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Swego czasu, a było to w roku 2001, opublikowałem zbiór materiałów, 
poświęcony m.in. „Prawu i systemom wyborczym”, a noszący wymowny pod
tytuł „W dwudziestolecie «Polskiego doświadczenia Solidarności»”.1 Zawierał 
on m.in. w miarę wyczerpujące orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw 
Człowieka i raczkujące dopiero orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w skargach opieranych na art. 3 Protokołu do Europejskiej Kon
wencji Praw Człowieka.2 W  zbiorze tym znalazł się również wyrok w sprawie 
Rekvenyi p. Węgrom, który -  co prawda -  dotyczył zarzutów osnutych na tle 
art.10 i 11 Konwencji, ale — zważywszy na bezpośrednie znaczenie praw 
w tych artykułach, gwarantowanych dla korzystania z praw umocowanych 
w art.3 Protokołu I — ma bezpośrednie znaczenie dla badanego tu problemu 
i poniekąd otwiera w tym zakresie orzecznictwo strasburskie w sprawach 
byłych europejskich państw socjalistycznych.3 Jakby symbolicznym zamknię
ciem początkujących dopiero doświadczeń tego orzecznictwa w tym zakresie 
był wyrok ETPC w sprawie Gaulieder p. Słowacji z 18.05.2000 r., przyjmu
jący do wiadomości polubowne załatwienie sporu, w którym mieściło się

1 Patrz: Orzecznictwo Strasburskie: Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się. 
Wolność związkowa. Prawa i systemy wyborcze. W dwudziestolecie „Polskiego doświadczenia 
Solidarności", tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001.

2 Por. wyroki w sprawach: Gitonas i inn i p. Grecji z 1.07.19917r. oraz Matthews 
p. Zjedn.Królestwu z 18.02.1999 r., ibidem, s. 151 i nn., 168 i nn., odpowiednio.

3 Por.: ibidem, s.184 i nn. Chodzi zwłaszcza o sposób rozumienia terminu „działalność 
polityczna”, w kontekście „zbioru przepisów częściowo dopuszczających -  okazjonalnie, pod 
warunkiem zezwolenia — a częściowo ograniczających uczestnictwo funkcjonariuszy policji 
w niektórych rodzajach działalności politycznej” — pkt 35 wyroku.
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zarówno ubolewanie ze strony rządu wobec skarżącego, jak też rekompensa
ta szkody pieniężnej i niepieniężnej oraz kosztów prawnych poniesionych 
przez skarżącego.4

Gdy się spogląda na orzecznictwo strasburskie w sprawach wyborczych 
w pierwszym dziesięcioleciu XXI w., uderza fakt, z jednej strony, bardzo 
rzadkiego -  rzec można wręcz, wyjątkowego -  badania przez Trybunał Stras- 
burski skarg skierowanych przeciwko tzw. państwom zachodnim;5 przeciw
nie, zdecydowanie zaczęły dominować -  ilościowo i poniekąd jakościowo 
-  skargi przeciwko byłym europejskim państwom socjalistycznym.6 Moim 
zdaniem, trudno się temu dziwić. Z jednej strony, społeczeństwa tych państw 
dotkliwie odczuwały „głód demokracji”, odzwyczajone od tradycji wolnych 
wyborów przez dziesięciolecia realnego socjalizmu; z drugiej strony, systemy 
wyborcze tych państw -  w ich prawie, a zwłaszcza w praktyce -  zderzały się 
i poniekąd musiały się zderzać z zupełnie szczególnymi problemami dziedzic
twa postkomunistycznego czy postsowieckiego.

To najnowsze orzecznictwo strasburskie wcale nie wprowadza żadnej 
rewolucji w swym dorobku; przeciwnie, stanowi ono jakby twórczą kontynu
ację wcześniejszego orzecznictwa, a sprawą po dziś dzień przypominaną jest 
sprawa Mathieu-Mohin i Clerfayt p. Belgii,7 będąca autentycznym preceden
sem w tym zakresie. Nie pojawił się w sprawach przeciwko byłym państwom 
socjalistycznym problem wyborów do Parlamentu Europejskiego, swoją dro
gą skupiający dotąd sporo uwagi orzecznictwa strasburskiego: od najwcze
śniejszych ustaleń Europejskiej Komisji Praw Człowieka, kwestionujących 
jeszcze możliwość postrzegania Parlamentu Europejskiego jako „władzy 
ustawodawczej” w rozumieniu art.3 Protokołu I do EKPC,8 aż po wyrok

4 Case o f  Gaulieder v. Slovakia, appl.no.36009/97, pkt 15-18. Wobec tego, sprawa zo
stała skreslona z listy -  ibidem, pkt 18.

5 Por.: Case o f  Lykourezos v. Greece, wyrok z 15.06.2006 r.; Affaire Vincenzo Taiani 
c. Ita lie, wyrok z 13.07.2006 r.; Affaire Sitaropoulos et autres c. Grece, wyrok z 8.07.2010 r.

6 Spośród 16 wyroków ETPC, wydanych w latach 2001-2010 przeciwko państwom z tej 
grupy: 1 przypadł na rok 2002 (Podkolzina p. Łotwie), 2 na rok 2004 (Zdanoka p. Łotwie 
i Melnychenko p. Ukrainie), 1 na rok 2006 (Suchovetskiy p. Ukrainie), 2 na rok 2007 (Ro
syjska Partia Konserwatywna Przedsiębiorców p. Rosji oraz Krasnov i Skuratov p. Rosji), 
aż 4 na rok 2008 (Kovach p. Ukrainie, Sarukhanyan p. Armenii, Adamsons p. Łotwie oraz 
Gruzińska Partia Pracy p. Gruzji) ;  3 na rok 2009 (Petkov i inni p. Bułgarii, Seyidzadze 
p. Azerbajdianowi oraz Sejdic i F inci p. Bośni i Hercegowinie); wreszcie 3 na rok 2010 
(Grosaru p. Rumunii, Tanase p. Mołdowie oraz Nam at Aliyev p. Azerbajdianow i).

7 Case o f  M athieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, wk z 28.01.1987 r.
8 W  decyzji z 28.02.1979 r., w sprawie nr 7700/76 Europejska Komisja Praw Człowieka 

uznała, iż „nie jest powołana do określania, czy art.3 Protokołu I obejmuje również prawo 
do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Jednak już w sprawie Kennedy, 
Lindsay i inni p. Zjednoczonemu Królestwu, Komisja -  chociaż uznała, iż „twórcy Konwen
cji, przyjmując ten artykuł, mieli na myśli krajową władze ustawodawczą” nie wykluczyła 
zarazem „możliwości, iż rozwój w strukturze wspólnot Europejskich wymagać będzie od Wy
sokich Umawiających się Stron przyznania prawa chronionego na podstawie art.3 Protokołu 
I odnośnie do nowych organów przedstawicielskich częściowo przejmujących kompetencji 
i funkcje krajowej władzy ustawodawczej”. To jakby zapowiedź tego, co stwierdził później 
ETPC w wyroku Matthews. Por. Orzecznictwo..., s. 60, 71 i 172-175 (pkt 40-51 wyroku).
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w sprawie Matthews p. Zjednoczonemu Królestwu, w którym Trybunał -  po 
dogłębnym rozważeniu -  doszedł do wniosku, że „Parlament Europejski jest 
wystarczająco zaangażowany w specyficzny proces ustawodawczy prowadzą
cy do tworzenia prawa na podstawie art. 189 b i 189 c Traktatu WE, i jest 
wystarczająco zaangażowany w ogólny nadzór demokratyczny nad działalno
ścią Wspólnoty Europejskiej, by stanowić część «władzy ustawodawczej» 
z punktu widzenia celów art. 3 Protokołu I”.9 Sprawa została więc jedno
znacznie rozstrzygnięta na korzyść zastosowalności i wymagalności w tym 
zakresie umocowanego w systemie EKPC standardu wolnych wyborów, za
nim większa grupa byłych europejskich państw socjalistycznych uzyskała 
członkostwo UE z dniem 1.05.2004 r.

Przypomnijmy, że art. 3 Protokołu I do EKPC stanowi: „Wysokie Ukła
dające się Strony zobowiązują się organizować w rozsądnych odstępach cza
su wolne wybory, oparte na tajnym głosowaniu, w warunkach zapewniają
cych swobodę wyrażania opinii ludności w wyborze ciała ustawodawczego”.10 
Rzuca się w oczy specyficzne sformułowanie tego postanowienia w porówna
niu z większością innych substancjalnych postanowień Konwencji i jej Proto
kołów. Nie ma tu typowego akcentu na podmiot uprawniony ani na przysłu
gujące mu prawa; jest raczej akcent położony na obowiązek państw-stron. 
W  wyroku w sprawie Irlandia p. Zjednoczonemu Królestwu Trybunał wręcz 
skłaniał się do tezy, że art. 3 Protokołu I prowadzi tylko do zobowiązań 
między państwami”.11 Dobrze się stało, że w wyroku Mathieu-Mohin Trybu
nał skrzętnie przeanalizował orzecznictwo Komisji i jego ewolucję, by skłonić 
się do „podmiotowych praw uczestnictwa' «prawa do głosowania» oraz «pra
wa do kandydowania w wyborach władzy ustawodawczej»”.12 Koncepcja po
wszechnych podmiotowych praw uczestnictwa w wyborach w postaci czynnej 
lub biernej nie budziła już wątpliwości i wielokrotnie była potwierdzana 
w wyrokach dotyczących byłych europejskich państw socjalistycznych.13 Do

9 Case o f  Matthews v. the United Kingdom, wyrok z 18.02.1999 r., pkt 54. Por. szersze 
wywody -  ibidem, pkt 34-53.

10 Osobiście wolę mówić o „Umawiających się Stronach” i o „władzy ustawodawczej” .
11 Case o f  Ireland v. the United Kingdom, wyrok ETPC z 18.01.1978 r., ser.A, nr 25, 

pkt 239. Warto zwrócić uwagę na to, że Komisja wcześniej już koncepcję praw podmioto
wych w kontekście art. 3 Protokołu I uznała; najpierw przyjmując prawo do „powszechnego 
głosowania”, ale nie wywodząc z tego konsekwentnie prawa podmiotowego każdej i jakiej
kolwiek jednostki (np. skarga nr 5836/72, dec. 30.09.1974 r., w: Orzecznictwo..., s.36; X. 
p. Holandii, skarga nr 6573/74, dec. z 19.12.1974 r. -  ibidem, s. 36-37), a potem w spra
wie W., X., Y. i Z. p. Belgii wyraźnie zdecydowała się „częściowo zrewidować swoją inter
pretację”, jako że „wynika zarówno z Preambuły, jak i z art.5 Protokołu I, że umocowane 
w Protokole prawa chronione są takim samymi gwarancjami, jak prawa zawarte w samej 
Konwencji”, i dlatego „trzeba przyjąć, że „bez względu na sformułowanie art.3, prawo, któ
re on przyznaje, ma charakter prawa indywidualnego, ponieważ ta jakość stanowi samą 
podwalinę całości Konwencji” (skarga nr 6745/74 i 6746/74, dec, z 30.05.1975 r. -  w: ibi
dem, s. 38 i nn., na s. 39).

12 Mathieu-Mohin, pkt 51. Szerzej -  pkt 48-50.
13 Por.: Case o f  Russian Conservative Party o f  Entrepreneurs and others v. Russia, 

wyrok z 11.01.2007 r., pkt 48; Case o f Krasnov and Skuratov v. Russia, wyrok z 19.07.2007 r.,
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problemów korzystania z prawa do głosowania oraz z prawa do kandydowa
nia w wyborach władzy ustawodawczej jeszcze powrócę.

Art. 3 Protokołu I to nie byle jakie postanowienie w europejskim syste
mie ochrony praw człowieka. Zwrócił na to uwagę Trybunał Strasburski, 
stwierdzając w wyroku Mathieu-Mohin i Clerfayt: „Zgodnie z Preambułą 
Konwencji, fundamentalne prawa i wolności człowieka najlepiej są podtrzy
mywane przez «efektywną demokrację polityczną». Ponieważ wpisuje on cha
rakterystyczną zasadę demokracji, art. 3 Protokołu I ma — co za tym idzie 
— pierwszorzędne znaczenie w systemie Konwencji”.14 Także ten element 
dorobku orzeczniczego znajdował później bogate odzwierciedlenie w spra
wach przeciwko byłym europejskim państwom socjalistycznym.15 W  sprawie 
Rosyjskiej Konserwatywnej Partii Przedsiębiorców Trybunał — poza przypo
mnieniem, i.z art. 3 „wpisuje zasadę fundamentalną dla skutecznej demokra
cji politycznej” — zacytował fragment swego wyroku w sprawie Komunistycz
nej Partii Turcji (pkt 45): „Niewątpliwie, demokracja jest fundamentalną 
zasadą europejskiego porządku publicznego. Wynika to, po pierwsze, z Pre
ambuły Konwencji, która ustanawia bardzo jasny związek między Konwen
cją a demokracją, stwierdzając, że utrzymywanie i dalsze urzeczywistnianie 
praw człowieka i podstawowych wolności najlepiej jest zabezpieczone, z jed
nej strony, przez skuteczną demokrację polityczną, a z drugiej, przez wspól
ne rozumienie i przestrzeganie praw człowieka. Preambuła przechodzi do 
potwierdzenia, że kraje europejskie mają wspólne dziedzictwo tradycji poli
tycznych, ideałów, wolności i rule o f law.”16

Zajmując się w wyroku Mathieu-Mohin i Clerfayt specyficznym sfor
mułowaniem postanowień art. 3 Protokołu I, Trybunał podkreślał, z jednej 
strony, że to nie odzwierciedla żadnej substancjalnej różnicy w porównaniu 
z innymi klauzulami Konwencji i Protokołów”, a z drugiej, akcentował, że 
„pierwszorzędnym obowiązkiem w tej dziedzinie nie jest powstrzymywanie 
się czy nieingerencja, jak w przypadku większości praw obywatelskich i poli
tycznych, leczy przyjęcie przez państwo środków pozytywnych co do «prze
prowadzania» demokratycznych wyborów”.17 Również ta idea zobowiązań po
zytywnych, jakby typowych dla art.3 Protokołu I, znajdowała później

pkt 40; Case o f  the Georgian Labour Party v. Georgia, wyrok z 8.07.2008 r., pkt 72; Case o f 
Petkov and others v. Bulgaria, wyrok z 11.06.2009 r., pkt 59; Case o f  Seyidzadze v. Azerba
ijan, wyrok z 3.12.2009 r., pkt 27; Affaire Grosaru c. Roumanie, wyrok z 2.03.2010 r., pkt 42, 
47; Case o f  Nam at Aliyev v. Azerbaijan, wyrok z 9.04.2010 r., pkt 70.

14 ...Mathieu-Mohin and Clerfayt..., pkt 47.
15 Por. Case o f  Melnychenko v. Ukraine, wyrok z 19.10.2004 r., pkt 53; Russian Conse

rvative Party..., pkt 47; Krasnov..., pkt 39; Case o f  Sarukhanyan v. A rm enia, wyrok 
z 27.05.2008 r., pkt 37; Seyidzadze..., pkt 27; Case o f Tanase v. Moldova, wyrok z 27.04.2010 r., 
pkt 154. W  tej ostatniej sprawie Trybunał przypomniał swoje stanowisko z wyroku w spra
wie Yumak i Sadak p. Turcji (pkt 105), stosownie do którego „prawa gwarantowane na pod
stawie art.3 Protokołu I są kluczowe dla ustanowienia i utrzymywania podwalin efektywnej 
i znaczącej demokracji opartej na rule of law”, a „wolne wybory i wolność ekspresji, w tym 
zwłaszcza wolność debaty politycznej, . tworzą podwaliny wszelkiej demokracji”.

16 Russian Conservative Party... , pkt 47.
17 M athieu-Mohin and Clerfayt..., pkt 50.
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odzwierciedlenie w wyrokach przeciwko byłym państwom socjalistycznym.18 
Miało to jednak odniesienie do kwestii szczegółowych dotyczących realizacji 
prawa do głosowania bądź dochodzenia roszczeń na tle nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu systemu wyborczego. Ze swej strony, chciałbym bardzo 
silnie podkreślić, iż znalezienie jakby sedna zobowiązań płynących z art.3 
Protokołu I w koncepcji pozytywnych zobowiązań państwa, w żadnym razie 
nie może prowadzić do prób osłabienia jego niewątpliwych zobowiązań nega
tywnych -  jak zauważymy, Trybunał wskazuje bardzo wyraziście granice 
kompetencji państwa w kontekście praw i systemów wyborczych, przestrze
gając przed niebezpieczeństwami koncepcji kompetencji dyskrecjonalnych.

Z tym się wiążą z kolei koncepcje „implied limitations” i „margin of 
appreciation”. Komisja już w 1975 r. stwierdziła, że prawo, o które chodzi w 
art. 3 Protokołu I, „nie jest ani absolutne, ani nieograniczone”; zaś „państwa 
mogą nakładać pewne ograniczenia na prawo do głosowania i prawo do 
kandydowania, pod warunkiem, że ograniczenia takie nie mają charakteru 
arbitralnego ani nie godzą w swobodne wyrażanie opinii ludności”.19 Odwo
łując się do prac przygotowawczych Konwencji, Trybunał w sprawie Ma- 
thieu-Mohin i Clerfayt stwierdził, że: „W swych krajowych porządkach praw
nych Umawiające się państwa poddają prawa do głosowania i do 
kandydowania warunkom, które na podstawie art. 3 w zasadzie wykluczone 
nie są. Dysponują one w tej sferze szerokim marginesem oceny(...)”.20

Ta -  rzadko przez Trybunał wykorzystywana -  koncepcja nie „wąskiego” 
czy „pewnego”, lecz właśnie „szerokiego” marginesu oceny, jest niewątpliwie 
dowodem uznawania i szanowania tożsamości narodowej każdego z państw- 
stron i wynikającego stąd prawa do specyfiki, odpowiadającej tradycjom, 
obyczajom i wierze danego społeczeństwa-narodu; pośrednio jest jakby po
twierdzeniem suwerenności państwa oraz prawa narodu do samostanowie
nia. Z drugiej strony, Trybunał konsekwentnie przypomina, że „to do Trybu
nału należy ostatecznie rozstrzyganie, czy wymogi Protokołu I były przestrze
gane; musi on upewnić się, że (ustalone przez państwo) warunki nie uszczu
plają odnośnych praw w takim zakresie, iż godzą w samą ich istotę i pozba
wiają je ich skuteczności, że są one nakładane dla realizacji celu prawowite
go oraz że użyte środki nie są dysproporcjonalne”.21

Te ustalenia stanowiły później stały składnik orzecznictwa strasburskie- 
go w sprawach przeciwko byłym europejskim państwom socjalistycznym, tak 
jeśli chodzi o koncepcję „dorozumianych ograniczeń”,22 jak też koncepcję

18 Por.: Russian Conservative Party..., pkt 72; Georgian Labour Party..., pkt 90; Natan  
Aliyev..., pkt 88.

19 Sprawa W., X., Y. i Z. p. Belgii, dec. z 30.05.1075 r., Orzecznictwo..., s. 40, pkt 3.
20 Mathieu-Mohin and Clerfayt..., pkt 52.
21 M athieu-Mohin and Clerfayt..., pkt 52.
22 Por.: Affaire Podkolzina c Lettonie, wyrok z 9.04.2002 r., pkt 33; Affaire Zdanoka 

c. Lettonie, wyrok z 17.06.2004 r., pkt 82; Melnychenko..., pkt 54; Case o f  Sukhovetskyy 
v. Ukraine, wyrok z 28.03.2006 r., pkt 50; Case o f  Kovach v. Ukraine, wyrok z 7.02.2008 r., 
pkt 49; Sarukhanyan..., pkt 38; Affaire Adamsons c. Lettonie, wyrok z 24.06.2008 r., pkt 111.
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„szerokiego marginesu oceny”23 oraz koncepcję ostatecznej kompetencji Try
bunału Strasburskiego do rozstrzygania powstających na tym te sporów 
i wątpliwości.24

W  związku z koncepcją „dorozumianych ograniczeń” dostrzega się zna
mienną ewolucje stanowiska w orzecznictwie strasburskim. I tak, jeszcze 
w wyroku Żdanoka Trybunał -  po przypomnieniu dotychczasowego podejścia 
-  uznał, że „powinien się kierować tymi samymi kryteriami, jak w przypad
ku ingerencji dopuszczonych na podstawie art.8-11 Konwencji: jedyną formą 
konieczności mogącą usprawiedliwiać ingerencję w prawa oparte na art. 3 
Protokołu I jest zatem konieczność, jaką dyktuje «demokratyczne społeczeń- 
stwo»”.25

Ale już wyroku Adamsons Trybunał -  przypomniawszy „konieczność za
pewnienia poszanowania pluralizmu poglądów w demokratycznym społe
czeństwie” oraz wymóg postrzegania Konwencji i jej Protokołów „jako cało
ści” -  zwrócił jednak uwagę, że w kontekście zarzutów naruszeń art. 3 
Protokołu I „Trybunał nie powinien automatycznie odwoływać się do tych 
samych kryteriów, które są stosowane przy ingerencjach dopuszczonych 
przez ust. 2 art. 8-11 Konwencji, podobnie jak nie powinien systematycznie 
opierać swych wniosków na tle art. 3 Protokołu I na zasadach wynikających 
ze stosowania art. 8-11 Konwencji”; „Normy stosujące się do ustalania zgod
ności z art. 3 Protokołu I należy więc postrzegać jako mniej ścisłe od norm, 
które są stosowane na terenie art. 8-11 Konwencji”.26

Zatem, chociaż w art. 3 Protokołu I nie ma żadnej klauzuli limitacyjnej, 
dorozumiewamy poniekąd ją, tyle że państwom-stronom Konwencji pozosta
wiamy więcej dyskrecji czy swobody, co -  swoją drogą -  doskonale harmoni
zuje z przypisywaniem im przez orzecznictwo strasburskie „szerokiego mar
ginesu oceny”. Znajduje to odniesienie do każdego z trzech testów dopuszczalności 
ingerencji władzy publicznej: legalności, celowości i konieczności.

I tak, jeśli chodzi o test celowości, Trybunał -  potwierdzając prawo 
państw-stron do ustalania warunków korzystania z praw wyborczych i funk
cjonowania systemów wyborczych -  podkreśla wymóg, „że warunki te kieru
ją się celem prawowitym”, ale zwraca uwagę na to, że „Trybunał w obszarze 
art. 3 Protokołu I nie jest związany wyczerpującym wyliczeniem «celów pra- 
wowitych»” i -  nawiązując do koncepcji «szerokiego marginesu oceny» -  
uznał, iż „inkryminowany środek kierował się trzema celami prawowitymi

23 Por.: Podkolzina..., pkt 33; Zdanoka..., pkt 82; Melnychenko..., pkt 54 i 59; Sucho- 
v e ts k y y ..pkt 50 i 68; Krasnov..., pkt 42; Russian Coservative Party..., pkt 48; Kovach..., 
pkt 49; Sarukhanyan..., pkt 38; Adamsons..., pkt 114f, 115 i 132; Georgian Labour Party..., 
pkt 90; Tanase..., pkt 157 i 161; Grosaru..., pkt 43 i 47; Seyidzadze..., pkt 28; Natan  
Aliyev..., pkt 72.

24 Por.: Podkolzina..,., pkt 33; Zdanoka..., pkt 82; Melnychenko..., pkt 54, 57 i 59; 
Sukhovetskyy..., pkt 51-52, 69 i 70; Kovach..., pkt 50; Sarukhanyan..., pkt 38; Seyidza
dze..., pkt 88; Krasnov..., pkt 40; Russian Conservative Party..., pkt 48; Grosaru..., pkt 44; 
Tanase... , pkt 161; Natan Aliyev... , pkt 71-72.

25 Zdanoka, pkt 82.
26 Adamsons..., pkt 111a.
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cytowanymi przez rząd: ochroną niepodległości państwa, reżimu demokra
tycznego oraz bezpieczeństwa narodowego”.27 Z kolei, w wyroku Sarukhany- 
an Trybunał podkreślił, że „państwo ma prawowity interes w zapewnieniu 
normalnego funkcjonowania swego własnego systemu instytucjonalnego”, co 
tym bardziej się odnosi do parlamentu narodowego, a to z uwagi na jego 
prawodawcze kompetencji i pierwszorzędną rolę w demokratycznym pań
stwie.28

W  wyroku Adamsons Trybunał jednoznacznie stwierdził: „Zważywszy, że 
art. 3 nie jest ograniczony precyzyjną listą «celów prawowitych», jak są one 
wymienione w art. 8-11, Umawiające się Państwa mogą zatem swobodnie 
opierać się na celu, który nie figuruje na takiej liście dla usprawiedliwienia 
ograniczenia, pod warunkiem, że w szczególnych okolicznościach danej spra
wy zostanie wykazana zgodność tego celu z zasadą rządów prawa oraz 
z ogólnymi celami Konwencji.29

W  szczególności w wyroku Tanase, w którym Trybunał stanął wobec 
problemu lojalności osób o podwójnym obywatelstwie, stwierdził on, że „nie 
ma usprawiedliwienia dla stwarzania przeszkód grupie politycznej tylko dla
tego, że dąży ona do debaty publicznej nad położeniem części ludności pań
stwa oraz uczestnictwem w życiu politycznym narodu, w celu znalezienia 
-  stosownie do reguł demokratycznych -  rozwiązań mogących zadowolić 
wszystkich zainteresowanych”; „fakt, że mołdawscy członkowie parlamentu
0 podwójnym obywatelstwie mogą dążyć do programu politycznego, który 
przez innych byłby uważany za nie do pogodzenia z aktualnymi zasadami
1 strukturami państwa mołdawskiego, nie powoduje niemożności pogodzenia 
ich z normami demokracji”; „musi ona dopuścić do proponowania i debatowa
nia rozmaitych programów politycznych, nawet tam, gdzie kwestionują one 
sposób, w jaki państwo aktualnie jest zorganizowane, pod warunkiem, że nie 
szkodzą demokracji jako takiej”.30

Także test konieczności w kontekście badania ograniczeń wprowadza
nych przez państwa w obszarze art. 3 Protokołu I nie jest prostą repliką 
testu konieczności typowego dla mechanizmu limitacji korzystania z praw 
w art. 8-11 Konwencji. W  wyroku Adamsons Trybunał podkreślił, że „nie 
stosuje tradycyjnych koncepcji «konieczności» lub «naglącej potrzeby społecz
nej», których się używa w ramach art. 8-11”; „Trybunał zasadniczo trzyma 
się dwóch kryteriów: z jednej strony, bada on, czy zachodzi arbitralność lub 
brak proporcjonalności, a z drugiej strony, czy ograniczenie ugodziło w swobodne 
wyrażanie opinii ludności”.31 Akcentuje przy tym konieczność indywidualizacji

27 Zdanoka..., pkt 82 i 86. W  wyroku Suchovetskyy..., pkt 62 -  za cel prawowity uzna
no „zapewnienie prawa do skutecznego, sprawnego przedstawicielstwa poprzez wsparcie od
powiedzialności kandydatów w wyborach oraz ograniczenie wyborów do kandydatów poważ
nych, przy jednoczesnym unikaniu nierozsądnego wydatkowania funduszy publicznych”.

28 Saruhkhanyan..., pkt 42. Por. Krasnov..., pkt 44.
29 Adamsons..., pkt 111b. Por. Seyidzadze..., pkt 27.
30 Tanase... , pkt 167.
31 Adamsons... , pkt 111c. Trybunał dodał „konieczność oceny wszelkiego ustawodawstwa 

wyborczego w świetle ewolucji politycznej danego kraju, jako, że cechy nie do przyjęcia
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rzeko o niezgodnego z Konwencją środka ustawodawczego, zwracając uwagę 
na to, iż „stopień jego wymaganej indywidualizacji zależy od okoliczności 
każdej konkretnej sprawy, tj. od charakteru, typu, czasokresu oraz konse
kwencji spornego ograniczenia prawnego”.32

Jeśli chodzi o test legalności, już w sprawie Podkolzina Trybunał zwrócił 
uwagę na to, że „wielość sytuacji przewidzianych w konstytucjach i ustawach 
wyborczych wielu państw-członków Rady Europy wykazuje różnorodność 
możliwych wyborów w tej dziedzinie”, a „Dla potrzeb art. 3, każde prawo 
wyborcze zawsze powinno być oceniane w świetle ewolucji politycznej kraju, 
bo elementy nie do przyjęcia w ramach jednego systemu dają się usprawie
dliwić w ramach drugiego systemu”.33 W  sprawie Zdanoka stanął Trybunał 
wobec zarzutu nielegalności partii PCL i jej działalności u progu niepodległo
ści Łotwy w 1991 r. i przy tej okazji przypomniał, że „badając poszanowanie 
kryterium «legalności» ingerencji przewidzianych w art. 8-11 Konwencji, 
wielokrotnie potwierdzał, że wszelkie przepisy restrykcyjne powinny być 
«przewidywalne», a wymóg ten jest ściśle związany z zasadą bezpieczeństwa 
prawnego”.34

Szczególnie mocno zabrzmiała ocena Trybunału w wyroku Krasnov, 
w części dotyczącej Skuratova, któremu -  jako kandydatowi w wyborach do 
Dumy -  władze zarzucały braki w informacji o jego zatrudnieniu. Trybunał 
zauważył, że „nie tylko że decyzje władz krajowych były inter se sprzeczne, 
ale nie były też one oparte na żadnych przepisach prawnych ani na orzecz
nictwie interpretującym wymogi Ustawy Wyborczej, jeśli chodzi o wskazywa
nie swojego miejsca pracy”, wobec czego Trybunał stwierdził, że „obowiązku 
wyliczania zmian w zatrudnieniu ani obowiązku rozróżniania pomiędzy sta
nowiskami stałymi a przejściowymi, nie da się wywieść z literalnego sformu
łowania Ustawy Wyborczej, która wymaga jedynie wskazywania «głównego 
miejsca pracy»”, „Brak jasnej podstawy prawnej dla decyzji władz krajowych 
uzasadnia wniosek Trybunału, iż nie spełniły one konwencyjnego standardu 
«zgodności z prawem» oraz przewidywalności inkryminowanego środka, 
standardu, który wymaga, by jakiekolwiek prawo było wystarczająco precy
zyjne, tak by zainteresowana osoba mogła -  w razie potrzeby, za właściwym 
poradnictwem -  przewidywać konsekwencje, do jakich dane działania mogą 
prowadzić”.35

w ramach jednego systemu mogą dawać się usprawiedliwić w kontekście drugiego syste
mu”. Por. Seyidzadze..., pkt 27-28.

32 Ibidem, pkt 111d.
33 Podkolzina..., pkt 33.
34 Zdanoka..., pkt 90. Stwierdził zarazem, że „żaden akt normatywny nie zakazywał 

-  ani wyraźnie, ani choćby w sposób dorozumiany -  funkcjonowania PCL lub PCUS do 
sierpnia 1991 r.”, wobec czego „angażując się do tych organizacji albo walcząc w ich łonie w 
tamtym okresie, skarżąca nie mogła rozsądnie przewidzieć negatywnych konsekwencji mogą
cych wyniknąć w przyszłości. Nie można więc jej zarzucać walki w nielegalnym zrzeszeniu”.

35 Krasnov..., pkt 60. Zdaniem Trybunału, skoro nic nie wskazywało, iżby p. Skuratov 
„działał w złej wierze”, „zadaniem władz było wyjaśnienie wchodzących w grę wymogów 
prawnych i udzielenie drugiemu skarżącemu jasnych informacji, jak przygotować doku
menty” -  ibidem, pkt 61.
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W  wyroku Seyidzadze Trybunał -  rozważając zakres kompetencji regla- 
mentacyjnych państwa i po przypomnieniu, że przy ustalaniu unormowań 
wyborczych chodzi o zapewnienie, by „warunki te nie ograniczały odnośnych 
praw w takim zakresie, by godzić w samą ich istotę i pozbawiać je ich 
skuteczności”, by służyły one „realizacji prawowitego celu” oraz by użyte 
środki „nie były dysproporcjonalne” -  specjalny akcent położył na to, że 
„żadne nakładane warunki nie mogą zniweczyć swobodnej opinii ludności 
w wyborze ciała ustawodawczego -  innymi słowy, muszą one odzwierciedlać, 
a nie niweczyć potrzebę utrzymywania integralności i skuteczności procedu
ry wyborczej mającej na celu zidentyfikowanie woli ludności za pośrednic
twem głosowania powszechnego”.36 Podkreślił też: „Chociaż prawdą jest, że 
państwa korzystają z szerokiego marginesu oceny przy ustalaniu abstrakcyj
nych warunków kandydowania, zasada, iż prawa mają być skuteczne, wyma
ga, by procedura kandydowania zawierała wystarczające gwarancje dla za
pobieżenia decyzjom arbitralnym”.37

Zatem, przypominając prawo państw do „wprowadzania schematów poli
tyki ogólnej środkami legislacyjnymi”, w tym odmiennie traktującymi nie
które kategorie osób, Trybunał zaznaczył: „Tam, gdzie odnośne ustawodaw
stwo krajowe jest wystarczająco jasne i precyzyjne, jeśli chodzi o zdefiniowa
nie kategorii dotkniętych osób i zakres stosowania danego ograniczenia usta
wowego, koniecznym jest li tylko określenie, iż cel leżący u podłoża ustawy 
daje się pogodzić z konwencyjnym wymogiem proporcjonalności. Jak długo 
rozróżnienie ustawowe samo jest proporcjonalne, zadanie władz krajowych 
może się ograniczać do ustalenia, czy dana jednostka należy do inkrymino
wanej kategorii ustawowej”.(...) Tam, gdzie definicja inkryminowanej katego
rii ustawowej jest szeroka lub nieprecyzyjna, koniecznym może się okazać 
przyjęcie «zindywidualizowanego» podejścia w ograniczaniu praw wybor
czych osobo należącej do tej kategorii oraz oceny, czy -  w danej indywidual
nej sprawie -  jego lub jej osobiste zaangażowanie polityczne przedstawiało 
zagrożenie dla porządku demokratycznego”.38

W  sprawie tej chodziło o interpretację ustawowych terminów „osoba 
duchowna” i „zawodowa działalność religijna”. Ani Konstytucja, ani ustawy, 
ani wreszcie orzecznictwo sądów krajowych definicji takiej nie dostarczało; 
Trybunał zaś przypomniał swoje tradycyjne stanowisko: „Nie jest zadaniem Try
bunału zastępowanie swoją własną interpretacją interpretacji władz krajowych,

36 Seyidzadze..., pkt 28. Por.: Case o f  H irst, no 2, ECHR 2005-IX, pkt 62; Yumak 
i Sadak..., pkt 118; Adamsons..., pkt 116-119.

37 Ibidem, pkt 29.
38 Ibidem, pkt 30. Trybunał zwrócił uwagę na to, że „główny przedmiot zarzutów skar

żącego dotyczył jakości prawa, na którym ograniczenie się opierało”, zwłaszcza „przewidy
walność ograniczenia” -  ibidem, pkt 32. Dodał przy tym: „tam, gdzie -  jak w niniejszej 
sprawie -  ograniczenia kandydowania w wyborach są przewidziane przez prawo, prawo 
takie musi spełniać pewne minimalne wymogi co do jego jakości, takie jak wymóg przewi
dywalności”; przypomniał też, że „reguła jest «przewidywalna», jeżeli jest ona sformułowa
na z precyzją wystarczającą do umożliwienia każdej jednostce -  w razie potrzeby, za wła
ściwym poradnictwem -  regulowania jej postępowania” -  ibidem, pkt 33.
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a zwłaszcza sądów, jako że w pierwszym rzędzie to do nich należy interpreta
cja i stosowanie prawa krajowego”.39 Zdaniem Trybunału, „ustawodawstwo 
krajowe przewidujące inkryminowane ograniczenie nie było przewidywalne 
co do jego skutków i pozostawiało znaczącą przestrzeń na spekulacje co do 
definicji kategorii osób nim dotkniętych”; w rezultacie Trybunał uznał, że 
„definicja prawna kategorii osób dotkniętych przez inkryminowane ograni
czenie była nazbyt szeroka i nieprecyzyjna”, a „stosowanie prawa w stosun
ku do skarżącego rodziło sytuację, w której sama istota jego praw gwaranto
wanych przez art. 3 Protokołu I doznała szwanku”.40

Inny aspekt testu legalności pojawił się w sprawie Gruzińskiej Partii 
Pracy, w której władze wyborcze „stanęły przed wyzwaniem błyskawicznego 
zaradzenia oczywistym niedostatkom w głosowaniu w «postrewolucyjnej» sy
tuacji politycznej”; Trybunał jednak doszedł do wniosku, iż „niespodziewana 
zmiana w regułach rejestracji wyborców na miesiąc przed powtórzonymi 
wyborami parlamentarnymi 28 marca 2004 r. była — w specyficznych warun
kach tej sytuacji — rozwiązaniem nie podlegającym krytyce na podstawie art. 
3 Protokołu I”; Trybunał szerokim marginesem oceny przysługującym pań
stwu usprawiedliwił wprowadzenie „aktywnego systemu rejestracji wybor
ców, który częściowo przerzucał odpowiedzialność za dokładność spisów wy
borczych z władz na wyborców”, uznając, że „dawało się to pogodzić z pozy
tywnymi zobowiązaniami Umawiających się państw co do zapewnienia swo
bodnego wyrażania opinii ludności”.41

W  sprawie Grosaru przedmiotem sporu była interpretacja przepisów 
dotyczących parlamentarnej reprezentacji mniejszości narodowej, a konkret
nie o sposób rozumienia „deputowanego, który zebrał największą ilość gło
sów”, jako że nie było wiadomo, „czy chodzi o największą liczbę głosów 
w skali kraju, czy też w okręgu wyborczym”.42 Centralne Biuro Wyborcze 
przyjęło ten drugi wariant. Trybunał, przypominając wcześniejsze wyroki, 
w których potępił ekstensywną interpretację ograniczeń wyborczych, zwrócił 
m.in. uwagę na brak wyjaśnienia, „dlaczego kryterium reprezentatywności 
terytorialnej zastosowano do mniejszości narodowych, skoro korzystały one 
— pod innymi względami dotyczącymi wyborów — z przepisów szczególnych 
związanych z kryterium reprezentatywności narodowej”, zwłaszcza że w sto
sunku do organu rozpatrującego protest wyborczy skarżącego powstawały 
poważne zarzuty braku bezstronności.43

Pomocą w ochronie przed nadużywającymi praktykami państw—stron 
przychodzą dwie — często przywoływane przez Trybunał — zasady podstawowe.

39 Ibidem, pkt 35.
40 Ibidem, pkt 37 i 39.
41 Georgian Labour Party..., pkt 89—90. Por. dalsze wywody Trybunału, m.in. dotyczące 

pokrewnych systemów rejestracji w innych państwach europejskich — ibidem, pkt 91—93.
42 Grosaru..., pkt 49.
43 Ibidem, pkt 52 i 54. Toteż Trybunał stwierdził, że „brak jasności prawa wyborczego, 

jeśli chodzi o mniejszości narodowe, oraz brak wystarczających gwarancji bezstronności 
organów upoważnionych do badania protestów skarżącego godził w samą substancję praw 
gwarantowanych przez art.3 Protokołu I ” — ibidem, pkt 57.
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Po pierwsze, już w wyroku Podkolzina Trybunał -  po przedstawieniu szero
kiego marginesu oceny państwa -  podkreślił: „Taki przyznany państwu mar
gines manewru zawsze jest ograniczony przez obowiązek poszanowania fun
damentalnej zasady art. 3, a mianowicie «swobodnego wyrażania opinii 
ludności w wyborze ciała ustawodawczego”.44 Po drugie, raz po raz Trybunał 
odwołuje się do „zasady skuteczności praw”. W  tejże sprawie Trybunał 
-  przypominając, „że przedmiot i cel Konwencji, jako instrumentu ochrony 
istot ludzkich, wymaga interpretowania i stosowania jej postanowień w spo
sób, który czyni jej wymogi nie teoretycznymi czy iluzorycznymi, ale kon
kretnymi i skutecznymi” -  stwierdził: „Prawo do kandydowania w wyborach 
zagwarantowane w art. 3 Protokołu I, nieodłączne od koncepcji reżimu au
tentycznie demokratycznego, byłoby czysto iluzorycznym, gdyby zaintereso
wana osoba w jakimkolwiek momencie mogłaby być go pozbawiana”; „zasada 
skuteczności praw wymaga, by decyzje dotyczące nieprzestrzegania tych wa
runków w indywidualnym przypadku każdego z kandydatów odpowiadały 
pewnej liczbie kryteriów pozwalających uniknąć arbitralności”.45

Wśród rozpoznanych przez orzecznictwo strasburskie praw podmioto
wych podlegających ochronie na podstawie art. 3 Protokołu, wyraźnie wy
mieniano prawo do głosowania i prawo do kandydowania w wyborach. Przy
gniatająca większość objętych niniejszym badaniem praw dotyczyła drugiego 
z tych praw, a więc prawa do kandydowania, a bardziej konkretnie -  granic 
dopuszczalności dyskwalifikacji wybranego już -  zdawałoby się -  kandydata. 
Tym niemniej, pewne uwagi Trybunału odnoszące się do prawa do głosowa
nia warto wychwycić. Nie od rzeczy też jest zwrócić uwagę na naturalny 
związek między tymi dwoma prawami, jako że dyskwalifikacja wybranego kan
dydata jest przecież siłą rzeczy zakwestionowaniem wyboru dokonanego przez 
„ludność”, niejako ciosem w „wolność wyborców”.46 W  wyroku Melnychenko

44 Podkolzina... , pkt 33 in fine . Por. m.in.: Zdanoka... , pkt 83 in fine. W  sprawie tej 
Trybunał, przeciwstawiając się zrównywaniu pozycji posłów z położeniem pracowników 
służby cywilnej, wyraźnie podkreślił: „Art.3 Protokołu I chroniący «swobodne wyrażanie 
opinii ludności» jest efektywnie oparty na idei pluralizmu politycznego; ani parlament, ani 
indywidualny deputowany nie może -  już z samej definicji -  być «politycznie neutralny»” 
-  ibidem, pkt 85; Melnychenko..., pkt 55 in fine; Seyidzadze..., pkt 28; Grosaru..., pkt 44; 
Tanase... , pkt 157.

45 Podkolzina..., pkt 35. Trybunał doprecyzował: ,W  szczególności, decyzje takie powin
ny być podejmowane przez organ zapewniający minimum gwarancji bezstronności. Kompe
tencja ocenna tego organu nie może być nadmierna; powinna ona być, z wystarczającym 
stopniem precyzji, opisana w przepisach prawa krajowego. Wreszcie, procedura stwierdza
nia dyskwalifikacji powinna mieć taki charakter, by gwarantować decyzję słuszną i obiek
tywną, tak by uniknąć wszelkiego nadużycia władzy przez ów kompetentny organ”.

Por. Melnychenko... , pkt 59; Krasnov... , pkt 42; Seyidzadze... , pkt 29; Tanase... , pkt 158-159. 
W  wyroku Natan Aliyev..., pkt 72 -  Trybunał dodał: „Chociaż pierwotnie sformułowana 
w związku z warunkami kandydowania w wyborach, zasada wymagająca zapobiegania ar
bitralności jest równie istotna w innych sytuacjach, gdzie wchodzi w grę skuteczność indy
widualnych praw wyborczych”.

46 W  sprawie Podkolzina..., pkt 33 Trybunał podkreślił, że owe kryteria dyskwalifikacji 
wyrastają „ze wspólnej troski -  o zapewnienie niezależności wybranych, ale też i wolności 
wyborców”. Por. Zdanoka..., pkt 83; Melnychenko..., pkt 55.
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Trybunał zauważył, że „mogą być nałożone surowsze wymogi dla kwalifiko
wania do kandydowania w wyborach do parlamentu niż kwalifikowania do 
głosowania”.47

Z kolei, w sprawie Rosyjskiej Konserwatywnej Partii Przedsiębiorców 
Trybunał bardzie się skupił na prawie do głosowania. Stwierdził m.in.: 
„Wspólne zasady europejskiego dziedzictwa konstytucyjnego, które tworzą 
podstawy każdego autentycznie demokratycznego społeczeństwa, umocowują 
prawo do głosowania jako możliwość oddania głosu w powszechnych, rów
nych, wolnych, tajnych i bezpośrednich, regularnie odbywanych wyborach. 
Art. 3 Protokołu I wyraźnie przewiduje prawo do wolnych wyborów perio
dycznie odbywanych w tajnym głosowaniu, a inne zasady również zostały 
uznane w orzecznictwie instytucji konwencyjnych”.48

Trybunał dodał, że „Wolność głosowania jest kamieniem węgielnym 
ochrony przyznanej przez art. 3 Protokołu I”, a „słowa «swobodne wyrażanie 
opinii ludności» oznaczają w pierwszym rzędzie, że «wybory nie mogą być 
odbywane pod żadną formą presji co do wyboru jednego lub więcej kandyda
tów oraz że w tym wyborze wyborca nie może być niedopuszczalnie naciska
ny w kierunku oddania głosu na rzecz tej lub innej partii»”; „Innymi słowy, 
z perspektywy wyborcy wolne głosowanie obejmuje dwa aspekty: wolność 
kształtowania poglądów oraz wolność wyrażania tych poglądów”.49

Tę pierwszą wolność opisywano w Radzie Europy „jako obowiązek honoro
wania przez państwo swej neutralności, zwłaszcza tam, gdzie wchodziło w grę 
zastosowanie mediów masowych, afiszy, prawa do demonstrowania oraz zasi
lanie finansowe partii i kandydatów”, dostrzegając też w tej wolności „pewne 
zobowiązania pozytywne po stronie władz, takie jak obowiązek przedstawienia 
kandydatur elektoratowi oraz udostępniania informacji o kandydatach”.50

Jeśli chodzi o drugą wolność, Trybunał stwierdził: „Swoboda wyrażania 
przez wyborców ich życzeń, z drugiej strony, rozumiana była jako ścisłe 
przestrzeganie procedury głosowania. Wyborcy powinni dysponować możli
wością oddawania swoich głosów na zarejestrowane listy lub na kandydatów, 
w warunkach chroniących ich przed groźbami lub przymusem, mającymi 
powstrzymać ich od oddawania ich głosów albo od kierowania się własnymi 
życzeniami, niezależnie od tego, czy takie groźby pochodziłyby od władz, czy 
też od innych jednostek”.51

Trybunał nie dopatrzył się jednak podstaw dla stwierdzenia naruszenia pra
wa do głosowania trzeciego skarżącego w związku z dyskwalifikacją określonej

47 Melnychenko..., pkt 57. Trybunał nie wykluczył więc dopuszczalności wymogu 5-let- 
niego nieprzerwanego pobytu kandydatów w kraju, „by umożliwić takim osobom nabycie 
wystarczającej znajomości zagadnień związanych z zadaniami parlamenty krajowego”.

48 Russian Conservative Party..., pkt 70.
49 Ibidem, pkt 71.
50 Ibidem, pkt 72. Trybunał powoływał się na „Guidelines on Elections" Komitetu Ministrów 

Rady Europy i dołączony do nich „Exoplanatory Report" -  por. pkt 3.1.a-b oraz pkt 26.a-b, 
odpowiednio.

51 Ibidem, pkt 73. Por. pkt 3.2. Guidelines oraz pkt 27 Explanatory report.
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partii politycznej i niemożnością oddania głosu na jej listę. Po pierwsze, 
wątpił, czy można by w takiej sytuacji dochodzić „spornego roszczenia”, skoro 
wchodziłby tu w grę „oczywisty problem z uzyskaniem wystarczającej pod
stawy dowodowej dla wykazania charakteru i powagi takiego „sfrustrowane
go życzenia wyborczego»”, ponieważ „Zamiar głosowania na określoną partię 
jest zasadniczo myślą mieszczącą się w forum internum jednostki. Nie da się 
dowieść jego istnienia ani go zanegować. Chyba że i na ile został on wyrażo
ny poprzez akt głosowania albo wręczenie kartki czy druku”.52

Trybunał zaakcentował: „(...) prawo do głosowania nie może być rozu
miane jako dające ogólną gwarancję iż każdy wyborca ma być zdolny do 
znalezienia na kartce wyborczej kandydata lub partii, na których miał za
miar głosować; jednakże „swobodnego wyrażania opinii ludności nie da się 
pojąć bez uczestnictwa wielości partii politycznych reprezentujących rozma
ite odcienie opinii znajdowane wśród ludności kraju”.53

Problemy prawa do głosowania pojawiły się również w sprawie Gruziń
skiej Partii Pracy . Zdaniem Trybunału, „właściwe prowadzenie list wybor
czych stanowi przesłankę wolnego i sprawiedliwego głosowania. Umożliwie
nie rejestracji wszystkich kwalifikujących się wyborców służy inter alia 
zasadom powszechności i równości głosowania i podtrzymuje powszechne 
zaufanie do administrowania przez państwo procesami wyborczymi”; między 
obu prawami dostrzegł Trybunał „wystarczająco ścisły związek przyczynowy” 
i „jeśli lista wyborcza nie uwzględnia niektórych wyborców i/lub umożliwia 
wielokrotną rejestrację innych wyborców, takie niedociągnięcia nie tylko że 
podkopują interesy wyborców, ale mogą również zmniejszyć szanse kandyda
tów do równej i słusznej pozycji w wyborach”.54

W  związku z argumentem, iż „nagła zmiana w systemie rejestracji była 
dla wyborców niespodziewana”, Trybunał potwierdził, że „politycznie byłoby 
lepiej podtrzymywać stabilność prawa wyborczego”; „Fundamentalne normy

52 Ibidem, pkt 76. Trybunał zwrócił ponadto uwagę na to, iż „preferencje wyborcy nie 
są statyczne. lecz mogą z czasem ewoluować, podlegać wpływom wydarzeń politycznych 
i kampanii wyborczych. Nagłe i radykalne zmiany w zamiarach wyborców są dobrze udo
kumentowanym zjawiskiem politycznym i społecznym” — ibidem.

53 Ibidem, pkt 79. Trybunał zwrócił uwagę na to, że „Trzeci skarżące nie dostarczył 
żadnych informacji o sposobie, w jak i wykonywał swoje prawo do głosowania. Nie wiado
mo, czy wrzucił on swoją kartkę do głosowania, ani czy w ogóle udał się w dniu wyborów 
do punktu wyborczego. N ie wszczynał on ani nie brał udziału w żadnym postępowaniu 
krajowym, w którym sądy mogłyby ustalić fakt, iż zamierzał on głosować na partie skarżą
cą” -  ibidem, pkt 77. Por. też: ibidem, pkt 80.

54 Georgian Labour Party..., pkt 82—83. W  wyroku Adamsons Trybunał potwierdził, że 
„prawo do kandydowania w wyborach parlamentarnych może zostać otoczone bardziej ści
słymi wymogami niż prawo do głosowania”; „W konsekwencji, podczas gdy kryterium doty
czące „aktywnego” aspekty art.3 Protokołu I zwykle implikuje szerszą ocenę proporcjonal
ności przepisów prawnych pozbawiających osobę czy grupę osób prawa do głosowania, 
stanowisko zajęte przez Trybunał co do „biernego” aspektu tego postanowienia ogranicza 
się zasadniczo do zweryfikowania braku arbitralności w procedurach wewnętrznych prowa
dzących do zdyskwalifikowania jednostki” — Adamsons..., pkt 111e. Por. co do interakcji 
obu praw — Tanase..., pkt 155 in fine.
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wyborcze, takie jak normy dotyczące rejestracji wyborców, normalnie nie 
powinny podlegać zbyt częstym zmianom, a zwłaszcza w przededniu wybo
rów, w przeciwnym razie państwo stwarza ryzyko podkopania szacunku i za
ufania do istnienia gwarancji wolnych wyborów”.55

Jak już wyżej stwierdzono, w przygniatającej większości spraw bada
nych przez Trybunał Strasburski chodziło o zarzuty bezpodstawnej dyskwali
fikacji wybranych kandydatów. W  sprawie Podkolzina Trybunał przyznał, że 
prawo wyborcze może przewidywać dyskwalifikację kandydatów nie włada
jących w wystarczającym stopniu językiem państwowym, ponieważ „interes 
każdego państwa w zapewnieniu normalnego funkcjonowania jego własnego 
systemu instytucjonalnego ma niewątpliwie prawowity charakter”; wybór 
„języka roboczego parlamentu narodowego(...) -  dyktowany właściwymi dlań 
względami o charakterze historycznym i politycznym -  należy w zasadzie do 
sfery wyłącznej kompetencji państwa”.56

Z kolei, w wyroku Zdanoka Trybunał -  wskazując na art.17 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka -  przypomniał, że „nikt nie może być upoważnio
ny do korzystania z postanowień Konwencji dla osłabienia czy zniszczenia 
ideałów i wartości demokratycznego społeczeństwa” oraz potwierdził prawo
wity charakter założenia o „demokracji zdolnej do samoobrony”.57 Nawiązu
jąc do wcześniejszego orzecznictwa strasburskiego, przypomniał on rozróż
nienie między konsekwencjami działalności skarżących w przeszłości a ich 
aktualnym zaangażowaniem i działalnością polityczną. Odrzucając dopusz
czalność odnoszenia obowiązków „politycznej neutralności” do parlamenta
rzystów, Trybunał stwierdził, że „obowiązek lojalności” -  nawet gdyby tako
wy w przypadku parlamentarzystów wchodził w grę -  „nie może być ani 
identyczny, ani nawet podobny do obowiązku nakładanego na członków służ
by cywilnej”.58

Zarazem, Trybunał przypomniał, że -  chociaż „nie należy doń rozstrzy
ganie kontrowersji historycznych między stronami” -  „totalitarny i antyde
mokratyczny charakter partii komunistycznych kierujących państwami Eu
ropy Środkowej i Wschodniej przed 1990 r. stanowi zaszłość historyczną 
notorycznie znaną”.59 Odwoływanie się do idei „demokracji zdolnej do samo
obrony” „mogłoby być usprawiedliwione i proporcjonalne w pierwszych la
tach po przywróceniu niepodległości Łotwy”; „Jednak po upływie pewnego

55 Georgian Labour Party...,pkt 88. W  szczególnym kontekście sytuacyjnym tej sprawy, 
Trybunał taką zmianę usprawiedliwił -  por. ibidem, pkt 89-93.

56 Podkolzina..., pkt 34. Trybunał stwierdził jednak naruszenie praw skarżącej, a to ze 
względu na „brak jakiejkolwiek, gwarancji obiektywizmu i jakiegokolwiek celu, którym by 
się kierował ten powtórny egzamin”, a „procedura zastosowana wobec skarżącej...nie dawa
ła się pogodzie z warunkami sprawiedliwości proceduralnej i pewności prawnej, wymaga
nymi w sferze dyskwalifikacji kandydatów”.

57 Zdanoka..., pkt 79-81, z nawiązaniem do wyroków w sprawie Refah Partisi p. Turcji 
(pkt 99,102) oraz Vogt p. N iemcom  (pkt 51 i 59).

58 Ibidem, pkt 85, w zw. z pkt 84. Por. Adamsons..., pkt 112.
59 Ibidem, pkt 91.
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czasu podstawa ta już nie wystarcza(...)”.60 W  rezultacie, Trybunał stwier
dził, że „stała dyskwalifikacja skarżącej...nie jest proporcjonalna w stosunku 
do prawowitych celów, którymi się kieruje”, a przy tym „redukuje ona prawa 
wyborcze skarżącej w stopniu, który godzi w samą ich substancję” i „nie 
została wykazana jej konieczność w demokratycznym społeczeństwie”.61

Podstawy dla dyskwalifikacji kandydatów w poszczególnych sprawach 
strasburskich były rozmaite. I tak, w sprawie Melnychenko Trybunał dopa
trzył się naruszenia gwarancji z art.3 Protokołu I w związku z zarzutem 
braku wymaganego pobytu skarżącego na Ukrainie, „mimo że miał on nadal 
zarejestrowane miejsce legalnego pobytu na Ukrainie” ( “propiska”) .62

W  sprawie Rosyjskiej Konserwatywnej Partii Przedsiębiorców dyskwali
fikacja całej partii i indywidualnych skarżących wynikała z podania przez 
jednego z kandydatów z czołowych miejsc na liście nieprawdziwych danych 
finansowych; Trybunał uznał, że „skarżąca partia i drugi skarżący zostali 
ukarani za okoliczności, które nie były związane z ich własną postawa prze
strzegania prawa i które pozostawały poza ich kontrolą” oraz że dyskwalifi
kacja w tych warunkach „była dysproporcjonalna w stosunku do realizowa
nych celów prawowitych. A  mianowicie zapewnienia prawdziwości 
oświadczeń o położeniu finansowym kandydatów oraz promocji integralności 
bloków lub związków wyborczych”.63

W  sprawie Krasnova i Skuratova Trybunał zajął dwa odmienne stanowi
ska: w związku z podaniem przez Krasnova fałszywych informacji o zatrud
nieniu, „decyzja dotycząca jego dyskwalifikacji nie była dysproporcjonalna do 
realizowanego celu prawowitego” i do naruszenia art. 3 nie doszło;64 przeciw
nie, jeśli chodzi o Skuratova, decyzja o jego dyskwalifikacji „oparta na rzeko
mym braku podania przezeń akuratnych informacji o jego zatrudnieniu 
i członkostwie partii, nie była oparta na relewantnych i wystarczających 
powodach i nie odpowiadała oczywistym faktom”, była więc dysproporcjonal- 
na i stanowiła naruszenie art. 3 Protokołu I.65

Z kolei w sprawie Petkova i innych p. Bułgarii podstawą dla stwierdze
nia przez Trybunał naruszenia art. 3 Protokołu I był brak przywrócenia 
trojga skarżących na listy kandydatów, mimo takiego orzeczenia kompetent
nego sądu; było to dla Trybunału okazją do przypomnienia wymogów zasady rule 
of law, która to zasada „będąc jedną z fundamentalnych zasad demokratycznego

60 Ibidem, pkt 92. Por. szczegółowe wywody Trybunału w pkt 93-98.
61 Ibidem, pkt 99. Por. Adamsons..., pkt 129-132.
62 Melnychenko..., pkt 66, w zw. z pkt 54-65.
63 Russian Conservativr Party..., pkt 65. Przyjął też stanowisko rosyjskiego Trybunału 

Konstytucyjnego, w myśl którego „dyskwalifikacja kandydatów i całych sojuszy wyborczych 
z powodów nie związanych z ich postępowaniem w niedopuszczalny sposób ugodziła w ich 
bierne prawa wyborcze, bez względu na podstawy wycofania kandydata z jednego z pierw
szych trzech miejsc i była sprzeczna z zasadą prawną nulla poena sine culpa” -  ibidem, pkt 66. 
Por. Sarukhanyan..., pkt 50, gdzie dyskwalifikacja skarżącego została uznana za dyspro- 
porcjonalna m.in. z uwagi na „the minor nature of his property rights”.

64 Krasnov..., pkt 51, w zw. z pkt 48-50.
65 Ibidem, pkt 66, w zw. z pkt 56-65.
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społeczeństwa, obejmuje ciążący na państwie i na władzach publicznych obowią
zek poszanowania wydanych przeciwko nim wyroków i decyzji sądowych”.66

Jak już wskazywano wyżej, w sprawie Seyidzadze chodziło o dyskwalifi
kację kandydata jako „osoby duchownej” z powodu jego rzekomej „zawodowej 
działalności religijnej”. Po wnikliwym rozpoznaniu sprawy, Trybunał stwier
dził, że „definicja prawna kategorii osób dotkniętych przez inkryminowane 
ograniczenie była zbyt szeroka i nieprecyzyjna”, zaś „stosowanie prawa 
w stosunku do skarżącego rodziło sytuację, w której sama istota praw gwa
rantowanych przez art. 3 Protokołu I doznawała szwanku”.67

Wielce oryginalnym był przypadek Seidica i Finciego, którzy zostali zdys
kwalifikowani jako kandydaci do Izby Ludowej Bośni i Hercegowiny. Będąc 
pochodzenia cygańskiego i żydowskiego, nie zostali przez władze wyborcze 
zaliczeni do constituent people. W  specyficznym kontekście politycznym i nor
matywnym konstrukcja ta miała ogarniać Bośniaków, Serbów i Chorwatów 
i była związana z dążeniem do zapewnienia pokoju. Trybunał — orzekając na 
podstawie art.14 Konwencji w związku z art. 3 Protokołu I -  uznał, że konty
nuowanej dyskwalifikacji skarżących jako kandydatów do Izby Ludowej Bośni 
i Hercegowin y brak obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia”.68

W  sprawie Grosaru p. Rumunii powodem dyskwalifikacji kandydata 
w wyborach parlamentarnych roku 2000 były przepisy rumuńskie dotyczące 
-  szczególnie właśnie w tym państwie rozbudowanego -  prawa mniejszości 
narodowych do reprezentacji parlamentarnej. Chodziło o spór dotyczący kry
terium rozstrzygającego -  czy decydować ma ilość głosów w danym okręgu 
wyborczym, czy zbiorcza liczba głosów w skali całego kraju? Trybunał stwier
dził, że „brak jasności prawa wyborczego, jeśli chodzi o ,mniejszości narodo
we, oraz brak wystarczających gwarancji bezstronności organów upoważnio
nych do badania protestów skarżącego godził w samą substancję praw 
gwarantowanych przez art. 3 Protokołu I”.69

Tanase został zdyskwalifikowany jako kandydat w wyborach parlamen
tarnych w Mołdowie, ponieważ miał podwójne obywatelstwo, a nie dokonał

66 Case o f  Petkov and others v. Bulgaria, wyrok z 11.06.2009 r., pkt 62, w zw. z pkt 67.
67 Seyidzadze..., pkt 39, w zw. z pkt 31-38. Warto dodać, że w związku z podnoszeniem 

przez skarżącego zarzutów także na podstawie art. 6 Konwencji, Trybunał zauważył, iż 
chodziło o „rozstrzygnięcie co do prawa skarżącego do kandydowania w wyborach parla
mentarnych”, że -  zatem -  „spór dotyczył więc praw politycznych skarżącego i nie miał 
żadnego związku z jego «prawami i obowiązkami o charakterze cywilnym» w rozumieniu 
art. 6 ust.1 Konwencji” -  ibidem, pkt 45-46.

68 Case o f  Seidic and F inci v. Bosnia and Herzegovina, wyrok z 22.12.2009 r., pkt 50. 
Trybunał zwrócił uwagę na specjalne zobowiązania państwa pozwanego z 2002 r., gdy stawa
ło się ono członkiem Rady Europy i zobowiązywało się do zrewidowania prawa wyborczego 
zgodnie z wymogami „standardów Rady Europy". Warto zwrócić uwagę, że Trybunał stwier
dził również naruszenie art.1 Protokołu X II do EKPC -  ibidem, pkt 56, w zw. z pkt 52-55.

69 Grosaru..., pkt 57, w zw. z pkt 48-56. Trybunał stwierdził również naruszenie art.13 
Konwencji, w zw. z art.3 Protokołu I, właśnie z uwagi na brak bezstronności organów; 
odrzucił też odwoływanie się rządu do ustawodawstwa wyborczego innych krajów, a to 
z racji „szczególnego statusu, z jakiego korzystają mniejszości narodowe w Rumunii” -  ibi
dem, pkt 61-62.
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wszczęcia procedury zrzeczenia się obywatelstwa rumuńskiego. Trybunał po
zostawił otwartą kwestię, „czy zakaz zasiadania w parlamencie osób z wielo
rakim obywatelstwem służy prawowitemu celowi?”70 Trybunał brał pod uwa
gę fakt, że trzy państwa w Radzie Europy mają w swych porządkach 
krajowych identyczny zakaz, tyle że żadne z nich nie związało się art. 17 
Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie z 1997 r.71 Mołdowa tym postano
wieniem się związała, co oznacza, że ma obowiązek zapewnienia, „by obywa
tele Mołdowy posiadający inne obywatelstwo mieli takie same prawa i obo
wiązki jak inni obywatele Mołdowy”.72

Zupełną specyfiką wykazuje się na tym tle sprawa Namata Aliyeva 
p. Azerbajdżdanowi. Nie chodziło w niej o jakieś konkretne kryterium dys
kwalifikacji kandydata, lecz raczej o nieprawidłowości w procedurze wybor
czej i ich wpływ na prawa wyborcze skarżącego. Trybunał przypomniał, że -  
„chociaż prawdą jest, że państwa mają szeroki margines oceny w abstrakcyj
nym ustalaniu warunków kwalifikacji, zasada że prawa muszą być skutecz
ne, wymaga. by postępowanie kwalifikacyjne zawierało wystarczające gwa
rancje dla zapobieżenia arbitralnym decyzjom”, a „zasada wymagająca 
zapobiegania arbitralności jest równie istotna w innych sytuacjach, w któ
rych wchodzi w grę skuteczność indywidualnych praw wyborczych”; wskazał 
również, że „istotne jest, by władze odpowiedzialne za administrację wybor
czą funkcjonowały w sposób transparentny oraz by zachowywały bezstron
ność i niezawisłość od manipulacji politycznej”.73

70 Tanase..., pkt 170. Trybunał wskazał: „Tam, gdzie władze wprowadzają znaczące 
ograniczenia prawa do głosowania lub kandydowania, a w szczególności tam, gdzie zmiany 
takie są wprowadzane na krótko przed odbyciem wyborów, należy do rządu dostarczenie 
istotnych dowodów na wsparcie jego twierdzenia co do zamierzonego celu inkryminowane
go środka. W  przypadkach takich jak niniejszy, gdzie środek rodzi znaczący szkodliwy sku
tek dla zdolności uczestnictwa partii opozycyjnych w procesie politycznym, wymóg, by rząd 
przedstawił dowody na wykazanie, iż zmiany zostały wprowadzone z prawowitych powo
dów, jest tym bardziej kluczowym. W  niniejszej sprawie rząd nie potrafił przedstawić ani 
jednego przykładu członka parlamentu z podwójnym obywatelstwem wykazującego brak 
lojalności wobec państwa mołdawskiego” -  ibidem, pkt 169.

71 Zdaniem Trybunału, „przegląd praktyki państw członkowskich Rady Europy przeja
wia consensus” -  „tam, gdzie dozwolone jest wielorakie obywatelstwo, utrzymywanie więcej 
niż jednego obywatelstwa nie może stanowić podstawy dla dyskwalifikowania z zasiadania w 
parlamencie, nawet tam, gdzie ludność jest etnicznie różnorodna, a liczna członków parla
mentu z wielorakim obywatelstwem mogłaby sie okazać wysoka” -  ibidem, pkt 172.

72 Ibidem, pkt 177. Trybunał nie wykluczał, iż -  mimo konsensusu europejskiego 
-  „odmienne podejście mogłoby być usprawiedliwione tam, gdzie wchodzą w grę względy 
specjalne historyczne lub polityczne, które zmuszają do bardziej restrykcyjnej praktyki” (pkt 
172). Jednak, w odpowiedzi na twierdzenie Mołdowy, iż „około 1/5 członków parlamentu ma 
bądź ubiega się o podwójne obywatelstwo”, Trybunał wskazał, że „znacząca proporcja lud
ności także ma podwójne obywatelstwo”, a „obywatele ci maja prawo do bycia reprezento
wanymi przez członków parlamentu, którzy odzwierciedlają ich interesy i poglądy politycz
ne” (pkt 172, w zw. z pkt 174 in fine).

73 Nam at Aliyev..., pkt 72-73. Zdaniem Trybunału, „chodziło w tej sprawie nie o prawo 
skarżącego do zwycięstwa w wyborach w jego okręgu, lecz o prawo do swobodnego i sku
tecznego ubiegania się o to” -  ibidem, pkt 75.
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Skarżący złożył protest wyborczy. Jednakże komisje wyborcze -  w tym 
także w trybie odwoławczym Centralna Komisja Wyborcza -  odrzuciły go, 
nie starając się swojej decyzji nawet uzasadnić. Trybunał uznał, że „z uwagi 
na złożoność procesu wyborczego i związane z nim ograniczenia czasowe, 
wymagające dynamizowania rozmaitych procedur wiążących się z wyborami, 
od kompetentnych władz krajowych oczekuje się badania apelacji związa
nych z wyborami w stosunkowo krótkich terminach dla uniknięcia opóźnień 
w procesie wyborczym”; wobec tego „państwa mogą postrzegać jako niewy
godne wymagać od tych władz przestrzegania zbioru bardzo ścisłych gwaran
cji proceduralnych albo dołączania bardzo szczegółowych uzasadnień”.74 
Względy tego rodzaju „nie mogą jednak służyć do podkopywania skuteczno
ści procedury apelacyjnej. Należy zapewnić, by podjęte zostały autentyczne 
wysiłki dla zajęcia się substancją spornych zarzutów indywidualnych doty
czących nieprawidłowości wyborczych oraz by odnośne decyzje były wystar
czająco uzasadnione”.75 W  badanej sprawie Trybunał spełnienia tych wymo
gów się nie dopatrzył; uznał zatem, że „zarzutami skarżącego dotyczącymi 
nieprawidłowości wyborczych na szczeblu krajowym efektywnie się nie zaję
to i odrzucono je w sposób arbitralny”.76

Niewątpliwie nie wyczerpałem problematyki związanej z realizacją praw 
wyborczych w byłych europejskich państwach socjalistycznych w świetle 
orzecznictwa strasburskiego. Zwróciłem uwagę na wybrane podstawowe 
kwestie interpretacji i stosowania art. 3 Protokołu I do Europejskiej Kon
wencji Praw Człowieka w ich specyficznym odniesieniu do postkomunistycz
nych warunków funkcjonowania systemów wyborczych i realizacji praw wy
borczych, a zwłaszcza nadużywających praktyk w sferze dyskwalifikacji 
kandydatów. Moim zdaniem, problemy te są na tyle ważne, że prawdziwie 
zasługują na ich obszerne monograficzne opracowanie, m.in. z akcentem 
na granice dopuszczalności walki z tzw. dziedzictwem postkomunistycznym, 
w szczególności z wyłaniającymi się w tle problemami dekomunizacji i lu
stracji.

74 Ibidem, pkt 90, w zw. z pkt 82-89.
75 Ibidem.
76 Ibidem, pkt 91. Co do znaczenia gwarancji proceduralnych w kontekście praw i sys

temów wyborczych -  por.: Podkolzina..., pkt 35 i 37; Melnychenko..., pkt 59; Russian Con
servative Party..., pkt 50 i 57; Sarukhanyan..., pkt 40; Adamsons..., pkt 114f i 116; Pet- 
kov..., pkt 61, 63 i 67; Seyidzadze..., pkt 30; Grosaru..., pkt 46-47.
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RIGHT TO FREE ELECTION IN THE FORMER SOCIALIST 
STATES IN THE RULINGS OF THE EUROPEAN 

COURT OF HUMAN RIGHTS

Key words: elections, political democracy, right to vote, right to stand for election, margin 
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Summary

This paper reviews the existing rulings of the European Court of Human Rights regarding 
the cases implicating an infringement of both civil right to vote and the right to stand for 
election as stated in Article 3 of the Protocol No. 1 to the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms in European post-socialist states. Based on the 
Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium and the rulings of the European Commission 
of Human Rights, the review addresses specifically the unique context of the former commu
nist states involving the questions of the decommunisation and lustration processes.


