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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu  

dnia 24 czerwca 2013 r.  

 

(druk nr 879) 

 

 

 

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI 

sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r (Dz.U. z 1993, Nr 61 poz. 284  ze zm.) 

 

Rządy Państw-Sygnatariuszy niniejszej konwencji, członkowie Rady Europy, 

zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 r. 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; 

zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego 

stosowania zawartych w niej praw; 

zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków i że 

jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i 

podstawowych wolności; 

potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, które są fundamentem 

sprawiedliwości i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony 

na rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym, a z drugiej - na jednolitym 

pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których się one odwołują; 

zdecydowane jako Rządy państw europejskich, działających w tym samym duchu i 

posiadających wspólne dziedzictwo ideałów i tradycji politycznych, poszanowania wolności i 

rządów prawa, podjąć pierwsze kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw 

wymienionych w Powszechnej Deklaracji, 

<potwierdzając, że Wysokie układające się Strony, zgodnie z zasadą subsydiarności, 

ponoszą główną odpowiedzialność za zapewnienie praw i wolności określonych w 

niniejszej Konwencji i jej Protokołach oraz że korzystają przy tym z marginesu oceny, 

pod kontrolą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ustanowionego niniejszą 

Konwencją,> 

uzgodniły, co następuje: 
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Artykuł 21 

Wymogi sprawowania urzędu 

1. Sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać 

kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o 

uznanej kompetencji. 

<2. Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 65 lat w dniu, do którego Zgromadzenie 

Parlamentarne zażądało przedstawienia listy trzech kandydatów, zgodnie z 

artykułem 22.> 

<3.> [2.] Sędziowie zasiadają w Trybunale we własnym imieniu. 

<4.> [3.] W okresie sprawowania urzędu sędziowie nie mogą brać udziału w żadnej 

działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z 

wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu; wszelkie kwestie 

wynikające ze stosowania niniejszego ustępu rozstrzyga sam Trybunał. 

 

Artykuł 23 

Kadencja i odwoływanie 

1. Sędziowie są wybierani na okres dziewięciu lat. Nie mogą oni być wybierani ponownie. 

[2. Kadencja sędziów upływa z chwilą osiągnięcia przez nich wieku 70 lat.] 

<2.> [3.] Sędziowie sprawują swój urząd do czasu ich zastąpienia. Zajmują się oni jednak 

nadal sprawami, które zaczęli rozpoznawać. 

<3.> [4.] Żaden sędzia nie może być odwołany z urzędu, chyba że pozostali sędziowie 

postanowią większością dwóch trzecich głosów, że sędzia ten przestał spełniać stawiane 

wymogi. 

 

Artykuł 30 

Zrzeczenie się właściwości na rzecz Wielkiej Izby 

Jeśli w sprawie toczącej się przed Izbą pojawia się poważne zagadnienie dotyczące 

interpretacji Konwencji lub jej protokołów lub jeśli rozstrzygnięcie takiego zagadnienie może 

doprowadzić do sprzeczności z wyrokiem wydanym wcześniej przez Trybunał, Izba może, w 

każdym czasie przed wydaniem swego wyroku, zrzec się swojej właściwości na rzecz 

Wielkiej Izby, [chyba że sprzeciwia się temu jedna ze stron]. 

 

Artykuł 35 

Wymogi dopuszczalności 

1. Trybunał może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków 

odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi 

zasadami prawa międzynarodowego, i jeśli sprawa została wniesiona [w ciągu sześciu 

miesięcy] <w ciągu czterech miesięcy> od daty podjęcia ostatecznej decyzji. 

2. Trybunał nie rozpatruje żadnej skargi wniesionej w trybie artykułu 34, która: 

a) jest anonimowa lub 
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b) jest co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez Trybunał lub ze sprawą, 

która została poddana innej międzynarodowej procedurze dochodzenia lub 

rozstrzygnięcia, i jeśli skarga nie zawiera nowych, istotnych informacji. 

3.  Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną wniesioną w trybie 

artykułu 34, jeśli uważa, że: 

a) skarga nie daje się pogodzić z postanowieniami Konwencji lub jej Protokołów, jest w 

sposób oczywisty nieuzasadniona lub stanowi nadużycie prawa do skargi; lub 

b) skarżący nie doznał znaczącego uszczerbku, chyba że poszanowanie praw człowieka w 

rozumieniu Konwencji i jej Protokołów wymaga rozpatrzenia przedmiotu skargi [oraz 

pod warunkiem, że żadna sprawa, która nie została należycie rozpatrzona przez sąd 

krajowy, nie może być odrzucona na tej podstawie]. 

4. Trybunał odrzuca każdą skargę, którą uzna za niedopuszczalną w myśl niniejszego 

artykułu. Trybunał może tak zdecydować w każdej fazie postępowania. 

 

 

 

 

 


