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Jest to komentarz do Europejskiej konwencji praw człowieka, opracowany 
w formie kompendium przez grupę hiszpańskich uczonych i opublikowany 
w prestiżowym wydawnictwie w wersji angielskiej. Dzięki temu stał się do-
stępny dla szerokiego grona użytkowników, także dla czytelnika polskiego.

Opracowanie zostało ujęte w 36 rozdziałach, niemal w całości odpowia-
dających poszczególnym artykułom Konwencji, gwarantującym poszcze-
gólne prawa i wolności. Proporcje prezentacji dopasowano do orzeczniczego 
obrazu Konwencji, więc nie może dziwić, że różnym aspektom art. 6 (prawo 
do rzetelnego procesu) poświęcono aż osiem rozdziałów i blisko 150 stron 
tekstu.

Ogólne zasady interpretacji i stosowania Konwencji, a także jej aksjolo-
giczne podstawy, przedstawione zostały w  ciekawym rozdziale omawiają-
cym Preambułę do Konwencji. Jedyny zaś rozdział, który wykracza poza 
wskazany wyżej porządek prezentacji, dotyczy relacji Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka z państwami stronami Konwencji, podejmuje zwłasz-
cza kwestie związania państw przez orzecznictwo strasburskie oraz sposo-
bów krajowej implementacji tego orzecznictwa.

Tym samym poza omówieniem pozostały zarówno unormowanie ustroju 
Trybunału i statusu jego sędziów, jak też prezentacja mechanizmu kontrol-
nego, więc przede wszystkim procedury przed Trybunałem. Nie jest to brak 
dotkliwy, bo informacje te są łatwe do odnalezienia gdzie indziej, a regulacje 
ustrojowo-proceduralne rozwijają się znacznie wolniej niż orzecznicza inter-
pretacja poszczególnych praw i wolności.

Są trzy zasadnicze zalety omawianego tu kompendium. Po pierwsze, jego 
aktualność  – autorom udało się uwzględnić orzecznictwo do końca 2011 
roku, a trzeba pamiętać, że rozwija się ono niezwykle szybko i nawet opraco-
wania sprzed kilku lat już zaczynają wymagać uzupełnienia.
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Po drugie, intelektualne walory prezentacji. Autorzy założyli z góry, że nie 
jest ich celem ograniczenie się do systematycznego przedstawienia orzecz-
nictwa – dlatego określili swoje dzieło jako kompendium, a nie komentarz. 
Ich celem stało się również (a  może nawet –przede wszystkim) przedsta-
wienie zarówno sposobu rozumowania Trybunału (wydobycie najważniej-
szych doktryn orzeczniczych), jak i własnej oceny tych doktryn. Szczególne 
znaczenie przywiązuje się tu do wskazania dynamiki orzecznictwa, choć-
by w kontekście wpływu Wielkiej Izby Trybunału na rozstrzygnięcia podej-
mowane na szczeblu pięciu „zwykłych” izb. Są to o tyle ciekawe rozważania, 
że w praktyce Wielka Izba odgrywa nie tylko rolę koordynującą, ale też – 
i to w niemałym stopniu – korygującą wobec orzecznictwa izbowego. W po-
szczególnych okresach Wielka Izba czasem okazywała się bardziej skłonna 
niż niektóre izby do poszukiwania nowych kierunków ochrony praw czło-
wieka, czasem zaś (co dzisiaj widać zwłaszcza w  sprawach przynależnych 
do tzw. kulturowego marginesu oceny, jak aborcja, prokreacja czy niektóre 
aspekty orientacji seksualnej) zachowuje większą powściągliwość i hamuje 
nadmiernie aktywistyczne zapędy tej czy innej izby.

Po trzecie, krytycyzm w  formułowanych ocenach i  podsumowaniach. 
Autorzy z  jednej strony starają się wskazać aktualne trendy orzecznictwa, 
ale zarazem często zajmują pozycję zdystansowaną i nie stronią od wskazy-
wania zarówno luk i sprzeczności w rozstrzygnięciach Trybunału (nieunik-
nionych zresztą w sytuacji, gdy rocznie pojawia się kilka tysięcy „izbowych” 
wyroków i postanowień), jak i od wskazywania, w jakich punktach i dlacze-
go nie zgadzają się z niektórymi rozstrzygnięciami.

Szczególnie ciekawe z tego punktu widzenia są np. rozważania o nowych 
aspektach orzeczniczej interpretacji „prawa do życia”, słusznie (w rozdzia-
le poświęconym art. 2 Konwencji) podjęte też w  odniesieniu do eutanazji 
i aborcji. Trochę natomiast zgubiono tu problematykę kary śmierci, zwłasz-
cza na wskazanie zasługiwał niedawny wyrok Al Saadoon, w którym wyraź-
nie uznano jej niepołączalność nie tylko z „nowymi” postanowieniami Pro-
tokołów 6 i 13, ale też z aktualnym rozumieniem art. 3 Konwencji.

Warto zwrócić uwagę na celne analizy nowego orzecznictwa do art. 7 (za-
sady prawa karnego), zwłaszcza tezę o „słabnięciu [tradycyjnej] koncepcji le-
galności w prawie karnym”, bo zakaz retroaktywności przepisów karnych 
ulega pewnemu złagodzeniu przez rozbudowę kryterium „przewidywalno-
ści”. Jest to także interesujące w naszej perspektywie geograficznej, bo tzw. 
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„transitional justice” wymagała w wielu państwach wyjścia poza wąskie (po-
zytywistyczne) rozumienie pojęcia czynu zabronionego.

Zachęcają do refleksji rozważania nad ewolucją pojmowania związków 
poza- i quasi-małżeńskich, bo – z jednej strony – art. 12 Konwencji posłu-
guje się tradycyjną definicją małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, 
ale – z drugiej strony – od wielu już lat uznaje, że art. 8 stanowi oddzielną 
i wystarczającą podstawę do objęcia ochroną innych związków między oso-
bami odrębnej bądź tej samej płci. Trybunał nie zajął jednak dotąd w pełni 
konsekwentnego stanowiska we wszystkich tych kwestiach, co daje podsta-
wę do raczej krytycznego spojrzenia na niektóre z jego orzeczeń.

Wreszcie na zasygnalizowanie zasługują rozważania o ewolucji ochrony 
praw wyborczych, bo przecież art. 3 Protokołu nr  1 zawiera tylko ogólną 
gwarancję regularnego przeprowadzania wolnych wyborów. Orzecznictwo 
strasburskie potrafiło jednak w tym sformułowaniu odnaleźć też podstawę 
podmiotowych praw do czynnego i biernego prawa wyborczego, co dopro-
wadziło ostatnio (na tle wyroków o wyborczych prawach więźniów w Wiel-
kiej Brytanii) do ostrego konfliktu Trybunału z jedną z najstarszych demo-
kracji europejskich.

Nie ma ani możliwości, ani potrzeby wskazywania tu wszystkich bu-
dzących szczególne zainteresowanie fragmentów kompendium. Wystar-
czy stwierdzić, że Autorzy i Redaktorzy potrafili stworzyć dzieło wartościo-
we, mogące znakomicie służyć wszystkim, którzy starają się głębiej wniknąć 
w labirynt strasburskiego orzecznictwa.
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