Prawo Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Protokoły dodatkowe do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
rodzaj
Protokół
Protokół nr 1

(uzupełniający
lub zmieniający
EKPC)

data
przyjęcia

uzupełniający 20.03.1952

data
wejście w
życie
18.05.1954

data
wejścia w
życie wobec
Polski

zawartośd

10.10.1994  Ochrona mienia,
 prawo do edukacji,
 prawo do wolnych wyborów.

Protokół nr 2

zmieniający

6.05.1963

21.09.1970 zintegrowany Kompetencja Trybunału do wydawania opinii
z EKPC
doradczych na wniosek Komitetu Ministrów RE.

Protokół nr 3

zmieniający

6.05.1963

21.09.1970 zintegrowany Zmiany w 3 artykułach EKPC.
z EKPC

Protokół nr 4

Protokół nr 5

uzupełniający 16.09.1963

zmieniający

20.01.1966

2.05.1968

10.10.1994  Zakaz pozbawiania wolności za długi,
 swoboda poruszania się i osiedlania się na
terytorium paostwa,
 zakaz wydalania własnych obywateli,
 zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców.

20.12.1971 zintegrowany Zmiany w 2 artykułach EKPC.
z EKPC

Protokół nr 6

uzupełniający 28.04.1983

1.03.1985

1.11.2000

Zniesienie kary śmierci w czasie pokoju.

Protokół nr 7

uzupełniający 22.04.1984

1.11.1988

1.03.2003

 Proceduralne gwarancje dotyczące wydalania
cudzoziemców,
 prawo do apelacji w sprawach karnych,
 odszkodowanie za niesłuszne skazanie,
 zakaz ponownego sądzenia lub karania za ten sam
czyn,
 równośd praw i obowiązków małżonków w sferze
cywilnoprawnej.

zintegrowany Wprowadzenie izb w Europejskiej Komisji Praw
z EKPC
Człowieka.

Protokół nr 8

zmieniający

19.03.985

1.01.1990

Protokół nr 9

uzupełniający

6.11.1990

1.10.1994

Protokół nr 10

zmieniający

25.03.1992

nie wszedł w życie

Zmiana reguły głosowania Komitetu Ministrów (z
większości dwóch trzecich na zwykłą większośd) nad
uznaniem naruszenia Konwencji.

Protokół nr 11

zmieniający

1.05.1994

1.11.1998

Zasadnicza reforma mechanizmu kontrolnego
 likwidacja Europejskiej Komisji Praw Człowieka,
 odebranie Komitetowi Ministrów kompetencji do
rozstrzygania skarg co do meritum,
 zorganizowanie jednolitego, stałego Trybunału
Praw Człowieka,
 zmiana jurysdykcji Trybunału z fakultatywnej na
obligatoryjną.

Protokół nr 12

uzupełniający

4.11.2000

1.4.2005

-

Ogólny zakaz dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu.

Protokół nr 13

uzupełniający

3.05.2002

1.7.2003

-

Całkowite zniesienie kary śmierci (też w czasie wojny).

Protokół nr 14

zmieniający

13.05.2004

Protokół nr 14 bis uzupełniający 27.05.2009

1.02.1995

1.06.2010

1.10.2009
(wygasł
1.06.2010)

Oprac. Paweł Filipek, Kraków 2012; stan prawny: na 1.10.2012

Prawo skarżącego do wniesienia skargi do Trybunału.

Reforma mechanizmu kontrolnego Konwencji:
 uznawanie skarg indywidualnych za
niedopuszczalne już przez skład jednoosobowy,
 orzekanie o meritum skargi już przez trzyosobowy
komitet,
 nowa przesłanka dopuszczalności skargi.
-

Wprowadzenie w życie części reform przewidzianych
w Protokole nr 14:
 uznawanie skarg indywidualnych za
niedopuszczalne już przez skład jednoosobowy,
 orzekanie o meritum skargi już przez trzyosobowy
komitet.

