Strasburg, 25 stycznia 2022 r.
Przedmiot: Zmiana terminu składania wniosków
Szanowni Państwo,
Protokół nr 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wszedł w życie 1 sierpnia 2021 r. po podpisaniu
i ratyfikowaniu przez 47 państw członkowskich Rady Europy. Główne zmiany wprowadzone przez Protokół
polegają na dodaniu do Konwencji wyraźnych odniesień do zasady subsydiarności i marginesu oceny/
doktryny aprecjacyjnej.
Jednakże, inna istotna zmiana dotyczy jednak bezpośrednio wnioskodawców i ich przedstawicieli/
pełnomocników.
Artykuł 35 ust. 1 Konwencji został zmieniony w celu skrócenia z sześciu do czterech miesięcy
terminu następującego po dacie ostatecznego orzeczenia krajowego, w którym należy wnieść skargę do
Trybunału (zob. art. 4 i 5 Protokołu). Aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom zapoznanie się z
nowym terminem, w art. 8 ust. 3 protokołu przewidziano, że zmiana ta będzie obowiązywać dopiero po
upływie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie protokołu, a zatem od dnia 1 lutego 2022 r. Ponadto ten
nowy termin nie działa wstecz, ponieważ ostatnie zdanie art. 8 ust. 3 stanowi, że nie ma on zastosowania
do wniosków, w odniesieniu do których ostateczna decyzja krajowa została podjęta przed zastosowaniem
nowej zasady.
Trybunał poinformował opinię publiczną o tej zmianie w formie oświadczenia oraz na swojej
stronie internetowej, na stronach dla skarżących w języku angielskim i francuskim, ale także w językach
nieurzędowych, oraz podczas wszystkich oficjalnych wydarzeń z udziałem zainteresowanych stron w
systemie Konwencji.
Mając na uwadze skutki tej zmiany - ponieważ niedotrzymanie nowego terminu spowoduje
oczywiście, że wniosek będzie niedopuszczalny, byłabym wdzięczna za jak najszersze rozpowszechnienie
tej informacji na Państwa stronach internetowych oraz w inny sposób, jaki Państwo posiadają, aby pomóc
Trybunałowi w informowaniu wnioskodawców o tej istotnej zmianie.
Wskazówki dla wnioskodawców, w języku angielskim i francuskim, a także w językach nieurzędowych,
zostaną w związku z tym zostaną zaktualizowane i udostępnione na stronie internetowej Trybunału od
dnia 1 lutego 2022 r.
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