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Wstęp 

 

Według oficjalnych statystyk Europejski Trybunał Praw Człowieka1 bada 

obecnie2 niespełna 60.000 skarg. To znaczący spadek w porównaniu z rekordowym  

2011 r., w którym na rozpatrzenie czekało ponad 150.000 skarg. Biorąc pod uwagę, że 

Trybunał składa się z 47 sędziów i ograniczonej liczby pracowników Kancelarii 

Trybunału (Registry), nawet ta mniejsza liczba robi wrażenie.  

Zator w rozpatrywaniu skarg godzi w prestiż i skuteczność Trybunału – jednej z 

najważniejszych instytucji międzynarodowych, stojącej na straży przestrzegania praw 

człowieka w 47 państwach członkowskich Rady Europy, będących jednocześnie stronami 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności3. Początek drugiej 

dekady XXI wieku upłynął pod znakiem reform konwencyjnego systemu kontrolnego. 

Dostrzeżono wówczas, że jedną z głównych przyczyn zatoru był bardzo wysoki odsetek 

skarg, które nie spełniały warunków dopuszczalności, w związku z czym kluczowe stało 

się usprawnienie procesu badania skargi pod kątem ich dopuszczalności. W tym celu 

utworzono nowy, jednoosobowy skład sędziowski, którego jedynym zadaniem jest 

podejmowanie decyzji o niedopuszczalności. Mechanizm ten przyniósł imponujące 

efekty. To właśnie jednoosobowe decyzje o niedopuszczalności w największym stopniu 

przyczyniły się do stopniowego odciążania Trybunału. W 2013 r. w tym trybie wydano 

prawie 90.000 decyzji. W 2019 r. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiło 

ponad 44.000 skarg. Zdecydowana większość z nich (niemal 30.000) od razu została 

skierowana do składu jednoosobowego, w celu uznania za niedopuszczalne. 

Celem niniejszego opracowania jest zaznajomienie Czytelnika z kryteriami 

dopuszczalności skargi indywidualnej wnoszonej do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. W naszym zamyśle jego uważne przeczytanie zmniejszy ryzyko odrzucenia 

skargi już na wstępnym etapie jej badania. 

Dzięki uzyskaniu środków finansowych przyznanych przez nasz macierzysty 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ramach I edycji Grantu Rektora udaliśmy się do 

Trybunału w Strasburgu, gdzie spotkaliśmy się z Panem Profesorem Krzysztofem 

 
1 Dalej także jako ETPC albo Trybunał. 
2 Stan na 31.12.2019 r.  
3 Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284. Dalej jako: Konwencja, Europejska Konwencja Praw Człowieka albo 

EKPC. 
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Wojtyczkiem – sędzią ETPC z ramienia Polski oraz z Panią Mecenas Renatą Degener –

zastępcą kanclerza sekcji.  

Przeprowadzone wywiady były bezcennym źródłem wiedzy o procesie badania 

dopuszczalności skargi. Okazało się, że do najczęstszych przyczyn odrzucenia skargi 

należą: niezgodność skargi z właściwością ratione materiae (por. Rozdział III) oraz 

oczywista bezzasadność skargi (por. Rozdział XI). Wspólną cechą obu tych kryteriów 

dopuszczalności jest ich merytoryczny charakter – skarga jest odrzucana nie ze względu 

na jakieś uchybienie formalne (np. przekroczony termin, niewykorzystanie środków 

krajowych), ale ze względu na nietrafione argumenty i niewykazanie, że doszło do 

naruszenia praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  

Tak wysoki odsetek decyzji o niedopuszczalności wynika głównie z faktu, że 

skarżący piszą swoje skargi samodzielnie, co w wielu (choć nie we wszystkich) 

przypadkach sprawia, że skarga przybiera bardzo osobisty charakter. Skarżący zamiast 

skoncentrować się na aspektach prawnych zarzutów, silnie akcentuje swoją gorycz, 

czasem rozpacz spowodowaną działaniem władz krajowych. W wielu przypadkach 

skarżący, nie będąc prawnikiem, zwłaszcza specjalizującym się w prawie 

międzynarodowym praw człowieka, nie jest zdolny do merytorycznego wykazania, że 

państwo naruszyło wobec niego swoje zobowiązania wynikające z Konwencji. W efekcie 

pracownik Kancelarii nie jest w stanie ustalić treści zarzutów (a ta treść powinna 

sprowadzać się do uargumentowanego twierdzenia, że państwo naruszyło któryś z 

przepisów Konwencji) i skarga kierowana jest do rozpoznania jednoosobowego w celu 

odrzucenia. Osobom uświadamiającym sobie opisane wyżej ryzyko chcemy w tym 

miejscu podpowiedzieć, aby skorzystały z pomocy profesjonalisty, który przygotuje 

skargę zwiększając tym samym szansę, że zostanie ona rozpatrzona merytorycznie. 

Alternatywą jest oczywiście samodzielne sporządzenie skargi, po uprzednim ustaleniu, 

czy dolegliwość, której doznali ze strony państwa stanowi naruszenie praw 

zagwarantowanych w Konwencji. W tym celu należy zapoznać się z orzecznictwem 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyszukując spraw jak najbardziej zbliżonych 

do sytuacji, w której znalazł się autor przygotowywanej skargi. To orzecznictwo należy 

przywołać w skardze, ułatwiając tym samym pracę Kancelarii Trybunału i zmniejszając 

ryzyko uznania, że skarga nie mieści się w zakresie materialnym EKPC. 

Wyczerpujące omówienie dwóch wspomnianych wyżej przesłanek byłoby 

zadaniem karkołomnym i wykraczającym poza ramy niniejszego opracowania, ponieważ 

w istocie sprowadzałoby się do wskazania treści praw zagwarantowanych w Konwencji 
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i Protokołach do niej. Podstawową lekturą skarżącego powinien być dwutomowy 

Komentarz do EKPC4 wydany pod redakcją Profesora Leszka Garlickiego – byłego 

sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dla osób władających językiem 

angielskim bardzo przydatna może być książka Philipa Leacha pt. Taking a Case to the 

European Court of Human Rights5, tym bardziej, że poziom merytoryczny skarg 

wnoszonych przez Brytyjczyków jest zwykle bardzo wysoko oceniany przez 

pracowników Trybunału. 

Nawet najcelniejsze argumenty zawarte w skardze nie zapewnią skarżącemu 

sukcesu, jeżeli skarga nie będzie spełniała pozostałych wymogów. W poszczególnych 

rozdziałach niniejszego poradnika Czytelnik znajdzie wiele szczegółowych informacji 

dotyczących kryteriów dopuszczalności skargi. Napisanie tych rozdziałów zostało 

poprzedzone uważną analizą orzecznictwa strasburskiego, materiałów opracowanych 

przez Kancelarię Trybunału oraz dostępnej literatury. Prowadząc badania rozdzieliliśmy 

zadania badawcze pomiędzy członków zespołu, czego efektem jest indywidualnie 

przypisane autorstwo poszczególnych rozdziałów albo podrozdziałów (jak to ma miejsce 

w przypadku Rozdziału III) tej książki.  

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które zechciały poświęcić nam 

swój cenny czas i podzielić się z nami swoją wiedzą, zwłaszcza wspomnianym już Panu 

Profesorowi Krzysztofowi Wojtyczkowi i Pani Mecenas Renacie Degener oraz Pani 

Mecenas Justynie Chrzanowskiej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na której 

przychylność mogliśmy liczyć jeszcze przed rozpoczęciem realizacji grantu. Dziękujemy 

również Prorektorowi dr hab. Jerzemu Przyborowskiemu, prof. UWM za obdarzenie nas 

zaufaniem i przyznanie nam Grantu Rektora, który pozwolił sfinansować kilkudniowy 

pobyt w Strasburgu. Mamy nadzieję, że Praktyczny poradnik okaże się cenną pomocą dla 

skarżących i ich pełnomocników. 

 

 

 

  

 
4 L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz 

do artykułów 1-18, Warszawa 2010, dalej jako L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom I; oraz L. 

Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom II. Komentarz do 

artykułów 19-59 oraz Protokołów dodatkowych, Warszawa 2011 dalej jako L. Garlicki (red.), Komentarz 

do EKPC. Tom II. 
5 Ph. Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Oxford 2011. 
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Rozdział I. Europejska Konwencja Praw Człowieka  

(Maciej Lubiszewski) 

 

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zwyczajowo 

nazywana Europejską Konwencją Praw Człowieka) jest wielostronną umową 

międzynarodową podpisaną w Rzymie 4.11.1950 r. Weszła w życie w 1953 r. i wiąże 

obecnie 47 państw członkowskich Rady Europy. Polska przystąpiła do tej organizacji 

międzynarodowej w 1991 r., natomiast Konwencją związana jest od 1993 r.  

W ciągu tych blisko 70 lat, które upłynęły od przyjęcia Konwencji jej tekst 

podlegał zmianom. Były one wprowadzane mocą tzw. Protokołów dodatkowych. Celem 

niektórych z nich było zreformowanie systemu międzynarodowej kontroli przestrzegania 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Takie protokoły nazywamy protokołami 

formalno-organizacyjnymi. Po wejściu w życie stapiają się z postanowieniami 

Konwencji, podobnie jak ustawy nowelizujące w polskim systemie prawnym. Odmienną 

grupą protokołów są tzw. protokoły materialne. Towarzyszą one Konwencji jako aneksy, 

które rozszerzają konwencyjny katalog praw chronionych.  

Konwencja obowiązuje na terytorium państwa-strony, a więc – jeżeli chodzi o 

nasz kraj – w przestrzeni lądowej, powietrznej i morskiej wyznaczonej granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie 

przyjmuje, że w szczególnych przypadkach Konwencja obowiązuje również poza 

terytorium danego państwa. Chodzi tu o przypadki tzw. ekstraterytorialnego stosowania 

Konwencji, gdy państwo wykonuje efektywną kontrolę nad osobą zatrzymaną poza 

swoimi granicami lub nad terytorium obcego kraju. Innym przykładem 

odpowiedzialności państwa za wydarzenia, które mają miejsce poza jego terytorium jest 

ekstradycja lub deportacja – państwo naruszy Konwencję, gdy deportuje osobę do kraju, 

w którym ta osoba zostanie poddana traktowaniu niezgodnemu z Konwencją. 

Orzeczeniem, które ilustruje ekstraterytorialne zastosowanie Konwencji jest m.in.: wyrok 

w sprawie Al-Skeini i inni przeciwko Wielkiej Brytanii6, w którym Europejski Trybunał 

Praw Człowieka uznał, że działania żołnierzy brytyjskich w brytyjskiej strefie 

okupacyjnej Iraku mogą być badane pod kątem zgodności z wymogami Konwencji. Jeżeli 

chodzi o odpowiedzialność państwa w związku z ekstradycją osoby do kraju, w którym 

 
6 Wyrok ETPC z 07.07.2011 r. w sprawie Al-Skeini i inni p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 55721/07. 
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nie są stosowane standardy konwencyjne, często przywoływanym, klasycznym wręcz 

rozstrzygnięciem jest wyrok w sprawie Soering przeciwko Wielkiej Brytanii7, w którym 

Trybunał uznał, że ekstradycja podejrzanego o morderstwo do Stanów Zjednoczonych 

stanowiłaby naruszenie art. 3 Konwencji ze względu na występującą w USA praktykę 

długotrwałego oczekiwania na wykonanie kary śmierci wywołującą ekstremalny stres u 

skazanego.  

Zgodnie z art. 1 EKPC państwa-strony zobowiązały się zapewnić prawa 

określone w Konwencji „każdej osobie podlegającej ich jurysdykcji”. Zakres personalny 

obowiązywania Konwencji jest więc bardzo szeroki, bo dotyczy nie tylko obywateli 

danego państwa, ale także cudzoziemców oraz bezpaństwowców. Kluczowe jest 

podleganie jurysdykcji państwa. Do tego wystarcza, by osoba znalazła się pod 

faktycznym i rzeczywistym władztwem państwa, nawet jest ono wykonywane poza 

terytorium. Określenie „każda osoba” odnosi się nie tylko do osób fizycznych, ale także 

do osób prawnych i innych podmiotów zdolnych do występowania w obrocie prawnym. 

Nie ma więc przeszkód, aby skargę złożyła np. spółka akcyjna lub fundacja, o ile podmiot 

ten nie należy do struktur państwowych (centralnego albo lokalnego szczebla). Należy 

jednak pamiętać, że niektóre prawa są ściśle związane z naturą ludzką i jako takie 

przysługują wyłącznie ludziom (np. prawo do życia, czy wolność od tortur). 

Obok omówionych wyżej zakresów terytorialnego i personalnego 

obowiązywania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, możliwe jest także określenie 

zakresu temporalnego. Zgodnie z regułami prawa międzynarodowego, traktat nie wiąże 

państwa w odniesieniu do czynności lub zdarzeń, które miały miejsce przed dniem 

wejścia w życie traktatu wobec tego państwa. Zgodnie z tą zasadą Konwencja wiąże dane 

państwo od dnia złożenia przez nie dokumentów ratyfikacyjnych. W czasie, gdy Polska 

przystępowała do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka duże znaczenie miało 

uznanie kompetencji Trybunału do przyjmowania skarg indywidualnych przeciwko 

państwu-stronie, ponieważ dopiero taka notyfikacja umożliwiała uruchomienie 

mechanizmu kontroli międzynarodowej. Wobec Polski mechanizm skargi indywidualnej 

działa od 1.05.1993 r., co oznacza, że Trybunał nie jest właściwy do badania zgodności 

z Konwencją czynności lub zdarzeń, które wystąpiły przed tą datą. Zdarza się jednak, że 

Trybunał ocenia wydarzenia wcześniejsze. Dzieje się tak w przypadku, gdy wydarzenia 

miały miejsce przed wejściem w życie Konwencji, jednak ich ocena przez właściwe 

 
7 Wyrok ETPC z 07.07.1989 r. w sprawie Soering p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 14038/88. 
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organy krajowe nastąpiła już po tej dacie. Z tego powodu Trybunał rozpatruje niekiedy 

skargi, których stan faktyczny sięga dalekiej (z perspektywy mechanizmu strasburskiego) 

przeszłości. Zawsze konieczne będzie wskazanie punktu zaczepienia w czasie, w którym 

państwo było już związane Konwencją. Takim punktem zaczepienia będzie np. 

postępowanie sądowe toczące się w kraju. Za przykład może posłużyć wyrok w sprawie 

Przemyk przeciwko Polsce8. Grzegorz Przemyk został zabity przez funkcjonariuszy 

Milicji Obywatelskiej w 1983 r., a więc na dziesięć lat przez wejściem w życie Konwencji 

wobec Polski. Trybunał badał jednak skuteczność postępowania karnego przeciwko 

byłym milicjantom prowadzonego już w czasie, gdy Polska była związana standardami 

konwencyjnymi. 

Innym przypadkiem, w którym Trybunał bada fakty sprzed daty związania się 

Konwencją są tzw. naruszenia ciągłe, a więc sytuacje utrzymujące się przez dłuższy czas. 

Przykładem naruszenia ciągłego jest przewlekłość postępowania lub nadmierna długość 

tymczasowego aresztowania – tu znaczenie ma data zakończenia lub ustania danej 

sytuacji. 

Na zakończenie warto poświęcić kilka zdań zakresowi materialnemu 

Konwencji. Sama Konwencja zawiera katalog praw gwarantowanych, który był 

stopniowo rozszerzany protokołami dodatkowymi o charakterze materialnym. Obecnie 

katalog ten prezentuje się następująco: 

• prawo do życia – art. 2, 

• zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania – art. art. 3, 

• zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej – art. 4, 

• prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego – art. 5, 

• prawo do rzetelnego procesu sądowego – art. 6, 

• zakaz karania bez podstawy prawnej – art. 7, 

• prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – art. 8, 

• wolność myśli, sumienia i wyznania – w art. 9, 

• wolność ekspresji – w art. 10, 

• wolność zgromadzania się i stowarzyszania się – art. 11, 

• prawo do zawarcia małżeństwa – art. 12, 

• prawo do skutecznego środka odwoławczego – art. 13, 

 
8 Wyrok ETPC z 17.09.2013 r. w sprawie Przemyk p. Polsce, skarga nr 22426/11. 
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• zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności wymienionych w 

Konwencji – art. 14. 

Do powyższego katalogu należy dołączyć: 

• prawo do poszanowania mienia, prawo do nauki, prawo do wolnych wyborów – 

zagwarantowane w Protokole nr 1 do EKPC; 

• zakaz pozbawiania wolności za długi, prawo do swobodnego poruszania się, 

zakaz wydalania obywateli, zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców – 

zagwarantowane w Protokole nr 4 do EKPC; 

• zakaz kary śmierci z wyjątkiem kary za czyny popełnione w czasie wojny lub w 

okresie bezpośredniego zagrożenia wojną – ustanowiony w Protokole nr 6 do 

EKPC; 

• gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców, prawo do 

odwołania w sprawach karnych, prawo do odszkodowania za niesłuszne skazanie, 

zakaz ponownego sądzenia lub karania, równość małżonków – zagwarantowane 

w Protokole nr 7 do EKPC; 

• autonomiczny zakaz dyskryminacji zagwarantowany w Protokole nr 12 do EKPC 

(ten Protokół nie wiąże Polski); 

• absolutny zakaz kary śmierci – wprowadzony Protokołem nr 13 do EKPC. 

Europejska Konwencja Praw Człowieka chroni w zasadzie prawa pierwszej 

generacji (prawa osobiste i polityczne), aczkolwiek można w niej znaleźć postanowienia 

odnoszące się również do praw drugiej generacji (praw gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych): art. 11 EKPC chroni wolność stowarzyszania się, w tym tworzenia 

związków zawodowych; art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC chroni prawo do poszanowania 

mienia, natomiast art. 2 tego Protokołu – prawo do nauki. 

Warto też mieć świadomość, że interpretacji postanowień Konwencji dokonuje 

Europejski Trybunał Praw Człowieka i to orzecznictwo tego organu będzie wyznaczało 

treść poszczególnych praw. Niejednokrotnie Trybunał wykracza poza literalne brzmienie 

przepisu rozbudowując zakres poszczególnych gwarancji. 
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Rozdział II. Europejski Trybunał Praw Człowieka  

(Maciej Lubiszewski) 

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka został utworzony na podstawie art. 20 

EKPC w celu zapewnienia przestrzegania przez państwa ich zobowiązań wynikających z 

tej Konwencji. Siedzibą Trybunału jest Strasburg, a więc miasto, które jest także siedzibą 

Rady Europy – organizacji, w ramach której przyjęto Europejską Konwencję Praw 

Człowieka.  

Trybunał jest sądem międzynarodowym i jako taki jest władny rozstrzygać spory 

międzypaństwowe (art. 33 EKPC). W praktyce największe znaczenie ma jednak 

kompetencja tego sądu do przyjmowania skarg indywidualnych (art. 34 EKPC), którym 

poświęcony jest niniejszy Poradnik. 

W skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wchodzą sędziowie w 

liczbie równej liczbie państw-stron Konwencji – obecnie jest ich 47. Sędzią z ramienia 

Polski jest Profesor Krzysztof Wojtyczek wybrany przez Zgromadzenie Parlamentarne 

Rady Europy na kadencję 2012-2021. 

Sprawy indywidualne są rozpatrywane przez Trybunał zasiadający w 

następujących składach: 

• skład jednoosobowy – skład powołany wyłącznie do badania dopuszczalności 

skargi. Jeżeli Kancelaria Trybunału uzna, że sprawa jest w oczywisty sposób 

niedopuszczalna, skarga trafia do rozpoznania w składzie jednego sędziego, który 

wydaje decyzję o niedopuszczalności. W tym składzie nie może zasiadać sędzia 

wybrany z ramienia państwa, przeciwko któremu skierowana jest skarga (tzw. 

sędzia narodowy), zatem w przypadku skarg przeciwko Polsce sędzią tym nie 

będzie polski sędzia. Skarżący otrzyma w takim przypadku krótkie 

jednostronicowe pismo informujące go o decyzji Trybunału wraz z kopią tej 

decyzji. Decyzja wydana w składzie jednoosobowym jest ostateczna, skarga wraz 

z załączonymi dokumentami zostaje zniszczona; 

• Komitet – skład trzyosobowy, do którego trafiają skargi, których 

niedopuszczalność nie jest oczywista i wymaga dokładniejszej analizy. W tym 

składzie również nie zasiada sędzia narodowy, aczkolwiek może być on 

zaproszony do Komitetu – w takim wypadku zastąpi innego sędziego, aby 

zachować trzyosobowy skład komitetu. Komitet jest władny wydać decyzję o 
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niedopuszczalności, przy czym taka decyzja wymaga jednomyślności. Poza tym 

ważną funkcją Komitetów jest rozpatrywanie tzw. skarg repetytywnych, czyli 

powtarzających się. Niekiedy jakiś problem z prawem lub praktyką krajową 

generuje dużą liczbę skarg, które różnią się jedynie detalami stanów faktycznych, 

zaś istota zawartych w nich zarzutów jest tożsama. Stanowisko Trybunału w 

takich sprawach jest znane, stabilne i nie ma potrzeby angażowania do 

rozstrzygnięcia zbyt wielu sędziów. Trybunał zasiadając w trzyosobowych 

Komitetach może wydać rozstrzygnięcie merytoryczne (wyrok) w sprawach, 

które są już przedmiotem ugruntowanego orzecznictwa. W przypadku Polski 

skargami repetytywnymi były lub są: skargi na przewlekłość postępowania 

sądowego, na warunki panujące w miejscach detencji (przeludnienie cel lub brak 

właściwie zorganizowanego kącika sanitarnego), na długi i bezzasadnie 

stosowany reżim więźnia niebezpiecznego. Wyrok Komitetu jest ostateczny; 

• Izba – skład siedmioosobowy. W tym składzie zawsze będzie zasiadał sędzia 

narodowy. Zadaniem tego składu jest zbadanie kwestii dopuszczalności skargi 

(Izba może wydać ostateczną decyzję o niedopuszczalności) oraz zarzutów 

merytorycznych (tj. zarzutów naruszenia przez władze krajowe określonym 

postanowień EKPC). Izba może zrzec się swojej właściwości – w takim 

przypadku, gdy strony się temu nie sprzeciwią – sprawa trafi do Wielkiej Izby. 

Wyrok Izby może być zaskarżony przez skarżącego lub państwo do Wielkiej Izby 

Trybunału w terminie 3 miesięcy od jego wydania; 

• Wielka Izba – w skład której wchodzi 17 sędziów Trybunału. Wielka Izba zajmie 

się sprawą w jednym z dwóch przypadków. Po pierwsze, gdy Izba zrzeknie się 

swojej właściwości. Po drugie, gdy jedna ze stron skorzysta ze wspomnianego 

wyżej prawa do zaskarżenia wyroku Izby. W tym drugim przypadku o przyjęciu 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyduje panel pięciu sędziów Wielkiej 

Izby. Wyrok Wielkiej Izby jest ostateczny. 

Co do zasady postępowanie przed Trybunałem jest pisemne. Rozprawa może 

zostać zorganizowana, gdy postępowanie toczy się przez Izbą (co jest jednak rzadkością) 

oraz przed Wielką Izbą (co jest regułą). W trakcie postępowania Trybunał może podjąć 

próbę doprowadzenia do ugody pomiędzy skarżącym a władzami krajowymi. Takie 

postępowanie ugodowe jest objęte poufnością, w razie braku ugody informacje 

przekazane przez strony nie będą brane pod uwagę przez Trybunał rozstrzygający sprawę 

merytorycznie. W sytuacji, gdy skarżący lub jego pełnomocnik ujawnią informacje z 
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toczącego się postępowania ugodowego, Trybunał może podjąć decyzję o 

niedopuszczalności skargi – w takim przypadku skarga zostanie skreślona z listy. 

Uznając, że skarżący jest ofiarą naruszenia przez państwo Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, Trybunał może: 

• uznać, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi dla skarżącego wystarczającą 

satysfakcję; 

• przyznać skarżącemu odszkodowanie z tytułu szkody pieniężnej – jego wysokość 

odpowiada wartości szkody wyrządzonej skarżącemu przez władze krajowe. 

Kluczowe w tym zakresie jest udowodnienie przez skarżącego nie tylko 

rzeczywistej wielkości szkody, ale także związku przyczynowego pomiędzy 

naruszeniem a doznaną szkodą; 

• przyznać skarżącemu zadośćuczynienie z tytułu szkody niepieniężnej, której 

wysokość arbitralnie ocenia Trybunał, aczkolwiek skarżący mają prawo 

zgłaszania swoich żądań w tym zakresie; 

• orzec o konieczności podjęcia określonych działań wobec skarżącego. Tzw. 

środki indywidualne, w zależności od zakresu skargi, mogą polegać na wezwaniu 

państwa do zwolnienia skarżącego z aresztu lub więzienia, do przeniesienia go do 

celi odpowiadającej standardom konwencyjnym, do wznowienia postępowania 

sądowego, do powstrzymania się z ekstradycją skarżącego do kraju trzeciego; 

• orzec o zwrocie poniesionych kosztów pomocy prawnej, z której korzystał 

skarżący w związku z postępowaniem przez Trybunałem. 

Niekiedy Trybunał, dostrzegając, że naruszenie ma charakter systemowy lub 

strukturalny i w związku z tym może dotyczyć większej grupy osób, Trybunał może orzec 

o konieczności podjęcia przez władze krajowe środków o charakterze generalnym. Mają 

one bardzo różnorodny charakter począwszy od konieczności poprawy warunków 

panujących w więzieniach w danym kraju, po zmiany legislacyjne zmierzające do 

usunięcia wady w krajowym systemie prawnym. 

 Wyrok Trybunału wiąże państwo i jest ono zobowiązane do jego wykonania. 

Nad wykonaniem wyroku czuwa Komitet Ministrów Rady Europy.  
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Rozdział III. Zgodność skargi z postanowieniami Konwencji  

lub jej Protokołów 

 

3.1. Wprowadzenie (Maciej Lubiszewski) 

 

Zgodnie z art. 35 ust 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Trybunał uznaje 

za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną, jeżeli uzna, że skarga nie daje się 

pogodzić z postanowieniami Konwencji lub jej protokołów. W żargonie Trybunału taki 

przypadek określa się mianem „niekompatybilności skargi”. Istota tej 

„niekompatybilności” sprowadza się do braku właściwości Trybunału do zbadania 

skargi9. W konsekwencji skarga zostanie odrzucona, gdy Trybunał uzna, że zachodzi 

jedna z poniższych okoliczności: 

a. skargę złożył podmiot nieuprawniony (np. osoba, która nie jest ofiarą naruszenia 

praw zagwarantowanych w Konwencji10) albo skarga została wniesiona 

przeciwko niewłaściwemu podmiotowi (np. państwo nie jest związane 

protokołem dodatkowym, na który powołuje się skarżący11, przedmiotem skargi 

nie są działania władz publicznych, za które odpowiedzialność ponosi państwo12) 

– brak właściwości ratione personae; 

b. do podnoszonego w skardze naruszenia nie doszło w ramach jurysdykcji 

pozwanego państwa (np. do naruszenia doszło poza jego terytorium13) – brak 

właściwości ratione loci; 

 
9 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 182. 
10 Jest to problematyka ściśle związane ze statusem ofiary. Zasadniczo Trybunał opiera swoje stanowisko 

na art. 34, jednak konsekwencją uznania, że skarżącemu nie przysługuje status ofiary będzie uznanie skargi 

za niedopuszczalną na podstawie art. 35 ust. 3 EKPC – por. np. decyzja ETPC z 06.11.2001 r. w sprawie 

Federation Chretienne Des Temoins De Jehovah De France p. Francji, skarga nr 53430/99. 
11 Polska nie jest związana Protokołem nr 12 do EKPC, który wprowadza tzw. autonomiczny zakaz 

dyskryminacji. W konsekwencji w skargach przeciwko Polsce dotyczących dyskryminacji skarżący muszą 

wykazać, że stali się ofiarą traktowania dyskryminacyjnego w związku z korzystaniem z któregoś z praw 

zagwarantowanych w EKPC lub jej protokołach. W przeciwnym razie skarga zostanie uznana za 

niedopuszczalną ze względu na brak właściwości Trybunału ratione personae.  
12 W grę mogą wejść np. działania organizacji międzynarodowej, której członkiem jest pozwane państwo. 

Przykładem może być decyzja ETPC z 6.06.2009 r. w sprawie Galić p. Holandii, skarga nr 22617/07, w 

której uznano, że państwo pozwane nie odpowiada za działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego 

ds. Zbrodni w byłej Jugosławii. MTKJ wprawdzie rezydował w Hadze, jednak został powołany przez Radę 

Bezpieczeństwa ONZ na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych.  
13 Aczkolwiek należy pamiętać, że w szczególnych przypadkach Trybunał uzna, że państwo wykonywało 

jurysdykcję poza swoim terytorium (np. na terenie swojej placówki dyplomatycznej, na pokładzie statku 

pływającego pod banderą danego państwa, na terenie państwa trzeciego kontrolowanym przez siły zbrojne 

państwa pozwanego). 



18 

 

c. do rzekomego naruszenia doszło w czasie, gdy pozwane państwo nie było 

związane Konwencją lub jej Protokołami14 – brak właściwości ratione temporis; 

d. skarga dotyczy prawa, które nie jest w ogóle zagwarantowane w Konwencji15 albo 

wprawdzie dotyczy prawa chronionego konwencyjnie, jednak w zakresie nie 

objętym Konwencją16 – brak właściwości ratione materiae. 

Trybunał jest zobowiązany badać swoją właściwość z urzędu – a więc bez 

względu na fakt podniesienia przez rząd zarzutu niekompatybilności skargi. Zgodnie ze 

stanowiskiem Trybunału niekompatybilność skargi jest kwestią, której rozstrzygnięcie 

nie może być uzależnione od aktywności lub bierności rządu. W praktyce zdarzają się 

zatem sprawy, w których rząd formułuje zarzut braku właściwości Trybunału do 

rozpatrzenia badanej skargi dopiero na etapie postępowania przed Wielką Izbą. Zbadanie 

właściwości Trybunału może więc nastąpić na każdym etapie postępowania.  

W dalszej części tego rozdziału omówione zostaną poszczególne kategorie 

właściwości Trybunału. 

 

3.2. Właściwość ratione personae (Sandra Sidorowicz) 

 

3.2.1. Uwagi wprowadzające 

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka po otrzymaniu skargi w pierwszej 

kolejności bada, czy została spełniona przesłanka ratione personae, a więc czy osoba 

wnosząca skargę jest do tego uprawniona zgodnie z regulacjami zawartymi w 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Postępowanie związane ze skargą rozpoczyna 

się z momentem jej wniesienia17. By skutecznie wnieść skargę do ETPC, potencjalny 

skarżący musi spełniać określone kryteria, dzięki którym będzie posiadał status ofiary. 

W ramach przesłanki ratione personae wyróżnia się legitymację czynną (prawo 

do wniesienia skargi) oraz legitymację bierną, którą posiada państwo ratyfikujące 

 
14 Pierwotnie kompetencja Trybunału do przyjmowania skarg indywidualnych była uznawana przez 

państwo-stronę Konwencji w drodze specjalnej notyfikacji, co dopiero otwierało możliwość pozwania 

danego państwa przed Trybunał w Strasburgu. Polska deklaracja o uznaniu kompetencji Trybunału weszła 

w życie 1.05.1993 r. i – co do zasady – ocenie co do zgodności z Konwencją podlegają zdarzenia, które 

miały miejsce po tej dacie. Por. m.in. wyrok ETPC (Wielka Izba) z 26.10.2000 r. w sprawie Kudła p. Polsce, 

skarga nr 30210/96. 
15 Przykładem takiej sytuacji może być skarga cudzoziemca na odmowę wjazdu na terytorium państwa 
16 Przykładowo można wskazać na postępowania sądowe (sądowo-administracyjne) w sprawach 

podatkowych, które nie mieszczą się w zakresie prawa do sądu gwarantowanego w art. 6 EKPC. 
17 B. Sidi Diallo, Międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka, Poznań 2010, s. 117. 
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EKPC18. Skarga może być wniesiona przez państwo będące stroną Konwencji na 

podstawie art. 33 EKPC (skarga międzypaństwowa) a także przez inny podmiot 

wskazany w art. 34 EKPC (skarga indywidualna).  

Na potrzeby niniejszego opracowania została omówiona wyłącznie skarga 

indywidualna, kierowana przeciwko państwu. To ona stanowi przeważający środek 

dochodzenia ochrony praw przed ETPC. Zważywszy, iż Trybunał w rozpoznawaniu 

skarg zasadniczo posiłkuje się dotychczas wypracowanym stanowiskiem, uwagę 

poświęcono również orzecznictwu19. Warto wspomnieć, iż wymogi formalne, w tym 

również odnoszące się do osoby skarżącego, zostały określone w Regulaminie 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka20. 

Podstawę rozważań stanowi art. 34 EKPC, zgodnie z którym: „Trybunał może 

przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która 

uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw 

zawartych w Konwencji lub jej protokołach. Wysokie Układające się Strony zobowiązują 

się nie przeszkadzać w żaden sposób skutecznemu wykonywaniu tego prawa”.  

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wystąpienie ze skargą indywidualną 

jest możliwe, gdy skarżący był pod jurysdykcją danego państwa21, o czym świadczy art. 

1 EKPC, stanowiący, iż: „Wysokie Układające się Strony zapewniają każdemu 

człowiekowi, podlegającemu ich jurysdykcji, prawa i wolności określone w Rozdziale I 

niniejszej Konwencji”.  

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż skarga może zostać skutecznie 

wniesiona przeciwko państwu, które uznaje kompetencje organów ETPC do jej 

rozpatrzenia22. Natomiast czynniki takie jak obywatelstwo, stan cywilny, miejsce 

aktualnego pobytu etc. nie wpływają na legitymację czynną przed ETPC23. Konwencja 

chroni nie tylko obywateli, ale również cudzoziemców i bezpaństwowców. Państwo 

podlegające jurysdykcji Trybunału odpowiada zarówno za działania, jak i zaniechania, 

organów państwowych od dnia wejścia w życie Konwencji. Dotyczy to terytorium całego 

 
18 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 183. 
19 T. Jasudowicz. J. Bartoszewicz, R. Fordoński (red.), Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w sprawach polskich, Olsztyn 2012, s. 7-8. 
20 Najnowsza wersja Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest opublikowana na stronie 

internetowej Trybunału: https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf (dostęp: 15.02.2020 

r.). 
21 B. Gronowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszukiwaniu efektywnej ochrony praw 

jednostki, Toruń 2011, s. 95. 
22 http://www.warszawapraga.so.gov.pl/index.php?id=715 (dostęp: 1.07.2019 r.) 
23 B. Gronowska, op. cit., s. 96. 
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państwa. Podkreślić należy, iż ochrona konwencyjna nie może zostać wyłączona co do 

określonej części państwa24. Jednakże wskazuje się, iż terytorialność jurysdykcji państwa 

może zostać ograniczona, w sytuacji gdy państwo de facto nie sprawuje władzy na całym 

terytorium kraju. Są to jednak nadzwyczajne sytuacje, np. ataki wojenne, przejęcie 

kontroli przez inne państwo w wyniku okupacji zbrojnej. Nie oznacza to jednak, iż 

państwo w tych przypadkach zawsze uniknie odpowiedzialności. Trybunał powinien 

ustalić, jaką postawę przyjęło państwo w konkretnej sytuacji oraz czy było one 

ograniczone w sprawowaniu swej władzy na tym terytorium, np. jeżeli mimo okupacji, 

państwo miało możliwość ochrony praw człowieka, nie może następnie zasłaniać się 

brakiem pełnej kontroli nad terytorium. Dotyczy to sytuacji, w której jurysdykcja innego 

państwa została wyłączona, np. z uwagi na okupację, wówczas okupowane tereny przez 

dane państwo, mogą podlegać jego jurysdykcji25. 

Mając na uwadze powyższe, podkreślić należy, iż koniecznymi warunkami 

postawienia zarzutów i poniesienia przez państwo odpowiedzialności na podstawie 

Konwencji jest jej ratyfikacja oraz sprawowanie faktycznej jurysdykcji na terytorium, w 

którym zostały naruszone prawa człowieka26. 

W skardze można zarzucić naruszenie praw wynikających także z Protokołów 

dodatkowych. Jednakże nieratyfikowane przez dane państwo protokoły i wynikające z 

nich gwarancje, nie mogą stanowić podstawy skargi przeciwko temu państwu. Polska nie 

ratyfikowała Protokołu dodatkowego nr 12, który ustanawia ogólny zakaz dyskryminacji: 

„korzystanie z każdego prawa przewidzianego w prawie powinno być zapewnione bez 

dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, 

przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do 

mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub z jakichkolwiek innych przyczyn”27. 

Natomiast nie oznacza to, iż Polsce nie można zarzucić dyskryminacji, gdyż już sama 

Konwencja zawiera zakaz w tym przedmiocie. Zgodnie z art. 14 EKPC: „korzystanie z 

praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez 

dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, 

przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do 

 
24 Wyrok ETPC z 21.06.2016 r., w sprawie Al-Dulimi i Montana Management Inc. p. Szwajcarii, skarga nr 

5809/08, § 138. 
25 Wyrok ETPC z 10.05.2001 r., w sprawie Cypr p. Turcji, skarga nr 25781/94, § 76–80. 
26 Al-Skeini i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, § 314. 
27 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzad-nie-podjal-decyzji-w-sprawie-ratyfikacji-protokolu-nr-12-do-

europejskiej-konwencji-praw (dostęp: 1.07.2019 r.). 
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mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn”. 

Warto zwrócić uwagę, że art. 14 EKPC – w przeciwieństwie do zakazu dyskryminacji 

wynikającego z Protokołu nr 12 – musi zawsze występować w powiązaniu z prawem 

zagwarantowanym w systemie Konwencji. 

W swoim orzecznictwie Trybunał przypomina o dwóch przesłankach, które 

muszą cechować osobę, aby ta mogła występować w charakterze skarżącego, tj. 

przynależność do jednej z kategorii osób wymienionych w art. 34 EKPC oraz 

udowodnienie statusu ofiary28. 

 

3.2.2. Kategorie skarżących 

 

3.2.2.1. Osoby 

 

Na podstawie art. 34 Konwencji wyodrębniono trzy kategorie skarżących. 

Jednym z podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi jest „każda osoba”. Natomiast 

nie zostało wprost wskazane, co należy rozumieć przez tak ogólne sformułowanie. W 

wersji francuskojęzycznej określenie te brzmi następująco: „toute personne physique” 

(osoba fizyczna). Odmiennie zaś przedstawiono to w wersji angielskiej Konwencji, 

zgodnie z którą pierwsza kategoria skarżących została wskazana jako „any person”. W 

ostatnim przypadku mowa o każdej osobie w znaczeniu szerokim, bez zawężania pojęcia 

do osoby fizycznej29. W tym miejscu należy odnieść się do art. 1 Protokołu Nr 130, w 

myśl którego każda osoba fizyczna i prawna posiada prawo do poszanowania własnego 

mienia. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, Konwencja wraz z jej protokołami powinna 

być spójna, rozumiana jako całość31, zatem pojęcie osoby należy rozumieć sensu largo. 

 Mając na uwadze powyższe wnioski, do kręgu skarżących zaliczyć należy 

zarówno osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność 

prawną, która nie jest osobą prawną. Podmioty inne niż osoby fizyczne, tj. osoby prawne, 

mogą wnieść zarzut naruszenia konwencyjnych wolności i praw, jeżeli gwarancje te są 

związane z ich naturą32. Wśród przykładów takich gwarancji wymienia się wolność 

 
28 Wyrok ETPC z 7.11.2013 r. w sprawie Vallianatos i inni p. Grecji, skarga nr 29381/09, 32684/09, § 47. 
29 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 128. 
30 Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Paryżu 

dnia 20 marca 1952 r., Dz. U. z 1995 r., nr 36, poz. 175. 
31 Wyrok ETPC z 12.07.2008 r. w sprawie Demir i Baykara p. Turcji, skarga nr 34503/97, § 66. 
32 H. Zięba-Załucka, System ochrony praw człowieka w RP, Rzeszów 2015, s. 188. 
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stowarzyszeń i zgromadzeń, prawo do rzetelnego postępowania sądowego. Wykluczyć 

natomiast należy zastosowanie do nich art. 2 (prawo do życia), 3 (zakaz tortur) i 5 (prawo 

do wolności i bezpieczeństwa osobistego) Konwencji. W imieniu osób prawnych np. 

spółki handlowej, skargę może wnieść organ uprawniony do reprezentacji tej osoby. 

Wskazuje się, iż występującym w imieniu spółki kapitałowej nie może być udziałowiec 

czy akcjonariusz33. Wyjątek od tej reguły może dotyczyć sytuacji, w której organ 

zarządzający faktycznie został pozbawiony możliwości działania34. 

Mając na uwadze podstawowy cel funkcjonowania Trybunału, tj. zapewnienie 

ochrony praw człowieka, pojęcie osoby najczęściej utożsamiane będzie z osobą fizyczną.  

W polskim systemie prawnym, w zakresie możliwości występowania przed 

sądami, istotne znaczenie ma zdolność do czynności prawnych oraz zdolność procesowa. 

Zgodnie z art. 65 Kodeksu postępowania cywilnego35 zdolność procesową posiadają 

m.in. osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób 

z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, mają oni zdolność sądową wyłącznie 

w sprawach, które wynikają z czynności prawnych, które mogą samodzielnie 

wykonywać. Wobec tego legitymację czynną do występowania przed sądami mają osoby 

posiadające zdolność procesową, nie zaś każdy człowiek. Jednakże pojęcie zdolności 

procesowej jest zagadnieniem krajowym, które nie wiąże Trybunału. Skargę może wnieść 

samodzielnie nawet osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych bądź mająca 

ograniczoną zdolność36. Do Trybunału trafia wiele skarg osób, które nie mają zdolności 

do czynności prawnych i które leczą się psychiatrycznie37. W takiej sytuacji państwo nie 

może skutecznie podnieść zarzutu, iż skargę wniosła osoba nieuprawniona według 

przepisów obowiązujących w kraju38. 

 Przyznać należy, iż małe dziecko z oczywistych względów nie będzie w stanie 

samodzielnie wnieść skargi do Trybunału. Najczęściej w takim przypadku skargę w 

imieniu małoletniego wnosi jego prawny opiekun. Trybunał rozważył sytuację, w której 

matka dziecka została pozbawiona władzy rodzicielskiej a pomiędzy nią a opiekunami 

dziecka istniał konflikt interesów (Scozzari i Giunta przeciwko Włochom39). Trybunał 

 
33 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 129. 
34 Wyrok ETPC z 24.10.1995 r. w sprawie Agrotexim i inni p. Grecji, skarga nr 14807/89, § 71. 
35 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 z 

późn. zm. 
36 Wyrok ETPC z 13.07.1995 r. w sprawie Van der Tang p. Hiszpanii, skarga nr 19382/92, § 53. 
37 Wyrok ETPC z 16.07.2009 r. w sprawie Zehentner p. Austrii, skarga nr 20082/02.  
38 H. Zięba-Załucka, op.cit., s. 188-189. 
39 Wyrok ETPC z 13.07.2000 r. w sprawie Scozzari i Giunta p. Włochom, skarga nr 39221/98, 41963/98, 

§ 138. 
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podkreślił, że sam status „matki dziecka” wystarczy, aby kobieta ta mogła wnieść skargę 

w imieniu dziecka. Trybunał przyjął również skargę wniesioną przez matkę ofiary 

bezpośredniej, która doznała poważnych uszkodzeń neurologicznych w czasie pobytu w 

szpitalu40. Trybunał w swym orzecznictwie podkreśla, iż ofiara bezpośrednia, po ustaniu 

przeszkody uniemożliwiającej jej potwierdzenie popierania skargi, powinna taką wolę 

wyrazić osobiście. Takie działanie pozwoli na uniknięcie ewentualnego zarzutu actio 

popularis41. 

Mając na uwadze powyższe rozważania, uznać należy, że skarga może być 

wniesiona za pośrednictwem innej osoby niż ofiara. Natomiast nie odnosi się to do 

sytuacji, w której skarga została wniesiona w imieniu osoby nieżyjącej. W tym ostatnim 

przypadku co do zasady skarga nie może zostać skutecznie wniesiona42. Istnieją jednak 

wyjątkowe sytuacje, przewidujące taką możliwość (vide: 4.3. Śmierć ofiary). 

 

3.2.3. Organizacja pozarządowa 

 

Jak wskazano w art. 34 Konwencji, skarżącymi mogą być także organizacje 

pozarządowe. Skoro Konwencja wyodrębnia wyłącznie organizacje pozarządowe, a 

contrario organizacje rządowe nie są uprawnione do tego, by skutecznie wnieść do 

Trybunału skargę. Jest to zrozumiała konstrukcja, ponieważ skarga indywidualna 

kierowana jest przeciwko państwu, które jest stroną Konwencji. Jeżeli organizacja 

rządowa miałaby możliwość wniesienia skargi, wówczas państwo byłoby jednocześnie 

skarżącym i stroną, przeciwko której skarga została wniesiona43. Zgodnie z 

orzecznictwem Trybunału, oprócz organów centralnych państwa, do organizacji 

rządowej zalicza się również organy terenowe, które sprawują funkcje publiczne44. 

Wobec tego organy te nie mogą wystąpić ze skargą indywidualną. 

W polskim systemie prawnym, w świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie45, organizacjami pozarządowymi (a 

więc uprawnionymi do wniesienia skargi) są osoby prawne, fundacje, stowarzyszenia i 

inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną a które nie 

 
40 Wyrok ETPC z 06.06.2017 r. w sprawie Kurt i inni p. Turcji, skarga nr 50772/11. 
41 M. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

Warszawa 2017, s. 113. 
42 Decyzja ETPC z 19.02.1998 r. w sprawie Kaya p. Turcji, skarga nr 158/1996. 
43 M. Nowicki, Wokół Konwencji..., s. 137. 
44 M. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, Warszawa 2011, s. 379. 
45 Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm. 
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posiadają osobowości prawnej. Organizacje takie nie działają dla osiągnięcia zysku i nie 

mogą być jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych46 lub przedsiębiorstwami, instytutami 

badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 

samorządowymi osobami prawnymi.  

Podmiotami, które nie mogą wnieść skargi (wymienionymi w art. 9 ustawy o 

finansach publicznych) są „organy władzy publicznej, w tym organy administracji 

rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki 

samorządu terytorialnego oraz ich związki, związki metropolitalne, jednostki budżetowe, 

samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki 

budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane 

przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze 

zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy 

Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, 

Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i 

samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z 

wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w 

ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego”. 

Przechodząc na grunt prawa międzynarodowego, do organizacji pozarządowych 

zalicza się osobę prawną, w tym również osobę prawa publicznego, bez względu na to, 

czy działa ona w celach zarobkowych – o ile nie pełni żadnych funkcji obejmujących 

swym zakresem władzy publicznej, gdyż osoba, która pełni władzę publiczną nie może 

wnieść skargi przeciwko państwu47. W przypadku spółek, fundacji czy stowarzyszeń, 

podmioty te można zaliczyć do kategorii „osób” bądź „organizacji pozarządowych”.  

W razie wątpliwości, czy dana organizacja jest podmiotem rządowym, należy 

mieć na uwadze, iż Trybunał kieruje się kryteriami, które skarżący powinien uwzględnić 

przed wniesieniem skargi. Po pierwsze, należy ustalić status prawny organizacji i prawa 

wynikające ze statusu. Po drugie, istotny jest rodzaj prowadzonej działalności, jej 

uwarunkowania a także stopień jej niezależności od władz państwowych48. Z uwagi na 

występujące niejasności co do tej materii, zasadne jest przywołanie orzeczenia, w którym 

 
46 Dz.U. z 2099 r., poz. 869 z późn. zm. 
47 Wyrok ETPC z 03.04.2012 r. w sprawie Kotov p. Rosji, skarga nr 54522/00, § 93. 
48 Wyrok ETPC z 30.03.2004 r. w sprawie Radio France i inni p. Francji, skarga nr 53984/00, § 26. 



25 

 

Trybunał pochylił się nad tą kwestią. Zapadło ono w sprawie Abdullah Demirbas i inni 

przeciwko Turcji49 w stanie faktycznym opisanym poniżej. 

Członek rady miejskiej opublikował artykuł, nakłaniający administrację lokalną 

do posługiwania się językami innymi niż urzędowy. Rada miejska podjęła uchwałę 

zainspirowaną tym pomysłem. Naczelny Sąd Administracyjny, w odniesieniu do podjętej 

uchwały, orzekł o rozwiązaniu rady oraz odwołaniu jej członka, z uwagi na działalność 

sprzeczną z ustawą o samorządzie lokalnym. Rada miejska wniosła do Trybunału skargę, 

zarzucając naruszenie art. 10 Konwencji, dotyczącego wolności wypowiedzi. Trybunał 

nie przeszedł do meritum sprawy lecz zbadał, czy rada miejska mogła wnieść skargę w 

swoim imieniu, czy należało traktować ją jako organizację rządową. Trybunał uprzednio 

ugruntował stanowisko, iż władze samorządowe nie mogą otrzymać statusu skarżącego, 

gdyż wykonują władzę publiczną. Nie ma znaczenia stopień zależności, ważny jest fakt, 

że ich działania łączą się z odpowiedzialnością państwa. Nie ma wątpliwości co do tego, 

że wydanie orzeczenia o rozwiązaniu rady miejskiej miało niekorzystne skutki dla 

skarżących, jednakże ich działania, tj. publikacja i uchwała, były podjęte w ramach 

urzędowych funkcji. Wobec tego ingerencja w wolność wypowiedzi skierowana była do 

gminy, a nie osobiście do członków jednego z jej organów. Wskazano, iż każda osoba 

może publikować treści w dowolnym języku, nawet jeśli jest członkiem organizacji 

rządowej, zgodnie z wolnością wypowiedzi, ale publikacja musi być wydana we własnym 

imieniu. W tej sprawie Trybunał uznał, iż członkowie organów gminy wykonywali 

uprawnienia związane ze sprawowaniem władzy publicznej, co w konsekwencji 

doprowadziło do odrzucenia skargi. 

 

3.2.4. Grupy jednostek 

 

Termin „grupa jednostek” został wyodrębniony obok osób i organizacji 

pozarządowych jako podmiot, który może wnieść skargę do ETPC. Nie jest to jednak 

tożsama konstrukcja znana polskiemu Kodeksowi postępowania cywilnego jako 

współuczestnictwo (art. 72 Kodeksu postępowania cywilnego50).  

 
49 Decyzja ETPC z 09.11.2010 r. w sprawie Abdullah Demirbas i inni p. Turcji, skarga nr 1093/08.  
50 Przepis ten brzmi: „kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, 

jeżeli przedmiot sporu stanowią: 1) prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie 

faktycznej i prawnej (współuczestnictwo materialne); 2) roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, 

oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona dla 

każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie (współuczestnictwo 

formalne)”. 
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Grupy jednostek tworzą osoby, które ze względu na określone powiązania 

posiadają wspólne cele i potrzeby, zaś występując do ETPC dążą do ochrony wspólnego 

prawa konwencyjnego. Postępowanie odnosi się do naruszenia jednakowych praw lub 

wolności każdego członka grupy. Grupa taka wyróżnia się na tle społeczeństwa. 

Przykładem grupy jednostek mogą być mniejszościowe grupy etniczne. Natomiast nie 

ma przeciwwskazań, by każda osoba wniosła skargę osobno. Pomiędzy osobami 

tworzącymi grupę jednostek nie musi istnieć więź prawna, natomiast istotne jest to, by 

wynik sprawy miał jednakowy wpływ na sytuację każdego członka grupy51. 

Trybunał przyjął, iż jednostki posiadające wspólną i istotną cechę 

kwalifikowane są jako jednostki wrażliwe52. ETPC po raz pierwszy odniósł się do tzw. 

koncepcji grup wrażliwych w sprawie D.H. i inni przeciwko Czechom53. Sprawa 

dotyczyła mniejszości romskiej. ETPC przyznał im szczególną ochronę prawną. W 

dalszych orzeczeniach Trybunał przyznał taką ochronę również nosicielom wirusa HIV54, 

osobom chorym psychicznie55, poszukującym azylu56, kobietom w ciąży należącym do 

mniejszości etnicznych57. Przyjmuje się, iż każda osoba należąca do danej grupy 

wrażliwej, niezależnie od jej własnych doświadczeń, zasługuje na szczególne 

traktowanie. 

W sprawie Guerra i inni przeciwko Włochom58, grupa skarżących liczyła 

czterdzieści osób. Wszyscy z nich byli mieszkańcami jednego miasteczka. W skardze 

wskazano, że niedaleko miejsca ich zamieszkania, budowana jest fabryka materiałów 

chemicznych, co stanowi dla nich istotne zagrożenie. Trybunał stwierdził, że tak 

wniesiona skarga jest dopuszczalna, gdyż każda z tych osób była uprawniona do 

pozyskania wiadomości na temat zagrożeń związanych z zamieszkiwaniem w pobliżu 

fabryki. 

Wskazuje się, że do ETPC wpływa coraz więcej skarg wnoszonych przez grupy 

jednostek ze względu na liczne migracje i związaną z tym wielokulturowość. Spoiwem 

jednostek, występujących jako jedna grupa, najczęściej jest wspólna religia, kultura lub 

narodowość. 

 
51 M. Domańska, Grupa jednostek jako podmiot poszukujący ochrony w postępowaniu przed ETPC. 

Koncepcja ochrony praw grup wrażliwych, „Studia Prawnicze”, 2019, nr 1 (217), passim. 
52 Ibidem, s. 34. 
53 Wyrok ETPC z 13.11.2007 r. w sprawie D.H. i inni p. Czechom, skarga nr 57325/00. 
54 Wyrok ETPC z 10.03.2011 r. w sprawie Kiyutin p. Rosji, skarga nr 2700/10. 
55 Wyrok ETPC z 20.05.2010 r. w sprawie Alajos Kiss p. Węgrom, skarga nr 38832/06. 
56 Wyrok ETPC z 21.01.2011 r. w sprawie M.S.S. p. Belgii i Grecji, skarga nr 30696/09. 
57 Wyrok ETPC z 08.11.2011 r. w sprawie V.C. p. Słowacji, skarga nr 18968/07. 
58 Wyrok ETPC z 19.02.1998 r. w sprawie Guerra i inni p. Włochom, skarga nr 14967/89. 
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3.3. Właściwość ratione loci (Krystian Kozikowski) 

  

Jednym z aspektów kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest 

właściwość miejscowa, określana mianem ratione loci. Skarga, która nie mieści się w 

zakresie jego właściwości, w tym także właściwości miejscowej, zostanie odrzucona jako 

niedopuszczalna59.  

Ratione loci zachowana zostanie jeżeli do naruszenia EKPC doszło w ramach 

jurysdykcji państwa, przeciwko któremu skargę wniesiono bądź na kontrolowanym 

efektywnie przez to państwo terytorium60. Nawiązujący do wspomnianej jurysdykcji art. 

1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowi, że: „Wysokie Układające się strony 

zapewniają każdemu człowiekowi, podlegającemu ich jurysdykcji, prawa i wolności 

określone w Rozdziale I niniejszej Konwencji”. Przytoczony przepis należy uznać za 

obrazujący jej zwykłe i terytorialne pojęcie61. Zwłaszcza z zawartych w nim słów: 

„podlegającemu ich jurysdykcji” wnioskować można, że chodzi tu przede wszystkim o 

charakter terytorialny tej kompetencji. Z przytoczonego fragmentu wynika również 

domniemanie sprawowania jurysdykcji przez państwo na całym jego obszarze. Pamiętać 

należy, że domniemanie to ograniczone może zostać jednak w wyniku zaistnienia 

okoliczności szczególnych, nie pozwalających na sprawowanie władzy na części 

terytorium do niego należącej. Zaliczyć można do nich np. akty rebelii czy wojny, 

okupację przez wojsko należące do innego państwa, w wyniku której sprawuje ono 

skuteczną kontrolę nad danym regionem,  bądź też podjęcie przez inne państwo działań, 

których celem jest wsparcie utworzenia na wspomnianym terytorium struktur państwa 

separatystycznego62. 

Sprawowanie jurysdykcji jest koniecznym warunkiem pociągnięcia państwa do 

odpowiedzialności za działania lub zaniechania naruszające prawa wynikające z EKPC63. 

Zasadniczo jak już wspomniano ma ona terytorialny charakter64. Trybunał rozpatrując 

sprawę Loizidou przeciwko Turcji65 w zastrzeżeniach wstępnych przypomniał jednak, że 

 
59 L. Garlicki, Komentarz do EKPC. Tom II, s. 182-183. 
60 Europejski Trybunał Praw Człowieka, Praktyczny przewodnik w sprawie kryteriów dopuszczalności, s. 

47. Dalej jako Praktyczny przewodnik. 
61 Wyrok ETPC z 07.01.2010 r. w sprawie Rantsev p. Cyprowi i Rosji, skarga nr 25965/04, § 206. 
62 Wyrok ETPC z 08.07.2004 r. w sprawie Ilaşcu i inni p. Mołdawii i Rosji, skarga nr 48787/99. § 312. 
63 Ilaşcu i inni p. Mołdawii i Rosji, § 311. 
64 Wyrok ETPC z 23.02.2012 r. w sprawie Hirsi Jamaa i inni p. Włochom, skarga nr 27765/09, § 71. 
65 Wyrok ETPC z 23.03.1995 r. w sprawie Loizidou p. Turcji (zastrzeżenia wstępne), skarga nr 15318/89, 

§ 62. 
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chociaż art.1 EKPC ustala niejako granice jej obowiązywania to pojęcie jurysdykcji 

zgodnie z tym przepisem nie ogranicza się tylko i wyłącznie do terytorium krajowego 

umawiających się stron. W wyjątkowych przypadkach działania państw dokonane lub 

wywołujące określone skutki poza ich terytoriami także mogą stanowić jej przejawy66. 

Zdaniem ETPC, nie wolno bowiem interpretować artykułu 1 Konwencji w sposób, który 

umożliwiałby wysokim układającym się stronom dokonywanie naruszeń praw z niej 

wynikających (zabronionych na ich własnym terytorium) na terytorium należącym do 

innych państw67. 

W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału przedstawiono szereg 

okoliczności wyjątkowych, które prowadzić mogą do występowania tzw. eksterytorialnej 

jurysdykcji68. Warto w tym miejscu przytoczyć kilka z nich celem unaocznienia tego, 

kiedy może dojść do powstania odpowiedzialności państwa na skutek działań mających 

miejsce poza jego terytorium. Zdaniem Trybunału jurysdykcja poza-terytorialna ma 

miejsce m.in. w przypadku działań przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych. 

Dzieje się tak, gdyż w wyniku tych działań sprowadzają oni osoby lub mienie pod 

jurysdykcję państwa,  które reprezentują w takim stopniu, w jakim sprawują nad nimi 

władzę, przebywając na terytorium zagranicznym. Państwo ponosi więc tutaj 

odpowiedzialność na tyle, na ile poprzez swoje działania lub zaniechania przedstawiciele 

ci zdołają wywrzeć wpływ na wspomniane mienie czy osoby69. Zasadę tą Komisja 

przywołała np. przy okazji sprawy M. przeciwko Danii, w której skarżący podnosił, że 

naruszone zostały m. in. jego prawa wynikające z art.5  Konwencji, czy też jego prawo 

do swobodnego poruszania się po terytorium Danii, gdyż został usunięty z duńskiej 

ambasady znajdującej się na terenie Berlina (a następnie aresztowany) przez policję, która 

wezwana została z polecenia ambasadora Danii. Chociaż Komisja nie uznała skargi za 

zasadną w konkretnych okolicznościach sprawy to w swojej decyzji zwróciła uwagę na 

istnienie możliwości rozciągnięcia jurysdykcji państwa właśnie w wyniku działań jego 

dyplomatycznych przedstawicieli. 

Kolejnym uznanym przypadkiem jurysdykcji eksterytorialnej państwa na obcym 

terytorium jest sytuacja gdy „za zgodą, zaproszeniem lub przyzwoleniem rządu tego 

terytorium, wykonuje ono wszystkie lub niektóre uprawnienia władzy publicznej 

 
66 Decyzja ETPC z 12.12.2001 r. w sprawie Banković i inni p. Belgii i innym, skarga nr 52207/99, § 67. 
67 Wyrok ETPC z 24.06.2008 r. w sprawie Solomou i inni p. Turcji, skarga nr 36832/97, § 45. 
68 Al-Skeini i inni p. Wielkiej Brytanii, § 132. 
69 Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 14.10.1992 r. w sprawie M. p. Danii, skarga nr  

17392/90. Por. też. Al Skeini i inni p. Wielkiej Brytanii, § 134. 
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normalnie wykonywane przez ten rząd”70.  Również przypadki użycia siły przez 

funkcjonariuszy państwa, którzy działali poza jego granicami w pewnych 

okolicznościach mogą spowodować rozciągniecie jurysdykcji tego państwa na osobę 

względem której siły tej użyto71. Warto w tym względzie zwrócić uwagę na rozważania 

poczynione przez Trybunał w decyzji Banković i inni przeciwko Belgii i innym72, gdzie 

chodziło o kwestię zasadności rozszerzenia zakresu jurysdykcji pozwanych państw poza 

ich własne terytoria na skutek zbombardowania przez nie stacji Radiowo – Telewizyjnej 

Srbijs znajdującej się w Belgradzie. 

Ponadto w wyniku działań wojskowych (zgodnych lub niezgodnych z prawem) 

na skutek których państwo sprawuje skuteczną kontrolę (czy to poprzez działanie sił 

zbrojnych, czy też przez podległą mu administrację lokalną) nad obszarem będącym poza 

jego terytorium, może dojść do powstania odpowiedzialności tego państwa73. 

Przykładowo w zastrzeżeniach wstępnych sprawy Loizidou przeciwko Turcji, Europejski 

Trybunał Praw Człowieka dał do zrozumienia, że Turcja w wyniku działań swoich wojsk 

na obszarze Tureckiej Republiki Cypru Północnego (w wyniku których zdaniem 

skarżących naruszone zostały ich prawa m.in. do korzystania z mienia) może zostać 

uznana za państwo sprawujące jurysdykcje na tym terytorium. Trybunał zauważa 

również, że także w odniesieniu do działań przeprowadzanych na pokładzie statków 

pływających lub latających pod banderą danego państwa lub w nim zarejestrowanych ma 

miejsce sprawowanie jego jurysdykcji poza-terytorialnej74. Stanowisko to potwierdzone 

zostało m.in. w sprawie Hirsi Jamaa i inni przeciwko Włochom. Chodziło tutaj o 

przechwycenie przez statki włoskiej Policji Skarbowej i Straży Przybrzeżnej uchodźców 

z Libii, próbujących dostać się do Włoch. Statki te eskortowały uchodźców z powrotem 

do Libii, wbrew ich woli. Zdaniem skarżących naraziło ich to na ryzyko powrotu do 

Somalii i Erytrei skąd pochodzili, gdyż w Libii nie gwarantowano pomocy uchodźcom i 

osobom ubiegającym się o azyl. Ponadto skarżący twierdzili, że Włochy dopuściły się 

arbitralnego ich wydalenia z naruszeniem Konwencji, uniemożliwiając im chociażby 

zakwestionowanie powrotu do Libii. Trybunał uznał w tej sprawie jurysdykcję Włoch w 

 
70 Wyrok ETPC z16.09.2014 r. w sprawie Hassan p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 29750/09, § 74. 
71 Al-Skeini i inni p. Wielkiej Brytanii, § 136. 
72 Banković i inni p. Belgii i innym. 
73 Loizidou p. Turcji (zastrzeżenia wstępne), § 62. Por. też Ilaşcu i inni p. Mołdawii i Rosji, § 314 oraz 

wyrok ETPC z 10.05.2001 r. w sprawie Cypr p. Turcji, skarga nr 25781/94, § 77-81. 
74 Hirsi Jamaa i inni p. Włochom, § 75-77 oraz wyrok ETPC z 29.03.2010 r. w sprawie Medvedyev i inni 

p. Francji, skarga nr 3394/03, § 65. 
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odniesieniu do skarżących z uwagi na fakt, iż wydarzenia o których mowa rozgrywały 

się na pokładach włoskich statków. 

Pamiętać należy, że to terytorialność pozostaje podstawową regułą, która określa 

zakres przestrzenny stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Odstępstwa od 

niej konstruuje się mając na uwadze zasady towarzyszące interpretacjom wyjątków i 

przede wszystkim w sytuacjach gdy znajdują one odpowiednie uzasadnienie w 

respektowanych zasadach prawa międzynarodowego75.  

Warto też odnieść się do kwestii terytoriów zależnych od państw-stron. Art. 56 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zapewnia układającym się państwom 

mechanizm,  przy pomocy którego mogą one rozszerzyć zastosowanie postanowień 

Konwencji na wszystkie bądź wybrane terytoria za których stosunki międzynarodowe 

państwa te są odpowiedzialne oraz uznać w odniesieniu do nich kompetencję 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do przyjmowania skarg 76. Jeżeli państwo nie 

złoży deklaracji na podstawie art. 56 Konwencji to Trybunał jest zobowiązany wówczas 

do stwierdzenia, że skarga jest niezgodna ratione loci77. 

W sytuacji gdy działania mające miejsce poza terytorium państwa będącego 

stroną Konwencji stanowią podstawę zarzutu, rząd ma możliwość wniesienia 

zastrzeżenia wstępnego twierdząc, iż dana skarga jest niedopuszczalna ratione loci w 

zakresie, w jakim jest skierowana przeciwko niemu78. Zastrzeżenie to zostanie wówczas 

zbadane w oparciu o wspomniany już art.1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka79. 

 

3.4. Właściwość ratione temporis (Paweł Ośko) 

 

Trybunał opiera się na ogólnych zasadach prawa międzynarodowego, w tym 

braku mocy wstecznej traktatów. W związku z tym, państwo związane Konwencją nie 

ponosi odpowiedzialności na jej gruncie za fakty, które miały miejsce przed wejściem 

Konwencji do porządku prawnego określonego państwa80. 

 
75 L. Garlicki, Komentarz do EKPC. Tom I, s. 44. 
76 Decyzja ETPC z 11.12.2012 r. w sprawie Chagos Islanders p. Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 

35622/04, § 72. 
77 Decyzja ETPC z 25.11.1999 r. w sprawie Yonghong p. Portugalii, skarga nr 50887/99. 
78 Wyrok ETPC z 30.08.2016 r. w sprawie Turturica i Casian p. Republice Mołdawii i Rosji, skargi nr 

28648/06, 18832/07, § 24. Por. też Rantsev p. Cyprowi i Rosji, § 203 – podane za: Praktyczny przewodnik,  

s. 47. 
79 Praktyczny przewodnik, s. 47. 
80 Wyrok ETPC (Wielkiej Izby) z 06.03.2006 r. w sprawie Blečić p. Chorwacji, skarga nr 59532/00, § 70, 

Wyrok ETPC (Wielkiej Izby) z 09.04.2009 r. w sprawie Šilih p. Słowenii, skarga nr 71463/01, § 140, wyrok 
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Datę ratyfikacji Konwencji określa się w doktrynie mianem daty krytycznej lub 

daty początkowej. Jurysdykcji Trybunału podlegają fakty, które miały miejsce po 

nastąpieniu tej daty, przy czym mogą one być przedłużeniem wcześniej istniejącej 

sytuacji81. Mimo tego, iż Trybunał nie może brać jako podstawy rozstrzygnięcia faktów 

sprzed daty krytycznej, to uwzględnia je w ramach związku między nimi, a naruszeniami 

Konwencji, które miały miejsce po tej dacie, o czym będzie mowa w dalszej części.  

Jurysdykcja czasowa jest badana  przez Trybunał z urzędu i na każdym etapie 

postępowania, gdyż jest kryterium decydującym o jurysdykcji Trybunału, a nie wyłącznie 

przesłanką dopuszczalności skargi w wąskim tego słowa znaczeniu82. 

Sposób określania jurysdykcji czasowej został sformułowany w wyroku 

Wielkiej Izby w sprawie Blečić przeciwko Chorwacji. Zgodnie z nim, jurysdykcję 

temporalną ustala się odnosząc się do faktów będących przedmiotem naruszenia, stąd 

bardzo istotne jest ich precyzyjne umieszczenie w czasie. W sytuacji, gdy rozstrzygnięcie 

kończące trwające postępowanie, którego przedmiot miał miejsce przed datą krytyczną, 

zostało wydane już po dacie ratyfikacji, to wówczas poddanie ich jurysdykcji Trybunału 

spowodowałoby niedopuszczalny skutek retroaktywny oddziaływania Konwencji, 

poprzez wydanie wyroku w sprawie dotyczącej faktów sprzed ratyfikacji83. 

Od powyższej zasady istnieje wyjątek i dotyczy sytuacji, gdy zdarzeniem byłaby 

niezgodna z prawem śmierć człowieka przed datą krytyczną, a postępowanie w sprawie 

śmierci  tej osoby prowadzono by przynajmniej częściowo po ratyfikacji Konwencji. 

Kamieniem milowym w określeniu odpowiedzialności państwa za działania proceduralne 

w takich przypadkach był wyrok Wielkiej Izby w sprawie Šilih przeciwko Słowenii, gdzie 

„oderwano” obowiązek przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci od faktu 

jej wystąpienia przed datą krytyczną. Pozytywny obowiązek państwa, dotyczący 

procedury prowadzenia skutecznego śledztwa, rodzący się na tle art. 2 EKPC podlega 

jurysdykcji Trybunału,  nawet wówczas gdy sama śmierć miałaby miejsce przed datą 

krytyczną. Koniecznym jest jednak wystąpienie rzeczywistego związku między 

wydarzeniem będącym materialnym naruszeniem art. 2 EKPC a wejściem w życie 

Konwencji wobec pozwanego państwa. 

 
ETPC (Wielkiej Izby) z 19.09.2009 r. w sprawie Varnava i inni p. Turcji, skargi nr 16064/90, 16065/90, 

16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90 § 130. 
81 Wyrok ETPC z 11.01.2000 r. w sprawie Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão i inni p. Portugalii, skargi 

nr 29813/96, 30229/96, § 43. 
82 Blečić p. Chorwacji (Wielka Izba), § 67. 
83 Blečić p. Chorwacji (Wielka Izba), § 74. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["blecic"],"itemid":["001-72688"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Šilih"],"itemid":["001-92142"]}
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Orzecznictwo Trybunału odnosząc się do testu rzeczywistego związku, określa, 

że aby on wystąpił, konieczne jest spełnienie łączne dwóch przesłanek. Po pierwsze, czas, 

który upłynął od momentu śmierci do przyjęcia Konwencji przez państwo musi być 

rozsądnie krótki. Po drugie zaś, istotna część śledztwa powinna być przeprowadzona w 

okresie, kiedy Konwencja była już częścią porządku prawnego państwa, bowiem 

jurysdykcji Trybunału podlegają wyłącznie procedury bądź ich części, które miały 

miejsce po ratyfikacji Konwencji.  

W orzeczeniu Janowiec i inni przeciwko Rosji Trybunał stwierdził, że w 

przypadku „rzeczywistego związku” termin pomiędzy śmiercią osoby a datą krytyczną 

co do zasady nie powinien przekraczać 10 lat84. Warto jednak zauważyć, iż o ile w sprawie 

Blecić, czas który upłynął od śmierci do ratyfikacji Konwencji przez Chorwację wynosił 

niecały rok, a w sprawie Przemyk przeciwko Polsce – 10 lat, to w sprawie Mladenović 

przeciwko Serbii pomiędzy śmiercią osoby a datą krytyczną upłynęło aż 13 lat. Warto 

zauważyć, że postępowanie w sprawie Przemyk trwało 20 lat, z czego aż 17 lat już po 

ratyfikacji Konwencji. W takiej sytuacji, gdy zdecydowana większość postępowania 

dotycząca obowiązków pozytywnych państwa wynikających z art. 2 EKPC miała miejsce 

po dacie krytycznej, Trybunał uznał, że jest właściwy temporalnie do zbadania sprawy85.  

W szczególnych sytuacjach, gdy test rzeczywistego związku nie da 

pozytywnego rezultatu z powodu tego, że czas, który minął od ratyfikacji Konwencji nie 

będzie rozsądnie krótki, Trybunał zastosuje test wartości Konwencji. Jego wymagania 

zostaną spełnione, gdy czyn rodzący odpowiedzialność państwa na gruncie 

proceduralnym ma poważniejszy wymiar niż zwykłe przestępstwo i stanowi negację 

podstawowych wartości Konwencji. Mogą być to na przykład zbrodnie wojenne albo 

zbrodnie przeciwko ludzkości86. Należy jednak pamiętać, iż test wartości Konwencji nie 

rozciąga odpowiedzialności Państwa w sposób nieograniczony w czasie – w wyroku 

Wielkiej Izby w sprawie Janowiec i inni Trybunał uznał, iż nie ma kognicji w zakresie 

obowiązku proceduralnego na tle art. 2 EKPC w sytuacji, gdy wydarzenie będące 

„negacją podstawowych wartości Konwencji” miało miejsce przed przyjęciem 

Konwencji, które nastąpiło 4 listopada 1950 r. W związku z tym, w powyższej sprawie, 

 
84 Wyrok ETPC (Wielkiej Izby) z 21.10.2013 r. w sprawie Janowiec i inni p. Rosji, skargi nr 55508/07, 

29520/09, § 146. 
85 Wyrok ETPC z 17.09.2013 r. w sprawie Przemyk p. Polsce, skarga nr 22426/11, § 55. 
86 M. A. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 156. 
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obowiązek proceduralny wynikający z art. 2 Konwencji nie miał zastosowania wobec 

Zbrodni Katyńskiej. 

 

3.5. Właściwość ratione materiae (Maciej Lubiszewski) 

 

Jak już wspomniano we wprowadzeniu do niniejszego rozdziału, 

niekompatybilność skargi ratione materiae87 zachodzi m.in. w sytuacji, gdy skarga 

dotyczy prawa, które w ogóle nie jest gwarantowane w Konwencji lub jej protokołach. 

Jest to przypadek stosunkowo rzadki. W jednej ze stosunkowo niedawnych skarg 

skarżący (więźniowie, którzy otrzymali skierowanie do pracy) twierdzili, iż władze 

krajowe naruszyły ich prawa wypłacając wynagrodzenie w wysokości jedynie połowy 

najniższego wynagrodzenia za pracę świadczoną w pełnym wymiarze godzinowym. 

Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną stwierdzając m.in., że w Konwencji ma prawa 

do otrzymywania wynagrodzenia określonej wysokości88. W innej sprawie Trybunał 

uznał, że Konwencja nie gwarantuje udziału w referendum i uznał za niezgodną ratione 

materiae z Konwencją skargę więźniów, którym odmówiono prawa do oddania głosów 

w referendum niepodległościowym przeprowadzonym w Szkocji w 2014 r.89 

Znacznie częstszym przypadkiem jest stwierdzenie materialnej 

niekompatybilności skargi z tego względu, że wprawdzie dotyczy ona prawa 

gwarantowanego w Konwencji, jednak w zakresie znajdującym się poza substancją 

konwencyjnie chronioną.   

Zorientowanie się w zakresie poszczególnych gwarancji wymaga dobrej 

znajomości orzecznictwa strasburskiego i literatury przedmiotu. Nie jest celem 

niniejszego Podręcznika omówienie treści poszczególnych praw zawartych w Konwencji 

i jej protokołach. Ze względu na wymogi redakcyjne ograniczę się do najczęstszych 

przypadków niedopuszczalności skargi ze względu na jej niezgodność ratione materiae.  

Trybunał wielokrotnie uznawał za niezgodne z właściwością ratione materiae 

skargi, w których zarzucano władzom krajowym naruszenie art. 6 EKPC, gwarantującego 

prawo do słusznego procesu sądowego. Skarżący domagali się w nich uznania, że 

prowadzone w ich sprawach postępowania sądowe nie spełniały wymogów określonych 

 
87 Będę ją określał również mianem niekompatybilności materialnej. 
88 Decyzja z 13.03.2018 r. w sprawie Krzysztof Dobrowolski i inni p. Polsce, skarga nr 45651/11, § 25 in 

fine. 
89 Decyzja z 13.06.2017 r. w sprawie Moohan and Gillon p. Wielkiej Brytanii, skargi nr 22962/15, 

23345/15, § 42-43. 
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w tym przepisie, ewentualnie, że z różnych przyczyn nie mogli skierować swych spraw 

na drogę sądową. Trybunał badając właściwość ratione materiae jest zobowiązany 

ustalić, czy sprawa skarżącego wchodzi w zakres art. 6 Konwencji. Dotychczasowa 

praktyka orzecznicza pozwala wskazać czynniki, które bierze pod uwagę Trybunał 

dokonując tego ustalenia. 

Tradycyjnie wyróżnia się dwa aspekty art. 6 EKPC: cywilny i karny. Aspekt 

cywilny wejdzie w grę, gdy spełnione będą trzy przesłanki. Po pierwsze, sprawa musi 

dotyczyć prawa lub obowiązku o charakterze cywilnym. Po drugie, sprawa musi osiągnąć 

intensywność rzeczywistego i poważnego sporu dotyczącego prawa lub obowiązku o 

charakterze cywilnym. Po trzecie, postępowanie, którego dotyczy skarga ma służyć 

rozstrzygnięciu tego sporu. 

Zakres spraw, które dotyczą praw i obowiązków o charakterze cywilnym jest 

bardzo szeroki. Pojęcie „praw i obowiązków o charakterze cywilnym” ma charakter 

autonomiczny, co oznacza, że Trybunał nie jest związany krajową klasyfikacją tych praw 

i obowiązków. W konsekwencji, w tej kategorii z pewnością zmieszczą się prawa lub 

obowiązki wprost określone w prawie prywatnym (cywilnym) pozwanego państwa lub 

wywiedzione (np. przez sąd krajowy) z treści tego prawa, a więc sprawy dotyczące np. 

umów cywilnoprawnych, umów o pracę, obowiązków odszkodowawczych, 

dziedziczenia czy też prawa rodzinnego90.  

Do spraw dotyczących praw i obowiązków o charakterze cywilnym Trybunał 

zalicza również sprawy zwykle związane ze stosowaniem prawa publicznego 

(administracyjnego), o ile wpływają one na cywilnoprawną sytuację jednostki, elementy 

cywilnoprawne tych spraw przeważają nad elementami publicznoprawnymi, a przedmiot 

sprawy ma charakter pieniężny91. W grę wejdą m.in.: 

• procedury administracyjne bezpośrednio związane z prawem własności: 

wywłaszczenie, planowanie przestrzenne itp.; 

• postępowania prowadzone przez organy administracji publicznej związane z 

podejmowaniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem zawodu: 

udzielanie lub cofnięcie koncesji, wpis do rejestru zawodowego; 

• postępowania dyscyplinarne prowadzone przed organami samorządu 

zawodowego dotyczące prawa do wykonywania zawodu. 

 
90 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom I, s. 263. 
91 Ibidem. 



35 

 

Co ważne, prawa lub obowiązki o charakterze cywilnym, których ma dotyczyć 

spór nie muszą być prawami zagwarantowanymi w Konwencji92. W tym zakresie 

przesądzająca jest treść prawa krajowego93. Może okazać się, że prawo krajowe nie 

chroni danego prawa o charakterze cywilnym – takie materialnoprawne ograniczenia co 

do zasady wyłączą zastosowanie art. 6 EKPC. W niektórych okolicznościach prawo 

krajowe może ograniczać możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej, a więc 

zawierać ograniczenia proceduralne. W takich przypadkach art. 6 EKPC może znaleźć 

zastosowanie, zaś Trybunał będzie musiał rozważyć, czy ograniczenia proceduralne były 

proporcjonalne. 

Można również wskazać sprawy, które konsekwentnie są uznawane przez 

Trybunał za niewchodzące w zakres cywilnego aspektu art. 6 EKPC. Do tej grupy 

zaliczane są postępowania podatkowe, w których dominuje element publicznoprawny94. 

Przez długi czas za nieobjęte gwarancjami art. 6 Konwencji uznawane były spory 

urzędnicze, ze względu na szczególny status urzędnika wykonującego zadania i funkcje 

publiczne. Obecnie spory pomiędzy urzędnikiem a państwem (np. wynikające ze 

stosunku pracy) co do zasady stanowią sprawy dotyczące praw i obowiązków o 

charakterze cywilnym, chyba, że takie wyłączenie wynika wprost z prawa krajowego i 

jest uzasadnione rozsądnymi powodami, które realizują ważny interes publiczny95. 

Kolejnym wymogiem, który musi być spełniony, aby postępowanie krajowe 

weszło w zakres cywilnego aspektu art. 6 EKPC jest istnienie rzeczywistego i poważnego 

sporu co do prawa lub obowiązku o charakterze cywilnym. Oznacza to konieczność 

wystąpienia różnicy poglądów pomiędzy osobami96 co do istnienia lub treści określonego 

prawa lub obowiązku. W ramach takiego sporu prawnego może wystąpić również spór 

co do faktów. Dowodem istnienia sporu jest z całą pewnością skuteczne skierowanie go 

na drogę sądową, aczkolwiek prowadzenie sporu w postępowaniu niesądowym nie 

wyklucza możliwości objęcia go zakresem art. 6 Konwencji. Wymóg istnienia 

rzeczywistego sporu nie zostanie spełniony w przypadku sporu hipotetycznego, np. 

 
92 Por. np. wyrok ETPC z 26.03.1992 r. w sprawie Éditions Périscope p. Francji, skarga nr 11760/85, § 35. 
93 Por. np. decyzja ETPC z 5.01.2010 r. w sprawie Penttinen p. Finlandii, skarga nr 9125/07, w której 

Trybunał uznał, że prawo krajowe przyznawało skarżącemu prawo do ubiegania się do wakujące 

stanowisko urzędnicze. 
94 W szczególnym okolicznościach postępowania podatkowe wejdą w zakres karnego aspektu art. 6 

Konwencji. Chodzi o przypadki nałożenia na podatnika obciążeń z tytułu zaległości podatkowej, których 

wysokość przemawia za represyjnym charakterem reakcji organu podatkowego zmierzającego nie tyle do 

odzyskania należnych danin, ile o zniechęcenie podatników do unikania płacenia podatków. 
95 Są to tzw. kryteria ze sprawy Eskelinen – por. wyrok ETPC z 19.04.2007 r w sprawie Vilho Ekselinen 

przeciwko Finlandii, skarga nr 63235/00. 
96 Ewentualnie pomiędzy skarżącym a instytucją publiczną. 
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prowadzonego na gruncie projektowanych zmian ustawodawczych97. W jednej z 

niedawnych spraw Trybunał ustalił, że skarżący nie kwestionował faktu prawomocnego 

skazania go za przestępstwo, a jedynie podważał decyzję o skreśleniu go z listy 

notariuszy, która była prostą prawną konsekwencją tego skazania. W takim przypadku 

Trybunał doszedł do konkluzji o braku istnienia rzeczywistego sporu98.  

Wreszcie trzecim warunkiem zastosowania cywilnego aspektu art. 6 EKPC do 

danego postępowania jest jego bezpośredni i decydujący wpływ na rozstrzygnięcie w 

przedmiocie danego prawa lub obowiązku o charakterze cywilnoprawnym. Wymóg ten 

jest konsekwencją wykluczenia możliwości wnoszenia do Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka skarg w interesie publicznym (actio popularis), a więc zaskarżenia 

samego faktu obowiązywania pewnych norm krajowych bądź wydania rozstrzygnięcia 

sądowego przez osoby, które nie są bezpośrednio dotknięte daną normą lub 

rozstrzygnięciem99. 

Poza zakresem art. 6 Konwencji znajdą się postępowania wykazujące jedynie 

luźny związek z prawem lub odległe i przypadkowe skutki w sferze prawa100. 

Przykładowo Trybunał uznał, że postępowanie dotyczące przedłużenia koncesji dla 

elektrowni atomowej nie miało bezpośredniego związku z prawem skarżących do 

ochrony ich integralności fizycznej. Skarżący nie udowodnili, by funkcjonowanie 

elektrowni naraziło ich osobiście na niebezpieczeństwo, które było nie tylko poważne, 

ale także konkretne, a przede wszystkim nieuchronne101. Mimo, iż to stanowisko 

Trybunału spotkało się z krytyką102, zostało potwierdzone w kolejnym orzeczeniu 

Wielkiej Izby dotyczącym elektrowni atomowej103. Co więcej, w niedawnym 

rozstrzygnięciu Trybunał uznał, że postępowanie dotyczące planu zagospodarowania 

przestrzennego, w którym przewidziano budowę elektrowni wiatrowych lokalizowanych 

w odpowiedniej odległości od domów skarżących nie było wystawiło ich na poważną i 

konkretną szkodę, a więc nie było bezpośrednio rozstrzygające dla praw skarżących104. 

Również postępowanie prowadzone przez organy nadzoru budowlanego wszczęte przez 

 
97 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom I, s. 259. 
98 Decyzja ETPC z 18.06.2019 r., w sprawie Yankov p. Bułgarii, skarga nr 44768/10, § 26-27. 
99 Por. m.in. wyrok ETPC z 24.02.2009 r. w sprawie L'Érablière A.S.B.L. p. Belgii, skarga nr 49230/07, § 

29. 
100 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom I, s. 259. 
101 Wyrok ETPC (Wielkiej Izby) z 26.08.1997 r. w sprawie Balmer-Schafroth i in. p. Szwajcarii, skarga nr 

22110/93, § 40. 
102 Aż ośmiu sędziów Wielkiej Izby głosowało przeciwko takiemu rozstrzygnięciu. 
103 Wyrok ETPC (Wielka Izba) z 04.06.2000 r. w sprawie Athanassoglou i inni p. Szwajcarii, skarga nr 

27644/95, § 51 i n. To rozstrzygnięcie również nie zapadło jednogłośnie. 
104 Decyzja ETPC z 19.11.2019 r. w sprawie Vecbaštika i inni p. Łotwie, skarga nr 52499/11, § 70. 
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skarżącą, która twierdziła, że na sąsiadujących działkach naruszono przepisy prawa 

budowlanego nie zostało uznane za mające bezpośredni związek z ochroną praw 

skarżącej105.  

Dla kontrastu warto przywołać orzeczenie w sprawie Gorraiz Lizarraga, w 

którym postępowania związane z budową zapory wodnej wykazywały bezpośredni 

związek z prawami skarżących, których domy zostałyby zalane w efekcie wybudowania 

zapory106. 

Aspekt karny art. 6 Konwencji ma zastosowanie do postępowań prowadzonych 

w celu rozstrzygnięcia o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko osobie 

sprawie karnej. Pojęcia „oskarżenie” i „sprawa karna” mają znaczenie autonomiczne, co 

oznacza, że – podobnie jak w przypadku „praw i obowiązków o charakterze cywilnym” 

– Trybunał nie jest związany prawnokrajową kwalifikacją danej sprawy. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ETPC, ,,oskarżenie w sprawie karnej 

powstaje w momencie, w którym odpowiednie władze oficjalnie poinformują daną osobę 

o istnieniu wobec niej podejrzenia o popełnieniu przestępstwa lub w momencie, w którym 

czynności podjęte przez władze w wyniku tego podejrzenia znacząco wpłyną na sytuację 

tej osoby.”107 Gwarancje wynikające z karnego aspektu art. 6 EKPC stają się wymagalne, 

gdy władze mają wiarygodne powody, aby podejrzewać osobą o popełnienie 

przestępstwa. W grę zatem wejdą czynności podejmowane jeszcze w fazie 

przygotowawczej takiej jak: przesłuchanie danej osoby, zatrzymanie jej czy też 

przeszukanie jeszcze przed formalnym przedstawieniem zarzutów. 

To, czy dane postępowanie jest sprawą karną w rozumieniu art. 6 EKPC jest 

rozpatrywane przy uwzględnieniu tzw. kryteriów ze sprawy Engel108. Trybunał bierze 

pod uwagę: zaklasyfikowanie sprawy w prawie krajowym, charakter czynu oraz 

charakter sankcji, która może być wymierzona w efekcie prowadzonego postępowania. 

W konsekwencji za sprawę karną może być uznane nie tylko postępowanie prowadzone 

przez sąd karny zmierzające do ukarania przestępcy, ale także postępowanie 

lustracyjne109, sprawy o  wykroczenia drogowe karane grzywną, utratą prawa jazdy lub 

 
105 Decyzja ETPC z 17.10.2017 r. w sprawie Wilk p. Polsce, skarga nr 64719/09, § 34. 
106 Wyrok ETPC z 27.04.2004 r. w sprawie Gorraiz Lizarraga i inni p. Hiszpanii, skarga nr 62543/00, § 46-

47. 
107 Por. np. wyrok ETPC (Wielkiej Izby) z 13.09.2016 r. w sprawie Ibrahim i inni p. Wielkiej Brytanii, 

skargi nr 50541/08, 50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 249. 
108 Wyrok ETPC z 21.11.1976 r. w sprawie Engel i inni p. Holandii, skargi nr 5100/71; 5101/71; 5102/71; 

5354/72; 5370/72, § 82 i n. 
109 Decyzja ETPC z 30.05.2006 r. w sprawie Matyjek p. Polsce, skarga nr 38184/03. 
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punktami karnymi110 a nawet postępowania podatkowe, w których na podatnika 

nakładana jest sankcja (dopłata) z tytułu zaległości podatkowej111. 

Pewne wątpliwości może budzi kwalifikacja postępowań dyscyplinarnych. Co 

do zasady nie wejdą one w zakres karnego aspektu art. 6 Konwencji, co nie wyklucza 

możliwości zastosowania aspektu cywilnego tego przepisu. Wyjątkiem jest postępowanie 

dyscyplinarne, w wyniku którego na osobę nakładana jest surowa sankcja, taka jak 

przeniesienie do jednostki karnej (dyscyplinarnej)112. Natomiast postępowania 

dyscyplinarne prowadzone wobec wojskowego113 lub sędziego114 kończące się 

zwolnieniem z pracy nie zostały uznane za postępowania karne w rozumieniu art. 6 

EKPC. 

Powyższy – dość pobieżny – przegląd orzecznictwa dotyczącego jednego tylko 

z praw zagwarantowanych w Konwencji dowodzi, jak ważna jest znajomość zakresu 

gwarancji konwencyjnych dla skuteczności wniesienia skargi do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. Sposobem na zminimalizowanie ryzyka uznania skargi za 

niekompatybilną ratione materiae jest znalezienie orzeczeń merytorycznych Trybunału 

(lub decyzji o dopuszczalności) zapadłych w sprawach podobnych i wskazanie ich w 

formularzu skargi. W wielu przypadkach będzie to oznaczało konieczność skorzystania 

z profesjonalnej – często odpłatnej – pomocy prawnej. 

Warto jednocześnie pamiętać, że stanowisko Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w wielu kwestiach ewoluuje, co wynika z wielokrotnie wyrażanego 

przekonania sędziów strasburskich, że Konwencja jest „żywym instrumentem”, który 

powinien być interpretowany „w świetle warunków dnia dzisiejszego”. W konsekwencji, 

skarżący może próbować przekonać Trybunał, że nastał czas, aby zweryfikować swoje 

dotychczasowe orzecznictwo i rozszerzyć zakres danego prawa o sytuacje, które dotąd 

były uznawane za pozostające poza ochroną konwencyjną115. 

 
110 Por. m.in. decyzja ETPC z 27.03.2012 w sprawie Berdajs p. Słowenii, skarga nr 10390/09. Trybunał 

uznał, że sprawa o wykroczenie drogowe jest objęta karnym aspektem art. 6 EKPC, jednak nie jest 

wymagane stosowanie wszystkich wymogów procesu karnego. W tej sprawie zarzut braku ustnego 

wysłuchania został uznany za oczywiście bezpodstawny, ponieważ sędzia mógł rozstrzygnąć sprawę 

skarżącego opierając się wyłącznie na jej aktach. 
111 Por. np. decyzja ETPC z 17.04.2012 r. w sprawie Steininger p. Austrii, skarga nr 21539/07, § 33 i n. 
112 Przywołana wcześniej sprawa Engel. 
113 Decyzja ETPC z 11.09.2007 r. w sprawie Suküt p. Turcji, skarga nr 59773/00. 
114 Decyzja ETPC z 09.01.2013 r. w sprawie Oleksandr Volkov p. Ukrainie, skarga nr 21722/11. 
115 Ph. Leach, op.cit., s. 151. 
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Rozdział IV. Status ofiary (Sandra Sidorowicz) 

 

4.1. Ofiara bezpośrednia, pośrednia i potencjalna 

 

Przyjmując, iż skarżący należy do jednej z kategorii podmiotów wymienionych 

w art. 34 Konwencji, istotne jest także, by wskazał on dowody na poparcie tego, że stał 

się ofiarą naruszenia prawa zagwarantowanego przez Konwencję lub protokoły 

dodatkowe. Pojęcie „ofiara” nie zawiera legalnej definicji, dlatego Trybunał sprecyzował 

w swoim orzecznictwie status ofiary. Zgodnie ze stanowiskiem Wielkiej Izby, ofiarą nie 

jest tylko osoba, która de facto stała się podmiotem naruszeń praw człowieka lecz także 

osoba, która potencjalnie mogła stać się podmiotem takich naruszeń116. Rozróżnia się 

ofiarę bezpośrednią (direct victim) i pośrednią (indirect victim). Co do zasady skarżącymi 

są ofiary bezpośrednie czyli takie, których prawa zostały naruszone (actual victim) lub 

zagrożone naruszeniem (potential victim). Rzadziej rozstrzygane są skargi ofiary 

pośredniej, a więc osoby, której prawa nie zostały pogwałcone lecz pozostaje ona w 

bliskim związku z osobą bezpośrednio dotkniętą bezprawnym działaniem i posiada 

interes prawny bądź moralny. 

Podkreślić należy, iż nie wystarczy samo przypuszczenie, że podmiot stał się 

ofiarą naruszeń praw zagwarantowanych w Konwencji. Skarżący musi posiadać 

przekonujące argumenty na to, że naruszenie miało miejsce i godziło w niego 

bezpośrednio117.  

Odnosząc się do ofiary potencjalnej, a więc do osoby, której prawa zostały 

zagrożone naruszeniem, Trybunał uznał za dopuszczalną skargę wniesioną przez 

rodziców dziewczynki, którzy nie otrzymali zgody na zwolnienie córki z obowiązkowych 

zajęć dotyczących życia seksualnego118. Rodzice twierdzili, iż uczestnictwo dziecka w 

tego typu zajęciach, powinno być dobrowolne. Władzom zarzucono naruszenie art. 2 

Protokołu nr 1 do Konwencji, zgodnie z którym „nikt nie może być pozbawiony prawa 

do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Państwo 

uznaje prawo rodziców do zapewnienia tego wychowania i nauczania zgodnie z ich 

własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. Wskazać należy, iż w momencie 

składania skargi, lekcje te jeszcze nie odbywały się, gdyż program miał zostać 

 
116 Wyrok ETPC z 29.04.2008 r. w sprawie Burden p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 13378/05, § 29 i 35. 
117 Praktyczny przewodnik, s. 16. 
118 Wyrok ETPC z 07.12.1976 r. w sprawie Klejdsen, Busk Madsen i Pedersen p. Danii, skarga nr 5095/71.  
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zrealizowany w przyszłych latach. Skarga została jednak dopuszczona, z uwagi na to, iż 

zagrożenie naruszenia prawa zagwarantowanego w systemie Konwencji stanowiło realne 

niebezpieczeństwo. 

W orzecznictwie Trybunału wskazano, że osoba nie może uznawać się za 

pokrzywdzonego, jeżeli istniejący akt prawny teoretycznie narusza jej prawa, lecz tak 

naprawdę nie jest stosowany, tym samym nie wywiera dla niej żadnych skutków 

prawnych119. 

W jednej ze spraw skargę wniósł brat aresztowanego pokrzywdzonego120. W 

skardze podniósł, iż jego brat był poważne bity przez żandarmów, co w konsekwencji 

doprowadziło do licznych obrażeń, w tym uszkodzenia mózgu. Rząd pozwanego państwa 

zarzucił skarżącemu, że nie jest pokrzywdzonym, więc nie ma on prawa do wniesienia 

skargi. Ponadto powołano się na fakt, że pokrzywdzony miał swoich prawników, którzy 

mogliby go reprezentować przed Trybunałem. ETPC stwierdził jednak, iż skarga nie 

została wniesiona wadliwie. W sprawie nie zauważono konfliktu interesów braci. W tej 

sytuacji Trybunał powołał się na szczególne względy uzasadniające dopuszczalność 

wniesienia skargi przez ofiarę pośrednią, tj. naruszenie art. 2 i 3 Konwencji przez siły 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem tego, że ofiara bezpośrednia w dalszym ciągu 

borykała się z kłopotami zdrowotnymi121. 

 

4.2. Zarzut actio popularis 

 

Actio popularis dotyczy skargi wniesionej w interesie publicznym, w której nie 

występuje bezpośredni związek między interesem skarżącego a potencjalnym 

naruszeniem praw i wolności człowieka. Skutecznie podniesiony przez państwo zarzut 

actio popularis przesądza o konieczności odrzucenia przez Trybunał skargi wniesionej 

na podstawie art. 34 EKPC. Skargę wniesioną w interesie publicznym określić można 

jako skargę o charakterze ogólnym. Jednak nie każda skarga ogólna będzie utożsamiana 

ze skargą o charakterze actio popularis. 

Jedna ze spraw (di Sarno i inni przeciwko Włochom)122 dotyczyła katastrofy 

ekologicznej, spowodowanej kryzysem śmieciowym. Wydawać by się mogło, że skarga 

miała charakter actio popularis, jednakże zarzutu tego nie podzielił Trybunał. Istotny był 

 
119 Decyzja ETPC z 14.11.2000 r. w sprawie Benamar i inni p. Francji, skarga nr 42216/98.  
120 Wyrok ETPC z 27.06.2000 r. w sprawie Ilhan p. Turcji, skarga nr 22277/93, § 54-55. 
121 M. Nowicki, Wokół Konwencji.., s. 114. 
122 Wyrok ETPC z 10.01.2012 r. w sprawie di Sarno i inni p. Włochom, skarga nr 30765/08. 
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fakt, że zanieczyszczenie środowiska wpływało bezpośrednio także na sytuację 

skarżących, tym samym mieli oni status pokrzywdzonego.  

Kolejnym przykładem skargi, która nie została uznana za skargę o charakterze 

actio popularis była sprawa dotycząca stosowania tortur wobec aresztowanych przez 

organy państwowe (Donnelly i inni przeciwko Wielkiej Brytanii). Państwo podniosło 

zarzut actio popularis. Trybunał w tym przypadku również nie podzielił stawianego 

zarzutu, z uwagi na to, iż skarżący sami stali się ofiarami tego działania123. Wskazać więc 

należy, iż niedopuszczalne jest wnoszenie skarg wyłącznie w interesie publicznym, 

natomiast współistnienie interesu publicznego i prywatnego nie oznacza, że skarga nie 

może zostać skutecznie wniesiona. 

W innej sprawie skarżący zarzucił sprzeczność ustawodawstwa krajowego z 

EKPC, zestawiając prawo do życia z prawem do aborcji. Aborcję przedstawił jako 

negatywne skutki dla przyszłości narodu, sprzeczne z moralnością i prawem. Sam zaś 

wystąpił w imieniu wszystkich dzieci nienarodzonych. Skargę odrzucono z uwagi na to, 

iż zarzuty zostały postawione in abstracto, czyli bez związku z interesem osoby 

wnoszącej skargę124. 

 

4.3. Śmierć ofiary  

 

Omawiając zagadnienie śmierci ofiary, należy rozróżnić dwie sytuacje: gdy 

śmierć ofiary nastąpiła przed wniesieniem skargi oraz gdy skarżący zmarł w trakcie 

postępowania przed ETPC. W związku z pierwszą sytuacją skarga może zostać wniesiona 

przez ofiarę pośrednią, którą jest – co do zasady – członek najbliższej rodziny. Nie będzie 

to miało jednak zastosowania w każdym przypadku. Skarga taka będzie dopuszczalna 

tylko przy naruszeniu ściśle wskazanych gwarancji, do których zalicza się przede 

wszystkim prawo do życia i zakaz tortur125.  

W przypadku śmierci ofiary w toku postępowania przed Trybunałem, skarga 

może być popierana przez spadkobiercę lub inną osobę bliską. W odmiennym przypadku 

niezakończone postępowanie zostanie skreślone z listy spraw, którymi zajmuje się 

Trybunał. Osoby wyrażające chęć kontynuowania postępowania, powinny wykazać 

wystarczający interes. Przykładem interesu moralnego może być sytuacja, w której 

 
123 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 119. 
124 Ibidem, s. 119. 
125 Wyrok ETPC z 24.03.2009 r. w sprawie Mojsiejew p. Polsce, skarga nr 11818/02. 
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zmarły został niesłusznie obciążony winą, przez co jego dobre imię oraz imię jego 

rodziny zostało naruszone. W takim przypadku oczyszczenie go z zarzutów mogłoby 

wpłynąć korzystnie na położenie jego rodziny.  

W jednej ze spraw skargę w imieniu osoby zmarłej wniosła organizacja 

pozarządowa – Ośrodek Działań Prawnych126. Organizacja ta zarzuciła naruszenie art. 2 

Konwencji127. Osobą zmarłą był młody, niepełnosprawny mężczyzna. Nie posiadał on 

rodziny, bliskich krewnych, zatem nie było osoby, która mogłaby go reprezentować, zaś 

zmarł przed wniesieniem skargi. Zasadą jest, iż przedstawiciele muszą wykazać przed 

Trybunałem, że otrzymali od domniemanej ofiary w imieniu której występują, 

szczegółowe pisemne upoważnienie do działania128. Jednakże Trybunał wskazał, iż w 

przypadku naruszeń art. 2, 3 oraz 8 Konwencji występują szczególne względy. Wobec 

tego w przypadku śmierci ofiary, mimo braku wymaganego pełnomocnictwa do 

działania, skargi oparte na tych podstawach są dopuszczalne. W niniejszej sprawie 

Trybunał stwierdził, iż organizacja pozarządowa posiada legitymację czynną. Inaczej 

powstałaby niepożądana sytuacja, z uwagi na to, iż tak poważne zarzuty (naruszenie 

prawa do życia, życia prywatnego i rodzinnego, zakazu tortur) nie mogłyby zostać 

zbadane na poziomie międzynarodowym. 

 

4.4. Utrata statusu ofiary 

 

Przed przystąpieniem do rozstrzygnięcia skargi Trybunał bada, czy skarżący 

został dotknięty domniemanym naruszenia, a w toku postępowania, czy utrzymany jest 

status ofiary w danej sprawie. Status ofiary musi być możliwy do wykazania na każdym 

etapie postępowania przez skarżącego, nie tylko przy wnoszeniu skargi129. Skarżący 

może utracić status ofiary po zaistnieniu łącznie dwóch przesłanek. Po pierwsze, państwo 

musi stwierdzić, iż doszło do naruszenia Konwencji wobec skarżącego po drugie podmiot 

ten powinien otrzymać od państwa odpowiednią kompensatę130. Wobec tego jeżeli w 

trakcie postępowania, państwo uzna naruszenie praw i naprawi je, wówczas skarżący 

 
126 Wyrok ETPC z 17.07.2014 r. w sprawie Centre for Legal Resources and Valentin Campeanu p. Rumunii, 

skarga nr 47848/08. 
127 Art. 2 EKPC stanowi: „prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może 

być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego, skazującego za 

przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę”. 
128 Vide: art. 45 ust. 3 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
129 Wyrok ETPC z 15.01.2009 r. w sprawie Burdov p. Rosji, skarga nr 33509/04, § 30. 
130 Wyrok ETPC z 28.09.1999 r. w sprawie Dalban p. Rumunii, skarga nr 28114/95, § 44. 
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utraci status pokrzywdzonego. Takie rozstrzygnięcie podyktowane jest naturą 

postępowania przed Trybunałem, które stanowi subsydiarny środek ochrony praw. 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której odszkodowanie nie jest adekwatne do poniesionej 

szkody131.  

W jednej z polskich spraw dotyczących naruszenia zakazu nieludzkiego i 

poniżającego traktowania (art. 3 EKPC), skarżący odbył karę pozbawienia wolności w 

wymiarze około dwóch lat. Warunki, jakie tam panowały określił jako urągające jego 

godności osobistej. Cela, w której przebywał liczyła mniej niż 3 m2 na osobę. Skarżący 

wystąpił na drogę postępowania sądowego z powództwem o odszkodowanie. Sądy 

uznały, iż poza małą przestrzenią osobistą, warunki odbywania kary były dobre. Sąd 

drugiej instancji przyznał skarżącemu odszkodowanie w wysokości 1.000 zł. ETPC 

stwierdził, że został naruszony art. 3 Konwencji, zaś przyznane uprzednio 

odszkodowanie nie zrekompensowało naruszenia podstawowych praw skarżącego132. W 

tej sprawie pomimo przyznania przez państwo odszkodowania jeszcze na etapie 

postępowania krajowego, skarga odniosła zamierzony skutek. 

Organy działające w imieniu państwa powinny wyraźnie wskazać, że 

odszkodowanie zostało przyznane za naruszenie prawa zagwarantowanego w 

Konwencji133. Status ofiary zostaje utracony także wtedy, gdy nie jest możliwe 

przywrócenie stanu sprzed naruszenia prawa, a przyznane odszkodowanie dla skarżącego 

jest odpowiednie134. 

Zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału, pokrzywdzony traci status ofiary m.in. 

gdy: 

• skarżący zarzucił naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego 

(art. 8 EKPC) w przypadku deportacji lub ekstradycji i nie ma już obaw, że grozi mu 

deportacja bądź ekstradycja lub jego pobyt został uregulowany prawnie135; 

• skarżący zarzucił naruszenie prawa do rzetelnego procesu poprzez 

niezachowanie rozsądnego terminu rozpatrzenia jego sprawy przez sąd (art. 6 ust. 1 

EKPC) a państwo wyraźnie i w sposób możliwy do obliczenia złagodziło jego karę136; 

 
131 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 129. 
132 Wyrok ETPC z 12.07.2018 r. w sprawie Oleksa p. Polsce, skarga nr 47580/13. 
133 H. Bajorek-Ziaja, Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 31. 
134 A. Redelbach, Strasbourg bliżej. Skargi indywidualne do Europejskiej Komisji Praw Człowieka, Poznań 

1996, s. 40. 
135 Wyrok ETPC z 7.12.2007 r., w sprawie Shevanova p. Łotwie, skarga nr 58822/00, § 48. 
136 Wyrok ETPC z 10.05.2011 r., w sprawie Finger p. Bułgarii, skarga nr 37346/05. 
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• skarżący aresztowany zarzucił naruszenie art. 5 ust. 3 EKPC137 poprzez 

naruszenie prawa do rozsądnego terminu sądzenia a państwo wyraźnie i w sposób 

możliwy do obliczenia złagodziło jego karę138; 

• toczyły się równolegle dwa postępowania, jedno postępowanie 

zakończyło się wydaniem wyroku, zaś drugie umorzono na podstawie zasady non bis in 

idem139. W uzasadnieniu orzeczenia umarzającego postępowanie wyraźnie wskazano 

naruszenie prawa i zapewniono jego odpowiednie naprawienie140; 

• postępowanie prowadził niewłaściwy organ administracyjny, lecz 

przyznał on sam, iż był niewłaściwy i umorzył prowadzone postępowanie, równocześnie 

zwracając nałożoną grzywnę141, 

• okaże się, iż skarżący ponosi częściową odpowiedzialność za zarzucane 

czyny (przyczynienie się)142. 

Wskazane przykłady uwidaczniają, iż Trybunał stanowi subsydiarny system 

ochrony. Jeżeli państwo wyraźnie wskazuje na uchybienia i chce naprawić swój błąd, 

wówczas ETPC nie będzie właściwy do dalszego prowadzenia postępowania. Inne 

rozstrzygnięcie prowadziłoby do konkluzji, iż państwo nie ma możliwości naprawienia 

zauważalnych przez nie uchybień. Należy podkreślić, iż nie chodzi o przyznanie 

jakiegokolwiek odszkodowania, lecz adekwatnego do wyrządzonej krzywdy143. Trybunał 

stwierdził, iż złagodzenie kary nie w każdym przypadku będzie adekwatne do poniesionej 

szkody.  

W jednej ze spraw skarżący zarzucił naruszenie art. 4 Protokołu nr 7144 (zakaz 

ponownego sądzenia lub karania). Skarżący został uprzednio osądzony a następnie 

władze krajowe ponownie wszczęły tożsame postępowanie. Ostatecznie został on 

uniewinniony z powodu braku dostatecznych dowodów, natomiast władze krajowe nie 

wskazały na dopuszczenie się naruszenia poprzez niezastosowanie zasady ne bis in idem. 

 
137 Art. 5 ust. 3 EKPC brzmi: „każdy zatrzymany lub aresztowany (…) powinien zostać niezwłocznie 

postawiony przed sędzią lub innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy 

sądowej i ma prawo być sądzony w rozsądnym terminie albo zwolniony na czas postępowania. Zwolnienie 

może zostać uzależnione od udzielenia gwarancji zapewniających stawienie się na rozprawę”. 
138 Wyrok ETPC z 10.11.2015 r. w sprawie Dzelili p. Niemcom, skarga nr 65745/01, §83. 
139 W terminologii prawniczej chodzi o zasadę, wedle której nie wolno wszczynać procesu w sprawie już 

raz rozstrzygniętej na drodze procesowej, vide: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ne-bis-in-idem-

procedatur;3946366.html (dostęp: 10.07.2019 r.). 
140 Decyzja ETPC z 3.10.2002 r. w sprawie Zigarella p. Włochom, skarga nr 48154/99.  
141 Decyzja ETPC z 30.09.2004 r. w sprawie Falkner p. Austrii, skarga nr 6072/02. 
142 Wyrok ETPC z 2.12.2006 r. w sprawie Pasa i Erkan p. Turcji, skarga nr 51358/99. 
143 M. Nowicki, Wokół konwencji…, s. 133. 
144 Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony dnia 22 

listopada 1984 r. w Strasbourgu (Dz. U. z 2003 r., nr 42, poz. 364). 
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Taka postawa państwa pozwoliła skarżącemu na zachowanie statusu ofiary przed 

ETPC145. 

 

 

 

  

 
145 Wyrok ETPC z 10.02.2009 r. w sprawie Zolotukhina p. Rosji, skarga nr 14939/03, § 116. 
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Rozdział V. Wykorzystanie krajowych środków prawnych  

(Krystian Kozikowski) 

 

5.1. Subsydiarna rola ETPC 

  

Zanim skarżący zdecyduje się na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka musi wykorzystać środki prawne przewidziane w systemie krajowym. 

Konieczność taka wynika z art. 35 ust.1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który 

brzmi następująco: „Trybunał może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu 

wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z 

powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego (…)”. Jest to jeden z 

najważniejszych warunków formalnych, które należy spełnić przed wniesieniem skargi 

do Trybunału i wiąże się on ściśle z zasadą subsydiarności będącą oparciem dla całego 

systemu strasburskiego146. Jego głównym celem jest umożliwienie odpowiednim 

władzom krajowym (głownie sądom) odpowiedniej reakcji mającej na celu zapobieżenie 

lub właściwe uregulowanie domniemanego naruszenia Konwencji, zanim uruchomiona 

zostanie kontrola międzynarodowa i państwo będzie musiało za swoje działania lub 

zaniechania odpowiedzieć przed organem w Strasburgu147. Z tego też powodu rząd będzie 

podnosił zarzut niewykorzystania przez skarżącego środka krajowego, tam gdzie to jest 

tylko możliwe148. 

Zgodnie z zasadą subsydiarności wyrażoną zarówno we wspomnianym 

wcześniej art. 35 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również w jej art. 13149 

Trybunał nie może wykonywać zadań należących do władz państwa będącego stroną 

Konwencji, związanych z czuwaniem nad tym, aby wolności i prawa w niej zawarte były 

należycie respektowane na poziomie krajowym150. Jak wynika z art. 19, utworzony on 

został bowiem celem zapewnienia realizacji przez strony EKPC zobowiązań z niej 

wynikających. Państwa jednak nie muszą odpowiadać na zarzuty naruszenia praw 

Konwencji przed organem międzynarodowym, jakim jest Europejski Trybunał Praw 

 
146 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 155. 
147 Ibidem, s.156, Por. też wyrok ETPC z 21.01.1999 r. w sprawie Fressoz i Roire p. Francji, skarga nr 

29183/95, §37 oraz decyzja ETPC z 03.10.2006 r. w sprawie Palusiński p. Polsce, skarga nr 62414/00. 
148 Ph. Leach, op.cit., s.126. 
149 Art. 13 brzmi: Każdy, kogo prawa i wolności zawarte w niniejszej Konwencji zostały naruszone, ma 

prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy 

naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe. 
150 Decyzja ETPC z 30.05.2017 r. w sprawie Bilewicz p. Polsce, skarga nr 53626/16, § 32. 
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Człowieka, dopóki mają możliwość poprawnego uregulowania tych naruszeń za 

pośrednictwem własnego systemu prawnego151. Dopiero brak poszanowania 

wspomnianych praw przez organy krajowe otwiera skarżącemu drogę do Trybunału. 

Zasada wyczerpania krajowych środków ma więc niejako charakter prewencyjny i 

zakłada zapobieganie przekształcania się sporu zaistniałego między jednostką, a 

państwem w spór o wymiarze międzynarodowym152. Dlatego konieczne jest, aby w 

wewnętrznym porządku prawnym istniał środek skuteczny w prawie i w praktyce 

pozwalający przeciwdziałać naruszeniom Konwencji153. Nie można zmuszać 

pokrzywdzonych, aby swoje skargi, które powinny być rozpatrzone wcześniej na 

poziomie krajowym kierowali od razu do Strasburga154. Trybunał bowiem nie jest sądem 

pierwszej instancji (jak sam często podkreśla) w związku z czym nie ma możliwości 

orzekania w ogromnej liczbie spraw wymagających chociażby ustaleń podstawowych 

faktów. Nie jest zresztą ku temu właściwy jako sąd międzynarodowy155. Dzięki 

obowiązywaniu zasady wykorzystania krajowych środków prawnych przez 

pokrzywdzonego, Europejski Trybunał Praw Człowieka doświadcza też niekiedy 

pewnych korzyści związanych z możliwością posiłkowania się opiniami sądów 

krajowych, które zostały wyrażone przez nie wcześniej w tej samej sprawie156. Opinie te 

niejednokrotnie mogą okazać się przydatne, gdyż wspomniane sądy pozostają w stałym 

kontakcie z władzami kraju, przeciwko któremu skargę wniesiono. Argumenty rządu 

przytaczane w postępowaniu krajowym nie powinny odbiegać więc od tych 

prezentowanych przed Trybunałem157. W związku z powyższym przed wniesieniem 

skargi do Strasburga, skarżący powinien dać możliwość ustosunkowania się do niej 

odpowiedniemu organowi funkcjonującemu na poziomie krajowym. 

 

 

 

 
151 Decyzja ETPC z 03.02.2015 r. w sprawie Prandota p. Polsce, skarga nr 29055/09, § 53 oraz decyzja 

ETPC z 12.10.2010 r. w sprawie Łomiński p. Polsce, skarga nr 33502/09, § 66. 
152 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich 

ochrona, Toruń 2010, s. 172. 
153 Wyrok ETPC z 26.10.2000 r. w sprawie Hasan i Chaush p. Bułgarii, skarga nr 30985/96, §96 oraz wyrok 

ETPC z dn. 8.07.1999 r. w sprawie Çakıcı p. Turcji, skarga nr 23657/94, §112. 
154 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s.65. 
155 Decyzja ETPC z 01.03.2010 r. w sprawie Demopoulos i inni p. Turcji, skargi nr 46113/99, 3843/02, 

13751/02,13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04, § 69 oraz Bilewicz p. Polsce, § 33. 
156 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 156. 
157 Wyrok ETPC z 19.02.2009 r. w sprawie A. i inni p. Wielkiej Brytanii, skargi nr 3455/05, §154 oraz Al-

Skeini i inni p. Wielkiej Brytanii, §99. 
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5.2. Charakter zasady 

 

Reguła wykorzystania krajowych środków prawnych nie ma charakteru 

bezwzględnego i należy stosować ją z pewną dozą elastyczności oraz bez nadmiernego 

formalizmu, mając na względzie fakt, iż jest ona stosowana w związku z mechanizmem 

ochrony praw człowieka, co w wielu swoich orzeczeniach podkreślał Trybunał. Ponadto 

należy zaznaczyć, że nie jest ona ani absolutna, ani nie można stosować jej w sposób 

mechaniczny158. Oceniając, czy została spełniona winno się brać pod uwagę zawsze 

konkretne okoliczności wynikające z danej sprawy. Rozumieć należy przez to, między 

innymi, że trzeba dokonać w sposób realistyczny oceny faktu występowania formalnych 

środków odwoławczych w prawnym systemie państwa, które jest stroną Konwencji, jak 

również ogólny polityczny i prawny kontekst, w którym funkcjonuje ten system oraz 

osobiste okoliczności skarżącego159.  Zgodnie z omawianą zasadą Europejski Trybunał 

Praw Człowieka ma za zadanie (przy uwzględnieniu ustalonych okoliczności sprawy) 

dokonać oceny tego, czy osoba wnosząca skargę zrobiła w związku z wykorzystaniem 

krajowych środków zaradczych wszystko, czego można by było od niej racjonalnie się 

domagać160. Ta funkcja Trybunału szczególnie wyraźnie uwidoczniona została w 

sprawach, gdzie Rząd podnosił zarzut niewykorzystania środków krajowych pomimo 

tego, iż zaniechanie to zignorowane zostało nawet przez trybunał konstytucyjny 

funkcjonujący w pozwanym państwie. Według Trybunału nazbyt formalistyczne byłoby 

bowiem oczekiwanie od skarżącego, żeby wykorzystał on środek w sytuacji, gdy nawet 

najwyższy krajowy sąd tego nie wymagał. Opinię taką przedstawiono w przytoczonym 

wyżej wyroku D.H i inni przeciwko Republice Czeskiej161. Rozpatrywana sprawa 

dotyczyła umieszczenia dzieci romskich w specjalnych szkołach, jak twierdzili skarżący 

- z powodu romskiego pochodzenia, co według nich skutkowało dyskryminacją i 

segregacją na tle rasowym. W sprawie tej żadna osoba spośród wnoszących skargę nie 

odwołała się od decyzji o umieszczeniu jej w szkole specjalnej, nikt też nie wykorzystał 

 
158 Wyrok ETPC z 22.09.1994 r. w sprawie Hentrich  p. Francji, skarga nr 13616/88, § 30, wyrok ETPC z 

27.06.2000 r. w sprawie Ilhan p. Turcji, skarga nr 22277/93, § 59, wyrok ETPC z 06.11.1980 r. w sprawie 

Guzzardi p. Włochom, skarga nr 7367/76, § 72 oraz decyzja ETPC z 14.10.1999 r. w sprawie Lehtinen p. 

Finlandii, skarga nr 39076/97. 
159 Wyrok ETPC z 13.11.2007 r. w sprawie D.H. i inni p. Republice Czeskiej, skarga nr 57325/00, §116-

118, wyrok ETPC z 30.11.2010 r. w sprawie Hajduova p. Słowacji, skarga nr 2660/03, § 38 oraz wyrok 

ETPC z 16.09.1996 r. w sprawie Akdivar i inni p. Turcji, skarga nr 21893/93, § 69. 
160 Ilhan p. Turcji, §59 oraz wyrok ETPC z 19.02.2009 r. w sprawie Kozacioglu p. Turcji, skarga nr 2334/03, 

§ 40. 
161 D.H. i inni p. Republice Czeskiej, §118 – podane za: Praktyczny przewodnik, s. 24. 
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powództwa cywilnego mającego na celu ochronę dóbr osobistych, jednak nawet czeski 

Trybunał Konstytucyjny zlekceważył to zaniechanie (zob. również Selmani i inni p. Byłej 

Jugosłowiańskiej Republice Macedonii162, w której Trybunał zajął podobne stanowisko).  

 

5.3. Podniesienie zarzutów co do istoty 

 

Żeby nie dopuścić do powstania ryzyka, że skarga wnoszona przez 

pokrzywdzonego nie spełni opisywanego warunku, skarżący musi postępować zgodnie z 

określonymi zasadami. W postępowaniu krajowym musi on podnieść zarzut naruszenia 

Konwencji przynajmniej co do istoty163. Nie oznacza to, że trzeba obowiązkowo 

powoływać się na jej konkretny przepis (chociaż jest to rozwiązanie najpewniejsze z 

perspektywy postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka). Wystarczy 

podnieść argumenty o podobnym lub tożsamym skutku w oparciu o krajowy porządek 

prawny, umożliwiając w ten sposób sądom danego państwa odpowiednią reakcję w 

postaci rozstrzygnięcia sporu na gruncie krajowym i poprzez to naprawienie 

hipotetycznego naruszenia164. Często właściwe i wystarczające jest powołanie się np. na 

przepisy konstytucji, jeżeli postanowienia zawarte w Konwencji znajdują tam swoje 

odpowiedniki. Taka sytuacja miała m.in. miejsce w sprawie Castells przeciwko 

Hiszpanii165, w której skarżącemu zarzucano znieważenie rządu. W postępowaniu 

krajowym powołał się on na art. 20 Konstytucji (dotyczący wolności wypowiedzi) przed 

Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym i takie działanie Trybunał w 

Strasburgu uznał za wystarczające. 

Na uwadze mieć należy, że nie zastosowanie się do tego wymogu stwarza 

sytuację, w której krajowemu porządkowi prawnemu odmawia się niejako możliwości 

reakcji na kwestie związane z naruszeniem EKPC, a ta przecież jest głównym założeniem 

omawianego warunku dopuszczalności skargi166. 

 

 
162 Wyrok ETPC z 09.02.2017 r. w sprawie Selmani i inni p. Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, 

skarga nr 67259/14, §50-54. 
163 Wyrok ETPC z 13.11.2003 r. w sprawie Elçi i inni p. Turcji, skargi nr 23145/93, 25091/94, § 604, wyrok 

ETPC z 22.05.2001 r. w sprawie Şarlı p. Turcji, skarga nr 24490/94, § 59 oraz wyrok ETPC z 19.03.1991 

r. w sprawie Cardot p. Francji, skarga nr 11069/84, § 34. 
164Praktyczny przewodnik, s. 25, por. też wyrok ETPC z 6.11.1980 r. w sprawie Van Oosterwijck p. Belgii, 

skarga nr 7654/76 § 39-41, Fressoz i Roire p. Francji, § 38-39. 
165 Wyrok ETPC z 23.04.1992 r. w sprawie Castells p. Hiszpanii, nr 475/28, § 13 i 31-32 - podane za:  

L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 157. 
166 Decyzja ETPC z 11.09.2018 r. w sprawie Turowski p. Polsce, skarga nr 38601/12, § 25. 
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5.4. Przestrzeganie procedury krajowej 

 

Istotną kwestią jest przestrzeganie wymogów proceduralnych określonych dla 

wnoszenia przewidzianych w prawie krajowym środków odwoławczych. Trybunał może 

odrzucić skargę powołując się na brak wykorzystania środków krajowych w przypadku, 

gdy skarżący nie dochował  formalnych wymogów przewidzianych przez prawo danego 

państwa w związku z wykorzystaniem określonego środka odwoławczego, co w 

konsekwencji doprowadziło do utraty możliwości jego wykorzystania167. Nie można 

jednak zarzucać osobie kierującej skargę do Strasburga niewyczerpania środków 

zaradczych dostępnych na poziomie krajowym w przypadku, gdy pomimo tego, iż nie 

przestrzegała ona form przewidzianych przez prawo do złożenia odwołania, to jego treść 

została rozpatrzona przez właściwy organ danego państwa, a tym samym skarżący 

zapewnił władzom krajowym możliwość naprawienia domniemanego naruszenia168. 

Odpowiednim przykładem jest wyrok w sprawie Vladimir Romanov przeciwko Rosji169. 

Rząd podnosił tutaj zarzut niewykorzystania środków krajowych z uwagi na fakt, iż 

skarżący nie skorzystał z formalnej (przewidzianej przez Kodeks postępowania karnego) 

drogi zaskarżenia decyzji asystenta prokuratora o niewszczynaniu postępowania karnego. 

Przewidziane przez prawo krajowe procedury nakazywały zaskarżenie takiej decyzji do 

prokuratora wyższego rangą bądź sądu powszechnego. Zamiast tego Pan Romanov 

zwrócił się o odszkodowanie do Sądu Rejonowego za szkody spowodowane 

domniemanym złym traktowaniem przez strażników więziennych, zaznaczając, że jego 

zdaniem prokuratura postąpiła bezprawnie odmawiając ukarania sprawców w wyniku 

nieodpowiedniej decyzji asystenta prokuratora. W swoim wyroku Trybunał zauważył, że 

podnosząc wraz z powództwem o odszkodowanie, wątpliwości co do słuszności decyzji 

asystenta prokuratora o niewszczynaniu postępowania karnego, skarżący dał możliwość 

organom krajowym naprawienia rzekomego naruszenia. W związku z tym stwierdził, że 

skarga nie może zostać odrzucona z powodu niewyczerpania drogi krajowej.  

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Trybunał nie jest organem odpowiednim 

do badania różnych przepisów występujących w państwach członkowskich dotyczących 

warunków dopuszczalności środków zaradczych, ani do interpretacji przepisów o 

 
167 Decyzja ETPC z 03.10.2002 r. w sprawie Skałka p. Polsce, skarga nr 43425/98. 
168 Wyrok ETPC z 1.06.2010 r. w sprawie Gafgen p. Niemcom, skarga nr 22978/05, § 143 oraz wyrok 

ETPC z 27.09.2007 r. w sprawie Dzhavadov p. Rosji, skarga nr 30160/04, § 27. 
169 Wyrok ETPC z 24.07.2008 r. w sprawie Vladimir Romanov p. Rosji, skarga nr 41461/02 § 31-33 i 46-

52 – podane za: Praktyczny przewodnik, s. 24. 
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charakterze proceduralnym, jak np. termin składania dokumentów czy odwołań. 

Interpretacja taka leży w gestii władz krajowych, a przede wszystkim sądów170. 

 

5.5. Dostępność i skuteczność środków zaradczych  

 

Skarżący przed wniesieniem skargi zobowiązany jest do wykorzystania tych 

krajowych środków, które są dostępne i skuteczne oraz odnoszą się do zarzucanego 

naruszenia. Z powyższego wynika, iż muszą być to środki pozwalające wszcząć 

odpowiednie postępowanie krajowe skarżącemu samodzielnie, bądź przy pomocy 

pełnomocnika171, a także właściwe z uwagi na domniemane naruszenie Konwencji oraz 

oferujące rozsądne perspektywy powodzenia i sposobność uzyskania stosownego 

zadośćuczynienia172. Jak zauważył Trybunał, m.in. w wyroku Vernillo p. Francji173- 

dostępność i skuteczność środków musi być wystarczająco pewna. Należy przez to 

rozumieć, iż nie wystarcza samo teoretyczne istnienie wspomnianych środków 

zaradczych, lecz niezbędne jest również dostateczne ich potwierdzenie praktyką sądów 

bądź innych organów. Przy czym nie nastąpi ono w wyniku pojedynczego wyroku 

wydanego przez sąd w pierwszej instancji174. Ciężar dowodu będzie spoczywał na 

rządzie, który podniósł zarzut niewyczerpania danego środka. W tym celu Trybunał 

zażąda od przedstawicieli rządu informacji potwierdzających jego skuteczność, w tym 

przykładów rzeczywistych rozstrzygnięć właściwych organów krajowych. Warunek 

powyższy determinuje brak konieczności skorzystania ze środków, co do których 

stanowisko przyjęte przez krajowe sądy nie jest wystarczająco potwierdzone w 

określonym kraju175. Na uwadze należy mieć jednak, że skuteczność środka prawnego o 

której mowa w art. 13 EKPC nie jest uzależniona od tego, czy rezultat jego wykorzystania 

będzie na pewno korzystny dla osoby wnoszącej skargę. Co więcej, jak zauważa 

Trybunał, nawet w przypadku, gdy pojedynczy środek zaradczy istniejący w danym 

 
170 Wyrok ETPC z 07.06.2007 r. w sprawie Salt Hiper, SA p. Hiszpanii, skarga nr 25779/03, § 24, wyrok 

ETPC z 28.10.1998 r. w sprawie Perez De Rada Cavanilles p. Hiszpanii, skarga nr 28090/95, § 43 oraz 

wyrok ETPC z 16.12.1997 r. w sprawie Tejedor García p. Hiszpanii, skarga nr 25420/94, § 31. 
171 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s.67-68. 
172 Wyrok ETPC z 23.04.1996 r. w sprawie Remli p. Francji, skarga nr 16839/90, § 33, wyrok ETPC z 

28.07.1999 r. w sprawie Selmouni p. Francji, skarga nr 25803/94, § 74-76 oraz wyrok ETPC  

z 01.03.2006 r. w sprawie Sejdović p. Włochom, skarga nr 56581/00, § 43-45. 
173 Wyrok ETPC z 20.02.1991 r. w sprawie Vernillo p. Francji, skarga nr 11889/85, § 27. 
174 M. Nowicki, Wokół Konwencji …, s. 71. 
175 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 160. 
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państwie nie spełnia określonych we wspomnianym artykule wymagań, to suma 

zapewnionych w tym państwie środków odwoławczych może to czynić176. 

Pamiętać trzeba też, że same wątpliwości skarżącego w odniesieniu do szans na 

skuteczność danego środka nie są uzasadnionym powodem jego niewykorzystania w 

przypadku, gdy nie jest on bezsprzecznie nieskuteczny177. Również faktyczne czy prawne 

granice nie stanowią przeszkody w dążeniu do realizacji zasady wyczerpania krajowych 

środków zaradczych. To, że skarżący mieszka poza jurysdykcją pozwanego państwa, nie 

zwalnia go od konieczności urzeczywistnienia jej, nawet pomimo praktycznych 

uciążliwości czy uzasadnionej niechęci osobistej178. 

Wnioskodawca nie jest natomiast zobligowany do wykorzystania 

nieskutecznych i nieodpowiednich środków odwoławczych179. Środek nie zostanie 

uznany za dostępny, gdy jego złożenie leży w gestii jakiegoś organu państwowego. 

Niekiedy Trybunał bierze pod uwagę sytuację finansową skarżącego, którego nie było 

stać na profesjonalną pomoc prawną, przez co nie był w stanie skorzystać z 

przysługującego mu krajowego środka odwoławczego. W takich przypadkach Trybunał 

może uznać, że dany środek nie był dostępny180. Trzeba jednak mieć świadomość, że są 

to przypadki bardzo rzadkie. Podobne stanowisko może zająć Trybunał w sprawach 

cudzoziemców, w których brak informacji w zrozumiałym dla nich języku oraz brak 

zapewnienia im pomocy prawej doprowadził do upływu terminów na skorzystanie z 

krajowego środka odwoławczego181. 

Ponadto za skuteczny środek odwoławczy co do zasady nie jest uznawany np. 

wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy182. Jak już wspomniano, nie jest też efektywny 

środek zaradczy niedostępny bezpośrednio dla pokrzywdzonego, a tylko za 

pośrednictwem innych osób, które decydują o jego użyciu wedle uznania. Jako przykład 

podać można tutaj skargę do Trybunału Konstytucyjnego za pośrednictwem 

Ombudsmana183. Podobnie, środki odwoławcze, których wykorzystanie zależne jest od 

 
176 Wyrok ETPC z 07.07.2015 r. w sprawie Rutkowski i inni p. Polsce, skarga nr 72287/10, § 173 
177 Decyzja ETPC z 06.09.2001 r. w sprawie Brusco p. Włochom, skarga nr 69789/01, wyrok ETPC z 

01.03.2006 r. w sprawie Sejdović p. Włochom, skarga nr 56581/00, § 45 oraz decyzja ETPC z 01.03.2005 

r. w sprawie Charzyński p. Polsce, skarga nr 15212/03, § 34. 
178 Decyzja ETPC z 01.03.2010 r. w sprawie Demopoulos i inni p. Turcji, skargi nr 46113/99, 3843/02, 

13751/02,13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04, § 98. 
179 Wyrok ETPC z 28.11.1997 r. w sprawie Mentes i inni p. Turcji, skarga nr 23186/94, § 57. 
180 Ph. Leach, op.cit., s. 126. 
181Wyrok ETPC z 05.02.2002 r. w sprawie Conka p. Belgii, skarga nr 51564/99 – podane za: ibidem, s. 

126. 
182 Wyrok ETPC z 15.11.2007 r. w sprawie Galstyan p. Armenii, skarga nr 26986/03, § 39. 
183 Wyrok ETPC z 27.04.2010 r. w sprawie Tănase p. Mołdawii, skarga nr 7/08, § 122. 
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uprawnień dyskrecjonalnych Zastępcy Prokuratora Generalnego czy prezesa Izby 

Cywilnej Sądu Najwyższego - np. przeprowadzenie kontroli nadzorczej przez 

wymienionych urzędników publicznych na wniosek skarżącego184. Z tych samych 

powodów Trybunał stwierdził, że wniosek do Prokuratora Generalnego, czy Rzecznika 

Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji, nie może być uważany za odpowiedni w 

rozumieniu EKPC185. Waloru skuteczności nie można przypisać również środkom, co do 

których nie ma dokładnie określonych terminów i w związku z tym powodują 

niepewność186, a pamiętać należy przecież o tym, że zgodnie z art. 35 §1 Konwencji na 

złożenie skargi do Trybunału osoba zainteresowana ma określony termin sześciu 

miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji. Będąca nową instytucją w systemie prawa 

polskiego - skarga nadzwyczajna, także nie może być uznana za ogólny środek 

odwoławczy z uwagi na okoliczność, iż wnosić ją mogą tylko określone podmioty 

kwalifikowane187. 

 

5.6. Nowopowstałe środki zaradcze 

 

Czasem dochodzi do sytuacji, gdy w krajowym systemie prawnym pojawia się 

nowy środek odwoławczy, co do którego nie wykształciła się jeszcze praktyka sądowa. 

Co do zasady należy wówczas podjąć próbę skorzystania z niego, gdyż nie istnieje lepszy 

sposób sprawdzenia jego skuteczności188. Wówczas wśród wielu skarżących powstaje 

jednak wątpliwość, czy z takiego środka skorzystać. Obawiają się oni bowiem, że 

bezskuteczna próba jego wykorzystania doprowadzić może do upływu 

sześciomiesięcznego terminu na wniesienie skargi do Trybunału. Termin ten jest również 

jednym z wymogów formalnych, które należy spełnić decydując się na jej wniesienie. 

Czas przeznaczony na zastosowanie środka uznanego przez Trybunał za niewłaściwy nie 

doprowadzi bowiem do jego zatrzymania. W konsekwencji skutkować to może 

odrzuceniem skargi w wyniku przedawnienia189. Dlatego także i w tym wypadku 

 
184 Decyzja ETPC z 22.06.1999 r. w sprawie Tumilovich p. Rosji, skarga nr 47033/99. 
185 Decyzja ETPC z 08.11.2005 r. w sprawie Pachla p. Polsce, skarga nr 8812/02. 
186 Wyrok ETPC z 15.11.2007 r. w sprawie Galstyan p. Armenii, skarga nr 26986/03, § 39 oraz decyzja 

ETPC z 06.05.2004 r. w sprawie Denisov p. Rosji, skarga nr 33408/03. 
187 A. Bodnar, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar 

instytucjonalny, Warszawa 2018, s. 442 
188 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 162. 
189 Decyzja ETPC z 17.12.2002 r. w sprawie Prystavska p. Ukrainie, skarga nr 21287/02 – podane za: 

Praktyczny przewodnik, s.25-26. Por. też decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 29.06.1994 r. w 

sprawie Soubiran p. Francji, skarga nr 22576/93. 
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skarżący powinni wykazać się szczególną starannością. Sytuacje te także należy 

rozpatrywać mając na uwadze zasadę subsydiarności. Oznacza to, że Trybunał powinien 

wkraczać wtedy i tylko wtedy, gdy na poziomie krajowym nie ma żadnego środka, dzięki 

któremu dana sprawa mogłaby zostać rozwiązana. Przykładem może być decyzja 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Łatak przeciwko Polsce190. 

Poszkodowany w 2008 roku wniósł skargę dotyczącą przeludnienia oraz 

nieodpowiednich warunków bytowych w okresie pozbawienia wolności. Rząd podniósł, 

że skarżący powinien był wnieść powództwo cywilne i domagać się zadośćuczynienia za 

wskazane naruszenia. Trybunał rozpatrzył pozytywnie zarzut Rządu i uznał skargę za 

niedopuszczalną w związku z niewykorzystaniem krajowych środków (tak samo w 

sprawie Łomiński p. Polsce191). 

Pozostając w temacie nowych środków odwoławczych warto zauważyć, że w 

swojej Rekomendacji z dnia 12 maja 2004 roku, Komitet Ministrów zalecił państwom-

stronom dokonywanie przeglądu istniejących środków odwoławczych w następstwie 

wyroków ETPC unaoczniających ogólne lub strukturalne wady prawa bądź krajowej 

praktyki. Polecił również, aby w uzasadnionych przypadkach państwa te wprowadziły 

skuteczne środki zaradcze celem zapobieżenia wnoszeniu do Trybunału podobnych 

spraw w przyszłości192. W swoich wyrokach ETPC dał do zrozumienia, że w jego 

kompetencji nie leży określenie odpowiedniej metody na stworzenie dostępnych na 

poziomie krajowym środków zaradczych. Podkreślił, iż działania, których celem jest 

zapewnienie prawdziwie skutecznego zadośćuczynienia w sytuacji naruszenia 

Konwencji mogą polegać na konieczności dodania nowych środków prawnych, bądź też 

zmianie zakresu istniejącego już katalogu środków zapobiegawczych193. Rozpatrując 

wspomnianą wcześniej sprawę (Łatak przeciwko Polsce194) Trybunał zauważył, że 

właśnie w wyniku jego wcześniejszych wyroków (Orchowski przeciwko Polsce195, 

Sikorski przeciwko Polsce196), w których podkreślał ograniczony wpływ orzeczeń sądów 

cywilnych na warunki, jakie panują w zakładach karnych i zachęcał pozwany Rząd do 

opracowania efektywnego systemu skargowego, władze polskie wprowadziły pewne 

 
190 Decyzja ETPC z 12.10.2010 r., w sprawie Łatak p. Polsce skarga nr 52070/08, § 81. 
191 Decyzja ETPC z 12.10.2010 r. w sprawie Łomiński p. Polsce, skarga nr 33502/09, § 72-73. 
192 Wyrok ETPC z 22.06.2004 r. w sprawie Broniowski p. Polsce, skarga nr 31443/96, § 191. 
193 Wyrok ETPC z 15.01.2009 r. w sprawie Burdov p. Rosji (Nr 2), skarga nr 33509/04, § 140 oraz wyrok 

ETPC z 06.10.2005 r. w sprawie Lukenda p. Słowenii, skarga nr 23032/02, § 98. 
194 Łatak p. Polsce § 73-74 i 86-87.  
195 Wyrok ETPC z 22.10.2009 r. w sprawie Orchowski p. Polsce, skarga nr 17885/04. 
196 Wyrok ETPC z 22.10.2009 r. w sprawie Sikorski p. Polsce, skarga nr 17599/05. 
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zmiany. Poprzez nowelizację z roku 2009 wprowadziły nowe przepisy do Kodeksu 

karnego wykonawczego. Przepisy te określiły szczegółowe zasady, regulujące czasowe 

umieszczanie osób pozbawionych wolności w nieodpowiednich celach, tzn. takich, które 

nie spełniają standardów ustawowych odnoszących się do minimalnej powierzchni 

mieszkalnej na jedną osobę, jak również środki prawne mające służyć kwestionowaniu 

stosowania tych środków. W swojej decyzji zaznaczył, iż nie można wykluczyć, że 

będzie wymagał w innych podobnych sprawach skorzystania przez skarżących z nowego 

systemu wnoszenia skarg opracowanego w Kodeksie karnym wykonawczym.   

Zasadniczo odpowiednim momentem dla oceny tego, czy osoba wnosząca 

skargę do ETPC spełniła wymóg wykorzystania krajowych środków, jest moment 

wniesienia skargi197. Wydawać by się mogło, że w związku z tym skarżący nie może być 

zobowiązany do wykorzystania środków, które staną się dostępne już po wniesieniu 

skargi do Strasburga nawet wówczas gdyby prawo krajowe dawało mu taką możliwość 

198. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady199. Jeden z takich wyjątków miał miejsce w 

sprawie Domopoulos i inni przeciwko Turcji200. Skarżący (Grecy cypryjscy) domagali się 

odpowiedniej interwencji Trybunału w związku z tym, iż nie mogli korzystać ze swej 

własności po tureckiej inwazji na północny Cypr, która miała miejsce w 1974 roku. 

Argumentowali, że własność ta znajduje się na obszarze będącym pod okupacją i kontrolą 

tureckich sił zbrojnych, a te im to uniemożliwiały. Po wielu latach od wniesienia 

pierwszych skarg, Turecka Republika Cypru Północnego uchwaliła ustawę nr 67/2005 

uwzględniając w niej wskazówki Trybunału z wyroku Xenides-Arestis przeciwko 

Turcji201, w którym Trybunał wskazał na konieczność utworzenia środka zaradczego 

zapewniającego odpowiednie zadośćuczynienie za naruszenie Konwencji. Organ 

strasburski przyjął podjęte działania, mające na celu umożliwienie skutecznego 

zadośćuczynienia w toczących się sprawach z zadowoleniem. Wspomniana ustawa 

weszła w życie 22 grudnia 2005 r. i stanowiła, że osoby dochodzące praw do 

nieruchomości lub ruchomości mogą wnieść odpowiednie roszczenie do Komisji 

Nieruchomości (IPC) do 21 grudnia 2009 roku (parlament TRNC przedłużył ten termin 

do 21 grudnia 2011 roku). Pozwany Rząd uważał, że skarżący powinni być zobowiązani 

 
197 Decyzja ETPC z 01.03.2005 r. w sprawie Michalak p. Polsce, skarga nr 24549/03, § 36 oraz wyrok 

ETPC z 22.10.2009 r. w sprawie Norbert Sikorski p. Polsce, skarga nr 17599/05, § 108. 
198 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 166. 
199 Decyzja ETPC z 06.09.2001 r. w sprawie Brusco p. Włochom, skarga nr 69789/01. 
200 Decyzja ETPC z 01.03.2010 r. w sprawie Demopoulos i inni p. Turcji skargi nr 46113/99, 3843/02, 

13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04. 
201 Wyrok ETPC z 22.12.2005 r. w sprawie Xenides-Arestis p. Turcji, skarga nr 46347/99. 
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do wykorzystania wprowadzonych przez ustawę nr 67/2005 środków. Skarżący podnieśli 

natomiast, że nie należy oczekiwać od nich, aby skorzystali ze środka, który stał się 

dostępny dopiero po paru latach od wniesienia przez nich skarg. Według nich 

relewantnym momentem oceny wyczerpania krajowych środków prawnych była data 

wniesienia skargi do ETPC. W swojej decyzji Trybunał zauważył, że wspomniana ocena 

rzeczywiście jest zwykle przeprowadzana w odniesieniu do daty wniesienia skargi, 

jednak przypomniał też, że zasada ta podlega wyjątkom w wyniku zaistnienia 

szczególnych okoliczności. W związku z tym, że wprowadzone nową ustawą środki 

zaradcze miały na celu zadośćuczynienie na poziomie krajowym w stosunku do osób, 

których skargi zawisły przed ETPC i uwzględniając swoją subsydiarną rolę, Trybunał 

uznał, że wyjątek powinien mieć zastosowanie także i w tym wypadku. Stwierdził, że 

ustawa nr 67/2005 zawiera dostępne i skuteczne środki odwoławcze w odniesieniu do 

skarg greckich Cypryjczyków, które wnoszone były na skutek ingerencji w 

nieruchomości będące ich własnością. W związku z tym postanowił odrzucić skargi 

właścicieli nieruchomości, ponieważ nie skorzystali oni z mechanizmu ustanowionego 

wspomnianą ustawą, a więc w ocenie Trybunału nie wykorzystali środków krajowych. 

Tego typu wyjątki w związku z zastosowaniem środka, który stał się dostępny 

już po wniesieniu skargi zaobserwować można również w innych sytuacjach, gdzie po 

wyroku pilotażowym Trybunału stwierdzającym systemowe naruszenie Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, Państwo-Strona udostępnia środki zaradcze dające 

możliwość dochodzenia zadośćuczynienia kolejnym poszkodowanym, którzy doznali 

krzywdy na skutek zaistnienia sytuacji podobnych do tych przedstawionych w tym 

wyroku202. 

Od zasady, że wykorzystanie krajowych środków zaradczych bada się tylko w 

odniesieniu do daty wniesienia skargi do ETPC odchodzono również np. w sprawach 

dotyczących naruszenia rozsądnego terminu postępowania (dec. Brusco p. Włochom203 - 

gdzie Trybunał stwierdził, iż nowo wprowadzony środek na przewlekłość postępowania 

powinien obejmować też skargi złożone do Trybunału, ale nie uznane jeszcze za 

dopuszczalne, zob. też Ahlskog p. Finlandii204), czy wspominanego już przeludnienia i 

 
202 Łomiński p. Polsce, §70. 
203 Brusco p. Włochom. 
204 Decyzja ETPC z 09.11.2010 r. w sprawie Ahlskog p. Finlandii, skarga nr 5238/07, § 76-80. 
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nieodpowiednich warunków bytowych w zakładach karnych (dec. Łatak p. Polsce205, 

Łomiński p. Polsce206). 

Mając na uwadze obecną praktykę Trybunału wydaje się, że będzie dochodziło 

coraz częściej do sytuacji, w których skargi będą odrzucane z powodu niewykorzystania 

nowopowstałego środka odwoławczego, nawet w przypadku, jeżeli istnieć będzie pewna 

nadzieja, że jest on absolutnie nieadekwatny do okoliczności (a to bardzo trudno jest 

stwierdzić). Oczywiście nie ma przeszkód, by wówczas skarżący zwrócił się do 

Trybunału ponownie z kolejną skargą, tym razem już po wyczerpaniu środków 

krajowych. 

 

5.7. Występowanie wielu środków odwoławczych 

 

W przypadku istnienia w systemie prawnym państwa-strony szeregu dostępnych 

środków odwoławczych, które osoba zainteresowana może wykorzystać w związku z 

określonym naruszeniem Konwencji, nie ma ona wówczas obowiązku użycia więcej niż 

jednego z nich. To do niej należy prawo wyboru środka odpowiadającego kluczowemu 

zarzutowi wnoszonej skargi207. Powinna skorzystać z takiego, który daje możliwość 

odzwierciedlenia praktycznych realiów jej stanowiska208, a przy tym pozwala na 

uzyskanie zadośćuczynienia co do istoty jej skargi i nie jest nieracjonalny. W sytuacji 

gdy porównanie ich skuteczności nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z 

nich powinien być wykorzystany w głównej mierze, Trybunał przychyla się do 

interpretacji na korzyść osoby wnoszącej skargę209. Uznaje bowiem, że każdy jej wybór 

powoduje spełnienie formalnego warunku, jakim jest wyczerpanie drogi przewidzianej 

przez prawo krajowe210. Nawet gdyby okazało się, że środek odwoławczy wybrany przez 

skarżącego był mniej odpowiedni od innego dostępnego w danych okolicznościach, to 

nie miałoby to znaczenia211. W związku z powyższym, zastosowanie jednego z kilku 

równolegle dostępnych środków, należących do  różnych gałęzi prawa i prowadzących 

 
205 Łatak p. Polsce, §79. 
206 Łomiński p. Polsce, §70. 
207 Wyrok ETPC z 28.01.2014 r. w sprawie O'Keeffe p. Irlandii, skarga nr 35810/09, § 108. 
208 Wyrok ETPC z 12.04.2007 r. w sprawie Ivan Vasilev p. Bułgarii, skarga nr 48130/99, § 56. 
209 Wyrok ETPC z 20.03.2008 r. w sprawie Budayeva i inni p. Rosji, skarga nr 15339/02, § 110, wyrok 

ETPC z 12.06.2012 r. w sprawie Koky i inni p. Słowacji, skarga nr 13624/03, § 170 oraz wyrok ETPC  

z 21.06.2011 r. w sprawie Mader p. Chorwacji, skarga nr 56185/07, § 87. 
210 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s.70. 
211 Wyrok ETPC z 9.10.1979 r. w sprawie Airey p. Irlandii, skarga nr 6289/73, § 23. 
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do osiągnięcia tego samego celu, zwalnia skarżącego od obowiązku wykorzystania 

pozostałych212. 

 

5.8. Skarga konstytucyjna jako skuteczny środek zaradczy 

 

W niektórych  przypadkach skutecznym środkiem prawnym, którego 

wykorzystanie może okazać się niezbędne przed wniesieniem skargi do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, będzie skarga konstytucyjna. Jej wniesienia Trybunał 

wymaga przede wszystkim w krajach, gdzie przyjęto model tzw. pełnej skargi 

konstytucyjnej, upoważniającej do podważania zarówno podstawy prawnej orzeczenia, 

jak również aktu stosowania prawa w określonych przypadkach213. W państwie polskim 

natomiast, przyjęto nieco inny model, w którym zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji: 

„Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na 

zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w 

sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie 

którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub 

prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji”. Trybunał w decyzji Szott-

Medyńska i inni p. Polsce214 dostrzegł ograniczenia wynikające z przyjętego w Polsce 

modelu skargi konstytucyjnej, odnoszące się do jej zakresu oraz formy zadośćuczynienia, 

którą zapewnia. Zauważył bowiem, iż skarga ta może zostać wniesiona jedynie 

przeciwko przepisowi ustawowemu, stanowiącemu bezpośrednią podstawę ostatecznego 

orzeczenia, któremu zarzuca się naruszenie. Nie ma natomiast możliwości wykorzystania 

jej w odniesieniu do decyzji sądowej, czy administracyjnej jako takiej. Drugie z 

ograniczeń wzięte pod uwagę przez Trybunał dotyczy tego, iż zgodnie z art. 190 

Konstytucji RP na skutek korzystnego wyroku TK, dochodzi jedynie do zniesienia 

przepisu uznanego za niekonstytucyjny. Nie zostaje jednak automatycznie uchylone za 

jego sprawą indywidualne rozstrzygnięcie wydane w wyniku zastosowania tegoż 

przepisu. Ustęp 4 art. 190 ustawy zasadniczej głosi, że takie orzeczenie TK: „(...) stanowi 

podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na 

zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania”. Jak 

 
212 Wyrok ETPC z 17.01.2017 r. w sprawie Jankovskis p. Litwie, skarga nr 21575/08, § 49, wyrok ETPC  

z 20.10.2009 r. w sprawie Wypukoł-Piętka p. Polsce, skarga nr 3441/02, § 57 oraz wyrok ETPC  

z 10.10.2006 r. w sprawie Cichla p. Polsce, skarga nr 18036/03, § 24. 
213 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 165. 
214 Decyzja ETPC z 09.10.2003 r. w sprawie Szott-Medyńska i inni p. Polsce, skarga nr 47414/99. 
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widać, omawiana skarga nie zapewnia więc natychmiastowego zadośćuczynienia 

skarżącemu, ponieważ nawet w przypadku, gdy okaże się skuteczna to osoba ta będzie 

musiała przejść kolejny etap w postaci złożenia wniosku o uchylenie decyzji wydanej w 

jej sprawie, bądź o wznowienie postępowania.  

W związku z dostrzeżonymi ograniczeniami Trybunał w Strasburgu określił 

dokładnie kryteria, jakie muszą zostać spełnione, aby skarga konstytucyjna uznana 

została za skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu Konwencji. Zgodnie z uwagami 

tam zawartymi, dojdzie do tego przy łącznym spełnieniu dwóch warunków, które 

przedstawiają się w sposób następujący: 

a) indywidualna decyzja, która według skarżącego narusza Konwencję, 

wydana została w wyniku zastosowania w sposób bezpośredni przepisu prawa 

niezgodnego z polską Konstytucją, przy czym warto zaznaczyć, że chodzi tutaj o 

niezgodność z Konstytucją, która istnieje zdaniem skarżącego215; 

b) regulacje proceduralne, które mają zastosowanie do rewizji decyzji o 

których mowa w punkcie powyżej przewidują sposobność wznowienia postępowania lub 

uchylenia ostatecznej decyzji w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

stwierdzającego wspomnianą niekonstytucyjność. 

Zauważyć należy, że omawiany środek nie okaże się skutecznym, jeżeli oparty 

zostanie jedynie na rzekomo nieprawidłowej interpretacji przepisu prawnego216. Jak 

wynika z utrwalonego orzecznictwa polskiego TK, jego jurysdykcja nie rozciąga się na 

rozstrzyganie w zakresie co do sposobu, w jaki zastosowano przepisy prawa krajowego 

w sprawie indywidualnej217. Ponadto nieskuteczność skargi konstytucyjnej może 

wynikać z faktu, iż przepisy, które miały zastosowanie w sprawie skarżącego były już 

rozpatrywane wcześniej przed Trybunałem Konstytucyjnym i nie stwierdził on żadnych 

nieprawidłowości218. Trybunał w Strasburgu zauważył też, że art. 79 Konstytucji RP, 

przedstawiający warunki prawne skorzystania ze skargi do TK odnosi się do sytuacji, w 

której to wydane zostało ostateczne orzeczenie w sprawie skarżącego. Nie ma w nim 

natomiast mowy o możliwości skorzystania ze skargi w sytuacji, gdy właściwy ku temu 

organ nie wydał takiego rozstrzygnięcia219. Również w odniesieniu do przepisów 

 
215 Wyrok ETPC z 05.07.2011 r. w sprawie Wizerkaniuk p. Polsce, skarga nr 18990/05, § 38. 
216 Decyzja ETPC z 03.10.2006 r. Palusiński p. Polsce, skarga nr 62414/00 – podane za: L. Garlicki (red.), 

Komentarz do EKPC. Tom II, s. 172. 
217 Wyrok ETPC z 17.07.2007 r. w sprawie Bobek p. Polsce, skarga nr 68761/01, § 73 oraz wyrok ETPC  

z 06.11.2007 r. w sprawie Bugajny i inni p. Polsce, skarga nr 22531/05, § 45. 
218 Bobek przeciwko Polsce, § 71. 
219 Decyzja ETPC z 29.06.1999 r. w sprawie Dewicka p. Polsce, skarga nr 38670/97. 



60 

 

będących jedynie podstawą rozstrzygnięć mających charakter incydentalny, czy środków 

zabezpieczających na określonym etapie postępowania zasadniczego, opisywany środek 

zaradczy nie okaże się skuteczny220. Trybunał nie przyjął także argumentacji skarżącego, 

który brak wykorzystania skargi konstytucyjnej usprawiedliwiał tym, że odpowiednia 

procedura krajowa wymagała obowiązkowej reprezentacji przed TK, a on miał poważne 

trudności ze znalezieniem adwokata221. 

W związku z działaniami ustawodawczymi mającymi miejsce w ostatnich 

latach, które dotyczyły między innymi Trybunału Konstytucyjnego, wiele osób zarzuca 

mu, że nie jest już organem skutecznym i bezstronnym, zdolnym do wykonywania swoich 

obowiązków konstytucyjnych. Tak było np. w sprawie Solska i Rybicka przeciwko 

Polsce222. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie odniósł się jednak w swoim wyroku 

do wspomnianych zarzutów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, gdyż w tej 

konkretnej sprawie nie było to konieczne. Mało prawdopodobne wydaje się jednak to, 

aby Trybunał rozpatrzył pozytywnie skargę kogoś, kto miał warunki ku temu, by 

skorzystać ze środka odwoławczego, jakim jest skarga konstytucyjna, a nie zrobił tego 

tylko dlatego, iż w jego mniemaniu obecny Trybunał Konstytucyjny nie daje gwarancji 

niezależności. 

Podsumowując, w przypadku gdy dojdzie do spełnienia dwóch warunków 

sformułowanych przez Trybunał w decyzji Szott-Medyńska p. Polsce, to zgodnie z art. 

35 §1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, powinno się wyczerpać procedurę 

wniesienia skargi konstytucyjnej, aby nie narazić się na zarzut niewyczerpania środków 

krajowych223. 

 

5.9. Kasacja przed wniesieniem skargi do ETPC 

 

Krajowy środek odwoławczy może stanowić również nadzwyczajny środek 

zaskarżenia, jakim jest kasacja224. W kilku orzeczeniach dotyczących spraw przeciwko 

Francji, Trybunał dał do zrozumienia, że postępowanie kasacyjne może mieć kluczową 

 
220 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 78 
221 Decyzja ETPC z 11.09.2018 r. w sprawie Turowski p. Polsce, skarga nr 38601/12, § 21 i 30. 
222 Wyrok ETPC z 20.09.2018 r. w sprawie Solska i Rybicka p. Polsce, skarga nr 30491/17, 31083/17, § 61 

i 70. 
223 Decyzja ETPC z 08.11.2005 r. w sprawie Pachla p. Polsce, skarga nr 8812/02 oraz decyzja ETPC  

z 3.02.2015 r. w sprawie Prandota p. Polsce, skarga nr 29055/09, § 57. 
224 Wyrok ETPC z 28.09.1999 r. w sprawie Civet p. Francji, skarga nr 29340/95, § 41, wyrok ETPC  

z 23.04.1996 r. w sprawie Remli p. Francji, skarga nr 16839/90, § 42. 
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rolę, a jego konsekwencje mogą być dla oskarżonego decydujące225. W sprawach 

polskich, należących do właściwości karnych i cywilnych sądów powszechnych, trzeba 

odwołać się do sądu drugiej instancji, a potem wykorzystać skargę kasacyjną albo 

kasację, jeżeli istnieje taka możliwość226. Co do zasady środek ten uznawany jest za 

odpowiedni w rozumieniu Konwencji i skarżący powinien z niego skorzystać, chyba że 

istnieje orzecznictwo stanowiące, że dany rodzaj kasacji jest nieskuteczny. W sytuacji 

gdy zarzuty, które skarżący zamierza zamieścić w swojej skardze do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, korespondują z zarzutami, które można by postawić w 

postępowaniu kasacyjnym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że skarga skierowana do 

Strasburga zostanie odrzucona, jeżeli osoba ją wnosząca, nie skorzysta uprzednio z 

omawianego środka.  

Złożenie kasacji nie jest natomiast wymagane w przypadku, gdy skarżący 

należycie dowiódł, iż nie jest w stanie sam ponieść kosztów obrońcy z wyboru, a 

wyznaczony w związku z tym obrońca z urzędu odmówił złożenia kasacji powołując się 

na brak właściwej ku temu podstawy prawnej. Tak było w sprawie Garycki przeciwko 

Polsce227, gdzie ustanowiony przez Sąd Apelacyjny pełnomocnik z urzędu odmówił 

złożenia skargi kasacyjnej i pomimo tego, że Rząd podnosił niewykorzystanie środków 

krajowych to Trybunał uznał ten zarzut za niewłaściwy. W innej sprawie - Laskowska 

przeciwko Polsce228, Rząd polski podniósł zarzut braku wyczerpania drogi krajowej z 

uwagi na fakt, iż skarżąca nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia 

kasacji. Skarżąca zauważyła jednak, że złożenie takiego wniosku wiąże się z 

obowiązkiem jednoczesnego wniesienia kasacji, a to mógł uczynić jedynie radca prawny 

bądź adwokat. Podkreśliła także, że wcześniej Sąd Okręgowy odmówił jej przydzielenia 

takiego obrońcy z urzędu, celem złożenia kasacji, opierając się na błędnej przesłance, że 

w sprawie niniejszej wyłączona jest jurysdykcja Sądu Najwyższego. Jednak starania 

wnioskodawczyni nie zostały zignorowane przez Trybunał, który zauważył, iż pomimo 

że dążyła ona do wniesienia kasacji to jej próby zakończyły się niepowodzeniem. W 

związku z tym, jego zdaniem wykorzystała wszystkie dostępne środki. Podkreślił 

również, że zaproponowany przez Rząd środek nie mieścił się w tych, których użycie 

 
225 Wyrok ETPC z 29.07.1998 r. w sprawie Omar p. Francji, skarga nr 24767/94, § 41 oraz wyrok ETPC z 

29.07.1998 r w sprawie Guérin p. Francji, skarga nr 25201/94, § 44. 
226 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s.78 
227 Wyrok ETPC z 06.02.2007 r. w sprawie Garycki p. Polsce, skarga nr 14348/02, § 59-62 – podane za:  

L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 161. 
228 Wyrok ETPC z 13.03.2007 r. w sprawie Laskowska p. Polsce, skarga nr 77765/01, § 36-41. 
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było zazwyczaj wymagane od skarżących. Ponadto w jego opinii, nie mógł być on 

odpowiedni do tego, aby umożliwić skarżącej złożenie kasacji do SN i w związku z tym 

odrzucił wstępny zarzut Rządu dotyczący niewykorzystania krajowych środków 

zaradczych. Wydaje się również, że wykorzystanie kasacji nie jest konieczne, jeżeli przy 

obowiązywaniu przymusu adwokacko - radcowskiego, stronie (z braku odpowiednich 

podstaw do wniesienia odwołania od kwestii prawnych i braku realnych szans na sukces 

takiego odwołania) odmówiono przydzielenia pełnomocnika z urzędu, który mógłby ją 

wnieść229. Na marginesie warto też zauważyć, że zdaniem Trybunału naruszenie 

Konwencji (jej art. 6) miało miejsce z uwagi na brak poinstruowania przez Sąd 

Apelacyjny skarżącego o tym, kiedy swój bieg rozpoczyna termin do złożenia kasacji, a 

mianowicie, że miało to miejsce (w sprawie Kulikowski przeciwko Polsce230) w chwili 

otrzymania przez skarżącego odmowy sporządzenia kasacji przez obrońcę.   

Czasem bywa tak, że skarżący mają wątpliwości co do zasadności kasacji w ich 

sprawie. Zastanawiają się wówczas, czy próbować z niej skorzystać, czy może lepiej od 

razu wnieść skargę do ETPC. Metodą praktyczną wyjścia z tej sytuacji i uchronienia się 

przed odrzuceniem skargi przez Trybunał wydaje się być jednoczesne złożenie kasacji i 

skargi do Strasburga, bezpośrednio po orzeczeniu przedkasacyjnym. Jest to działanie 

prewencyjne, które pozwoli skarżącemu uniknąć upływu wyznaczonego terminu na 

złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także terminu 

określonego dla wniesienia kasacji, w przypadku gdyby użycie tego nadzwyczajnego 

środka zaskarżenia okazało się konieczne. 

 

5.10. Okoliczności zwalniające skarżącego z obowiązku wykorzystania drogi 

krajowej 

 

Skarżący może zostać zwolniony z obowiązku wykorzystania krajowych 

środków odwoławczych w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności231. Warto 

wskazać tutaj dla przykładu przywołaną już sprawę Solska i Rybicka przeciwko Polsce 

dotyczącą ekshumacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. W sprawie tej sąd krajowy, 

nabrawszy wątpliwości co do zgodności art. 210 Kodeksu postępowania karnego z 

 
229 Wyrok ETPC z 19.09.2000 r. w sprawie Gnahore p. Francji, skarga nr 40031/98, § 46-48 oraz wyrok 

ETPC z 10.10.2006 r. w sprawie L.L. p. Francji, skarga nr 7508/02, § 23. 
230 Wyrok ETPC z 19.05.2009 r. w sprawie Kulikowski p. Polsce, skarga nr 18353/03. 
231 Wyrok ETPC z 25.03.2014 r. w sprawie Vučković i inni p. Serbii, skarga nr 17153/11, § 77. 
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Konstytucją postanowił skierować odpowiednie pytanie prawne do Trybunału 

Konstytucyjnego. W opinii Rządu polskiego nie można było wykluczyć, że gdyby 

skarżące pozwoliły działać systemowi krajowemu i poczekały na orzeczenie Trybunału 

to ich zarzuty zostałyby uwzględnione,  a one same uzyskałyby słuszne 

zadośćuczynienie. Stało się jednak inaczej i skarżące nie czekając na rozstrzygnięcie TK 

wniosły skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rząd argumentował, że 

zwróciły się one do ETPC przedwcześnie, gdyż droga krajowa nie została w pełni 

wykorzystana (zawieszono postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w 

oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego). Trybunał w Strasburgu 

postanowił jednak dopuścić skargę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy. Zwrócił 

uwagę na fakt, że skierowanie pytania prawnego do TK nie miało żadnego skutku 

praktycznego dla wykonania postanowienia prokuratora o dokonaniu ekshumacji, której 

sprzeciwiały się skarżące. Zawiesiło ono jedynie postępowanie przed Sądem 

Okręgowym, natomiast ekshumacji dokonano niezależnie od toczącego się przed 

Trybunałem Konstytucyjnym postępowania. W związku z tym Trybunał w Strasburgu 

wbrew opinii Rządu nie uznał skargi za przedwczesną i zwolnił skarżące z obowiązku 

oczekiwania na rozstrzygnięcie postępowania zaistniałego w wyniku skierowania pytania 

prawnego do TK . 

W sytuacji gdy wykorzystanie środka krajowego byłoby nieuzasadnione i 

stanowiło nieproporcjonalną przeszkodę w wykonywaniu prawa skarżącego do złożenia 

skargi indywidualnej, Trybunał może zwolnić go z obowiązku wykorzystania dostępnych 

środków odwoławczych232. Rząd nie może wymagać od skarżącego wykorzystywania 

środków odwoławczych w przypadku, gdy niepowodzenie jednego środka stale 

powoduje obowiązek skorzystania z kolejnego, co w rezultacie wprowadza skarżącego w 

tzw. błędne koło, uniemożliwiając mu tym samym złożenie skargi do Strasburga233. 

Ponadto, zasada wykorzystania krajowych środków odwoławczych nie znajduje 

zastosowania również w sytuacji, jeżeli w danym państwie wykazane zostanie istnienie 

praktyki administracyjnej, która polega na powtarzaniu czynów naruszających 

postanowienia Konwencji oraz oficjalnej akceptacji takich okoliczności ze strony władz 

 
232 Wyrok ETPC z 30.11.2004 r. w sprawie Vaney p. Francji, skarga nr 53946/00, § 53. 
233 Wyrok ETPC z 17.07.2008 r. w sprawie Kaic i inni p. Chorwacji, skarga nr 22014/04, § 32 oraz wyrok 

ETPC z 31.03.2009 r. w sprawie Simaldone p. Włochom, skarga nr 22644/03, § 44. 
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państwa-strony, a wspomniana praktyka ma taki charakter, że postępowanie z 

wykorzystaniem środków prawa krajowego staje się daremne lub nieskuteczne234. 

Zauważyć należy, że zwolnienie osoby wnoszącej skargę do Trybunału z 

konieczności wykorzystania środków krajowych orzecznictwo Trybunału przewiduje 

raczej wyjątkowo235. 

 

5.11. Wniesienie skargi przez wnioskodawcę i zarzut rządu dotyczący 

niewykorzystania środków zaradczych  

 

Formularz przy pomocy którego osoba zainteresowana wnosi skargę do 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zawiera specjalną rubrykę (G), dotyczącą 

wykorzystania krajowych środków odwoławczych. Zgodnie z instrukcją236 udostępnioną 

przez Trybunał, powinny znaleźć się tam informacje dotyczące wyczerpania przez 

skarżącego środków dostępnych i skutecznych na poziomie krajowym. W celu spełnienia 

tego wymogu, przy każdym z podnoszonych w skardze zarzutów zamieścić należy 

odpowiednie dane. Chodzi tutaj m.in. o rodzaj ostatecznego orzeczenia w danej sprawie, 

nazwę sądu lub organu, który to orzeczenie wydał jak również jego datę. Ponadto na 

skarżącym ciąży również obowiązek udostępnienia wiadomości takich jak: daty 

orzeczeń, które wydane zostały przez sądy instancji niższych i doprowadziły do wydania 

wspomnianego orzeczenia ostatecznego, jak również sygnatura akt w postępowaniu 

krajowym. W tej rubryce formularza skarżący umieścić powinien także informacje 

dotyczące tego, czy istniały jeszcze inne środki odwoławcze dostępne na poziomie 

krajowym, z których on nie skorzystał, a jeśli sytuacja taka miała miejsce to zobowiązany 

jest do podania przyczyn swojego zaniechania. Do formularza skargi dołączyć należy 

kopie wymienionych orzeczeń sądowych oraz kopie wydane przez inne władze 

rozstrzygające, a także kopie wniosków lub pozwów skarżącego, które wnosił on do 

poszczególnych sądów. 

W przypadku gdy rząd pozwanego państwa podniesie zarzut niewykorzystania 

krajowych środków prawnych to spoczywa na nim wówczas ciężar dowodu, że osoba 

wnosząca skargę nie wykorzystała określonego środka, który w jego mniemaniu spełnia 

 
234 Akdivar i inni p. Turcji, § 67. 
235 L. Garlicki (red.), Komentarz do EKPC. Tom II, s. 168. 
236 Europejski Trybunał Praw Człowieka, Jak wypełnić formularz skargi?, s.9 

https://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_POL.pdf, [dostęp: 6.01.2020] 
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konwencyjne wymogi dostępności i skuteczności, o których wcześniej była już mowa237. 

Powołując się na wspomniany zarzut, rząd powinien przekonać Trybunał, że istniał w 

odpowiednim czasie środek skuteczny zarówno w teorii jak i w praktyce oraz że 

umożliwiał on zapewnienie skarżącemu zadośćuczynienia i oferował sensowne szanse 

powodzenia238. W tym celu powinien posłużyć się przykładami wcześniejszych orzeczeń 

sądowych239. 

Jeżeli ciężar dowodu zostanie zaspokojony przez Rząd to do wnioskodawcy 

należy wykazanie, że: 

a) środek zaradczy został faktycznie użyty; lub 

b) środek okazał się nieodpowiedni i nieskuteczny w konkretnych 

okolicznościach sprawy; lub 

c) istniały okoliczności szczególne zwalniające skarżącego z obowiązku 

wykorzystania tego środka odwoławczego240. 

Zgodnie z Regulaminem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zarzut 

niedopuszczalności skargi musi zostać podniesiony przez Rząd w uwagach dotyczących 

skargi przedstawianych w zależności od przypadku według artykułu 51 lub 54 

wspomnianego Regulaminu. 

 

  

 
237 Wyrok ETPC z 28.03.2019 r. w sprawie Adamkowski p. Polsce, skarga nr 57814/12, § 44. 
238 Akdivar i inni p. Turcji, § 68. 
239 Wyrok ETPC z 07.11.2013 r. w sprawie Vallianatos i inni p. Grecji, skargi nr 29381/09, 32684/09, § 57. 
240 Wyrok ETPC z 25.03.2014 r. w sprawie Vuckovic i inni p. Serbii, skargi nr 17153/11, 17157/11, 

17160/11 i inne, § 77, wyrok ETPC z 20.01.2009 r. w sprawie Sławomir Musiał p. Polsce, skarga  

nr 28300/06, § 72 oraz wyrok ETPC z 26.02.2013 r. w sprawie Kowrygo p. Polsce, skarga nr 6200/07,  

§ 57. 
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Rozdział VI. Termin na wniesienie skargi (Paweł Ośko) 

 

Zgodnie z art. 35 ust 1 Konwencji „Trybunał może rozpatrywać sprawę (…) jeśli 

(…) została wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji.” 

Kilka czynników uzasadnia wprowadzenie regulacji nakładającej na skarżącego 

obowiązek złożenia skargi w terminie sześciomiesięcznym uzasadnia kilka czynników241. 

Termin ten ma na celu zagwarantowanie pewności prawnej poprzez konieczność 

zbadania spraw w rozsądnym czasie, nie dopuszczając do długotrwałego trzymania w 

niepewności stron sporu242. Gwarantuje pewność prawną także w tym znaczeniu, że 

uniemożliwia ustawiczne kontestowanie dawno zapadłych wyroków243. Termin sześciu 

miesięcy daje też skarżącemu czas na rozważenie decyzji o wniesieniu skargi i 

przygotowaniu konkretnych zarzutów i argumentów na ich poparcie244. Ponadto określa 

czasowy zasięg kontroli Trybunału nad sprawą245. Wreszcie wspomniany termin 

zapobiega temu, by upływ czasu utrudnił rzetelne ustalenie istotnych dla sprawy 

faktów246.   

Zasada terminu sześciu miesięcy została uznana przez Trybunał jako zasada 

polityki publicznej, przez co należy rozumieć, że Trybunał sprawdza obowiązkowo i za 

każdym razem, czy skarżący zmieścił się ze złożeniem skargi w terminie sześciu 

miesięcy, nawet wówczas gdy rząd nie podniósł zarzutu jego przekroczenia.  

Obliczając termin sześciomiesięczny nie stosuje się prawa państwa-strony, lecz 

autonomiczne regulacje ETPC247. Zgodnie z przyjętymi kryteriami, upływ miesiąca jest 

liczony niezależnie od długości jego rzeczywistego trwania w dniach. Przykładowo, 

decyzja ogłoszona i doręczona 25 stycznia, rozpoczyna bieg terminu następnego dnia, 

który kończy się o północy 25 lipca248. Jeżeli ostatnim dniem terminu jest dzień wolny 

od pracy, termin nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy następujący po tym 

 
241 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 81. 
242 Wyrok ETPC z 27.05.2004 r. w sprawie Belaousof p. Grecji, skarga nr 66296/01, § 38, Wyrok ETPC 

(Wielkiej Izby) z 29.06.2012 r. w sprawie Sabri Güneş p. Turcji, skarga nr 27396/06, § 39. 
243 Sabri Güneş p. Turcji, § 40. 
244 Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 11.05.1988 r. w sprawie C. p. Włochom, skarga nr 

10889/84, s. 57. 
245 Decyzja ETPC z 25.01.2000 r. w sprawie Walker p. Wielkiej Brytanii, skarga 34979/97. 
246 Wyrok ETPC z 10.01.2008 r. w sprawie Varnava i inni p. Turcji, skargi nr 16064/90, 16065/90, 

16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, § 117, Wyrok ETPC (Wielkiej 

Izby) z 18.09.2009 r. w sprawie Varnava i inni p. Turcji, skargi nr 16064/90, 16065/90, 16066/90, 

16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90,  § 156. 
247 Sabri Güneş p. Turcji, § 29. 
248 Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 12.04.1996 w sprawie Pollard p. Wielkiej Brytanii, 

skarga nr 28189/95. 
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dniu249. Takie rozwiązanie podyktowane jest tym, że wśród państw Rady Europy dni 

świąteczne mają bardzo różne daty, a co za tym idzie, dostosowywanie procedury przed 

Trybunałem tak, aby daty dni wolnych od pracy przesuwały termin byłoby bardzo 

skomplikowane.  

Za datę wniesienia skargi do ETPC, zgodnie z art. 46 par. 6 lit. a Regulaminu 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunał uznaje datę przesłania skargi do 

ETPC, za którą przyjmuje się datę stempla pocztowego urzędu pocztowego, w którym 

nadano przesyłkę.  

Bieg sześciomiesięcznego terminu rozpoczyna się wraz z ostatecznym 

rozstrzygnięciem na gruncie krajowym. Wykorzystanie przez skarżącego środka 

nadzwyczajnego nie powoduje powstrzymania rozpoczęcia biegu terminu. Podobnie, 

biegu nie zatrzymuje wykorzystanie środków krajowych, których podjęcie zależy od 

uznaniowej decyzji uprawnionego organu (np. skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich, 

skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego)250. Jednak, w razie przyjęcia sprawy przez 

Sąd Najwyższy, rozstrzygnięcie co do meritum bądź przekazanie do ponownego 

rozpatrzenia sądowi niższej instancji otworzy ponownie możliwość dochodzenia 

roszczeń przez ETPC251. Bieg sześciomiesięcznego terminu rozpoczyna się dnia 

następnego od dnia, w którym strony mogły dowiedzieć się o treści ostatecznego 

rozstrzygnięcia252. 

W związku z powyższym, bieg terminu rozpocznie następujące z urzędu 

doręczenie decyzji podjętej na gruncie krajowym. Do rozpoczęcia biegu 

sześciomiesięcznego terminu wystarczy, że pełnomocnik procesowy zostanie urzędowo 

poinformowany o treści rozstrzygnięcia, choćby sam skarżący miałby się później 

dowiedzieć o rezultacie rozstrzygnięcia253. Gdy prawo przewiduje poinformowanie o 

treści rozstrzygnięcia skarżącego lub pełnomocnika z urzędu, data doręczenia odpisu 

będzie rozpoczynała bieg terminu254. 

 
249 Sabri Güneş p. Turcji, § 48. 
250 M. Balcerzak, Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w kontekście skargi do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, „Palestra”, 2018, nr 1-2, s. 16. Odnośnie niedawno wprowadzonej Skargi 

Nadzwyczajnej, zgodnie z analizą dr hab. Michała Balcerzaka, sama skarga nadzwyczajna do SN, ze 

względu na jej uznaniowość, nie jest skutecznym środkiem odwoławczym w rozumieniu Konwencji, stąd 

jej złożenie nie przerywa biegu terminu sześciomiesięcznego. Tym niemniej, równoległe skierowanie 

skargi do ETPC i skargi nadzwyczajnej do SN nie naraża skarżącego na negatywne skutki procesowe.  
251 Ibidem, s. 17. 
252 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 83. 
253 Decyzja ETPC z 12.09.2006 r. w sprawie Andorka i Vavra p. Węgrom, skargi nr 25694/03, 28338/03. 
254 Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 27.11.1995 r. w sprawie Worm p. Austrii, skarga  

nr 22714/93. 



68 

 

Nie zawsze samo publiczne ogłoszenie wyroku rozpocznie bieg terminu 

sześciomiesięcznego. W tym kontekście, ciekawym a zarazem istotnym dla polskiej 

praktyki przykładem sprawy, w której podniesiono nietrafny zarzut przekroczenia 

terminu sześciomiesięcznego jest Braun przeciwko Polsce255. Strona rządowa 

utrzymywała, że skoro skarżący nie był uprawniony z urzędu do otrzymania odpisu 

wyroku z uzasadnieniem, to wówczas termin sześciomiesięczny winien upłynąć od 

momentu ustnego ogłoszenia wyroku przez Sąd Najwyższy. Jednak, okoliczności sprawy 

w ocenie Trybunału, wskazywały na to, że termin sześciomiesięczny rozpoczynał bieg w 

momencie otrzymania przez pełnomocnika skarżącego pełnego uzasadnienia wyroku na 

piśmie, ponieważ wyrok ogłoszony na rozprawie zawierał jedynie streszczenie 

uzasadnienia. Trybunał uznał za istotne, że pisemne uzasadnienie  wyroku zawierało 

rozwiniętą argumentację prawną. Podobnie, istotnym argumentem na korzyść skarżącego 

było to, że otrzymał on pisemne uzasadnienie po upływie ponad półtora miesiąca od dnia 

ogłoszenia wyroku, przy czym za tak poważne opóźnienie winę ponosiły organy sądu. W 

powyższych okolicznościach, pełniejszej realizacji celu Artykułu 35 § 1 Konwencji 

służyło uznanie terminu otrzymania doręczenia wyroku.  

Nieco inna sytuacja ma miejsce, gdy stronie nie przysługuje żaden skuteczny 

środek prawny256, termin wówczas rozpoczyna się od:  

• daty naruszenia będącego przedmiotem skargi; 

• daty dowiedzenia się o powyższym naruszeniu bądź o jego skutkach; 

• daty wyrządzeniu szkody lub krzywdy skarżącemu; 

• daty, gdy skarżący winien dowiedzieć się o okolicznościach wskazujących na 

bezskuteczność środka krajowego – wtedy, gdy skarżący użyje środka krajowego, 

a z czasem pojawią się okoliczności wskazujące na jego bezskuteczność257; 

Warto zaznaczyć, iż nie należy interpretować art. 35 ust. 1 Konwencji w sposób, 

który wymagałby przez skarżącego wniesienia skargi zanim jego sprawa zostanie 

ostatecznie rozstrzygnięta na gruncie krajowym258. 

Naruszenia ciągłe, określane czasem jako sytuacja ciągła, polegają na 

podejmowaniu przez państwo nieprzerwanych działań, bądź utrzymywania pewnego 

stanu, wskutek których skarżący jest ofiarą naruszenia Konwencji. Co do zasady, podczas 

 
255 Wyrok ETPC z 04.11.2014 r. w sprawie Braun p. Polsce z 4 listopada 2014, skarga nr 30162/10, § 31. 
256 Varnava i inni p. Turcji, § 157. 
257 Varnava i inni p. Turcji (Wielka Izba), § 157, Decyzja ETPC z 07.06.2001 r. w sprawie Paul i Audrey 

Edwards p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 46477/99. 
258 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 84. 
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trwania naruszenia termin sześciomiesięczny ulega uruchomieniu każdego dnia, wskutek 

czego jego ostateczne uruchomienie następuje dopiero po ustaniu naruszenia ciągłego259. 

Dobrym przykładem na opisanie charakteru sytuacji ciągłej jest sprawa Seleznev 

przeciwko Rosji. Skarżący poskarżył się do ETPC na fatalne warunki panujące w areszcie, 

przy czym skargi kierowane przez niego do sądu, prokuratora lub odpowiednich organów 

aresztu, pozostawały bez odpowiedzi lub ich odpowiedzi ograniczały się do stwierdzenia, 

że wszystkim osadzonym przysługują takie same warunki detencji jak skarżącemu. 

Trybunał dopuścił skargę do rozpatrzenia po zakończeniu detencji między innymi 

dlatego, iż wszystkie sygnalizowane przez skarżącego sytuacje, takie jak przeludnienie, 

nieodpowiednia temperatura w celi oraz fatalne warunki sanitarne trwały przez cały okres 

jego osadzenia260. 

Powstaje pytanie, kiedy określone, powtarzające się działania bądź trwający 

określony czas stan rzeczy będą klasyfikowane jako sytuacja ciągła, a kiedy już zostaną 

uznane za pojedyncze zdarzenia, których każdorazowe zakończenie rozpoczyna bieg 

terminu sześciomiesięcznego. Orzecznictwo Trybunału daje podstawy do określenia 

okoliczności występowania sytuacji ciągłej. Przykładowo, powtarzanie się tych samych 

zdarzeń w regularnych odstępach czasu i w jednakowych warunkach – np. codzienny 

transport z aresztu do sądu261, czy też rutynowe umieszczanie w metalowych klatkach 

podczas kolejnych rozpraw262 zostaną uznane za sytuację ciągłą. 

Odnosząc się do aresztowań, sytuacja ciągła występuje wówczas, gdy osoba 

aresztowana nie zostaje niezwłocznie postawiona przed sędzią lub jest pozbawiona prawa 

odwołania się do sądu od powyższej decyzji. Termin sześciomiesięczny rozpoczyna swój 

bieg wraz ze zwolnieniem bądź przesłuchaniem przez sędziego. Podobnie, przy 

sekwencji aresztowań, gdy pomiędzy następującymi po sobie aresztowaniami nie było 

przerw w detencji niewątpliwie występuje sytuacja ciągła.263 Za sytuację ciągłą Trybunał 

uznaje również utrzymujący się zakaz opuszczania kraju264. 

 
259 Varnava i inni p. Turcji (Wielka Izba), § 159, Wyrok ETPC z 24.06.2008 r. w sprawie Cone p. Rumunii, 

skarga nr 35935/02, § 22 oraz wyrok ETPC z 24.10.1995 w sprawie Agrotexim i inni p. Grecji, skarga nr 

14807/89, § 148. 
260 Wyrok ETPC z z 26.06.2008 r. w sprawie Seleznev p. Rosji, skarga nr 15591/03, § 36. 
261 Wyrok ETPC z 17.01.2012 r. w sprawie Fetisov i inni p. Rosji, skargi nr 43710/07, 11248/08, 27668/08, 

31242/08, 52133/08, 6023/08, § 75. 
262 Wyrok ETPC (Wielkiej Izby) z 17.07.2014 r. w sprawie Svinarenko i Slyadnev z p. Rosji, skargi nr 

32541/08, 43441/08, § 86. 
263 Praktyczny przewodnik, s. 35. 
264 Wyrok ETPC z 26.05.2006 r. w sprawie Riener p. Bułgarii, skarga nr 46343/99, § 101; 
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Trybunał za sytuację ciągłą nie uzna wielokrotnego, tymczasowego 

aresztowania wówczas, gdy występowały przerwy między okresami detencji. W takich 

przypadkach sześciomiesięczny termin rozpocznie się po zakończeniu każdego, 

pojedynczego aresztowania, jednak fakt wystąpienia wcześniejszych aresztowań w 

jednym procesie karnym może wpłynąć na ocenę zgodności aresztowania z art. 5 ust. 3 

Konwencji. Trybunał może wziąć pod uwagę fakt, że skarżący spędził już określony czas 

w areszcie w związku z tym samym postępowaniem karnym265.  

Pozostając na gruncie postępowania karnego, sytuacji ciągłej nie stanowią 

powtarzające się bezpośrednio po sobie odrębne postępowania prowadzone przeciwko tej 

samej osobie w sprawach o takie samo przestępstwo lub wykroczenie popełnione w 

zbliżonych okolicznościach. Takie wnioski należy wyciągnąć z orzeczenia Trybunału w 

sprawie Gough przeciwko Wielkiej Brytanii. Skarżący pojawiał się wielokrotnie 

całkowicie nago w miejscach publicznych, co było powodem wielokrotnych aresztowań. 

Trybunał uznał, że powtarzający się schemat naprzemiennego okresu aresztowania i 

okresu przebywania na wolności nie jest sam w sobie sytuacją ciągłą. Każda zakończona 

detencja natychmiast rozpoczynała bieg sześciomiesięcznego terminu266.  

Jednak nie zawsze stany faktyczne, które są sytuacjami ciągłymi, skutkują 

nieuruchomieniem sześciomiesięcznego terminu. Wyjątki dotyczą pozytywnych 

obowiązków państwa na gruncie art. 2 EKPC – mianowicie krewni osoby, która zginęła 

wskutek przemocy lub śmierci niezgodnej z prawem, mają obowiązek monitorować 

postępy śledztwa lub ich brak a skargi wnosić odpowiednio szybko w stosunku do dnia, 

w którym dowiedzieli się o tym, że śledztwo jest nieskuteczne – innymi słowy – do 

momentu, aż stanie się jasne, że Państwo nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających 

z Konwencji. Termin sześciomiesięczny zaczyna upływać od dnia, w którym skarżący 

powzięli wiadomość o nieskuteczności śledztwa albo od dnia, w którym powinni byli 

powziąć tę wiadomość267.  

Kolejnym wyjątkiem od zasady, w której sytuacje ciągłe nie uruchamiają 

terminu sześciomiesięcznego są sprawy dotyczące zaginięć i długotrwałych przypadków 

naruszenia mienia i mieszkania w kontekście konfliktu zbrojnego. Jednak w przypadku 

 
265 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 85. 
266 Wyrok ETPC z 28.10.2014 r. w sprawie Gough p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 49327/11, § 134.  

267 Decyzja ETPC z 20.05.2008 r. w sprawie Bulut i Yavuz p. Turcji, skarga nr 73065/01 oraz wyrok ETPC 

(Wielkiej Izby) z 17.09.2014 r. w sprawie Mocanu i inni p. Rumunii, skargi nr 10865/09, 45886/07, 

32431/08, § 263. 
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zaginięć, Trybunał jest mniej restrykcyjny niż w przypadku śmierci268. W przypadkach 

śmierci spowodowanej przemocą, nieefektywność postępowania jest łatwiejsza do 

stwierdzenia niż w przypadku zaginięć, stąd też w przypadku zaginięć trudniej jest 

określić moment odpowiedni na wniesienie skargi. Jednak i wówczas wymaga się od 

skarżącego niezwłoczności w kierowaniu skargi do ETPC gdy śledztwo okaże się 

nieskuteczne. W sprawie Cindrić i Bešlić przeciwko Chorwacji Trybunał stwierdził, że 

spełnienie przesłanki dopuszczalności w odniesieniu do terminu będzie zależało od 

okoliczności sprawy oraz czynników takich jak staranność skarżącego, interes 

przedstawiony przez skarżącego oraz jakość skarżonego śledztwa269. 

Różnica ta wynika z faktu, iż w przypadku niezgodnej z prawem śmierci 

zaistniałe wydarzenia są powszechnie znane. W przypadku zaginięć, zadanie krewnych 

polegające na zorientowaniu się co do skuteczności śledztwa jest trudniejsze, w związku 

z tym stanowisko Trybunału jest mniej rygorystyczne. Jakkolwiek, w wyroku Wielkiej 

Izby w sprawie Varnava i inni przeciwko Turcji, Trybunał nałożył obowiązek pilności i 

inicjatywy ze strony skarżących, zamierzających zarzucać utrzymujący się brak śledztwa 

w sprawie zaginięcia w okoliczności zagrażającej życiu tej osoby270.  

Obowiązek pilności występuje również w przypadkach dotyczących naruszenia 

mieszkania i mienia w związku z długotrwałym konfliktem zbrojnym. Jeżeli skarżący 

powinien był uświadomić sobie, że przy trwającej sytuacji nie ma realnej nadziei na 

odzyskanie dostępu do swojej własności w przewidywalnej przyszłości, nieuzasadnione 

lub nadmierne opóźnienie we wniesieniu skargi może poskutkować odrzuceniem skargi 

z powodu przekroczenia terminu złożenia skargi271.  Przykładowo, ETPC mierzył się z 

taką sytuacją w decyzji o dopuszczalności skargi Sargsyan przeciwko Azerbejdżanowi. 

Wskutek prowadzenia działań wojennych między Azerbejdżanem a Armenią, skarżący 

Ormianin, który zamieszkiwał sporne terytorium (Górski Karabach) należące do 

Azerbejdżanu, był zmuszony do opuszczenia swego mienia z powodu zagrożenia życia 

działaniami wojennymi.  W takiej sytuacji, jak najbardziej uprawnione ze strony 

skarżącego było oczekiwanie na rezultaty rokowań pokojowych, gdyż w warunkach 

konfliktu zbrojnego skorzystanie ze środków prawnych może być niemożliwe. Jednak, w 

sytuacji, gdy nic nie wskazuje na to, że nie ma realnej nadziej na odzyskanie mienia i 

 
268 Varnava i inni p. Turcji (Wielka Izba), § 158. 
269 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 88-89, Wyrok ETPC z 06.09.2016 r. w sprawie Cindrić i Bešlić  

p. Chorwacji, skarga nr 72152/13, § 57-58. 
270 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 91. 
271 Praktyczny przewodnik, s. 35. 
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domu, nieuzasadnione bądź nadmierne zwlekanie może być przyczyną odrzucenia skargi 

jako wniesionej po terminie.  W tej konkretnej sytuacji, utrata mienia miała miejsce w 

1994 roku, ratyfikacja Konwencji przez Armenię i Azerbejdżan w 2002 roku, zaś skargę 

złożono w roku 2006. Ponadto, w 2002 r. w związku z zamiarem ratyfikacji Konwencji, 

nastąpiła intensyfikacja rozmów pokojowych między Armenią i Azerbejdżanem. W takiej 

sytuacji skarżący mógłby jeszcze krótki czas po ratyfikacji Konwencji oczekiwać na 

rozwiązanie konfliktu, co dawałoby szansę na rozwiązanie problemu pozostawionego 

mienia i powrót wypędzonych. Złożenie skargi cztery lata po ratyfikacji, w kontekście 

szczególnie niekorzystnej sytuacji, w jakiej znajdują się uchodźcy z terytorium konfliktu 

zbrojnego, nie było zbyt dużą zwłoką, by Trybunał mógł ją uznać za podstawę 

niedopuszczalności skargi.  

Do skutecznego wniesienia skargi, konieczne jest zawarcie wszystkich 

informacji wymaganych w formularzu, łącznie z załączonymi dokumentami 

pomocniczymi. Jedynie w wypełniony w powyższy sposób formularz zatrzymuje bieg 

sześciomiesięczny, chyba że art 47 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka stanowi inaczej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 47 ust. 5 Regulaminu, 

Trybunał dysponuje pewną uznaniowością – może z urzędu lub na wniosek przyjąć 

niekompletną skargę. 

Żeby Trybunał uznał skargę złożoną przez pełnomocnika za ważną, warunkiem 

sine qua non jest załączenie w korespondencji oryginału pełnomocnictwa, które jest 

podpisane przez skarżącego. 

Jak już wspomniano, data nadania formularza przerywa bieg terminu 

sześciomiesięcznego. Wyłącznie szczególne okoliczności (np. brak możliwości ustalenia 

miejsca nadania skargi), mogą dopuścić inne podejście – uznanie daty na formularzu lub 

przy jej braku, daty wpływu do Trybunału jako daty złożenia skargi272. Jedynym 

sposobem na skuteczne skierowanie skargi jest nadanie jej pocztowo.  

Każdy nowy zarzut podniesiony przez skarżącego jest rozpatrywany osobno. 

Jeżeli skarżący złoży skargę w terminie i rozszerzy ją po jakimś czasie o kolejny zarzut 

wiążący się z tym samym rozstrzygnięciem bądź stanem faktycznym, obowiązany jest 

zmieścić się w pierwotnym terminie sześciu miesięcy pod rygorem niedopuszczenia 

zarzutu. Terminowość takich zarzutów sprawdza się indywidualnie. Działanie polegające 

wyłącznie na udostępnieniu dokumentów postępowania krajowego nie jest utożsamiane 

 
272 Wyrok ETPC z 12.04.2007 r. w sprawie Bulinwar OOD i Hrusanov p. Bułgarii, skarga nr 66455/01,  

§ 30-32. 
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ze złożeniem kolejnych zarzutów. Żeby Trybunał rozpatrzył kolejny zarzut, konieczne 

jest wskazanie domniemanego naruszenia Konwencji, chociażby w sposób ogólny273. 

Zarzuty podniesione po upływie sześciomiesięcznego terminu mogą być uwzględnione 

wyłącznie wtedy, gdy dotyczą szczególnych aspektów już wniesionych zarzutów274. 

  

 
273 Decyzja ETPC z 01.02.2005 r. w sprawie Bozinowski p. Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii, 

skarga nr 68368/01. 
274 Decyzja ETPC z 11.06.1998 r. w sprawie Parafia Grecko-katolicka Sâmbăta Bihor p. Rumunii, skarga 

nr 48107/99.  
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Rozdział VII. Anonimowość skargi (Sandra Sidorowicz) 

 

Prawidłowe oznaczenie skarżącego stanowi podstawę wniesienia skargi. 

Regulamin Trybunału enumeratywnie wskazuje informacje niezbędne dla rozpatrzenia 

skargi. Artykuł 471 ust. 1 lit. b Regulaminu stanowi, iż skarga powinna zawierać: 

1. nazwisko275, 

2. datę urodzenia, 

3. obywatelstwo, 

4. adres skarżącego. 

W przypadku, gdy skarga jest wniesiona przez jednostkę organizacyjną powinna 

zawierać: 

1. pełną nazwę jednostki organizacyjnej, 

2. datę zawiązania lub rejestracji, 

3. numer, pod którym została zarejestrowana, jeżeli go posiada, 

4. adres siedziby. 

Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 35 ust. 2 lit. a Konwencji, Trybunał nie 

rozpatruje żadnej skargi, która jest anonimowa. Anonimowość skargi polega na braku 

informacji umożliwiającej identyfikację osoby wnoszącej skargę. W takim przypadku 

sprawa nie jest w ogóle rejestrowana. Wobec tego bez znaczenia pozostaje wskazanie w 

skardze naruszeń praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

gdy skarżącego nie można zidentyfikować. Taka sytuacja jednak nie zdarza się zbyt 

często, gdyż identyfikacja skarżącego możliwa jest na podstawie załączonych do skargi 

dokumentów. Co do zasady zgodnie z art. 33 ust. 1 Regulaminu wszystkie dokumenty 

związane ze skargą, z wyjątkiem dokumentów obejmujących ewentualne negocjacje 

ugodowe, są publicznie dostępne. 

Skarżący ma prawo wnieść o zachowanie poufności danych. Wówczas Trybunał 

może podjąć decyzję o nieujawnieniu tożsamości skarżącego publicznie, natomiast nie 

czyni to skargi anonimową, gdyż Trybunał posiada jego dane. W piśmiennictwie 

wskazuje się taką skargę jako skargę niejawną lub niepubliczną. Składając skargę wraz z 

wnioskiem o zachowanie poufności, należy uwzględnić przyczyny, dla których skarżący 

nie życzy sobie ujawnienia publicznie swojej tożsamości. Jako przykłady motywów 

 
275 Nazwisko jest koniecznym warunkiem złożenia skutecznie skargi do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, a contrario podanie imienia nie jest wymagane. W praktyce jednak zdarza się tak, że 

dokumenty załączane na potwierdzenie naruszeń praw zawierają imiona i nazwisko skarżącego. 
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wniosku wskazuje się obawę przed represjami, stygmatyzacją w państwie czy bardzo 

osobistą sytuację rodzinną skarżącego276. Jednocześnie należy wskazać, jaki zakres 

dokumentów ma zostać objęty poufnością – całość bądź konkretna część277. W kwestii 

jawności skargi rozstrzyga Przewodniczący Izby właściwej dla rozpatrzenia skargi278. Co 

do zasady zezwala się na taką „anonimowość”. Ponadto Trybunał nie jest w tym 

względzie nastawiony na wnikliwe badanie zasadności prośby o zachowanie poufności 

danych. Celem takiej praktyki jest zgodnie z art. 47 ust. 4 Regulaminu ochrona 

skarżących, jeżeli według nich ujawnienie danych mogłoby okazać się dla nich 

szkodliwe. Skarżący są wtedy oznaczeni w inny sposób niż powszechnie poprzez 

nazwisko, na przykład inicjałami.  

Zdarzają się sytuacje, w których Trybunał z urzędu, czyli bez wniosku 

skarżącego, postanowi ograniczyć ujawnianie danych skarżącego279. Taka decyzja może 

zostać podjęta z następujących względów: moralność, porządek publiczny, 

bezpieczeństwo państwowe w demokratycznym społeczeństwie, dobro małoletniego 

dziecka, ochrona życia prywatnego. Ponadto Przewodniczący Izby może ograniczyć 

ujawnienie danych w szczególnych okolicznościach, przemawiających za tym, iż 

„jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości”280. 

  

 
276 K. Warecka, Komentarz do art. 47 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), 

LEX/el. 2014. 
277 Vide: art. 33 ust. 3 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
278 Vide: art. 47 ust. 3 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
279 Vide: art. 47 ust. 4 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
280 Vide: art. 33 ust. 2 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
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Rozdział VIII. Identyczność ze sprawą już rozpatrzoną (Paweł Ośko) 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 2 lit. b Konwencji Trybunał nie jest uprawniony do 

badania skargi, która „jest co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez 

Trybunał lub ze sprawą, która została oddana innej międzynarodowej procedurze 

dochodzenia lub rozstrzygnięci, i jeśli skarga nie zawiera nowych, istotnych informacji”. 

Przytoczona wyżej negatywna przesłanka dopuszczalności skargi do ETPC 

wyklucza kierowanie do Trybunału skarg będących po pierwsze, skargami co do istoty 

identycznymi ze sprawami już rozpatrzonymi przez Trybunał lub ze sprawami, które 

zostały poddane innej międzynarodowej procedurze dochodzenia lub rozstrzygnięcia, po 

drugie zaś wyklucza ponowne kierowanie skarg nie zawierających nowych, istotnych 

informacji.  

Celem powyższej regulacji jest uniknięcie sytuacji, w której wyrok wydany 

przez Europejski Trybunał Praw Człowieka bądź rozstrzygnięcie podjęte w ramach innej 

międzynarodowej procedury dochodzenia byłby wzruszalny. Zgodnie w przytoczonym 

wyżej przepisem Konwencji można wyróżnić trzy kategorie spraw, przy których 

kryterium identyczności zostanie spełnione, co poskutkuje uznaniem skargi za 

niedopuszczalną. Do pierwszej kategorii należą sprawy najzwyczajniej identyczne z 

tymi, które już były przedmiotem rozpatrzenia przez Trybunał. Do drugiej kategorii 

zaliczane są sprawy poddane rozpoznaniu w toku innej międzynarodowej procedury 

dochodzenia. Ostatnią, trzecią kategorią będą sprawy, które zostały zakończone 

polubownym rozstrzygnięciem Trybunału281.  

Trybunał badając, czy sprawa jest identyczna względem sprawy już 

rozstrzygniętej przed Trybunałem odnosi się do trzech kryteriów: po pierwsze do tego, 

czy skarga została wniesiona przez te same osoby, po drugie, czy ta sprawa dotyczy tych 

samych faktów, co sprawa już rozpatrzona oraz po trzecie ocenia, czy ta sprawa opiera 

się na tych samych zarzutach282. 

 
281 Praktyczny przewodnik, s. 37. 
282 Ibidem. W polskim tłumaczeniu przewodnika użyto następujących sformułowań: Trybunał bada, czy 

dwie skargi wniesione przez skarżących dotyczą zasadniczo tych samych osób, tych samych faktów, i tych 

samych skarg. Odnosząc się do ostatnich słów przytoczonego cytatu: tych samych skarg, Autor celowo 

użył zamiast wspomnianego sformułowania słów: opiera na tych samych zarzutach. Tłumacz przewodnika, 

opierając się na § 62 wyroku ETPC (Wielkiej Izby) z 30.06.2009 r. w sprawie Verein Gegen Tierfabriken 

Schweiz (VGT) p. Szwajcarii (Nr 2), skarga nr 32772/02 dosłownie przetłumaczył zawarte tam 

sformułowanie and the same complaints, podczas gdy, w ocenie Autora pojęcia complaints użyto w 

znaczeniu zarzutów określonej skargi, a nie skargi jako takiej – na to by wskazywał kontekst słów 

zawartych w orzeczeniu ETPC.  
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Odnosząc się do pierwszego kryterium, należy mieć na uwadze, że 

rozstrzygnięcie skargi międzypaństwowej283 przez Trybunał nie pozbawia 

indywidualnych skarżących możliwości dochodzenia swoich praw przed Trybunałem, 

nawet gdy sprawa dotyczyła tych samych faktów.  Celem takiego rozwiązania jest 

umożliwienie potencjalnym skarżącym dochodzenia swoich indywidualnych roszczeń 

przed Trybunałem. Powyższe wnioski zostały zawarte w orzeczeniu Wielkiej Izby 

Trybunału odnoszącym się do sprawy zaginięć greckich Cypryjczyków284.  

Identyczność podstaw faktycznych wnoszonej skargi ze skargą wcześniej 

rozpatrzoną przez ETPC przestaje zachodzić, gdy pojawią się istotne, nieznane wcześniej 

skarżącemu informacje związane ze sprawą. W szczególności za nową istotną informację 

uznaje się wykorzystanie dostępnych środków krajowych, gdy poprzednia skarga została 

odrzucona przez brak ich wykorzystania285. Za nową istotną informację będą uznane 

także dalsze etapy prowadzonego postępowania krajowego skutkujące wydłużeniem 

tymczasowego aresztowania lub zwiększeniem  przewlekłości postępowania286. 

W decyzji Kezer i inni przeciwko Turcji287 Trybunał odrzucił skargę kierowaną 

przez siedem osób, która zawierała zastrzeżenia względem długości aresztowania w 

ramach prowadzonego postępowania karnego. Odrzucenie skargi było spowodowane 

tym, że ci sami skarżący, występujący w sprawie Özcelik i inni przeciwko Turcji288 

zawarli przewidzianą w art. 39 EKPC ugodę z rządem tureckim, który im przyznał 

zadośćuczynienie za zbyt długie aresztowanie w związku z prowadzonym procesem 

karnym. Taka ugoda ostatecznie rozstrzygnęła sprawę i poprzez jej zawarcie, skarżący 

zrzekli się roszczeń będących przedmiotem skargi Kezer i inni przecwko Turcji. 

Jednym z celów Konwencji jest uniknięcie wielości postępowań przed różnymi 

organami międzynarodowymi o podobnych kompetencjach289. ETPC przed 

rozpatrzeniem sprawy musi zweryfikować, czy sprawa, która była rozpatrywana przez 

 
283 Europejska Konwencja Praw Człowieka dopuszcza nie tylko skargi indywidualne – art. 33 Konwencji 

przewiduje, że każde z państw związanych Konwencją może wnieść skargę do Trybunału, jeżeli uważa że 

inne państwo będące stroną Konwencji naruszyło postanowienia Konwencji lub jej protokołów. 
284 Wyrok ETPC (Wielkiej Izby) z 18.09.2009 r. w sprawie Varnava i inni p. Turcji, 16064/90, 16065/90, 

16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, § 118. 
285 Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 11.01.1994 r. w sprawie A.D. p. Holandii, skarga  

nr 21962/93. 
286 Decyzja ETPC z 24.07.2007 r. w sprawie Brichet i Bouzet p. Belgii, skarga nr 44899/98. 
287 Decyzja ETPC z 24.01.2006 r. w sprawie Kezer i inni p. Turcji, skarga nr 58058/00. 
288 Decyzja ETPC z 10.07.2001 r. w sprawie Özcelik i inni p. Turcji, skarga nr 29425/95. 
289 Wyrok ETPC 20.09.2011 r. w sprawie OAO Neftyanaya Kompanija Yukos p. Rosji, skarga nr 14902/04, 

§ 520, wyrok ETPC z 25.09.2012 r. w sprawie Eğitim ve Bilim Emeksileri Sendikast p. Turcji, skarga  

nr 20641/05, § 38; 
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inny organ międzynarodowy jest taka sama, a jeżeli tak, to czy wspomniany organ 

międzynarodowy może zostać uznany za inną międzynarodową procedurę dochodzenia 

w rozumieniu Konwencji. Wyjątkiem są skargi międzypaństwowe wytoczone na gruncie 

art. 33 EKPC – w takiej sytuacji, państwo skarżące może wnieść skargę jednocześnie do 

ETPC, jak i do innej międzynarodowej procedury rozstrzygnięcia290.  

Trybunał analizując, czy sprawa była wcześniej rozpoznana w toku innej 

międzynarodowej procedury dochodzenia nie ogranicza się do prostej weryfikacji 

formalnej tej procedury, lecz dąży do ustalenia, czy natura organu kontrolnego, 

prowadzone przez niego postępowanie oraz skutki wydanych przez niego decyzji 

zapewniają wystarczającą ochronę skarżącemu291. Ponadto, organ rozpatrujący sprawę 

musi być publiczny, międzynarodowy (tj. powołany przez państwa292), niezależny oraz 

sądowy lub quasi-sądowy. Dodatkowo musi być uprawniony do wskazania 

odpowiedzialnych za naruszenia i wymuszenia kroków prowadzących do wygaśnięcia 

naruszenia293. Przykładowo, w orzeczeniu Karoutssiotis przeciwko Portugalii, Trybunał 

uznał, że postępowanie przed Komisją Europejską nie spełnia powyższych kryteriów – 

stwierdzenie naruszenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: 

TSUE) nie ma bezpośredniego wpływu na prawa skarżącej i nie służy rozwiązywaniu 

indywidualnych spraw. TSUE nie może również zasądzić odszkodowania lub 

zadośćuczynienia skarżącemu294. 

Kryteria oceny identyczności sprawy rozpatrywanej w ramach innej 

międzynarodowej procedury dochodzenia są następujące: 

• tożsamość stron,  

• tożsamość podstaw prawnych skarg, 

• tożsamość zakresu zarzutu sformułowanego w skargach, 

• tożsamość rodzaju wnioskowanego odszkodowania/zadośćuczynienia295. 

Decyzja w sprawie Folgerø i inni przeciwko Norwegii z 26 października 2004 

r., wskazała na to że dwie sprawy – jedna skierowana do ETPC, druga zaś do Komitetu 

Praw Człowieka ONZ przez dwie grupy różnych skarżących z tej samej organizacji 

 
290 Decyzja ETPC z 13.12.2011 r. w sprawie Gruzja p. Rosji nr 2, skarga nr 38263/08. 
291 Decyzja ETPC z 06.12.2001 r. w sprawie Fédération Hellénique des Syndicats des Employés du Secteur 

Bancaire p. Grecji, skarga nr 72808/10, § 33-34. 
292 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 98. 
293 Fédération Hellénique des Syndicats des Employés du Secteur Bancaire p. Grecji, § 35. 
294 Karoutssiotis p. Portugalii, § 73-76. 
295 OAO Neftyanaya Kompanija Yukos p. Rosji, § 521; Fédération Hellénique des Syndicats des Employés 

du Secteur Bancaire p. Grecji, § 39. 
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pozarządowej była dopuszczalna. Warto zauważyć, że obie sprawy były takie same pod 

względem stawianych zarzutów i skarżonego stanu faktycznego, jednak Trybunał uznał, 

ze z powodu braku tożsamości stron, powyższa skarga może być rozpatrzona przez 

Trybunał. W wyroku Celniku przeciwko Grecji z 5 lipca 2007 i decyzji Illiu i inni 

przeciwko Belgii, ETPC potwierdził tę zasadę, stosując ją do sytuacji, gdy skarżącym do 

Trybunału była grupa osób fizycznych, a skarżącym do innej międzynarodowej 

procedury dochodzenia organizacja pozarządowa, której członkami byli skarżący do 

ETPC. 

Odmienne stanowisko Trybunał zajął w sprawie POA i inni przeciwko Wielkiej 

Brytanii, w której uznał, że skarga została już poddana innej międzynarodowej 

procedurze dochodzenia. Wcześniej skargę o identycznej treści złożył związek 

zawodowy, korzystając z mechanizmu skarg zbiorowych funkcjonującego w 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (dalej: MOP). Trybunał decydujące znaczenie nadał 

faktowi, że autorzy skargi wniesionej do ETPC byli działaczami związku zawodowego, 

który wcześniej wniósł skargę do MOP. W konsekwencji skarga została uznana za 

niedopuszczalną ze względu na bliskie powiązanie skarżących z postępowaniem i 

zarzutami kierowanymi przez organizację pozarządową (w tym przypadku – przez 

związek zawodowy) w procedurze przed Międzynarodową Organizacją Pracy. Trybunał, 

odrzucając skargę w takich przypadkach miał na celu niedopuszczenie do obejścia art. 35 

§. 2 lit b) Konwencji.  

Tym niemniej, procedura kolektywna przed inną międzynarodową procedurą 

dochodzenia nie wykluczy skargi indywidualnej do ETPC, jeżeli sprawa kierowana przez 

pojedynczych skarżących będzie dotyczyła ich specyficznej i szczególnej sytuacji w 

odniesieniu do sprawy skierowanej do innej międzynarodowej procedury dochodzenia. 

W decyzji sprawie Evaldsson przeciwko Szwecji Trybunał uznał za dopuszczalną skargę 

kierowaną przez pięciu pracowników do ETPC, mimo tego, że organizacja reprezentująca 

przedsiębiorców złożyła skargę do Europejskiego Komitetu Praw Społecznych296. Jednak 

w tym przypadku nie wystąpiła tożsamość spraw – wspomniana organizacja pozarządowa 

reprezentowała interesy pracodawców a nie poszczególnych pracowników, stąd też nie 

spełniała kryterium identyczności. 

  

 
296 Decyzja ETPC z 13.12.2007 r. w sprawie Evaldsson p. Szwecji, skarga nr 75252/01. 
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Rozdział IX. Nadużycie prawa do wniesienia skargi  

(Maciej Lubiszewski) 

 

W prawoznawstwie powszechnie przyjmuje się, że korzystanie z danego prawa 

w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem jest nadużyciem prawa. Ta konstrukcja 

została wykorzystana jako jedna z przesłanek uznania skargi za niedopuszczalną. 

Zgodnie z art. 35 ust 3 lit. a Konwencji „Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą 

skargę indywidualną wniesioną w trybie art. 34 jeśli uważa, że (…) skarga stanowi 

nadużycie prawa do skargi; (…)”. Jak przypomina Trybunał „w zasadzie każde 

postępowanie skarżącego, które jest w oczywisty sposób sprzeczne z celem prawa do 

skargi indywidualnej przewidzianego w Konwencji i które utrudnia prawidłowe 

funkcjonowanie Trybunału lub prawidłowy przebieg postępowania prowadzonego przez 

Trybunał może być uważane za nadużycie prawa do skargi”297. Z przywołanego cytatu 

wynika, że katalog sytuacji uznawanych za przejaw nadużycia prawa do skargi jest 

otwarty. Przegląd orzecznictwa pozwala jednak wyróżnić kilka typowych przypadków.  

Jednym z powodów uznania, że skarżący nadużył swojego prawa do skargi jest 

wprowadzenie Trybunału w błąd, a więc celowe oszukanie Trybunału poprzez podanie 

nieprawdziwych faktów lub posłużenie się fałszywymi dokumentami – takie przypadki 

nie wymagają komentarza. Do tej samej kategorii zaliczane są sytuacje, w których 

skarżący celowo pominął pewne istotne informacje w samej skardze, bądź na 

późniejszym etapie, w szczególności nie informując Trybunału o nowych zdarzeniach, 

które w istotny sposób zmieniły jego sytuację. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 

ETPC „przekazanie niekompletnych, a tym samym wprowadzających w błąd informacji 

może również stanowić nadużycie prawa do złożenia skargi, zwłaszcza jeśli informacje 

te dotyczą istoty sprawy i nie przedstawiono wystarczających wyjaśnień dotyczących 

zaniechania ich ujawnienia. To samo dotyczy sytuacji, gdy w trakcie postępowania przed 

Trybunałem miały miejsce nowe, ważne wydarzenia i gdy, pomimo wyraźnego wymogu 

zawartego w Regule 47 § 7 Regulaminu Trybunału, skarżący nie ujawnił tych informacji, 

co uniemożliwiło Trybunałowi wydanie orzeczenia w sprawie przy pełnej znajomości 

faktów”298. A contrario, omawiana przesłanka niedopuszczalności nie zajdzie, gdy 

 
297 Wyrok z 16.07.2019 r w sprawie Zhdanov i in. przeciwko Rosji, skargi nr 12200/08, 35949/11, 

58282/12, § 81. 
298 Wyrok z 23.10.2018 r. w sprawie Petrov i in. przeciwko Rosji, skarga nr 23608/16, § 72. 
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skarżący nie powiadomił Trybunału o okolicznościach, które nie miały znaczenia dla 

rozpatrzenia skargi299.  

Jeden z najbardziej spektakularnych przypadków zastosowania omawianego 

kryterium miał miejsce w sprawie Gross przeciwko Szwajcarii, w której dopiero w trakcie 

postępowania przed Wielką Izbą wyszło na jaw, że skarżący od niemal trzech lat nie żyje. 

Zaniechanie poinformowania o tym fakcie Trybunału zostało uznane za nadużycie prawa 

do skargi300, chociaż decyzja o niedopuszczalności zapadła niewielką większością 

głosów.  

Kolejną sytuacją, która jest kwalifikowana jako nadużycie prawa do skargi jest 

użycie w skardze obraźliwego języka przeciwko przeciwnikowi procesowemu (władzom 

państwa, rządowi lub jego pełnomocnikowi) bądź przeciwko samemu Trybunałowi, jego 

sędziom lub pracownikom Kancelarii. Nie chodzi o przejawy dopuszczalnej krytyki czy 

polemiki, nawet gdy towarzyszą jej pewne uszczypliwości, a o „szczególnie dokuczliwe, 

pogardliwe, wygrażające lub prowokujące wypowiedzi”301. Zdarza się, że skarżący 

otrzyma od Trybunału formalne ostrzeżenie. Wycofanie obraźliwych wypowiedzi i 

przeprosiny mogą sprawić, że skarga nie zostanie uznana za niedopuszczalną.302  

Szczególnym przypadkiem nadużycia prawa do skargi jest ujawnienie poufnych 

informacji związanych z prowadzonym postępowaniem ugodowym. Zgodnie z art. 39 ust 

2 Konwencji oraz art. 62 ust 2 Regulaminu Trybunału, negocjacje ugodowe są objęte 

poufnością. Trybunał konsekwentnie stoi na stanowisku, iż zasada ta jest bezwzględna i 

nie doznaje żadnego wyjątku. Co więcej, dla oceny, czy doszło do jej naruszenia nie ma 

znaczenia, jak szczegółowa była ujawniona informacja. Oczywiście nie będzie stanowiło 

naruszenia poufności negocjacji ugodowych przekazanie ich treści prawnikowi w celu 

uzyskania jego wsparcia. W grę natomiast z pewnością wejdą przypadki zamierzonego 

upublicznienia treści negocjacji, np. poprzez ujawnienie ich w prasie. Znakomitym 

przykładem jest stosunkowo niedawna decyzja Trybunału w sprawie Plicha przeciwko 

Polsce303. Skarżący (jeden z podejrzanych w głośnej aferze Amber Gold) złożył skargę 

na przewlekłość tymczasowego aresztowania. Jego pełnomocnik udzielając wywiadu 

 
299 Por. wyrok ETPC (Wielkiej Izby) z 28.6.2018 r. w sprawie G.I.E.M. S.R.L. i inni przeciwko Włochom, 

skargi nr 1828/06 34163/07, 19029/11, § 172-175. 
300 Wyrok ETPC (Wielkiej Izby) z dn. 30.09.2014 r. w sprawie Gross przeciwko Szwajcarii, skarga nr 

67810/10, § 28-37. 
301 Por. decyzja ETPC z 18.5.2004 r. w sprawie Řehák przeciwko Czechom, skarga nr 67208/01, w której 

skarżący zarzucił sędziom Trybunału i pracownikom Kancelarii popieranie naruszeń praw człowieka 

dokonanych przez nomenklaturę komunistycznej Czechosłowacji. 
302 Praktyczny przewodnik, s.40. 
303 Decyzja z 22.10.2019 r. w sprawie Plichta p. Polsce, skarga nr 54127/16. 



82 

 

dziennikarzowi Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że rząd złożył propozycję 

ugodowego załatwienia sprawy oferując kwotę 8.000 zł. Trybunał uznając skargę za 

niedopuszczalną przypomniał, że „zasada poufności służy ochronie zarówno stron, jak i 

Trybunału przed wszelkimi próbami wywierania nacisków politycznych lub innego 

rodzaju. Ma zatem na celu ułatwienie polubownego rozwiązania sporu, zapewniając, aby 

informacje przekazane w trakcie negocjacji nie były ujawniane i podawane do 

wiadomości publicznej. Jednocześnie art. 62 ust. 2 in fine Regulaminu chroni również 

Trybunał i jego własną bezstronność, zapewniając, że w przypadku niepowodzenia 

negocjacji w sprawie ugody ich treść nie wpłynie na wynik postępowania spornego.” 

Powyższy przykład dowodzi również, że skarga może zostać uznana za niedopuszczalną 

również w sytuacji, gdy nadużycia dokonał pełnomocnik skarżącego. 
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Rozdział X. Oczywista bezzasadność skargi (Maciej Lubiszewski) 

 

Art. 35 ust 3 lit a Konwencji nakazuje Trybunałowi uznać za niedopuszczalną 

skargę, która jest „w sposób oczywisty nieuzasadniona”. Przesłanka ta pozwala 

Trybunałowi na uwolnienie się od „najsłabszych skarg”304, czyli takich, które już na 

etapie wstępnego badania nie wykazują oznak naruszenia praw konwencyjnych. 

Kategoria „skarg w sposób oczywisty nieuzasadnionych” jest dość pojemna. 

Obejmuje m.in. przypadki skarg niezrozumiałych, mało prawdopodobnych czy wręcz 

zmyślonych, co jest możliwe do stwierdzenia nawet dla przeciętnego, rozsądnego 

obserwatora305. 

Za skargi oczywiście bezzasadne uznane zostaną także skargi niepoparte 

dowodami. Regulamin Trybunału zobowiązuje skarżącego do dołączenia do formularza 

skargi kopii dokumentów odnoszących się do przedmiotu skargi oraz kopii dokumentów 

świadczących o wyczerpaniu krajowych środków odwoławczych. Brak tych dowodów 

będzie skutkował uznaniem skargi za bezpodstawną, chyba że skarżący w sposób 

przekonujący wykaże, ze nie mógł dostarczyć stosownych dowodów z przyczyn od niego 

niezależnych (np. w sytuacji, gdy władze krajowe odmówiły skarżącemu udostępnienia 

dokumentów). 

Omawiana przesłanka odrzucenia skargi zostanie zastosowana również wobec 

skarg, z których treści wynika wyraźny lub oczywisty brak naruszenia. Budzi to 

największe niezrozumienie po stronie skarżących i ich pełnomocników, którzy często 

sądzą, że przesłanka oczywistej bezzasadności ma zastosowanie wyłącznie do 

przypadków, które nie wymagają szczegółowej analizy skargi. Tymczasem Trybunał 

niejednokrotnie komunikuje skargę rządowi, wnikliwie bada stan faktyczny, zbiera 

szczegółowe opinie stron sporu, by następnie dojść do wniosku, że jest oczywiste, iż nie 

doszło do naruszenia Konwencji, co skutkuje uznaniem skargi za niedopuszczalną. 

Mogłoby się wydawać, że oczywista bezzasadność powinna być stwierdzana bez 

konieczności podejmowania trudu szczegółowego badania skargi306. Wątpliwości te 

można spróbować rozwikłać przyjmując, że przesłanka oczywistej bezzasadności zajdzie, 

gdy sama merytoryczna ocena zarzutów skargi nie nastręcza żadnych trudności, co jednak 

nie wyklucza konieczności przełamania przez Trybunał pewnych trudności w celu 

 
304 Ph. Leach, op.cit., s. 157. 
305 Praktyczny przewodnik, s. 91. 
306 Wątpliwości te podniósł również Ph. Leach – tenże, op.cit., s. 157. 
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dogłębnego ustalenia faktycznych i prawnych okoliczności sprawy. Przykładem 

odrzucenia skargi ze względu na jej bezzasadność jest ustalenie, że czas postępowania 

sądowego bądź tymczasowego aresztowania nie był nierozsądny w rozumieniu 

ustalonego orzecznictwa Trybunału. 

Najciekawszymi przypadkami skarg uznawanych za „w oczywisty sposób 

nieuzasadnione” są tzw. skargi czwartej instancji. Określenie to wywodzi się z często 

wyrażanego przez sędziów strasburskich stanowiska, iż Europejski Trybunał Praw 

Człowieka nie jest sądem czwartej instancji i nie jest jego zadaniem kwestionowanie lub 

zastępowanie ustaleń sądów krajowych, o ile ustalenia te nie są arbitralne lub w oczywisty 

sposób nieracjonalne307. Stanowisko to jest głęboko zakorzenione w zasadzie 

subsydiarności, zgodnie z którą to na państwach-stronach Konwencji ciąży obowiązek 

zapewnienia praw zagwarantowanych w Konwencji, zaś zadaniem Trybunału jest jedynie 

kontrolowanie, czy państwa wywiązują się z tego obowiązku. 

W konsekwencji Trybunał nie jest uprawniony do kwestionowania ustaleń 

sądów krajowych co do: stanu faktycznego, interpretacji prawa krajowego, oceny 

dowodów, merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed sądem krajowym308. 

Oczywiście nie jest tak, że rozstrzygnięcia sądów krajowych nie mogą być podważane 

przez Trybunał. Będzie to dopuszczalne, gdy wnioski, do których doszły organy krajowe 

są rażąco arbitralne, w oczywisty sposób sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oraz gdy 

prowadzą do naruszenia Konwencji.  

Omawiana przesłanka w „wariancie czwartoinstancyjnym” najczęściej 

stosowana jest wobec skarg na naruszenie prawa do słusznego procesu (art. 6 EKPC). 

Skarżący, którzy podnoszą „niesłuszność” czy też „niesprawiedliwość” procesu w istocie 

niejednokrotnie wyrażają swoje niezadowolenie z werdyktu sądów krajowych, a zatem 

zmierzają do zmiany rozstrzygnięć krajowych zapadłych w ich sprawach, najwyraźniej 

nie zdając sobie sprawy, że Trybunał nie ma takich uprawnień. Takie skargi zostaną 

uznane za w oczywisty sposób bezzasadne, jeżeli okaże się, że skarżącemu zapewniono 

dostęp do kontradyktoryjnego postępowania, w ramach którego mógł przedstawić swoje 

argumenty, mógł kwestionować twierdzenia przeciwnika procesowego a jego 

twierdzenia zostały zbadane przez sąd, który wydał należycie uzasadnione 

rozstrzygnięcie. Wnosząc skargę na naruszenie art. 6 EKPC skarżący musi wykazać, że 

 
307 Por. m.in. decyzję ETPC z 17.12.2019 r. w sprawie Ašćerić p. Bośni i Hercegowinie, § 23 i cyt. tam 

orzecznictwo. 
308 Praktyczny przewodnik, s. 86. 
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jego sprawa została rozstrzygnięta z pogwałceniem zasad tzw. sprawiedliwości 

proceduralnej. 
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Rozdział XI. Kryterium znaczącego uszczerbku (Krystian Kozikowski) 

 

11.1. Uwagi wstępne 

 

W artykule 35 ust.3 lit b Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, określony 

został warunek dopuszczalności, zgodnie z którym skarga skierowana do Trybunału w 

Strasburgu będzie odrzucona, jeśli zostaną łącznie309 spełnione trzy wymogi zawarte w 

powyższym artykule. Przedstawiają się one następująco: 

a) brak występowania znaczącego uszczerbku; 

b) przedmiot skargi nie wymaga rozpatrzenia ze względu na poszanowanie praw 

człowieka w rozumieniu Konwencji i jej Protokołów; 

c) sąd krajowy należycie rozpatrzył daną sprawę. 

Warunek powyższy został wprowadzony do Konwencji celem umożliwienia 

sędziom Trybunału skupienie się na sprawach naprawdę ważnych, obejmujących istotne 

interesy jednostek, czy też na kwestiach ogólnej natury, ukazujących poważne braki 

systemowe, na skutek których dochodzi do powstawania znaczących naruszeń w sferze 

praw człowieka310. Pozwala na odrzucenie spraw drobnych w myśl zasady ”De minimis 

non curat praetor”311. Na europejski nadzór nie zasługują bowiem naruszenia czysto 

techniczne, nieistotne poza ramami formalistycznymi.312 Zastosowanie tego kryterium 

nie ogranicza się do jakiegoś konkretnego prawa wynikającego z Konwencji313. Skargi, 

co do których ma ono zastosowanie zostały wskazane w art. 20 Protokołu nr 14 do EKPC 

i zgodnie ze wskazaniem tam zawartym stosuje się go do wszystkich skarg wniesionych 

do Trybunału poza tymi, które uznane zostały za dopuszczalne przed wejściem w życie 

wspomnianego Protokołu. Organ strasburski może zbadać zgodność skargi z 

przedstawionym warunkiem w odpowiedzi na zarzut podniesiony przez pozwany rząd314 

jak również z urzędu315. 

Spośród trzech przedstawionych elementów opisywanego warunku, głównym 

jest pierwszy z nich, dotyczący kwestii doznania znaczącego uszczerbku przez osobę 

 
309 Wyrok ETPC z dn. 21.12.2010 r. w sprawie Gaglione i inni p. Włochom, skargi nr 45867/07, 45918/07, 

45919/07 i inne, §18. 
310 M. Nowicki, Wokół Konwencji …, s. 108. 
311 Praktyczny przewodnik, s. 92. 
312 Decyzja ETPC z 03.06.2014 r. w sprawie Sylka p. Polsce, skarga nr 19219/07, § 27. 
313 Decyzja ETPC z 09.05.2016 r. w sprawie Mura p. Polsce, skarga nr 42442/08, § 22. 
314 Wyrok ETPC z 20.09.2016 r. w sprawie Karelin p. Rosji, skarga nr 926/08, § 39. 
315 Wyrok ETPC z 28.03.2017 r. w sprawie Magomedov i inni p. Rosji, skargi nr 33636/09, 34493/09, 

35940/09, 37441/09, 38237/09, 28480/13, 28506/13, § 49. 
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skarżącego. Pomimo braku formalnej hierarchii to właśnie on leży u podstaw tego 

kryterium dopuszczalności316. Pozostałe dwa elementy wymienione w art. 35 ust. 3 lit. b 

stanowią swoiste klauzule ochronne, co zostało wyrażone w raporcie wyjaśniającym do 

Protokołu nr 14 do EKPC317.  

Zdaniem Trybunału nawet faktycznie występujące z czysto prawnego punktu 

widzenia naruszenie prawa, osiągnąć powinno niezbędny do uzasadnienia jego 

rozpatrzenia poziom istotności. Ocena wspomnianego poziomu jest oceną relatywną, a 

także zależną od wszystkich okoliczności mających miejsce w danej sprawie318. 

Rozpatrując kwestię ciężaru naruszenia wziąć pod uwagę należy subiektywne odczucia 

skarżącego, jak również wartość obiektywnie określoną w konkretnej sprawie319. Inaczej 

mówiąc, to czy doszło do znaczącego uszczerbku określić można opierając się o takie 

kryteria, jak waga sprawy dla osoby wnoszącej skargę czy finansowy wpływ spornej 

sprawy w odniesieniu do tej osoby. Należy przy tym pamiętać, że choć subiektywny 

odbiór skarżącego jest istotny, to Trybunał nie może tylko na jego podstawie stwierdzić, 

że doznał on znaczącego uszczerbku. Te subiektywne odczucia uzasadnione muszą być 

względami obiektywnymi320. 

 W przytaczanej już wyżej decyzji w sprawie Shefer przeciwko Rosji, Trybunał 

dał do zrozumienia, że jest on świadomy tego, iż nie wolno oceniać strat finansowych w 

sposób abstrakcyjny, ponieważ w odniesieniu do szczególnego stanu konkretnej osoby i 

sytuacji gospodarczej mającej miejsce w jej regionie nawet szkody majątkowe pozornie 

niewielkie mogą okazać się znaczące. Ponadto w nawiązaniu do subiektywnego 

znaczenia sprawy, Trybunał podkreślił też gotowość do akceptacji twierdzenia, że jej 

indywidualne postrzeganie nie obejmuje jedynie pieniężnego aspektu naruszenia, ale 

również interes ogólny skarżącego, jaki ma on w prowadzeniu danej sprawy. Naruszenia 

praw zawartych w Konwencji dotyczyć mogą ważnych kwestii zasadniczych i w związku 

z tym doprowadzić do znaczącego uszczerbku, niezależnie od interesu finansowego321. 

 

 

 

 
316 Decyzja ETPC z 01.06.2010 r. w sprawie Ionescu p. Rumunii, skarga nr 36659/04, §32 oraz decyzja 

ETPC z 13.03.2012 r. w sprawie Shefer p. Rosji, skarga nr 45175/04, § 17. 
317 Explanatory report to the Protocol no. 14, Council of Europe Treaty Series 2004, nr 194, § 81-82. 
318 Wyrok ETPC z 16.10.2012 r. w sprawie Piętka p. Polsce, skarga nr 34216/07, § 36. 
319 Decyzja ETPC z 01.07.2010 r. w sprawie Korolev p. Rosji, skarga nr 25551/05. 
320 Decyzja ETPC z 30.08.2011 r. w sprawie Ladygin p. Rosji, skarga nr 35365/05. 
321 Wyrok ETPC z 13.09.2011 r. w sprawie Živić p. Serbii, skarga nr 37204/08, § 40. 
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11.2. Przykładowe orzecznictwo ETPC dotyczące znaczącego uszczerbku 

 

W swojej kilkuletniej praktyce stosowania omawianego kryterium, Trybunał 

wskazywał w kolejnych orzeczeniach, jakie przypadki ma na myśli, gdy mówi o 

znaczącym uszczerbku, jak również kiedy taki uszczerbek nie występuje. 

Według ETPC za znaczący uszczerbek uznać można np. obowiązek pokrycia 

przez skarżącego kosztów prawnych w wysokości 12.007 PLN, w sytuacji gdy jego 

miesięczne zarobki wynosiły około 10.000 PLN322. Organ strasburski nie zdecydował się 

również na odrzucenie skargi w wyniku braku znaczącego uszczerbku w sprawie 

Konstantin Stefanov przeciwko Bułgarii323, gdzie rząd podniósł taki zarzut w stosunku do 

skarżącego. Trybunał wziął pod uwagę, że kara grzywny w wysokości 260 Euro w 

stosunku do minimalnej miesięcznej pensji, która wówczas wynosiła w Bułgarii 61 Euro 

nie jest nieistotna. Ponadto podkreślił też, że omawiana sprawa dotyczyła kary za brak 

szacunku dla sądu w czasie postępowania i naruszenie Kodeksu postępowania karnego, 

a więc zdaniem Trybunału to, czy skarżący został ukarany zgodnie z prawem stanowi dla 

niego kwestię zasadniczą z racji wykonywanego przez niego zawodu prawnika. W 

kontekście wolności wyrażania opinii, Trybunał w sprawie Roşiianu przeciwko 

Rumunii324 stwierdził, że do znaczącego uszczerbku doszło na skutek odmowy dostępu 

skarżącemu, który jest dziennikarzem do informacji o charakterze publicznym, będących 

w posiadaniu władzy publicznej, pomimo wyroków sądowych nakazujących udzielenie 

mu takowych informacji. Podkreślił, że przedstawiona sytuacja stanowi istotną szkodę 

niemajątkową dla skarżącego, a także uzasadnia dalsze rozpatrywanie jego zarzutu z 

uwagi na fakt, iż poruszył on ważne kwestie z perspektywy przestrzegania praw 

zagwarantowanych przez Konwencję. W sprawie Jeniţa Mocanu  przeciwko Rumunii325, 

gdzie chodziło o uznanie praw do spadku o wartości wycenionej na 9.224 Euro wobec 

skarżącej, której emerytura (będąca jej jedynym źródłem dochodów) wynosiła zaledwie 

90 Euro, Trybunał stwierdził, że wpływu finansowego sprawy nie można uznać za 

nieistotny, a w związku z tym, że nie można również uznać, jakoby skarżąca ta nie 

poniosła znaczącego uszczerbku. Odrzucenie zarzutu rządu dotyczącego braku 

znaczącego uszczerbku przez organ w Strasburgu miało miejsce również w przywołanej 

 
322 Piętka p. Polsce, § 38-41. 
323 Wyrok ETPC z 27.10.2015 r. w sprawie Konstantin Stefanov p. Bułgarii, skarga nr 35399/05,  

§ 14 i 44-49. 
324 Wyrok ETPC z 24.06.2014 r. w sprawie Roşiianu p. Rumunii, skarga nr 27329/06,  § 54-56. 
325 Wyrok ETPC z 17.12.2013 r. w sprawie Jeniţa Mocanu p. Rumunii, skarga nr 11770/08, § 15-24. 
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już sprawie Gaglione i inni przeciwko Włochom, gdzie doszło do znaczących opóźnień 

wypłaty zasądzonych odszkodowań (w wysokości od 200 do 13.749,99 Euro) trwających 

od 9 do 49 miesięcy. 

Dla kontrastu warto też przytoczyć przykładowe orzecznictwo Trybunału 

wskazujące, w jakich sytuacjach nie doszło do znaczącego uszczerbku. Jedna z nich miała 

miejsce w sprawie Gagliano Giorgi przeciwko Włochom326, w której to Trybunał 

rozpatrzył pozytywnie zarzut rządu dotyczący braku znaczącego uszczerbku z uwagi na 

fakt, iż w wyniku przedłużającego się postępowania, doszło do przedawnienia jednego z 

zarzutów (który dotyczył łapownictwa), a to doprowadziło do skrócenia kary skarżącego. 

Zdaniem Trybunału, była to wystarczająca rekompensata lub zmniejszenie szkody, do 

której dojść mogłoby z powodu nadmiernej długości postępowania karnego i w związku 

z tym orzekł, że nie można mówić tutaj o znaczącym uszczerbku. W sprawie Gaftoniuc 

przeciwko Rumunii327 ETPC ocenił, że nawet biorąc pod uwagę osobistą sytuację 

skarżącej, która była samotną matką i nauczycielką w publicznej szkole, nie może 

stwierdzić, że doszło do znaczącego uszczerbku, gdyż chodziło tu o opóźnienie zapłaty 

niewielkiej kwoty o wysokości zaledwie około 25 Euro. Podobnie zdecydował Trybunał 

także w sprawie, gdzie skarga dotyczyła niezapłacenia przez władze państwowe 12 Euro 

na rzecz skarżącego328. Za niedopuszczalną uznana została również skarga w sprawie 

Korolev przeciwko Rosji, chodziło tam bowiem o niezapłacenie przez władze na rzecz 

wnioskodawcy kwoty mniejszej niż 1 Euro. W orzecznictwie strasburskim pojawiło się 

jeszcze wiele innych przypadków, w których Trybunał orzekł o braku znaczącego 

uszczerbku z uwagi na niewielką kwotę, o którą toczył się spór, jako przykład podać tutaj 

można m.in.:  

• Ştefănescu przeciwko Rumunii329 - chodziło o zwrot kwoty w wysokości 125 

Euro; 

• Ionescu przeciwko Rumunii330 - sporna kwota, obliczona przez skarżącego 

wynosiła tu 90 Euro; 

 
326 Wyrok ETPC z 6.03.2012 r. w sprawie Gagliano Giorgi p. Włochom, skarga nr 23563/07, § 51-58. 
327 Decyzja ETPC z 22.02.2011 r. w sprawie Gaftoniuc p. Rumunii, skarga nr 30934/05, § 32-33. 
328 Decyzja ETPC z 24.05.2011 r. w sprawie Fedotov p. Mołdawii, skarga nr 51838/07, § 18-21. 
329 Decyzja ETPC z 16.10.2012 r. w sprawie Ştefănescu p. Rumunii, skarga nr 34216/07. 
330 Ionescu p. Rumunii, § 35-36. 
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• Kiousi przeciwko Grecji331 - wartość przedmiotu sporu wynosiła tu 504 Euro i nic 

nie wskazywało na to, że wynik sprawy miałby znaczny wpływ na życie osoby, 

która skargę wniosła. 

Natomiast jako kolejny przykład sprawy, gdzie brak znaczącego uszczerbku 

został ustalony nie w oparciu o sferę finansową lecz inne okoliczności można podać 

Galović przeciwko Chorwacji332. Sprawa dotyczyła eksmisji skarżącej i jej rodziny z 

wynajmowanego przez nich mieszkania. Dnia 14 stycznia 2003 roku złożyli oni skargę 

konstytucyjną i zwrócili się jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego o to, aby 

odroczył wykonanie wyroku sądu nakazującego ich eksmisję do czasu, aż zajmie on 

stanowisko w sprawie wniesionej skargi. Trybunał Konstytucyjny przystał na ten 

warunek i wykonanie wyroku odroczył. W dniu 17 marca 2009 roku Trybunał 

Konstytucyjny zdecydował się skargę oddalić. Skarżąca wniosła skargę do Strasburga, w 

której jeden z jej zarzutów dotyczył długości wspomnianego postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym. Organ w Strasburgu zauważył jednak, że właśnie ze 

względu na przedłużające się postępowanie skarżąca nie została eksmitowana z 

mieszkania, ale przebywała tam jeszcze przez 6 lat i 2 miesiące, co jego zdaniem 

zrekompensowało szkodę wynikłą z nadmiernej długości postępowania i stwierdził, że w 

związku z powyższym nie doznała ona znaczącego uszczerbku. Następny przykład 

odnotowany został w sprawie Tasev przeciwko Północnej Macedonii333, gdzie skarżący 

twierdził, że nie umożliwiono mu zapoznania się i w związku z tym odniesienia do 

dowodów w postaci list wyborczych, które zostały przedstawione przez Ministerstwo 

wraz z odpowiedzią na jego skargę wniesioną do Sądu Administracyjnego. Zdaniem 

Trybunału wspomniane dowody nie miały jednak znaczenia w stosunku do ustaleń sądu 

na temat zasadności roszczenia skarżącego i rozstrzygnięcia tej sprawy. W związku z 

powyższym orzekł o braku istotnej niedogodności, która mogłaby uzasadnić rozpatrzenie 

skargi przez ETPC. 

 

11.3. Klauzule ochronne zawarte w art. 35 §3 lit. b EKPC 

  

Zgodnie z treścią kryterium dopuszczalności o którym mowa, wykrycie braku 

znaczącego uszczerbku nie powoduje automatycznej możliwości odrzucenia skargi przez 

 
331 Decyzja ETPC w sprawie Kiousi p. Grecji, z dn. 20.09.2011, nr skargi 52036/09. 
332 Decyzja ETPC z 05.03.2013 r. w sprawie Galović p. Chorwacji, skarga nr 54388/09, § 16-18 i 74. 
333 Wyrok ETPC z 16.05.2019 r. w sprawie Tasev p. Północnej Macedonii, skarga nr 9825/13, § 42-51. 
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ETPC. Jak wspomniano na wstępie, opisywany warunek opatrzony został bowiem 

dwiema klauzulami ochronnymi. Pierwsza z nich wymaga od Trybunału tego, aby 

rozpatrzył sprawę w każdym wypadku, gdy konieczne jest to z uwagi na poszanowanie 

praw człowieka zagwarantowanych w Konwencji. Pozwala ona na uniknięcie sytuacji, w 

której sprawy rodzące istotne pytania, mające wpływ na interpretację bądź też na 

stosowanie postanowień Konwencji, jak również pytania dotyczące prawa 

obowiązującego w określonym państwie, będącym jej stroną, zostałyby odrzucone z 

uwagi na ich trywialny charakter334. Stosować można ją więc w przypadku, kiedy sprawa 

wniesiona do Trybunału powoduje powstawanie pytań o ogólnym charakterze, mających 

wpływ na respektowanie EKPC. Dotyczyć one mogą m.in. kwestii istnienia potrzeby 

zmobilizowania pozwanego państwa-strony do zniwelowania pewnych istniejących 

braków strukturalnych, jak również np. tego, czy występuje potrzeba objaśnienia jakiegoś 

istniejącego na mocy Konwencji zobowiązania w stosunku do państw nią związanych335. 

Przykładem sprawy, gdzie Trybunał zdecydował o konieczności jej rozpatrzenia, mając 

na względzie właśnie tę klauzulę jest Berladir i inni przeciwko Rosji336. Chodziło tutaj o 

zagadnienia związane z organizacją zgromadzenia publicznego. Organizatorzy 

zawiadomili o planowanym wydarzeniu odpowiednie władze. Te w odpowiedzi 

zasugerowały zmianę miejsca i czasu trwania zgromadzenia. Pomimo tego inicjatorzy 

wydarzenia zdecydowali się na realizację zaplanowanego zgromadzenia według 

wcześniejszych ustaleń, nie stosując się do wspomnianych sugestii. W związku z tym 

doszło do aresztowań uczestników spotkania przez specjalny oddział bezpieczeństwa. 

Skarżący podnieśli, że działania władz takie jak: sugestia zmiany miejsca demonstracji, 

aresztowania uczestników i nakładanie na nich grzywien, czy wymuszone zakończenie 

demonstracji stanowiły ingerencję w ich prawa wynikające z art. 10 i 11 Konwencji. 

Trybunał zwrócił uwagę na charakter podniesionych w niniejszej sprawie kwestii, jak 

również zastosowanych ograniczeń i zdecydował, że nie kwalifikuje się ona do oddalenia 

na podstawie art. 35 § 3 lit. b EKPC. W Karelin przeciwko Rosji337, gdzie skarżący 

zarzucał naruszenie EKPC, powołując się na brak prokuratora w sprawie dotyczącej 

przestępstwa administracyjnego, organ strasburski zauważył, że problem ten pojawia się 

w wielu innych rosyjskich sprawach i w rezultacie doszedł do wniosku, iż nie można 

 
334 Wyrok ETPC z 10.05.2011 r. w sprawie Finger p. Bułgarii, skarga nr 37346/05, § 72. 
335 Sylka p. Polsce, §37. 
336 Wyrok ETPC z 10.07.2012 r. w sprawie Berladir i inni p. Rosji, skarga nr 34202/06, § 26-34. 
337 Karelin p. Rosji, § 38-41. 
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skargi odrzucić.  Za inny przykład posłużyć może Turturica i Casian przeciwko 

Republice Mołdawii i Rosji338. Europejski Trybunał Praw Człowieka doszedł tutaj do 

wniosku, iż należy zbadać sprawę jednego ze skarżących, ponieważ wymaga tego kwestia 

poszanowania praw człowieka w określonej części Republiki Mołdawii, a w rezultacie 

spowodowało to brak wymogu wypowiadania się co do pozostałych elementów 

omawianego warunku dopuszczalności. Takie badanie nie jest natomiast wymagane w 

przypadku gdy istnieje już obszerne i jasne orzecznictwo w odniesieniu do konkretnej 

kwestii związanej z Konwencją 339. Przykładowo w sprawie Galović przeciwko 

Chrowacji340, gdzie skarżąca podważała zgodność długości trwania postępowania 

cywilnego na pewnym jego etapie z wymogiem „rozsądnego terminu”, Trybunał 

zauważył, że w swoich wyrokach wielokrotnie omawiał już kwestię dotyczącą długości 

postępowania cywilnego w pozwanym kraju i w związku z tym zdecydował, że zbadanie 

skargi z uwagi na poszanowanie praw człowieka nie jest tu wymagane. 

Druga z klauzul ochronnych zabrania odrzucenia skargi, jeżeli określona sprawa 

nie została wcześniej rozpatrzona należycie na poziomie krajowym341. Ma ona 

zastosowanie w celu zapobiegania powstawaniu sytuacji, w których dochodziłoby do 

odmowy uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia osobie zainteresowanej. Jej 

nadrzędnym celem jest więc zagwarantowanie odpowiedniego zbadania sprawy przez sąd 

na szczeblu krajowym bądź europejskim342. W praktyce znaczenie tego zabezpieczenia 

okazało się jednak niewielkie343. W raporcie wyjaśniającym do Protokołu nr 15 do 

EKPC344 zamieszczona została informacja, iż z art. 35 ust.3 lit b EKPC ta klauzula ma 

zostać usunięta. Motywowane jest to chęcią nadania jeszcze większego znaczenia 

zasadzie wynikającej z łacińskiej paremii „De minimis non curat praetor”. Protokół nr 

15 do Konwencji wejdzie w życie po ratyfikowaniu go przez wszystkie państwa 

członkowskie Rady Europy. Według stanu na początek lutego 2020 r. nie uczyniły tego 

jeszcze jedynie Bośnia i Hercegowina oraz Włochy. 

  

 
338 Wyrok ETPC z 30.08.2016 r. w sprawie Turturica i Casian p. Republice Mołdawii i Rosji, skargi nr 

28648/06, 18832/07, § 43. 
339 Gagliano Giorgi p. Włochom, §59. 
340 Galović p. Chorwacji, § 67 i 75. 
341 Korolev p. Rosji. 
342 Mura p. Polsce, §31. 
343 M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s.113. 
344 Explanatory report to the Protocol no. 15, Council of Europe Treaty Series 2013, nr 213. 
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