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Konferencja Wysokiego Szczebia zwoiana w Brukseli w dniach 26 i 27 marca 2015 roku z inicjatywy
belgijskiejprezydencji w Komltecie Ministrdw Rady Europy (^Konferencja"):
Potwierdza gt^bokle i state zaangazowanie Pahstw-Stron na rzecz Konwencji o ochronie praw
cztowieka i podstawowych wolnosci („Konwencja"} oraz ich silne przywiqzanie do prawa do skargi
indywidualnej do Europejskiego Trybunatu Praw Cztowieka („Trybunat") jako fundamentu systemu
ochrony praw i wolnosci zawartych w Konwencji;
Uznaje nadzwyczajny wktad systemu konwencyjnego, od chwill jego ustanowienia, na rzecz ochrony i
promowania praw cztowieka w Europie oraz potwierdza jego podstawow^ r o l ^ w utrzymaniu
stabilnosci demokratycznej na catym Kontynencre;
Przypomrna w tym wzgl^dzie wsp6tzaleznosd ml^dzy K o n w e n c j i a pozostatq dziatalnoiciq Rady
Europy w obszarze praw cztowieka, praworzqdnosci i demokracji, czego celem jest rozwoj wspolnego
obszaru demokracji i prawa zbudowanego na poszanowaniu praw cztowieka I podstawowych
wolnosci;
Potwierdza zasady przyj^te w Deklaracjach z Interlaken, Izmiru i Brighton oraz z zadowoleniem
przyjmuje bardzo oblecujqce rezultaty oslggnl^te do dnia dzisiejszego przez R a d ^ Europy w ramach
reformy systemu konwencyjnego poprzez implementacji tych deklaracji;
Przyjmuje w szczegdinosci z zadowoleniem starania Trybunatu zwi^zane z szybkim wdrozeniem
Protokotu nr 14 do Konwencji, ktdry wszedt w zycle w dniu 1 czerwca 2010 roku, oraz spodzlewan^ w
2015 r. Ilkwidacji zaiegtosci zwiqzanych ze skargami w sposob oczywisty niedopuszczalnymi;
W swietle pozytywnych rezultatdw przyjmuje z zadowoleniem nowe metody pracy Komitetu
Ministr6w w obszarze nadzoru nad wykonywaniem wyrokhw Trybunatu, ktore weszty w zycle w dniu
1 stycznia 2011 r. i mi^dzy Innymi wzmacniajq zasady s u b s y d i a r n o k i ;
Przypomina subsydiarny charakter mechanizmu nadzorczego ustanowionego K o n w e n c j i , a takze
prerwszoplanowq rol^ wtadz, mianowicle rz^dow, sqdbw i parlamentow, oraz Ich marglnes oceny w
odniesienlu do gwarantowania I ochrony praw cztowieka na poziomie krajowym, przy jednoczesnym
wtqczenlu, tam gdzie to zasadne, krajowych instytucjl ochrony praw cztowieka oraz spoteczeristwa
obywatetskiego;
Podkresla wynikajqce z art. 34 Konwencji zobowl^zania Pahstw-Stron do nieutrudniania
wykonywania prawa do skargi indywidualnej, w tym poprzez przestrzeganie art. 39 Regulaminu
Trybunatu dotyczqcego srodkow tymczasowych oraz art. 38 Konwencji w sprawie zapewnienla
Trybunatowl wszelklch nlezb^dnych utatwieh przy rozpatrywanlu spraw;
Podkresla znaczenie art. 46 Konwencji dotycz^cego mocy obowiqzujqcej wyrokbw Trybunatu, kt6ry
przewiduje, ze Pahstwa-Strony zobowlqzujq s i ^ do przestrzegania ostatecznego wyroku Trybunatu we
wszystkich sprawach, w ktorych s^ stronami;

Ktadzie nacisk na doniostoSc dalszego promowania wiedzy na temat Konwencji oraz jej przestrzegania
przez wszystkie instytucje Paristw-Stron, wtqczajqc w to sqdy i parlamenty, zgodnie z zasadq
subsydiarno^ci;
Przypomina w tym kontekscie, ze wykonywanie wyrokow Trybunatu moze wymagac zaangazowania
sgdownictwa i parlament6w;
Zauwazajqc post^p osi^gni^ty przez Pahstwa-Strony w odniesieniu do wykonywania wyrok6w,
podkre^la znaczenie petnego, skutecznego i szybkiego wykonywania wyrokow oraz silnego
zaangazowania politycznego Pahstw-Stron w tym wzgl^dzie, a tym samym wzmocnienia ogolnej
wiarygodnosci systemu konwencyjnego i Trybunatu;
Jest przekonana, ze oprdcz juz przeprowadzonych ulepszeh naiezy potozyc nacisk na obecne
wyzwania, w szczegolnosci: skargi powtarzalne wynikajqce z niewykonywania wyrokow Trybunatu,
czas, jaki zajmuje Trybunatowi rozpatrzenie t wydanie orzeczeh w odniesieniu do skarg potencjalnie
zasadnych, zwi^kszajqca si^ liczba wyrok6w pod nadzorem Komitetu Ministrow oraz trudnosci w
wykonaniu przez Pahstwa-Strony niektorycii wyrokow ze wzgl^du na skal^, charakter lub koszty
zwiqzane ze stwierdzonymi problemami. W zwi^zku z tym konieczne jest zapewnienie dodatkowych
i r o d k 6 w zmierzajgcych do:
i.

kontynuowania dziatah majqcycli na celu umozliwienie Trybunatowi zmniejszania
zaiegtosci spraw zasadnych i powtarzalnych oraz orzekania w rozs^dnym terminie w
odniesieniu do nowych, potencjalnie zasadnych spraw, w szczegolnosci dotyczqcych
powaznych naruszeh praw cztowieka;

ii.

zapewnienia petnego, skutecznego I szybkiego wykonywania wyrokow Trybunatu;

iii.

zagwarantowania petnego i skutecznego nadzoru Komitetu Ministrow nad
wykonaniem wszystkich wyrokow oraz rozwini^cia, we wspotpracy z PahstwamiStronami, dialogu dwustronnego oraz wsparcia Rady Europy w procesie
wykonywania.

Wobec powyzszego Konferencja:
(1) Potwierdza silne przywigzante Pahstw-Stron Konwencji do prawa do skargi indywidualnej;
(2) Ponawia stanowczq determinacj^ Pahstw-Stron w wykonywanie Ich pierwszoplanowego
obowi^zku zapewnienia, aby prawa i wolnosci przewidziane w Konwencji i jej protokotach
byty w petni zagwarantowane na poziomie krajowym zgodnie z zasad^ subsydiarnosci;
(3) Zaprasza wszystkich partnerow do zapewnienia srodkow niezb^dnych do wypetnienia ich roll
w odniesieniu do implementacji
Konwencji, zgodnie z K o n w e n c j i
przewidujqc^
wsp6todpowiedzialnosc Pahstw-Stron, Trybunatu i Komitetu Ministrow;
(4) Z zadowoleniem przyjmuje dzlatania podj^te przez Trybunat, w szczeg6lnoSci zwiqzane z
upowszechnieniem jego wyrokhw i decyzji poprzez noty informacyjne,
praktyczny
przewodnik w sprawie kryteriow dopuszczalnosci, jak rowniez poprzez przewodniki na temat
orzecznictwa oraz zestawlenia tematyczne;
(5) Potwierdza konlecznoSc utrzymania niezawlstosci s^dziow oraz zachowania niezaleznosci,
jakosci oraz autorytetu Trybunatu;
(6) Uznaje rol^ Kancelarii Trybunatu w utrzymaniu najwyzszej wydajnosci zarz^dzanla skargami
oraz Implementacji procesu reform;
(7) Wzywa Trybunat, aby stat na strazy marginesu oceny Pahstw-Stron;

(8) Podkresla potrzeb^ znalezienia, zarbwno na poziomie Trybunatu jak i w ramach wykonywania
wyrokdw, skutecznych rozwiqzah dotycz^cych spraw powtarzalnych;
(9) Zach^ca w tym wzgl^dzie Pahstwa-Strony do nadania priorytetu alternatywnym procedurom
post^powanla, takim jak ugody oraz deklaracje jednostronne;
(10) Przywotujqc art. 46 Konwencji podkresla, ze peine, skuteczne i szybkie wykonywanle przez
Pahstwa-Strony prawomocnych wyrokhw Trybunatu ma charakter zasadnlczy;
(11) Przypomina znaczenie poszanowania przez Komitet Ministrdw swobody wyboru przez
Pahstwa-Strony Srodkow majqcych na celu peine I skuteczne wykonanie wyrokow Trybunatu;
(12) Wzywa do poprawienia na poziomie zarowno Komitetu MInlstrhw, jak I Pahstw-Stron, w
zgodnoSci z zasadq subsydlarnoici, skutecznosci systemu nadzoru nad wykonywaniem
wyrokhw Trybunatu;
(13) ZachQca organy Rady Europy do zwi^kszenia oraz udoskonalenia swoich dziatah zwi^zanych
ze wsphtpracq oraz dialoglem dwustronnym
z Pahstwaml-Stronami dotyczqcyml
implementacji Konwencji, w tym poprzez utatwienie dost^pu do Informacji na temat dobrych
praktyk, oraz wzywa Paristwa-Strony do petnego wykorzystania powyzszych dziatah;
(14) Wzywa Pahstwa-Strony do podplsania i ratyfikowania, tak szybko jak to mozliwe, Protokotu
Nr 15 zmienlajqcego K o n w e n c j i oraz do rozwazenia podplsania I ratyfikowania Protokotu Nr
16;
(15) Potwierdza znaczenie akcesji Unii Europejskiej d o Konwencji oraz zach^ca do zakohczenia
tego procesu przy najbllzszej okazjl;
(16) Odnotowuje prowadzone obecnie prace Komitetu Sterujqcego Praw Cztowieka (CDDH)
majqce na celu wdrozenie Deklaracji z Brighton, dotyczqce reformy systemu konwencyjnego
oraz jego przysztosci dtugotermlnowej, rezultaty ktdrych sq oczekiwane w grudniu 2015 roku;
(17) Przyjmuje nlnlejsz^ Deklaracja w celu nadania polltycznego Impulsu biezqcemu procesowi
reformy
majqcemu na celu zapewnienle dtugotermlnowej
skutecznosci systemu
konwencyjnego.

Plan Dziatania:
A.

Interpretacja oraz stosowanle Konwencji przez Trybunat

1.

Maj^c na uwadze kompetencj^ Trybunatu do Interpretowania i stosowania Konwencji,
Konferencja podkresla znaczenie jasnego I sp6jnego orzecznictwa, jak rhwnlez interakcjl
Trybunatu z wtadzami krajowyml oraz Komltetem Ministrdw, a w zwiqzku z tym:
a)

zachQca Trybunat do dalszego rozwijania regularnej wspdtpracy oraz wymiany Informacji
z Pahstwaml-Stronami oraz Komltetem Ministrdw, w szczegdinosci w odniesienlu do
skarg powtarzalnych oraz skarg zawistych;

b)

z zadowoleniem przyjmuje prowadzenle przez Trybunat dialogu z najwyzszyml sqdami
krajowyml oraz utworzenie s l e d utatwiajqcej wymiany informacji z sqdami krajowyml na
temat wyrokdw oraz decyzjl Trybunatu, a takze zach^ca Trybunat do dalszego
pogt^biania tego dialogu;

c)

z zadowoleniem przyjmuje wyrazonq przez Trybunat intencj^ sporzqdzania zwi^ztych
uzasadnleh decyzjl o niedopuszczalnosci wydawanych przez jednego s^dziego oraz
zach^ca do rozpocz^cia taklej praktyki od stycznia 2016 roku;

d)

2.

B.

zach^ca Trybunat do rozwazenia sporzqdzania zwi^ztych uzasadnieh swoich decyzji
odnoszqcych SIQ do Srodk6w tymczasowych oraz decyzji panelu pi^ciu s^dzidw
dotyczqcych nieuwzglQdnienla wnioskow o przekazanie sprawy.

Przywotuj^c pozostate wyzwania, w tym sprawy powtarzalne, Konferencja podkreSIa znaczenie
skutecznej kontroli wypetniania przez Pahstwa-Strony zobowiqzah wynikajqcych z Konwencji
oraz w zwiqzku z tym poplera:
a)

dalsze poszuklwanie oraz wykorzystywanie skutecznych praktyk zarzqdzania sprawami
przez Trybunat, w tym w szczegdinosci priorytetyzacji kategorii rozpatrywanych spraw,
mi^dzy Innymi wedtug Ich znaczenia 1 pilnoSci, oraz procedury wyroku pilotazowego;

b)

dalsze rozwazenle przez Trybunat - w konsultacji z Komitetem Ministrow oraz
Pahstwami-Stronaml, w szczegdinosci poprzez agent6w rzqdowych oraz ekspertow
prawnych - ulepszenia jego funkcjonowania, w tym w odniesieniu do odpowledniego
zatatwiania spraw powtarzalnych, zapewniajqc jednoczeSnie rozpatrywanie
w
odpowlednim czasle spraw zasadnych 1 niepowtarzalnych;

c)

wi^kszq przejrzystoiiS informacjl nt. stanu post^powah toczqcych s i ^ przed Trybunatem,
tak aby strony mlaty lepsz^ wiedzy na temat post^pu procedury.

Implementacja Konwencji na poziomie krajowym

Konferencja przypomina gtownq odpowtedzialnosc Pahstw-Stron za zapewnienie stosowania oraz
skutecznq implementacji Konwencji i w zwiqzku z tym potwierdza, ze wtadze krajowe, a w
szczeghlnokl sqdy, sq pierwszymi straznikami praw cztowieka gwarantujqcymi peine, skuteczne 1
bezposrednie stosowanie Konwencji - w Swietle orzecznictwa Trybunatu - w Ich narodowych
systemach prawnych, zgodnie z zasadq subsydiarnosci.
Konferencja wzywa Pahstwa-Strony do:
1.

Na etaple przed rozpatrzeniem spraw przez Trybunat I niezaleznie od tego rozpatrzenia:
a)

zapewnienia, aby potencjalnl skarz^cy miell dost^p do informacjl na temat Konwencji
oraz Trybunatu, w szczegolnosci na temat zakresu i ograniczeh ochrony gwarantowanej
Konwencjq, wtasclwosci Trybunatu oraz kryteribw dopuszczalnosci;

b)

zwi^kszenia wysitk6w na poziomie krajowym w celu podniesienia SwiadomoscI wsrod
cztonkdw parlamentu, a takze udoskonalenia szkolenia s^dziow, prokurator6w,
prawnlk6w i urz^dnlkow pahstwowych na temat Konwencji oraz jej Implementacji, w
tym w kwestiach dotyczgcych wykonywania wyrokbw, poprzez zapewnienie ze stanowi
ono integraln^ ci^it szkolenia zawodowego oraz ustawicznego, w tym takze, tarn gdzie
jest to wtaSclwe, poprzez posltkowanie s i ^ Europejskim Programem Edukacjl w zakresie
Praw Cztowieka dIa Prawnik6w (Programem HELP), a takze programami szkoleniowyml
Trybunatu oraz jego publikacjami;

c)

promowania w tym wzgl^dzie wizyt studyjnych oraz stazy w Trybunale dIa s^dziow,
prawnikdw oraz urz^dnikow krajowych w celu podnoszenia ich wiedzy na temat systemu
konwencyjnego;

d)

podj^cia odpowiednich krokow w celu lepszej weryfikacji projekthw aktdw prawnych,
obowi^zujqcych aktdw prawnych oraz wewn^trznych praktyk administracyjnych pod
wzgl^dem ich zgodnoSci z Konwencjq w swietle orzecznictwa Trybunatu;

2.

e)

zapewnienla na poziomie krajowym skutecznej Implementacji Konwencji, podj^cia
skutecznych srodkdw w celu zapoblezenia naruszeniom oraz zapewnienla skutecznych
krajowych srodkdw odwotawczych odnoszqcych SIQ do zarzucanych naruszeh Konwencji;

f)

rozwazenia przekazania wptat dobrowolnych na Fundusz Powlernlczy Praw Cztowieka
oraz na specjalne konto Trybunatu, aby umozllwlc mu zatatwienle zaIegtoScI w
rozpatrywanlu zasadnych spraw, oraz promowania czasowych delegacji do Kancelarll
Trybunatu;

g)

rozwazenia utworzenia niezaleznej Krajowej Instytucjl Praw Cztowieka.

Po wydaniu przez Trybunat wyrokow:
a)

dalszego zwi^kszania starah, by przedktadac w okreSlonych termlnach catoSclowe plany
dziatah I raporty z wykonania [wyrokdw Trybunatu - przyp. ttum.], ktore stanowi^
kluczowy Instrument dialogu mi^dzy Komltetem Ministrdw a Pahstwaml-Stronami, co
moze siQ rdwntez przyczyni^ do poprawy dialogu z innymi partnerami, takimi jak
Trybunat, parlamenty krajowe lub krajowe instytucje praw cztowieka;

b)

wdrozenia na poziomie krajowym w odpowlednim czasle, zgodnie z krajowym
porz^dkiem prawnym, skutecznych srodkdw bdnoszqcych s i ^ do stwierdzonych przez
Trybunat naruszeh Konwencji;

c)

rozwinlQcia 1 przyznania wystarczajqcych zasobdw na poziomie krajowym w celu petnego
i skutecznego wykonywania wyrokdw oraz przyznania odpowlednich srodkdw i
umocowah agentom rzqdowym lub Innym urz^dnlkom odpowiedzialnym za koordynacj^
wykonywania wyrokdw;

d)

przyznania szczegdinego znaczenia petnemu, skutecznemu I szybkiemu dzlataniu w
odniesienlu do wyrokdw wskazujqcych na problemy systemowe, ktdre mogq rdwniez
dotyczyc Innych Pahstw-Stron;

e)

popierania wymiany z innymi Pahstwaml-Stronami Informacji oraz najlepszych praktyk,
w szczegdinosci w celu implementacji srodkdw generalnych;

f)

promowania dost^pnosci wyrokdw Trybunatu, plandw dziatah I raportdw z wykonania
(wyrokdw Trybunatu - przyp, ttum.], a takze decyzjl i rezolucji Komitetu Ministrow
poprzez:
- rozwijanie [dziatah w celu] Ich publikacjl oraz upowszechnianla wsrdd wtasclwych
podmlotdw {w szczegdinosci, wtadzy wykonawczej, parlamentdw oraz sqddw, a
takze, tam gdzie to wskazane, krajowych instytucjl praw cztowieka oraz
przedstawiciell spoteczehstwa obywatetskiego), tak aby w wi^kszym stopniu
zaangazowac ich w proces wykonywania wyrokdw;
- dokonywanle ttumaczeh lub streszczeh odpowlednich dokumentdw, w tym, gdzie to
wymagane, waznych wyrokdw Trybunatu;

g)

w ramach tych dziatah, utrzymywania I zwl^kszanla srodkdw finansowych, ktdre
umozllwlty Radzie Europy przettumaczenle od 2010 r. duzej liczby wyrokdw na j^zykl
n a rod owe;

h)

w szczegdinosci, zach^cania zaangazowania parlamentdw krajowych w proces
wykonywania wyrokdw - tam, gdzie jest to wskazane - na przyktad poprzez
przekazywanie Im raportdw rocznych lub tematycznych, lub organlzowanle debaty z
wtadzami wykonawczymi na temat Implementacji niektdrych wyrokdw;

I)

j)

C.

utworzenia - tam, gdzie jest to wskazane - „ p u n k t 6 w kontaktowych" do spraw praw
cztowieka w ramach wtasciwych wtadz wykonawczych, sqdowych lub ustawodawczych,
oraz stworzenia ml^dzy nimi sieci wspotpracy poprzez organizowanie spotkah, wymiany
Informacjl, udziatu w posiedzeniach lub przekazywania rocznych tub tematycznych
raporthw I newsletterhw;
rozwazenia, zgodnie z zasadq subsydiarnosci, prowadzania na poziomie krajowym
regularnych debat na temat wykonywania wyrok6w z udziatem wtadzy wykonawczej I
sqdowniczej, jak rbwniez cztonk6w parlamentu, a takze wtqczajqc - tam, gdzie jest to
wskazane - przedstawicieii Krajowych Instytucji Praw Cztowieka oraz spoteczehstwa
obywatelskiego.

Nadzdr nad w y k o n y w a n i e m w y r o k d w

Konferencja podkresia znaczenie efektywnego nadzoru nad wykonywaniem wyrokow
zapewnienia dtugoterminowego I wlarygodnego systemu konwencyjnego, 1 w t y m celu:
1.

w celu

ZachQca Komitet Ministrow do:
a)

kontynuowania wykorzystywania - stopniowo zwi^kszajqc srodkl - wszelkich
dostQpnych Instrumentow, w tym rezolucji tymczasowych, oraz do rozwazenia
skorzystania w razle potrzeby z procedur przewidzianych w art. 46 Konwencji, jeSII
zostan^ spetnfone przestanki;

b|

rozwijania w tym wzgl^dzie dost^pnych zasobow i instrumentow, w tym poprzez
uzupetnlanle wsparcia technicznego odpowlednim naclsklem polltycznym, w celu
zaradzenia przypadkom braku wykonania wyrokow;

c)

promowania rozwijania lepszego wspotdzlatania z Innymi partnerami z Rady Europy w
ramach ich kompetencji - w pierwszej kolejnosci z Trybunatem, Zgromadzeniem
Parlamentarnym oraz Komisarzem Praw Cztowieka;

d)

poszukiwania mozliwosci dalszego podnoszenia efektywnosci posledzeh ds. Praw
Cztowieka, w tym rowniez, choc nie jedynle, w odniesieniu do prezydencji, a takze
dtugosci oraz cz^stotliwosci posiedzeh, jednoczeSnie zapewnlajqc mi^dzyrz^dowy
charakter tego procesu;

e)

rozwazenia rozszerzenia zakresu przedmlotowego „art. 9" swojego Regulaminu w
sprawie nadzorowania wykonywania wyrokow oraz warunkow ug6d, poprzez dodanie
komunikacjl pisemnych od organizacji mi^dzynarodowych lub organow wskazanych w
tym celu przez Komitet Ministrow, jednoczesnie odpowiednio zapewniajqc rz^dom
prawo do odpowledzi;

f)

zach^cania, gdy to wymagane, do obecnosci na posiedzeniach ds. Praw Cztowieka
przedstawicieii wtadz krajowych posladajqcych kompetencje, umocowanie oraz wysok^
wIedzQ na tematy poddane dyskusjl;

g)

rozwazenia przeprowadzania debat tematycznych na temat gtownych kwestii
zwi^zanych z wykonaniem licznych wyrokdw, tak aby wesprzec wymiany dobrych
praktyk ml^dzy Pahstwami-Stronaml borykajqcymi si? z podobnyml trudnoSclamI;

h)

szerszego uwzgl^dnienla -

tam, gdzle jest to stosowne -

prac Innych organow

monltorlngowych lub doradczych;
i)

kontynuowania

dziatah

w

celu

zwi^kszania przejrzystosci

procesu

wykonywania

wyrokow w celu promowania dalszej wymiany informacjl mi^dzy zaangazowanyml
stronami;

j)

2.

wsplerania zwi^kszania zasobdw Departamentu Wykonywania W y r o k d w w celu
umoztiwienia mu wypetnlania jego gtdwnej roll, w tym jego funkcji doradczych, oraz
zapewnienla wspdtpracy oraz dialogu dwustronnego z Pahstwaml-Stronami, poprzez
zapewnienle llczniejszego statego personelu, ktdrego kwalifikacje obejmowatyby
krajowe
systemy prawne, jak tez zach^canie Pahstw-Stron do rozwazenia
oddelegowywania krajowych sedzidw I urzednlkdw.

Zach^ca Sekretarza Generalnego oraz, za jego poSrednictwem, Departament Wykonywania
Wyrokdw do:

3.

a)

utatwienia dost^pu do regularnie aktualizowanej Informacji na temat stanu
wykonywania wyrokdw poprzez ulepszenie Instrumentdw IT, w tym baz danych, oraz tak jak to uczynit Trybunat - sporz^dzanla zestawleh tematycznych lub odnoszqcych si^
do danych pahstw;

b)

rozpowszechnienia podr^cznika wspomagajqcego Pahstwa-Strony w przygotowywanlu
plandw I raportdw dziatah;

c)

prowadzenia dalszej refleksji na temat rekomendacjl Audytu Zewn^trznego;

d)

usprawnienia, o ile to konieczne, dialogu dwustronnego z Pahstwaml-Stronami, w
s z c z e g d i n o k l poprzez dokonywanle na wczesnym etapie oceny plandw dziatah I
raportdw z dziatah oraz poprzez spotkania robocze z udziatem wszystkich odpowlednich
partnerdw krajowych, w celu promowania wspdinego podejScia w odniesienlu do
Srodkdw konlecznych do wykonania wyrokdw, przy petnym poszanowaniu zasady
subsydlarnoSci.

Ponadto zach^ca:
a)

wszystkich wtaSclwych partnerdw w Radzie Europy do szerszego uwzgl^dnienia kwestii
dotyczqcych wykonywania wyrokdw w ramach swoich dziatah I programdw wspdtpracy
oraz odpowledniego kontaktowania s i ^ w tym celu z Departamentem Wykonywania
Wyrokdw;

b)

wszystkie komitety mi^dzyrz^dowe Rady Europy do uwzgl^dnienia w swoich dziataniach
tematycznych istotnych aspektdw Konwencji;

c)

Sekretarza Generalnego do ewaluacjl dziatah Rady Europy w zakresie wspdtpracy oraz
wsparcia w odniesienlu do wykonywania wyrokdw, tak aby wspdtpraca stata s i ^ bardziej
ukierunkowana I zinstytucjonalizowana;

d)

Sekretarza Generalnego do kontynuowania wykorzystywania swoich uprawnleh - w
oparciu o o c e n ^ potrzeb w poszczegdinych sprawach - majqcych na celu utatwianle
wykonywania wyrokdw poruszajqcych kwestie ztozone lub wrazliwe na poziomie
krajowym, w tym poprzez wykonywanle uprawnleh przekazanych mu/jej na podstawie
art. 52 Konwencji;

e)

Komlsarza Praw Cztowieka - przy wykonywanlu swoich funkcji, a w szczegdInoScI w
ramach jego/jej wizyt krajowych - do kontynuowania kierowania do Pahstw-Stron - w
oparciu 0 o c e n ^ potrzeb w poszczegdinych sprawach - kwestii zwi^zanych z
wykonywaniem wyrokdw;

f)

Zgromadzenie Partamentame Rady Europy do kontynuowania sporzqdzania raportdw na
temat wykonywania wyrokdw, organlzowania dziatah majqcych na cetu zwi^kszenie
SwIadomoSci cztonkdw parlamentdw krajowych na temat implementacji Konwencji oraz

zach^cania parlamentow krajowych do Sledzenia wykonywania wyrokow w sposob
regularny i skuteczny.

Wdrozenie Plana Dziafania:
W celu Implementacji Planu Dzlatania, Konferencja:
(1)

po

pierwsze

i w

szczegolnosci wzywa

Pahstwa-Strony, Komitet

Ministrdw,

Sekretarza

Generalnego oraz Trybunat do petnego wdrozenia nlnlejszego planu;
(2)

wzywa Komitet Ministrow do podj^cia decyzji na sesji minlsterlalnej w dniu 19 maja 2015 roku
w sprawie podsumowania stanu Implementacji oraz zebrania dobrych praktyk dotyczqcych
Zaiecenia nr CM/Rec(2008)2 w sprawie skutecznej zdolnosci krajowej do szybkiego
wykonywania wyrokhw Europejskiego Trybunatu Praw Cztowieka, oraz - jesli to stosowne - do
przygotowania aktualizacji Zaiecenia w swietle praktyk rozwini^tych przez Pahstwa-Strony,

(3)

wzywa Pahstwa-Strony do przyj^cia, w swietle nlnlejszego Planu Dzlatania, mozllwych nowych
Srodkow majqcych na celu usprawnienle procesu wykonywania przez nie wyrokow, oraz do
przekazania informacjl w tym wzgl^dzle Komitetowi Ministrow przed kohcem 2016 roku;

(4)

zach^ca wszystkie Pahstwa-Strony do zbadania, razem z Departamentem Wykowywana
Wyrokow, wszystkich ich zawistych spraw, wskazania tych, ktdre mozna zamkngc, oraz
pozostatych przedstawlajqcych wi^ksze problemy, a na podstawie tej anallzy, do podj^cia
dziatah zmlerzajqcych do stopniowego zmniejszania zaIegtoSci zawistych spraw;

(5)

wzywa w szczegdinosci Komitet Ministrow oraz Pahstwa-Strony do zaangazowania w proces
Implementacji Planu Dzlatania - tam, gdzie jest to wskazane - spoteczehstwa obywatelskiego
oraz Krajowych Instytucji Praw Cztowieka;

(6)

zach^ca Komitet MInistrdw do dokonania oceny, przy uwzgl^dnienlu kalendarza dziatah
okreslonego w Deklaracji z Interlaken, zakresu, w jakim wdrozenie nlnlejszego Planu Dzlatania
zwiQkszyto skutecznosc sytemu konwencyjnego. Na podstawie powyzszej oceny przed kohcem
2019 roku Komitet Ministrow powinlen zdecydowac, czy konieczne b^d^ dalej idqce zmlany;

(7)

zwraca s i ^ do prezydencji belgijskiej o przekazanie Komitetowi MInistrdw niniejszej Deklaracji
oraz protokotu obrad Konferencji Brukselskiej;

(8)

zach^ca przyszte prezydencje w
nlnlejszego Planu Dzlatania.

Komltecie MInistrdw do monitorowania

implementacji

