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Resum 

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha estat a les portes de morir d'èxit. Aquesta situació límit a la 

que s'ha arribat es deu a una multiplicitat de factors que, en el seu conjunt, han provocat que el TEDH s'hagi 

vist ofegat pel número de demandes individuals presentades. 

 

Sens dubte, dues de les raons principals per les qual s'ha arribat a aquest extrem són: en primer lloc, la fusió de 

l'antiga Comissió Europea i del Tribunal Europeu en un sol ens; i, en segon lloc, l'entrada al Consell d'Europa 

de països de l'est de l'Europa continental durant els darrers 15 anys. Aquest últim fet no explica per sí sol l'in-

gent augment del número de demandes a les quals el Tribunal ha hagut de fer front, el que sí ho explica és la 

realitat jurídica d'aquests països; en general, es tractava d'Estats amb sistemes jurídics i democràtics molt im-

madurs que van propiciar un allau de queixes front el TEDH per part dels seus ciutadans. La nova realitat ha 

agreujat una sèrie de mancances a les quals el Tribunal ha intentat posar remei amb successives reformes. Per 

exemple, són comuns les discussions sobre la manca de recursos econòmics i humans, o les errades en la filo-

sofia de treball, sobretot aquelles referents al temps que es dedica a inadmetre demandes i que va en detriment 

del temps que hauria de dedicar-se a resoldre casos que plantegen serioses violacions de drets humans. 

 

Aquesta darrera qüestió ha estat objecte d'una de les reformes que van tenir lloc per tal disminuir el temps 

dedicat a resoldre demandes manifestament inadmissibles fou la introducció de la figura del Jutge Únic, que, a 

la pràctica, equival a dotar de la potestat per inadmetre demandes a un sol jutge, evitant així el temps i esforç 

que havien de dedicar un Comitè de 3 jutges per acabar resolen que una demanda havia estat inadmesa. 

 

En aquest context, és essencial entendre l'evolució que ha tingut el Tribunal per tal d'adaptar-se a la nova reali-

tat, destacant especialment el funcionament del renovat procediment pel qual el Tribunal, a través d'un Jutge 

Únic, pot inadmetre una demanda individual, aixi com la forma en la que es produeix la inadmissió, és a dir, la 

motivació. 
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Introducció 

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) és un organisme vinculat al Consell d'Europa (CE), organitza-

ció de la que formen part en l'actualitat els 47 Estats de l'Europa continental a excepció de la República de 

Bielorússia, la Ciutat del Vaticà i la República del Kazakhstan. El TEDH. situat a Estrasburg, qualsevol indi-

vidu que consideri haver estat víctima d'una violació dels seus drets reconeguts pel Conveni Europeu per a la 

Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals (CEDH) o qualsevol dels seus Protocols addicio-

nals, i sempre que es trobi sota la jurisdicció d'un Estat membre del Consell d'Europa, pot presentar una de-

manda contra l'Estat en qüestió per contravenir el CEDH o el contingut d'un Protocol
1
. 

Partint del principi de que la contraprestació que el sistema dóna als individus per renunciar a l'auto-tutela 

equival a un dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret, manifestació aquesta de la tutela judicial efec-

tiva, és necessari analitzar amb una visió crítica com es produeixen les inadmissions per part del Jutge Únic. 

Aquesta no és una qüestió intranscendent si tenim en compte que durant la primera meitat de 2014, d'entre les 

48.354 demandes resoltes pel Tribunal Europeu, unes 1.452 (ca. 4%) ho foren per sentència, mentre que les 

46.902 restants ho foren per resolucions d'inadmissíó o bé van ser arxivades (ca. 96%)
2
. 

La pràctica del Jutge Únic, centrada en motivar la decisió d'inadmissió en la mera manca d'acompliment dels 

requisits senyalats als arts. 34 i 35 del CEDH sembla, a priori, insuficient. Aquesta forma de motivar fou la 

que va despertar el meu interès per investigar com i per què el Tribunal havia arribat a aquesta situació. No 

podia imaginar el nivell de frustració que molts individus sentirien al rebre una carta amb una pàgina d'exten-

sió en la que s'indicava la inadmissió d'una demanda realitzant, merament, una referència general als preceptes 

que faculten al Jutge Únic per prendre aquella decisió. És clar que l'accés a un tribunal no suposa que es doni 

la raó al demandant, però, en cas de no atorgar-la, hauria de ser de justícia explicar els motius pels quals la 

demanda no es resol. En justícia no ens podem conformar amb un 'no', també cal intentar convèncer. 

Per tant, el propòsit d'aquest treball és fonamentalment precisar com i per quins motius un Jutge Únic pot in-

admetre una demanda presentada per un individu d'un Estat membre, tenint present que aquesta decisió és 

definitiva i no pot ser objecte de recurs ni tampoc d'aclariment per part de la Secretaria del Tribunal i el d'es-

clarir si el Jutge Únic realment motiva o no. Es deixaran de banda, doncs, les peculiaritats de la inadmissió 

realitzada pels Comitès o Sales, així com els casos repetitius i el desenvolupament dels anomenats 'judicis 

pilot', raons totes elles que han contribuït també a portar a la vora del col·lapse el Tribunal. 

Per tal de determinar aquestes qüestió, he recorregut al contingut del CEDH, dels seus Protocols i del Regla-

ment del TEDH. Amb tot, també esdevindran claus les aportacions realitzades per experts en la matèria a tra-

vés de diverses publicacions, informes realitzats per organismes oficials i entrevistes que jo mateix he realitzat 

a diverses personalitats amb una relació íntima amb les qüestions que són objecte del present treball. 

                                                           
1
 Article 1 del CEDH: “Les Altes Parts contractants reconeixen a tota persona que depengui de llur jurisdicció els drets i 

les llibertats definits al títol I del present Conveni.” i Cas Hirsi Jamaa i altres c. Itàlia, demanda nº 27765/09. 
2
 Estadístiques oficials del TEDH entre l'01/01/2014 i el 30/06/2014.  
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No obstant, el contingut d'aquest treball no és merament descriptiu; la finalitat del mateix consisteix en posar 

de manifest l'escassa motivació que el Jutge Únic dóna a l'hora d'inadmetre una demanda, tot incidint en els 

problemes que suposa pel demandant, rebre una decisió poc o gens motivada. 
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Capítol 1 

1.1. Una perspectiva històrica 

El Conveni per a la protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals (CEDH) és la peça central del 

sistema paneuropeu de protecció dels drets humans
3
. Elaborat en el sí del Consell d'Europa (CE), la seva sig-

natura tingué lloc a Roma, el 4 de novembre de 1950, passant a entrar en vigor al setembre de 1953. Aquest 

acord s'ha convertit en uns dels instruments normatius fonamentals del Dret Públic, tant des del punt de vista 

Internacional com des del merament intern. 

Anys enrere, el Conveni establia un sistema dirigit a garantir el respecte per part dels Estats contractants de les 

obligacions assumides. Eren tres les institucions encarregades de realitzar aquest control: la Comissió Europea 

de Drets Humans (creada el 1954), el Tribunal Europeu de Drets Humans (creat el 1959) i el Comitè de Minis-

tres del Consell d'Europa, composat pels ministres d'Afers Exteriors dels Estats membres. 

Des de la creació del Tribunal Europeu, els Estats membres del Consell d'Europa han adoptat un seguit de 

Protocols addicionals que revisen el CEDH amb l'objectiu de millorar i enfortir el seus mecanismes de super-

visió, bàsicament de caràcter processal; o aquells que completen el CEDH i que tenen un caràcter substantiu. 

En aquest sentit, els Protocols nº 1, 4, 6, 7, 12 i 13  han afegit nous drets i llibertats a aquells consagrats inici-

alment pel Conveni. Així doncs, pot afirmar-se que, en l'actualitat, el Conveni Europeu de Drets Humans ori-

ginal s'ha vist reformat pels Protocols que el completen i pel text resultant del protocol nº 14, que ha vingut a 

derogar-ne la resta. Sens dubte però, els Protocols nº 11 i 14 són els que han introduït reformes més profundes. 

Amb tot, no cal desmerèixer la gran importància que suposà la inclusió del Protocol nº 9, en tant que fou el 

responsable d'obrir la possibilitat a demandants individuals de portar els seus casos front el Tribunal. 

El Protocol nº 11, d'11 de maig de 1994, que entrà en vigor l'1 de novembre de 1998, aconseguí simplificar el 

model de garanties del CEDH, convertint el Tribunal Europeu de Drets Humans en l'únic garant del sistema. 

Aquest fet fou possible a través de la constitució d'un 'nou' Tribunal Europeu de Drets Humans (l'1 de novem-

bre de 1998) que vingué a congregar moltes de les facultats anteriorment repartides entre el mateix Tribunal, 

la Comissió i el Comitè de Ministres del Consell d'Europa. La posada en marxa del dret de petició individual 

del CEDH suposà un apropament del sistema europeu de protecció dels drets humans als ciutadans dels Estats 

membres del CE. Aquesta aglomeració de competències és precisament la font dels greus problemes que pla-

nen sobre el propi sistema, doncs el el gruix de feina es concentra en un únic organisme.  

Tanmateix, pocs anys després de la seva entrada en vigor, tant el TEDH com el Consell d'Europa van percebre 

la ingent càrrega de treball que aquest nou sistema de protecció havia generat, fet que comportava un immi-

nent perill de bloqueig del mecanisme de garantia individual dels drets continguts al Conveni Europeu.  

                                                           
3
 Boillat, Philippe. (Director General of Human Rights and Rule of Law at the CE), “Foreword” a Council of Europe, 

Reforming the European Convention on Human Rights: Interlaken, İzmir, Brighton and beyond, 2014. 
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Aquesta sobrecàrrega és constatable a través de les dades oficials del Tribunal: durant el període de 1959 a 

1998, el TEDH va conèixer al voltant de 45.000 demandes, mentre que, només durant l'any 2009, en va conèi-

xer 57.100. En aquest sentit, el col·lapse es veu reflectit en la incapacitat del Tribunal de resoldre tal quantitat 

de demandes; si al 1999 en tenia 12.600 pendents de resolució, a finals de 2009 en tenia 119.300
4
. 

Com a conseqüència, el Protocol nº 14, de 13 de maig de 2004 apareix per minvar el volum de treball del 

TEDH, dotant aquest organisme jurisdiccional de les eines necessàries destinades a inadmetre de forma més 

ràpida els afers d'escassa o nul·la viabilitat per tal de garantir així la continuïtat a curt i mig termini del model 

de garantia jurisdiccional introduït pel Protocol nº 11. 

Des de l'any 2010 han tingut lloc tres Conferències d'Alt Nivell (CAN) en les que s'ha discutit sobre el futur 

del Tribunal i els mètodes que poden adoptar-se per garantir a llarg termini l'efectivitat del sistema. Els temes 

tractats s'han materialitzat en l'adopció dels Protocols nº 15 i 16 que encara no han entrat en vigor. D'una ban-

da, el Protocol nº 15 insereix bàsicament referències al principi de subsidiarietat, redueix de 6 a 4 mesos el 

temps en què la sol·licitud pot ser presentada front el Tribunal després de la decisió final de l'òrgan jurisdicci-

onal nacional de major ordre jeràrquic. Per la seva banda, el Protocol nº 16, permetrà als més alts tribunals 

nacionals sol·licitar al TEDH l'emissió d'opinions consultives sobre qüestions relatives a la interpretació o 

aplicació dels drets i les llibertats definits al Conveni o els seus Protocols. 

Al text revisat i actualitzat del Conveni i als seus Protocols cal sumar-hi dos instruments essencials per com-

prendre el sistema de garanties: l'Acord Europeu relatiu a les persones que participen en procediments front el 

Tribunal Europeu de Drets Humans i el Reglament del TEDH. Donada la complexitat d'instruments, el Con-

sell d'Europa va acordar, a partir de l'adopció del Protocol nº 2, que a cada un d'ells s'hi acompanyés un infor-

me explicatiu preparat pel Comitè Director pels Drets Humans (CDDH) i adoptat pel Comitè de Ministres. 

Aquests informes, si bé no constitueixen un instrument d'interpretació, sí poden facilitar la comprensió de les 

disposicions del corresponent Protocol al que complementen. 

 

1.2. Els Protocols nº 11 i 14: verí i antídot del col·lapse 

Durant els anys 1959 a 1998, el Tribunal va resoldre a través de sentència un total de 837 demandes. A partir 

de llavors, tingué lloc un increment exponencial del nombre de resolucions; durant l'any judicial de 2011, per 

exemple, el Tribunal resolgué via sentència 888 demandes
5
. La raó per la qual durant els seus primers 40 anys 

d'existència el TEDH despatxà menys sentències era l'existència de la Comissió Europea de Drets Humans.  

 

                                                           
4
 TEDH. “Chapter 6: A Half-Century of Statistics” de l'Anniversay Book: The Conscience of Europe. 50 years of the 

ECHR., 2010. 

5
 Ibidem. 
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Aquesta institució era l'encarregada de considerar l'admissibilitat de les peticions, establir els fets, promoure 

solucions amistoses i donar la seva opinió sobre si la demanda revelava una violació del Conveni, mentre que 

l'actuació del Tribunal era residual a casos de gran transcendència sobre els quals donava una sentència defini-

tiva i obligatòria
6
. 

Nogensmenys, això canvià a partir de la 91ª sessió del Comitè de Ministres celebrada al novembre de 1992 en 

la que s'assenyalà la importància de la Recomanació 1194 (1992) de l'Assemblea Parlamentària i de la Decla-

ració de Viena de 9 d'octubre de 1993 en les que es recolzava la proposta de crear un únic Tribunal com a 

organisme permanent que substituís la Comissió Europea i el Tribunal Europeu. El motiu pel qual es va pren-

dre aquesta decisió es devia al retard que el TEDH havia començat a presentar en la resolució de les causes 

que hi arribaven i perquè es considerava inapropiat que persones que no fossin jutges resolguessin afers de 

tanta rellevància com l'admissibilitat de les demandes. Es cercava un nou sistema que, sense comportar despe-

ses afegides ni minvar la qualitat existent, tramités amb major agilitat les demandes que li fossin presentades. 

Fou d'aquesta manera, a través del Protocol nº 11, que ambdós organismes es van fusionar, restant el Tribunal 

Europeu de Drets Humans com a únic organisme permanent garant dels drets humans. Alhora, l'altre organis-

me present al sistema de protecció dels drets humans a Europa, el Comitè de Ministres, fou privat de les fun-

cions jurisdiccionals atribuïdes fins el moment i passà a desenvolupar una tasca de supervisió del compliment 

de les sentències
7
. 

 

1.3.1. El Protocol nº 11 o la consolidació del sistema de protecció paneuropeu de drets humans 

El text original del Conveni Europeu de Drets Humans fou modificat per les disposicions dels Protocols nº 2, 

3, 5, 8. Amb l'entrada en vigor l'1 de novembre de 1998, totes les disposicions modificades o afegides pels 

Protocols anteriorment mencionats van restar substituïdes pel Protocol nº 11. A més, també quedà derogat el 

Protocol nº 9, així com el Protocol nº 10, que romangué sense objecte.  

 L'establiment efectiu d'aquest renovat sistema de protecció de drets humans amb el Tribunal Europeu de 

Drets Humans al capdavant, queda visible amb la nova redacció que el Protocol dóna a l'article 19 del Títol II 

del Conveni. Segons aquest precepte, a fi d’assegurar el respecte dels compromisos que resulten per a les 

Altes Parts contractants del present Conveni i dels seus Protocols, s’institueix un Tribunal Europeu dels 

Drets Humans, d’ara endavant 'el Tribunal'. Aquest Tribunal funciona de manera permanent.  

Pot afirmar-se doncs, que aquest Protocol, a través de les seves disposicions, significa la consolidació del sis-

tema de protecció de drets humans. Més enllà de que sigui un únic organisme el que resolgui el gruix de de-

mandes presentades per individus, grups d'individus o organitzacions no governamentals d'Estats membres del 

Conveni, així com demandes entre Estats membres. 

                                                           
6
 Informe explicatiu del Protocol nº 11, §9. 

7
 Sobre aquesta qüestió, consultar: Directorate Direcció General de Drets Humans i d’Afers Jurídics dels Consell 

d’Europa. “Supervision of the execution of judgments of the ECHR”, 3
rd

 annual report, 2009. 
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En aquest sentit, és important notar que el Tribunal ha d'estar format per un nombre igual al dels membres del 

Consell d'Europa i que ha de disposar d'un mecanisme efectiu de filtratge de demandes i una estructura apro-

piada per tal d'assegurar la qualitat i consistència de la seva jurisprudència
8
. 

Amb tot, aquest sistema es veuria greument afectat. Per una banda, perquè el sistema comença a ésser més 

conegut pels ciutadans dels Estats membres i, per l'altra, per l'augment de ciutadans que abraçaria l'eficàcia del 

Conveni. En aquell moment ja es va preveure que per l'any 2000 el Consell d'Europa podria comptar amb un 

total de 35 a 40 Estats membres; una previsió no gaire allunyada de la realitat si tenim en compte que l'11 de 

maig de 1994, data d'adopció del Protocol nº 11, el Consell d'Europa estava format per 33 Estats membres, 

que passarien a ser 40 abans de la pròpia entrada en vigor del Protocol l'1 de novembre de 1998 amb incorpo-

racions tant transcendentals, tant per nombre de ciutadans com per nombre de demandes presentades anual-

ment, com la de la Federació russa. 

En resum, el Protocol dissol la Comissió Europea, converteix el Tribunal Europeu en un òrgan judicial perma-

nent i professional i dota de competència el TEDH sobre la totalitat de les demandes individuals contra els 

Estats part del Conveni. Els promotors d'aquest Protocol nº 11 van fer creure als Estats que la seva adopció era 

la resposta a tots els problemes que plantejava el sistema, però, tal i com veurem a continuació, no fou ben bé 

així
9
. 

 

1.3.2. El Protocol nº 14 o la recerca d'eficàcia del sistema de protecció a llarg termini 

L'abril de 2004, el Comitè Director dels Drets Humans presentà al Comitè de Ministres l'informe final que 

contenia el text del Protocol nº 14. Aquest text fou aprovat el 12 de maig de 2004. Del seu contingut, com s'ha 

comentat anteriorment, en destaquen bàsicament tres novetats.  

Per una banda, s'introdueix la figura del Jutge Únic, assistit per un Relator no judicial, al que se li atorguen les 

funcions anteriorment atribuïdes al Comitè de 3 jutges d'inadmetre una demanda quan sigui clarament inad-

missible i no requereixi d'un examen complementari
10

. D'altra banda, malgrat no serà objecte d'estudi en 

aquest treball, el Comitè de 3 jutges a més de mantenir la competència de declarar per unanimitat la inadmis-

sibilitat o arxivament d'una demanda, serà també competent per dictar sentències definitives sobre l'admissibi-

litat i el fons en els casos repetitius sobre els que existeixi una jurisprudència clarament consolidada del Tri-

bunal
11

.  

                                                           
8
 Informe explicatiu del Protocol nº 11, §47. 

9
 Caflish, Lucius. “The reform of the European Court of Human Rights: Protocol No. 14 and Beyond” a Human Rights 

Law Review, 6:2. Oxford University Press, 2006, pàg. 406. 
10

 Amb anterioritat a l''entrada en vigor del Protocol nº 14, facultats contingudes a l'article 28 del Conveni. Actualment, 

es troben a l'art. 27 del Conveni, arts. 18A  i 27A del Reglament del Tribunal i art. 7 del Protocol nº 14. 
11

 Art. 28 del CEDH. 
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Per últim, el Protocol introdueix un nou criteri d'admissibilitat basat en 'l'absència d'un perjudici sign ficatiu 

pel demandant'
12

; qüestions que seran tractades amb profunditat al següent apartat del treball. A banda però, 

s'introdueixen altres modificacions de caire processal menor com la possibilitat d'intervenció del Comissari de 

Drets Humans del CE en un procediment front una Sala o la Gran Sala
13

; la possibilitat de que les parts arribin 

a un acord amistós durant qualsevol fase del procediment
14

 o la nova competència de la Gran Sala per pronun-

ciar-se sobre l'incompliment d'una sentència en fase d'execució
15

. 

Amb l'adopció d'aquest Protocol nº 14 no es pretenia transformar el sistema de garantia fixat pel Protocol nº 

11, sinó completar la seva eficàcia dotant el sistema de les eines necessàries per acabar amb la contínua acu-

mulació de demandes que alhora comportaven una excessiva duració dels procediments
16

. A l'horitzó queda 

un objectiu: recuperar la subsidiarietat del sistema europeu de garantia de drets humans fent més responsables 

els Estats membres de la tutela dels drets continguts al Conveni Europeu. Així ho ha recollit el propi Informe 

explicatiu del Protocol en el que afirma que assegurar els drets i llibertats és en primer lloc responsabilitat 

dels Estats part [del Conveni]; el paper del Tribunal és subsidiari. 

Ambdós Protocols suposen, doncs, una fita transcendental en l'evolució del sistema europeu de protecció dels 

drets humans. Aquesta importància s'ha vist reflectida en l'exigència d'unanimitat per a la seva ratificació; un 

requisit que ha comportat el retard de més de 4 anys en l'entrada en vigor del Protocol nº 11 i en la necessitat 

d'adoptar el Protocol nº 14 bis, un Protocol  d'aplicació provisional degut al retard de la Federació russa de 

ratificar la signatura del Protocol nº 14, que finalment es produiria el 18 de febrer de 2010; passant així a en-

trar en vigor l'1 de juny de 2010.  

Una major productivitat del Tribunal passa indefectiblement per trobar un sistema que resolgui motivadament 

les demandes individuals que rep alhora que aconsegueix minvar-ne les pendents, fet realment complicat si no 

s'augmenten els recursos dels que el TEDH disposa. 

Tal i com indica la Prof. Argelia Queralt, l'origen de tota la problemàtica rau en el fet que tribunals com el 

TEDH estan dissenyats per oferir una tutela extraordinària i subsidiària
17

. En canvi, particulars i advocats els 

conceben com una instància més per intentar veure els seus drets tutelats; la realitat ha superat la teoria i el 

Tribunal Europeu ha perdut a la pràctica la seva naturalesa subsidiària. 

 

                                                           
12

 Art. 35.3 (b) del Conveni i art. 12 del Protocol nº 14. El primer cas en el que es va aplicar el nou criteri fou a Adrian 

Mihai Ionescu c. Romania, demanda nº 36659/04 que tracta sobre una demanda per incompliment d'obligacions contrac-

tuals resultant en una pèrdua patrimonial de 90€. 
13

 Art 36.3 CEDH i art. 44.2 del Reglament. La primera intervenció per part del Comissari tingué lloc el 14 d'octubre de 

2014 al cas The Center for Legal Resources on behalf of Valentin Campeanu c. Romania, demanda nº 47848/08. 
14

 Art. 39 CEDH i art. 62 del Reglament. 
15

 Art. 31b i 46.4 CEDH. Aquesta mesura es concep més com una mesura excepcional de pressió que com una competèn-

cia real del Comitè de Ministres, segons indica l'Explanatory Report del Protocol nº 14, §100. 
16

 Informe explicatiu del Protocol nº 11, §23. 
17

 Queralt, Argelia. “La protección de derechos y libertades en Europa tras la entrada en vigor del Protocolo núm. 14 al 

CEDH” a Revista Española de Derecho Europeo, vol. 36, 2010, pàg. 501. 
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1.4. Les Conferències d'Alt Nivell d'Interlaken, Izmir i Brighton 

Abans de l'entrada en vigor el Protocol nº 14, a finals de l'any 2009 s’inicia un nou procés de reforma que es 

materialitzaria a través de tres Conferències d'Alt Nivell sobre el Futur del Tribunal Europeu de Drets Humans 

(CAN). La primera d'elles, fruit de la iniciativa de la Presidència suïssa del Comitè de Ministres del Consell 

d'Europa, tingué lloc els dies 18 i 19 de febrer de l'any 2010. El resultat d'aquesta CAN es coneix com la De-

claració d'Interlaken
18

. 

Amb la imminent entrada en vigor del Protocol nº 14 l'1 de juny de 2010 i recordant la gran preocupació que 

suposa que el nombre de demandes portades front el Tribunal continuï creixent, situació que danya tant l'efec-

tivitat com la credibilitat del Conveni, alhora que representa un perill a la qualitat i consistència de la jurispru-

dència i autoritat del TEDH, s'acorda que és imprescindible: aconseguir un equilibri entre el nombre de deci-

sions i opinions lliurats pel Tribunal i el nombre de demandes entrants, així com permetre que el Tribunal 

pugui reduir el nombre de casos i pronunciar-se sobre els nous en un termini de temps raonable, sobretot d'a-

quells relatius a greus violacions de drets humans. 

El President del TEDH en aquell moment, Jean Paul Costa, ja avisava del posicionament del Tribunal: “molts 

demandants esperen molt d'un sistema que coneixen poc i al final no obtenen res. Si, malgrat proporcionant 

més informació, les demandes clarament inadmissibles continuen arribant al Tribunal (...) cal considerar la 

possibilitat d'introduir un nou sistema de filtratge que vagi més enllà de la figura del Jutge Únic. Això com-

portaria establir un nou cos judicial
19

.” 

La Conferència d'Interlaken arribà a un seguit conclusions que esdevenen transcendentals per tractar l'objecte 

d'aquest treball: en primer lloc, reafirma el compromís dels Estats membres del Conveni al dret de petició 

individual; en segon lloc, ressalta la necessitat d'adoptar mesures eficaces per reduir el nombre de sol·licituds 

manifestament inadmissibles, la necessitat d'un filtrat efectiu d'aquestes demandes i la necessitat de trobar 

solucions per a la tramitació de sol·licituds repetitives; i, per últim, adopta un Pla d'Acció com a instrument 

per a proporcionar orientació política per al procés cap a l'efectivitat a llarg termini del sistema del Conveni. 

Dels continguts que presenta aquest Pla d'Acció, resulten especialment interessants els següent apartats: 

A. Dret de petició individual. 

1. La CAN reafirma la importància cabdal del dret de petició individual com a pedra angular del sistema del 

Conveni, garantint que les presumptes violacions que no han estat tractades eficaçment per part de les autori-

tats nacional d'un Estat membre puguin ser portades davant el Tribunal. 

                                                           
18

 Disponible a: http://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf 
19

 Intervenció de Jean-Paul Costa, a la CAN d'Interlaken. Reforming the European... loc. cit. pàg. 21 i ss. 
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2. Respecte l'elevat nombre de sol·licituds inadmissibles, la Conferència convida el Comitè de Ministres a 

considerar mesures que permetin al TEDH concentrar-se en la seva funció essencial de garant dels drets 

humans i de resoldre els casos amb la celeritat necessària. 

B. Filtratge de demandes. 

1. La Conferència exhorta els Estats membres i el Tribunal a assegurar que es proporcioni informació completa 

i objectiva sobre el Conveni i la jurisprudència del TEDH als possibles sol·licitants i, en particular, sobre els 

procediments de sol·licitud i els criteris d'admissibilitat. 

2. La CAN subratlla el gran interès de realitzar un anàlisi exhaustiu de les pràctiques del Tribunal en relació 

amb la declaració d'inadmissibilitat de demandes. 

3. La Conferència recomana, pel que fa als mecanismes de filtratge: 

a) que el Tribunal desplegui, en el curt termini, un mecanisme dins del marc existent per tal d'asse-

gurar un filtratge eficaç; 

b) que el Comitè de Ministres estudiï la creació d'un mecanisme de filtratge al TEDH que vagi més 

enllà del procediment del Jutge Únic. 

C. La CAN convida el Tribunal a: 

a) evitar reconsiderar qüestions de fet o de dret que ja s'hagin considerat i decidit per part de les autori-

tats nacionals, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal segons el qual no és una quarta instància;  

b) garantir la plena aplicació del nou criteri d'admissibilitat previst al Protocol nº 14 i a considerar al-

tres possibilitats d'aplicar el principi de minimis non curat praetor
20

. 

Per tal de donar la correcta implementació d'aquest Pla d'Acció, la CAN, convida a la futura Presidència del 

Comitè de Ministres a donar seguiment a l'aplicació de la present Declaració.  

Un any més tard, la següent Presidència continuà amb la tasca endegada per la Presidència suïssa, fet que donà 

lloc a una nova Conferència d'Alt Nivell sobre el Futur del Tribunal Europeu de Drets Humans els dies 26 i 27 

d'abril de 2011, que portaria a la Declaració d'Izmir
21

. 

La present Declaració realitza un seguit d'enunciats relacionats amb l'objecte d'aquest treball que segueixen el 

model ja establert a la Declaració d'Interlaken: es recorda el caràcter subsidiari del mecanisme Conveni, fet 

que constitueix un principi fonamental que tant el Tribunal com els Estats membres han de tenir en compte; 

s'insinua que les disposicions introduïdes pel Protocol nº 14 no proporcionaran una solució integral i duradora 

als problemes als que s'enfronta el Conveni; i es considera que es requereixen noves mesures per preservar 

l'eficàcia del mecanisme de protecció de drets humans. 

                                                           
20

 Expressió llatina que significa literalment: el jutge no té interès en afers menors. 
21

 Disponible a: http://www.echr.coe.int/Documents/2011_Izmir_FinalDeclaration_ENG.pdf 
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Durant la Conferència d'Izmir es proposaren diverses mesures per atendre al preocupant nombre de demandes. 

Per exemple, Thorbjørn Jagland, secretari general del Consell d'Europa, va afirmar durant la seva intervenció 

que “hi ha altres possibilitats de dissuadir aquelles demandes inadmissibles com la introducció d'un sistema de 

quotes (imposables als demandants) o la obligació de tenir assistència legal a l'hora de sol·licitar la petició
22

.” 

Tal i com es va fer a la CAN d'Interlaken, la Declaració d'Izmir crea un Pla de Seguiment que, més enllà de 

les similituds amb el Pla d'Actuació d'Interlaken, conté nous apartats: 

Reiterant allò contingut al Pla d'Acció d'Interlaken i considerant que l'autoritat i la credibilitat del Tribu-

nal constitueixen una preocupació constant pels Estats membres, la CAN convida el Tribunal a: 

1. Aplicar plenament totes les normes i criteris d'admissibilitat relatius a l'àmbit de la seva competència, ratione 

temporis, ratione loci, ratione personae i ratione materiae; 

2. Aplicar plenament el nou criteri d'admissibilitat, d'acord amb el principi segons el quan el Tribunal no s'ha 

d'ocupar d'afers trivials (de minimis non curat praetor); 

3. Confirmar en la seva jurisprudència que no és un tribunal de quarta instància, evitant així reexaminar 

qüestions de fet i de dret dirimides pels tribunals nacionals. 

Per la correcta  implementació d'aquest Pla de Seguiment, la Conferència: 

a) convida el Comitè de Ministres a continuar en les seves reflexions sobre la qüestió de cobrar quotes 

als sol·licitants, d'incloure noves normes processals o pràctiques possibles sobre l'accés al Tribunal, 

així com en sistemes de filtratge més eficaços; 

b) convida el Comitè de Ministres i els Estats membres a consultar la societat civil durant el període 

d'execució del present Pla de Seguiment i, si escau, també en les reflexions estratègiques a llarg ter-

mini sobre el futur paper del Tribunal. 

c) convida el Tribunal a considerar i avaluar el sistema de filtratge que duen a terme els jutges que de-

diquen el seu temps a les funcions de Jutge Únic, així com a continuar explorant altres possibilitats 

de filtratge que no requereixin esmenar el Conveni; 

d) convida les futures Presidències a fer un seguiment de la implementació de la present Declaració i de 

la Declaració d'Interlaken. 

 

La següent Presidència va seguir el solc de les seves predecessores i els dies 19 i 20 d'abril de 2012 tingué lloc 

la Conferència d'Alt Nivell sobre el Futur del Tribunal Europeu de Drets Humans a Brighton.  

                                                           
22

 Intervenció de Thorbjørn Jagland a Reforming the European... loc. cit. pàg. 46 i ss. 
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Sota la Presidència del Regne Unit, la Declaració de Brighton
23

 recull un vast contingut essencial per entendre 

la situació en la que es troba actualment el Tribunal. 

La CAN de Brighton assegura que els resultats obtinguts fins el moment en el marc del Protocol nº 14 són 

encoratjadors si bé l'encara creixent nombre de sol·licituds pendents és un greu problema que causa preocupa-

ció. Per això, conclou que es necessiten més mesures per tal d'assegurar que el sistema del Conveni segueixi 

essent eficaç i que pugui protegir els drets i llibertats dels més de 800 milions de persones representades al 

Consell d'Europa. 

D'entre els novedosos temes tractats a la la CAN de Brighton, cal destacar-ne els següents: 

A. Demandes front el Tribunal. 

1. La Conferència: 

a) acull amb satisfacció el suggeriment del Tribunal sobre el termini previst a l'article 35(1) del Conveni 

s'escurci; conclou que el termini de 4 mesos és apropiat; i convida el Comitè de Ministres a adoptar 

l'instrument d'esmena necessari per finals de 2013; 

b) conclou que l'article 35(3)(b) del Conveni ha de modificar per eliminar les paraules “i cap cas pot 

ser rebutjat que no hagi estat degudament considerat per un tribunal nacional”; i convida el Comitè 

de Ministres a adoptar l'instrument d'esmena necessari per finals de 2013; 

B. Tramitació de les demandes. 

El nombre de demandes presentades cada any al Tribunal s'ha duplicat des de 2004. Hi ha un gran nombre 

de demandes que es troben pendents i molts dels sol·licitants, incloent aquells amb demandes ben fonamenta-

des, han d'esperar anys per obtenir una resposta. En vista de la importància que té el dret de petició indivi-

dual en el sistema del Conveni, el Tribunal ha de poder despatxar les demandes inadmissibles de la manera 

més eficaç possible i amb el menor impacte en els seus recursos. En aquest sentit, el Tribunal ja ha realitzat 

passes importants per aconseguir aquest objectius amb el Protocol nº 14 però és necessari que centri la seva 

atenció en noves violacions potencialment ben fonamentades. 

La conferència, per tant, pren nota de la valoració que fa el Tribunal segons la qual podria despatxar aque-

lles demandes manifestament inadmissibles pendents per l'any 2015; i, d'igual forma, assenyala que per tal de 

que el Tribunal resolgués en un termini raonable les demandes pendents front les seves Sales, en el futur po-

dria ser necessari nomenar jutges addicionals al Tribunal; també observa que aquests jutges puguin necessi-

tar tenir una denominació i/o rang de funcions diferent als jutges actuals del Tribunal; i convida al Comitè de 

Ministres per decidir a finals de 2013 si és precedent o no modificar el Conveni per permetre el nomenament 

d'aquests jutges per decisió unànime del Comitè de Ministres. 

                                                           
23

 Disponible a: http://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf 
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C. Jurisprudència del Tribunal. 

L'autoritat i la credibilitat del Tribunal depenen en gran mesura de la qualitat dels seus jutges i dels judicis 

que ofereixen. És per això que les sentències del Tribunal han de ser clares i consistents; això promou segure-

tat jurídica, ajuda als tribunals nacionals a que apliquin el Conveni amb major precisió i als possibles de-

mandants a avaluar si les seves demandes es troben ben fonamentades. 

D. El futur a llarg termini del sistema del Conveni i del Tribunal. 

La CAN d'Interlaken convidà el Comitè de Ministres a avaluar, durant els anys 2012 a 2015, en qui-

na mesura el Protocol nº 14 i el Pla d'Acció d'Interlaken havien ajudat a millorar la situació del 

Tribunal. A més, abans de finals de l'any 2019, el Comitè de Ministres ha de decidir si les mesures 

adoptades han resultat ser suficients per assegurar el funcionament sostenible del mecanisme de 

control del Conveni o si bé canvis més profunds són necessaris. 

La Conferència, per tant, convida el Comitè de Ministres a determinar a finals de l'any 2013 el pro-

cés a través del qual donarà compliment als nous mandats d'aquesta Declaració; el convida a consi-

derar el futur del sistema del Conveni, abastant tant els desafiaments futurs com la forma en què el 

Tribunal pugui acomplir millor el seu doble paper de protector d'individus els drets i les llibertats 

dels quals no estan assegurats a nivell nacional i alhora d'autoritat que interpreta el Conveni; i, de 

la mateixa manera, preveu que el Comitè de Ministres, durà a terme una anàlisi exhaustiva de les 

possibles opcions pel futur del Tribunal, incloent l'anàlisi de com podria preservar-se el sistema del 

Conveni en la seva forma actual. 
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1.4.1. Els nous Protocols nº 15 i 16: els resultats de les Declaracions 

Les Conferències d'Alt Nivell d'Interlaken, Izmir i Brighton són fonamentals per entendre on es troba actual-

ment el sistema de protecció de drets humans a Europa i, particularment, el Tribunal Europeu de Drets Hu-

mans. Els resultats més visibles d'aquestes Declaracions són els Protocols nº 15 i 16, l'objectiu principal dels 

quals és facilitar una major coordinació entre sistemes i instàncies de protecció dels drets humans a nivell 

europeu
24

.  

Per tal de donar efecte a les disposicions de la Declaració adoptada a la Conferència de Brighton, el Comitè de 

Ministres va manar preparar al CDDH un projecte de Protocol que esmenés el Conveni
25

. El Protocol nº 15, tal 

i com estableix a l'article 7, requereix de la ratificació de tots els 47 Estats part del Conveni per a la seva en-

trada en vigor
26

. El seu contingut és reduït i concret, tan sols compta amb 9 articles. El primer d'ells proposa 

afegir al preàmbul del Conveni Europeu de Drets Humans el principi de subsidiarietat i, per tant, la responsa-

bilitat inherent que tenen els Estats part del Conveni d'assegurar els drets i llibertats continguts en el mateix. 

Aquest principi, tal i com va comentar Nils Muižnieks, consisteix en assenyalar que “la responsabilitat princi-

pal de garantir el respecte dels drets consagrats al Convenci recau primer sobre les autoritats nacionals enlloc 

de sobre el Tribunal. No es tracta doncs, d'aplicar tan sols de manera efectiva el Conveni a nivell nacional, 

també s'han de fer efectius els recursos interns i executar amb rapidesa i en la seva totalitat les sentències dic-

tades pel Tribunal
27

.” 

El Protocol nº 15 també introdueix la doctrina del 'marge d'apreciació'. Aquesta doctrina consisteix en la po-

testat que té el Tribunal de permetre a les autoritats de l'Estat condemnat considerar la proporcionalitat d'un 

conflicte particular en relació a un dret contingut al Conveni
28

. La raó d'aquest permís rau en què les autoritats 

de l'Estat es troben en principi en millor posició per donar una opinió sobre la necessitat d'una restricció. És a 

dir, la doctrina del 'marge d'apreciació' atribueix als Estats discrecionalitat sobre com complir les obligacions 

contingudes al CEDH
29

.  

                                                           
24

 López Guerra, Luis. “Los Protocolos nº 15 y 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos” a Revista española de 

Derecho Europeo, núm. 49, Enero-Marzo 2014, pàg. 13. 
25

 Informe explicatiu del Protocol nº 15, §2. 
26

 El text original determina que “el present Protocol entrarà en vigor el primer dia del mes següent a l'expiració d'un 

període de tres mesos següents a la data en que totes les Altes parts contractants al Conveni hagin expressat el seu con-

sentiment a restar vinculades pel Protocol (...)”. A data 9 de juliol de 2014 ha estat signat per 39 Estats part del Conveni i 

ratificat per 9. 
27

 Nils Muižnieks és l'actual Comissari de Drets Humans del Consell d'Europa. La cita fou pronunciada en la seva prime-

ra intervenció oficial com a Comissari a la CAN de Brighton. 
28

 Segons Philip Leach a Taking a Case to the European Court of Human Rights. Oxford University Press, 2011, pàgs. 

161 i 162. 
29

 Donald, Alice “Backlog, backlash and beyond: debating the long term future of human rights protection in Europe” a 

UK Human Rights Blog, publicat el 14 d'abril de 2014. Disponible a: 

http://ukhumanrightsblog.com/2014/04/14/backlog-backlash-and-beyond-debating-the-long-term-future-of-humanrights-

protection-in-europe-alice-donald/ 
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En el moment en que el principi de subsidiarietat i la doctrina del 'marge d'apreciació' entrin en funcionament, 

el Tribunal veurà que, més enllà del control intern que realitza, és a dir, el control material de les decisions de 

les autoritats nacionals, també durà a terme un control extern, sobre el procediment
30

. Segons el Tribunal però, 

hauria estat de la seva preferència que el text s'hagués desenvolupat encara més, malgrat entén que l'escrit 

actual representa un compromís entre els Estats
31

. 

Donat que els articles 4
t
 i 5

è
 del Protocol reformen criteris d'admissibilitat, aquesta qüestió serà tractada al 

proper apartat d'aquest treball. La possibilitat de que els Tribunals de major rang de cada sistema judicial na-

cional poguessin sol·licitar al TEDH opinions consultives per tal d'aclarir les disposicions del Tribunal d'Es-

trasburg i de la seva jurisprudència ja es va plantejar a la Conferència d'Izmir. Després de tenir lloc la Confe-

rència de Brighton, la 122
a
 Sessió del Comitè de Ministre manà al CDDH l'elaboració d'una proposta de Pro-

tocol amb la mencionada possibilitat
32

. 

El Protocol nº 16, com a Protocol addicional, requereix la ratificació de 10 Estats part del Conveni per a la 

seva entrada en vigor
33

. L'objectiu d'aquest Protocol és facilitar la sòlida interpretació i aplicació dels drets 

continguts al Conveni en l'àmbit nacional. La consecució d'aquesta voluntat es realitzaria permetent que els 

Tribunals de major rang de cada Estat que ratifiqués el Protocol pogués sol·licitar al TEDH que li proporcio-

nés una opinió consultiva no vinculant
34

. Per tal de demanar aquesta opinió consultiva, l'article 1 preveu que 

s'han de complir determinats requisits com el fet que sigui d'un cas pendent de resoldre i que la sol·licitud ha 

d'estar motivada i contenir els elements fàctics i jurídics de fons que presenti el cas que es tingui pendent de 

resolució.  Així doncs, l'entrada en vigor d'aquest Protocol significarà que els sistemes judicials nacionals 

disposarien d'un instrument similar a les qüestions prejudicials que emet el Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea (TJUE) o a la qüestió d'inconstitucionalitat que emet el Tribunal Constitucional espanyol (TC)
35

.  

De fet, si el Tribunal d'Estrasburg hagués posseït aquest instrument, Francisco Ruiz-Risueño creu que la pri-

mera qüestió prejudicial presentada pel Tribunal Constitucional espanyol front el Tribunal de Justícia de la 

Unió Europea no s'hauria produït
36

, doncs la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans era més 

adequada per resoldre el cas
37

.  

                                                           
30

 Petter Rui, Jon. “The Interlaken, Izmir and Brighton Declarations: Towards a Paradigm Shift in the Strasbourg Court’s 

Interpretation of the European Convention of Human Rights?’ a Nordic Journal of Human Rights, vol. 1, 2013, pàgs. 28 

a 54. 
31

 Opinió del Tribunal sobre el projecte de Protocol nº 15; adoptada el 6 de febrer de 2013. 
32

 Informe explicatiu del Protocol nº 16, §4. 
33

 Art. 8 del Protocol nº 16. A data 9 de juliol de 2014 ha estat signat per 14 Estats part del Conveni Europeu però no ha 

estat ratificat per cap d'ells. 
34

 Donald, Alice. Backlog, backlash... loc. cit. 
35

 Irurzun, Fernando. “¿Una nueva reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?” a Papeles de Derecho Euro-

peo e Integración Regional, Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional (Universidad Complutense), nº 10, 

2012, pàg. 10. 
36

 Aute 86/2011, de 9 de juny de 2011, adoptat pel Ple del Tribunal Constitucional. 
37

 Entrevista amb Francisco Ruiz-Risueño, lletrat assistent del TEDH, que tingué lloc el 20 de maig de 2014 al despatx 

d'Anna Maria Mengual i Mallol, lletrada i Relatora no judicial del TEDH, al Tribunal d'Estrasburg. 
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A grans trets, la mencionada qüestió tractava sobre l'extradició acordada per l'Audiència nacional espanyola 

d'un ciutadà italià a les autoritats del seu país pel corresponent compliment de la condemna que li fou imposa-

da en la seva absència, és a dir, sense que fos present al judici. Front aquesta decisió, l'encausat italià presentà 

recurs d'empara front el TC. Per la resolució del cas, el Tribunal Constitucional acaba atenent fonamentalment 

a la interpretació que fa el TEDH dels tractats acords internacionals sobre drets fonamentals i llibertats públi-

ques dels quals Espanya en forma part per acabar afirmant que l'article 6 del CEDH, referent a un procés (ju-

dicial) equitatiu, no es veu vulnerat quan l'encausat, degudament emplaçat, decideixi lliurement renunciar a 

la seva pròpia presència durant el judici, sempre i quan durant el transcurs del mateix compti amb l'assistèn-

cia del seu advocat per (poder exercir) la defensa dels seus interessos
38

. 

  

                                                           
38

 Fonament Juridic 4t de la sentència del TC 26/2014, de 13 de febrer de 2014. 
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Capítol II 

2.1. El viatge d'una demanda individual fins la seva inadmissió per part del Jutge 

Únic 

Per tal d'entendre el procediment al qual es veu sotmesa una demanda que acaba essent inadmesa per part d'un 

Jutge Únic, és precís tractar un seguit de qüestions. En primer lloc, resulta essencial fer un breu esment als 

requisits d'admissibilitat, doncs serà finalment la vulneració d'algun/s requisit els que propiciaran la decisió 

d'inadmissibilitat. En segon lloc, és preceptiu indicar quines parts, més enllà del demandant i de l'Estat de-

mandat, participen d'aquest procediment; indicant la funció que compleixen en cada cas. Per últim, donada la 

immediatesa de la reforma i l'impacte que pot tenir en el futur, tractarem la reforma de l'article 47 del Regla-

ment del Tribunal, on es defineixen els continguts que ha de tenir una demanda individual. 

 

2.1.1. Els requisits d'admissibilitat; especial menció al nou article 35.3(b) del CEDH
39

 

Els requisits d'admissibilitat d'una demanda individual es troben establerts als articles 34 i 35 del Conveni 

Europeu. L'article 34 preveu la possibilitat de presentar una demanda a través d'un text que afirma que el Tri-

bunal pot conèixer d’una demanda presentada per qualsevol persona física, organització no governamental o 

grup de particulars que es consideri víctima d’una violació per una Alta Part contractant dels drets que reco-

neix el Conveni o els seus protocols. Les Altes Parts contractants es comprometen a no obstaculitzar per cap 

mitjà l’exercici eficaç d’aquest dret. L'article 35, per la seva banda, conté les condicions d'admissibilitat d'una 

demanda. Donat però que aquest no és l'objecte del present treball, a continuació em limitaré a mencionar de 

manera succinta els motius d'inadmissió per raó del procediment, per raó de competència i per raó de fons
40

; 

deixant de banda altres qüestions rellevants com la noció de víctima que és emprada pel Tribunal
41

. 

Una de les causes d'inadmissió per raó del procediment es tracta del no esgotament de les vies internes (nacio-

nals) de recurs. Aquesta obligació es troba directament relacionada amb el caràcter subsidiari del Tribunal, 

doncs, en principi, es reserva a les autoritats nacionals el remei de les presumptes violacions del Conveni Eu-

ropeu. Un altre dels motius d'inadmissibilitat és la presentació de la demanda fora del termini de 6 mesos des 

de la data de resolució interna definitiva, dictada en el marc de l'esgotament de les vies internes del recurs. 

                                                           
39

 Per a un estudi detallat sobre el procediment de presentació d'una demanda front el TEDH: Morte Gómez, Carmen. 

Cómo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Modificaciones tras la entrada en vigor 

del Protocolo nº 14. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011. També resulta recomanable consultar: Leach, Philip. “Chap-

ter 4: Admissibility Criteria” a Taking a Case to..., op. cit. 
40

 Estructura basada en la Guía práctica sobre la admisibilidad preparada per la Divisió d'Investigació de la Secretaria 

del TEDH i traduïda pel Ministerio de Justicia del Gobierno de España, de 2010, disponible a: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_SPA.pdf 
41

 Cas Scordino c. Itàlia, demanda nº 36813/97, §179 i Cas Gorraiz Lizarraga c. Espanya, demanda nº 62543/00, §35. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_SPA.pdf
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Respecte del còmput del termini i la possibilitat de suspendre'l, en parlarem posteriorment a l'apartat corres-

ponent a la reforma de l'article 47 del Reglament del Tribunal.  

Tampoc serà admissible una demanda anònima. En aquest sentit, el TEDH considera que una demanda és 

anònima quan de l'expedient del cas no es dedueixi cap element que li permeti identificar al demandant
42

. 

També és motiu d'inadmissibilitat una demanda reiterativa, és a dir, aquella en la qual les parts, les queixes i 

els fets siguin idèntics
43

. Així mateix, serà inadmesa la demanda que ja s'hagi sotmès a una altra instància 

internacional, evitant així una possible contradicció de solucions a un mateix cas. El Tribunal entén per 'altra 

instància internacional' aquella que sigui pública, que tingui el seu àmbit d'actuació en l'esfera internacional, 

sigui independent i, per descomptat, que sigui una instància judicial. Així, per exemple, és considerada una 

'altra instància internacional' el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides
44

. Per últim, també serà inadmesa 

aquella demanda considerada abusiva, en tant que el titular d'aquesta empri el dret de recórrer al TEDH de 

forma contrària a la finalitat que té. Alguns exemples podrien ser l'entrega de documents falsos
45

 o la utilitza-

ció d'expressions amenaçadores o provocadores contra qualsevol part
46

. 

Les causes d'inadmissibilitat que poden donar-se per raó de la competència són quatre. D'una banda, una de-

manda serà incompatible ratione personae en aquells casos en els que el demandant no tingui dret a actuar 

d'acord amb l'article 34 del Conveni: quan no pugui demostrar la seva condició de víctima, quan la demanda 

es dirigeixi a un particular, quan la demanda s'adreci a un Estat que no sigui part del CEDH, o bé, quan la 

demanda faci referència a un Protocol del Conveni no ratificat per part de l'Estat a qui s'adreça. D'altra banda, 

la incompatibilitat ratione loci tindrà lloc en aquells casos en els que la violació al·legada no hagi tingut lloc 

sota la jurisdicció de l'Estat demandat o, si més no, sota territori efectivament controlat per aquest
47

. Pel que fa 

a la incompatibilitat ratione temporis, aquesta es troba directament relacionada amb el principi d'irretroactivi-

tat dels tractats. És per aquest motiu que la competència del Tribunal per conèixer casos d'un determinat Estat 

part tan sols cobreix el període posterior a la ratificació del Conveni o dels seus Protocols per part de l'Estat 

demandat, doncs el Conveni no imposa als Estats cap obligació específica de posar remei a una injustícia o 

perjudici causat abans d'aquesta data
48

. Així, el Tribunal entén que la data rellevant a fi d'establir la competèn-

cia temporal del TEDH és la d'entrada en vigor del Conveni o un dels seus Protocols en relació amb l'Estat 

demandat
49

. Per últim, la incompatibilitat ratione materiae s'identifica amb el fet que el dret invocat pel de-

mandant estigui efectivament protegit pel Conveni o algun dels seus Protocols en vigor.  

                                                           
42

 Cas 'Blondje' c. Països Baixos, demanda nº 7245/09. 
43

 Cas Pauger c. Àustria, demanda nº 16717/90 o Cas Chappex c. Suïssa, demanda nº 20338/92. 
44

 Cas Calcerrada Fornieles i Caheza Mato c. Espanya, demanda nº 17512/90. 
45

 Cas Jian c. Romania, demanda nº 46640/99. 
46

 Cas Duringer i Grunge c. França, demanda nº 61164/00. 
47

 Cas Loizidou c. Turquia, demanda nº 15318/89, §55. 
48

 Cas Kopecký c. Eslovàquia, demanda nº 44912/98, §38. 
49

 Cas Šilih c. Eslovènia,demanda nº 71463/01, §164. 
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En aquest sentit, per exemple, resulten inadmissibles demandes relatives a l'expedició d'un permís de con-

duir
50

, o bé demandes sobre el dret a l'autodeterminació
51

. A més, cal destacar que la incompatibilitat ratione 

materiae també inclou les demandes relatives a una determinada disposició del Conveni que hagi estat objecte 

de reserva per part de l'Estat demandat
52

. 

En darrer lloc, una demanda pot ser inadmesa per raó del fons. D'una banda, aquesta inadmissibilitat pot pro-

duir-se per manca manifesta de fonament, és a dir, si no permet prima facie determinar que ha tingut lloc una 

violació del Conveni. A la pràctica, aquest requisit és un dels més emprats a l'hora de declarar la inadmissibili-

tat d'una demanda individual; de fet, és un mecanisme destinat a eradicar els casos més febles
53

. D'altra banda, 

l'article 35.3(b) del Conveni Europeu de Drets Humans preveu que el Tribunal declararà inadmissible una 

demanda individual presentada en aplicació de l'article 34 si considera que el demandant no ha sofert cap 

perjudici significatiu, excepte si el respecte dels drets humans garantits pel Conveni i pels seus protocols exi-

geix un examen del fons de la demanda i amb la condició de no rebutjar per aquest motiu cap cas que no hagi 

estat degudament examinart per un tribunal intern
54

. Aquest precepte és vigent des de l'entrada en vigor del 

Protocol nº 14, tal i com es preveu als seus articles 12 i 20. La justificació sobre l'adopció d'aquest apartat es 

jutjà necessària donat el constant augment de la càrrega de treball del Tribunal
55

. El nou criteri atribueix al 

TEDH d'una eina suplementària que hauria de permetre-li millorar la seva capacitat de filtratge, així com con-

centrar-se en aquells casos que mereixen un examen judicial de fons; és a dir, permet al Tribunal rebutjar 

aquells casos considerats 'menors' en aplicació del principi de minimis non curat praetor
56

 i que, de no ser per 

aquest precepte, haurien estat resolts
57

. És també preceptiu ressaltar que el Tribunal és l'únic organisme com-

petent per interpretar i aplicar aquest nou criteri. Així, durant els dos anys posteriors a l'entrada en vigor del 

Protocol nº 14, tan sols les Sales i la Gran Sala poden aplicar el nou criteri, tot establint els principis jurispru-

dencials clars en relació al funcionament d'aquest criteri d'admissibilitat i l'extensió que té l'expressió 'perjudi-

ci significatiu'
58

. Com hem vist anteriorment, el primer cas resolt pel Tribunal en aplicació del criteri del 'per-

judici significatiu' fou a Ionescu c. Romania. Nogensmenys, és a  Korolev c. Rússia, on el Tribunal afirma que 

l'interès patrimonial no constitueix l'únic element a tenir en compte a l'hora d'aplicar el criteri. 

                                                           
50

 Cas X. c. República Federal d'Alemanya, demanda nº 1611/62. 
51

 Cas X. c. Països Baixos, demanda nº 7230/75. 
52

 Cas Kozlova i Smirnova c. Letònia, demanda nº 57381/00. 
53

 Leach, Philip. “Chapter 4: Admissibility Criteria” a Taking a Case to..., op. cit., §4.145. 
54

 El text subratllat serà eliminat, tal i com s'acordà a la Declaració de Brighton, §15.c, un cop hagi entrat en vigor el 

Protocol nº 15. Així ho preveuen l'article 5 del Protocol nº 15 i l'Informe explicatiu del mateix, §23. 
55

 Informe explicatiu del Protocol nº 14, §77 i ss. 
56

 Per a un estudi més acurat: Ruedin, Xavier-Baptiste. “De minimis non curat at the European Court of Human Rights: 

the introduction of a new admissibility criterion (art. 12 of Protocol no. 14)”, a European Human Rights Law Review, 

núm. 1, 2008, pàgs. 80 i ss. 
57

 La §79 de l'Informe explicatiu del Protocol nº 14 afirma que “the new criterion may lead to certain cases being de-

clared inadmissible which might have resulted in a judgment without it. Its main effect, however, is likely to be that it will 

in the longer term enable more rapid disposal of unmeritorious cases.” I afegeix que “once the Court’s Chambers have 

developed clear-cut jurisprudential criteria of an objective character capable of straightforward application, the new 

criterion will be easier for the Court to apply than some other admissibility criteria” 
58

 Protocol nº 14, article 20.2 i Informe explicatiu del Protocol nº 14, §84. 



24 
 

2.1.2. El procés cap a la inadmissió: el lletrat, la Secció de Filtratge, el Relator no judicial i la 

figura del Jutge Únic. 

El protocol nº 14 pretén reduir el temps dedicat a resoldre les demandes manifestament inadmissibles i a les 

repetitives. Per assolir aquest objectiu, introdueix les tres novetats que hem vist anteriorment: la creació de la 

figura del Jutge Únic i del Relator no judicial que l'assisteix, l'ampliació de les competències del Comitè de 3 

jutges i la modificació de les condicions d'admissibilitat de demandes. 

La interposició d'una demanda front el Tribunal Europeu de Drets Humans es realitza a través d'un nou proce-

diment en vigor des de l'1 de gener de 2014. Al web oficial del Tribunal s'hi pot trobar tant el formulari de 

demanda
59

 com un seguit de recomanacions de lectura gairebé obligada abans d'omplir el formulari
60

. A ban-

da, el Tribunal posa a disposició dels potencials sol·licitants una llista de verificació d'admissibilitat per com-

provar si es satisfan els principals criteris d'admissibilitat per a la presentació d'una demanda front el Tribu-

nal
61

. No obstant, el Tribunal avisa que aquesta llista està destinada exclusivament a orientar i no té cap valor 

jurídic. 

Fins el moment, el dret de petició individual garantit a l'art. 34 del Conveni continua essent la pedra angular 

del sistema de protecció paneuropeu de drets humans
62

. Així, qualsevol persona física, jurídica o grup de par-

ticulars que es consideri víctima de violació d'algun dels preceptes continguts al Conveni o algun dels seus 

Protocols pot interposar una demanda front el Tribunal Europeu de Drets Humans.  Tal i com explica Guillem 

Cano-Palomares, el TEDH s'ha mostrat cada cop més exigent sobre què ha d'entendre's per 'demanda' en el 

sentit de l'art. 34 CEDH i de l'art. 47 de Reglament
63

. Així doncs, si el demandant no ha presentat la seva de-

manda emprant el formulari oficial, o bé, si el primer escrit d'introducció no inclou totes les dades menciona-

des a l'art 47 del Reglament, la Secretaria del Tribunal li enviarà una carta per tal de que completi el formulari 

de demanda en un termini de 8 setmanes
64

. Si durant aquest termini no s'esmenen les mancances, es considera-

rà com a data d'introducció de la demanda la data d'enviament del formulari complet.  

                                                           
59

 Còpia oficial del formulari disponible a l'Annex 1 d'aquest treball. 
60

 Recomanació del TEDH sobre com omplir un formulari disponible en català a: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Notes_for_Filling_in_the_Application_Form_2014_1_CAT.pdf 
61

 Disponible a http://appform.echr.coe.int/echrappchecklist/default.aspx?lang=eng&cookieCheck=true 
62

 Punt C13 de la Declaració de Brighton. 
63

 GuillemCano-Palomares, Guillem. “El procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: principales 

novedades desde la entrada en vigor del protocolo nº 14 al CEDH” a El Tribunal de Estrasburgo en el Espacio Judicial 

Europeo, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2013. 
64

 En la seva versió modificada pel Tribunal el 6 de maig de 2013, entrada en vigor l'1 de gener de 2014: nom, data de 

naixement, nacionalitat, i direcció del demandant; quan es tracti de persona física, també haurà d'incloure la data de regis-

tre i el número registral oficial; nom, professió, direcció, telèfon, fax i direcció electrònica del seu representant, si proce-

deix (així com poder de representació segons art. 45.3 del Reglament); nom de Part contractant demandada; exposició 

succinta dels fets i de les violacions al·legades del CEDH i dels arguments pertinents; exposició succinta del compliment 

dels requisits d'admissibilitat de l'art. 35.1 del CEDH; objecte de la demanda; còpies de tots els documents pertinents; 

informació sobre si ha plantejat les seves queixes front una altra instància internacional. En tot cas, el demandant podrà 

estendre's fins a 20 pàgines més en un apèndix. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Notes_for_Filling_in_the_Application_Form_2014_1_CAT.pdf
http://appform.echr.coe.int/echrappchecklist/default.aspx?lang=eng&cookieCheck=true


25 
 

Aquesta circumstància, serà cabdal per controlar el respecte d'un dels requisits d'admissibilitat referent al ter-

mini de sis mesos previst a l'art. 35.1 del Conveni respecte de la data de presentació de la demanda. 

El compliment d'aquests requisits és, en tot cas, essencial. De no produir-se, l'apartat 5
è
 de l'article 47 del Re-

glament determina que el fracàs de complir amb els requisits anteriors comportarà que la demanda no serà 

examinada pel Tribunal a menys que: 

a) el demandat hagi proporcionat una explicació adequada sobre l'incompliment; 

b) la sol·licitud tingui com a objectiu l'adopció d'una mesura cautelar; 

c) el Tribunal ordeni el contrari d'ofici o a instància del demandant. 

En qualsevol cas el Tribunal podrà sol·licitar al demandar que aporti informació o documents en qualsevol 

forma o manera que pugui ser apropiada dins del termini fixat
65

. 

En resum, tal i com afirma el jutge andorrà del TEDH, Josep Casadevall, el renovat article 47 del CEDH conté 

dues modificacions essencials: “en primer lloc, s'exigeix presentar el contingut íntegre de la demanda emprant 

el formulari oficial. Per tant, una demanda que no contingui els requisits exigits no serà registrada pel Tribu-

nal. La segona modificació important és que el termini per interrompre els 6 mesos (des de la data de la deci-

sió del darrer recurs intern) només s'interromprà quan s'enregistra una demanda conforme a les exigències de 

l'art. 47. (...) El contingut de la demanda ha de ser autosuficient, és a dir, ha de permetre el Tribunal identificar 

immediatament la natura i l'abast de cada demanda.” Per tant, “si s'envia una demanda que no compleix estric-

tament els requisits, aquesta no s'enregistrarà; es procedirà a indicar al demandant o advocat corresponent 

l'apartat en el que es produeix la mancança però el termini de sis mesos per interposar la demanda no s'haurà 

interromput. Per això és important no esperar a la darrera setmana per enviar la demanda.
66

” 

El compliment tant estricte i detallat del contingut i forma que ha de presentar una demanda individual es veu-

rà agreujat quan entri en vigor el Protocol nº 15 doncs, una de les seves novetats, continguda a l'article 4, és 

precisament que el termini per presentar una demanda individual passarà dels actuals sis mesos a quatre
67

. 

Nogensmenys, Casadevall també apunta que “el rigor en l'acceptació de demandes tampoc és inflexible. Hi ha 

una instrucció interna sobre com havia d'interpretar-se l'art. 47. Aquesta instrucció fixa que cal interpretar el 

contingut de l'article amb rigor però marca unes excepcions respecte de casos en els que estiguin involucrats 

persones que es troben en centre de detenció, menors, establiments psiquiàtrics, persones vulnerables, etc. les 

exigències es poden matisar i fer una aplicació menys rigorosa
68

.”  

  

                                                           
65

 Art. 47.5(2) del Reglament del Tribunal. 
66

 Conferència del sots-president del TEDH, Josep Casadevall Medrano. "El Tribunal Europeu de Drets Humans, les 

seves reformes i els reptes de futur". impartida a les 17h del 9 de maig de 2014 a la sala d’actes del Centre d'Estudis Jurí-

dics i Formació Especialitzada de Barcelona (CEJFE) en un acte organitzat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya i 

el Consell de l'Advocacia Catalana. 
67

 Declaració de Brighton, §15a. 
68

 Conferència Josep Casadevall Medrano. "El Tribunal Europeu..." impartida el 9 de maig de 2014 al CEJFE, loc. cit. 



26 
 

Per últim, el jutge recorda la raó de ser del renovat article 47 del Conveni i és que “amb el sistema anterior, 

una simple carta adreçada al Tribunal en la que es deia que es tenia voluntat de presentar una demanda era 

enregistrada, se li donava un codi i interrompia el termini de 6 mesos
69

.” 

El mes de juny de 2009 el Tribunal modificà l'article 41 del Reglament relatiu a l'ordre d'examen de les de-

mandes
70

. Fins el moment, el TEDH examinava els casos seguint un l'ordre cronològic de presentació malgrat 

era possible donar prioritat a casos especialment urgents. Però, tal i com hem vist, l'increment ingent de de-

mandes va portar aparellat que aquells casos  que plantejaven greus violacions del Conveni no podien ser ate-

sos amb la celeritat necessària. Actualment l'article 41 fixa que per determinar l'ordre en el que els casos han 

de ser tractats, el Tribunal tindrà en compte la importància i la urgència de les qüestions plantejades sobre la 

base de criteris fixats per ell mateix. La Sala o el seu President, podran però derogar excepcionalment 

aquests criteris per tal de donar prioritat a una determinada demanda
71

. L'existència d'aquest article 41 signi-

fica que el demandant pot sol·licitar el tractament prioritari del seu cas, motivant la seva sol·licitud tot invo-

cant el referit article
72

. Aquests criteris fixats pel Tribunal es manifesten a través d'una política de prioritat que 

divideix les demandes en 7 categories segons la importància i urgència de les qüestions plantejades. La cate-

goria I és la relativa a casos que es consideren urgents; són aquells en els que hi ha un risc sobre la vida, la 

salut o altres circumstàncies relacionades amb la família l'interès superior del menor o la situació personal del 

demandant. La II tracta aquelles qüestions que es consideren capaces de tenir un impacte sobre l'efectivitat del 

sistema del Conveni (en particular situacions sobre les quals el Tribunal encara no hagi entrat), que duguin 

inherents a elles qüestions d'interès general (que puguin tenir una implicació sobre un sistema legal nacional o 

sobre el sistema Europeu) o demandes de caràcter interestatal. A la categoria III es subsumeixen demandes 

que presentin com a principals violacions els drets continguts als articles 2, 3, 4 o 5.1 del Conveni, considerats 

com el nucli dur en tant que poden ser resultat d'amenaces directes sobre la integritat física i la dignitat de la 

persona. La IV conté les demandes potencialment ben fonamentades basades en articles del CEDH diferents 

als anteriors. La categoria V és la relativa a demandes que duen aparellades qüestions ja tractades en un pro-

cediment pilot, és a dir, casos repetitius. A la VI s'hi troben les demandes que presenten algun problema en la 

determinació de la seva admissibilitat. I, per últim, a la categoria VII s'hi troben aquelles demandes que es 

consideren manifestament inadmissibles. 

  

                                                           
69

 Ibidem. 
70

 “The Court's priority policy”. Disponible a http://www.echr.coe.int/Documents/Priority_policy_ENG.pdf 
71

 El text original es llegeix: in determining the order in which cases are to be dealt with, the Court shall have regard to 

the importance and urgency of the issues raised on the basis of criteria fixed by it. The Chamber, or its President, may, 

however, derogate from these criteria so as to give priority to a particular application. 
72

 Cano-Palomares, Guillem. El procedimiento ante... loc. cit. pàg. 34. 
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La finalitat d'aquesta política de prioritat és clara: el Tribunal veu prioritari decidir sobre aquells casos que 

considera més seriosos i que necessiten d'un examen més immediat degut a les circumstàncies concretes. Però 

no tan sols són més importants de resoldre per aquest motiu; front la gran presentació de demandes que expe-

rimenta el Tribunal, també és essencial tractar amb la màxima rapidesa aquells casos sobre els quals es pugui 

assentar jurisprudència vinculant pels sistemes judicials interns dels Estats part del Conveni Europeu de Drets 

Humans.  

L'augment en la capacitat de filtratge del TEDH es deu a l'adopció de nous mètodes de treball intern
73

 i a la 

creació d'una Secció de Filtratge a la Secretaria, tot recollint les recomanacions emanades de la Declaració 

d'Interlaken que hem vist. En el context del Tribunal Europeu, l'expressió 'filtratge' té a veure amb el procés 

d'emissió de decisions sobre demandes manifestament inadmissibles
74

. 

La Secció de Filtratge va ser creada l'1 de gener de 2011, 6 mesos després de que el Protocol nº 11 entrés vi-

gor. Aquesta secció, segons Karen Reid, es crea amb el propòsit de lluitar contra el backlog de 150.000 casos 

pendents de resolució front un Jutge Únic i la necessitat inherent de processar aquests casos de manera més 

eficient
75

. En aquell moment inicial, hi van començar a treballar uns 80 juristes dedicats als 5 Estats que més 

demandes pendents de resolució tenien llavors: Rússia, Turquia, Ucraïna, Polònia i Romania. En l'actualitat, 

Montserrat Enrich afirma que gràcies als grans esforços duts a terme pels advocats dedicats a la Federació 

Russa i a Turquia, l'Estat que més demandes té pendents en l'actualitat és Ucraïna, seguit d'Itàlia, Rússia, Sèr-

bia i Turquia
76

. 

La funció de la Secció de Filtratge consisteix en realitzar un primer filtre de les noves demandes i determinar 

si han de ser examinades per un Jutge Únic, un Comitè de 3 jutges o bé una Sala. En cas de que es consideri 

que han de ser tractades per un Jutge Únic, els lletrats que hi treballen, tal i com succeeix amb la resta de lle-

trats que treballen al Tribunal però no formen part de la Secció, s'encarregaran de preparar les notes que seran 

examinades pel Jutge Únic corresponent. La idea és que aquestes demandes siguin tramitades i declarades 

inadmissibles gairebé alhora que són registrades, cercant una situació en la que el demandant no hagi d'esperar 

gaire temps en rebre la carta d'inadmissibilitat sobre el seu cas. De fet, segons algunes previsions, el TEDH 

podria acabar amb la pendència dels casos manifestament inadmissibles (blacklog) cap a finals de 2015
77

. 

Si el primer examen de la demanda duu a la conclusió que aquesta és manifestament inadmissible o que ha 

d'arxivar-se, normalment serà examinada per un Jutge Únic. Com s'ha vist, les decisions adoptades per un 

Jutge Únic són definitives i no poden ser objecte de recurs, suposant així la fi del procediment front el TEDH.  
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En aquest moment del procediment, el Relator no judicial procedirà a informar per carta al demandant de la 

data en la que s'adoptà la decisió d'inadmissió sobre el seu cas, el nom del Jutge Únic que la va dictar, així 

com la conclusió de que la demanda incompleix els requisits d'admissibilitat dels articles 34 i 35 del Conveni. 

Aquestes cartes no són motivades, com ja succeïa amb les antigues decisions d'inadmissibilitat que realitzaven 

els Comitès de 3 jutges
78

.  

Si el Jutge Únic no procedeix a declarar inadmissible una demanda, aquesta serà remesa a un Comitè de 3 

jutges o a una Sala de 7 jutges pel corresponent examen complementari de la mateixa. Aquest nou mecanisme 

doncs, augmenta la capacitat de filtratge alhora que preserva el caràcter jurisdiccional de la presa de decisions 

sobre l'admissibilitat i descarta el sistema de certiorari del Tribunal Suprem dels Estats Units que alguns dels 

intents de reforma pretenien instaurar
79

. De fet però, tal i com apunta Sergio Salinas, durant el procés de re-

forma posterior a l'entrada en vigor del Protocol nº 11, es mencionà la possibilitat de reconèixer al Tribunal la 

facultat d'elecció dels casos a tractar de forma discrecional; però la importància que el sistema del Conveni 

atorga al dret de petició individual va fer fracassar aquesta proposta ja que aquest dret n'hauria resultat greu-

ment mermat
80

. 

Amb la introducció del Protocol nº 14, el processament de les demandes individuals, fins ara competència dels 

Comitès de 3 jutges, passa a ser també competència del Jutge Únic. El Jutges Únics són nomenats pel Presi-

dent del TEDH per una període de 12 mesos. Nogensmenys, aquest nomenament no suposa que quedin 

exempts de les seves respectives obligacions inherents a formar part d'una determinada Secció o d'altres for-

macions jurisdiccionals col·legiades del Tribunal. 

Els Jutges Únics van començar a dictar decisions d'inadmissibilitat el juliol de 2009 (amb anterioritat de l'en-

trada en vigor del Protocol nº 14) respecte d'aquells Estats que varen acceptar la seva aplicació provisional a 

través de la ratificació del Protocol nº 14 bis. Des de la creació d'aquesta figura, hi ha hagut un augment en el 

nombre de casos declarats inadmissibles o arxivats. Durant l'any 2009, 33,065 demandes van ser declarades 

inadmissibles o arxivades per part de Comitès de 3 jutges i Sales
81

. D'aquest número, 2.230 casos van ser de-

cisions preses per un Jutge Únic. Per la seva banda, durant l'any 2013, el Jutge Únic va decidir un total de 

80.582 casos
82

. L'article 7 del Protocol nº 14 fixa el contingut d'un nou article 27 del Conveni relatiu a les 

competències de la nova formació de Jutge Únic. Entre elles, en destaca la competència del Jutge Únic de 

declarar inadmissible una demanda presentada en virtut de l’article 34 o arxivar-la quan aquesta decisió es 

pot prendre sense examen complementari (art. 27.1).  
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A més, el segon apartat d'aquest mateix article determina que la decisió és definitiva, és a dir, que contra ella 

no hi cap recurs. Per últim, el tercer apartat regula què succeeix en cas de que el Jutge Únic no declari inad-

missible o arxivi una demanda: la trametrà a un Comitè o a una Sala pel seu examen complementari.  

D'altra banda, l'article 6 del Protocol nº 14 converteix l'antic article 27 en el nou article 26 que en el seu apar-

tat tercer determina que un jutge, quan es trobi en exercici de les funcions de Jutge Únic, no podrà examinar 

cap demanda plantejada contra l'Estat membre respecte del qual fou escollit. 

Com s'ha evidenciat amb anterioritat, els Jutges Únics es troben assistits per Relators no judicials que són 

nomenats pel President del Tribunal, a proposta del Secretari d'entre els lletrats amb experiència del TEDH. 

La seva tasca principal, tal i com explica Anna Maria Mengual, consisteix en “centralitzar els diferents casos 

que han redactat els juristes, sobre els quals elaboren una nota anomenada 'nota de Jutge Únic' i, a través d'un 

sistema informàtic, aquesta nota arriba al Relator no judicial que la llegeix i determina si està d'acord o no 

amb la proposta d'inadmissió que s'ha fet. En cas de que el Relator no judicial hi estigui d'acord, la 'valida' i a 

través del mateix sistema informàtic arriba al Jutge Únic
83

.” Sota l'experiència de Mengual, les propostes d'in-

admissió que ha de veure el Jutge Únic varien cada mes; han anat des de les 30 fins a les 150. 

El Jutge Únic, segons Mengual, veu dos tipus de casos: els casos de llista 'A' i els casos de llista 'B'. “El 80% 

dels casos són enviats a llista 'B': són els casos clarament inadmissibles (per exemple el no esgotament de la 

via jurisdiccional interna o el termini de 6 mesos). Aquests casos que es redacten de forma molt breu, gene-

ralment en no més de mitja pàgina, i no requereixen un anàlisi gaire profund de la jurisprudència del Tribunal 

per ser aquesta molt consolidada. D'altra banda, els casos de llista 'A' són casos també inadmissibles per Jutge 

Únic però plantegen qüestions que, malgrat ser inadmissibles, mereixen d'un desenvolupament superior quant 

a redacció. Seria el cas, per exemple, dels articles 8, 9, 10 i 11 del Conveni en els que normalment cal analit-

zar la proporcionalitat de la mesura, per exemple, casos de llibertat d'expressió
84

.” 

Per últim, cal recordar que no hi ha dret a recórrer la resolució d'inadmissibilitat, sigui feta per un Jutge Únic, 

un Comitè o una Sala. Nogensmenys, tal i com senyala el Prof. Philip Leach, “el Tribunal ha considerat que, 

en circumstàncies extraordinàries, és possible reobrir un cas que prèviament va ser declarat inadmissible. 

Aquesta facultat s'exerceix in interest of justice. (...) El test que realitza el Tribunal consisteix en la comprova-

ció de que hi ha tingut lloc un 'error manifest de fet o en l'apreciació dels requisits d'admissibilitat'
85

.” La ca-

pacitat de dur a terme aquesta reobertura del cas no es troba ni al Conveni ni al Reglament, sinó que s'ha con-

firmat a través de la jurisprudència con un inherent power del Tribunal
86

. 
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Capítol III 

3.1. La motivació 

A l'antiga Roma no hi havia necessitat de motivar doncs existia l'anomenada 'jurisprudència oracular'
87

. Se-

gons aquesta, el valor de la resolució d'un conflicte depenia directament de la persona que el dictava, del seu 

prestigi social; conseqüentment, els magistrats no tenien l'obligació d'indicar la ratio decidendi de les seves 

decisions ja que pertanyien tots ells a l'estament nobiliari
88

. 

Des d'un punt de vista històric, la motivació pot entendre's com un acte d'intel·ligència. Per Francesco Carne-

lutti, “el fonament de la motivació consisteix en preparar la voluntat dels súbdits per a la obediència mitjan-

çant una acció sobre la seva pròpia intel·ligència (...) Així, com més preparat estigui un jutge, més haurà d'a-

cudir a la persuasió com a base de la seva decisió
89

.” 

Durant els segles XI a XIII, amb caràcter general a tota Europa, les decisions judicials no eren motivades, 

doncs era suficient indicar la proposició corresponent del Dret justinià per entendre la decisió justificada
90

. 

L'any 1199, Inocenci III dictà la Decretal Sicut Nobis que prohibiria motivar les decisions judicials a l'Ius 

Comune. Aquest és un fet històric paradoxal segons Joaquín Llobell ja que “la pròpia Decretal estava motiva-

da: proporciona tant la quaestio facti com la quaestio iuris
91

.” Tal i com apunta Colomer però, “durant els 

segles XVI i XVII, mentre els tribunals de Castella no expressaven les raons de les seves decisions, a Catalu-

nya, l'any 1510, s'imposà a jutges i tribunals l'obligació de motivar les sentències, apartant-se de la regla gene-

ral imposada sobre l'Ius Comune
92

.” 

El text al qual fa referència Colomer ve precedit en el temps d'una altra obligació que també es troba relacio-

nada amb la seguretat jurídica que han de proporcionar les resolucions: el format escrit. Les Lleis I i II del 

Títol III del Llibre VII de les 'Constitvtions y altres Drets de Cathalvnya' (CYDC) recullen parcialment el 

contingut de la tercera Cort de Barcelona, de l'any 1503, sota el mandat  rei Ferran II: establim i ordenem que 

les sentències de la Reial audiència i dels governadors siguin fetes per escrit a mà pels jutges o dels relators; 

o almenys les 'dispositives', excepte just impediment
93

. 
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L'any 1510, a la Cort de Montsó, es reafirmaria allò disposat anteriorment però s'hi afegiria l'obligació de mo-

tivar les sentències: més endavant, manem i ordenem amb lloança i aprovació de la present Cort, que tots els 

jutges que faran sentències definitives al Principat de Catalunya, i als Comtats de Rosselló i Cerdanya, qual-

sevol Cort o consistori que siguin, encara que siguin de la nostra Reial Audiència o del nostre Lloctinent ge-

neral, hagin hagut d'expressar en les dites sentències definitives els motius que els haurà mogut per així de-

clarar, i definitivament sentenciar
94

. 

Aquesta particularitat catalana duraria fins la imposició del Decret de Nova Planta, l'any 1716, i la implemen-

tació de la 'Real Audiencia' borbònica. Així les coses, el deure de fonamentar, que no de motivar, no es va 

reconèixer al que avui es coneix com Estat espanyol fins el S. XIX quan, entre altres, el Codi de Comerç de 

1829 ho establí a l'article 1213 respecte de les sentències dels tribunals de comerç
95

. Posteriorment, segons 

Colomer, la Ley de 19 de març de 1848 fixaria el deure de motivar les sentències penals
96

. 

 

3.1.1. El deure de motivar al Conveni 

El Conveni Europeu de Drets Humans fixa en el seu article 45.1 que “les sentències, com també les resoluci-

ons que declarin demandes admissibles o inadmissibles, han de ser motivades.” Aquest precepte, doncs, de-

termina que qualsevol decisió presa per un jutge del Tribunal haurà de contenir una motivació. 

 

3.1.2. Què és motivar? 

Els jutges, com a organismes competents per dur a terme el control de legalitat, han d'obeir el Dret per una 

simple qüestió de seguretat jurídica. De fet, aquesta obediència per part dels jutges s'integra en la concepció de 

que el Dret té com un dels seus objectius el control social. En aquest sentit, Raz afirma que “donat que qualse-

vol qüestió que sorgeixi sota qualsevol dret pot ser objecte d'una sentència concloent, és obvi que seria envà 

guiar l'acció d'un mateix en base al Dret si els tribunals, quan la qüestió arribi a judici, no apliquen el Dret i 

actuen en base a altres raons
97

.” Així, per determinar que el principi de sotmetiment a Dret s'ha satisfet, caldrà 

estudiar la decisió adoptada, moment en el qual la motivació adquireix una importància fonamental
98

.  

El Prof. Philip Soper proposa considerar els tribunals com a organismes de justificació més que com a orga-

nismes d'aplicació del Dret
99

.  
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Segons aquest autor, “el jutge pretén arribar a una solució justa atenent a les pautes marcades pel Dret i, per la 

consecució d'aquest objectiu, té la responsabilitat de justificar la forma en la que imposa la seva decisió
100

.” 

L'any 1969, Jehan de Malafosse pronunciaria les següents paraules: “la motivació és, abans de res, informar, 

és a dir, suscitar la confiança de la opinió pública. És igualment un fre, si no a l'arbitrarietat d'alguns, a l'equi-

tat del jutge que haurà de coordinar la seva opinió amb la llei i reflexionar una mica més sobre una decisió que 

haurà d'explicitar després
101

.” La motivació es tracta doncs, d'una activitat pròpia dels jutges. En aquest sentit, 

Piero Calamandrei assegura que “el jutge no pot conformar-se amb donar ordres; no es pot limitar al sic volo, 

sic iubeo (així ho vull, així ho mano), pronunciat des de dalt del seu setial, sinó que ha de baixar al nivell del 

justiciable, i alhora que li mana ha de pretendre explicar-li la racionalitat de l'ordre. Des del moment en el que 

la justícia ha descendit del cel a la terra i s'ha començat a admetre que la resposta del jutge és paraula humana 

i no un oracle sobrenatural i infal·lible, que s'adora i no es discuteix, l'home ha sentit la necessitat d'emprar 

raons humanes per declarar la justícia dels homes
102

.” 

El cert però, és que, tal i com afirma Álvaro Gil-Robles, la motivació és un concepte jurídic indeterminat
103

. 

És per això que, si bé tribunals i manuals doctrinals intenten delimitar el seu contingut, a nivell convencional 

s'ha de ser extremadament curós en establir-ne els límits. Abans d'entrar de ple en la motivació que en l'actua-

litat realitza el Jutge Únic assistit pel Relator no judicial, tractaré de realitzar un apropament a les funcions de 

la motivació i a les diferències entre què pot considerar-se com una motivació suficient i què pot entendre's 

com a motivació completa.    

 

3.1.3. Funcions de la motivació 

En termes generals, pot entendre's la motivació com la documentació de les raons lògiques i jurídiques que 

justifiquen una determinada decisió. És possible però, que aquesta definició resulti insuficient. Si bé pot resul-

tar satisfactòria des del punt de vista endoprocessal, no recull les finalitats extraprocessals que persegueix. 

Sobre l'origen de les funcions endoprocessals i extraprocessals de les sentències, Colomer indica que fou un 

fenomen conegut com a exprimere causam in sententia de gran difusió a l'Europa dels segles XIII-XVIII, 

especialment a Itàlia
104

.  
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Aquest fenomen consistia en afegir a la decisió els anomenats 'motius rotals', és a dir, els emanats de la Rota 

romana, que per una banda tenien la funció de protegir els interessos de les parts mitjançant el seu coneixe-

ment dels motius de la sentència (endoprocessal) i, d'altra banda, pretenien tutelar els interessos del poble o 

Forum a través del coneixement dels motius de la sentència com a eventual precedent judicial o com a mer 

exemple de justícia del cas concret (funció extraprocessal). 

Des del punt de vista endoprocessal, Taruffo ofereix diverses raons de per les quals una norma imposa l'obli-

gació de motivar una sentència civil. Per una banda, una funció respecte de les parts que es pot considerar des 

d'una doble perspectiva: la primera, consistent en l'objectiu de persuadir les parts, en especial la part perdedo-

ra, de la bondat i la justícia de la decisió, i transmetre la certesa de que s'han valorat els fonaments presentats. 

La correcta consecució d'aquesta primera perspectiva de la persuasió comportaria un important descens en el 

recursos, doncs les parts quedarien satisfetes, si més no, des del punt de vista intel·lectual de la decisió presa. 

La segona, té a veure amb el fet que la motivació constitueix la garantia de qualsevol impugnació ulterior de la 

sentència, doncs és precisament a la motivació on poden identificar-se de manera més precisa els vicis d'una 

decisió que vol ser recorreguda
105

. 

Una altra funció endoprocessal de la motivació consisteix en una obligació vers el jutge que potencialment 

pugui conèixer del recurs ja que la motivació és necessària per a que aquest pugui jutjar millor els fonaments 

de la decisió recorreguda. També es pot parlar de que la motivació vers el jutge del recurs pot complir una 

certa funció persuasiva del contingut de la decisió. Nogensmenys, aquesta funció no és útil a l'hora de criticar 

les resolucions d'inadmissibilitat que realitza el Jutge Únic ja que aquestes, de moment, no admeten la possibi-

litat de poder ser impugnades. A més, la motivació desplega una funció de seguretat jurídica, correctora de 

l'arbitrium iudicis: intensifica les deliberacions dels jutges i els obliga a profunditzar en la motivació. 

La funció extraprocessal, per la seva banda, té lloc en l'àmbit extern del procés i està dirigida a controlar el 

comportament funcional dels òrgans jurisdiccionals
106

. Aquesta funció s'expressa de diverses formes: fent 

accessible a la opinió pública el control sobre la funció jurisdiccional, a través del principi de publicitat i ma-

nifestant la vinculació del jutge independent amb la Llei, qüestió necessària a l'hora de determinar possibles 

responsabilitats de caràcter administratiu, civil o penal per l'exercici irregular o arbitrari de les seves funcions.  

També resulta interessant una altra funció que menciona Muñoz Sabaté, segons el qual, la motivació es basa 

en reforçar la interrelació personal del trípode antropològic sobre el que descansa el procés Jutge-Advocat-

Justiciable: “la motivació de la sentència representa una conducta vicariant per l'advocat; és un acte de corte-

sia, una recíproca deferència del jutge envers a qui, fins el darrer moment, ha carregat amb la tasca de motivar. 

Contribueix a mantenir les bones relacions i a suscitar la mútua confiança entre ambdues professions jurídi-

ques
107

.”  
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Per últim, és indubtable entendre la tasca de motivar com un criteri que contribueix a la legitimitat i a l'autori-

tat de l'òrgan emissor de la resolució o sentència. Tal i com posa de manifest Ferrajoli, el poder judicial, en 

contrast amb altres poders públics, no admet una legitimació de caire representatiu o consensual, sinó només 

una legitimació de caire racional i legal, precisament pel reconeixement de la qualificació jurídica exigida a 

les motivacions dels seus actes
108

. Si bé el Parlament posseeix una legitimitat d'origen, el jutge té una legitimi-

tat d'exercici; mentre al primer se'l controla a través de la seva elecció, al segon se'l controla principalment a 

través del seu comportament. A més, en el context del Tribunal Europeu de Drets Humans o del Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea, cal tenir present que els jutges no tan sols s'adrecen al litigant o a la opinió públi-

ca, també ho fan vers els Estats membres i els jutges que integren el sistema judicial nacional
109

. 

 

3.1.4. La motivació suficient i la motivació completa 

El requisit que de Asís considera essencial per l'existència de motivació suficient és l'existència d'un organis-

me competent que sigui imparcial i que expressi la decisió de manera pública i intel·ligible. En la motivació 

suficient, existeix un argument principal però no un argument de recolzament. L'argument principal conté les 

dades del cas, la conclusió a la que s'arriba i la regla que serveix per explicar com s'ha arribat des de les dades 

a la conclusió
110

. En resum, es tracta d'adduir raons en favor de la regla aplicada. 

La motivació completa, per la seva banda, conté un conjunt d'elements imprescindibles per entendre que una 

decisió vàlida ha estat racionalment motivada. A la publicitat de les dades, les regles i la conclusió, s'hi afe-

geixen la publicació dels enunciats normatius, els criteris interpretatius i els criteris de justificació que servei-

xen per motivar la decisió presa. Aquests nous elements són els que formen el que anteriorment denominàvem 

com a argument de recolzament i tenen com a objectiu justificar la regla emprada a l'argument principal
111

.  

Per últim, diversos autors han analitzat supòsits tractats per la jurisprudència del TC espanyol sobre supòsits 

en els que la motivació emprada no es considera suficient
112

. A continuació, analitzo succintament aquests 

límits per tal de poder establir, amb posterioritat, una relació anàloga respecte de la motivació realitzada per 

part del Jutge Únic.  
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En primer lloc, en la motivació per formularis, l'òrgan jurisdiccional empra fórmules estereotipades sota les 

quals es subsumiran posteriorment una varietat de supòsits. En aquest sentit, Colomer senyala els requisits que 

el TC ha vingut exigint per acceptar-ne el seu ús a nivell intern
113

: justificar que el jutge hagi tingut coneixe-

ment del cas i que sigui congruent amb l'objecte del litigi
114

. A més, la jurisprudència constitucional ha adver-

tit la prudència en la pràctica d'aquest tipus de motivació i l'ha relegat a casos senzills i que no precisin d'una 

argumentació complexa. 

En segon lloc, també s'ha plantejat la possibilitat de que una motivació fos implícita. Aquesta situació no és 

comparable amb el silenci judicial sinó que consisteix en la carència explícita de justificació que ha d'inferir-

se de forma implícita tenint en compte la resta de raonaments de la resolució. 

Finalment, la motivació per relationem pot donar-se en dos supòsits: per una banda, quan un tribunal superior 

aprofita la justificació continguda a la instància inferior, realitzant així una mena de reenviament a allò esta-

blert a la sentència impugnada
115

. Aquest primer supòsit és criticable, doncs es pot exigir al jutge que coneix 

del recurs que la seva motivació sigui pròpia, autònoma i elaborada sobre els fonaments que han motivat el 

recurs, no pas sobre els fonaments presents a la demanda resolta pel jutge de l'òrgan inferior. D'altra banda, el 

segon tipus de motivació per relationem consisteix en el fet que el tribunal es refereixi a fonaments continguts 

en una altra sentència del mateix òrgan, remetent-se així, la motivació a la pròpia jurisprudència. 

 

3.2. La motivació del Jutge Únic a la pràctica 

Com hem vist amb anterioritat, el procés al qual es sotmet una demanda que acaba essent declarada inadmis-

sible acaba amb la recepció del demandant d'una carta en la que se l'informa que la seva demanda ha estat 

inadmesa. Un exemple d'aquesta carta pot trobar-se a l'Annex 3 d'aquest treball. 

Cal senyalar però, que el contingut d'aquesta carta no és uniforme i respon a la discrecionalitat del lletrat, el 

Relator no judicial que la signa i les modificacions que hi pugui haver afegit el Jutge Únic.  

Degut a que les resolucions d'inadmissió no es publiquen, és molt complicat poder fer una comparativa gene-

ral sobre les exigències que cada Jutge Únic demana per tal d'inadmetre una demanda
116

. És per això que em 

centraré en el model emprat per inadmetre demandes provinents de l'Estat espanyol. 

La qüestió essencial és saber si el Jutge Únic, com a responsable final de la decisió d'inadmissibilitat, té l'obli-

gació de motivar. L'apartat primer de l'article 45 del CEDH estableix que les sentències, com també les reso-

lucions que declarin demandes admissibles o inadmissibles, han de ser motivades.  
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Tenint en compte aquest precepte, la pregunta és si podem considerar que una afirmació del tipus a la llum del 

conjunt d'elements en la seva possessió i en la mesura que és competent per decidir sobre les queixes formu-

lades, el Tribunal ha considerat que la seva demanda no compleix amb els requisits d'admissibilitat establerts 

als articles 34 i 35 del Conveni pot considerar-se suficient com per determinar que la decisió d'inadmissibilitat 

és motivada
117

. 

Certament es tracta d'un afer controvertit doncs, tal i ha assenyalat encertadament Gil-Robles, la motivació de 

la que parla l'article 45 del Conveni “és un concepte jurídic indeterminat; no es fixa ni el contingut, ni el grau 

d'intensitat que ha de tenir aquesta motivació
118

.” Per tal de formar una opinió sobre aquesta qüestió, a conti-

nuació s'exposen diverses sentències i decisions emeses pel TEDH, així com opinions d'experts que coneixen 

de primera mà el sistema o bé hi intervenen directament com actors durant el procediment que duu una de-

manda a ser inadmesa per part d'un Jutge Únic
119

. 

En el seu àmbit jurisprudencial, el TEDH ha determinat que que l'art. 6.1 del Conveni inclou una obligació als 

tribunals a motivar les seves decisions
120

. A Hiro Balani c. Espanya
121

 i a  Ruiz Torija c. Espanya
122

, el Tribu-

nal estableix que l'article 6.1 del Conveni obliga els tribunals (nacionals) a raonar les seves sentències; si bé 

no pot considerar-se com una exigència de contestar detalladament cada argument i l'abast d'aquesta obligació 

de motivar pot variar d'acord la natura de la decisió. Al Cas Suominen c. Finlàndia
123

, el TEDH determina 

que, d'acord amb la jurisprudència respecte del principi d'administració de justícia adequada, les sentències de 

jutjats i tribunals han d'exposar de forma adequada les raons en què es basen.  

A més però, el Tribunal emfasitza que una funció addicional de l'obligació de motivar és demostrar a les 

parts que han estat escoltades –i continua afirmant que– és tan sols a partir d'una decisió raonada que pot 

haver-hi un escrutini públic sobre l'administració de justícia. Raonaments similars han estat exposat pel 

TEDH a Salov c. Ucraïna
124

 i a Cas Fomin c. Moldàvia
125

. 
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El cert però, és que l'existència de motivació en gran part d'aquests casos rau en la impossibilitat d'actuació 

d'un tribunal jeràrquicament superior. De fet, si el TEDH hi falla, és com a conseqüència de l'estreta relació 

que té la necessitat de motivar de l'article 6.1 del Conveni amb la possibilitat d'accedir a un recurs ulterior 

prevista a l'article 13 del CEDH
126

. Front aquesta realitat doncs, el TEDH podria esgrimir que el Jutge Únic no 

té necessitat de motivar, doncs la resolució d'inadmissió no permet ser recorreguda. Nogensmenys, la motiva-

ció d'una decisió, com hem vist, no tan sols té una vessant endoprocessal. 

Respecte de l'obligatorietat de motivar les resolucions d'inadmissió, Karen Reid afirma que “el Conveni parla 

de motius, no parla motius estereotipats. Hi ha motivació. Jo diria que no donem el que alguns pensen que són 

motius suficients, però donem motius.” Atenent a la jurisprudència del Tribunal, Reid manifesta que “no veig 

per què hauríem de donar més motius dels que dóna un Tribunal Suprem (o Constitucional si existeix) d'un 

sistema nacional
127

.” En relació amb la jurisprudència esmentada per Reid, Francisco Ruiz-Risueño exposa 

que “el TEDH ha afirmat que els tribunals nacionals de darrera instància poden rebutjar demandes tan sols 

citant la disposició corresponent que així ho permet quan no hi hagi cap mena de perspectives d'èxit de la ma-

teixa
128

.” 

Així doncs, si bé la motivació és discutible, el que fa el Tribunal és aplicar-se una jurisprudència dirigida als 

tribunals nacionals que li permet realitzar una motivació molt breu en la que certament el demandant no sabrà 

exactament els motius. Aquestes darreres reflexions són certes. En el cas de l'Estat espanyol, el Tribunal 

Constitucional inadmet recursos d'empara per mitjà de providències que es limiten a remetre la legislació apli-

cable, en aquest cas, els articles 50.1 a) en relació amb l'article 44.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octu-

bre, del Tribunal Constitucional (LOTC)
129

.  

De fet, no apareix a la LOTC cap obligació de motivar aquestes providències si bé sí és obligatori motivar les 

inadmisions de qüestions d'inconstitucionalitat (art. 37) o les inadmisions de conflictes en defensa de l'auto-

nomia local (art. 75 quinque). Tal i com explica Juan José Bonilla, “aquestes providències de rebuig, tant de 

les Sales com de les Seccions es limitaran a especificar el requisit incomplert. Ni són motivades, ni es publi-

quen al BOE (...)
130

.”  
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En sentit similar s'expressa Ana Espinosa qui, amb tot, incideix en el fet que diversos autors han destacat les 

inconveniències d'aquesta decisió en tant que “(quan) el Tribunal Constitucional actua en aquests processos 

d'empara com un òrgan judicial està vinculat també per l'obligació de motivar les seves resolucions, que es 

deriva del dret a la tutela judicial efectiva de les parts i de que és un dels elements objectius essencials de tot 

procediment
131

.” Per la seva banda, en aquells casos en els que l''incompliment dels requisits d'admissibilitat 

són evidents, Francisco Javier Matía sosté però que “serà suficient senyalar el criteri incomplert per satisfer 

l'obligació de motivar
132

.” Pel contrari, quan l'incompliment no sigui evident, no hi haurà prou amb senyalar el 

criteri. En concret Matía es refereix al criteri de 'l'especial transcendència constitucional', donat que aquest 

criteri ha de tenir una motivació que justifiqui la seva concurrència. És per això que alguns autors han advertit 

de la possibilitat que el TEDH consideri aquestes providències contràries al dret del recurrent a un judici equi-

table consagrat, com hem vist, a l'article 6 del CEDH
133

. 

Sistemes judicials tant diferents com el del Regne Unit segueixen fórmules de motivació que també són molt 

succintes. En el cas de la Cort Suprema de Regne Unit (UKSC), l'article 3.3.1 de la 'Practice direction 3' dis-

posa que (...) el Panell d'Apel·lacions dóna un motiu per decidir que la demanda és inadmissible
134

. Amb tot, 

aquest motiu que efectivament es dóna a la UKSC és mínim i normalment conté una declaració de l'estil el 

permís per recórrer és denegat perquè la demanda no planteja una qüestió de Dret públic important
135

. 

Interrogada sobre la possibilitat que una motivació tant dèbil com la que ofereix el Jutge Únic pogués signifi-

car una esquerda en la pedra angular del sistema que és el dret de petició individual, Reid responia afirmant 

que “el dret de petició individual és la pedra angular del sistema, no pas el dret a la decisió individual. La gran 

majoria dels casos que arriben al Tribunal són absolutament i clarament inadmissibles, parlem d'un 92%. La 

bellesa del dret de petició individual és que està obert a tothom. Amb tot però, hi ha molts individus amb pro-

blemes i molts d'aquests problemes, que tenen a veure amb causes socials o laborals, no els podem solucionar; 

i encara menys en els temps d'austeritat que vivim.” No obstant però, assegura que “això no treu que no sigui 

bo que es tingui algú a qui queixar-se, però pel mer fet de que tots els ciutadans del Consell d'Europa poden 

fer-ho, hem de ser molt i molt rigorosos en el nostre procés de selecció.” Reid, justifica aquesta argumentació 

esgrimint que “som una jurisdicció supervisora. Idealment, ningú hauria de dirigir-se al Tribunal perquè tot es 

fixaria a nivell domèstic. En un món ideal, si tens un problema, hauries de tenir-ne el remei al teu Estat
136

.”  
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I acaba reflexionant: “la ironia és que si algú presenta un cas que és clarament inadmissible, amb sort, rebrà la 

decisió en un termini d'entre 3 i 6 mesos. Però aquells casos reals, aquells que requereixen major reflexió, 

poden tardar en resoldre's 3 anys amb sort.
137

” 

L'opinió d'Anna Maria Mengual sobre la controvertida motivació que dóna el Jutge Únic és que “la decisió 

d'inadmissió que s'envia al demandant duu una part de motivació. Altra cosa és què conté aquest paràgraf i 

fins on volem arribar. A nivell intern, les decisions que es prenen estan molt ben motivades. Les notes que 

analitzo estan molt ben motivades. Però és cert que el demandant no rep el mateix text que es troba en aques-

tes notes.” Preguntada sobre si la decisió està motivada, Mengual afirma que “sí ho està, malgrat el demandant 

no rebi el mateix grau de motivació
138

.” 

Segons la seva experiència personal de 14 anys de treball al Tribunal, quan la figura del Jutge Únic no existia, 

els Comitè de 3 jutges enviaven una resolució d'inadmissibilitat que acostumava a tenir dues pàgines. Ara són 

tres línies. “L'única excepció que es fa són les demandes prematures en les que el paràgraf no és el mateix 

perquè s'entén que el demandant pot tornar i, per això, se l'informa de que un cop esgotades les vies internes 

podrà tornar a presentar una demanda front el TEDH si així ho desitja.
139

” 

Per la seva banda, Ruiz-Risueño declara que en els seus quatre anys d'experiència ha presenciat una evolució 

reduccionista de la motivació: “si bé abans tampoc s'especificaven els fets, sí es feia explícit quin era el requi-

sit d'admissibilitat que no havia complert el demandant.” Però creu que “cal posar en connexió el grau de mo-

tivació amb haver gaudit d'un recurs efectiu. Si l'organisme d'apel·lació ha motivat bé una resolució, crec que 

pels organismes superiors, que tenen més aviat una funció revisora del Dret i no tant d'anàlisi dels fets, l'exi-

gència de motivació pugui ser menor
140

.”  

En aquest sentit, Mallol opina que l'exigència de motivació, en tant que el Tribunal Europeu és un tribunal 

superior, es pot considerar satisfeta amb les referències que es fan a la carta: “la funció del TEDH és diferent a 

la d'altres tribunals nacionals; aquí, a priori, no estem entrant a analitzar els fets ni les proves, llavors, no es 

pot exigir la mateixa motivació perquè no disposem dels mateixos elements
141

.” 

La controvèrsia sobre la motivació que dóna el Jutge Únic és una qüestió sobre la qual diversos experts han 

mostrat la seva desconfiança o, fins i tot, la seva inconformitat. El darrer gran fòrum en el que es produïren 

pronunciaments sobre el tema, fou a la Conferència d'Oslo: 'Debat sobre el futur a llarg termini del Tribunal 

Europeu de Drets Humans', que tingué lloc els dies 7 i 8 d'abril de 2014 i que forma part de l'apartat d'aquest 

treball sobre 'El futur del TEDH'. 
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Més enllà del greu problema que suposa la motivació actual del Jutge Únic però, pot estendre's una ombra de 

cert dubte o, si més no, de cert escepticisme sobre la figura del Jutge Únic. Aquest fet es deu al gran poder del 

que el Jutge Únic disposa. En opinió de Jorge Malem, “l'obligació de motivar tingué sempre la finalitat de 

limitar el poder del jutge. En el cas del Jutge Únic, com podem saber que el jutge inadmet per les raons expo-

sades pel lletrat? Donat que no es motiva, no es poden conèixer les raons per les quals s'ha inadmès una de-

manda
142

.” 

A més, amb anterioritat a l'entrada en vigor del Protocol nº 11, la tasca d'inadmissibilitat era duta a terme prin-

cipalment pels Comitès de 3 jutges. En l'actualitat, l'article 28 del Conveni encara preveu la possibilitat de que 

un Comitè de 3 jutges declari inadmissible una demanda individual. No obstant, aquesta decisió s'ha de pren-

dre per unanimitat dels jutges i la decisió està molt més elaborada que les dictades pel Jutge Únic
143

. En aquest 

punt, també caldria incidir en què la potestat d'inadmentre una demanda individual també la tenen les Sales, 

així com la Gran Sala. Malgrat no hi arribin gaires demandes, doncs normalment significaria que han estat 

remeses pel Jutge Únic i posteriorment per un Comitè de 3 jutges, hi ha casos en els que s'ha decidit alçar el 

cas a una Sala per així poder aclarir certs punts de la jurisprudència i, per tant, tenir l'oportunitat de fer públi-

ques les raons per les quals aquell cas s'inadmet; és a dir, es cerca un efecte pedagògic
144

. 
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Capítol IV 

4.1. El futur del TEDH 

L'informe explicatiu del Protocol nº 14 adverteix que les mesures previstes poden resultar ser “insuficients per 

impedir que el sistema del Conveni arribi a la paralització total
145

.” Per aquest motiu, el punt 2 de la Declara-

ció resultant de la 3ª Cimera de Caps d'Estat i de Govern del Consell d'Europa que tingué lloc a Varsòvia els 

dies 16 i 17 de maig de 2005, confirmà que les mesures contingudes al Protocol nº 14 eren propícies a curt 

termini però que serien necessàries altres a llarg termini per tal d'assegurar l'eficàcia del sistema del Conve-

ni
146

. En aquesta cimera, s'acordà la creació d'un Grup de Savis que s'encarregaria d'elaborar una estratègia per 

garantir la viabilitat del Tribunal en el futur. Per la seva banda, el Comitè Director pels Drets Humans crearia 

diversos sots-comitès encarregats d'estudiar i realitzar propostes. 

Són moltes les propostes que s'han donat per millorar el sistema del Tribunal. A continuació en destaco les 

que potencialment tindrien un major impacte sobre un demandant individual. En primer lloc, algunes propos-

tes tenen a veure amb una renovació del sistema de filtratge del Tribunal. L'Informe Intern d'Activitat del 

CDDH d'entre el 21 de març a l'1 d'abril de 2011 dóna tres propostes compatibles entre elles, per millorar 

l'actual sistema de filtratge
147

. Cada proposta es diferencia segons qui hauria de ser responsable de dur a terme 

l'exercici de filtratge
148

. La primera, concep la possibilitat de que sigui un lletrat experimentat del Registre, 

possiblement sota la supervisió d'un jutge, el que tingui competència per rebutjar la majoria de casos clara-

ment inadmissibles. Aquest enfocament seria el més flexible de tots, doncs evitaria el nivell de decisió que 

presenta el sistema actual exigint la participació del Jutge Únic. D'altra banda però, l'inconvenient obvi seria 

que la majoria de les decisions d'inadmissibilitat no serien resoltes per un jutge; un clar retrocés respecte de la 

judicialització del mecanisme de control introduït pel Protocol nº 11
149

. La segona proposta té a veure amb 

confiar a una nova categoria de jutge, dedicat, potser de forma exclusiva, a aquesta tasca d'inadmissió. Aquest 

enfocament retindria el caràcter judicial de la presa de decisions en el sí del mecanisme de control del TEDH, 

tot alliberant temps dels jutges existents que passarien a dedicar-se a treballar sobre aquells casos admissi-

bles
150

. Per últim, la darrera proposta consistiria en la creació de jutges ad litem, un sistema propi del Tribunal 

Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia, que consisteix permetre al Tribunal veure's reforçat amb jutges 

temporals
151

.  
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Altres documents, com l'Informe Final del CDDH sobre mesures que requereixen esmena del CEDH de 10 de 

febrer de 2012, preveuen mesures recurrents en els fòrums de debat sobre el futur del TEDH
152

. D'aquestes, en 

despunten la introducció d'una taxa pels demandants que vulguin accedir al Tribunal, fer obligatòria la repre-

sentació legal dels demandants
153

 o la introducció d'una sanció dirigida a castigar els demandants que presen-

tin casos inútils
154

. En aquest mateix informe, també es senyala la possibilitat de facultar el Tribunal de discre-

cionalitat per decidir quins casos prendre en consideració
155

. Aquesta situació, si bé no és més que una equipa-

ració de les potestat de les que gaudeixen la majoria de tribunals superiors dels Estats contractants, comporta-

ria un canvi radical del sistema actual ja que prevaldria l'interès del Tribunal per sobre dels drets continguts al 

Conveni Europeu. 

D'altra banda, recentment tingué lloc la Conferència Anual organitzada per 'PluriCourts' sota els auspicis del 

Consell d'Europa a Oslo. Tal i com apunta Alice Donald, alguns participants van mostrar la seva preocupació 

sobre la pràctica del Tribunal de rebutjar una alta proporció de les demandes 'manifestament infundades' sense 

donar raons, pot estar agreujant la percepció sobre el seu problema de legitimitat
156

. Altres participants però, 

consideraren aquesta situació com inevitable. D'entre els actors de la Conferència d'Oslo que es mostraren 

especialment bel·ligerants amb les formes del Tribunal, en destaca el Prof. Başak Calı qui, durant el seu par-

lament, afirmà els principals problemes que es perceben des de fora del Tribunal són, entre d'altres, “la manca 

de motivació adequada de les decisions d'inadmissibilitat i la manca de qualitat o claredat de la motivació
157

.” 

A més, segons Donald, el CDDH ha començat a reflexionar sobre una reforma integral que podria crear un 

tribunal radicalment diferent; dictant menys sentències relatives tan sols a violacions generalitzades, proble-

mes sistèmics i estructurals, i sobres qüestions importants referents a la interpretació i aplicació del Conveni 

Europeu de Drets Humans.  

Sobre totes aquestes qüestions es pronuncia David Milner, Cap de la Unitat de Reforma del TEDH del Consell 

d'Europa
158

. Respecte d'aquesta darrera qüestió relativa a un canvi radical del Tribunal, Milner pensa que 

“probablement hi hagi un acord generalitzat sobre el fet que, preferiblement, el Tribunal hauria de tractar 

menys casos: violacions massives, qüestions d'interpretació del Conveni, etc., però no la gran massa de casos 

de no prioritaris i repetitius que les Sales han de gestionar actualment.  
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Però aquest és l'ideal; en el món real, estem lluny d'això. El procés de reforma té en compte la situació real i és 

molt improbable avançar-se al resultat del procés. De moment, fins que no hi hagi un canvi radical en la situa-

ció nacional, en l'estat d'aplicació en el que es troba el Conveni per part dels Estats, no hi haurà un canvi sob-

tat en la naturalesa de la càrrega de treball del mecanisme de control
159

.” 

Pel que fa a les idees recurrents de la imposició d'una taxa per accedir al Tribunal, fer obligatòria l'assistència 

lletrada o sancionar els casos inútils, Milner afirma que “com a mínim, hi ha oposició política a totes aquestes 

propostes, així que no veig un acord en un futur pròxim. També s'ha plantejat la possibilitat de sancionar eco-

nòmicament aquells Estats que, de forma persistent, es neguen a executar allò jutjat; proposta que té un fort 

suport entre alguns Estats i una forta oposició entre d'altres. Cap d'aquestes propostes desapareixen mai de 

l'ordre del dia, però mai s'aproven. Segurament però, la proposta sobre la qual s'ha discutit més abastament 

sigui al representació legal obligatòria. La principal objecció és que hi hauria d'haver algun tipus d'assistència 

lletrada per als demandants sense recursos. En aquests casos, el problema seria: qui hauria d'administrar i pro-

porcionar l'assistència jurídica? Els candidats més obvis són els Estats membres. Però tinguem en compte que 

aquesta situació es donar per per als casos que presumiblement han estat rebutjats per totes les instàncies naci-

onals. Darrere de tot això també hi ha una qüestió de pressupost. D'on haurien de provenir els fons per a 

aquesta assistència jurídica? A més, estem al corrent de que als Països Baixos hi ha assistència jurídica als 

demandants que volen recórrer al Tribunal d'Estrasburg, però aquest fet no ha donat lloc a una disminució en 

el nombre de casos
160

.” 

Respecte les propostes relatives a autoritzar lletrats experimentats per prendre decisions finals sobre  deman-

des clarament inadmissibles o encomanar la tasca de filtratge a una nova categoria de jutges, Milner manifesta 

que “sobre la possibilitat de dotar d'aquesta facultat a lletrats experimentats del Tribunal, encara hi ha una 

mica de suport. No obstant, un acord en aquest sentit representaria un canvi fonamental pel que fa als principis 

bàsics del sistema de la Convenció. Si vostè relaciona l'article 34 amb els articles 27 a 29 del Conveni, es con-

clou que totes les demandes seran resoltes per un jutge. Així, donar aquestes facultats a personal del Registre 

significaria violar aquest principi
161

.”  

Alguns dirien que no estem gaire lluny d'aquesta situació actualment, doncs el sistema del Jutge Únic s'admi-

nistra de manera que la major part del treball és realitzat pel Registre i el grau d'implicació dels jutges indivi-

duals és lleu. Al capdavall però, la decisió acaba essent responsabilitat d'un jutge. “Respecte de la proposta 

relativa a crear una nova categoria de jutges, aquesta es va deixar en suspens. Al setembre de 2011, hi havia 

més de 160.000 demandes individuals i era vist com un problema massiu. L'expectativa era que el Protocol nº 

14 no seria suficient i que hi hauria la necessitat d'augmentar la capacitat del Tribunal, especialment pel que fa 

a aquests casos. Però llavors, el Tribunal va anunciar que a través de la forma en què s'estava aplicant el Pro-

tocol n º 14, s'espera que sigui possible resoldre aquest endarreriment.  

                                                           
159

 Ibidem. 
160

 Ibidem. 
161

 Ibidem. 



44 
 

Per tant, en adonar-se que no hi havia necessitat de seguir examinant el filtratge dels casos de Jutge Únic, el 

CDDH va canviar el seu èmfasi vers la proposta d'introduir nous magistrats per a una gamma més àmplia de 

casos. Però, de moment, es tracta d'una possibilitat que ha quedat en suspens en gran mesura a causa de les 

seves implicacions: més jutges equival a més personal, i tot això costa molts diners
162

.” 

Per últim, preguntat sobre si la motivació que dóna el Jutge Única a l'hora d'inadmetre demandes és suficient, 

Milner respon que “és una qüestió que ha estat criticada. És un tema que certament analitzarem en el context 

de la forma en la què el sistema del Jutge Únic s'ha implementat
163

.” 

La reforma del Tribunal en el sí del Consell d'Europa és dirigida per un organisme especialitzat i dependent 

del CDDH anomenat Comitè d'experts sobre la reforma del Tribunal (DH-GDR). El treball que duu a terme 

aquest organisme es prepara en petits grups de redacció que es dediquen a temes específics i van des del GT-

GDR-A al GT-GDR-G. Les tasques a les que s'ocupen aquests grups són molt diverses i van des de l'avaluació 

dels efectes del Protocol nº 14 (GT-GDR-A), passant per la realització d'un guia de bones pràctiques en matè-

ria de recursos interns (GT-GDR-D), fins l'estudi de mesures més eficaces en relació amb aquells Estats que 

no apliquen les sentències del Tribunal en el moment oportú (GT-GDR-E). No obstant, el grup més pràctic 

serà l'encarregat de preparar un projecte d'informe on s'incloguin les opinions i possibles propostes sobre el 

futur del sistema del Conveni: el GT-GDR-F (grup 'F'). El mencionat projecte d'informe haurà d'entregar-se 

per examinació del plenari del Comitè d'experts sobre la reforma del Tribunal no més tard del 15 de març de 

2015, seguidament serà examinat i adoptat pel CDDH i, finalment, serà tramès al Comitè de Ministres
164

. 

No obstant, aquest grup no tan sols té en compte les directrius i temes marcats al document GT-GDR-

F(2014)001, també ha pres en consideració les contribucions realitzades per individus o organitzacions respec-

te de la reforma del Tribunal
165

. Del total de 120 contribucions, les més interessants a l'objecte del present 

treball són aquelles referents a la crítica a la manca de motivació donada pel Jutge Únic a l'hora de decidir 

sobre la inadmissibilitat d'un cas
166

; les crítiques sobre la interpretació del Tribunal respecte de l'aplicació del 

criteri d'admissibilitat de la demanda 'manifestament infundada'
167

; i aquelles contribucions que han expressat 

la seva preocupació respecte de l'estricta aplicació del renovat article 47 del Reglament del Tribunal
168

. 
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La segona trobada del grup 'F', entre els dies 14 i 16 de maig de 2014, acaba amb un informe de la reunió en el 

que s'indiquen l'ordre del dia, la llista de participants, l'agenda adoptada i una breu identificació dels punts 

forts i debilitats del sistema actual
169

.  

Respecte aquest darrer punt, en destaca la identificació de problemes relacionats amb el Jutge Únic: les tensi-

ons entre l'eficiència en dictar decisions (punt fort) i el grau de motivació i la seva percepció per part de l'o-

pinió pública (debilitat). 

Durant aquesta segona trobada del GT-GDR-F es realitzà una llista provisional de qüestions identificades pel 

grup rellevants per la preservació i, en el seu cas, reforç, del sistema actual
170

. Especialment rellevants per 

l'objecte d'aquest treball destaquen les qüestions relatives a la qualitat, motivació de decisions i sentències. 

Respecte d'aquest tema, el grup 'F' realitza un seguit de consideracions succintes que, previsiblement, confor-

maran la base del seu treball per tal d'assolir amb el seu deure de presentar un projecte d'informe amb les se-

ves opinions i propostes
171

. Una primera consideració, és la que considera que el Tribunal ha de tenir cura en 

assegurar els seus objectius relatius a la reducció del nombre de casos, que aquest fet no amenaci la qualitat 

de les seves sentències, incloent les decisions de Jutge Únic, sovint criticades per no ser suficientment motiva-

des i, per tant, mancant en transparència. Una altra qüestió identificada pel grup 'F' és la necessitat de fer un 

esforç educatiu en benefici dels demandants/representants, sobretot en l'elaboració de les cartes que indiquen 

la decisió del Tribunal. Hi afegeix també el fet que el Tribunal ha adoptat funcions cada vegada més variades 

(...), però segueix sent objecte de debat si el Tribunal és prou especialitzat i es beneficia dels recursos sufici-

ents com per exercir aquestes funcions de manera satisfactòria, sense comprometre la qualitat de les seves 

sentències. Per últim, en poques paraules fixa la darrera qüestió: la motivació detallada a les decisions d'in-

admissibilitat de demandes. 

Per descomptat, la discussió i les opinions pròpies dels experts del grup 'F' no trascendeixen en format de do-

cument públic. Afortunadament però, un dels seus membres, ha compartit les seves reflexions sobre gran part 

de les qüestions que s'han plantejat en aquest treball. Respecte del procediment pel qual el Jutge Únic inadmet 

una demanda individual, Álvaro Gil-Robles opina que “aquest sistema és molt discutible, per no dir que és un 

error la forma en la que es duu a terme. No és que la inadmissió no estigui fonamentada perquè el cas el veu 

prèviament un jurista, un Relator no judicial, el Jutge Únic i, entre tots, es discuteix sobre l'admissibilitat del 

cas. Donat que el treball es fa (referint-se al contingut de la 'nota de Jutge Únic'), quin inconvenient hi ha en 

traspassar els arguments a la carta? La carta actual és un error i no s'adonen de que el Tribunal ha de tenir 

també una funció d'educació jurídica. No suposa una gran càrrega, en comptes de motivar la inadmissió en un 

paràgraf, de fer-ho en dos o tres; entre d'altres coses perquè es poden fer models d'aquests paràgrafs, doncs les 

inadmissions són en un gran percentatge conseqüència de circumstàncies molt similars.  
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D'aquesta manera, el 'no' arriba al demandant amb un raonament en el que se li expliquen els motius pels quals 

la seva demanda ha estat inadmesa. L'efecte moral sobre l'individu que rep el 'no' és molt diferent si es tracta 

d'un 'no' mínimament fonamentat que si es tracta d'un 'no' perquè no. Tot això no costa res, elaborar uns 

quants paràgrafs tipus per fonamentar la manca de compliment de requisits formals i citar jurisprudència del 

Tribunal per aquells casos sobre criteris substantius com la manca d'un perjudici greu
172

.” 

Precisament, sobre el nou criteri d'admissibilitat relatiu a la manca de 'perjudici significatiu', Gil-Robles afir-

ma que “cal anar especialment amb compte amb aquells casos en els que el Tribunal considera que no posse-

eixen del suficient contingut i interès per a ser tractats. Sobre ells es realitza una actuació discrecional en la 

que el jutge inadmet un cas que podria admetre. Aquesta actuació tan sols es pot justificar si s'informa al de-

mandant que no s'admet perquè així s'ha resolt en casos anteriors que comparteixen circumstàncies 

lars
173

.” 

En referència explícita al grau de motivació que ofereix el Jutge Únic, Álvaro Gil-Robles senyala que “aquest 

és un dels temes que estem tractant al Grup de Treball. Efectivament, cal alleugerir la resolució però sense 

generar un punt d'arbitrarietat que irrita enormement i que, a més, desqualifica una mica el Tribunal. Els dos 

paràgrafs actuals deixen una sensació d'indefensió al subjecte que ha recorregut i també un mal sabor de boca 

al jurista que l'informa perquè segurament pensi que la justícia hauria de ser d'una altra manera. La solució és 

tan senzilla com agafar un extracte d'aquesta motivació i col·locar-lo a la carta que s'envia al demandant. La 

motivació, avui, no és suficient. Per mi, el tema no és tant la manca de motivació suficient com que, potser, la 

rapidesa per resoldre no hagi deixat a la cuneta casos que hauria d'haver tractat el Tribunal. Amb tot, s'ha d'a-

nar vers una motivació mínima, doncs tampoc es pot caure en la trampa de motivar-ho tot perquè llavors el 

Tribunal tornaria a trobar-se en situació de col·lapse. El problema de veritat però, no és tant aquesta motiva-

ció, que és una irritació personal, sinó que no s'estan resolvent els casos que sí han de ser resolts. Els esforços 

no han de dirigir-se tan sols a eliminar la bossa de casos inadmissibles pendents; hem de dedicar esforços a 

aquells casos on hi ha una violació del Conveni i els quals tarden a resoldre's en quatre o cinc anys
174

.” 

Amb les vistes posades al futur, Gil-Robles apunta que “un altre tema greu és el mètode de funcionament in-

tern del propi Tribunal. Ara ja no es planteja un problema sobre el col·lapse, sinó sobre el romanent de casos 

importants que poden permetre el Tribunal elaborar una nova jurisprudència interpretativa més moderna del 

Conveni respecte del moment històric en el que ens trobem. El mecanisme intern fa que aquest procés sigui 

molt lent. Hem d'aconseguir resoldre sentències admisibles de fons, no en un termini de cinc o sis anys, sinó 

d'un o dos màxim. Una possible solució passaria per realitzar una reforma reglamentària que creés més Sales.  
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Es podria plantejar el problema de que les Sales dictessin sentències contradictòries però és fàcilment solucio-

nable ja que, abans de que la sentències es fessin públiques, un servei podria encarregar-se d'analitzar que no 

hi hagués contradiccions. A més, en el pitjor dels casos, sempre hi seria la possibilitat de recórrer a una 

apel·lació extraordinària a la Gran Sala per tal de que dicti la jurisprudència definitiva
175

.” 

Per tal de combatre l'efecte trucada i el conseqüent col·lapse del Tribunal, Gil-Robles subratlla que “poder 

evitar aquest efecte passa per intentar que els problemes es resolguin en origen, és a dir, en l'àmbit nacional. 

En primer lloc cal formar i informar els advocats sobre què és el Tribunal. En segon lloc, cal formar els jutges 

nacionals en el Dret contingut al Conveni i en la jurisprudència del Tribunal d'Estrasburg. Per últim, cal fer un 

intensiu treball amb els governs i els parlaments nacionals per a que no s'aprovin normes que vagin en contra 

dels principis del Conveni Europeu. Per tant, s'ha d'impulsar el treball amb l'advocacia, amb el poder judicial i 

amb el poder executiu. En resum, s'està treballant per a que arribin menys casos al Tribunal
176

.” 

Per últim, respecte de la futura entrada en vigor dels Protocols nº 15 i 16, Gil-Robles destaca que “torna a 

sorgir el principi de subsidiarietat que s'intentarà que formi part de l'exposició de motius del Conveni. Aquest 

fet té, per a mi, un perill: es tracta d'una situació oportunista que respon al fet que un Estat important s'està 

plantejant abandonar el Consell d'Europa perquè certes decisions dels seus tribunals nacionals són resoltes de 

manera diferent per part del Tribunal Europeu
177

. Malgrat ser una norma oportunista, no està de més, perquè 

és cert que el Tribunal d'Estrasburg, igual que el de Luxemburg, han de perdre la mania d'intentar resoldre-ho 

tot; fins i tot aquells casos que lògicament corresponen ser resolts a l'esfera nacional. Això però, no pot signi-

ficar que el Tribunal treballi coaccionat a l'hora de dictar una sentència per si un Estat es molesta
178

.” 
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Conclusions 

El sistema paneuropeu de protecció de Drets Humans continua avui essent essencial per a la convivència de la 

regió; no tan sols contribueix a garantir els drets fonamentals continguts al CEDH, també ha jugat un paper 

molt important en “la preservació de la pau a la zona
179

.” En els seus més de 50 anys d'història, el sistema ha 

anat evolucionant; adaptant-se, amb major o menor encert, als reptes que han suposat, principalment, la inclu-

sió dels Estats més orientals del continent. 

La necessitat de les funcions que realitza el Tribunal Europeu de Drets Humans està fora de dubte. El TEDH 

és una part central del sistema de garanties d'individus de territoris que es troben sota la jurisdicció del Consell 

d'Europa. També és inqüestionable la importància de la tasca interpretativa que duu a terme el Tribunal, així 

com el rol de garant de les víctimes de violacions de drets humans, les queixes de les quals, no han estat resol-

tes a nivell intern. Amb tot, donada la gran complexitat consubstancials al fet que el sistema pretén abastar una 

regió tan àmplia i diversa, i donades les exigències inherents a la capacitat d'adaptació als canvis socials, cul-

turals, polítics i econòmics de la zona, són encara moltes les millores que poden fer-se. Aquests canvis però, 

són lents, doncs són molts els actors que hi participen i múltiples les consideracions a tenir en compte. A con-

tinuació, intentaré posar de relleu algunes de les qüestions que s'han vist al llarg del treball i sobre les quals 

considero que és preceptiva una reforma per tal de millorar l'actual sistema de protecció de DDHH. 

El col·lapse del Tribunal es deu a una gran diversitat de motius: demandes repetitives, desconeixement de la 

jurisprudència del TEDH, insuficiència de recursos, entre d’altres; però sobretot, segons Gil-Robles, “es deu a 

la incorporació al Consell d'Europa d'una sèrie de països que venen de dictadures, sense cap mena de cultura 

jurídica, on la justícia era la justícia del partit que manava i amb conflictes armats en molts d'ells. Donat que 

els respectius sistemes jurídics nacionals no funcionaven, comencen a arribar casos de forma massiva a Es-

trasburg. Front la inexistència d'un òrgan encarregat de filtrar com era la Comissió, els casos comencen a 

acumular-se per milers
180

.” 

En aquesta reflexió sobre la millora del sistema, les responsabilitats han de ser compartides entre els deman-

dants, el Tribunal Europeu i els Estats que formen part del Consell d'Europa ja que si el Tribunal es troba en 

aquesta situació es deu, en gran mesura, al fracàs dels sistemes judicials interns de garantir els Drets recollits 

al CEDH. Un dels grans problemes que cal afrontar és el fet que els sistemes judicials dels Estats no apliquen 

correctament el CEDH ni la jurisprudència del Tribunal d'Estrasburg. La primera i més bàsica obligació que 

genera la ratificació del Conveni és precisament que els Estats part han de respectar i tutelar els drets d'aquells 

individus que es troben sota la seva jurisdicció. Aquesta idea primària del sistema de protecció de DDHH és 

fonamental per tal de que el sistema en sí pugui funcionar. Són els individus qui col·lapsen el TEDH o real-

ment són els Estats els qui, a través de la seva ineficiència judicial per satisfer la protecció d'uns Drets, duen a 

milers d'individus a demanar empara a aquest organisme internacional?  
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Aquest problema no es produeix tan sols amb anterioritat a l'accés per part d'un particular o grup de particulars 

al Tribunal d'Estrasburg sinó que també es dóna posteriorment: quan el TEDH condemna un Estat mitjançant 

sentència i aquest no dóna compliment al seu contingut.  

El control sobre l'execució de les sentència és competència del Comitè de Ministres, òrgan polític del Consell 

d'Europa que hauria d'implementar un sistema de sancions econòmiques dirigides a aquells Estats que, de 

forma persistent, es neguin a executar allò jutjat. Dissortadament, tal i com afirma Milner, “hi ha Estats que 

s'hi oposen
181

.” En aquest sentit, la Cort Interamericana de Drets Humans és més independent i efectiva que el 

TEDH, doncs fa un seguiment sobre l'aplicació de la sentència condemnatòria per sí mateixa
182

. 

La implementació del sistema del Jutge Únic ha suposat una disminució del nombre de demandes manifesta-

ment inadmissibles pendents de resolució. El nou mètode de treball ha estat tant extremadament eficient que 

en el poc temps que porta en vigor ha aconseguit, tal i com afirmà el President del TEDH, Dean Spielmann, 

que “el Tribunal ja no sigui una víctima del seu propi èxit
183

.” Hi ha persones i grups que s'han mostrat encan-

tats amb els resultats i que, fins i tot, demanen que aquest sistema es continuï explotant o, inclús, s'expandei-

xi
184

. Però, a quin preu s'ha assolit aquesta fita?  

La motivació de les decisions d'inadmissibilitat del Jutge Únic constitueix un greu problema. De fet, la mera 

menció de la qüestió suposa un problema doncs, com hem vist, la motivació és un concepte jurídic indetermi-

nat que necessita de concreció, bé al Conveni Europeu o bé al Reglament del Tribunal.  

La pràctica del TEDH en l'actualitat es troba en posicions més properes a la fonamentació que a la motivació. 

Per tal de respectar els principis inherents del Dret de defensa, necessitem determinar un contingut mínim a 

tota decisió. Així, com a mínim, el Jutge Únic hauria de realitzar una primera acció consistent en la fonamen-

tació en Dret, és a dir, fixar quins són els motius formals i/o substantius que determinen el resultat jurídic. En 

aquest sentit, no seria suficient amb la menció general dels preceptes que contenen els criteris d'admissibilitat, 

doncs no s'incompleixen tots ells: caldria precisar quin/s són els criteris que no s'han complementat correcta-

ment. Un cop feta la fonamentació en Dret, la motivació vindria a indicar el per què, és a dir, la connexió entre 

el resultat i l'aplicació dels preceptes legals. 

En definitiva, si volem que el jutge lliure una motivació completa, aquest haurà de realitzar un discurs justifi-

catiu de la seva decisió. Aquesta vinculació directa entre la motivació i la decisió fa que sigui complicat esta-

blir uns criteris generals i abstractes sobre el contingut mínim que hauria de contenir cada motivació, ja que 

les decisions no són uniformes sinó que es produeixen segons el cas concret. No obstant, sí es pot afirmar que 

tota decisió hauria de contenir una motivació sobre la interpretació de les normes aplicades així com una mo-

tivació de les conseqüències jurídiques que es desprenen d'aquesta decisió.  
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Per tant, una motivació és plena quan el jutge enuncia, a més de les premisses i de les dades rellevants per a la 

seva decisió, les regles d'elecció aplicables per les que la pròpia decisió pot considerar-se una conseqüència 

vàlida de les esmentades premisses. En cas contrari, si s'ometen les premisses o bé, sigui el criteri d'elecció el 

que s'ometi, ens trobaríem front una motivació insuficient.  

En síntesi, tota motivació ha de comprendre: 

a) Contingut: L'enunciació de les eleccions realitzades pel jutge en funció de la identificació de les nor-

mes aplicables, la verificació dels fets, la qualificació jurídica del supòsit i les conseqüències jurídi-

ques que se'n desprenen. 

L'absència de qualsevol d'aquests requisits seria suficient per impossibilitar el control extern per part dels des-

tinataris de la motivació. 

b) Forma: El vincles entre aquests enunciats seguint un esquema deductiu de justificació. 

Respecte de la forma del discurs justificatiu, no sembla necessari exigir una estructura tancada. Amb tot, la 

forma del discurs sí ha de respectar una estructura deductiva que simplifiqui la comprensió de la decisió, 

doncs fins el moment no és preceptiu accedir al TEDH amb un advocat. Així, seria possible també definir una 

estructura mínima que hauria de composar la decisió. En primer lloc, trobaríem la justificació que es dóna 

sobre la verificació dels fets per passar posteriorment a justificar l'elecció de la norma aplicable i la interpreta-

ció que se'n fa. A continuació, s'hauria de procedir a indicar la justificació de la qualificació jurídica que es fa 

dels fets en funció de la norma aplicable. Finalment, seria preceptiu indicar la justificació de la decisió presa 

en relació amb l'efecte jurídic inherent a la situació concreta
185

. 

Tots aquests requisits mínims del contingut de qualsevol decisió plenament motivada no van en contra de les 

exigències generals de brevetat i claredat del discurs del jutge. Ans al contrari, afirma Taruffo, “pretén preci-

sament abandonar l'ús de motivacions pletòriques, carregades d'obiter dicta i de divagacions doctrinals en 

substitució d'un model de motivació més simple i lineal. No es tracta de reduir la quantitat de la motivació 

sinó d'assolir major qualitat preservant la claredat, la precisió i la completesa
186

.”  

Així, tal i com afirma Falconi, motivar una resolució és una exigència convencional que equival a raonar so-

bre els fonaments de la decisió, tot explicant a la societat de manera racional el perquè de la decisió, doncs tan 

sols d'aquesta manera s'evita l'arbitrarietat dels jutges
187

. Per la seva banda, Roger E. Zavaleta considera que 

“la motivació és el vehicle pel qual el jutge manifesta la raonabilitat de la seva decisió; aquesta ha de reflectir 

el seu raciocini i la justificació del resultat
188

.”  
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Per últim, de Asís opina que “la motivació donada pel Jutge Únic serveix d'exemple per diferenciar els con-

ceptes d'explicar i justificar. El que fa el Tribunal és manifestar una regla que explica la decisió però que no la 

justifica. Des del meu punt de vista no és una motivació suficient
189

.” 

Quins són els motius que dóna el Tribunal per actuar d'aquesta manera? Doncs lluny d'afrontar la realitat i 

d'afirmar la manifesta incapacitat que té per despatxar en un termini raonable el gruix de demandes que rep 

anualment, argumentació aquesta que tampoc excusa l'obligació de motivar, doncs “el fet que el Tribunal esti-

gués a punt de col·lapsar-se, constitueix una explicació empírica, no pas una justificació
190

”; es justifica reme-

tent-se a la seva jurisprudència. En aquesta, el TEDH concedeix que els tribunals nacionals de darrera instàn-

cia puguin “rebutjar demandes tan sols citant la disposició corresponent que així ho permet quan no hi hagi 

cap mena de perspectives d'èxit de la mateixa
191

.” És a dir, el Tribunal d'Estrasburg ha creat una ficció jurídica 

en la que s'aplica a sí mateix la jurisprudència dirigida als tribunals nacionals. Però aquest argument emprat 

pel Tribunal de justificar el grau de motivació del Jutge Únic en la inadmissió de demandes, consistent en 

comparar-se amb la motivació que realitzen els tribunals de major rang dels Estats part del Conveni, “descriu 

una pràctica errònia, però no la justifica
192

.” Així doncs, el Tribunal Europeu, en comptes de donar compli-

ment a l'article 45.1 del CEDH i motivar tant sentències com resolucions, s'escuda en les pràctiques errònies 

dels tribunals suprems o constitucionals dels Estats part del Conveni. Front aquesta situació, semblaria lògic 

que el Tribunal s’apliqués també els preceptes dels CEDH, com per exemple, els article 6 i 13 relatius al Dret 

a un judici equitable i al Dret a un recurs efectiu. Doncs no, Reid afirma que “els articles 6 i 13 s'apliquen a 

ells (els tribunals nacionals), no a nosaltres. Per descomptat! Nosaltres no som un Estat part del Conveni
193

.” 

El meu parer és que ens trobem front un frau; un frau que afecta a demandants que veuen el seu dret de defen-

sa menystingut a través de motivacions estereotipades, un frau que afecta als potencials lletrats que han portat 

la representació del seu client i que desconeixen les causes que han portat a la inadmissió del recurs presentat i 

un frau vers que els tribunals nacionals, als que s'exigeix actuar d'una manera diferent a la que actua el major 

garant dels drets humans.  

Un cop més però, cal incidir en què aquesta situació pot veure's des d'una triple perspectiva: l'ingent nombre 

de demandes repetitives i manifestament inadmissibles que són presentades per part d'individus sense respec-

tar la jurisprudència del TEDH, la insuficiència de recursos del Tribunal per decidir sobre tots els casos de 

manera acurada en temps adequat i el desinterès per part dels Estats part d'augmentar el pressupost del Tribu-

nal i la bel·ligerància que alguns mostren vers sentències condemnatòries a les que no volen donar compli-

ment. Aquests factors són els que han empentat a dur a terme reformes que assegurin la supervivència del 

sistema, fins i tot si és a costa de la plena garantia dels drets continguts al Conveni. Una mostra d'aquests can-

vis serà la pròxima modificació del criteri del 'perjudici significatiu'.  
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La Declaració de Brighton aprovà la supressió de la clàusula de salvaguarda de l'article 35.3 (b) que permet no 

rebutjar casos per manca de 'perjudici significatiu' si aquests no han estat examinats per tribunals nacionals; 

situació que es tradueix en un clar retrocés en les garanties establertes fins ara al Conveni Europeu a més d'una 

clara immissió per part de l'òrgan polític en la tasca del TEDH sobre com aplicar les seves funcions. Amb 

aquesta supressió, el que realment es pretén és “reduir el nombre de sol·licituds que arriben al TEDH posant 

traves als individus en l’accés, enlloc de reforçar els mecanismes nacionals per tal que els Estats compleixin el 

seu compromís d’aplicar el CEDH i la jurisprudència del TEDH
194

.” 

Amb tot, l'exigència de motivació que recull l'art. 45.1 del CEDH es compleix per part del Jutge Únic? Segons 

Anna Maria Mengual, “a nivell intern del Tribunal sí, sobradament. Sobre si la motivació respecte del deman-

dant es compleix, és discutible
195

.” La pregunta, llavors, sembla òbvia: per què la bona motivació continguda a 

les notes de Jutge Únic que tenen una extensió de fins a 3 pàgines, no es traspassa simplement a la carta que 

rep el demandant? “Per qüestions de rapidesa
196

.” El cert però, és que, quan Mengual arribà al Tribunal, això 

sí que es feia: “s'agafava un extracte del contingut motivacional de la nota i es transposava a la carta que s'en-

viava al demandant
197

.” 

És per tot això que crec que la motivació no pot ser entesa un complement, un afegitó, un apèndix o una pro-

pina de la decisió del jutge; ha de ser una obligació definida i continguda al Conveni Europeu de Drets Hu-

mans o a l'instrument convencional corresponent.  

Segons Kant, un deure implica un poder, és a dir, la condició necessària per afirmar que s'ha de realitzar una 

acció és que estigui a l'abast de qui hagi de realitzar-la
198

. Així doncs, si el Tribunal no pot assegurar una mo-

tivació suficient a totes les seves sentències i decisions, no hi haurà inconvenient en afirmat que ens trobem 

front un Tribunal que actua de forma arbitrària, o bé, d'un Tribunal incapaç de satisfer plenament les seves 

funcions atribuïdes; front un canvi de sistema conseqüència d'aquesta incapacitat. Com a mínim, això es deri-

va de les paraules de Hart, qui afirma que “és possible, per descomptat, que, escudats en les regles que donen 

a les decisions judicials autoritat definitiva, els jutges es posin d'acord per rebutjar les regles existent i deixin 

de considerar (...) que imposen limitacions a les seves decisions. Si la majoria de les seves decisions tingues-

sin aquest caràcter i fossin acceptades, això comportaria una transformació del sistema
199

.”  
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En cas d'entendre que el Tribunal és capaç però que, amb tot, actua de forma arbitrària, Reid afirma que “si la 

societat pensa que el Tribunal actua de forma arbitrària, això seria molt seriós. En aquesta situació, el Tribunal 

podria estar obligat, si hi hagués un sentiment suficientment potent respecte d'aquesta imatge d'arbitrarietat, a 

canviar la manera en què s'adreça als casos
200

.” 

En resum, una motivació serà tan sols completa si ofereix una justificació adequada, racional i expressa sobre 

cadascun dels fonaments que formen part de la decisió. No obstant, no resulta suficient la mera enumeració 

dels criteris adoptats per resoldre el cas, sinó que aquests han d'anar acompanyats de les premisses, dades re-

llevants i la normativa aplicable segons la qual la decisió es pugui entendre com una conseqüència vàlida de 

les esmentades premisses. Es tracta de substituir la sobrecàrrega d'obiter dicta superflus per passar a exposar 

les ratio decidendi de forma clara, racional i ordenada que contribueixin a assolir la completesa d'una decisió 

a través de la seva motivació. 

L'omissió de motivar que realitza el Jutge Únic ha servit per minorar el número de demandes manifestament 

inadmissibles, però no menys cert és que ha estat un instrument que ha atemptat contra la pròpia autoritat i 

prestigi del TEDH. 

La solució a la manca de motivació realitzada pel Jutge Únic passa únicament per l'autoconvenciment del 

Tribunal de que la manera en la que es motiva en l'actualitat és insuficient. Per descomptat podria plantejar-se 

una reforma del CEDH que inclogués una definició sobre com s'ha de motivar, tal i com fa la Ley de Enjuici-

amiento Civil espanyola (LEC)
201

. No obstant, el procediment per dur a terme aquesta reforma passaria essen-

cialment per un acord polític a l'organisme competent, és a dir, el Consell d'Europa. Una hipotètica obligació 

de motivar més detallada, certament podria topar amb una opinió contrària del Tribunal. Aquesta qüestió però, 

no és tan sols una suposició, sinó que s'ha plantejat recentment, si bé en un context diferent al de la inadmissi-

bilitat de les demandes individuals.  

L'obligació de motivar existeix de forma explícita també al Protocol nº 16, relatiu a les opinions consultives. 

L'article 2.1 del Protocol preveu que un grup de cinc jutges de la Gran Sala decidiran sobre l'admissió d'una 

sol·licitud d'opinió consultiva, tenint en compte l'article 1. El grup ha de donar motius per qualsevol negativa 

a admetre la sol·licitud. En similar sentit es manifesta l'article 87.2 del Reglament del Tribunal, establint que 

en cas que la Gran Sala consideri que la sol·licitud no és de la seva competència de conformitat amb l'article 

47 del Conveni, així ho ha de declarar mitjançant una decisió motivada.  
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 Entrevista amb Karen Reid, realitzada el 19 de maig de 2014, loc. cit. 
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 En aquest sentit, destaca l'apartat segon de l'article 218 LEC que disposa: las sentencias se motivarán expresando los 

razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e 

interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, consi-

derados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. 
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L'informe explicatiu del Protocol nº 16 justifica l'obligació de motivar afirmant que aquest fet està dirigit a 

enfortir el diàleg entre el Tribunal i els sistemes judicials nacionals (...) proporcionant així orientació als 

tribunals nacionals quan considerin la possibilitat de fer una sol·licitud i, per tant, descoratjant les 

sol·licituds inapropiades
202

. Com veiem, es tracta d'una postura pedagògica que, per una banda, marca els 

criteris jurisprudencials que acompanyen els requisits formals de presentació i, per l'altra, cerca desincentivar 

aquelles sol·licituds sobre les quals el Tribunal ha determinat que no és competent per pronunciar-se. 

Personalment, trobo que aquesta justificació és molt correcta i que podria servir anàlogament per enfortir l'ar-

ticle 45 del Conveni precisant un major grau de motivació en qualsevol tipus de decisió. Quina fou la posició 

del Tribunal respecte aquesta obligació, però? La resposta del Tribunal d'Estrasburg s'adoptà pel Ple en passat 

6 de maig de 2013 i en la que si bé acull amb satisfacció la potestat discrecional a l'hora d'acceptar sol·licituds, 

rebutja l'obligació de motivar en cas de rebutjar una sol·licitud
203

. El TEDH entén que aquesta obligació va en 

contra de l'opinió expressada al seu document de reflexió. El Tribunal expressa la seva preferència per for-

mular directrius generals sobre l'abast i el funcionament de la seva competència consultiva, enlloc d'estar 

obligats a justificar tota denegació. El Tribunal però, accepta que pot ser útil per donar raons. Aquest enfo-

cament milloraria l'objectiu de crear un diàleg constructiu amb els òrgans jurisdiccionals nacionals. El Tri-

bunal preveu que aquestes raons, normalment no serà extensiva. La fórmula emprada pel TEDH per donar el 

seu parer sobre la motivació obligatòria es tradueix en: enuig, rebuig, acceptació parcial, elogi i, finalment, 

declaració d'intencions sobre la interpretació i l'aplicació pròpia de l'obligació prevista. 

Aquesta nova competència del TEDH és una mesura positiva que va en la línia d’acabar amb el gran volum de 

casos repetitius. Ara bé, aquesta modificació no complirà el seu objectiu si els Estats no apliquen els canvis 

legislatius necessaris per complir el CEDH o no utilitzen com a referència la jurisprudència del TEDH. En 

aquest sentit, els Estats haurien d’incorporar en la seva legislació l’obligatorietat de resoldre els casos de con-

formitat amb les opinions consultives que hagi emès el TEDH sobre un determinat assumpte i decidir quin 

òrgan judicial nacional podrà sol·licitar l’opinió. A més, s’hauria d’introduir la possibilitat de que les parts 

puguin sol·licitar al jutge nacional que elevi una qüestió quan es plantegin dubtes sobre la conformitat d’una 

llei o jurisprudència nacional amb el CEDH. En definitiva, hauria de funcionar com les qüestions prejudicials 

que es plantegen front el Tribunal de Justícia de la Unió Europea o, en el cas espanyol, com les qüestions 

d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. 

Com hem vist anteriorment, precisament el Tribunal Constitucional ha tractat diversos supòsits en els que la 

motivació emprada no es considerava suficient. A continuació, expresso el meu parer respecte l'aplicació d'a-

questa jurisprudència al cas de la motivació realitzada pel Jutge Únic. En primer lloc, és obvi que no es tracta 

d'una motivació implícita, doncs no existeixen a la decisió altres raonaments dels quals sigui possible inferir 

els motius de la inadmissibilitat.  
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 Informe explicatiu del Protocol nº 16, §15. 
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 A través de l'Opinió del Tribunal sobre el Projecte de Protocol nº 16, §9. 
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En el cas de la motivació per relationem, donat que el Jutge Únic el Jutge Únic no pot entrar a realitzar un 

examen de fons sobre el cas, no semblaria lògic exigir-li realitzar una remissió a la motivació continguda a 

una resolució d'un tribunal d'àmbit nacional. A més, l'aplicació de la motivació per relationem grinyola amb el 

sistema subsidiari del Conveni i amb la recurrent insistència jurisprudencial sobre el fet que el dret de petició 

individual no ha d'emprar-se com si el Tribunal actués com una 4ª instància
204

. Per últim, respecte de la moti-

vació per formularis, es podria plantejar la possibilitat de transformar la carta que rep el demandant en una 

plantilla que pugui contenir fórmules estereotipades en les que es subsumeixin els criteris d'admissibilitat per 

tal de justificar la inadmissió. Donat que els motius pels que s'inadmet una demanda són tancats, seria sufici-

ent amb què el Jutge Únic fonamentés la seva decisió indicant el precepte/s aplicables i senyalant singular-

ment el criteri (per exemple, aplicació de l'article 35.1 per ser la presentació de la demanda extemporània) i 

afegint-hi jurisprudència del Tribunal prèviament establerta. Amb tot, cal ser prudents en l'aplicació de la mo-

tivació per formularis, doncs ha de quedar relegada a supòsits molt clars i de resolució senzilla; en cas de que 

fos necessari un examen sobre el fons de l'assumpte com hauria de succeir en cas de que el Tribunal no consi-

deri que el demandant hagi sofert un 'perjudici significatiu' [art. 35.3(b)], la motivació hauria d'atendre a les 

circumstàncies específiques del cas, fet que suposaria la necessitat de realitzar una motivació més extensa i 

detallada. 

Particularment, em sembla bé que el TEDH desitgi posseir una naturalesa subsidiària i rebutgi ser entès com 

un tribunal de 4a instància, però si els Estats membres no tutelen els drets garantits pel Conveni, és responsa-

bilitat del Tribunal fer-ho; doncs per aquest motiu s'erigeix com el màxim garant dels drets continguts al 

CEDH.  

En aquest sentit, més enllà del meu rebuig a certes tesis de la filosofia política eminentment individualista de 

Dworkin, estic d'acord en el rebuig que fa a la discrecionalitat del jutge, doncs, si aquesta discrecionalitat 

s'admet, els drets dels individus resten a mercè dels jutges. A Taking Rights Seriously, Dworkin afirma que 

deixar la discrecionalitat dels drets a un jutge significa no prendre's els drets seriosament
205

. A més, d'aquest 

plantejament se'n deriva el fet que la discrecionalitat suposa retroactivitat, doncs els drets tan sols serien efec-

tius en el moment en el que un jutge els aplica. Donat que la garantia dels drets individuals és la funció més 

important del sistema jurídic, “el Dret no és més que un dispositiu que té com a finalitat garantir els drets dels 

individus front les agressions de la majoria i del govern
206

.” La motivació és un element inherent a tota deci-

sió, de manera que l'absència de motivació equivaldria a l'absència de decisió ja que una sentència o resolució 

no motivada no podria considerar-se com una manifestació de la funció jurisdiccional. 

Per últim, m'agradaria senyalar que el Tribunal Europeu no és l'únic organisme que es troba en dificultats per 

motivar suficientment les decisions d'inadmissió com a conseqüència empírica, que no jurídica, del número 

ingent de demandes que rep.  
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 Per exemple, Cas Centro Europa 7 S.R.L i Di Stefano c. Itàlia, demanda nº 38433/09, §197 i al Cas Kemmache c. 

França (no. 3), demanda nº 17621/91, §44. 
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 Pròleg d'A. Calsamiglia a Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Ed. Ariel, Barcelona, 1984.  
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 Ibidem. 
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Aquesta situació és compartida pel sistema de protecció de drets humans interamericà; un sistema que guarda 

moltes similituds amb l'antic sistema europeu basat en una Comissió i un Tribunal. En aquest sentit, Humberto 

Sierra, actual President de la Cort Interamericana de Drets Humans, va afirmar que la Comissió Interamerica-

na, si bé intenta contestar a totes les demandes, siguin o no admeses a tràmit amb una mínima motivació. La 

Comissió és una etapa jurídica que tramita els casos abans de que aquests arribin a la Cort. Per raons de quan-

titat i de temps, les exigències de motivació són molt reduïdes, però sens dubte, darrere de qualsevol acció 

jurídica hi ha d’haver un greu de motivació mínima. Amb tot, és cert que la major afluència de demandes en 

els darrers anys està provocant que la motivació sigui cada cop menor
207

.”  

Una altre qüestió sobre la qual cal un debat profund es tracta de la cerca d'un punt d'equilibri entre al dimensió 

objectiva i la dimensió subjective del sistema de protecció de drets humans. Per una banda, és imprescindible 

assegurar la funció quasi-constitucional que exerceix el Tribunal quan condemna Estats part quan aquests 

fallen en reconèixer la vulneració d'un dret contingut al Conveni Europeu. A més, tal i com recorda Wildha-

ber, aquesta tasca és important ja que “hi ha diversos Estats que no tenen Tribunals Constitucionals, només 

tenen Tribunals Suprems; i d'entre els que en tenen, no tots ells gaudeixen de les mateixes funcions
208

.” D'altra 

banda però, no és menys important assegurar la imperiosa necessitat d'un sistema que continuï tenint el dret de 

petició individual com a pedra angular del sistema, doncs aquesta funció de garant dels drets humans que pos-

seeix el Tribunal, té com a última finalitat la reparació de perjudicis soferts per un individu o grup d'individus 

amb noms i cognoms.  

Per suposat, l'increment d'Estats part del Conveni, l'increment de la consciència sobre els drets continguts al 

Conveni Europeu i les males pràctiques realitzades per alguns Estats a nivell intern, també han contribuït a 

assolir aquesta situació; però quan els recursos són suficients, els problemes no sorgeixen amb la mateixa 

facilitat. La qüestió econòmica ha estat altament debatuda en diversos fòrums d'experts, el més recent dels 

quals, la Conferència d'Oslo, també ha vist com tornava a sorgir. En paraules d'Adam Bodnar, “sense un fi-

nançament adequat, acabarem creant més i més mesura com el 'perjudici significatiu', el Jutge Únic amb les 

seves decisions d'inadmissibilitat, les polítiques de prioritat i els procediments de formalització de demandes. 

El sistema acabarà perdent la seva credibilitat, a no ser que les mesures s'hagin reflexionat a fons i siguin 

transparents en la seva aplicació. En l'actualitat, (el Tribunal) fins i tot és objecte de crítiques desacomplexa-

des per part del Comitè de Drets Humans de NNUU
209

.”  
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Aquesta darrera referència que fa Bodnar, ha estat tractada en detall per Janneke Gerards
210

 sobre la inadmis-

sió per part d'un Comitè de 3 jutges del Cas Maria Cruz Achabal Puertas c. Espanya
211

. 

Respecte del futur canvi de 6 a 4 mesos en el termini per presentar una demanda individual, coincideixo amb 

Amnistia Internacional en el fet que aquest canvi “pot acabar menystenint la qualitat substantiva de les 

sol·licituds, especialment en els casos en què l’accés a l’assessorament jurídic i assistència lletrada és limi-

tat
212

.”  

A més, com hem vist, la reforma més rigorosa de l'article 47 del Reglament del Tribunal suposa que aquesta 

reducció del termini per interposar una demanda front el TEDH pugui complicar-se en cas d'errar en emplenar 

el formulari de demanda. 

Per acabar, m'agradaria senyalar un seguit de recomanacions que, de fer-se efectives, de ben segur contribuiri-

en a descongestionar el gruix de treball del Tribunal. En primer lloc, cal reforçar que la jurisprudència del 

TEDH sigui d'obligatòria observació en el transcurs de procediments judicials a escala nacional. Pa-

ral·lelament a aquestes mesures, els Estats, en un acte de responsabilitat, haurien d'incorporar a les seves res-

pectives legislacions un mandat sobre la conformitat interpretativa dels drets i llibertats amb el CEDH i la 

possibilitat dels demandants d’invocar la jurisprudència del TEDH davant les instàncies judicials nacionals.  

De la mateixa manera, és necessari implementar mesures per tal de garantir que les polítiques i la legislació 

vigent als Estats part compleixi plenament amb els drets continguts al CEDH. En particular, seria necessària la 

creació d'un grup composat pel braç polític del sistema, el Consell d'Europa, i per membres del braç jurisdic-

cional, el Tribunal Europeu, que supervisessin i oferissin informació als parlaments nacionals sobre la compa-

tibilitat amb el CEDH dels projectes de llei proposats pel Govern. En aquest sentit, seria interessant reflexio-

nar sobre la viabilitat de dotar els Estats d'un instrument per sol·licitar aquesta informació al grup, que vindria 

a tenir una funció analògicament similar a les opinions consultives que contempla el Protocol nº 16.  

Aquesta tasca d'informació també s'hauria d'ampliar a la resta d'actors jurídics que estan potencialment cridats 

a participar del sistema de protecció de drets humans: jutges, advocats i resta de personal funcionari. Igual-

ment, fóra bo continuar amb les tasques d'apropar el TEDH a la ciutadania a través de documents exempts al 

màxim de tecnicismes per tal de preservar la possibilitat d'accedir-hi sense assistència lletrada. 
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Donat que totes aquestes mesures depenen en gran part de la bona fe i de la discrecionalitat en el marge d'ac-

tuació i en el compromís de cada Estat, des del Tribunal i el Consell d'Europa, així com des dels fòrums d'ex-

perts i des dels lobby, cal continuar insistint en adoptar una mesura per la qual el Consell d'Europa sancioni els 

Estats que de forma reiterada incompleixin les sentències del TEDH. 

Els primers 50 anys de vida del Tribunal han suposat un èxit. Durant aquest període, s’ha aconseguit consoli-

dar el sistema paneuropeu de drets humans del que potencialment poden participar més de 800 milions de 

persones. Siguem conscients de la gran responsabilitat que suposa mantenir l'estabilitat d'aquest sistema; cal 

intentar arribar a acords que preservin el camí recorregut i permetin adaptar el sistema a la nova realitat social. 

Amb tot, encara hi ha molta feina a fer. La pobre motivació que dóna el Jutge Únic és tan sols un dels temes 

sobre els quals es necessita una resposta urgent. 

El Consell d’Europa, a través de l’Assemblea general i de la multiplicitat d’eines que té al seu abast, especi-

alment el Tribunal Europeu i el Comissari de Drets Humans, ha de continuar pressionant els Estats part del 

Conveni a complir amb les seves obligacions. 

Desitjo que el Tribunal Europeu de Drets Humans tingui una llarga vida i que mai menystingui la conquesta 

dels drets social que avui suposa comptar amb un instrument com el Conveni Europeu. L’èxit o el fracàs futur 

del sistema seran fruit de l’esforç col·lectiu. 

 

 

 

Tan sols qui construeix el futur té dret a jutjar el passat. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900). Filòsof alemany. 
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Formulari de demanda 

Sobre aquest formulari 
Aquest formulari de demanda constitueix un document 
jurídic i pot afectar els vostres drets i obligacions. Per 
omplir-lo, seguiu les instruccions que figuren en el 
document Com omplir el formulari de demanda. 
Assegureu-vos d’omplir tots els camps que s’apliquen a 
la vostra situació i d’adjuntar-hi tots els documents 
pertinents. 

Avís: Si la vostra demanda està incomplerta, no serà acceptada 
(article 47 del reglament del Tribunal). Concretament, l’article 
47 § 2 a) del reglament preveu el següent:
“Tota la informació esmentada als apartats d) a f) del 
paràgraf 1 [exposició dels fets, violacions invocades i 
informacions relatives al respecte dels criteris d’admissibilitat] 
ha de constar a la secció pertinent del formulari de demanda i 
ha de ser suficient per permetre al Tribunal de determinar, 
sense necessitat de consultar altres documents, la naturalesa i 
l’objecte de la demanda”. 

A. La part Demandant (particular) 
Aquesta secció només afecta als demandants (persones físiques). 
Si el demandant és una organització, aneu a la secció B.  

B. La part Demandant (organització) 
Aquesta secció només s’ha d’omplir si el demandant és una societat, 
una ONG, una associació o una entitat jurídica d’un altre tipus.
tipus. 1. Cognom(s)

2. Nom(s)

3. Data de naixement

4. Nacionalitat

5. Adreça

6. Tel. n° (amb el codi del país)

7. Email (si escau)

8. Sexe

home 

dona 

9. Nom

11. Data de registre o de constitució (si escau)

12. Activitat

13. Seu

14. Tel. n° (amb el codi del país)

15. Email

D D M M      A      A       A A 

ex. 27/09/2012 D D M M A A A A 

ex. 27/09/2012 

Número de referència
Si ja heu rebut un número de referència del Tribunal en relació 
amb les vostres queixes, indiqueu-lo tot seguit:

10. Número de registre (si escau)

Etiqueta amb codi de barres
Si ja heu rebut un lot d’etiquetes del Tribunal europeu dels drets 
humans, enganxeu-ne una en el lloc previst tot seguit:
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C. Representant(s) del demandant 
Si el demandant no està representat, passeu a la secció D. 

Advocat 

16. Títol / Lligam / Funció

17. Cognom(s)

18. Nom(s)

19. Nacionalitat

20. Adreça

21. Tel. n° (amb el codi del país)

22. Fax n°

23. Email

24. Cognom(s)

25. Nom(s)

26. Nacionalitat

27. Adreça

28. Tel. n° (amb el codi del país)

29. Fax n°

30. Email

Poder 
El demandant ha d’autoritzar qui el representi  a actuar en nom seu, signant la present autorització (veure el document Com omplir 
el formulari de demanda): 

Per la present jo autoritzo la persona indicada a continuació a representar-me davant el Tribunal europeu de drets humans en el 
marc del procediment relatiu a la meva demanda introduïda en virtut de l’article 34 del Conveni. 

31. Signatura del/de la demandant 32. Data

D D M     M      A      A      A      A 

ex. 27/09/2012 

Ompliu aquesta part del formulari si representeu el demandant 
en qualitat d’advocat. 

Expliqueu tot seguit sota quin títol representeu el demandant 
o indiqueu quin és el vostre lligam amb ell o, en cas que es
tracti d’una organització, quina funció oficial hi ocupeu.

Ompliu aquesta part del formulari si representeu el demandant 
però no sou advocat.

Representant que no sigui advocat/Representant 
d’una organització
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D. Estat(s) contra el(s) que es presenta la demanda 

33. Marqueu la ou les casella(es) relativa(es) a l’Estat o als Estats contra el qual (o els quals) es presenta la demanda

ALB - Albània ITA - Itàlia

AND - Andorra LIE - Liechtenstein

ARM - Armènia

AUT - Austria LUX - Luxemburg

AZE - Azerbaidjan LVA - Letònia

BEL - Bèlgica MCO - Mònaco

BGR - Bulgària MDA - República de Moldàvia

BIH - Bòsnia-Herzegovina MKD - « Exrepública Iugoslava de Macedònia »

CHE - Suïssa MLT - Malta

CYP - Xipre MNE - Montenegro

CZE - República Txeca NLD - Països Baixos

DEU - Alemanya NOR - Noruega

DNK - Dinamarca POL - Polònia

ESP - Espanya PRT - Portugal

EST - Estònia ROU - Romania

FIN - Finlàndia RUS - Federació Russa

FRA - França SMR - San Marino

GBR - Regne Unit SRB - Sèrbia

GEO - Geòrgia SVK - República Eslovaca 

GRC - Grècia SVN - Eslovènia

HRV - Croàcia SWE - Suècia 

HUN - Hongria TUR - Turquia 

IRL - Irlanda UKR - Ucraïna

ISL - Islàndia

LTU - Lituània 
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El motiu de la demanda
Totes les informacions relatives als fets, a les queixes i al respecte de la regla de l’esgotament de les vies de recurs internes i del 
termini de sis mesos (article 35 § 1 del Conveni) han de figurar en aquesta part (seccions E, F i G) del formulari de demanda (article 
47 § 2 a) del reglament del Tribunal). El demandant pot completar aquestes informacions adjuntant al formulari un document d’un 
màxim de 20 pàgines (article 47 § 2 b) del reglament). Aquest nombre de pàgines no inclou les decisions ni els documents adjunts al 
formulari.

E. Exposició dels fets  
34.

_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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Exposició dels fets (continuació)
35.

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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Exposició dels fets (continuació)
36.

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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F.  Exposició de la violació / les violacions del Conveni i / o dels seus protocols aŀlegades, i dels arguments en què es basa 
37. Article invocat Explicació 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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G. Per a cada greuge, confirmeu que heu exercit els recursos efectius disponibles en el país corresponent, 
incloent les diferents possibilitats d’ apeŀlació , i indiqueu la data en la que va ser dictada i notificada la
decisió interna definitiva, per tal de comprovar que heu respectat el termini de sis mesos.

38. Greuge Recursos exercits i data de la decisió definitiva

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________



Tribunal europeu de drets humans- Formulari de demanda 9/11 

39. Indiqueu si la part demandant disposava d’un recurs que no ha exercit. Sí

No

40. En cas afirmatiu, especifiqueu-ne els motius i el tipus de recurs no exercit.

41. Indiqueu si heu presentat els greuges al•legats en aquesta demanda davant de qualsevol
altra instància internacional d’investigació o de resolució.

42.

43. Sí 

No 

44. Si heu contestat afirmativament, indiqueu tot seguit el(s) número(s) de la/les demanda(es) corresponents.

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 

En cas afirmatiu, proporcioneu totes les informacions pertinents (queixes presentades, nom de la instància internacional, data i 
natura de les decisions dictades) 

Heu introduït alguna altra demanda davant del Tribunal? 

Sí

No 

H. Informacions relatives a d’altres instàncies internacionals que tractin o hagin tractat el cas (si escau) 
 Indiqueu, si escau, altres instàncies internacionals que tinguin coneixement del cas 
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I. Llista de documents annexos 
Heu d’adjuntar còpies completes i inteŀl igibles de tots els documents. 
Els documents presentats no us seran retornats. Presenteu únicament fotocòpies, no originals. 
És OBLIGATORI que :

- classifiqueu els documents segons la data i el procediment, 
- enumereu les pàgines consecutivament, 
- NO empreu grapes,  cinta adhesiva ni cap altre mitjà per unir els documents. 

45. En el següent quadre, indiqueu, per ordre cronològic, els documents que adjunteu al formulari, amb una breu descripció.

1. _____________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________________________________

8. _____________________________________________________________________________________________

9. _____________________________________________________________________________________________

10. _____________________________________________________________________________________________

11. _____________________________________________________________________________________________

12. _____________________________________________________________________________________________

13. _____________________________________________________________________________________________

14. _____________________________________________________________________________________________

15. _____________________________________________________________________________________________

16. _____________________________________________________________________________________________

17. _____________________________________________________________________________________________

18. _____________________________________________________________________________________________

19. _____________________________________________________________________________________________

20. _____________________________________________________________________________________________

21. _____________________________________________________________________________________________

22. _____________________________________________________________________________________________

23. _____________________________________________________________________________________________

24. _____________________________________________________________________________________________

25. _____________________________________________________________________________________________
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Altres comentaris  
Teniu altres comentaris que desitgeu formular en relació amb la vostra demanda? 

46. Comentaris

Declaració i signatura 
Declaro en consciència que les informacions que conté aquest formulari de demanda són exactes. 

47. Data

El(s) demandant(s) o el(s) seu(s) representant(s) ha(n) de signar el formulari en el següent quadre

48. Signatura(es)

Designació de l’interlocutor 
En cas que hi hagi més d’un demandant o més d’un representant, indiqueu el nom i l’adreça de l’única persona amb qui el 
Tribunal comunicarà.  

49. Nom i adreça del demandant representant – Marqueu la casella corresponent

El formulari de demanda complert s’ha de 
signar i enviar per correu a :

Monsieur le Greffier de la 
Cour européenne des droits 
de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE

D D M     M      A      A       A      A 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

Demandant(s) 

ex. 27/09/2012

Representant(s) – Marqueu la casella corresponent 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________







 


