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Magdalena Borowska 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

Wpływ standardów strasburskich na proces stanowienia i stosowania prawa w Polsce 

pisanej pod kierunkiem dra hab. Dariusza Dudka, prof. KUL 

 

Tematyka rozprawy dotyczy wpływu standardów Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności (dalej jako Konwencja) oraz jurysdykcji Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka (dalej jako Trybunał bądź ETPCz) na proces stanowienia 

i stosowania prawa w Polsce.  

Polska jest stroną szeregu umów międzynarodowych regulujących prawa jednostki, 

ale to właśnie Konwencja, jak zostało wykazane, odgrywa kluczową rolę w zakresie 

normatywnej ochrony tych praw. Od momentu przystąpienia Polski do systemu Rady Europy 

standardy tej instytucji w istotny sposób wpływały i nadal wpływają na wymiar oraz 

funkcjonowanie prawa, a także działalność krajowych organów władzy publicznej. Pomimo, 

iż w literaturze na temat działalności ETPCz i jego relacji z państwami członkowskimi zostało 

już wiele powiedziane, temat ten podlegał w ciągu ostatnich latach dynamicznemu 

rozwojowi. Jest to szczególnie widoczne w związku z żywym charakterem Konwencji 

(określanej w literaturze angielskiej jako living instrument) oraz podlegającej ciągłej ewolucji 

jurysdykcji Trybunału. Wielopłaszczyznowość oraz wysoki stopień skomplikowania 

problemów dotyczących pełnej implementacji standardów strasburskich na poziomie 

krajowym powoduje, iż zagadnienie to pomimo licznych publikacji nigdy nie zostało 

omówione w sposób wyczerpujący. 

Dogłębna analiza materiału badawczego pozwoliła na potwierdzenie tezy głównej 

rozprawy: „Europejska Konwencja Praw Człowieka stanowi unikatowy 

międzynarodowy system zajmujący się ochroną praw człowieka, który wywiera istotny 

wpływ na funkcjonowanie systemu prawnego w Polsce”, oraz wyodrębnionych tez 

szczegółowych, przedstawionych w poszczególnych rozdziałach pracy.  

 

Układ pracy wynika z przedmiotu badań i założonego celu badawczego. Rozprawa 

poza typowymi elementami takimi jak wstęp, zakończenie i stosowne wykazy, składa się 

z czterech rozdziałów, które podzielone zostały na podrozdziały, stosownie do tematyki 

opisywanej w nich materii. Każdy z rozdziałów charakteryzuje się jednolitą strukturą, 
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składającą się z wprowadzenia oraz ogólnych uwag, analizy i merytorycznego omówienia 

poruszanych zagadnień oraz podsumowania i wyciągniętych wniosków.  

 

W rozdziale pierwszym dysertacji zbadane zostało zjawisko „konstytucjonalizacji” 

systemu Rady Europy oraz roli Trybunału jako sądu quasi- konstytucyjnego i ujęcie tej teorii 

w perspektywie polskiej doktryny prawa konstytucyjnego. Pozwoliło to na udowodnienie tezy 

cząstkowej zakładającej, iż pomimo cech przybliżających Europejski Trybunał Praw 

Człowieka do organów konstytucyjnych państw członkowskich nie można postawić między 

nimi znaku równości. Przeprowadzone przez autorkę rozważania wykazały, że tendencja do 

nadania Trybunałowi roli sądu quasi-konstytucyjnego stanowi jedynie zapożyczenie 

z dogmatyki prawa konstytucyjnego. Natomiast praktyka ta ma na celu w głównej mierze 

określenie zadań tego unikatowego organu sądowego i podkreślenie szczególnej roli, jaką 

odgrywa w procesie tworzenia i upowszechniania międzynarodowych wytycznych, 

dotyczących ochrony podstawowych praw zagwarantowanych w Konwencji.  

W rozdziale podjęto również próbę zdefiniowania międzynarodowego standardu 

ochrony praw człowieka. Termin ten funkcjonuje obecnie w wielu kontekstach i jest pojęciem 

dość niejednolitym. Dlatego też przeprowadzona analiza miała posłużyć wykazaniu wpływu 

organów Rady Europy na proces tworzenia i kształtowania się standardów. Omówiono rolę 

poszczególnych źródeł standardów strasburskich – Konwencji i Trybunału, jak również 

zaleceń i rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy na proces respektowania praw 

człowieka przez Państwa Członkowskie Rady Europy. 

W tej części pracy zwrócono również uwagę na problem skuteczności 

i efektywności systemu strasburskiego. Trybunał staje obecnie w konfrontacji z coraz to 

większą liczbą wpływających do niego spraw, co zagraża długofalowej wydolności systemu 

kontrolnego ustanowionego przez Konwencję. W tym zakresie przedstawione zostały zmiany 

proceduralne, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat oraz problemy i wyzwania,  

z którymi mierzy się obecnie Trybunał. Kluczową rolę odgrywa tu analiza cyklu Konferencji 

Wysokiego Szczebla Rady Europy odnoszących się do długoterminowego procesu reformy 

tego mechanizmu. Szczególne miejsce ma również Protokół nr 15 do Konwencji, 

wprowadzający kilka istotnych zmian proceduralnych do systemu konwencyjnego 

i omówienie, jaki przewidywalny wpływ będą miały przepisy tego dokumentu na strukturę 

i implementację Konwencji. 

Badania przeprowadzone w rozdziale drugim rozprawy poświęcone zostały 

omówieniu miejsca prawa międzynarodowego w polskim systemie prawa. Ich celem była 



3 
 

weryfikacja kolejnej tezy cząstkowej stanowiącej, iż standardy ochrony praw człowieka 

i demokratycznego państwa prawa zawarte w Konwencji wywierały istotny wpływ na pracę 

Komisji Konstytucyjnej oraz były wyznacznikiem wzorców aksjologicznych i normatywnych 

dla przepisów obowiązującej ustawy zasadniczej. 

Rozważania rozpoczęły się od przedstawienia historycznego zarysu przystąpienia 

Polski do Rady Europy i związania się postanowieniami Konwencji oraz jurysdykcją 

Trybunału. Na kanwie Konwencji poddano analizie pozycję prawa międzynarodowego 

w przebiegu prac nad ustawą zasadniczą z 1997 r. Zostały prześledzone druki i sprawozdania 

stenograficzne z posiedzeń Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz 

z posiedzeń jej podkomisji stałych. Dzięki temu zostało wskazane, czy normy 

demokratycznego państwa zawarte w Konwencji wywierały wpływ na prace Komisji 

Konstytucyjnej oraz czy były wyznacznikiem dla przepisów obowiązującej Konstytucji. 

Pozwoliło to również na charakterystykę Konwencji jako umowy międzynarodowej 

w polskim porządku prawnym i było istotnym punktem do dalszych rozważań, dotyczących 

wpływu jej postanowień na proces stanowienia i stosowania prawa. Badaniu poddano również 

problematykę umowy międzynarodowej jako przedmiotu i wzorca kontroli Trybunału 

Konstytucyjnego. Analiza doktryny i orzecznictwa TK udowodniła znaczącą rolę tego organu 

sądowego zarówno w okresie kształtowania się demokratycznych norm państwa prawa 

w okresie przemian systemowych, zapoczątkowanych w 1989 r., jak i obecnie, w procesie 

dostosowywania polskiego prawa do strasburskich norm ochrony praw człowieka.  

Rozdział trzeci rozprawy został poświęcony wpływowi standardów strasburskich na 

proces stanowienia prawa w Polsce. Kluczowe znaczenie miało tu omówienie zobowiązań 

nałożonych na Państwa Członkowskie, wynikających z wydania prawomocnych orzeczeń 

ETPCz, stwierdzających naruszenie przepisów Konwencji. Następczym etapem stosowania 

Konwencji jest konieczność zaspokojenia tzw. roszczenia konwencyjnego poprzez wykonanie 

na poziomie krajowym wyroku ETPCz. W tym celu dokonana została charakterystyka 

orzeczeń strasburskich oraz szczegółowo przeanalizowana została procedura ich 

implementacji na poziomie krajowym oraz nadzór dokonywany przez Komitet Ministrów 

Rady Europy. W dalszej kolejności przedstawione zostały inicjatywy i działania 

podejmowane przez Rząd Polski w celu wywiązania się ze spoczywającego na nim 

obowiązku wykonania orzeczeń ETPCz. Analizie poddano  rolę Pełnomocnika Rządu do 

spraw postępowań przed ETPCz oraz działalność Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka i współpracę tego organu z innymi organami krajowymi i organizacjami 

pozarządowymi. Autorka zwróciła nadto uwagę na istotną rolę Parlamentu oraz 
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funkcjonujących w ramach jego struktur komisji w procesie implementacji orzeczeń 

strasburskich.   

Kolejno omówione zostały zmiany legislacyjne wynikające z nałożonych przez 

orzeczenie ETPCz środków generalnych. Pozwoliło to na wykazanie roli, jaką odgrywa 

kontrola aktów normatywnych oraz ich projektów pod kątem zgodności z Konwencją 

i orzecznictwem ETPCz. W głównej mierze analiza skupiła się na problemie przewlekłości 

postępowań sądowych oraz nadmiernie długiego okresu tymczasowego aresztowania. 

W rozdziale zostały również przeanalizowane działania wprowadzone nowelizacją procedury 

karnej, zmierzające do wyeliminowania systemowego zjawiska nadmiernej częstotliwości 

i długości stosowania tymczasowego aresztowania. Przedstawione podczas badania 

argumenty dowodzą trafności wprowadzonych zmian. Przyjęte rozwiązania prawne w pełni 

odpowiadają bowiem zarówno wzorcom konstytucyjnym, jak i konwencyjnym, odnoszącym 

się do standardów rzetelnego procesu karnego, a w szczególności do podstaw stosowania 

środków zapobiegawczych.  

Tematem rozdziału czwartego jest dialog orzeczniczy toczący się pomiędzy ETPCz  

a sądami polskimi. Analizując wpływ prawa międzynarodowego na wewnętrzny porządek 

prawny zauważyć można, iż pomiędzy sądami krajowymi a trybunałami międzynarodowymi 

często dochodzi do międzynarodowego dialogu sądowego i wymiany poglądów 

dokonywanych w formie wydanych przez te organy orzeczeń. Tendencja ta jest szczególnie 

widoczna w relacji pomiędzy sądami krajowymi a Trybunałem Strasburskim. Zarówno 

z punktu widzenia jurysprudencji krajowej jak i Rady Europy dialog ten ma bardzo doniosłe 

znaczenie, bowiem taka forma relacji przyczynia się do lepszego stosowania standardów 

strasburskich i ograniczenia naruszeń praw człowieka na poziomie krajowym.  

Wnikliwie przeprowadzona analiza orzecznictwa TK, potwierdziła, że uwzględnia on 

wyroki ETPCz dotyczące Polski przy dokonywanej przez niego ocenie przepisów prawa 

polskiego i bierze je pod uwagę przy kontroli konstytucyjności prawa polskiego. Badanie 

orzecznictwa strasburskiego pokazało, iż analogicznie, ETPCZ w swoich orzeczeniach 

niejednokrotnie odwołuje i opiera się na orzeczeniach najwyższych krajowych organów 

sądowych. Wspólne standardy prawa międzynarodowego, jak również wewnętrzne prawo 

krajowe Państw Członkowskich kreują bowiem rzeczywistość, którą ETPCz musi uwzględnić 

przy dokonywaniu interpretacji postanowień Konwencji.  

W kontekście toczącego się dialogu autorka przedstawiła również problematykę 

wznowienia prawomocnych orzeczeń sądów krajowych w następstwie wydania korzystnego 

dla skarżącego wyroku ETPCz, stwierdzającego naruszenie Konwencji na poziomie 
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krajowym. Wieloaspektowa analiza krajowych instrumentów prawnych, umożliwiających 

wznowienie prawomocnego postępowania sądowego w następstwie orzeczenia ETPCz 

pozwoliła na udowodnienie tezy badawczej, zgodnie z którą mechanizm ten stanowi 

skuteczny sposób wykonania orzeczenia ETPCz, a w niektórych okolicznościach, jak np. 

naruszenie prawa do sądu zagwarantowanego art. 6 ust. 1 Konwencji, stanowi najwłaściwszy 

środek do osiągnięcia restitutio in integrum. W efekcie wskazanych argumentów należy 

uznać, iż wznowienie krajowego postępowania sądowego na skutek wyroku Trybunału jest 

właściwym środkiem w celu zagwarantowania wykonania postanowień Konwencji na 

szczeblu krajowym. Dlatego też istotne jest wprowadzenie do polskiej procedury cywilnej 

rozwiązań analogicznych do tych przewidzianych w procedurze karnej i sądowo-

administracyjnej, umożliwiającej wznowienie prawomocnego wyroku na skutek orzeczenia 

ETPCz lub innego organu międzynarodowego, działającego na mocy ratyfikowanej przez 

Polskę umowy międzynarodowej.  

W ramach rozważań na temat ponadnarodowego dyskursu sądowego 

w kontekście ochrony praw człowieka dokonana została analiza Protokołu nr 16 do 

Konwencji, przewidującego możliwość wydawania opinii doradczych przez Trybunał na 

prośbę najwyższych krajowych sądów i trybunałów. Protokół nr 16 do Konwencji stanowi 

nowy, istotny instrument prawny tego dialogu. Mechanizm ten należy uznać za właściwy 

kierunek ewolucji systemu strasburskiego, który w dłuższej perspektywie czasu nie tylko 

poprawi legitymację Trybunału, ale zapewne pozwoli także na wzmocnienie i pełniejsze 

zastosowanie zasady subsydiarności oraz implementację strasburskich standardów praw 

człowieka na poziomie krajowym. 

 

Od momentu ratyfikacji Konwencji Polska podjęła znaczący trud zarówno 

instytucjonalny, jak i legislacyjny w celu pełnego wdrożenia wytycznych RE w zakresie 

ochrony praw człowieka. Przeprowadzona w rozprawie analiza pozawala na udowodnienie 

tezy, że oddziaływanie standardów ochrony praw człowieka wynikających z Konwencji 

i jurysdykcji Trybunału zarówno na prawo polskie, jak i na praktykę krajowych organów 

władzy publicznej staje się regułą.  

Konwencja stanowi część obowiązującego w Polsce porządku prawnego i jako umowa 

międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, musi być 

bezpośrednio stosowana przez wszystkie krajowe organy władzy publicznej. Implementacja 

Konwencji przez Państwa Strony, stanowi również zobowiązanie wynikające wprost z treści 

art. 1 i 13 Konwencji. Władze państwowe zobowiązane są zagwarantować dostępność 
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skutecznych środków na poziomie krajowym, pozwalających na rozpoznanie zarzutu 

naruszenia praw i wolności zapisanych w Konwencji, bez konieczności odwoływania się do 

jurysdykcji Trybunału. Przedstawione w dysertacji badanie zagadnienia skuteczności systemu 

konwencyjnego na poziomie krajowym, dowodzi twierdzenia, iż w systemie prawa polskiego 

funkcjonuje szereg środków zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczególnym, służących 

ochronie praw człowieka. Niewątpliwie zasadniczym celem działania organów władz 

krajowych w chwili obecnej powinno być zagwarantowanie realizacji tej ochrony na 

poziomie własnego systemu prawnego. Zapewnienie efektywności środków krajowych 

i stosowanie ich w zgodzie z postanowieniami Konwencji oraz wypracowanymi przez 

orzecznictwo Trybunału standardami stanowi podstawowy element ograniczenia wpływu 

kolejnych skarg do Strasburga.  

Od dnia implementacji Konwencji do systemu prawa krajowego zostało podjętych 

wiele inicjatyw, mających na celu dostosowanie polskiego systemu prawa oraz praktyki 

krajowych organów do wymagań stawianych przez Trybunał. Należy jednak podkreślić, że 

zagwarantowanie długoterminowej skuteczności systemu strasburskiego na poziomie 

krajowym wymaga ciągłej analizy zmian i reform zachodzących w tym systemie ochrony 

praw człowieka. Ewoluujące orzecznictwo Trybunału zmusza władze krajowe do 

podejmowania coraz to nowych inicjatyw, doskonalących krajowe mechanizmy ochrony praw 

człowieka w celu zagwarantowania każdej jednostce pełnego przestrzegania praw, 

przewidzianych zarówno w Konwencji jak i w Konstytucji i ustawodawstwie prawa 

krajowego oraz poprzez praktykę krajowych organów władzy publicznej. 

 


