
Jak i kiedy pisać do Strasburga?

Jak wynika z informacji posiadanych przez FSSM RP dotąd żadna ze spraw sądowych z
odwołań od decyzji Dyrektora ZER o obniżeniu emerytur/rent na podst. "ustawy" represyjnej nie
zakończyła prawomocnym (czyli w drugiej instancji) wyrokiem negatywnym dla skarżących.
Jednak tu i ówdzie pojawiają się doniesienia o takich wyrokach, a wraz z nimi pytania o zasady
składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

  

Komunikat informacyjny Komisji Prawnej FSSM RP

  

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem niektórych naszych Koleżanek i Kolegów
warunkami złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
przypominamy, że już 10 kwietnia 2017 r. na stronie FSSM zamieściliśmy informację o
indywidualnych skargach do organów międzynarodowych i zasadach ich wnoszenia. Informacja
ta znajduje się pod linkiem:
https://www.fssm.pl/informacja-o-indywidualnych-skargach-do-organow-miedzynarodowych

  

Poza tym szczegółowe informacje, wraz z instrukcją i formularzem skargi do ETPCz w
Strasburgu można znaleźć, między innymi, na stronach:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/skarga-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/pol#n1357896567172_pointer

  

Zainteresowanym rekomendujemy wnikliwe zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na
wskazanych wyżej stronach internetowych.
Niezależnie od powyższego przypomnimy kilka istotnych informacji.
Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, który został powołany do
rozpatrywania skarg osób twierdzących, że naruszone zostały ich prawa zagwarantowane w
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz w tzw.
Protokołach Dodatkowych. Konwencja ta chroni m.in.: prawo do rzetelnego procesu sądowego
oraz prawo do poszanowania mienia. Trybunał nie jest dodatkową instancją odwoławczą od
wyroków polskich sądów, tzn. nie może ich zmieniać lub uchylać. Skargę do ETPCz można
oprzeć jedynie o zarzut naruszenia praw wymienionych w ww. Konwencji i Protokołach
Dodatkowych. Skargę należy złożyć w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej,
prawomocnej decyzji w sprawie, o którą chodzi. Po tym terminie skarga nie zostanie przyjęta.
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Jak i kiedy pisać do Strasburga?

Co najważniejsze, wcześniej należy wyczerpać wszelkie dostępne środki prawne, w tym
odwoławcze. 

  

W naszym przypadku może to być:
1.Prawomocny wyrok sądu apelacyjnego, uwzględniający apelację Dyrektora ZER od
korzystnego dla na wyroku sądu okręgowego i oddalający nasze odwołanie, lub
2.Prawomocny wyrok sądu apelacyjnego, oddalający naszą apelację od negatywnego dla nas
wyroku sądu okręgowego, co skutkuje uprawomocnieniem się tego wyrokuw niezmienionym
kształcie, czyli oddalającym nasze odwołanie od decyzji Dyrektora ZER.

  

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że takie negatywne dla represjonowanych orzeczenia
sądów apelacyjnych (gdzieś?) zapadły. Jak sądzimy, tym należy tłumaczyć to wzmożone
zainteresowanie skargami do ETPCz. W związku z tym zwracamy się do wszystkich, którzy
posiadają takie wyroki lub informacje o nich, o przesłanie nam skanów tych orzeczeń,
względnie powiadomienie nas o takich przypadkach w sposób stwarzający możliwość ich
identyfikacji, na adres zespol.prawny@ffsm.pl

  

Informujemy jednocześnie, że Federacja, przy współpracy z jedną z kancelarii prawnych,
zaproponuje represjonowanym wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
Strasburgu, wkrótce po tym jak powstaną (jeśli powstaną) warunki i konieczność do jej złożenia.
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