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Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób 

uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, 
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I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. 

(zwanego w dalszej części opinii „Porozumieniem”). 

Porozumienie dotyczy wszystkich osób, które są uczestnikami postępowania 

wszczętego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka: stron, ich przedstawicieli, 

doradców, świadków, biegłych i innych osób wezwanych do udziału w toczącym się 

postępowaniu. W art. 2 Porozumienia przyznaje się tym osobom immunitet procesowy 

w zakresie składanych oświadczeń pisemnych i ustnych oraz wszelkich dokumentów 

i dowodów przedstawianych Trybunałowi. Gwarantuje również ochronę prawną związaną 

z podróżą odbytą w celu uczestnictwa w postępowaniu przed Trybunałem.  

Immunitety i ułatwienia określone w Porozumieniu przyznawane są w celu 

zapewnienia swobody wypowiadania się oraz niezależności niezbędnej do wykonywania 

funkcji, zadań, obowiązków, bądź praw osób uczestniczących w postępowaniu przed 

Trybunałem 

Trybunał ma prawo i obowiązek uchylenia w całości bądź w części immunitetu 

przewidzianego w art. 2 ust. 1 Porozumienia w sytuacjach, w których korzystanie z 

immunitetu stałoby na drodze do wymierzenia sprawiedliwości. Trybunał może uchylić 

immunitet z urzędu, bądź na wniosek każdej Umawiającej się Strony lub zainteresowanej 
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osoby. Każda decyzja Trybunału o uchyleniu immunitetu wymaga uzasadnienia. W 

przypadku, w którym Strona wystąpi z wnioskiem o uchylenie immunitetu ze względu na 

toczące się postępowanie w sprawie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, 

Trybunał uchyli immunitet w zakresie wskazanym we wniosku 

W art. 3 Porozumienie przyznaje uczestnikom postępowania prawo do swobodnej 

korespondencji z Trybunałem oraz określa szczególne zasady korzystania z tego prawa przez 

osoby osadzone. Korespondencja taka będzie wysyłana i doręczana bez zbędnej zwłoki i bez 

wprowadzania w niej zmian. Ponad to, Porozumienie przewiduje zakaz stosowania wobec 

osób osadzonych jakichkolwiek środków dyscyplinarnych z powodu przesyłania do 

Trybunału jakichkolwiek informacji, we właściwym trybie. Osobom tym przysługuje prawo 

do korespondowania i konsultowania się z prawnikiem w sprawach związanych ze skargą do 

Trybunału, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się osobom trzecim z treścią rozmowy. 

Prawa te zgodnie z art. 3 ust. 3 Porozumienia mogą być ograniczane jedynie na podstawie 

przepisów ustawy i tylko wtedy, gdy są konieczne w społeczeństwie demokratycznym dla 

zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, w celu wykrycia bądź ścigania przestępstwa lub 

dla ochrony zdrowia. 

W art. 4 Porozumienie zapewnia uczestnikom postępowania swobodę poruszania się 

i podróżowania w celach związanych z wzięciem udziału w tym postępowaniu oraz powrotu. 

Przepis stanowi, że osoby te nie będą ścigane ani zatrzymane oraz że ich wolność osobista nie 

zostanie w jakikolwiek sposób ograniczona w związku z czynami popełnionymi lub 

wyrokiem wydanym przed rozpoczęciem podróży. Ochrony tej nie stosuje się w sytuacji, 

kiedy osoba uczestnicząca w postępowaniu miała możliwość powrotu do kraju, z którego 

rozpoczęła podróż, w ciągu 15 kolejnych dni od momentu, w którym obecność jej nie była już 

wymagana przez Trybunał, a nie zrobiła tego.  

Z chwilą podpisania Porozumienia w dniu 2 kwietnia 2008 r. Rzeczpospolita Polska 

złożyła deklarację i dwa zastrzeżenia następującej treści:  

1. iż postanowienia art. 3 ust. 2(c) - prawo do korespondowania i konsultowania się z 

prawnikiem w sprawach związanych ze skargą do Trybunału, w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się osobom trzecim z treścią rozmowy - nie będą miały zastosowania w 

okresie 14 dni od dnia rzeczywistego pozbawienia wolności w postępowaniu 

przygotowawczym. 

2.  iż postanowienia art. 4 ust. 1 (a) – gwarantujące swobodę poruszania się i podróżowania 

w celach związanych z wzięciem udziału w postępowaniu przed Trybunałem oraz 
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powrotu - nie będą miały zastosowania do osób pozbawionych wolności, osób 

umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądu oraz osób 

umieszczonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub w areszcie w celu 

wydalenia.  

3. Rzeczpospolita Polska deklaruje, że postanowienia art. 4 ust. 2(a) Porozumienia 

europejskiego – zapewnienie, że nie będą ścigani ani zatrzymani uczestnicy postępowania 

podróżujący w celach związanych z wzięciem udziału w postępowaniu przed Trybunałem, 

oraz że ich wolność osobista nie zostanie w jakikolwiek sposób ograniczona w związku z 

czynami popełnionymi lub wyrokiem wydanym przed rozpoczęciem podróży - nie mają 

zastosowania w stosunku do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem powinno nastąpić w drodze ratyfikacji 

w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie dotyczy bowiem 

wolności i praw obywatelskich, a ponadto spraw określonych w Konstytucji i ustawach, 

takich jak: prawo swobodnego poruszania się i podróżowania, tajemnica korespondencji, w 

tym w szczególności prawo do swobodnej, wolnej od cenzury, korespondencji osób 

osadzonych z Trybunałem. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 296). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Komisje nie wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

przedłożenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


