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Opinia do ustawy 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) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotem przedłożonej Senatowi ustawy jest wyrażenie zgody na dokonanie przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 

24  czerwca 2013 r. (zwanego dalej „Protokołem”). 

Protokół jest protokołem zmieniającym Konwencję o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności. Został przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy 

w Strasburgu w dniu 16 maja 2013 r. i otwarty do podpisu w dniu 24 czerwca 2013 r. 

Protokół wejdzie w życie po zatwierdzeniu, przyjęciu bądź ratyfikowaniu go przez 

wszystkie Strony Konwencji (47 państw członkowskich Rady Europy).  

Jak wynika z tekstu uzasadnienia załączonego do projektu ustawy, Protokół został 

dotychczas podpisany przez 39 państw, z których 10 już go ratyfikowało. 

Polska podpisała Protokół dnia 9 kwietnia 2014 r.  

Ratyfikowanie Protokołu ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach proceduralnych 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (zwanego dalej „Trybunałem”). Zmiany te 

wynikają z potrzeby usprawnienia, w szczególności przyspieszenia postępowań w sprawach 

wniesionych do Trybunału. 

Protokół ma na celu zmniejszenie liczby skarg rozpatrywanych przez Trybunał, co chce 

się osiągnąć poprzez skrócenie czasu na wniesienie skargi indywidualnej z 6 do 4 miesięcy 
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oraz zniesienie wymogu „należytego rozpatrzenia sprawy przez sąd krajowy” w przypadku, 

gdy skarżący nie doznał znaczącego uszczerbku, z zastrzeżeniem jednak rozpatrzenia takiej 

sprawy przez Trybunał, gdy wymaga tego poszanowanie praw człowieka. 

Traktat składa się z 9 artykułów, które wprowadzają następujące zmiany: 

1) w art. 1 dodaje się do preambuły Konwencji nowy ustęp zawierający podkreślenie 

potrzeby stosowania: 

a) zasady subsydiarności systemu Konwencji, zgodnie z którą zadaniem państw, które 

ratyfikowały Konwencję, jest zapewnienie przestrzegania ustanowionych w niej 

praw na poziomie krajowym, a zadaniem Trybunału ustalanie, czy państwa te 

rzeczywiście wywiązały się ze swoich zobowiązań. W pierwszej kolejności to do 

organów i sądów krajowych należy zatem zapobieganie lub, ewentualnie, zbadanie 

i ukaranie naruszeń Konwencji, 

b) doktryny (koncepcji) marginesu oceny państwa, która jest jedną z metod interpretacji 

przepisów Konwencji, która pozwala na pewien zakres swobody władz krajowych 

w stosowaniu wymogów Konwencji, w zależności od konkretnych warunków, co 

wynika z potrzeby uwzględniania w interpretacji Konwencji wartości lokalnych; 

2) w art. 2 wprowadza się wydłużenie maksymalnego wieku sędziów orzekających 

w Trybunale do 74 lat z obecnych 70 lat; nowy przepis stanowi, że kandydat na 

sędziego powinien mieć mniej niż 65 lat, przy trwającej 9 lat kadencji; 

3) w art. 3 wprowadza się możliwość przekierowania rozpatrywania najważniejszych spraw 

z Izby (skład 7 sędziów) do Wielkiej Izby Trybunału (skład 17 sędziów) bez możliwości 

sprzeciwienia się tej decyzji przez strony postępowania, co spowoduje wydanie od razu 

ostatecznego wyroku (art. 44 Konwencji); 

4) w art. 4 w zmianie do art. 35 przewiduje się skrócenie z 6 do 4 miesięcy czasu na 

wniesienie skargi do Trybunału od prawomocnego zakończenia postepowania w kraju; 

5) w art. 5 wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu klauzuli gwarancyjnej, która 

nakazuje rozpoznanie sprawy nawet, jeżeli nie została ona należycie rozpatrzona przez 

sąd krajowy; 

Pozostałe przepisy Protokołu zawierają przepisy przejściowe, o wejściu w życie oraz 

obowiązku notyfikacji. 
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Ponieważ Konwencja dotyczy bezpośrednio praw i wolności obywatelskich określonych 

w Konstytucji, zasadnym jest tryb związania Polski umową, za uprzednią zgodą na 

ratyfikację wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji. 

Taka forma ratyfikacji protokołu zmieniającego Konwencję wynika również w sposób 

niewątpliwy z zasady, że akt normatywny nie może być zmieniany aktem o niższej randze lub 

znaczeniu i powinien być zmieniany w takim samym trybie, w jakim został przyjęty. 

Ponieważ Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wraz ze 

zmieniającymi ją Protokołami nr 3, 5, 8, i uzupełniającym Protokołem nr 2 ratyfikowane były 

przez Polskę na podstawie upoważnienia Sejmu, takiego samego trybu wymaga ratyfikacja 

przedmiotowego Protokołu zmieniającego tekst Konwencji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3056). 

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych: Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych.  

Komisje wprowadziły jedną poprawkę do tytułu ustawy. Polegała ona na wskazaniu 

daty i miejsca sporządzenia Protokołu nr 15 (24 czerwca 2013 r. w Strasburgu), zamiast daty 

i miejsca sporządzenia zmienianej Konwencji (4 listopada 1950 r. w Rzymie). 

Poprawek nie zgłoszono w trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu).  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


