sentencji wypowiedź 
odnośnie do skutku wyroku nie podważa jego deklaratoryjnego charakteru i wszystkich kon-
sekwencji prawnych zeń wynikających („wyroki pilotażowe”83). Nakazując podjęcie działań 
w sentencji ETPC, nie zastępuje Komitetu Ministrów i organów władzy publicznej państwa-
strony właściwych do wykonania wyroku zgodnie z ich kompetencjami, gdyż działałby wów-
czas ultra vires. Sformułowanie przez ETPC nakazu oznaczonego działania przez państwo-
stronę może nastąpić jedynie w sprawie, w której z natury naruszenia praw podmiotowych 
wynika, że istnieje jedna droga usunięcia jego przyczyny (np. zwolnienie skarżącego z zakła-
du karnego lub zmiana obowiązującej normy – źródła naruszenia)84. ETPC nie rozstrzyga 
o treści zobowiązania międzynarodowego państwa-strony (wybierając sposób jego realiza-
cji), ale wskazuje, że w wypadku konkretnego naruszenia praw podmiotowych nie ma innej 
prawnej możliwości działania.

7. Mając na uwadze powyższe ustalenia i odpowiadając na trzecie z sformułowanych 
w pkt 2 pytań, wyrażam pogląd, że postulat włączenia parlamentów narodowych w proces 
implementacji wyroków strasburskich ma charakter rekomendacji, której operacjonalizacja 

80 L. Garlicki, Broniowski and After and the Dual Nature of „Pilot Judgments” [w:] Human Rights – 
Strasbourg View. Liber Amicorum Luizius Wildhaber, 2007, s. 191.

81 Szerzej zob. R. Degener (uwagi 29 i 32 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, 
L. Garlicki (red.), Warszawa 2011, s. 371 i 376–380; I.C. Kamiński, R. Kownacki, K. Wierczyńska, 
Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału, op. cit., s. 101.

82 Szerzej zob. 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, nr 3, s. 397–453; I.C. Kamiński, 
R. Kownacki, K. Wierczyńska, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału, op. cit., s. 98–100.

83 Por. L. Garlicki, Zakres zobowiązań, op. cit., s. 127; idem, Broniowski and After, op. cit., s. 191. 
Autor wskazuje na podobieństwo quasi-pilotażowych wyroków do stosowanych w praktyce euro-
pejskich sądów konstytucyjnych wyroków aplikacyjnych. 

84 L. Garlicki, Zakres zobowiązań, op. cit., s 129. 
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nie może wykroczyć poza kontrolną i prawodawczą funkcję Sejmu85. Z perspektywy EKPC 
brak jest bowiem podstaw do wskazania in abstracto organów władzy publicznej państwa-
strony, które byłyby zobowiązane do wykonania wyroków strasburskich oraz przypisania 
im konkretnych kompetencji w tym celu86. Zważywszy na deklaratoryjny charakter wyro-
ków ETPC, których przedmiotem jest ocena procesu stosowania prawa przez państwo-stro-
nę in toto, dopiero na podstawie naruszenia konkretnego prawa podmiotowego zagwaran-
towanego w EKPC należy casu ad casum oceniać, który lub które z organów władzy pu-
blicznej państwa strony są właściwe do wykonania wyroku strasburskiego w zakresie swych 
kompetencji87. 

Podobnie w perspektywie konstytucyjnej zasada związania prawem międzynarodowym 
odnosi się do działań wszystkich organów, które w ramach swych kompetencji powinny za-
pewnić zgodność krajowego i prawnomiędzynarodowego porządku. Zasada ta zobowiązuje 
nie tylko do: zgodnych z prawem międzynarodowym zachowań, lecz również do tworzenia ta-
kich warunków systemowych, które takie zachowania ułatwiałyby lub w każdym razie im nie 
przeszkadzały88. Wykonywanie wyroków strasburskich jest obowiązkiem zarówno organów 
stanowiących, jak i stosujących prawo. Niemniej to Radzie Ministrów konstytucyjnie przypi-
sana została szczególna rola i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej 
oraz sprawowanie w tym obszarze „ogólnego kierownictwa” (art. 146 ust. 1 i 4 pkt 9 Konsty-
tucji). Stosując odpowiednio rozumowanie przyjęte przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie 
o sygn. Kpt 2/0889, wyrażam pogląd, niezależnie od obowiązków ciążących na wszystkich or-
ganach stanowiących i stosujących prawo w ramach obowiązującego podziału kompetencji, 
to Rada Ministrów zobowiązana jest podejmować działania mające na celu „rozpisanie” wy-
roku strasburskiego, oceny jego znaczenia dla polskiego systemu prawnego oraz ponosi od-
powiedzialność przez Sejmem za brak działań służących wykonaniu zobowiązania wynikają-
cego z art. 46 ust. 1 EKPC. Dlatego należy zwrócić uwagę na postulowane w piśmiennictwie 
propozycje modyfikacji rządowego procesu legislacyjnego w obszarze stosowania i wykony-
wania wyroków ETPC, na podobieństwo stosowania i wykonywania prawa UE90.

85 Tym bardziej, że w EKPC oraz Statucie Rady Europy (Dz.U. z 1994 r. nr 118, poz. 565.), w przeci-
wieństwie do prawa pierwotnego UE, brak jest norm prawnych, które odnosiłyby się do roli par-
lamentów narodowych i ich współpracy z organami organizacji międzynarodowej [zob. art. 12 
Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 r., s. 21) oraz zawartych w pro-
tokole nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej i protokole nr 2 w spra-
wie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności (Dz.Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 r., 
s. 201–209)].

86 W piśmiennictwie zastrzega się, że przepisy prawa polskiego nie ustanawiają obowiązku władzy 
publicznej do wykonywania/przestrzegania wyroków ETPC w polskim porządku prawnym. Po-
dejmowane w doktrynie próby uzasadnienia istnienia i zakresu tego obowiązku w prawie polskim 
nie mają podstaw, bowiem umieszczenie tego prawnomiędzynarodowego obowiązku w kontek-
ście prawa polskiego grozi zniekształceniem jego istoty poprzez podporządkowanie go regułom 
i zasadom prawa polskiego, nawet jeśli się przyjmie, że prawo polskie jest generalnie przyjazne 
prawu międzynarodowemu, A. Wróbel (uwaga 36 do art. 46) [w:] Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodat-
kowych, L. Garlicki (red.), Warszawa 2011, s. 384. 

87 Chodzi tu zatem o najprostszy sposób wypełnienia zobowiązania międzynarodowego, który pole-
ga na: spełnieniu przez organ państwa w ramach jego kompetencji, reguły konkretnej prawa między-
narodowego przez konkretne zachowanie, W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec 
prawa międzynarodowego, Warszawa 2001, s. 106. 

88 A. Wasilkowski, Przestrzeganie prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji) [w:] Otwarcie Kon-
stytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, K. Wójtowicz (red.), Warszawa 2006, 
s. 26. 

89 Postanowienie pełnego składu z 20 maja 2009 r., sygn. Kpt 2/08, OTK-A ZU 2009, nr 5, poz. 78. 
90 A. Bodnar, Instytucjonalne aspekty wykonywania wyroków, op. cit., s. 288. 
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8. Konkludując, sformułowane w rezolucji 1787 (2011) wezwanie do aktywizacji parla-
mentów narodowych odczytuję raczej jako wezwanie do stosowania dobrych praktyk w wie-
locentrycznym systemie tworzenia i stosowania prawa91 w celu zwiększenia kontroli parla-
mentów narodowych nad rządem w zakresie wykonywania wyroków ETPC, aniżeli jako we-
zwanie do wyposażenia parlamentu narodowego w nowe szczególne kompetencje. Warto od-
notować, że w przygotowanym wcześniej dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
raporcie autorstwa Ch. Pougouridesa postulat aktywizacji parlamentów narodowych łączono 
z koniecznością zwiększenia parlamentarnej kontroli władzy wykonawczej w sferze wykony-
wania wyroków strasburskich92. W mojej ocenie postulaty te zdradzają daleko idące podo-
bieństwo do uprawnień i zadań parlamentów narodowych określonych w art. 12 TUE93. 

Warszawa, 12 marca 2012 r. 

91 Szerzej o konieczności uważnego dialogu zob. E. Łętowska, Dialog i metody interpretacji, cz. I, 
„Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 11, s. 6; eadem, Dialog i metody interpretacji, cz. II, „Euro-
pejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 12, s. 4–8. 

92 http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ejdoc36_2009.pdf [dostęp: 12 marca 2012 r.]. 
93 Ewentualna analiza tych postulatów w kontekście zadań i uprawnień parlamentów narodowych 

na gruncie prawa UE oraz w kontekście ewentualnego krajowego mechanizmu współdziałania 
przekracza jednak zakres niniejszej opinii i wymaga odrębnej analizy w oderwaniu od problema-
tyki rodzaju i zakresu zobowiązań państw-stron na gruncie art. 46 ust. 1 EKPC. 
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Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

1. Przedmiot analizy
Przedmiotem analizy są dwa zagadnienia:
1) zakres i rodzaj obowiązków parlamentu narodowego w związku z wdrażaniem wyroków 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wynikających z dokumentów Rady Europy, 
w szczególności rezolucji 1787 (2011) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
z 26 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania wyroków ETPC,

2) sposób organizacji i zadania systemu monitoringu orzecznictwa ETPC wprowadzonego 
w Wielkiej Brytanii i Holandii, o którym mowa w rezolucji 1787 (2011).

2. Obowiązki parlamentu w związku z wdrażaniem wyroków ETPC 
w dokumentach Rady Europy

Rzeczpospolita Polska jest członkiem Rady Europy od 26 listopada 1991 r. W dniu 19 stycz-
nia 1993 r. ratyfikowała ona Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(dalej: Konwencja lub EKPC), a 1 maja 1993 r. uznała właściwość Europejskiej Komisji Praw 
Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC) do rozpoznawania 
spraw przeciwko Polsce. Jak wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, ma ona obowią-
zek respektować zawarte w Konwencji wolności i prawa człowieka (art. 1 EKPC). Ponadto 
jest zobowiązana do wykonywania orzeczeń, które dotyczą Polski jako strony postępowania.

Podstawę prawną obowiązku wykonywania orzeczeń ETPC przez państwo-stronę stanowi 
art. 46 ust. 1 Konwencji, zgodnie z którym: Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do 
przestrzegania ostatecznego wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, w których są strona-
mi. W myśl ust. 2 tego przepisu nad wykonaniem ostatecznego wyroku ETPC czuwa Komitet 
Ministrów Rady Europy.

Z art. 46 ust. 1 Konwencji wynikają dwa obowiązki państwa: obowiązek niekwestionowania 
naruszenia Konwencji sformułowanego w sentencji wyroku oraz obowiązek podjęcia pozy-
tywnych działań w celu wykonania wyroku1. W ramach tych działań władze krajowe są zo-
bowiązane podjąć środki indywidualne, dotyczące bezpośrednio skarżącego oraz środki ge-
neralne, polegające na zapobieżeniu kolejnym naruszeniom Konwencji podobnym do tych, 
które stwierdzono w wyroku ETPC, bądź na położeniu kresu powtarzającym się narusze-
niom. Takie środki mogą przyjąć postać nowelizacji prawa, zmiany praktyki sądowej czy ad-
ministracyjnej, wytycznych dla określonych instytucji i władz publicznych bądź upublicznie-

1 P. Grzegorczyk, Skutki wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w krajowym porządku 
prawnym, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 6, s. 22.
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nia wśród danej grupy zawodowej (np. sędziów, prokuratorów, kuratorów) wiedzy na temat 
przyczyn stwierdzanego złamania Konwencji2.

Na gruncie tego przepisu rolą ustawodawcy jest uchwalanie ustaw stanowiących wykona-
nie wyroków ETPC. W tym zakresie rola parlamentu jest podwójna: po pierwsze, uchwala 
on akty prawne zmierzające do naprawienia stanu prawnego, który był przyczyną stwierdzo-
nego przez ETPC naruszenia praw jednostek; po drugie, weryfikuje czy nowe akty prawne 
proponowane przez rząd lub inne podmioty dysponujące inicjatywą legislacyjną są zgodne 
z Konwencją3.

Obok przepisów samej Konwencji obowiązki parlamentów krajowych w zakresie wdraża-
nia wyroków ETPC wynikają z zaleceń Komitetu Ministrów oraz rezolucji Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy.

W kontekście obowiązków parlamentów krajowych w zakresie wykonywania wyroków 
ETPC szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenie Rec(2004)5 Komitetu Ministrów dla 
państw członkowskich z 12 maja 2004 r. w sprawie kontroli zgodności projektów aktów praw-
nych oraz istniejącego prawa i praktyki administracyjnej ze standardami wyrażonymi w Kon-
wencji4, w którym wezwano państwa, aby zapewniły istnienie właściwych i skutecznych me-
chanizmów kontroli zgodności z Konwencją zarówno obowiązujących aktów prawnych, jak 
również ich projektów. Systematyczny nadzór nad projektami aktów prawnych należy za-
równo do kompetencji władzy wykonawczej, jak też parlamentu – jego służb prawnych i/lub 
komisji parlamentarnych. Aby przeprowadzona kontrola była skuteczna, istotne jest, by pań-
stwa, po jej dokonaniu, podjęły stosowane działania w celu wyeliminowania stwierdzonej 
sprzeczności. W związku z tym państwa członkowskie: powinny ulepszyć lub utworzyć odpo-
wiednie mechanizmy nowelizujące, stosowane systematycznie i bezzwłocznie, gdy tylko dany 
przepis krajowy zostanie uznany za niezgodny z Konwencją. Skuteczna kontrola wymaga przy 
tym przede wszystkim odpowiedniej publikacji i rozpowszechnienia EKPC oraz orzecznic-
twa ETPC na szczeblu krajowym, w szczególności poprzez środki elektroniczne i w języku 
(językach) danego państwa, jak również przez rozwój kształcenia uniwersyteckiego i progra-
my szkolenia zawodowego dotyczące praw człowieka.

Na istotną rolę parlamentów krajowych w skutecznej implementacji wyroków ETPC wska-
zuje Zgromadzenie Parlamentarne. W rezolucji 1516 (2006) o wykonywaniu wyroków ETPC 
z 2 października 2006 r. wezwało ono parlamenty narodowe do wprowadzenia szczególnych 
mechanizmów oraz procedur, które miałyby zapewnić efektywny nadzór nad wykonywa-
niem wyroków. Zaznaczyło przy tym, że formy tego nadzoru mogą obejmować: debatę na 
temat wyroku, odpowiedzialność polityczną rządu, pytania lub interpelacje, a także dyskusję 
w ramach prac poszczególnych komisji.

Na tle toczącej się dyskusji o problemach związanych ze skutecznym wdrażaniem wyro-
ków ETPC szczególne znaczenie ma rezolucja 1787 (2011) Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka5, 

2 I.C. Kamiński, R. Kownacki, K. Wierczyńska, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w polskim systemie prawnym [w:] Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynaro-
dowych w polskim porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, s. 97. 

3 A. Bodnar, Instytucjonalne aspekty wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w sferze stanowienia prawa [w:] Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodo-
wych w polskim porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, s.270.

4 Recommendation Rec (2004)5 on the verification of the compatibility of draft laws, existing laws and 
administrative practice with the standards laid dawn In the European Convention on Human Rights, 
polski tekst: http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/wyko-
nywanie-wyrokow-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/zalecenia-komitetu-ministrow-ra-
dy-europy-majace-na-celu-zapewnienie-efektywnosci-wdrazania-europejskiej-konwencji-praw-
czlowieka/.

5 Tekst rezolucji: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES17 
87.htm.
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która została przyjęta 26 stycznia 2011 r. W akcie tym Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy wskazało Polskę (obok ośmiu innych państw-stron EKPC: Bułgarii, Grecji, Włoch, 
Mołdawii, Rumunii, Rosji, Turcji i Ukrainy), jako kraj, który nie wyeliminował poważnych 
problemów systemowych i w związku z tym ma znaczne opóźnienia w pełnym i niezwłocz-
nym wdrażaniu wyroków ETPC.

Najpoważniejszymi problemami Polski w związku z implementacją wyroków ETPC, w oce-
nie Zgromadzenia Parlamentarnego, są: przewlekłość postępowań toczących się przed sąda-
mi oraz organami administracji, a także długość stosowania tymczasowego aresztowania. 

Jako przyczynę obecnego stanu Zgromadzenie Parlamentarne wskazało brak skutecznego 
krajowego mechanizmu służącego efektywnemu wdrażaniu wyroków ETPC i wymagającego 
koordynacji działań władz na szczeblu krajowym.

Zgromadzenie Parlamentarne, nawiązując do przywołanego powyżej zalecenia Rec (2004)5 
Komitetu Ministrów z 12 maja 2004 r., podkreśliło kluczową rolę parlamentów krajowych 
w zakresie nadzoru nad implementacją wyroków ETPC. W związku z tym wezwało wła-
dze Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuowania i zintensyfikowania rozpoczętych działań 
w tym zakresie, tak by w pełni doprowadzić do wyeliminowania problemów. Sejm RP został 
zatem zobowiązany do wprowadzenia instytucji i procedur, które umożliwią efektywny par-
lamentarny nadzór nad wykonywaniem wyroków ETPC.

Analiza treści wskazanych powyżej dokumentów Rady Europy prowadzi do wniosku, że 
w zakresie wdrażania wyroków ETPC parlament powinien: 

1) koordynować i nadzorować współpracę organów władzy państwowej,
2) monitorować orzecznictwo ETPC i rozpowszechniać je,
3) dokonywać kontroli zgodności z przepisami EKPC obowiązujących aktów prawnych,
4) dokonywać kontroli zgodności projektów aktów prawnych z przepisami EKPC na po-

szczególnych etapach postępowania ustawodawczego,
5) przedstawić rezultaty działań podjętych w celu rozwiązania problemów, o których mowa 

w rezolucji.

Zadania te Sejm może realizować w ramach funkcji ustawodawczej – poprzez uchwalanie 
nowych oraz nowelizowanie obowiązujących ustaw, a także w ramach funkcji kontrolnej – 
poprzez kontrolowanie, a w razie potrzeby przez pociąganie członków rządu do odpowie-
dzialności politycznej za nieefektywne wdrażanie wyroków ETPC.

3. System monitoringu orzecznictwa ETPC w Wielkiej Brytanii i Holandii

A. Wielka Brytania
W parlamencie Wielkiej Brytanii organem właściwym w zakresie monitorowania orzecz-

nictwa ETPC oraz jego implementacji jest Komisja Wspólna Praw Człowieka (Joint Commit-
tee on Human Rights; dalej: Komisja Wspólna). Składa się ona z 12 członków – 6 powołanych 
przez Izbę Gmin oraz 6 przez Izbę Lordów. Zakres działania Komisji Wspólnej został ujęty 
szeroko: jest uprawniona „do rozpatrywania spraw związanych z prawami człowieka w Wiel-
kiej Brytanii”. Nie jest ona jednak właściwa do rozpoznawania spraw indywidualnych. Prace 
Komisji Wspólnej wspierają dwaj niezależni eksperci w dziedzinie praw człowieka. W razie 
potrzeby, angażuje ona także organizacje pozarządowe i prowadzi niezależne badania6.

Pozostałe komisje (np. Komisja Spraw Konstytucyjnych w Izbie Lordów i Komisja Sprawie-
dliwości w Izbie Gmin) mogą również okazjonalnie zajmować się problematyką praw czło-
wieka, jednak zagadnienia te nie stanowią głównego przedmiotu ich pracy i w związku z tym 
nie mają one możliwości korzystania z pomocy niezależnych ekspertów w zakresie ochrony 
praw człowieka.

6 A. Bodnar, Instytucjonalne aspekty wykonywania wyroków, op. cit., s. 272.
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Komisja Wspólna została powołana w 2001 r. i od tego czasu opracowała liczne metody 
działania służące właściwej implementacji praw człowieka przez parlament brytyjski. Miedzy 
innymi systematycznie kontroluje prawodawstwo rządowe odnośnie do zgodności z wiążą-
cymi Wielką Brytanię normami prawa międzynarodowego, w tym z EKPC, monitoruje od-
powiedzi rządu na orzeczenia ETPC oraz sądów krajowych dotyczące naruszenia praw czło-
wieka, a także prowadzi dochodzenia w ramach określonych zagadnień odnoszących się do 
naruszenia praw człowieka (np. sprawa śmierci w areszcie czy prawo osób niepełnospraw-
nych do samodzielnego życia)7.

W celu uzyskania niezwłocznej i pełnej informacji w zakresie implementacji wyroków 
ETPC w marcu 2010 r. Komisja Wspólna opracowała wytyczne – Guidance for Departments 
on Responding to Court Judgments on Human Rights. Kierują one pod adresem rządu nastę-
pujące postulaty:

1) rząd powinien niezwłoczne informować Komisję Wspólną o wszystkich istotnych wyro-
kach ETPC,

2) w terminie czterech miesięcy od wydania wyroku przez ETPC rząd powinien poinfor-
mować o szczegółowych planach związanych z wykonaniem wyroku oraz o orientacyj-
nym harmonogramie planowanych działań,

3) w terminie sześciu miesięcy od wydania wyroku Komisja Wspólna oczekuje ostatecznej 
decyzji rządu w kwestii usunięcia niezgodności obowiązujących przepisów z EKPC,

4) Komisja Wspólna może żądać przedstawienia proponowanej przez rząd odpowiedzi na 
wyrok ETPC, może również przedstawić w formie pisemnej uwagi do proponowanej 
odpowiedzi, wystosować ustne zapytanie do właściwego ministra oraz przedstawić spra-
wozdanie parlamentowi dotyczące istoty planowanych działań, mających na celu reali-
zację wyroku ETPC,

5) rząd udziela odpowiedzi na poszczególne zapytania, a także w lipcu każdego roku przed-
stawia roczne sprawozdanie w kwestii realizacji wyroków ETPC,

6) Komisja Wspólna co roku składa parlamentowi sprawozdanie prezentujące odpowiedzi 
rządu na zapytania kierowane przez jej członków,

7) w celu implementacji orzeczeń ETPC Komisja Wspólna proponuje poprawki do projek-
tów aktów prawnych8.

W praktyce Komisja Wspólna nadzoruje wdrażanie międzynarodowych standardów praw 
człowieka, w tym EKPC, głównie poprzez monitorowanie rządowych projektów aktów praw-
nych. Wszystkie rządowe projekty ustaw są przez nią kontrolowane. Na mocy art. 19 Hu-
man Rights Act 1998: Minister Korony odpowiedzialny za projekt ustawy w izbie Parlamentu, 
przed drugim czytaniem projektu – a) wydaje oświadczenie, że w jego ocenie przepisy projektu 
są zgodne z prawami określonymi w Konwencji («oświadczenie o zgodności»); lub b) wydaje 
oświadczenie, że chociaż nie może złożyć oświadczenia o zgodności, rząd wnosi jednak o kon-
tynuowanie prac nad projektem przez izbę9. Ponosi on odpowiedzialność polityczną za ewen-
tualną sprzeczność tego oświadczenia ze stanem rzeczywistym.

Komisja kontroluje również projekty przedłożone przez członków parlamentu. Czyni to 
jednak doraźnie, tylko wtedy gdy regulują kwestie o zasadniczym znaczeniu dla ochrony 
praw człowieka.

Członkowie Komisji Wspólnej przedstawiają obu izbom parlamentu na początkowym eta-
pie postępowania prawodawczego opinię o projekcie, a także propozycję poprawek odnoszą-
cych się do kwestii ochrony praw człowieka. W odpowiedzi na zarzuty Komisji rząd może 
7 National parliaments: guarantors of human rights in Europe Report Committee on Legal Affairs and 

Human Rights, http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12636.pdf.
8 National parliaments: guarantors of human rights in Europe Report Committee on Legal Affairs and 

Human Rights, http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12636.pdf.
9 Ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, L. Garlicki (red.), 

Warszawa 2010, s. 67. 
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przedstawić notatkę szczegółowo uzasadniającą pogląd o zgodności projektu aktu prawnego 
z wiążącym Wielką Brytanię prawem międzynarodowym w zakresie praw człowieka.

Aby kontrola zgodności aktów prawnych z Konwencją była skuteczna, konieczna jest bie-
żąca znajomość orzecznictwa ETPC oraz standardów z nich wynikających. Jednostką, która 
zajmuje się analizą orzecznictwa pod kątem pomocy określonym organom władzy, jest sekcja 
praw człowieka działająca w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przedstawia ona biuletyn infor-
mujący o aktualnych problemach związanych z ETPC. Działalność tej instytucji przyczynia 
się do zwiększenia świadomości orzecznictwa ETPC wśród organów władzy i parlamenta-
rzystów.

B. Holandia
Przyjęty w Holandii tryb informowania parlamentarzystów o wydanych wyrokach ETPC 

oraz o środkach podjętych przez rząd w celu ich realizacji organy Rady Europy uznają za 
wzorcowy. Przedstawiciel rządu w Strasburgu (Government Agent before the Court) – 
w praktyce Minister Spraw Zagranicznych działający także w imieniu Ministra Sprawiedli-
wości – sporządza doroczny raport prezentujący wyroki ETPC wydane przeciwko Holandii. 
Od 2006 r. raport ten zawiera także informacje dotyczące środków podjętych w celu wdro-
żenia zapadłych wyroków oraz wskazuje, w jakim zakresie zostały one wykonane. Istotne 
jest, że raport zawiera nie tylko wyroki wydane przeciwko Holandii, ale również wszystkie 
inne wyroki ETPC, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na holenderski system 
prawny. Ta część prezentacji nie ma bezpośredniego związku z kwestią wykonywania wyro-
ków ETPC przez Holandię, służy natomiast monitorowaniu interpretacji Konwencji przez 
Trybunał i ma znaczenie prewencyjne10.

Raport jest prezentowany w obu izbach Stanów Generalnych, po czym stanowi przedmiot 
analizy komisji sprawiedliwości izb parlamentu. Członkowie komisji mogą zadawać człon-
kom rządu pytania dotyczące raportu, a także formułować zalecenia odnoszące się do imple-
mentacji wyroków ETPC.

W praktyce istnieją liczne przykłady zmian przepisów prawa, uchwalonych na skutek wy-
roków ETPC. Między innymi: zaszły duże zmiany w poszczególnych częściach kodeksu kar-
nego i kodeksu postępowania karnego, prawa administracyjnego i postępowania admini-
stracyjnego, ustawy o cudzoziemcach, prawie rodzinnym, prawie ubezpieczeń społecznych 
i kodeksie postępowania cywilnego. Wyroki sądowe wydane przeciwko innym państwom 
również prowadzą do zmian w ustawodawstwie krajowym Holandii11.

Warto przy tym zauważyć, że izby parlamentu Holandii nie mają organów wewnętrznych, 
których właściwość bezpośrednio obejmuje wykonywanie wyroków ETPC.

W ramach procedury parlamentarnej nie stosuje się również specyficznych rozwiązań słu-
żących wyłącznie kontroli zgodności projektów aktów prawnych z Konwencją. Kontrola taka 
dokonywana jest jednak na podstawie przepisów ogólnych. Na podstawie art. 73 ust. 1 Kon-
stytucji Królestwa Holandii, organem właściwym w zakresie opiniowania projektów aktów 
prawnych jest Rada Stanu. Przepis ten stanowi: Zasięga się opinii Rady Stanu lub jej wydziału 
w sprawie projektów ustaw i ogólnych przepisów administracyjnych, jak też projektów trakta-
tów wymagających akceptacji Stanów Generalnych. W przypadkach określonych ustawą opinii 
można nie zasięgać12. W holenderskim systemie parlamentarnym istnieje przy tym niepisana 
10 A. Bodnar, Instytucjonalne aspekty wykonywania wyroków, op. cit., s. 273; National parliaments: 

guarantors of human rights in Europe Report Committee on Legal Affairs and Human Rights, http://
assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12636.pdf; Implementation of judg-
ments of the European Court of Human Rights, Committee on Legal Affairs and Human Rights 
31 August 2009, http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ejdoc36_2009.pdf.

11 National parliaments: guarantors of human rights in Europe Report Committee on Legal Affairs and 
Human Rights, http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12636.pdf.

12 Konstytucja Królestwa Holandii z dnia 28 marca 1814 r. wg stanu prawnego na dzień 21 marca 
2002 r., tłum. i wstęp A. Głowacki, Warszawa 2003, s. 48–49. 
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reguła, że projekty ustaw są kontrolowane odnośnie do ich zgodności z Konstytucją, jak rów-
nież aktami prawa międzynarodowego wiążącymi Holandię. Obejmuje to prawo Unii Euro-
pejskiej oraz traktaty międzynarodowe dotyczące praw człowieka. Zatem weryfikacja projek-
tów odnośnie do ich zgodności z przepisami EKPC leży w gestii zarówno Rady Stanu, jak też 
indywidualnych parlamentarzystów i izb parlamentu. Często parlamentarzyści podczas prac 
nad projektami ustaw zadają pytania i dyskutują o Konwencji13.

Warszawa, 29 lutego 2012 r.

13 Parliaments’ role in verifying state obligations to comply with the European Convention on Human 
Rights (including Stasbourg Court judgments), ECPRD Request No 929. 
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