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1.
Art. 25 Paktu uznaje i chroni prawo każdego obywatela do udziału 

w sprawach publicznych, prawa do głosowania i do kandydowania oraz pra
wo dostępu do służby publicznej. Niezależnie od obowiązującej formy konsty
tucji czy rządów, Pakt wymaga od Państw przyjęcia takich środków ustawo
dawczych i innych, jakie mogą okazać się konieczne dla zapewnienia, by 
obywatele dysponowali skuteczną sposobnością korzystania z praw, które on 
chroni. Art. 25 leży w sercu rządów demokratycznych opartych na zgodzie 
ludności oraz na przestrzeganiu zasad Paktu.

2.
Prawa oparte na art. 25 mają związek, ale są odmienne od prawa 

narodów do samostanowienia. Na mocy praw objętych art. 1(1), narody 
mają prawo do swobodnego określania swego statusu politycznego oraz do 
korzystania z prawa wyboru formy swej konstytucji lub rządów. Art. 25 
zajmuje się prawem jednostek do udziału w tych procesach, które składają 
się na prowadzenie spraw publicznych. Prawa te -  jako prawa jednostki 
-  mogą prowadzić do roszczeń opartych na I Protokole Fakultatywnym.

3.
W  przeciwieństwie do innych praw i wolności uznanych przez Pakt (któ

re zapewniane są wszystkim jednostkom znajdującym się na terytorium 
i podlegającym jurysdykcji państwa), art. 25 chroni prawa „każdego obywa
tela”. Sprawozdania państw powinny przedstawiać przepisy prawne, które 
określają obywatelstwo w kontekście praw chronionych przez art. 25. Nie są 
dozwolone żadne rozróżnienia między obywatelami w korzystaniu z tych 
praw na podstawie rasy, koloru skóry, płci, religii, poglądów politycznych lub 
innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia bądź 
innego statusu. Rozróżnienia między osobami, które mają tytuł do obywatel
stwa przez urodzenie, a osobami, które nabywają je przez naturalizację,
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mogą rodzić kwestie zgodności z art. 25. Sprawozdania państw powinny 
wskazywać, czy jakiekolwiek grupy, takie jak stali rezydenci, korzystają 
z tych praw na ograniczonej podstawie, np. poprzez dysponowanie prawem 
do głosowania w wyborach lokalnych albo do zajmowania konkretnych sta
nowisk w służbie publicznej.

4.
Wszelkie warunki, które się stosują do korzystania z praw chronionych 

przez art. 25, powinny być oparte na obiektywnych i rozsądnych kryteriach. 
Tak np., może się okazać rozsądnym wymaganie wyższego wieku dla wyboru 
czy nominacji na konkretne urzędy niż dla korzystania z prawa do głosowa
nia, które powinno być dostępne dla każdego dorosłego obywatela. Korzysta
nie z tych praw przez obywateli nie może być zawieszane ani wykluczane, 
chyba że na podstawach, które są prawnie ustanowione, a które są obiektyw
ne i rozsądne. Tak np., ustalona niezdolność umysłowa może stanowić pod
stawę zanegowania osobie prawa do głosowania albo do zajmowania stano
wiska.

5.
Prowadzenie spraw publicznych, o którym mowa w ust. „a”, jest koncep

cją szeroką, która wiąże się z wykonywaniem władzy politycznej, w szczegól
ności z wykonywaniem kompetencji ustawodawczych, wykonawczych i admi
nistracyjnych. Obejmuje ona wszelkie aspekty administracji publicznej, jak 
również formułowanie i urzeczywistnianie polityki na szczeblu międzynaro
dowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Rozdział kompetencji oraz środ
ki, za pomocą których obywatele korzystają z prawa do udziału w prowadze
niu spraw publicznych chronionym przez art. 25, winny być ustanowione 
konstytucją oraz innymi ustawami.

6.
Obywatele uczestniczą bezpośrednio w prowadzeniu spraw publicznych, 

gdy realizują kompetencje w charakterze członków organów ustawodaw
czych bądź sprawując urzędy wykonawcze. To prawo do bezpośredniej party
cypacji doznaje wsparcia ze strony ust. „b”. Obywatele uczestniczą również 
bezpośrednio w prowadzeniu spraw publicznych, gdy wybierają lub zmienia
ją swoją konstytucję albo rozstrzygają zagadnienia publiczne w drodze refe
rendum bądź innego procesu wyborczego prowadzonego zgodnie z ust. „b”. 
Obywatele mogą uczestniczyć bezpośrednio poprzez udział w zgromadze
niach ludowych, które mają kompetencję podejmowania decyzji o sprawach 
lokalnych albo o sprawach danej wspólnoty oraz w organach ustanowionych 
dla potrzeb reprezentowania obywateli w konsultacjach z rządem. Tam, 
gdzie zostaje ustanowiony jakiś sposób bezpośredniego uczestnictwa obywa
teli, nie powinno się wprowadzać żadnego rozróżnienia między obywatelami, 
jeśli chodzi o ich udział na podstawach wymienionych w art. 2 ust.1 i nie 
powinno się wprowadzać żadnych nierozsądnych ograniczeń.
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7.
Tam, gdzie obywatele uczestniczą w prowadzeniu spraw publicznych 

jedynie za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli, dorozumia
nie wynika z art. 25, że przedstawiciele ci faktycznie sprawują władzę rządo
wą oraz że są oni odpowiedzialni za pośrednictwem procesu wyborczego za 
wykonywanie przez nich tej władzy. Wynika też z niego dorozumianie, że 
przedstawiciele wykonują jedynie takie kompetencje, które zostały im przypi
sane zgodnie z przepisami konstytucyjnymi. Uczestnictwo za pośrednictwem 
swobodnie wybranych przedstawicieli wykonywane jest poprzez procesy wy
borcze, które muszą być unormowane ustawami, które są zgodne z ust. „b”.

8.
Obywatele biorą także udział w prowadzeniu spraw publicznych poprzez 

wywieranie wpływu za pośrednictwem debaty publicznej i dialogu ze swymi 
przedstawicielami bądź poprzez swoją zdolność organizowania się. Uczest
nictwo takie doznaje wsparcia ze strony wolności ekspresji, zgromadzeń 
i zrzeszania się.

9.
Art. 25 ust. „b” ustala przepisy specjalne zajmujące się prawem obywate

li do uczestnictwa w prowadzeniu spraw publicznych w charakterze wybor
ców i kandydatów w wyborach. Autentyczne periodyczne wybory zgodne 
z ust.”b” są istotne dla zapewnienia odpowiedzialności przedstawicieli za wy
konywanie powierzonych im kompetencji ustawodawczych lub wykonaw
czych. Wybory takie muszą być przeprowadzane w interwałach, które nie są 
nadużywająco długie i które zapewniają, by władza rządu wciąż znajdowała 
oparcie w swobodnym wyrażeniu woli wyborców. Prawa i obowiązki przewi
dziane w ust. „b” muszą być ustawowo zagwarantowane.

10.
Prawo do głosowania w wyborach i referendach musi być ustawowo 

unormowane i może podlegać jedynie rozsądnym ograniczeniom, takim jak 
ustalenie minimalnej granicy wieku dla prawa do głosowania. Nierozsądnym 
byłoby ograniczanie prawa do głosowania na podstawach niepełnosprawności 
fizycznej albo nakładanie wymogów dotyczących wykształcenia, wychowania 
czy własności. Członkostwo partii nie powinno stanowić warunku zdolności 
do głosowania ani podstawą dla dyskwalifikacji.

11.
Państwa muszą podjąć skuteczne środki dla zapewnienia, by wszystkie 

osoby mające tytuł do głosowania były zdolne do zrealizowania tego prawa. 
Tam, gdzie wymagana jest rejestracja wyborców, należy ją ułatwiać i nie 
wolno nakładać przeszkód utrudniających taką rejestrację. jeśli do rejestracji 
znajduje zastosowanie wymóg rezydencji, musi on mieć charakter rozsądny i nie 
powinien być nakładany w taki sposób, by wykluczać bezdomnych z prawa do
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głosowania. Wszelka nadużywająca ingerencja w rejestrację lub w głosowanie, 
jak też zastraszanie czy przymus wobec wyborców powinny być zakazane usta
wami karnymi, a ustawy te winny być ściśle realizowane. Kampanie dotyczące 
edukacji i rejestracji wyborczej konieczne są dla zapewnienia skutecznego ko
rzystania z praw opartych na art. 25 przez świadome społeczeństwo.

12.
Wolności ekspresji, zgromadzeń i zrzeszania się są istotnymi warunkami 

skutecznego korzystania z prawa do głosowania i muszą być w pełni chronio
ne. Należy podejmować pozytywne środki dla przezwyciężenia specyficznych 
trudności, takich jak analfabetyzm, bariery językowe, ubóstwo czy przeszko
dy w swobodnym przemieszczaniu się, które uniemożliwiają uprawnionym 
do głosowania osobom skuteczną realizację ich praw. Informacje i materiały 
dotyczące głosowania powinny być dostępne w językach mniejszościowych. 
Należy zastosować specyficzne metody, takie jak fotografie i symbole, dla 
zapewnienia, by analfabeci dysponowali adekwatną informacją, na której 
opieraliby swoje wybory. Państwa-strony powinny wskazywać w swych spra
wozdaniach sposób, w jaki radzą one ze wskazanymi w niniejszym ustępie 
trudnościami.

13.
Sprawozdania państwa powinny opisywać normy rządzące prawem do 

głosowania oraz stosowanie tych norm w okresie objętym danym sprawozda
niem. Sprawozdania państwa powinny też opisywać czynniki, które stają na 
przeszkodzie realizacji przez obywateli ich prawa do głosowania oraz środki 
pozytywne, które przyjęły one dla przezwyciężenia tych czynników.

14.
Państwa-strony powinny wskazywać i wyjaśniać w swoich sprawozda

niach przepisy, które pozbawiają obywateli ich prawa do głosowania. Podsta
wy takiego pozbawienia powinny być obiektywne i rozsądne. jeżeli skazanie 
za przestępstwo stanowi podstawę zawieszenia prawa do głosowania, okres 
takiego zawieszenia powinien być proporcjonalny w stosunku do przestęp
stwa i wyroku. Osoby, które są pozbawione wolności, ale które nie zostały 
skazane, nie powinny być wykluczane z korzystania z prawa do głosowania.

15.
Skuteczne korzystanie z prawa i ze sposobności kandydowania do urzę

dów z wyboru zapewnia, że osoby mające tytuł do głosowania dysponują 
swobodą wyboru kandydatów. Wszelkie ograniczenia prawa kandydowania 
w wyborach, takie jak wiek minimalny, muszą nadawać się do usprawiedli
wienia na podstawie obiektywnych i rozsądnych kryteriów. Osoby, które 
skądinąd są zdolne do kandydowania w wyborach, nie mogą podlegać wyklu
czeniu w oparciu o nierozsądne lub dyskryminacyjne wymogi, takie jak wy
kształcenie, zamieszkanie czy pochodzenie, albo z powodu afiliacji politycz
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nej. Żadna osoba nie może doznawać dyskryminacji albo pogorszenia sytuacji 
jakiegokolwiek rodzaju z racji kandydowania tej osoby. Państwa-strony po
winny wskazywać i wyjaśniać przepisy ustawodawcze, które wykluczają ja 
kąkolwiek grupę czy kategorię osób z urzędu wybieralnego.

16.
Warunki dotyczące dat nominacji, opłat czy depozytów powinny być roz

sądne i nie mogą mieć charakteru dyskryminacyjnego. Jeżeli istnieją rozsąd
ne podstawy dla uznania niektórych urzędów wybieralnych za nie dające się 
pogodzić z zajmowaniem określonych stanowisk (np. sądowe, wysokiej rangi 
urzędy wojskowe, służba publiczna), środki służące uniknięciu wszelkiego 
konfliktu interesów nie powinny nadużywająco ograniczać praw chronionych 
przez ust. „b”. Podstawy usuwania wybranych na urząd osób powinny być 
określone przez ustawy oparte na obiektywnych i rozsądnych kryteriach 
oraz obejmujące słuszne procedury.

17.
Prawo osób do kandydowania w wyborach nie może być nadużywająco 

ograniczane poprzez wymaganie od kandydatów członkostwa partii albo kon
kretnych partii. jeżeli wymaga się od kandydata dysponowania minimalnym 
poparciem popleczników dla potrzeb nominacji, wymóg taki powinien mieć 
rozsądny charakter i nie może działać jako bariera dla kandydowania. Bez 
szkody dla art. 5 ust.1 Paktu, opinia polityczna nie może być wykorzystywa
na jako podstawa dla pozbawienia jakiejkolwiek osoby prawa do kandydowa
nia w wyborach.

18.
Sprawozdania państw powinny opisywać przepisy prawne, które ustala

ją warunki sprawowania wybieralnych urzędów publicznych oraz wszelkie 
ograniczenia i kwalifikacje, które znajdują zastosowanie wobec konkretnych 
urzędów. Sprawozdania powinny też opisywać warunki nominacji, np. grani
ce wieku oraz wszelkie inne kwalifikacje lub ograniczenia. Sprawozdania 
państw powinny wskazywać, czy istnieją ograniczenia, które uniemożliwiają 
osobom na stanowiskach służby publicznej (włączając w to stanowiska w po
licji lub siłach zbrojnych) wybór na konkretne urzędy publiczne. Prawne 
podstawy i procedury służące usuwaniu wybranych na urząd osób także 
powinny być opisane.

19.
Zgodnie z ust. „b”, wybory muszą być przeprowadzane słusznie i swobod

nie na podstawie periodycznej w ramach ustaw gwarantujących skuteczne 
korzystanie z prawa do głosowania. Osoby mające tytuł do głosowania muszą 
dysponować swobodą głosowania na każdego kandydata w wyborach oraz za 
bądź przeciw jakiejkolwiek propozycji poddanej referendum lub plebiscytowi, 
jak również swobodą poparcia rządu bądź przeciwstawienia się mu, bez
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nadużywającego nacisku czy przymusu jakiegokolwiek rodzaju, który mógłby 
zniweczyć lub uniemożliwić swobodne wyrażenie woli wyborców. Wyborcy 
powinni dysponować zdolnością niezależnego kształtowania opinii, wolnej od 
przemocy czy groźby przemocy, przymusu, nakłaniania albo ingerencji mani
pulacyjnej jakiegokolwiek rodzaju. Rozsądne ograniczenie wydatków na 
kampanię może być usprawiedliwione tam, gdzie konieczne jest zapewnie
nie, by swobodny wybór wyborców nie został podkopany albo by proces 
demokratyczny nie doznał szwanku w rezultacie nieproporcjonalnych wydat
ków na rzecz jakiegoś kandydata czy jakiejś partii. Wyniki autentycznych 
wyborów winny być szanowane i urzeczywistniane.

20.
Niezależna władza wyborcza powinna być ustanowiona celem kontroli 

procesu wyborczego oraz dla zapewnienia, by był ob. przeprowadzany w spo
sób słuszny, bezstronny i zgodny z ustalonymi ustawami, które dają się 
pogodzić z Paktem. Państwa powinny podjąć środki gwarantujące poszano
wanie wymogu poufności głosowania podczas wyborów, włączając w to 
wstrzymanie się od głosu tam, gdzie taki system istnieje. Zakłada to, że 
wyborcy powinni być chronieni przed jakąkolwiek formą przymusu czy na
kłaniania do ujawniania, jak zamierzają głosować albo jak głosowali, jak 
również przed jakąkolwiek bezprawną czy arbitralną ingerencją w proces 
wyborczy. Zrzeczenie się tych praw nie daje się pogodzić z art. 25 Paktu. 
Bezpieczeństwo urn wyborczych musi być zagwarantowane, a głosy mają być 
liczone w obecności kandydatów albo ich przedstawicieli. Musi istnieć nieza
leżna kontrola procesu głosowania i liczenia oraz dostęp do nadzoru sądowe
go bądź innej ekwiwalentnej procedury, by wyborcy mieli zaufanie do bezpie
czeństwa głosowania i dom przeliczania głosów. Pomoc udzielana 
niepełnosprawnym, ociemniałym bądź analfabetom powinna mieć charakter 
niezależny. Wyborców należy w pełni informować o tych gwarancjach.

21.
Chociaż Pakt nie narzuca żadnego konkretnego systemu wyborczego, 

jakikolwiek system działający w państwie-stronie musi dawać się pogodzić 
z prawami chronionymi na podstawie art. 25 oraz musi gwarantować i nada
wać skutek swobodnemu wyrażaniu woli wyborców. Zasada „jedna osoba 
-  jeden głos” musi znajdować zastosowanie, a w ramach systemu wyborczego 
każdego z państw głos jednego wyborcy powinien być równy głosowi drugie
go. Zakreślanie granic wyborczych oraz metody rozmieszczenia głosów nie 
powinno niweczyć dystrybucji głosów ani wprowadzać dyskryminacji prze
ciwko jakiejkolwiek grupie i nie może wykluczać ani nierozsądnie ograniczać 
prawa obywateli do swobodnego wyboru ich przedstawicieli.

22.
Sprawozdania państw powinny wskazywać, jakie środki przyjęły one dla 

zagwarantowania autentycznych, wolnych i periodycznych wyborów oraz



Dokumenty i materiały 341

w jaki sposób ich system czy systemy wyborcze gwarantują i nadają skutek 
swobodnemu wyrażaniu woli wyborców. Sprawozdania powinny opisywać 
system wyborczy i wyjaśniać, w jaki sposób różne poglądy polityczne w spo
łeczeństwie reprezentowane są w ciałach wyborczych. Sprawozdania powin
ny również opisywać ustawy i procedury, które zapewniają, że prawo do 
głosowania faktycznie może być swobodnie realizowane przez wszystkich 
obywateli oraz wskazywać, w jaki sposób tajemnica, bezpieczeństwo i waż
ność procesu wyborczego gwarantowane są przez prawo. Powinno też być 
wyjaśnione praktyczne urzeczywistnienie tych gwarancji w okresie objętym 
sprawozdaniem.

23.
Art. 25 ust. „c” zajmuje się prawem i zdolnością obywateli do dyspono

wania dostępem do stanowisk służby publicznej na ogólnych warunkach 
równości. Zapewnienie dostępu na ogólnych warunkach równości, kryteria 
i procedury nominacji, promocji, zawieszenia i dymisji muszą mieć charakter 
obiektywny i rozsądny. Środki pozytywne we właściwych przypadkach mogą 
być podejmowane dla zapewnienia, by istniał równy dostęp do służby pu
blicznej dla wszystkich obywateli.

Opieranie dostępu do służby publicznej na równej zdolności oraz ogól
nych zasadach zasługi i przewidywanie zabezpieczenia sprawowania urzędu 
wymaga, by osoby sprawujące stanowiska służby publicznej były wolne od 
ingerencji czy presji politycznych. Szczególne znaczenie ma zapewnienie, by 
osoby nie doznawały dyskryminacji w korzystaniu z ich praw na podstawie 
art. 25 ust. „c” na którejkolwiek z podstaw ustalonych w art. 2 ust.1 Paktu.

24.
Sprawozdania państw powinny opisywać warunki dostępu do stanowisk 

służby publicznej, wszelkie ograniczenia. które się stosują oraz procedury 
nominacji, promocji, zawieszenia i dymisji albo odwołania z urzędu, jak rów
nież sądowe bądź inne mechanizmy nadzoru, które znajdują zastosowanie do 
tych procedur. Sprawozdania powinny też wskazywać, w jaki sposób wymóg 
równego dostępu jest spełniany oraz czy wprowadzone zostały środki pozy
tywne, w jeśli tak, to w jakim zakresie.

25.
Dla zapewnienia pełnego korzystania z praw chronionych przez art. 25 

istotne jest swobodne przekazywanie między obywatelami, kandydatami 
i wybranymi przedstawicielami informacji i idei o zagadnieniach publicznych 
i politycznych. Zakłada to wolną prasę oraz inne media zdolne do komento
wania zagadnień publicznych bez cenzury czy ograniczeń oraz do informowa
nia opinii publicznej. Wymaga to pełnego korzystania i poszanowania praw 
gwarantowanych w art. 19, 21 i 22 Paktu, włączając w to wolność angażowa
nia się w działalność polityczną, indywidualnie oraz za pośrednictwem partii 
politycznych i innych organizacji, wolność debaty nad sprawami publicznymi,
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przeprowadzania pokojowych demonstracji i zgromadzeń, krytykowania 
i przeciwstawiania się, publikowania materiałów politycznych, organizowa
nia kampanii wyborczych oraz reklamowania idei politycznych.

26.
Prawo do wolności zrzeszania się, włączając w to prawo do tworzenia 

i przystępowania do organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami 
politycznymi i publicznymi stanowi istotne uzupełnienie praw chronionych 
przez art. 25. Partie polityczne oraz członkostwo partii odgrywa znaczącą 
rolę w prowadzeniu spraw publicznych i w procesie wyborczym. Państwa 
powinny zapewnie, by w ich wewnętrznym zarządzaniu partie polityczne 
szanowały stosujące się postanowienia art. 25 w celu umożliwienia obywate
lom korzystania z ich praw na nim opartych.

27.
Zważywszy na postanowienie art. 5 ust.1 Paktu, wszelkie prawa uznane 

i chronione przez art. 25 nie mogą być interpretowane jako oznaczające 
prawo do działania albo konwalidowania jakiegokolwiek działania mającego 
na celu zniweczenie bądź ograniczenie praw i wolności chronionych przez 
Pakt w stopniu większym, niż jest to w niniejszym Pakcie przewidziane.

Affaire Vincenzo Taiani c. Italie 
wyrok ETPC z 13 lipca 2006 r. 

19-25.
Odrzucenie skargi na poszanowanie korespondencji z powodu niewyczer- 

pania środków krajowych/

26.
Powołując się na art. 3 Protokołu I, skarżący zarzuca ograniczenie jego 

praw wyborczych w zakresie, w jakim stanowi to środek represyjny i ana
chroniczny, pozbawiony prawowitego usprawiedliwienia i mający karać 
i marginalizować bankruta.(...)

27.
Trybunał stwierdza, że zarzut ten nie jest oczywiście bezpodstawny w ro

zumieniu art. 35ust.3 Konwencji.(...)

28.
Rząd utrzymuje, że państwa korzystają z szerokiego marginesu oceny co 

do ustalania warunków dotyczących praw wyborczych gwarantowanych 
w art. 3 Protokołu I oraz że w każdym razie odnośne ograniczenie rozciąga 
się na okres 5 lat licząc od deklaracji upadłości.
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29.
Skarżący uważa, że ograniczenie praw wyborczych bankruta opiera się 

na idei, iż ponosi on odpowiedzialność karną za swą upadłość. Środek taki, 
który nie służy innemu celowi, jak tylko sankcjonowaniu bankruta, wydaje 
się antydemokratycznym i stanowi cios w godność ludzką bankruta.

30.
Trybunał przypomina, że art. 3 Protokołu I implikuje prawa podmiotowe 

do głosowania i kandydowania w wyborach (Mathieu-Mohin i Clerfayt pko 
Belgii, wyrok z 2 marca1987, ser.A, nr 113, pkt 51), i uważa on, że prawa te 
są decydującymi dla ustanowienia i utrzymywania podwalin rzeczywistej 
demokracji rządzonej przez państwo prawa (Hirst pko Zjedn.Królestwu 
/nr 2/, nr 74025//01, pkt 58). Przypomina on również, że choć bardzo ważne, 
prawa te nie są jednak absolutne. W  swych odnośnych porządkach prawnych 
Umawiające się Państwa opatrują prawa do głosowania i do kandydowania 
w wyborach warunkami, dla których art. 3 -  co do zasady -  nie stanowi 
przeszkody. Korzystają one w tej dziedzinie z szerokiego marginesu oceny, 
ale to do Trybunału należy ostateczne rozstrzygnięcie co do przestrzegania 
wymogów Protokołu I; musi się on upewnić co do tego, czy warunki te nie 
redukują praw, o które chodzi, do tego stopnia, iż godzą w samą ich substan
cję i pozbawiająje skuteczności, czy służą one prawowitemu celowi oraz czy 
użyte środki nie jawią się jako dysproporcjonalne (por. Gitonas i Inni pko 
Grecji, wyrok z 1 lipca 1997, Reports 1997-IV, pkt 39; Aziz pko Cyprowi, 
wyrok z 22 czerwca2004, nr 69949/01, pkt 25; orazw/w Hirst, pkt 62).

31.
Trybunał stwierdza w sprawie niniejszej, że sporny środek przewidziany 

jest przez prawo, a mianowicie przez art. 2 ust.1/a/ dekretu prezydenta 
Republiki nr 223 z 20 marca 1967 r., ze zmianą przez ustawę nr 15 z 16 
stycznia 1992 r., przewidującą w istocie zawieszenie praw wyborczych ban
kruta na czas trwania postępowania upadłościowego, a w każdym razie na 
okres nie dłuższy niż 5 lat licząc od deklaracji upadłości.

32.
Środek ten w oczywisty sposób stanowi ingerencję w prawa wyborcze 

skarżącego gwarantowane przezart. 3 Protokołu I.
Swoją drogą, inne niezdolności osobiste wynikają z ograniczenia praw 

wyborczych, takie jak np. niemożliwość uzyskania zatrudnienia w służbie 
cywilnej na rzecz państwa.

33.
Trybunał stwierdza, co więcej, że skarżący podlegał ograniczeniu jego 

praw wyborczych przez 5 lat poczynając od 7 marca 1996 r. oraz że wybory 
polityczne (do Izby Deputowanych i Senatu) odbywały się we Włoszech 
21 kwietnia 1996 r.
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34.
Jeśli chodzi o cel, któremu służył ten środek, Trybunał przypomina, że 

-  w odróżnieniu od innych postanowień Konwencji -  art. 3 Protokołu I nie 
precyzuje ani nie ogranicza celów, jakie postanowienie to ma na względzie. 
Wielka różnorodność celów może się okazać dającą się z nim pogodzić (por. 
w/w Hirst, pkt 74; oraz Podkolzina pko Łotwie, nr 46726/99, CEDH 2002-II, 
pkt 33).

Trybunał stwierdza również, że w sprawie Hirst (pkt 74) Wielka Izba 
Trybunału stwierdziła, iż naruszenie prawa do głosowania więźniów można 
potraktować jako kierujące się celem zapobiegania przestępczości, dbałości 
o poczucie obywatelskie oraz poszanowania państwa prawa.

Trybunał pragnie podkreślić, że postępowanie upadłościowe, które tu 
wchodzi w grę, nie należy do dziedziny prawa karnego, lecz prawa cywilne
go. Z mocy tego faktu, wszelkie pojęcie występku czy oszustwa osoby uznanej 
za bankruta jest obce faktom tej sprawy, aczkolwiek pojawia się hipoteza 
deliktu bankructwa, zwykłego lub oszukańczego, reglamentowanego w art. 
216-217 ustawy o upadłości. Trybunał swoją drogą podkreśla, że ogranicze
nie praw wyborczych bankruta kieruje się celem o charakterze zasadniczo 
dolegliwym, mającym dewaloryzować i karać bankruta jako jednostkę nie
godną i objętą infamią z tego tylko powodu, że stała się ona przedmiotem 
cywilnego postępowania upadłościowego.

35.
Z uwagi na powyższe względy, Trybunał podkreśla, że środek przewi

dziany przezart. 2 dekretu prezydenta Republiki nr 223z 20 marca1967 r. 
ma za cel jedynie poniżenie bankruta i stanowi dlań moralny blamaż, tylko 
dlatego, że jest on niewypłacalny i niezależnie od jakiejkolwiek winy (por. 
mutatis mutandis, Sabou i Pircalab pko Rumunii, nr 46572/99, 28.09.2004, 
pkt 48). Nie kieruje się zatem on celem prawowitym. Swoją drogą Trybunał 
podkreśla, że -  wcale nie będąc przywilejem -  głosowanie stanowi prawo 
gwarantowane przez Konwencję (w/w Hirst, pkt 75).

Wniosek ten zwalnia Trybunał z badania w niniejszej sprawie, czy środ
ki użyte dla realizowanego celu były dysproporcjonalne.

Doszło zatem do naruszenia art. 3 Protokołu I.(... )

Sprawa Lykourezos pko Grecji
sk.nr 33554/03 -  wyrok z 15 czerwca 2006 r. 

38.
Skarżący zarzuca, że pozbawienie go jego mandatu parlamentarnego 

ogłoszone przez specjalny Sąd Najwyższy na mocy nowego art. 57 Konstytu
cji godziło w jego prawo do bycia wybranym do Parlamentu krajowego i po
zbawiało jego wyborców ich wyboru z punktu widzenia mandatu. Powoływał 
się on na art. 3 Protokołu I(...).(... )
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50.
Art. 3 Protokołu I wydaje się na pierwszy rzut oka odmiennym od in

nych postanowień Konwencji i jej Protokołów gwarantujących prawa, ponie
waż ogłasza ono obowiązek Umawiających się Stron organizowania wyborów 
na warunkach, które zapewniają swobodne wyrażanie opinii narodu, a nie 
jakieś konkretne prawo czy wolność. Zważywszy jednak na prace przygoto
wawcze do art. 3 Protokołu I oraz na interpretację, jaka jest nadawana tej 
klauzuli w ramach Konwencji jako całości, Trybunał ustalił, że artykuł ten 
gwarantuje prawa podmiotowe, w tym prawo do głosowania oraz prawo do 
kandydowania w wyborach \(por. m.in. Mathieu-Mohin i Clerfayt pko Belgii, 
wyrok z 2 marca 1987, ser.A, nr 113, pkt 46-51; Hirst pko Zjedn.Królestwu 
(nr 2), CEDH 2005-IX, pkt 56-57; oraz ostatnio Żdanoka pko Łotwie, 
16 marca 2006, pkt 102). Trybunał uznał swoją drogą, że postanowienie to 
gwarantuje prawo każdej jednostki do kandydowania w wyborach oraz -  po 
wyborze -  do sprawowania jej mandatu (Sadak i Inni pko Turcji (nr 2), 
CEDH 2002-IV, pkt 33).

51.
Prawa gwarantowane przez art. 3 Protokołu I są istotne dla ustanowie

nia i utrzymywania podstaw rzeczywistej demokracji rządzącej się pryma
tem prawa. Prawa te nie są jednak absolutne. Jest tam m. miejsce na 
„domniemane ograniczenia”, zaś Umawiające się Państwa należy postrzegać 
jako dysponujące w tej dziedzinie marginesem oceny. Trybunał potwierdza, 
że margines oceny w tej dziedzinie jest szeroki I (Matthews pko Zjedn.Króle
stwu, CEDH 1999-I, pkt 63; Labita pko Włochom, CEDH 2000-IV, pkt 201; 
Podkolzina pko Łotwie, CEDH 2002-II, pkt 33). Istnieją liczne sposoby orga
nizowania i funkcjonowania systemów wyborczych i wiele też różnic w Euro
pie, zwłaszcza w historycznej ewolucji, różnorodności kulturowej i poglądach 
politycznych, które się narzucają każdemu Umawiającemu się Państwu do 
włączenia do ich własnej wizji demokracji I (w/w Hirst, pkt 61).

52.
Do Trybunału należy jednak ostateczne rozstrzyganie co do przestrzega

nia wymogów art. 3 Protokołu I; musi się on upewnić, czy warunki, jakim 
poddane jest prawo do głosowania lub kandydowania w wyborach nie redu
kują praw, o które tu chodzi, do tego stopnia, że godzi to w samą ich substan
cję i pozbawia je ich skuteczności, czy warunki te kierują się prawowitym 
celem oraz czy użyte środki nie są dysproporcjonalne I (w/w Mathieu-Mohin, 
pkt 52). W  szczególności, żaden z nakładanych warunków nie powinien go
dzić w swobodne wyrażanie opinii narodu co do wyboru ciała ustawodawcze
go — innymi słowy, powinny one odzwierciedlać — bądź nie przeczyć — troskę 
o utrzymanie integralności i skuteczności postępowania wyborczego mające
go określić wolę narodu w głosowaniu powszechnym I (w/w Hirst, pkt 62). 
Podobnie, skoro tylko swobodny i demokratycznie przejawiony wybór narodu 
został dokonany, żadna późniejsza zmiana w organizacji systemu wyborczego
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nie może poddawać w wątpliwość tego wyboru, chyba że w obliczu nadrzęd
nych motywów porządku demokratycznego.

53.
W  niniejszej sprawie skarżący wzywa Trybunał do potępienia odnośnej 

niekompatybilności profesjonalnej, a zwłaszcza ekstensywnej interpretacji, 
przyjętej przez specjalny Sąd Najwyższy, w braku przewidzianej Konstytucją 
ustawy wykonawczej. Jednakże, chociaż interesujące są te aspekty niniejszej 
sprawy, Trybunał nie przedstawi swojego punktu widzenia na ogólny zakaz 
wykonywania żadnego zawodu; ograniczy się on do spostrzeżenia, że taki 
zakaz ogólny — przewidziany przez nowy art. 57 Konstytucji — umocowuje 
niekompatybilność, którą rzadko się spotyka w innych państwach europej
skich.

54.
Skoro tak, Trybunał nie może lekceważyć faktu, że skarżący został wy

brany na warunkach nie podlegających krytyce, a mianowicie zgodnie z obo
wiązującym w tym czasie systemem wyborczym i Konstytucją. Ani sam zain
teresowany jako kandydat, ani jego wyborcy nie mogli sobie wyobrazić tego, 
że wybór premiera mógłby być dotknięty wadą i zostać uznany za wadliwy w 
toku ustawodawczym, dla którego został on wybrany, z powodu niekompaty- 
bilności wynikającej z równoległego wykonywania działalności profesjonal
nej.

55.
Trybunał nie został przekonany argumentem rządu, zgodnie z którym 

inkryminowana niekompatybilność była ogłoszona także przed wyborami 
z 9 kwietnia 2000 r. Opinia trzech deputowanych opozycji, która została 
wyrażona na korzyść absolutnej niekompatybilności w styczniu 1998 r., nie 
wystarcza -  zdaniem Trybunału -  dla wniosku, iż kandydaci w wyborach 
z 9 kwietnia 2000 r. i elektorat zostali temu poddani. Ani raport komisji 
parlamentarnej z 30 marca 1998 r., ani raport z 23 października 2000 r. nie 
wprowadzały absolutnej niekompatybilności profesjonalnej. Ostatecznie, Try
bunał podkreśla, że odnośna niekompatybilność profesjonalna zdziwiła za
równo skarżącego, jak i jego wyborców w toku rzeczonego mandatu.

56.
Co do tego punktu Trybunał potwierdza, że przedmiot i cel Konwencji 

nakazują interpretowanie i stosowanie jej postanowień w sposób, który czyni 
wymogi nie teoretycznymi czy iluzorycznymi, lecz konkretnymi i skuteczny
mi \(por. np. wyroki Artico pko Włochom, 13 maja 1980, ser.A, nr 37, pkt 33; 
Zjednoczona Partia Komunistyczna Turcji i Inni pko Turcji, Reports 1998-I, 
pkt 33; oraz Chassagnou i Inni pko Francji, CEDH 1999-III, pkt 100). Prawa 
gwarantowane przez art. 3 Protokołu I, prawa przynależne pojęciu prawdzi
wie demokratycznego reżimu, byłyby jedynie iluzorycznymi, gdyby zaintere
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sowany lub jego wyborcy w każdym momencie mogliby ich zostać absolutnie 
pozbawieni I (por. mutatis mutandis, Melnitchenko pko Ukrainie, CEDH 
2004-X, pkt 59).

57.
W  tych warunkach Trybunał dochodzi do wniosku, że -  oceniając wybór 

skarżącego pod kątem nowego art. 57 Konstytucji bez uwzględniania faktu, 
iż wybór ten miał miejsce w 2000 r. w warunkach całkowitej legalności
-  specjalny Sąd Najwyższy zwolnił zainteresowanego z jego funkcji parla
mentarnych i pozbawi jego wyborców kandydata, którego oni swobodnie 
i demokratycznie wybrali dla reprezentowania ich przez 4 lata w Parlamen
cie, z naruszeniem zasady prawowitego zaufania. Co do tego punktu, Trybu
nał stwierdza, że rząd nie przytoczył żadnego nadrzędnego motywu porząd
ku demokratycznego mogącego usprawiedliwić bezpośrednie zastosowanie 
absolutnej niekompatybilności. Sytuacja taka godzi zatem w samą substan
cję praw gwarantowanych przez art. 3 Protokołu I.

58.
Doszło zatem do naruszenia tego postanowienia.

59.
Skarżący zwraca uwagę, że od wieku 26 lat jest adwokatem oraz że 

został wybrany po raz pierwszy deputowanym w wieku 66 lat, gdy znajdował 
się w apogeum swojej kariery. Dla nie polityka stanowiła zwieńczenie speł
nionej kariery profesjonalnej; nie była ona centrum jego życia, ani końcem 
jego kariery adwokackiej. Jednakże zostając zobowiązany do wyrzeknięcia 
się funkcji parlamentarnych jako warunku możliwości kontynuowania jego 
aktywności profesjonalnej -  dziedziny uprzywilejowanej przez rozwój osobo
wości, talentów i zdolności każdej jednostki -  podlegał on nie dającej się 
usprawiedliwić ingerencji w jego życie prywatne i zawodowe. Powołuje się on 
w tym zakresie na art. 8 Konwencji(...).

60.
Trybunał przypomina, że -  w swej decyzji o dopuszczalności skargi

-  dołączył do meritum zarzuty rządu odnoszące się do zastosowalności art. 8 
Konwencji oraz do jakości skarżącego jako ofiary w ramach zarzutu opartego 
na tym postanowieniu. Zważywszy jednak na stwierdzenie naruszenia art. 3 
Protokołu I, Trybunał nie widzi konieczności dodatkowego rozważania z per
spektywy art. 8. Wniosek ten zwalnia z wypowiadania się o zarzutach wstęp
nych rządu.(... )


