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Celem dysertacji jest ustalenie w jaki sposób państwa członkowskie Rady Europy 

realizują prawo do ochrony życia i zdrowia osób niepełnosprawnych, które należy wywodzić 

z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W dysertacji tej przedmiotem analizy jest 

orzecznictwo  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W oparciu o nie skonstruowane 

zostały standardy szczegółowe, wiążące państwa członkowskie. Ukazany został mechanizm 

implementacyjny EKPC, uwzględniający specyfikę wynikającą z charakteru prawa do 

ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych. 

Niewątpliwie rządy państw starają się tworzyć odpowiednie warunki do zapewnienia 

ochrony osób niepełnosprawnych, stosownie do postanowień EKPC oraz innych dokumentów 

Rady Europy, zarówno o charakterze prawnie wiążącym, jak też o charakterze tzw. 

„miękkiego prawa”.  Jednak - jak wskazuje praktyka - nie zawsze jest to proces łatwy,  

i wymaga odpowiednich środków, a także działań służących jego realizacji. Celem dysertacji 

jest zidentyfikowanie barier, które powodują, że nie wszystkie prawa do ochrony zdrowia 

osób niepełnosprawnych, wynikające z EKPC, są realizowane. Chodzi o analizę przyczyn 

tego stanu rzeczy, a także określenie dróg poprawy sytuacji. 

 Istotnym jest również wskazanie potrzeby komplementarności i synergii działań 

europejskich organizacji międzynarodowych w tym zakresie. Stąd też działania Rady Europy 

zostały skonfrontowane z działaniami Unii Europejskiej, a także z zaleceniami Światowej 

Organizacji Zdrowia. Umożliwiło to otrzymanie realistycznego obrazu w kwestii tego, jaką 
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rolę w tej dziedzinie odgrywa Rada Europy oraz w jaki sposób można by zwiększyć 

efektywność jej wkładu do procesu ochrony praw osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 1 zawiera ogólną charakterystykę systemu aksjologicznego Rady Europy  

i miejsca w nim Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zamiarem tego rozdziału było 

m.in. zaprezentowanie genezy Rady Europy, struktury i kompetencji jej organów, a także 

wskazanie na rolę EKPC w tym systemie z uwzględnieniem jej charakteru prawnego, praw 

chronionych jej przepisami, jak również mechanizmu kontrolnego.  

W rozdziale 2 ukazane zostało prawo do ochrony życia i zdrowia w świetle 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. W tym celu zaprezentowana została ogólna charakterystyka prawa do ochrony 

życia i zdrowia, orzecznictwo dotyczące prawa do ochrony życia tj.: problem dopuszczalności 

aborcji, szkody wyrządzone dziecku przed urodzeniem, wspomagana prokreacji człowieka, 

koniec prawa do życia – prawo do śmierci, pozytywny obowiązek zapewnienia 

bezpieczeństwa, negatywny obowiązek – zakaz pozbawienia życia obywateli przez 

funkcjonariuszy państwowych, problem dopuszczalności kary śmierci, obowiązki 

proceduralne w przypadku zgonów z winy osoby trzeciej, problem dopuszczalności eutanazji; 

orzecznictwo dotyczące prawa do ochrony zdrowia tj.: odpowiedni standard opieki 

medycznej, poszanowanie autonomii pacjenta, odpowiedzialność za błędy lekarskie.  

W rozdziale 3 ukazane zostało prawo do ochrony zdrowia osób  

z niepełnosprawnościami w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym celu zaprezentowane zostały: ogólna 

charakterystyka prawa do ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, dostępność 

architektoniczna, uprawnienie niepełnosprawnych więźniów do swobody poruszania się  

i godnych warunków pobytu w zakładzie karnym, prawo niepełnosprawnego dziecka do 

adekwatnej formy edukacji a zakres władzy rodzicielskiej rodziców, prawo rodziców 

niepełnosprawnych do opieki nad swoimi dziećmi a dobro dziecka, prawa socjalne osób  

z niepełnosprawnościami.  

W rozdziale 4, przedstawione zostały tendencje do zwiększania efektywności ochrony 

praw osób z niepełnosprawnościami w europejskim systemie ochrony praw człowieka. 

Aktywność Rady Europy skonfrontowana tu została z działalnością  Unii Europejskiej  

i Światowej Organizacji Zdrowia w tym zakresie. Stworzy to możliwość odpowiedzi na 

pytanie, jaka jest faktyczna rola Rady Europy nie tylko w zakresie kreowania standardów 

ochrony praw osób niepełnosprawnych, ale też wdrażania ich do praktyki ustrojowej państw 

członkowskich. Umożliwi to też wskazanie kierunków lepszej koordynacji działań organizacji 
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międzynarodowych w tym zakresie, celem osiągnięcia synergii i większej efektywności  

w zakresie realizowanych zamierzeń w tej dziedzinie. 

W dysertacji poddana została weryfikacji hipoteza główna, która zakłada, że prawo do 

ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych stanowi ważny element prawa do ochrony życia  

i zdrowia w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jego realizacja ma jednak swą specyfikę, 

wynikającą m.in. z uwarunkowań finansowych i technicznych, które powodują, że 

efektywność egzekwowania tego prawa w praktyce państw członkowskich Rady Europy 

odbiega od zakładanych standardów międzynarodowych. Istotną sprawa jest w związku z tym 

identyfikacja barier oraz wskazywanie na sposoby ich przezwyciężania. 
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