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Od poprzedniego (drugiego) wydania tego słownika minęło pięć 
lat. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ciągle się 
rozwija, pojawiają się na wokandzie strasburskiej nowe problemy na tle 
praw człowieka, które niesie dynamicznie zmieniająca się na naszych 
oczach społeczna rzeczywistość. Ma to odbicie również w języku kon-
wencji i orzeczeń Trybunału. Jest on, jak wcześniej pisałem, „żywy jak 
ona sama”. Słownik ten jest przeze mnie systematycznie wzbogacany, 
uzupełniany o nowe słowa, zwroty i komentarze. W ten sposób ciągle 
rośnie. W tym wydaniu ma już ok. 3600 haseł. Nowością tego wyda-
nia są obecne w różnych miejscach odnośniki do innych, podobnych 
w treści haseł.

Słownik ten może służyć nie tylko odbiorcy polskiemu. Język pol-
ski jest w nim tym trzecim językiem, w pewnym sensie dodatkowym. 
W swojej najważniejszej warstwie jest to słownik przede wszystkim an-
gielsko-francuski. Jego podstawą jest interakcja między dwoma oficjal-
nymi językami konwencji. W tym sensie ma wymiar uniwersalny. Takie 
zresztą były intencje autora. Podobnie jak zamiarem autora było, aby jak 
najlepiej służył praktykom.

Marek Antoni Nowicki
Warszawa, luty 2009

Przedmowa
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• ability of an accused to communicate 
freely with his defence lawyer

• capacité d’un prévenu de communi-
quer librement avec son défenseur

• możliwość oskarżonego swobodnego 
porozumiewania się ze swoim obrońcą

zob. np. orzeczenie Brennan v. Wielka Brytania, 
16.10.2001 r., § 62
 

• ab initio (łac.)
• ab initio (łac.)
• od początku 

 
• abduction
• enlèvement 
• uprowadzenie, porwanie

orzeczenie Öcalan v. Turcja, 12.3.2003 r., § 83
 

• abhorrent
• odieux
• odrażający

taki charakter mają np. niektóre formy znęcania 
się z naruszeniem art. 3 konwencji 
 

• ability of the legal profession to pro-
vide effective representation

• capacité des avocats à représenter 
effectivement des justiciables 

• możliwość adwokatów skutecznej re-
prezentacji stron 

zob. orzeczenie Kyprianou v. Cypr, 15.12.2005 r., 
§ 175
 

• abode
• domicile
• mieszkanie

 
• abolish (to)
• abolir, supprimer
• znieść

 
• abolition of the death penalty
• abolition de la peine de mort
• zniesienie kary śmierci

przewiduje to protokół nr 6 do konwencji (na 
czas pokoju), który ratyfikowała większość 
państw Rady Europy; Polska na razie tylko go 
podpisała; obowiązek zniesienia kary śmierci 
jest także politycznym zobowiązaniem państw 
członkowskich Rady Europy 
 

• abolition of the death penalty in all 
circumstances

• abolition de la peine de mort en tou-
tes circonstances

• zniesienie kary śmierci w każdych oko-
licznościach

przewiduje ją protokół nr 13 do konwencji ot-
warty do podpisu 3 maja 2002 r. (zob. orzeczenie 
Öcalan v. Turcja, 12.3.2003 r., § 57)
 

• abscond (to)
• fuir, se soustraire à la justice
• zbiec, ukrywać się przed prawem 

oddalić się bez zezwolenia lub nie wrócić z prze-
pustki, uciec z więzienia
 

A
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• absconding
• fuite, évasion
• ucieczka, ukrywanie się przed pra-

wem

w razie ryzyka ucieczki może być uzasadnione 
utrzymywanie aresztowania (np. orzeczenie Stog-
müller v. Austria, 10.11.1969 r., A. 9, s. 44) 
 

• absence of intention to pursue a pe-
tition

• absence d’intention de poursuivre la 
requête

• brak zamiaru dalszego popierania skargi 

skargę skreśla się, jeśli nieposzanowanie praw 
człowieka nie wymaga dalszego jej rozpatrywa-
nia (art. 37 ust. 1 konwencji) 
 

• absence of precise evidence
• manque de preuves précises 
• brak ścisłych (sprecyzowanych, do-

kładnych) dowodów 
 

• absence of public hearing 
• absence d’audience publique 
• brak publicznej rozprawy 

zob. lack of public hearing 
 

• absolute
• absolu
• absolutny, bezwarunkowy

 
• absolute certainty 
• certitude absolue
• absolutna pewność

nie można jej osiągnąć przy formułowaniu prze-
pisów prawnych, usiłowanie tego prowadzi z du-
żym prawdopodobieństwem do nadmiernego ry-
goryzmu (orzeczenie Calogero Diana v. Włochy, 
15.11.1996 r., RJD 1996-V, § 32) 
 

• absolute majority (of votes)
• majorité absolue (des voix)
• absolutna większość (głosów) 

 

• absolute precision
• précision absolue
• absolutna precyzja

zwrot, który pojawia się np. przy ocenie prze-
pisu prawa karnego będącego podstawą skaza-
nia (m.in. w orzeczeniu Kokkinakis v. Grecja 
z 25.5.1993 r., A. 260-A) 
 

• absolute terms (in) 
• en termes absolus
• w sposób absolutny (bezwarunkowy) 

w taki sposób zakazane są tortury i inne formy 
traktowania sprzecznego z art. 3 konwencji 
 

• “absolutely necessary” test
• critère «absolument nécessaire»
• kryterium bezwarunkowej konieczno-
ści 

stosowane w sprawach, w których wchodzi w grę 
pozbawienie życia w wyniku użycia siły przez 
funkcjonariuszy państwa – art. 2 konwencji (zob. 
orzeczenie McCann i inni v. Wielka Brytania, 
27.9.1995 r., A. 324, § 150) 
 

• absorb (to)
• absorber
• wchłonąć 

np. w razie zarzutu naruszenia art. 13 (skutecz-
ny środek odwoławczy) stawianego równolegle 
z zarzutem na tle art. 6 (rzetelny proces sądowy) 
uznaje się, że wymagania art. 13 są wchłonięte 
przez te przewidziane w art. 6 
 

• abstain (to) (from)
• s’abstenir (de)
• wstrzymać się 

np. od zajęcia stanowiska; w Trybunale jest to 
możliwe jedynie przy kwestiach proceduralnych 
oraz komunikowaniu skargi rządowi, natomiast 
nie można wstrzymać się od głosu przy podej-
mowaniu decyzji o dopuszczeniu skargi oraz 
przy wyroku 
 

absconding
abstain (to) (from)
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• abstention
• abstention
• powstrzymanie się od głosowania

akt, w wyniku którego sędzia dobrowolnie re-
zygnuje z udziału w sprawie albo ze względu 
na istnienie osobistych powodów do wyłączenia 
się, bo ze względów sumienia pożądana byłaby 
rezygnacja z udziału; wstrzymanie się od głosu 
w postępowaniu przed Trybunałem; zob. abstain 
(to) (from)
 

• abstract review
• examen abstrait 
• abstrakcyjna kontrola (przegląd)

Trybunał nie dokonuje abstrakcyjnej kontroli 
prawa krajowego, ma natomiast obowiązek 
orzec, czy jego stosowanie w konkretnej sprawie 
nie naruszyło konwencji (zob. orzeczenie Golder 
v. Wielka Brytania, 21.02.1975 r., A. 18, § 39) 
 

• abuse 
• abus, utilisation abusive, usage abu-

sif
• nadużycie; obelga

 
• abuse of authority 
• abus d’autorité 
• nadużycie autorytetu (władzy) 

 
• abuse of legal remedy
• abus d’une voie de droit 
• nadużycie środka prawnego 

np. skargi do Trybunału; w takim wypadku jest 
ona niedopuszczalna
 

• abuse of position for political ends
• abus de position à des fins politi-

ques
• nadużywanie pozycji dla celów poli-

tycznych 
 

• abuse of power 
• abus de pouvoir
• nadużycie władzy 

 

• abuse of rights
• abus de droit
• nadużycie prawa

 
• abuse of the right of petition
• abus de droit de recours, requête 

abusive 
• nadużycie prawa do skargi

jest jedną z podstaw odrzucenia skargi jako nie-
dopuszczalnej (art. 35 ust. 3 konwencji), może 
polegać np. na złożeniu jej wyłącznie w celach 
politycznych lub propagandowych 
 

• abusive 
• abusif
• stanowiący nadużycie

 
• accept (to) 
• accepter 
• przyjmować, akceptować, zgadzać się 

 
• accept the applicant’s claim (to)
• accueillir (accepter) la demande du 

requérant
• uznać żądanie (roszczenie) skarżącego

 
• acceptance
• acceptation, agrément, acquiesce-

ment
• przyjęcie, akceptacja, zgoda

 
• acceptance of the compulsory juris-

diction of the Court
• reconnaissance de la juridiction obli-

gatoire de la Cour
• zgoda na przymusową jurysdykcję Try-

bunału

w „starym” systemie Trybunał nie miał auto-
matycznej jurysdykcji wynikającej z ratyfikacji 
konwencji, istniała dopiero po złożeniu przez 
państwo specjalnej deklaracji na podstawie ów-
czesnego art. 46 konwencji
 

abstention
acceptance of the compulsory...
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• access to a profession
• accès à la profession
• dostęp do zawodu

sprawy dotyczące dostępu do zawodu objęte są 
art. 6 konwencji (zob. orzeczenie Thlimmenos 
v. Grecja, 6.4.2000 r., § 70)
 

• access to files of public authorities 
• accès aux dossiers de l’administra-

tion 
• dostęp do akt organów administracji 

publicznej 
 

• access to general sources of informa-
tion 

• accès aux sources générales d’infor-
mation 

• dostęp do ogólnie dostępnych źródeł 
informacji 

zob. access to information
 

• access to information
• accès à l’information
• dostęp do informacji

ten ważny instrument obywatelskiej kontroli nie 
jest w sposób jednoznaczny zagwarantowany 
w konwencji; niektórzy uważają, że wynika 
z prawa do poszanowania swobody wypo-
wiedzi (art. 10); Trybunał odrzucił jednak ten 
pogląd w orzeczeniu Guerra i inni v. Włochy, 
19.2.1998 r., RJD 1998-I
 

• access to information about one’s 
origins 

• accès aux origines personnelles
• dostęp do informacji o swoim pocho-

dzeniu 

zapewnienie go wynika z prawa do poszanowa-
nia życia prywatnego (art. 8 ust. 1 konwencji); 
zob. orzeczenie Odièvre v. Francja, 13.2.2003 r., 
§ 49
 

• access to means of mass communica-
tion 

• accès aux sources générales d’infor-
mation

• dostęp do środków masowego komuni-
kowania się 

nie gwarantuje go art. 10 konwencji
 

• access to the court 
• accès aux tribunaux 
• dostęp do sądu 

zagwarantowany w art. 6 ust. 1 konwencji jako 
element prawa do sądu
 

• access to the files 
• accès aux dossiers
• dostęp do akt 

w procesie karnym jest jednym z istotnych wa-
runków umożliwiających przygotowanie obrony 
(art. 6 ust. 3 lit. b konwencji)
 

• accessibility of the law
• accessibilité de la loi 
• dostępność prawa

prawo, aby mogło stanowić podstawę ograni-
czeń praw i wolności, musi być dostępne, a więc 
opublikowane w sposób pozwalający na zapo-
znanie się z nim (zob. np. orzeczenie Kruslin 
v. Francja, 24.4.1990 r., A. 176; The Sunday 
Times (nr 1) v. Wielka Brytania, 26.4.1979 r., 
A. 30)
 

• accession
• adhésion
• przystąpienie

do konwencji; następuje w drodze jej ratyfikacji
 

• accessory
• annexe, accessoire, subsidiaire 
• dodatkowy, pomocniczy, uzupełniają-

cy; pomocnik

w tym drugim znaczeniu np. osoba pomagająca 
lub udzielająca rady sprawcy przestępstwa
 

access to a profession
accessory
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• accessory character
• caractère accessoire
• charakter dodatkowy, pomocniczy, uzu-

pełniający 

taki charakter mają niektóre prawa zagwaranto-
wane w konwencji, takie jak prawo do skutecz-
nego środka odwoławczego (art. 13) oraz zakaz 
dyskryminacji (art. 14), które wchodzą w grę 
jedynie w połączeniu z innymi prawami
 

• accessory considerations
• considérations accessoires
• dodatkowe (uboczne) względy

a więc takie, które nie miały rozstrzygającego 
znaczenia
 

• accomplice
• complice, co-auteur d’un délit
• współsprawca, współwinny

osoba, która dopuszcza się przestępstwa wspól-
nie z inną lub udziela jej pomocy
 

• accordance with a procedure pre-
scribed by the law (in)

• selon les voies légales
• zgodnie z procedurą przewidzianą 

przez prawo

jeden z warunków legalności pozbawienia wol-
ności wynikający z art. 5 konwencji
 

• accordance with the law (in) 
• prévue par la loi 
• przewidziana przez prawo, zgodna 

z prawem 

w wypadku praw i wolności, które mogą podle-
gać w pewnych okolicznościach ograniczeniom, 
ingerencja władz publicznych; aby można było 
ją usprawiedliwić na podstawie konwencji, musi 
być m.in. zgodna z prawem (np. art. 8 i art. 2 
protokołu nr 4); zob. orzeczenie Silver i inni 
v. Wielka Brytania, 25.3.1983 r., A. 61, § 84
 

• according to the law 
• conformément à la loi 
• zgodnie z prawem 

zob. art. 3 protokołu nr 7
 

• accountability, obligation to justify
• responsabilité, obligation de se justi-

fier, obligation de justification, obli-
gation de rendre compte, imputabi-
lité

• odpowiedzialność, obowiązek zdania 
sprawy, obowiązek usprawiedliwienia

 
• accusation
• accusation
• oskarżenie, zarzut

na potrzeby art. 6 konwencji pojęcie to ma au-
tonomiczne znaczenie, częściowo w oderwaniu 
od prawa krajowego
 

• accused
• accusé
• oskarżony

tylko on może korzystać z gwarancji „strony” 
karnej art. 6, nie ma takiego prawa pokrzyw-
dzony
 

• achieve the object of the law (to)
• atteindre l’objectif de la loi
• osiągnąć cel określonych przepisów 

 
• acquit (to)
• acquitter
• uniewinnić, uwolnić

 
• acquittal
• acquittement, relaxe
• uniewinnienie

 

accessory character
acquittal
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• acquitted defendant 
• accusé reconnu innocent 
• oskarżony uznany za niewinnego 

nie może stawiać później zarzutów naruszenia 
prawa do rzetelnego procesu sądowego, uznaje 
się bowiem, że nie jest już pokrzywdzonym
 

• act
• action, acte, fait
• akt, czynność, działanie, ustawa, doku-

ment
 

• act of a public authority 
• acte d’une autorité publique 
• akt władzy publicznej 

takie właśnie akty są przedmiotem oceny z punk-
tu widzenia wymagań konwencji
 

• act of grace
• mesure de grâce
• akt łaski

 
• acting president
• président en exercice
• pełniący obowiązki prezesa

rolę tę pełni wiceprezes Trybunału, Izby (Sek-
cji) lub Izby, gdy prezes nie może pełnić swojej 
funkcji (np. na skutek choroby, nieobecności lub 
z innych przyczyn; wchodzi w grę także sytua-
cja, gdy sprawa toczy się przeciwko państwu, 
z ramienia którego został wybrany sędzia będący 
prezesem) lub gdy urząd prezesa nie jest obsa-
dzony oraz na jego żądanie (art. 10 regulaminu); 
jeśli prezes i wiceprezesi równocześnie nie mogą 
pełnić swoich funkcji lub gdy ich stanowiska są 
nieobsadzone, funkcję prezesa sprawuje inny 
sędzia z wyboru zgodnie z hierarchią wynikającą 
z art. 5 regulaminu
 

• actio popularis (łac.) 
• actio popularis (łac.) 
• actio popularis (łac.)

skarga nie może być przyjęta do rozpatrzenia, je-
śli ma taki charakter; dopuszczalne są wyłącznie 
skargi pochodzące od pokrzywdzonych
 

• action
• acte, action (en justice)
• czynność, działanie; powództwo, po-

zew
 

• action to establish maternity
• action en recherche de maternité
• pozew w celu ustalenia macierzyń-

stwa

zob. np. orzeczenie Odièvre v. Francja, 13.2. 
2003 r., Wielka Izba, § 41
 

• action with a view of deportation
• procédure d’expulsion
• postępowanie zmierzające do wydale-

nia 

tylko ono może usprawiedliwiać przetrzymy-
wanie w areszcie deportacyjnym (art. 5 ust. 1 
lit. f konwencji)
 

• “active” aspect of the rights guaran-
teed 

• élément «actif» des droits garantis
• aspekt „czynny” zagwarantowanych 

praw 

dotyczy w szczególności praw wyborczych 
(zob. np. orzeczenie Yumak i Sadak v. Turcja, 
8.7.2008 r., § 109)
 

• active commitment
• volonté tangible 
• aktywne zaangażowanie 

np. w wykonanie zobowiązań wynikających 
z zawartej ugody prowadzącej do wykonania 
wyroku Trybunału; zob. orzeczenie Hutten-
-Czapska v. Polska (skreślenie z listy – ugoda), 
28.4.2008 r., § 43
 

• activity
• activité, action, fonctions
• działalność

 

acquitted defendant
activity
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• acts aimed at destruction of any of 
rights and freedoms set forth in the 
Convention 

• acte visant à la destruction des droits 
et libertés reconnus par la Conven-
tion 

• akty mające zniszczyć prawa i wolności 
uznane w konwencji

nie korzystają z ochrony ze względu na treść 
art. 17 mówiącego o nadużyciu praw; zob. np. 
orzeczenie Partia Socjalistyczna i inni v. Turcja, 
25.5.1998 r., RJD 1998-III, § 53
 

• acts committed in the time of immi-
nent threat of war

• actes commis en temps de danger 
imminent de la guerre

• czyny popełnione w okresie bezpośred-
niego zagrożenia wojną 

protokół nr 6 do konwencji dotyczący zniesie-
nia kary śmierci przewiduje jednak możliwość 
utrzymania jej za takie akty
 

• acts committed in the time of war 
• actes commis en temps de la guerre
• czyny popełnione podczas wojny

zob. acts committed in the time of imminent 
threat of war
 

• ad hoc (łac.)
• ad hoc (łac.), ponctuel, spécial, occa-

sionnel, provisoire, 
• (dosłownie: w tym szczególnym celu), 

doraźnie
 

• ad hoc committee
• commission ad hoc
• komitet powołany do zbadania konkret-

nego problemu
 

• additional arguments
• arguments supplémentaires
• dodatkowe (uzupełniające) argumenty

 

• additional articles
• articles additionnels
• dodatkowe artykuły 

materialne postanowienia protokołów dodatko-
wych nr 1, 4 i 7 uznaje się za dodatkowe artykuły 
konwencji (np. art. 5 protokołu nr 1)
 

• additional claims for satisfaction
• prétentions supplémentaires au titre 

de la satisfaction équitable
• roszczenia dodatkowe z tytułu słuszne-

go zadośćuczynienia 
 

• additional evidence
• pièces supplémentaires
• dodatkowe dowody

 
• additional information
• informations supplémentaires, élé-

ments nouveaux 
• dodatkowe informacje

przedstawiane przez strony w różnych stadiach 
postępowania
 

• address
• déclaration 
• oświadczenie 

w ten sposób określa się wystąpienie strony na 
rozprawie przed Trybunałem
 

• adequate control
• contrôle approprié
• kontrola w odpowiednim zakresie 

wymagana np. w art. 5 ust. 4 konwencji od sądu 
badającego zgodność z prawem utrzymywania 
pozbawienia wolności
 

• adequate defence 
• défense adéquate
• odpowiednia obrona 

z punktu widzenia warunków rzetelnego pro-
cesu sądowego; zob. np. orzeczenie Croissant 
v. Niemcy, 25.9.1992 r., A. 237B, § 30
 

acts aimed at destruction...
adequate defence
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• adequate just satisfaction 
• satisfaction équitable suffisante 
• słuszne zadośćuczynienie w odpowied-

niej wysokości 

Trybunał orzeka je, w razie potrzeby, na rzecz 
pokrzywdzonego, gdy stwierdzi naruszenie kon-
wencji lub jej protokołów, a prawo wewnętrzne 
państwa pozwala tylko na częściowe usunięcie 
jego skutków (art. 41 konwencji)
 

• adequate means of redress 
• moyens adéquats pour faire redres-

ser
• odpowiednie środki naprawcze 

muszą istnieć w systemach krajowych ze wzglę-
du na wymogi art. 13 konwencji, gwarantującego 
prawo do skutecznego środka odwoławczego
 

• adequate protection
• protection adéquate
• odpowiednia (właściwa) ochrona 

państwo ma zapewnić odpowiednią ochronę np. 
prawa do życia
 

• adequate saveguards
• garanties adéquates
• odpowiednie (właściwe) gwarancje 

zob. np. orzeczenie Malone v. Wielka Brytania, 
2.8.1984 r., A. 82, § 34
 

• adjourn (to)
• ajourner, surseoir
• odroczyć 

 
• adjournment of the case
• renvoi d’une affaire, remise d’une 

cause
• odroczenie sprawy

 

• adjournment of the examination of 
an application 

• ajournement de l’examen d’une re-
quête

• odroczenie badania skargi 
 

• adjudicate (to)
• statuer sur, se prononcer sur, juger 

de, décider de, adjuger, attribuer
• orzekać, wyrokować, rozpoznawać 

sprawę, zasądzać
 

• adjudication
• adjudication, attribution
• orzeczenie, wyrok, zasądzenie

 
• administer (to)
• administrer, gérer (des fonds etc.)
• zarządzać, administrować, stosować

 
• administration
• administration, pouvoirs publics, 

gouvernement 
• administracja, władze publiczne, za-

rząd, zarządzanie
 

• administration of justice
• administration de la justice, système 

judiciaire
• wymiar sprawiedliwości

musi być tak zorganizowany, aby zapewniał 
spełnienie wymagań art. 6 konwencji
 

• administration of the state
• administration de l’État
• administracja państwowa

 
• administrative authority
• autorité administrative 
• organ administracji 

 
• administrative decision
• décision administrative
• decyzja administracyjna 

 

adequate just satisfaction
administrative decision
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• administrative detention 
• détention administrative 
• pozbawienie wolności w trybie admi-

nistracyjnym 

musi spełniać warunki art. 5 konwencji
 

• administrative discretion
• pouvoir administratif discrétion-

naire
• swoboda administracyjna 

przepisy, które dają władzom takie uprawnienia, 
nie są sprzeczne z zasadą, że ingerencja musi 
być przewidziana przez prawo, jeśli zakres swo-
body i sposób korzystania z niej są określone 
wystarczająco jasno z uwzględnieniem tego, 
aby jednostka była w wystarczający sposób 
chroniona przed arbitralnością (np. orzeczenie 
Goodwin v. Wielka Brytania, 27.3.1996 r., RJD 
1996-II, § 31)
 

• administrative justice
• juridictions de l’ordre administratif
• sądownictwo administracyjne

 
• administrative law
• droit administratif; législation admi-

nistrative 
• prawo administracyjne 

 
• administrative law claims
• recours contentieux administratif
• skargi administracyjne

 
• administrative practice
• pratique administrative
• praktyka administracyjna 

jest to praktyka sprzeczna z konwencją, składa-
jąca się z oficjalnie tolerowanych identycznych 
lub podobnych naruszeń, wystarczająco licznych 
i powiązanych ze sobą, aby uznać je nie tylko za 
izolowane incydenty lub wyjątkowe zdarzenia, 
ale za model lub system; zob. np. orzeczenie 
Irlandia v. Wielka Brytania, 18.1.1978 r., A. 25; 
raport Komisji w Sprawie Greckiej, Yearbook 
12, s. 195–196
 

• administrative proceedings 
• procédure administrative 
• procedura administracyjna 

 
• administrative sphere 
• domaine administratif
• dziedzina należąca do administracji 

 
• admissibility
• recevabilité
• dopuszczalność

 
• admissibility criteria
• conditions de recevabilité
• wymogi dopuszczalności 

są to wymogi wymienione w art. 35 konwencji
 

• admissibility decision
• décision sur la recevabilité
• decyzja o dopuszczalności 

decyzja podejmowana we wstępnym stadium 
postępowania przesądzająca o dopuszczeniu 
skargi do dalszego, merytorycznego rozpatrze-
nia (które może zakończyć się ugodą lub w razie 
jej braku, orzeczeniem) albo o odrzuceniu skargi 
jako niedopuszczalnej ze względu na niespełnie-
nie wymogów dopuszczalności wymienionych 
w art. 35 konwencji
 

• admissibility of evidence
• admissibilité de preuve
• dopuszczalność dowodu

konwencja nie określa zasad dowodowych; oce-
na dowodów oraz ich znaczenia należy do sądów 
krajowych; Trybunał musi jednak zbadać, czy 
wchodzące w grę postępowanie traktowane jako 
całość, łącznie ze sposobem przeprowadzenia 
dowodów, było rzetelne; zob. np. orzeczenie 
Pélissier i Sassi v. Francja, 25.3.1999 r., skarga 
nr 25444/94
 

administrative detention
admissibility of evidence
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• admissibility of individual applica-
tions

• recevabilité des requêtes individu-
elles

• dopuszczalność skarg indywidualnych

badana we wstępnym stadium postępowania; 
od niej uzależnione są dalsze losy skargi; zob. 
admissibility decision 
 

• admissibility of inter-state applica-
tions

• recevabilité des requêtes étatiques
• dopuszczalność skarg międzypaństwo-

wych 

badana jak w wypadku skarg indywidualnych 
z tą różnicą, że przy skargach międzypaństwo-
wych muszą być jedynie spełnione dwa główne 
warunki dopuszczalności: wykorzystania kra-
jowych środków prawnych i 6 miesięcy (art. 35 
ust. 1 konwencji)
 

• admissibility stage 
• stade de la recevabilité 
• stadium dopuszczalności (skargi) 

w którym Trybunał bada, czy skarga spełnia wa-
runki dopuszczalności; jeśli tak, sprawa wkracza 
w stadium merytoryczne
 

• admissible case
• requête recevable
• sprawa skargi uznanej za dopuszczalną

w wypadku dopuszczenia skargi rozpoczyna 
się nowa faza postępowania przed Trybunałem, 
w której podejmowane są wysiłki w celu dopro-
wadzenia do zawarcia przez strony ugody; jeśli 
zakończą się niepowodzeniem, Trybunał wydaje 
orzeczenie
 

• admission
• admission, inscription, autorisation
• dopuszczenie, przyjęcie, przyznanie 

się 
 

• admission of responsibility or liabil-
ity for the violation(s) of the Conven-
tion

• reconnaissance de quelque impli-
cation ou responsabilité que ce soit 
relativement à telle ou telle violation 
de la Convention

• przyznanie się do obowiązku i odpowie-
dzialności za naruszenia konwencji 

orzeczenie Acar v. Turcja, 6.5.2003 r., Wielka 
Izba, § 71
 

• admissions obtained by trickery
• aveux obtenus par la ruse
• przyznanie się uzyskane podstępem

orzeczenie Lüdi v. Szwajcaria, 15.6.1992 r., 
A. 238, zdanie odrębne sędziego Matschera
 

• admit (to)
• admettre, accepter, reconnaître que, 

avancer
• dopuścić, zezwolić, przyznać, uznać

 
• adopt (to)
• adopter; faire sien, arrêter
• przyjąć, zastosować, powziąć

 
• adopt or undertake to adopt specific 

measures designed to prevent in fu-
ture the shortcomings identified by 
the Court (to)

• adopter ou être engagé à adopter des 
mesures spécifiques visant à empê-
cher que les manquements relevés 
par la Cour ne se reproduisent à l’a-
venir

• przyjąć lub zobowiązać się do przy-
jęcia konkretnych środków mających 
zapobiec powtórzeniu się w przyszłości 
błędów stwierdzonych przez Trybunał 

zob. orzeczenie Acar v. Turcja, 6.5.2003 r., Wiel-
ka Izba, § 82
 

admissibility of individual applications
adopt or undertake to adopt specific...
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• adoption
• adoption
• adopcja, przyjęcie, zastosowanie, po-

wzięcie

w pierwszym rozumieniu należy do sfery obję-
tej prawem do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego (art. 8 konwencji)
 

• adoption of a judgment
• adoption d’un arrêt 
• przyjęcie orzeczenia (wyroku)

np. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
 

• adoptive child 
• enfant adoptif 
• dziecko adoptowane (przysposobione)

 
• adoptive parent
• parent nourricier
• przybrany rodzic

 
• adversarial
• contradictoire
• kontradyktoryjny, skargowy

 
• adversarial proceedings
• procédure contradictoire
• procedura kontradyktoryjna, skargowa

musi być taka, aby proces mógł być uznany za 
rzetelny
 

• adversarial trial 
• procédure contradictoire
• procedura kontradyktoryjna, skargowa

musi być taka, aby proces mógł być uznany za 
rzetelny
 

• adversary procedure
• débat contradictoire
• procedura (rozprawa) kontradykto-

ryjna 

obejmująca rzeczywisty spór między dwiema 
przeciwnymi stronami
 

• adverse consequences
• conséquences défavorables
• niekorzystne następstwa (konsekwen-

cje)
 

• adverse party
• partie adverse
• przeciwna strona sporu

zob. equality of arms
 

• adverse psychological effects
• séquelles psychologiques néfastes 

(négatives)
• negatywne efekty psychologiczne

np. tortur, nieludzkiego lub poniżającego trak-
towania albo karania
 

• advertisement 
• publicité 
• ogłoszenie, reklama 

 
• advertising
• publicité
• ogłaszanie się, reklamowanie 

ograniczenia w tej sferze stosowane np. do 
adwokatów nie naruszają art. 10 konwencji; 
zob. orzeczenie Casado Coca v. Hiszpania, 
24.2.1994 r., A. 285-A
 

• adviser
• conseiller
• doradca, ekspert

 
• advisory body 
• organe consultatif 
• organ konsultatywny, doradczy 

nie może być uznany za sąd w rozumieniu art. 6 
konwencji
 

adoption
advisory body
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• advisory jurisdiction of the Court
• compétence consultative de la Cour
• jurysdykcja (właściwość) doradcza 

Trybunału

obejmuje kwestie prawne dotyczące wykładni 
konwencji i jej protokołów
 

• advisory opinion of the Court
• avis consultatif de la Cour
• opinia doradcza Trybunału 

Trybunał może ją wydawać na podstawie art. 47 
ust. 1 konwencji, na wniosek Komitetu Mini-
strów (zob. również rozdział IX regulaminu 
Trybunału) 
 

• affaires of general concern 
• questions d’intérêt général 
• kwestie interesu ogólnego 

w dyskusji o nich art. 10 konwencji dopuszcza 
nawet pewną przesadę; zob. orzeczenie Nilsen 
i Johnsen v. Norwegia, 25.11.1999 r., § 52
 

• affirmative action
• „affirmative action”, action positive, 

action palliative, action en faveur de
• działanie pozytywne (na korzyść)

zespół programów opartych na pozytywnej 
dyskryminacji, która w uprzywilejowany spo-
sób traktuje grupy społecznie upośledzone, np. 
osoby o odmiennym kolorze skóry, mniejszości 
itp.
 

• age
• âge
• wiek

 
• age discrimination
• discrimination en raison de l’âge
• dyskryminacja ze względu na wiek

niedopuszczalna ze względu na zakaz zawarty 
w art. 14 konwencji, chociaż wyraźnie niewska-
zana w tym przepisie, mieści się jednak w kate-
gorii „z jakichkolwiek innych przyczyn”
 

• age of consent 
• âge du consentement 
• wiek pozwalający na wyrażenie zgody 

np. na zawarcie związku małżeńskiego lub na 
dobrowolne stosunki homoseksualne
 

• age of criminal responsibility 
•  âge de la responsabilité pénale
• wiek odpowiedzialności karnej

chodzi o minimalny wiek, od którego się ona 
rozpoczyna; zob. orzeczenie V. v. Wielka Bry-
tania, 16.12.1999 r., § 64
 

• agenda
• ordre du jour; programme
• porządek dzienny

 
• agent (of the government)
• agent (du gouvernement); représen-

tant 
• przedstawiciel (rządu)

osoba reprezentująca przed Trybunałem państwo 
(które wystąpiło ze skargą przeciwko innemu 
państwu lub przeciwko któremu jest skierowana 
skarga)
 

• agent provocateur
• agent provocateur
• agent prowokator

osoba, zwykle funkcjonariusz państwa, która 
aktywnie zwabia, zachęca lub przekonuje ko-
goś do popełnienia przestępstwa, do którego 
w innym wypadku by nie doszło; zob. orzecze-
nie Texeira de Castro v. Portugalia, 9.6.1998 r., 
RJD 1998 -IV
 

• aggravating circumstances
• circonstances aggravantes
• okoliczności obciążające 

zob. orzeczenie Perna v. Włochy, 6.5.2003 r., 
Wielka Izba, § 40
 

advisory jurisdiction of the Court
aggravating circumstances
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• aggregate of remedies
• ensemble des recours
• zespół środków odwoławczych

nie zawsze pojedynczy środek odwoławczy cał-
kowicie spełnia wymogi art. 13 konwencji; wy-
starczający może się jednak okazać zespół takich 
środków pozostających w dyspozycji pokrzyw-
dzonego w prawie krajowym; zob. orzeczenie 
James i inni v. Wielka Brytania, 21.2.1986 r., 
A. 98, § 85
 

• agreement
• arrangement, compromis, accord
• porozumienie, umowa, uzgodnienie

 
• aid
• assistance, aide, secours
• pomoc, wsparcie

 
• aiding and abetting
• complicité
• udzielenie pomocy w dokonaniu prze-

stępstwa

„aid” odnosi się zwykle do pomocy o charak-
terze materialnym (np. dostarczenie narzędzi), 
a „abetting” do pomocy o mniejszym znacze-
niu (np. podwiezienie samochodem na miejsce 
przestępstwa)
 

• aim
• but, objectif, mission
• cel

aby stanowić podstawę usprawiedliwionej inge-
rencji władz, musi być uprawniony
 

• aim of the Council of Europe
• but (objectif, mission) du Conseil de 

l’Europe
• cel Rady Europy

ochrona praw człowieka i demokracji plurali-
stycznej; uświadamianie i podnoszenie wartości 
europejskiej tożsamości kulturowej; rozwiązy-
wanie problemów stojących przed europejskim 
społeczeństwem (mniejszości, ksenofobia, nie-

tolerancja, ochrona środowiska, bioetyka, AIDS, 
narkotyki itd.); rozwój politycznego partnerstwa 
z nowymi europejskimi demokracjami; pomoc 
państwom Europy Centralnej i Wschodniej 
w zakresie reform politycznych, ustawodaw-
czych i konstytucyjnych
 

• aim pursued
• but poursuivi
• realizowany cel

taki cel, aby mógł być usprawiedliwieniem do-
puszczalnej ingerencji w niektóre prawa i wol-
ności (np. art. 8–11 konwencji), musi być upraw-
niony, wyraźnie wskazany jako taki w tekście 
konwencji lub jej protokołów
 

• alcoholic
• alcoolique
• alkoholik

z art. 5 ust. 1 lit. e konwencji wynika, że dopusz-
czalne jest zgodne z prawem pozbawienie wol-
ności m.in. alkoholika; jednak w orzecznictwie 
pojęcie to nie zostało zdefiniowane
 

• alien
• étranger
• cudzoziemiec

na podstawie art. 16 konwencji możliwe są ogra-
niczenia ich działalności politycznej; niektóre 
inne postanowienia, zwłaszcza protokołów do-
datkowych, dotyczą szczególnej sytuacji cudzo-
ziemców (art. 3 protokołu nr 4, art. 1 protokołu 
nr 7)
 

• alienation
• transfert, cession, mutation, aliéna-

tion (de biens)
• przeniesienie prawa własności

 
• aliens (group of) 
• étrangers (groupe d’) 
• grupa cudzoziemców 

 

aggregate of remedies
aliens (group of)
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• alimony
• pension alimentaire
• alimenty, środki na utrzymanie

 
• all heads of costs taken together 
• tous frais cofondus 
• wszystkie koszty łącznie 

zob. orzeczenie Shevanova v. Łotwa, 7.12. 
2007 r., § 54
 

• allegation 
• allégation, accusation, prétention
• twierdzenie, zarzut, imputowanie

zarzut zawarty w skardze do Trybunału; może 
być ich wiele, każdy jest osobno badany z punk-
tu widzenia dopuszczalności, a w razie uznania 
za dopuszczalny, naruszenia konwencji
 

• allegation of the fact susceptible of 
proof 

• affirmation du fait susceptible de 
preuve 

• zarzut dotyczący faktu, wymagający 
udowodnienia 

jeśli korzystając ze swobody wypowiedzi sta-
wia się tego rodzaju zarzut, prawo krajowe, ze 
względu na ochronę dobrego imienia i praw in-
nych osób, powinno wymagać przedstawienia 
dowodów na jego udowodnienie
 

• allege (to)
• alléguer, invoquer
• twierdzić, zarzucać, imputować

zob. allegation
 

• alleged violation
• violation alléguée
• zarzucone naruszenie 

zob. allegation
 

• allocation
• allocation, attribution, octroi; répar-

tition, ventilation
• podział, przydział, asygnowanie

 
• allocation of the terms of office
• répartition des mandats
• rozdział mandatów

chodzi m.in. o pierwsze wybory sędziów Trybu-
nału, kiedy ze względu na potrzebę prawidłowej 
rotacji, należało określić, która połowa sędziów 
ma kadencję upływającą po trzech, a która po 
sześciu latach (art. 23 konwencji)
 

• allow (an application) (to)
• faire droit à une demande
• dopuścić, uwzględnić, przyznać

np. uwzględnić zarzuty skargi 
 

• allow (objection, action, claim, ap-
peal) (to)

• admettre, faire droit, donner suite 
à (demande, grief, appel)

• uwzględnić sprzeciw, powództwo, 
roszczenie, odwołanie 

 
• alternative plea 
• moyen subsidiaire 
• argument subsydiarny 

stawiany na wypadek, gdyby Trybunał nie przy-
jął za słuszny argumentu głównego strony
 

• alternative solution
• solution de rechange 
• alternatywne rozwiązanie 

 
• alternative submission
• moyen subsidiaire 
• argument subsydiarny 

zob. alternative plea
 

alimony
alternative submission
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• ambit (within the)
• domaine (dans le)
• dziedzina (w dziedzinie, w sferze) 

ważna w sprawach o dyskryminację; chodzi 
o ocenę, czy sytuacja będąca przedmiotem za-
rzutu mieści się w sferze objętej którymś z mate-
rialnych postanowień konwencji lub protokołów; 
tylko wtedy ma zastosowanie art. 14 konwencji; 
zob. Airey v. Irlandia, 9.10.1979 r., A. 32
 

• amendment
• amendement, modification, rectifica-

tion, révision, retouche
• zmiana, sprostowanie, poprawka, no-

welizacja
 

• amicus curiae (łac.)
• amicus curiae (łac.)
• amicus curiae (łac.)

zwrot łaciński oznaczający „przyjaciel sądu”; 
osoba, która nie jest stroną w danej sprawie, za-
proszona przez sąd do przedstawienia własnego 
poglądu na temat kwestii prawnych lub do wy-
jaśnienia problemów budzących publiczne zain-
teresowanie; w postępowaniu przed Trybunałem 
może ona przedłożyć swoje pisemne uwagi lub 
wziąć udział w rozprawie, na zaproszenie Preze-
sa, pod warunkiem że uzna, iż leży to w interesie 
wymiaru sprawiedliwości (art. 36 konwencji) 
 

• amnesty
• amnistie
• amnestia

dopuszczalna przez konwencję z zastrzeżeniem, 
że nie oznacza powszechnej praktyki uniemoż-
liwiania ścigania sprawców przestępstw; pań-
stwo ma prawo ją ogłosić, jeśli uważa, że jest 
niezbędna, pod warunkiem zachowania równo-
wagi między uprawnionymi interesami państwa 
i osób podlegających jego jurysdykcji w sposób 
zapewniający prawną ochronę podstawowych 
praw i wolności
 

• amount awarded
• somme allouée, montant accordé
• przyznana (zasądzona) kwota 

 
• amount claimed for a pecuniary 

damage (non-pecuniary damage) 
• montant sollicité au titre du préju-

dice matériel (dommage moral)
• kwota żądana za szkodę materialną 

(krzywdę moralną) 

na podstawie art. 41 konwencji
 

• analogous situation
• situation analogue
• analogiczna (podobna) sytuacja

tylko osoby znajdujące się w takiej sytuacji 
mogą stawiać zarzut traktowania w dyskrymi-
nujący sposób
 

• analogous situation test
• critère d’une situation analogue 
• kryterium „analogicznej (podobnej) 

sytuacji”

stosowane w sprawach o dyskryminację (art. 14) 
przy ocenie, czy określone kategorie osób znaj-
dują się w analogicznej sytuacji
 

• analogy
• analogie
• analogia 

art. 7 konwencji zakazuje karania przez ana-
logię
 

• annexed
• joint
• dołączony

 
• annul (to)
• abroger, résilier, dissoudre, infirmer, 

déclarer nul, résoudre, dénoncer, ré-
voquer, casser

• anulować, unieważnić, uchylić 
 

ambit (within the)
annul (to)
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• anonymity of applicant 
• anonymat du requérant
• anonimowość skarżącego 

Prezes Izby może zezwolić na nieujawnienie 
tożsamości skarżącego tylko w wyjątkowych 
i właściwie uzasadnionych przypadkach (art. 47 
ust. 3 regulaminu Trybunału) 
 

• anti-authoritarian aspects
• aspects «subversifs»
• aspekty antyautorytarne 

zob. orzeczenie Handyside v. Wielka Brytania, 
7.12.1976 r., A. 24, § 52
 

• anticonstitutional activities
• activités anticonstitutionnelles
• działalność antykonstytucyjna

np. orzeczenie Refah Partisi i inni v. Turcja, 
13.2.2003 r., Wielka Izba, § 59
 

• appeal
• appel; intimation; opposition; pour-

voi; recours
• apelacja, odwołanie

art. 6 ust. 1 konwencji nie gwarantuje prawa 
do apelacji; w sprawach karnych wynika ono 
z art. 2 protokołu nr 7
 

• appeal (to)
• faire appel, former un recours, se 

pourvoir un appel
• odwołać się, złożyć apelację

 
• appeal against a sentence
• appel contre la peine 
• odwołanie od kary 

 
• appeal available at discretion 
• recours discrétionnaire
• odwołanie dyskrecjonalne 

uzależnione od uznania właściwego organu
 

• appeal concerning a sentence 
• recours concernant la peine 
• odwołanie co do kary 

 
• appeal proceedings
• procédure d’appel, procédure de re-

cours 
• postępowanie odwoławcze

sposób stosowania art. 6 do postępowania przed 
sądami odwoławczymi jest uzależniony od jego 
szczególnych celów; państwa mogą regulo-
wać dostęp do sądów odwoławczych; zob. np. 
orzeczenie Helmers v. Szwecja, 29.10.1991 r., 
A. 212-A, § 31
 

• appeal to a higher court
• appel devant un tribunal supérieur
• odwołanie do sądu wyższej instancji 

zob. appeal proceedings
 

• appear (to)
• comparaître; ester en justice
• wystąpić, stawić się (w sądzie)

 
• appear before the Court (to) 
• comparaître devant la Cour 
• stawić się przed Trybunałem 

 
• appearance 
• apparence; comparution, représen-

tation
• stawienie się, występowanie; wygląd 

zewnętrzny, znamię zewnętrzne

przy ocenie, czy obawy co do bezstronności 
sądu są uzasadnione, mają znaczenie również 
znamiona zewnętrzne; wynika to z zaufania, 
jakie muszą mieć sądy w demokratycznym 
społeczeństwie, a w procesie karnym zwłasz-
cza u oskarżonego; zob. np. orzeczenie Piersack 
v. Belgia, 1.10.1982 r., A. 53, § 30
 

• appearance in person 
• comparution personnelle 
• osobiste stawiennictwo 

 

anonymity of applicant
appearance in person
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• appearance of violation
• apparence de violation
• pojawienie się naruszenia 

 
• appelant
• requérant, demandeur, appelant
• osoba odwołująca się 

 
• appelate body 
• autorité de recours
• organ (ciało) odwoławcze 

 
• appellate 
• de recours
• apelacyjny, odwoławczy

 
• appellate authorities
• organes d’appel
• organy odwoławcze 

 
• appellate court
• cour d’appel
• sąd odwoławczy

 
• appellate jurisdiction
• juridiction de recours
• instancja odwoławcza

 
• appellation of origin
•  appellation d’origine 
• nazwa pochodzenia 

produktu na rynku; zob. orzeczenie Anheuser-
-Busch Inc. v. Portugalia, 11.1.2007 r., § 16
 

• applicability
• validité, applicabilité, possibilité 

d’application
• przydatność, możność zastosowania

prawa i wolności zagwarantowane w konwencji 
i jej protokołach mają swoje granice; dlatego 
też, zanim oceni się, czy dany przepis konwen-
cji został naruszony, należy rozstrzygnąć, czy 
miał zastosowanie w okolicznościach, których 
dotyczy skarga
 

• applicability of procedural provi-
sions 

• applicabilité des dispositions procé-
durales

• zastosowanie przepisów procedural-
nych 

zob. art. 71 regulaminu Trybunału
 

• applicable
• utilisable, applicable, valable
• nadający się, odpowiedni

 
• applicable conditions
• conditions requises 
• nadające się (odpowiednie) warunki

 
• applicable principles 
• principes applicables
• zasady mające zastosowanie 

ze względu na problemy będące przedmiotem 
skargi; zob. orzeczenie Dickson v. Wielka Bry-
tania, 4.12.2007 r., § 70
 

• applicable provisions
• clauses pertinentes
• przepisy do zastosowania 

ze względu na okoliczności konkretnej skargi, 
o tym, które postanowienia konwencji powinny 
być zastosowane, decyduje Trybunał
 

• applicable rule 
• règle applicable
• zasada do zastosowania 

 
• applicant
• partie demanderesse, demandeur, 

requérant, partie requérante
• skarżący

osoba, która wystąpiła ze skargą zarówno fizycz-
ną, jak i prawną (skargi indywidualne), a także 
państwo występujące ze skargą przeciwko inne-
mu państwu (skargi międzypaństwowe)
 

appearance of violation
applicant
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• applicant’s argument
• thèse du requérant
• argument skarżącego 

 
• applicant’s lawyer 
• conseil du requérant 
• adwokat skarżącego 

 
• applicant’s legitimate request
• demande légitime du requérant 
• uprawnione żądanie skarżącego 

zob. orzeczenie Odièvre v. Francja, 13.2.2003 r., 
§ 49
 

• applicants’ living conditions 
• conditions dans lesquelles les requé-

rants vivent
• warunki życiowe skarżących 

mogą niekiedy być tego rodzaju, że pojawi się 
kwestia naruszenia prawa do poszanowania ży-
cia prywatnego i rodzinnego (art. 8 konwencji), 
a nawet nieludzkiego lub poniżającego traktowa-
nia (art. 3 konwencji); zob. orzeczenie Moldovan 
i inni v. Rumunia (nr 2), 12.7.2005 r., § 105
 

• applicant’s memorial 
• mémoire du requérant 
• memoriał skarżącego 

w którym przedstawia Trybunałowi swoje sta-
nowisko we wszystkich istotnych kwestiach 
związanych ze skargą
 

• applicant’s observations
• observations du requérant 
• uwagi skarżącego

chodzi głównie o uwagi przedstawiane w fazie 
dopuszczalności skargi, przed podjęciem przez 
Trybunał decyzji w tej materii
 

• application 
• requête, recours, pourvoi; applica-

tion
• skarga, podanie, wniosek; zastosowa-

nie

skarga do Trybunału może być międzypaństwo-
wa (jedno państwo albo ich grupa przeciwko 
innemu państwu) lub indywidualna (osoba lub 
ich grupa, organizacja pozarządowa albo grupa 
jednostek przeciwko państwu); skargę składa się 
bezpośrednio do Trybunału; ich rozpatrzenie jest 
uzależnione od spełnienia wymogów dopusz-
czalności zawartych w art. 34 konwencji
 

• application by analogy 
• application par analogie 
• zastosowanie w drodze analogii

prawo karne nie może być w ten sposób stoso-
wane (art. 7 konwencji)
 

• application for leave to appeal 
• demande en autorisation d’appeler 
• wniosek o zgodę na wniesienie odwo-
łania 

w niektórych systemach prawnych, np. w Wiel-
kiej Brytanii, jest warunkiem jego merytorycz-
nego rozpatrzenia
 

• application for release from deten-
tion

• demande de mise en liberté 
• wniosek o zwolnienie z aresztu (lub 

innego pozbawienia wolności) 
musi być bezzwłocznie rozpatrzony przez sąd 
(art. 5 ust. 4 konwencji)
 

• application for release from deten-
tion on bail 

• demande de mise en liberté sous cau-
tion 

• wniosek o zwolnienie z aresztu za po-
ręczeniem majątkowym (kaucją) 

zob. application for release from detention
 

applicant’s argument
application for release from detention...
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• application for retrial 
• requête en réouverture de la procé-

dure
• wniosek o wznowienie procesu 

 
• application of the Convention
• application de la Convention
• zastosowanie konwencji

na poziomie międzynarodowym należy do Try-
bunału, natomiast tam, gdzie jest ona częścią 
prawa krajowego, obowiązek jej stosowania 
rozciąga się na wszystkie organa państwa, 
a zwłaszcza sądy
 

• application referred to the govern-
ment 

• requête communiquée au gouverne-
ment 

• skarga zakomunikowana rządowi 
zob. art. 54 regulaminu Trybunału
 

• application substantially the same as 
the previous application 

• requête essentiellement la même 
qu’une requête précédente 

• skarga co do istoty identyczna z po-
przednią 

nie może być dopuszczona do rozpatrzenia 
(art. 35 ust. 2 lit. b konwencji)
 

• application which has been declared 
admissible

• requête déclarée recevable
• skarga uznana za dopuszczalną

przechodzi do fazy merytorycznej postępowania 
przed Trybunałem, która może zakończyć się 
ugodą lub orzeczeniem co do naruszenia kon-
wencji
 

• appoint (to)
• nommer, désigner, instituer
• mianować, ustanowić, wyznaczyć

 

• appoint a lawyer (to)
• constituer un avocat
• ustanowić adwokata

 
• appreciation of guilt 
• appréciation de la culpabilité
• uznanie winy 

 
• apprehend (to)
• appréhender, arrêter
• ująć, pojmać

 
• apprehension
• arrestation, prise de corps
• ujęcie, pojmanie

od tego momentu osoba zatrzymana jest po-
zbawiona wolności w rozumieniu art. 5 ust. 1 
konwencji
 

• appropriate advice
• conseils éclairés 
• odpowiednia porada

 
• appropriate legal advice
• conseils juridiques éclairés 
• odpowiednia porada prawna 

może być potrzebna, aby adresat przepisu praw-
nego zorientował się, jaka jest jego treść i czego 
prawodawca od niego oczekuje
 

• appropriate medical attention 
• surveillance médicale appropriée
• odpowiedni nadzór medyczny

 
• approval
• approbation
• zatwierdzenie, aprobata, zgoda

organ nie może być uznany za sąd, jeśli jego 
decyzje wymagają aprobaty
 

• approximately
• environ
• około, w przybliżeniu

 

application for retrial
approximately
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• arbitrariness of arrest and deten-
tion 

• arbitraire en matière d’arrestation 
et de détention 

• arbitralność zatrzymania i aresztowa-
nia 

zob. arbitrary deprivation of liberty (art. 5 kon-
wencji)
 

• arbitrary abuse of power
• abus de pouvoir arbitraire
• arbitralne nadużycie władzy

zob. orzeczenie Brennan v. Wielka Brytania, 
16.10.2001 r.
 

• arbitrary action
• action arbitraire
• arbitralna akcja prawna (powództwo)

 
• arbitrary deprivation of liberty 
• privation arbitraire de la liberté 
• arbitralne pozbawienie wolności 

ma przed nim chronić art. 5 konwencji
 

• arbitrary interference by the public 
authorities

• ingérences arbitraires des pouvoirs 
publics

• arbitralne ingerencje władz publicz-
nych 

jeśli dotyczą praw i wolności zagwarantowanych 
w konwencji, zawsze je naruszają ze względu na 
swój arbitralny charakter
 

• arbitrary interference with an indi-
vidual’s liberty 

• atteinte arbitraire à la liberté d’une 
personne 

• arbitralna ingerencja w wolność jed-
nostki 

niemająca podstawy prawnej ani właściwego 
uzasadnienia
 

• arbitration
• arbitrage
• arbitraż

 
• arbitration clause
• clause compromissoire
• klauzula arbitrażowa

 
• arbitration proceedings
• procédure d’arbitrage
• postępowanie arbitrażowe

musi spełniać wymogi rzetelnego procesu sądo-
wego zawarte w art. 6 konwencji
 

• arguable claim
• grief (allégation) défendable 
• roszczenie podlegające dyskusji (dające 

się uzasadnić)
tylko w wypadku takiego roszczenia, związane-
go z zarzutem naruszenia praw i wolności za-
gwarantowanych w konwencji, wchodzi w grę 
obowiązek zapewnienia skutecznego środka 
odwoławczego do właściwego organu pań-
stwowego (art. 13 konwencji); zob. orzeczenie 
Boyle i Rice v. Wielka Brytania, 27.4.1988 r., 
A. 131, § 52
 

• arguable ground 
• motif défendable 
• dająca się uzasadnić podstawa 

 
• argue (to)
• estimer, soutenir
• argumentować, dowodzić

przedstawiać argumenty na temat przedmiotu 
sporu; uzasadniać coś
 

• argument
• argument, opinion, idée, vue, thèse, 

moyen
• argument, dowód

 

arbitrariness of arrest and detention

argument
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• arguments of the parties
• argumentation des parties 
• argumenty stron 

przedstawiane przez strony w toku postępowa-
nia
 

• arguments of those appearing before 
the Court 

• thèses défendues par les parties
• argumenty prezentowane przez strony 

 
• arguments of those taking part in the 

proceedings
• arguments des comparants
• argumenty uczestników postępowania 

zob. arguments of those appearing before the 
Court
 

• armed forces
• forces armées
• siły zbrojne

można ograniczyć prawo do stowarzyszania się 
ich członków (drugie zdanie ust. 2 art. 11 kon-
wencji); nie mogą także korzystać z prawa do 
sądu w sporach, również majątkowych, z pań-
stwem jako ich pracodawcą; zob. orzeczenie 
Pellegrin v. Francja, 8.12.1999 r.
 

• arrest
• arrestation
• zatrzymanie, aresztowanie

musi spełniać warunki art. 5 ust. 1 konwencji
 

• arrest warrant
• mandat d’arrêt, ordre d’écrou
• nakaz aresztowania

podpisany przez właściwy organ, dający policji 
uprawnienie do zatrzymania określonej osoby 
w związku z podejrzeniem popełnienia prze-
stępstwa
 

• arson
• incendie volontaire
• podpalenie

 

• art. 31 report
• rapport article 31
• raport na podstawie art. 31

raport kończący postępowanie przed Komisją, 
który zawierał sprawozdanie o faktach oraz 
opinię o tym, czy stwierdzone fakty stanowiły 
naruszenie konwencji
 

• articles of association
• statut 
• statut

zespół regulacji dotyczących struktury i działal-
ności stowarzyszenia lub spółki
 

• artistic expression
• expression artistique 
• wypowiedź artystyczna

objęta ochroną prawa do poszanowania swobo-
dy wypowiedzi; zob. orzeczenie Müller i inni 
v. Szwajcaria, 24.5.1988 r., A. 133, § 27
 

• artistic freedom 
• liberté artistique
• wolność artystyczna 

zob. artistic expression
 

• aspect of a right
• aspect d’un droit
• aspekt prawa

 
• assault 
• agression, atteinte
• agresja, atak

 
• assault
• tentatives ou menaces de voies de fait, 

coups et blessures, brutalité, sévices 
• napaść

przestępstwo lub czyn niedozwolony polegają-
cy na działaniu w taki sposób, iż osoba, wobec 
której jest ono skierowane, obawia się, że będzie 
zaatakowana i poszkodowana
 

arguments of the parties

assault
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• assault occassioning actual bodily 
harm

• atteinte à l’intégrité physique
• napaść powodująca uszkodzenie ciała

 
• assembly
• réunion, assemblée
• zebranie, zgromadzenie

prawa do nich, jeśli są pokojowe, gwarantuje 
art. 11 ust. 1 konwencji
 

• assert (to) 
• affirmer, avancer
• zapewniać; dowodzić, twierdzić sta-

nowczo, utrzymywać; domagać się 
 

• assertion
• affirmation, déclaration, revendica-

tion
• stanowcze zapewnienie (twierdzenie); 

obrona swego prawa, obstawanie przy 
swoim prawie 

 
• assess (to)
• mesurer, faire le point de
• oszacować, ustalić, obliczyć wartość 

(czegoś), wymierzyć (np. podatek)
 

• assessment (the Court’s)
• appréciation de la Cour
• ocena (ustalenie) przez Trybunał

zob. assess (to)
 

• assessment of evidence 
• appréciation de la preuve 
• ocena materiału dowodowego 

należy zasadniczo do sądów krajowych, zada-
niem Trybunału jest natomiast zbadanie, czy 
istnieją przekonujące dane pozwalające za-
kwestionować ich wnioski i uzasadnić zarzuty 
skarżącego – zob. orzeczenie Klaas v. Niemcy, 
22.9.1993 r., A. 269, § 29–30; Trybunał dokonu-
je oceny zebranych dowodów z uwzględnieniem 
całości materiałów sprawy
 

• assessment of proportionality
• évaluation de la proportionnalité 
• ocena proporcjonalności

chodzi o ocenę, czy ingerencja władz była pro-
porcjonalna do celu, który miał być osiągnięty
 

• assessment of the relevant facts
• appréciation des faits pertinents
• ocena istotnych faktów 

 
• asset
• atout, avantage; actif
• rzecz wartościowa; zaleta, atut

 
• assets
• actifs, avoirs, biens 
• aktywa, majątek

 
• assignment of applications to the Sec-

tions 
• attribution d’une requête aux Sec-

tions 
• przydzielanie skargi do Izb (Sekcji) 

zob. art. 52 regulaminu Trybunału
 

• assistance
• assistance, aide, conseils, avis
• pomoc, wsparcie

zob. legal assistance
 

• association
• association, groupement, syndicat, 

coopérative, ordre, amicale; société; 
relations, appartenance

• stowarzyszenie, związek, zrzeszenie, 
towarzystwo, zjednoczenie; skojarze-
nie, połączenie, przynależność

prawo do tworzenia stowarzyszeń, przystępowa-
nia do nich i działania gwarantuje art. 11 ust. 1 
konwencji
 

assault occassioning actual bodily harm
association
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• association with a national minority
• appartenance à une minorité natio-

nale
• przynależność do mniejszości narodo-

wej

jedna z przyczyn zakazanej dyskryminacji w ko-
rzystaniu z praw i wolności (art. 14 konwencji)
 

• assume the office of the president 
(to)

• assumer la présidence
• objąć funkcję prezesa 

np. Trybunału
 

• asylum
• asile
• azyl

konwencja w odróżnieniu od niektórych euro-
pejskich krajowych systemów prawnych nie 
gwarantuje prawa do azylu
 

• attendance
• comparution; visites; présence, par-

ticipation; assistance
• stawiennictwo, obecność, uczestnictwo, 

udział 
 

• attendance at the hearing 
• comparution à l’audience 
• stawiennictwo na rozprawie 

 
• attenuate (to) 
• atténuer 
• osłabić, rozrzedzić 

 
• authorisation
• autorisation, titre, habilitation
• upoważnienie, autoryzacja, zezwole-

nie
 

• authorise (to)
• autoriser, donner pouvoir de, consen-

tir à
• upoważnić, udzielić pełnomocnictwa, 

autoryzować, zezwolić (w drodze urzę-
dowej)

 
• authoritative interpretation 
• interprétation faisant autorité
• interpretacja autorytatywna 

opinia doradcza w sprawie niektórych kwestii 
prawnych dotyczących list kandydatów przedsta-
wianych w celu wyboru sędziów Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, 12.2.2008 r., § 18
 

• authority
• instance; autorité; pouvoir; mandat; 

ordonnance; puissance; justifica-
tion

• władza, organ władzy; upoważnienie, 
pełnomocnictwo; autorytet

 
• authority of the Court
• autorité de la Cour
• władza, autorytet Trybunału 

opinia doradcza w sprawie niektórych kwestii 
prawnych dotyczących list kandydatów przedsta-
wianych w celu wyboru sędziów Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, 12.2.2008 r., § 44
 

• autonomous interpretation 
• interprétation autonome 
• interpretacja autonomiczna 

zob. autonomous power to interpret the Con-
vention
 

association with a national minority
autonomous interpretation
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• autonomous power to interpret the 
Convention

• pouvoir (autorité) autonome d’inter-
prétation de la Convention 

• autonomiczne uprawnienie do interpre-
tacji konwencji 

posiada je Trybunał, który poza tym nadał auto-
nomiczne znaczenie wielu pojęciom zawartym 
w jej tekście oraz protokołach dodatkowych
 

• autonomous role 
• rôle autonome 
• rola autonomiczna 

odgrywana przez art. 14 w systemie konwencji; 
zob. orzeczenie Marckx v. Belgia, 13.6.1979 r., 
A. 31, § 32; zob. również autonomous power to 
interpret the Convention
 

• “autonomous” within the meaning of 
the Convention

• «autonome» au sens de la Conven-
tion

• „autonomiczne” w znaczeniu konwen-
cji

wiele wyrażeń zawartych w konwencji ma 
znaczenie autonomiczne, na użytek konwencji, 
oderwane od treści przypisywanej im w prawie 
krajowym, np. prawa i obowiązki cywilne, świa-
dek, kara; co do pojęcia „służba cywilna” zob. 
orzeczenie Pellegrin v. Francja, 8.12.1999 r., 
§ 63–67
 

• award
• attribution de 
• zasądzenie, przyznanie 

 
• award of compensation
• octroi d’une réparation 
• przyznanie odszkodowania 

 
• award of damages in civil proceed-

ings
• octroi de dommages-intérêts dans 

une procédure civile
• przyznanie odszkodowania w postępo-

waniu cywilnym 

autonomous power to interpret...
award of damages in civil proceedings






