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Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, powstała w ramach realizacji grantu ba-
dawczego „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”, przyznanego zespołowi 
naukowemu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN 
przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS (2016/21/B/HS5/02057). Dotyczy 
ona wpływu standardów ochrony praw człowieka wypracowanych przez organy traktato-
we uniwersalnego – ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka na orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, będącego centralnym elementem systemu 
europejskiego, zbudowanego i funkcjonującego w ramach Rady Europy.

Książka podzielona jest na dwie części: część pierwszą, poświęconą analizie oddziały-
wania ONZ-owskich konwencji praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka i roli, jaką traktaty te i wykładnia dokonywana przez ich organy kontrolne 
odgrywają w procesie interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej proto-
kołów, oraz część drugą, składającą się z przedstawienia i wnikliwego omówienia spraw 
– studiów przypadków, w których standard ONZ-owski został przywołany i wykorzystany 
lub wręcz odwrotnie – pominięty. W ten sposób chcieliśmy ukazać badaną problematykę 
w jak najszerszej perspektywie, z przywołaniem konkretnych przykładów rozstrzygnięć 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W trakcie realizacji kolejnych zadań badawczych sprawdzaliśmy m.in., na ile powio-
dło się dotychczas zbliżenie standardów normatywnych obu systemów, które warunkuje 
skuteczność oferowanych w ich ramach mechanizmów ochronnych, oraz czy dochodzi 
do niepożądanego zjawiska występowania rozbieżności w definiowaniu poszczególnych 
wolności i praw w obydwu systemach. Celem prowadzonych analiz była jednak przede 
wszystkim próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o postać i skalę wpływu standardu 
ONZ-owskiego na standard strasburski.

Oddawana do rąk czytelników publikacja jest wynikiem nie tylko prac badawczych 
prowadzonych w ramach projektu badawczego, lecz również kontynuacją wieloletniego 
zaangażowania zespołu naukowego Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN 
w badania porównawcze nad międzynarodowymi systemami ochrony praw człowieka. 
Mamy nadzieję, że książka ta będzie wartościowym źródłem informacji dla wszystkich 
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zainteresowanych tematyką podjętych w niej badań, jak również przydatnym materiałem 
dla praktyków prawa, którzy w międzynarodowym prawie praw człowieka poszukują 
wsparcia dla wzmocnienia praw i wolności jednostek oraz grup.
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