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Polityczny wymiar objęcia  

państw Europy Środkowej i Wschodniej  

standardami demokratycznymi Rady Europy

1. Wprowadzenie

Ponad sześćdziesiąt lat doświadczeń z działalności Rady Europy (dalej: 
RE) sprzyja refleksji o dorobku i znaczeniu tej organizacji współpracy 

międzyrządowej1. Dotyczy to w szczególności oceny efektywności europej-
skiego systemu ochrony praw człowieka2, ściśle związanego z Europejską 
Konwencją Praw Człowieka i jej organem kontrolnym: Europejskim Try-
bunałem Ochrony Praw Człowieka3. Niewątpliwie Rada Europy należy do 

1 Por. 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, red. H. Ma-
chińska, Warszawa 2009; Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej, red. I. Głu-
szyńska, K. Lankosz, Bielsko-Biała 2008; J. Jaskiernia, Rada Europy po 60 latach istnienia, 
„Państwo i Prawo” 2009, z. 5, s. 7.

2 Por. Human Rights Monitoring Mechanisms of the Council of Europe, red. G. de 
Beco, Abington 2011.

3 Poświęcona temu była Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Efektywność eu-
ropejskiego systemu ochrony praw człowieka” (Warszawa, 18–19 kwietnia 2011 r.), zor-
ganizowana przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach i Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Patronat honorowy 
nad nią objął sekretarz generalny RE, Thorbjoern Jagland. Jej dorobek zostanie opubli-
kowany w pracy: Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, t. I–III, red. 
J. Jaskiernia, Toruń 2012.
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najważniejszych organizacji międzynarodowych4, dążących do osiągnięcia 
postępu społecznego w różnych dziedzinach5, a także reagujących na naj-
nowsze wyzwania, m.in. międzynarodowy kryzys finansów publicznych6. 

Jednym z istotnych problemów, koncentrujących uwagę badaczy, jest 
wpływ, jaki RE wywarła na przemiany demokratyczne w Europie Środ-
kowej i Wschodniej7. Choć uwarunkowane one były różnymi czynnika-
mi wewnętrznymi i zewnętrznymi, to jednak nie ulega wątpliwości, że na 
proces ten rzutował fakt, że RE otworzyła się po 1989 r. na państwa Euro-
py Środkowej i Wschodniej, a jej procedury, a zwłaszcza akcesyjna i mo-
nitoringowa, stały się istotnymi mechanizmami oddziaływania na kształt 
przekształceń ustrojowych. Dotyczyło to zarówno władzy ustawodawczej, 
wykonawczej, a także – być może w największym zakresie – władzy są-
downiczej8. Dało też o sobie znać w odniesieniu do władz lokalnych i regio-
nalnych. W tej sytuacji istotną wydaje się analiza politycznego wymiaru 
faktu objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej standardami demo-
kratycznymi RE.

2. Ogólna charakterystyka Rady Europy

RE powstała jako wyraz poszukiwania płaszczyzn współpracy, które – 
w nawiązaniu do doświadczeń II wojny światowej – tworzyłyby perspek-
tywę pokojowego rozwoju społeczeństw Europy. Była formą urzeczywist-
nienia wizji Winstona Churchilla, który mówił o potrzebie stworzenia 
Stanów Zjednoczonych Europy, a pierwszym krokiem do tego – jak stwier-
dził w wystąpieniu na Uniwersytecie w Zurychu 19 września 1946 r. – mia-

4 Zob. Z.M. Doliwa-Klepacki, Rada Europy 1949–1991, Białystok 1991, s. 19; H. Iz-
debski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla 
Polski, Warszawa 1996, s. 31; J. Kaczmarek, Rada Europy, Wrocław 2002, s. 21.

5 Zob. Involving Citizens and Communities in Securing Societal Progress for the Well-
being of All: Methodological Guide, Strasbourg 2011, s. 23.

6 Zob. Rethinking Progress and Ensuring a Secure Future for All: What we Can Learn 
from the Crisis, Strasbourg 2011, s. 21.

7 Por. Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej w latach 1989–2009, red. J. Jaskiernia, Toruń 2010.

8 Por. Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, t. I i II, red. J. Jaskiernia, 
Toruń 2011.
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łoby być powstanie Rady Europy9. W dniu 5 maja 1949 r., mocą traktatu 
podpisanego w pałacu St. James w Londynie10, przyjęty został Statut Rady 
Europy, który stworzył podstawy prawne do działalności tej jednej z naj-
starszych i najważniejszych europejskich organizacji międzynarodowych. 
Zakres jej działania jest szeroki, a wyłączone z niego zostały jedynie sprawy 
obronności. Szczególną jednak wagę przywiązuje ta organizacja, mająca 
siedzibę w Strasburgu, do tworzenia i wdrażania w życie standardów doty-
czących demokracji, rządów prawa i ochrony praw człowieka11. RE okre-
ślana bywa „organizacją wartości”12. „Perłą w koronie” jej systemu kon-
wencyjnego określana bywa Konwencja o  ochronie praw podstawowych 
i ochrony wolności (zwana: Europejską Konwencją Praw Człowieka)13, 
otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r. (weszła w życie 3 września 1953 r.), 
na straży której stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka14. Orzecznictwo 
tego organu jest istotnym mechanizmem konkretyzacji i rozwoju standar-
dów demokratycznych15.

RE jest organizacją współpracy międzyrządowej16. Członkami są pań-
stwa (obecnie – według stanu na 31 grudnia 2011 r. – jest ich 47, nie należy 
tylko Białoruś, nie spełniająca progowych kryteriów członkostwa, a Koso-
wo nie uzyskało jeszcze pełnego uznania międzynarodowego; ze względu 
na swą specyfikę, członkiem RE nie jest też Stolica Apostolska), a głów-
nym organem decyzyjnym jest Komitet Ministrów, w skład którego wcho-

9 Zob. A. Robertson, The Council of Europe, London 1961, s. 1.
10 Statut Rady Europy, Londyn, 5 maja 1949 r., European Treaty Series Nr 1. Tekst 

polski: Dz. U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565. Zob. Wybór konwencji Rady Europy, Warszawa 
1999, s. 13.

11 Zob. L. Pratchett, V. Lowndes, Developing Democracy in Europe: An Analytical 
Summary of the Council of Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2004, s. 67.

12 Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy jako „organizacja wartości”, [w:] Wyjaśnianie polity-
ki, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, „Studia Politologiczne”, vol. 17, Warszawa 2010, s. 172.

13 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Treaties, ETS 
nr 005. Polski tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 oraz Dz. U. z 1998 r. Nr 147, poz. 962. 
Por. Wybór konwencji…, s. 27.

14 Zob. A. Bisztyga, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Katowice 1997, s. 61.
15 Zob. Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, opr. 

M.A. Nowicki, Zakamycze 2005, s. 17.
16 Por. J. Lovecy, Framing Decisions in the Council of Europe: An Institutionalist Ana-

lysis, [w:] Decision Making within International Organizations, red. B. Reinalda, B. Ver-
beek, London 2004.
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dzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich (na co dzień 
zastępują ich stali przedstawiciele państw przy RE, tworzący Komitet De-
legatów Ministrów)17. Rozbudowany jest system organów pomocniczych, 
głównie o charakterze komitetów zarządzających (steering committees), 
gdzie specjaliści z danych dziedzin, wydelegowani przez rządy, przygoto-
wują projekty dokumentów Komitetu Ministrów: konwencji i zaleceń.

Cechą RE jest również znaczący wymiar parlamentarny, w postaci 
Zgromadzenia Parlamentarnego18. Zasiadają w nim delegowani przez par-
lamenty narodowe  parlamentarzyści, przy czym skład delegacji narodowej 
musi uwzględniać układ sił w parlamencie, a poddane jest to kontroli ze 
strony Zgromadzenia w ramach tzw. procedury zatwierdzania pełnomoc-
nictw. Dzięki temu Zgromadzenie, choć nie pochodzi z wyborów, ma walor 
reprezentatywności w stosunku do europejskiej opinii publicznej i określa-
ne bywa „sumieniem Europy”. Zgromadzenie ma istotne uprawnienia opi-
niodawcze (m.in. opiniuje projekty konwencji, przekazane przez Komitet 
Ministrów), inspiracyjne (m.in. drogą zaleceń adresowanych do Komite-
tu Ministrów zgłasza propozycje przekształceń instytucjonalnych w RE), 
a także kreacyjne (powołuje m.in. sekretarza generalnego RE i jego zastęp-
ców, członków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komisarza Praw 
Człowieka). Jego członkowie podejmują dyplomację parlamentarną19.

Istotne znaczenie ma również Kongres Władz Lokalnych i Regional-
nych Europy, skupiający w dwu izbach (Izba Władz Lokalnych, Izba Regio-
nów) przedstawicieli środowisk samorządowych. Kongres spełnia funkcję 
opiniodawczą w stosunku do Komitetu Ministrów (przedkłada mu pro-
pozycje w sprawie rozwoju demokracji na szczeblu lokalnym i regional-
nym) i Zgromadzenia Parlamentarnego, a także promuje współpracę mię-
dzy władzami regionalnymi i lokalnymi20.

17 Zob. G. de Vel, The Committee of Ministers of the Council of Europe, Council of Eu-
rope Publishing, Strasbourg 1995, s. 15.

18 Zob. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Centrum Informa-
cyjne Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 57.

19 Zob. J. Jaskiernia, Dyplomacja parlamentarna jako szczególny typ aktywności 
członków międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych, [w:] Płaszczyzny Integra-
cji Europejskiej, red. A. Doliwa-Klepacka, Stowarzyszenie „Nauka–Edukacja–Rozwój”, 
Ostrowiec Świętokrzyski 2009, s. 79.

20 Zob. Statutory Resolution and Charter of the Congress of Local and Regional Au-
thorities of Europe, Strasbourg 2002, s. 1–2. Por. J. Jaskiernia, Koncepcja Europy Regionów 
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Najnowszą instytucją systemu instytucjonalnego RE jest, utworzo-
ny w 1999 r., Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, zajmujący się upo-
wszechnianiem praw człowieka i analizą ich przestrzegania w skali krajo-
wej przez poszczególne państwa członkowskie21.

Aparatem urzędniczym RE, odgrywającym istotną rolę w przygotowy-
waniu dokumentów organów organizacji, kieruje Sekretarz Generalny. 

3. Aksjologia demokratyczna Rady Europy

Nie ulega wątpliwości, że u podstaw utworzenia RE leżała idea „ściślej-
szej jedności państw”, nawiązująca do „wspólnego dziedzictwa narodów”, 
opartego na swobodach osobistych, wolnościach politycznych i  prawo-
rządności. Wspólnym dobrem miał więc być – w aspekcie zewnętrznym 
– pokój oparty na sprawiedliwości i współpracy międzynarodowej, 
a w aspekcie wewnętrznym – swobody osobiste, wolności polityczne i pra-
worządność. Istotna myśl, która tutaj została wyartykułowana, wiązała się 
z tezą, że nie będzie trwałego pokoju, jeśli ustroje państw nie będą oparte 
na zasadach demokracji. Jeśli bowiem toleruje się nieprzestrzeganie praw 
człowieka w układzie wewnętrznym, to tym samym powstaje ryzyko hoł-
dowania tendencji naruszania praw innych państw i narodów. Praktyki 
państw totalitarnych niosły tu istotne doświadczenie.

Ten system aksjologiczny RE uległ wzbogaceniu i konkretyzacji 
w  trakcie działalności owej organizacji międzynarodowej. Aktywność 
RE pokazała bowiem, że jednym z zasadniczych kierunków jej pracy jest 
tworzenie standardów konstytucyjnych, ukierunkowanych na demokra-
tyczny rozwój ustrojów politycznych państw członkowskich. Już zresztą 
od samego początku istnienia RE „ucieleśnienie i nadawanie niezwykle 
konkretnej formy wartościom zawartym w takich pojęciach, jak prawa 
człowieka, państwo prawa i demokracja stanowiło trzon jej działalno-

w świetle aksjologii regionalizmu Rady Europy i Unii Europejskiej, [w:] Europa Regionów, 
red. M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 44.

21 Zob. J. Jaskiernia: Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, „Państwo i Prawo” 1999, 
z. 11, s. 12.
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ści”22. Choć obszar prawa konstytucyjnego należy do suwerennych roz-
strzygnięć państwa, to jednak nie pozostaje on poza oddziaływaniem 
organizacji międzynarodowej. Chodzi przy tym nie tylko o upowszech-
nianie demokratycznych rozwiązań konstytucyjnych, ale o twórcze wpły-
wanie na kształt ustrojów państw ubiegających się o członkostwo23.

Najważniejszym dorobkiem RE są konwencje, a więc dokumenty o cha-
rakterze prawnie wiążącym. Powstało ich – wg stanu na 31 grudnia 2011 r. 
– 211, z tym że liczba ta obejmuje również modyfikacje konwencji i pro-
tokoły dodatkowe. Od 2005 r. stosowana jest ich jednolita nazwa: „kon-
wencja Rady Europy”24. System konwencyjny RE tworzy dzisiaj zasadniczy 
zręb europejskiej przestrzeni prawnej25 i ma istotne znaczenie w procesie 
unifikacji i zbliżania prawa europejskiego pojmowanego sensu largo.

Znacząca część traktatów RE ma na celu ochronę i wzmocnienie demo-
kracji pluralistycznej i praw człowieka26. Szczególną rolę odgrywa tu Eu-
ropejska Konwencja Praw Człowieka. Równie ważne są: Europejska Kar-
ta Społeczna27 i Europejska Karta Społeczna (zrewidowana)28, uważane za 
odpowiedniki Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sferze praw go-
spodarczych i społecznych. Obejmują one szeroki zakres praw dotyczą-
cych mieszkania, zdrowia, edukacji, zatrudnienia, ochrony socjalnej i nie-

22 J. Dinsdale, Rola Rady Europy w ustalaniu standardów w zakresie praw człowieka, 
„Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy” 1999, nr 1, s. 8.

23 J. Jaskiernia, Council of Europe’s Activities in the Field of Setting-up Constitutional 
Standards, [w:] Law in Greater Europe. Towards a Common Legal Area. Studies in Hon-
our of Heinrich Klebes, red. B. Haller, H.Ch. Krüger, H. Petzold, The Hague–London 
2000, s. 22.

24 Zob. J. Jaskiernia, Prawo Rady Europy a prawo krajowe – granice i wspólne obsza-
ry, [w:] Prawo międzynarodowe, prawo europejskie i prawo krajowe – granice i wspólne 
obszary, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, red. B. Mi-
kołajczyk i J. Nowakowska-Małusecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2009, s. 254.

25 Zob. G. Buquicchio, P. Garonne : Vers un espace constitutionnel commun? Le rôle 
de la Commission de Venise, [w:] Law in Greater Europe. Towards a Common Legal Area. 
Studies in Honour of Heinrich Klebes, red. B. Haller, H.Ch. Krüger, H. Petzold, The Hague– 
–London 2000, s. 5.

26 Por. Prawa i wolności człowieka w systemie Rady Europy, opr. B. Bocian, M. Ożóg-
-Radew, Siedlce 2004.

27 ETS, nr 35.
28 ETS, nr 163.
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dyskryminacji29. Z kolei Europejska konwencja o zapobieganiu torturom 
oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu30, uzupeł-
nia ochronę wynikającą z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, two-
rząc Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu 
lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), mający uprawnienia 
do inspekcji i upominania państw31. Konwencja ramowa o ochronie mniej-
szości narodowych32 jest dzisiaj jedynym obowiązującym wielostronnym 
instrumentem prawnym gwarantującym osobom należącym do mniejszo-
ści narodowych pełną i rzeczywistą równość w stosunku do większości 
oraz innych mniejszości33. Z kolei konwencja RE o ochronie praw człowie-
ka i godności osoby ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i me-
dycyny34 jest pierwszą obowiązującą umową międzynarodową, mającą 
chronić godność ludzką oraz prawa podstawowe przed możliwymi nad-
użyciami w stosowaniu medycyny i biologii. Zawiera ona zbiór zasad mają-
cych zapewnić istocie ludzkiej większą wartość niż ma technologia, a także 
stanowiących podstawę współczesnego europejskiego kodeksu praw pa-
cjentów. Poza Protokołem zakazującym klonowania istot ludzkich, podpi-
sanym w Paryżu w 1998 r.35, został przyjęty Protokół dodatkowy dotyczący 
transplantacji organów i tkanek pochodzenia ludzkiego36. Natomiast Kon-
wencja RE o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem 
danych osobowych37 ma zagwarantować każdej osobie fizycznej niezależ-
nie od jej narodowości lub miejsca zamieszkania poszanowanie jej praw 

29 Zob. A. Świątkowski, Karty społeczne Rady Europy, „Państwo i Prawo” 2003, z. 8, 
s. 36.

30 ETS, nr 126.
31 Zob. R. Machacek, Prewencyjny system ochronny w państwach Rady Europy na tle 

Europejskiej Konwencji przeciwko Torturom, „Państwo i Prawo” 1997, z. 9, s. 39.
32 ETS, nr 157. Por. S. Pawlak, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warsza-

wa 2001, s. 180.
33 Por. na temat rozwoju instrumentów prawnych dotyczących ochrony praw mniej-

szości: A. Naštase, R. Miga-Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, Protecting Minorities in the 
Future Europe – Between Political interest and International Law, Bucuresti 2002, s. 19.

34 ETS, nr 164.
35 ETS, nr 168.
36 ETS, nr 186.
37 ETS, nr 108.
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i podstawowych wolności, zwłaszcza prawa do życia prywatnego, w związ-
ku z automatycznym przetwarzaniem jej danych osobowych38.

Europejska Konwencja Praw Człowieka, a także inne traktaty, przyjmo-
wane przez RE, takie jak Europejska Konwencja zapobiegania torturom, 
łączone są w całość, składając się na „blok konstytucyjny” RE39. Istotnym 
elementem tego bloku jest Deklaracja Wiedeńska Szefów Państw i Rządów 
Rady Europy (1993) stanowiąca, iż przystąpienie do RE zakłada, że pań-
stwo aplikujące dostosuje swoje instytucje i system prawny do podstawo-
wych zasad demokracji, rządów prawa oraz poszanowania praw człowie-
ka. Przedstawiciele społeczeństwa muszą być wybierani w drodze wolnych 
i uczciwych wyborów, opartych na powszechnym prawie do głosowania. 
Zagwarantowana swoboda wypowiedzi, szczególnie mediów, ochrona 
mniejszości narodowych oraz przestrzeganie zasad prawa międzynarodo-
wego muszą pozostawać decydującym kryterium oceny każdego wniosku 
o członkostwo. Równie fundamentalnym jest zobowiązanie do podpisa-
nia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i przyjęcie w całości, w krót-
kim czasie, mechanizmów kontroli, określonych w Konwencji. „Jesteśmy 
zdecydowani – stwierdzono w Deklaracji – zapewnić pełne przestrzeganie 
zobowiązań przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie Rady Eu-
ropy40.

Deklaracja Wiedeńska przyjęta została u progu radykalnego rozszerze-
nia RE na państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Niosła więc system 
wartości i standardów demokratycznych, których realizacja miała torować 
drogę do członkostwa państw w RE.

Na „blok konstytucyjny” RE składają się: 1) Statut RE; 2) Europejska 
Konwencja Praw Człowieka i inne konwencje przyjęte w systemie RE; 
3) deklaracje interpretacyjne (takie jak Deklaracja Wiedeńska z 1993 r.); 
4) orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Heinrich Kle-
bes wskazuje w związku z tym, że normy zawarte w „bloku konstytucyj-
nym” są „ius cogens w stosunku do wszystkich państw członkowskich”. 
Zaznacza jedynie, że nie dotyczy to wszystkich standardów, wynikających 

38 Zob. J. Jaskiernia, Prawo Rady Europy a prawo krajowe – granice i wspólne obsza-
ry…, s. 254–268.

39 Por. H. Klebes, Membership in International Organisations and National Constitu-
tional Law, „St. Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal” 1999–2000.

40 Zob. Wiener Erklarung (9 October 1993), „Europe Dokumente” 1993, nr 1855.
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z orzecznictwa Trybunału, niemniej państwa członkowskie „są świadome 
tego, że w podobnych sytuacjach mogą stanąć wobec ryzyka narażenia się 
na orzeczenie winy przez Trybunał, w oparciu o wcześniejsze orzeczenie 
wydane w porównywalnym przypadku”41.

Cechą RE jest jednak to, że istotną rolę odgrywają w niej również in-
strumenty tzw. miękkiego prawa (soft law). Chodzi tu w szczególności 
o zalecenia Komitetu Ministrów adresowane do państw członkowskich. 
Choć formalnie one nie wiążą, to jednak Komitet Ministrów ma prawo – 
zgodnie ze Statutem – zwrócić się do państw członkowskich o informację, 
„jaki bieg nadano zaleceniom” (art. 15 lit. b). W założeniu modelowym 
powinny być one realizowane, choć formalnie mają jedynie znaczenie do-
kumentów niosących pewne zobowiązania o charakterze politycznym. 
Po instrumenty z obszaru „miękkiego prawa” sięga się z reguły wówczas, 
gdy europejska opinia publiczna, artykułowana w RE, nie dojrzała jesz-
cze do uzgodnienia rozwiązania konwencyjnego. Standardy z obszaru 
„miękkiego prawa” bądź inspirują powstanie standardów traktatowych 
(wówczas ich znaczenie jest przejściowe), bądź je uzupełniają (wówczas 
ich znaczenie jest trwałe, jednak pod warunkiem, że materia przez nie re-
gulowana nie nadaje się do ujęcia w standardy traktatowe)42.

4. Mechanizmy oddziaływania Rady Europy

Podstawowym mechanizmem oddziaływania RE na praktykę ustrojową 
państw członkowskich jest implementacja Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka43. Rozwój RE przyniósł przy tym zasadniczą modyfikację sys-
temu ochrony praw człowieka. Na podstawie Protokołu 11 do Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka44 dokonano w 1998 r. reformy trybunału. 

41 H. Klebes, Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w upowszechnianiu 
standardów demokratycznych w Europie, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. 
Wybrane zagadnienia, red. H. Machińska, Warszawa 2002, s. 30–31.

42 Zob. C. Mik, Standardy Rady Europy dotyczące prasy, „Palestra” 1993, nr 9–10, s. 97.
43 Zob. A. Bisztyga: Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porzą-

dek prawny Zjednoczonego Królestwa, Katowice 2008, s. 91.
44 ETS nr 155. Protokół przedłożony do podpisu 11 maja 1994 r., wszedł w życie 1 li-

stopada 1998 r. Zob. A. Przyborowska-Klimczak, Reforma systemu kontroli Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, PiP, z. 10–11/1995, s. 96.
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W miejsce dwu periodycznie działających organów: Europejskiej Komi-
sji Praw Człowieka (dokonywała wstępnej oceny i selekcji skarg) i Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka (dokonywał rozstrzygnięć) powstał 
jednolity Europejski Trybunał Praw Człowieka, pracujący w permanencji. 
Reforma ta podyktowana była zasadniczym zwiększeniem się liczby skarg 
po rozszerzeniu kognicji Trybunału na Europę Środkową i Wschodnią, 
a w szczególności na Federację Rosyjską45. Posunięcie to nie zlikwidowało 
wszakże wszystkich problemów, stąd trwa poszukiwanie dalszego uspraw-
nienia systemu. Coraz większym wyzwaniem staje się również terminowe 
realizowanie wyroków przez państwa członkowskie46. 

Istotnym mechanizmem oddziaływania są też procedury: akcesyjna 
(dla państw aplikujących o członkostwo) i monitoringowa (dla państw bę-
dących członkami; przedmiotem badania jest to, czy wywiązały się one ze 
zobowiązań podjętych w chwili uzyskiwania członkostwa). Oba te mecha-
nizmy miały zasadnicze znaczenie dla przekształceń ustrojowych, które 
dokonały się w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Na Radę Eu-
ropy można też jednak patrzeć jako na forum współpracy państw Euro-
py Środkowej i Wschodniej – zwłaszcza tych, które nie uzyskały jeszcze 
członkostwa w Unii Europejskiej.

Komitet Ministrów może być postrzegany jako potencjalnie waż-
na płaszczyzna oddziaływania, o istotnym znaczeniu dla państw Europy 
Środkowej i Wschodniej. Jest to bowiem główny organ współpracy mię-
dzyrządowej RE, decydujący o najważniejszych sprawach znajdujących się 
w jej kompetencji. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej, gdyby bar-
dziej aktywnie zdecydowały się koordynować swą współpracę na tym fo-
rum, byłyby potencjalnie istotną siłą oddziałującą na podejmowane przez 
to gremium decyzje. Jest to o tyle istotne, że państwa te mają podobne pro-
blemy z realizacją standardów RE. Nie chodzi przy tym jedynie o aprobatę 
dla systemu aksjologicznego RE, ale o praktyczne wdrożenie standardów 
RE. Niektóre z nich, np. dotyczące reform sądownictwa czy więziennictwa, 
wiążą się bowiem ze znaczącymi nakładami, niejednokrotnie przekracza-

45 Zob. S.A. Głotow, Konstitucyonno-prawowyje probliemy sotrudniczestwa Rosii i So-
wieta Jewropy w obłasti praw cziełowieka, Saratow 1999, s. 49.

46 Zob. J. Jaskiernia, Uwarunkowania skuteczności wykonywania orzeczeń Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowie-
ka” 2002, nr 8, s. 58.
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jącymi bieżące możliwości państw. Inne z kolei oznaczają przebudowę kul-
tury prawnej (np. w kwestii aprobaty dla likwidacji kary śmierci47) czy kul-
tury politycznej (np. w kwestii zapewnienia opozycji politycznej równego 
dostępu do mediów, zwłaszcza w kampaniach wyborczych). Takie współ-
działanie mogłoby w szczególności prowadzić do zwiększenia środków, ja-
kie RE miałaby przeznaczyć na programy wspierające reformy demokra-
tyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej48.

Zgromadzenie Parlamentarne uznać można za szczególnie użyteczną 
płaszczyznę koordynacji działań państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
Jeśli w ramach KM czynnikiem ograniczającym jest metoda dyploma-
tyczna, która utrudnia jednoznaczne formułowanie stanowisk, to par-
lamentarzyści, zasiadający w ZP, nie mają takich ograniczeń. Mogą oni 
w sposób pryncypialny formułować swoje poglądy, a także uczestniczyć 
w rozwiązywaniu problemów Europy Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to 
zwłaszcza ognisk zapalnych, gdzie szczególnie użyteczna jest forma ak-
tywności w postaci dyplomacji parlamentarnej49. Można zauważyć, że 
parlamentarzyści pochodzący z państw Europy Środkowej i Wschodniej 
niejednokrotnie lepiej potrafią wczuć się w sytuację państw, które dopiero 
od 20 lat budują systemy demokratyczne. Znają oni lepiej uwarunkowa-
nia tego procesu niż ich koleżanki i koledzy z Europy Zachodniej, którzy 
często nie są w stanie zrozumieć skali wyzwań, jakie niesie przejście od 
systemu totalitarnego do systemu demokratycznego.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy troszczy się o to, by 
prawa samorządu terytorialnego były nie tylko odpowiednio chronione 
w ustawach zasadniczych państw, ale też w praktyce ustrojowej50. Upo-
wszechnia demokratyczne standardy w zakresie funkcjonowania władz 

47 Zob. J. Yorke, The Right to Life and Abolition of the Death Penalty in the Council of 
Europe, “European Law Review” 2009, nr 2, s. 209.

48 Zob. A. Drzemczewski, The Council of Europe’s Cooperation and Assistance Pro-
grams for Countries of Central and Eastern Europe, „Human Rights Law Journal” 1991, 
nr 8–9, s. 336.

49 Zob. T. Iwiński, Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konflik-
tów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Rada Europy a przemiany demo-
kratyczne…, s. 759.

50 Zob. P. Jankowski, Polskie prawo samorządowe a konwencje Rady Europy, [w:] 
Rada Europy a przemiany demokratyczne…, s. 553.
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lokalnych i samorządowych51. Monitoruje przebieg wyborów samorządo-
wych w państwach członkowskich. Współpraca państw Europy Środkowej 
i Wschodniej na tym forum ma szczególne znaczenie dla rozwoju demo-
kracji lokalnej. Przywrócenie instytucji samorządu terytorialnego nastą-
piło w państwach tego regionu dopiero po 1989 r. Tym większego znacze-
nia nabiera wymiana doświadczeń i koordynowanie inicjatyw52. Chodzi 
zwłaszcza o upowszechnianie standardów, które w najpełniejszy sposób 
sprzyjają konstytucyjnie gwarantowanej samodzielności władz lokalnych 
w obszarze ich władztwa publicznego, m.in. w zakresie systemowego za-
pewnienia środków umożliwiających realizację konstytucyjnych kompe-
tencji samorządu.

Istotnym i trafnym posunięciem okazało się utworzenie Komisarza 
Praw Człowieka Rady Europy. Ponad dziesięć lat doświadczeń tej in-
stytucji wskazuje, jak ważne znaczenie ma badanie stanu przestrzega-
nia praw przez poszczególne państwa członkowskie53. Raporty krajowe 
przedstawiane przez Komisarza, a także raporty roczne54, stały się istot-
nym punktem odniesienia dla reformowania systemów ochrony praw 
człowieka i przeciwstawiania się stanom naruszenia praw, nie mającym 
charakteru jednostkowego55. Istotne są też działania Komisarza w za-
kresie koordynowania krajowych instytucji ochrony praw człowieka56. 
W zakresie upowszechnienia instytucji ombudsmana na szczeblu lokal-
nym wartościowe działania podejmuje także Kongres Władz Lokalnych 
i Regionalnych Europy57.

51 Zob. K. Gawkowski, Wpływ Rady Europy na rozwój samorządności terytorialnej, 
[w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne…, s. 542.

52 Zob. J. Jarosiński, Dialog społeczny czy obywatelski w regionie? Szanse i możliwo-
ści w warunkach demokracji lokalnej, [w:] Polska w dobie przemian: Materiały konferencji 
naukowej, red. A. Kasińska-Metryka, Kielce 2004, s. 167.

53 Zob. T. Hammarberg, Human Rights in Europe: No Grounds for Complacency, 
Strasbourg 2011, s. 34.

54 Por. 1st Annual Report of the Commissioner for Human Rights, Strasbourg 2001.
55 Por. J. Jaskiernia: Komisarz Praw Człowieka Rady Europy: dorobek i perspektywy, 

„Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2008, nr 11.
56 Zob. G. de Beco: Networks of European National Human Rights Institutions, „Euro-

pean Law Journal” 2008, nr 6, s. 864.
57 Zob. Principles Governing the Institution of the Ombudsman/Ombudsperson at the 

Local and Regional Level, Strasbourg 2005, s. 8.
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5. Skutki polityczne objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej 
standardami demokratycznymi Rady Europy

Przemiany, jakie dokonały się w Polsce i w innych państwach Europy 
Środkowej i Wschodniej po 1989 r. w sposób zasadniczy musiały rzutować 
na wzajemne relacje tych państw. Rozpad Układu Warszawskiego i Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) spowodował, że przestały być 
aktualne zasadnicze płaszczyzny współpracy tych państw, charaktery-
styczne dla okresu „zimnej wojny”, a także bipolarnego układu stosunków 
międzynarodowych, opartego o dominację Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zarazem pojawi-
ły się nowe płaszczyzny współdziałania, związane z procesem integracji 
europejskiej58. Chodziło o „kreowanie Europy”, nie zawężonej do Zacho-
du, ale uwzględniającej również Europę Środkową i Wschodnią59. Płasz-
czyzny te torowały drogę międzynarodowemu wymiarowi demokratyza-
cji w tym regionie60. Zarazem proces integracji europejskiej postrzegany 
był jako środek ograniczający „hegemonię obecnych i potencjalnych impe-
riów, a także miejsce realizacji eksperymentu społecznego, który może stać 
się doświadczeniem modelowym dla innych regionów świata”61.

Jedną z tych płaszczyzn współpracy stała się Rada Europy. Podczas 
ostatnich dwu dekad zmieniło się jednak oblicze RE: do 1989 r. trakto-
wana była jako swoisty „ekskluzywny klub państw demokratycznych Eu-
ropy Zachodniej”, cechujący się wysokimi standardami w zakresie prawa 
i praktyki ustrojowej. Po 1989 r., gdy RE otwarła się na państwa Europy 
Środkowej i Wschodniej62, pojawiło się niebezpieczeństwo „rozmywania 

58 Zob. K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2006, s. 306.
59 Zob. A. Mayhew, Recreating Europe: The European Union’s Policy towards Central 

and Eastern Europe, Cambridge 1998, s. 6.
60 Zob. G. Pridham, The International Dimension of Democratisation: Theory, Prac-

tice and Inter-Regional Comparisons, [w:] Building Democracy? The International Dimen-
sion of Democratisation in Eastern Europe, red. G. Pridham, E. Herring, G. Sanford, Lon-
don–Washington 1997, s. 9.

61 P. Wielgosz, Europa – zmitologizowana opowieść, [w:] Europa w działaniu: O szan-
sach i zagrożeniach dla projektu europejskiego, red. P. Żuk, Warszawa 2007.

62 Por. S.A. Głotow, Rossija i Sowiet Jewropy: politiko-prawowyje probliemy wzaimo-
diejstwija, Krasnodar 1998, s. 17; Polska i Rada Europy, opr. H. Machińska, Warszawa 
2005.
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standardów”, gdyż członkostwo w RE uzyskiwały państwa (np. Federacja 
Rosyjska), gdzie w chwili przyjęcia trudno było twierdzić, że zasługują na 
wejście do tego elitarnego klubu. Zaczął on więc tracić swą dawną repu-
tację, choć z drugiej strony na podkreślenie zasługuje niewątpliwy wkład 
RE w proces przemian demokratycznych w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej63. 

Przed RE stał więc, a po części stoi (w odniesieniu do Białorusi), dyle-
mat, czy najpierw wymusić realizację podstawowych standardów demo-
kratycznych, jako warunek członkostwa, czy też zadowolić się realizacją 
podstawowych standardów, a dopiero po przyjęciu państwa do RE oddzia-
ływać na wypełnienie standardów demokratycznych. Ta ostatnia strate-
gia, zastosowana m.in. w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej, przyniosła 
ograniczone skutki, bo szeregu standardów demokratycznych nie udało 
się wyegzekwować nawet w stosunkowo długim horyzoncie czasowym. 
Z drugiej jednak strony zbyt długie przetrzymywanie Federacji Rosyjskiej 
w „przedsionku” RE też miało mankamenty, bo rodziło frustrację i znie-
chęcenie, co mogło prowadzić do rezygnacji z gotowości przystąpienia do 
tej organizacji międzynarodowej, motywowaną względami prestiżowymi 
(„Rosja nie da się upokarzać”).

Aczkolwiek kształtowanie się reżimów politycznych w państwach Euro-
py Środkowo-Wschodniej miało u podstaw rozpad radzieckiej strefy wpły-
wów, co umożliwiło państwom tego regionu wybicie się na niepodległość, 
a demokratyczna transformacja odzwierciedlała wyraz oczekiwań tamtej-
szych społeczeństw, to jednak nie był to proces oderwany od wpływu ze-
wnętrznego. Fakt, że RE otwarła się na państwa tego regionu i otworzyła 
możliwość zabiegania o członkostwo w tym elitarnym klubie państw de-
mokratycznych oznaczał obowiązek spełnienia minimalnych standardów 
demokratycznych. RE uzyskała tym samym istotny instrument oddziały-
wania na państwa aplikujące, by zachęcić je do realizacji tych standardów. 
Można więc powiedzieć, że kształtowanie się reżimów politycznych na-
stępowało w wysokim stopniu w oparciu o schemat oczekiwań wynikają-
cych z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz innych dokumentów 

63 Zob. D. Huber, A Decade which Made History. The Council of Europe 1989–1999, 
Strasbourg 1999, s. 149.
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przygotowanych w systemie tej organizacji. Ponadto RE udzielała pomocy, 
m.in. poprzez aktywność Europejskiej Komisji „Demokracja przez Prawo” 
(Komisji Weneckiej), w doprowadzeniu ustaw zasadniczych i ustawodaw-
stwa państw członkowskich do standardów demokratycznych, składają-
cych się na system aksjologiczny tej organizacji międzynarodowej64.

Jeśli więc początek lat dziewięćdziesiątych XX w. wiązał się z zabiega-
mi tych państw o członkostwo i potrzebą zrealizowania wymogów zwią-
zanych z  procedurą akcesyjną, to druga połowa lat dziewięćdziesiątych 
i  początek XXI w. wiąże się z wypełnianiem zobowiązań wynikających 
z członkostwa tych państw w RE, kontrolowanych w ramach procedury 
monitoringowej65. Prowadzona jest ona zarówno przez Zgromadzenie Par-
lamentarne, jak i przez Komitet Ministrów66. Istotnym bodźcem, przesą-
dzającym o tym, że państwa są zainteresowane realizacją tych zobowiązań 
jest to, że spełnianie wymogów Rady Europy zostało uznane jako waru-
nek ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej. Nie chodziło więc tu 
o standardy mające jedynie wymiar wewnątrzorganizacyjny.

Znaczenie oddziaływania Rady Europy było zróżnicowane. W przy-
padku takich państw, jak Polska, gdzie już w okresie przed transformacją 
ustrojową dopracowano się wielu rozwiązań demokratyzujących system 
(np. sądownictwo administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał 
Stanu, Rzecznik Praw Obywatelskich)67, a więc nie zachodziła potrzeba do-
konywania zmian w całokształcie instytucji ustrojowych, było mniejsze68. 

64 Zob. J. Jaskiernia, Wpływ Rady Europy na przemiany polityczno-ustrojowe w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, [w:] Świat w okresie przemian. Księga 
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Longinowi Pastusiakowi na 65-lecie urodzin, red. 
M. J. Malinowski, Gdańsk 2000, s. 114.

65 Zob. Compliance with member state’s commitments: „decision” taken within the 
context of the Committee of Ministers Monitoring procedure, Secretariat memorandum 
prepared by the Secretary General’s Monitoring Unit, Strasbourg – 21 September 1999.

66 Zob. J. Jaskiernia, Wpływ procedury monitoringowej na implementację standardów 
Rady Europy przez państwa członkowskie, [w:] 60 lat Rady Europy…, s. 128.

67 Zob. J. Jaskiernia, Polska w Radzie Europy – 20 lat członkostwa, „Państwo i Prawo” 
2011, z. 11, s. 12.

68 Zob. J. Jaskiernia, Oddziaływanie organizacji międzynarodowej na kształt ustroju 
politycznego państwa (Na przykładzie Rady Europy), [w:] Konstytucja i władza we współ-
czesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciecho-
wi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2002, s. 210–220.
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Tam natomiast, jak np. w Rosji69, Ukrainie, Armenii, Gruzji, Azerbejdża-
nie, gdzie członkostwo w RE wymuszało zasadnicze reformy ustrojowe, 
wpływ ten był istotny. Nie wszędzie zresztą, a przykładem może tu być Ro-
sja, udało się RE skutecznie oddziaływać. Okazało się, że między gotowo-
ścią członkostwa i wypełnienia zobowiązań z tego tytułu a możliwością 
przeprowadzenia radykalnych reform ustrojowych ujawnia się zasadniczy 
rozziew. Nie chodzi tu jedynie o brak woli, a dające o sobie znać konse-
kwencje wynikające z kultury politycznej, kultury prawnej, a nade wszyst-
ko z barier finansowo-technicznych, które utrudniają realizację planów re-
form ustrojowych nawet tam, gdzie występuje zgoda polityczna.

Podstawowy cel współpracy nawiązuje do wartości, które mają kluczo-
we znaczenie w systemie aksjologicznym RE, a więc do wdrażania zasad 
demokracji, praworządności i praw człowieka. Kraje poradzieckie powin-
ny mocniej eksponować w europejskiej opinii publicznej, jak wielkiego 
wysiłku musiały dokonać, by sprostać wymaganiom RE. Paradoksalnie 
wymogi te były nawet większe, niż to miało miejsce w wypadku „sta-
rych członków”, gdyż system aksjologiczny RE podlega ciągłemu rozwo-
jowi, a wraz z tym procesem zwiększa się liczba zobowiązań, jakie niesie 
członkostwo RE. Wiedza o tym wysiłku nie zawsze dociera do europej-
skiej opinii publicznej, która ma tendencję, by wyolbrzymiać jednostkowe 
incydenty w zakresie praw człowieka, a w konsekwencji deprecjonować 
osiągnięty postęp.

Współpraca państw z Europy Środkowej i Wschodniej na forum RE 
może też sprzyjać adresowaniu tych problemów, które nie zostały jesz-
cze w pełni rozwiązane w ramach procesu konsolidacji politycznej. Cho-
dzi m.in. o tendencję do wyłączenia politycznego, objawiającego się w ni-
skiej frekwencji wyborczej, czy o pewne zjawiska społeczne o charakterze 
dyskryminacyjnym w stosunku do mniejszości narodowych (np. w odnie-
sieniu do Romów) czy do mniejszości ze względu na orientację seksualną 
(np. w stosunku do homoseksualistów). Państwa tego regionu muszą też 
uwzględniać utrzymujące się w części tych społeczeństw postawy antyse-

69 Zob. S.A. Gorchkova, European Norms on the Protection of Human Rights: in the 
Development of Russian Human Rights Legislation, „Revue of Central and Eastern Euro-
pean Law” 2004, nr 3, s. 367.
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mityzmu i ksenofobii, które wymagają skoordynowania wysiłków celem 
skutecznego przeciwdziałania tym zjawiskom.

Szczególnie ważnym celem współpracy zdaje się być koordynowanie 
wysiłków w procesie integracji europejskiej. Współdziałanie na forum RE 
ma ten walor, że organizacja ta nie kończy się na Bugu, a obejmuje swym 
działaniem całą Europę. Eksponowanie tego faktu jest istotne w dąże-
niu do przeciwdziałania sytuacji, gdy – po rozszerzeniu UE w latach 2004 
i 2007 – może się okazać, że dokonał się nowy podział Europy, a w miejsce 
„żelaznej kutyny” wszedł podział, który niesie zasięg Unii Europejskiej. 
W tej sytuacji państwa poradzieckie powinny być zainteresowane umac-
nianiem autorytetu RE – zwłaszcza w sytuacji, gdy ekspansja kompeten-
cyjna UE powoduje, że następuje obiektywne pomniejszenie znaczenia tej 
organizacji w percepcji europejskiej opinii publicznej. Tymczasem RE nie 
powinna być sprowadzana, jak to się niekiedy czyni, do „przedsionka UE” 
i mieć znaczenia tylko dla państw, które jeszcze nie stały się członkami 
UE. Niesie bowiem walory paneuropejskie, które nie sposób będzie przy-
pisać – przynajmniej w najbliższej perspektywie – Unii.

Wzmocnienie autorytetu RE powinno być troską nie tylko tych państw 
członkowskich, które pozostają poza Unią. Jeśli państwa Europy Środko-
wej i Wschodniej, które już znalazły się w UE, rzeczywiście nie chcą, by na 
linii Bugu powstała nowa „forteca”, dzieląca Europę, to powinny ekspono-
wać znaczenie RE, bowiem współpraca na tej płaszczyźnie ma niewątpli-
wie istotne znaczenie dla perspektywy paneuropejskiej integracji. Nieprzy-
padkowo spełnienie wymogów RE traktowane jest jako conditio sine qua 
non członkostwa w UE. Niewątpliwie więc realizacja zadań, do których te 
państwa zobowiązały się przystępując do RE, kontrolowana w ramach pro-
cedury monitoringowej, jest tym elementem, który przybliża perspektywę 
członkostwa w UE. Współdziałanie państw poradzieckich w ramach RE 
(analizowanie doświadczeń, upowszechnianie dobrych rozwiązań, poszu-
kiwanie sposobów skuteczniejszej ochrony praw człowieka) może więc tę 
perspektywę uczynić bardziej realną.
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6. Zakończenie

W świetle przeprowadzonej analizy nie ulega wątpliwości, że Rada Euro-
py odegrała istotną rolę w procesie transformacji ustrojowej państw Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej. Polityczny wymiar tego procesu wiąże się 
z tym, że wraz z aprobatą aksjologii RE i spełnieniem progowych wymo-
gów członkostwa (w fazie procedury akcesyjnej), państwa tego regionu we-
szły na drogę urzeczywistniania standardów demokratycznych, zwartych 
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, innych konwencjach, a także 
w dokumentach o  charakterze tzw. „miękkiego prawa”. Bardzo pomoc-
ne okazało się tu wsparcie Komisji Weneckiej, która pomagała w poszu-
kiwaniu rozwiązań ustrojowych spełniających demokratyczne standardy 
RE. Postęp w tym zakresie podlega przy tym permanentnej kontroli w ra-
mach procedury monitoringowej. Jej długotrwałość, w przypadku takich 
państw jak Rosja, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan czy Gruzja, sygnalizu-
je przy tym, że wdrożenie demokratycznych standardów RE jest procesem 
złożonym – wymagającym nie tylko woli politycznej, zmian w kulturze 
politycznej i prawnej społeczeństw, determinacji w reformowaniu prawa, 
ale też wymaga zaangażowania znaczących środków finansowych, których 
nie zawsze starcza w złożonej sytuacji gospodarczej tych państw. Istotne 
jest jednak to, że RE nie tylko oferowała standardy i oddziaływała na ich 
realizację, ale też udzielała państwom członkowskim z tego regionu pomo-
cy w zakresie demokratycznego know how. W sposób kompleksowy reali-
zowała więc swą misję krzewienia demokracji, praworządności i ochrony 
praw człowieka.

Dla państw tego regionu, zwłaszcza tych, które nie znalazły się w Unii 
Europejskiej, Rada Europy ma więc stale istotne znaczenie. Jedną ze stawek 
procesu wdrażania standardów RE jest perspektywa członkostwa w UE. 
Umacnianie prestiżu RE wiąże się jednak także z potrzebą eksponowa-
nia zasadności procesu integracji europejskiej nie zawężonego do granic 
Unii Europejskiej. Polityczny wymiar poszerzenia RE o państwa Europy 
Środkowej i Wschodniej nabiera więc współcześnie nowego oblicza. Za-
razem coraz bardziej pilnym zadaniem staje się uporządkowanie „archi-
tektury” europejskich organizacji międzynarodowych. RE, UE i OBWE 
w wielu obszarach robią to samo, mamy do czynienia ze zjawiskiem nakła-
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dających się jurysdykcji. Nie sprzyja to efektywności wydawania środków. 
W tej sytuacji, wobec nowych wyzwań, przed którymi stają społeczności 
europejskie, poszukiwanie bardziej racjonalnego modelu strukturalnego 
i kompetencyjnego tych organizacji międzynarodowych nabiera coraz to 
większego znaczenia.


