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Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie wkładu Rady Europy w kształtowanie 
i upowszechnianie standardów państwa prawnego. Zasada praworządności, ściśle powiązana 
z zasadą państwa prawnego, stanowi bowiem jedną z trzech podstawowych wartości, na któ-
rych oparta jest działalność Rady. Dbałość Rady o utrzymywanie przez państwa członkow-
skie właściwych standardów w tym zakresie przejawia się w dwóch głównych płaszczyznach. 
Po pierwsze, Rada podejmuje działania mające na celu zdefiniowanie i stworzenie jednolitego, 
uniwersalnego sposobu rozumienia zasady państwa prawnego przez poszczególne państwa. 
Po drugie zaś system prawny Rady przewiduje szereg konkretnych mechanizmów mających 
na celu egzekwowanie realizacji przez państwa członkowskie omawianej zasady. Jednak jak 
pokazuje praktyka, nie każde z nich cechuje się wystarczającą efektywnością.

Summary

Impact of Council of Europe on the shaping and 
popularizing of the standards of the rule of law

The subject of the article is the issue of the Council of Europe’s impact on shaping and 
popularizing of the standards of a principle of the rule of law. The rule of law is one of the 

1 Autorka jest adiunktem w Instytucie Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. E-mail: agatapyrzynska@poczta.onet.pl.
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three basic values on which the Council’s activities is based. The Council’s care of main-
taining the rule of law standards by the member states is manifested in two main areas. 
First of all, the Council undertakes activities aimed at defining and creating a uniform, 
universal way of understanding the principle of the rule of law by individual states. Sec-
ondly, the Council’s legal system states a few specific mechanisms to enforce the imple-
mentation by the member states of the principle. However, as practice shows, not all of 
them are sufficiently effective.

*

I. Zasada państwa prawnego

Celem niniejszego opracowania jest analiza roli Rady Europy w kształtowaniu 
znaczenia zasady państwa prawnego oraz określenie, w jaki sposób Rada – po-
przez dostępne mechanizmy – może wpływać na upowszechnianie standar-
dów państwa prawnego wśród państw członkowskich. Zagadnienie to wydaje 
się o tyle istotne, iż jest to jedna z kluczowych organizacji międzynarodowych, 
która wśród zasadniczych wartości łączących państwa do niej należące uzna-
je zasadę praworządności, stanowiącą podstawę zasady państwa prawnego2.

Zasada państwa prawnego swymi korzeniami sięga schyłku XVIII w.3 i po-
czątków XIX w.4 Większość autorów przypisuje jej niemiecki rodowód5. Jed-
nakże pośród rozlicznych szczegółowych poglądów na znaczenie tej zasady, 
próżno poszukiwać jednej, uniwersalnej definicji. Z pewnością nie bez przy-

2 Na gruncie niniejszego opracowania pod pojęciem „zasady państwa prawnego” rozumie 
się pojęcie szersze aniżeli „zasady praworządności”, która stanowi dla niej jedynie swego ro-
dzaju trzon znaczeniowy. Zasada państwa prawnego, choć bazuje na zasadzie praworządności, 
to stanowi klauzulę o wiele bardziej rozwiniętą; por. W. Sokolewicz, M. Zubik, Komentarz 
do art. 2 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. 
M. Zubik, L. Garlicki, Warszawa 2016, LEX, art. 2, nb. 27.

3 W. Sokolewicz, M. Zubik, op.cit., art. 2, nb. 4.
4 Z. Witkowski, Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej, [w:] Prawo konstytucyjne, red. 

Z. Witkowski, Z. Bień-Kacała, Toruń 2015, s. 91.
5 Ibidem, s. 91, L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010, 

s. 60; W. Sokolewicz, Państwo prawne – jego cechy i kryteria, „Biuro Studiów i Ekspertyz” 1992, 
nr 3, s. 1.
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czyny w doktrynie wyrażony został także pogląd, zgodnie z którym zasa-
da ta generalnie przybiera dwa, a nawet trzy typy, odpowiednio skorelowane 
z kulturami prawnymi, w którym się wykształciła. Pierwszą z nich jest idea 
Rechtsstaad powiązana z krajami kręgu civil law, a w szczególności z niemiec-
kim obszarem kulturowym, drugą zaś anglosaska idea the rule of law, wyrosła 
w krajach kręgu common law6. Niekiedy jako trzeci sposób rozumienia tejże 
zasady wskazuje się na wynikającą z tradycji francuskiej – ideę état de droit7. 
Pierwsza ze wspominanych opiera się przede wszystkim na dyrektywie pod-
dania działania władz publicznych obowiązującemu prawu. W systemie an-
glosaskim zasada the rule of law postrzegana jest jako podstawa interpretacji 
norm, z której judykatura może wywodzić skonkretyzowane zasady praw-
ne, służące interpretacji przepisów i weryfikacji legalności działań władz pu-
blicznych. Trzeci ze wskazanych sposobów rozumienia zasady rządów pra-
wa – wyrosły z tradycji francuskiej – ogniskuje się na idei „sądowej kontroli 
ustaw”8. Bez względu jednak na szczegółowe rozumienie tytułowej zasady, 
podkreślenia wymaga, że stanowi ona rudyment współczesnych demokra-
tycznych państw, wyznaczając najważniejsze standardy w zakresie funkcjo-
nowania państwa opartego na prawie, chroniącego podstawowe prawa i wol-
ności jednostek. Aby zasada ta miała jednak realne znaczenie, a nie stanowiła 
jedynie polityczną deklarację, winna w swym kształcie stanowić połączenie 
aspektów formalno-prawnych z wartościami powszechnie uznanymi społecz-
nie. Innymi słowy, przy definiowaniu zasady państwa prawnego uwzględ-
niać należy zarówno elementy o charakterze formalnym jak i materialnym.

Aspekt formalny zasady państwa prawnego sprowadza się przede wszyst-
kim do obowiązku przestrzegania prawa przez jego adresatów, w szczególno-
ści zaś przez organy państwa9. Prawo bowiem winno stać ponad państwem 
i rządzić wszelkimi procesami w nim zachodzącymi. W konsekwencji orga-
nom wolno tyle, na ile expressis verbis pozwala im prawo, obywatelom zaś 
dozwolone jest to, czego prawo wprost im nie zabrania. Takie ujęcie impliku-

6 A. Miętek, Zasada demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego, „Dialogi Polityczne” 2011, nr 11, s. 77.

7 J. Greń, Zasada rządów prawa w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2013, nr 2, s. 162–163.

8 Ibidem, s. 163.
9 L. Garlicki, op.cit., s. 60.
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je natomiast szereg dyrektyw szczegółowych. Wymienić wśród nich należy 
przede wszystkim trzy główne standardy. Pierwszy opiera się na konieczno-
ści istnienia podstawy prawnej dla działań państwa podejmowanych wobec 
obywateli. Państwo winno mieć wyraźną podstawę działania, której granicy 
nie wolno przekraczać, a tym bardziej powoływać się na domniemane kompe-
tencje. Drugi standard opiera się na poręczeniu obywatelom pewności prawa 
stanowionego przez organy państwa. Skoro prawo jest aktem pochodzącym 
od państwa, przyjętym w ściśle określonej procedurze, z założenia trwałym, 
to obywatele winni mieć poczucie jego względnej stabilności i braku podat-
ności na partykularne interesy rządzących. Wreszcie aspekt trzeci dotyczy 
zakazu nieuzasadnionego wkraczania przez państwo w sferę wolności i praw 
osobistych obywateli10. Te bowiem postrzegać należy jako zasadnicze i fun-
damentalne. Państwo, poza obowiązkiem nieingerencji, winno także zadbać 
o instytucjonalne zabezpieczenie jednostki przed naruszeniami ze strony in-
nych podmiotów11. Wreszcie dodać należy, że aby prawo w „państwie praw-
nym” mogło w pełni realizować swoją „nadrzędną” rolę, winno tworzyć zu-
pełny i spójny wewnętrznie system, oparty o hierarchiczną strukturę. Taki 
system prawny musi być jednak zabezpieczony stosownymi gwarancjami in-
stytucjonalnymi, pozwalających dochodzić podmiotom przysługujących im 
praw. Mowa tu w szczególności o prawie do sądu, czy funkcjonowaniu nieza-
leżnych organów sądowych i organów ochrony prawa. Za istotne uznać nale-
ży również funkcjonowanie wewnętrznych procedur umożliwiających kon-
trolę konstytucyjności stanowionego prawa.

Jak wspomniano wcześniej, zasada państwa prawnego winna być tak-
że wsparta elementami o charakterze materialnym. W tym zakresie normy 
powinny spełniać podstawowe standardy aksjologiczne, uznane społecznie, 
powodujące, iż prawo nie funkcjonuje w próżni, jako oderwane od potrzeb 
społeczeństwa. W tym zakresie winno być ukierunkowane na aktywiza-
cję obywateli i zapewnienie im szerokiego dostępu do instytucji demokra-
tycznych.

10 Z. Witkowski, op.cit., s. 91.
11 W. Zakrzewski, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] 

Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2010, s. 154.
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II. Wkład Rady Europy w kształtowanie znaczenia zasady państwa prawnego

Szczególnym podmiotem, którego działalność przyczynia się do promowa-
nia standardów państwa prawnego jest Rada Europy. W tym zakresie działal-
ność wspomnianej organizacji oddziałuje zarówno na sam sposób rozumienia 
przedmiotowej zasady, jak również tworzy ważne gwarancje instytucjonal-
ne w zakresie jej realizacji.

Na wstępie wspomnieć należy, że Rada Europy powstała w 1949 r. jako 
organizacja służąca przede wszystkim integracji państw zachodnioeuropej-
skich, doświadczonych II wojną światową. Ukonstytuowanie się Rady Eu-
ropy wpisywało się z resztą w szerszy nurt budowania powojennej architek-
tury politycznej Europy12, która wymagała zacieśnienia współpracy państw 
na polu gospodarczym, społecznym i politycznym. Nie bez przyczyny zatem 
Rada Europy zyskała miano „ekskluzywnego klubu państw demokratycz-
nych Europy Zachodniej13”. Z czasem jednak rola omawianej organizacji ule-
gła zasadniczej zmianie. W dużej mierze był to wynik znaczących wydarzeń 
w Europie, w tym powstania i rozwoju Europejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej. Rada Europy, w obliczu wyrastania innego – jak się okazało – w pewnym 
sensie konkurencyjnego na tamtą chwilę, ośrodka integracji zachodnioeu-
ropejskiej, musiała skierować swoją aktywność na nowe obszary, tak w sen-
sie geograficznym, jak i przedmiotowym. W konsekwencji działalność Rady 
na przełomie lat 80. i 90. XX w. objęła także państwa środkowo-wschodniej 
części kontynentu, przechodzące wówczas transformację ustrojową14. Rada 
okazała się być ośrodkiem aktywnie wspierającym zachodzące w nich pro-

12 M. Matyasik, Rada Europy – ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania, 
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2009, nr 3, s. 138.

13 J. Jaskiernia, Polska w Radzie Europy, „Państwo i Prawo” 2011, z. 11, s. 7.
14 Jak pisze Jakub Robel, w działalności Rady Europy wyróżnić można trzy okresy: I obej-

mujący lata 1949–1957, gdy Rada ukierunkowana była na integrację państw Europy Zachodniej, 
okres ten charakteryzował się znaczącym upolitycznieniem organizacji; II obejmujący lata 
1957–1989, które stanowiły „impas” w działalności Rady Europy, która musiała skierować swą 
aktywność na bardziej szczegółowe zagadnienia oraz okres III charakteryzujący się otwarciem 
na państwa Europy Środkowej i Wschodniej; zob. J. Robel, Wpływ Rady Europy na realizacje 
koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich, Toruń 2016, s. 12–13. 
Podobny podział przyjmują A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, [w:] Prawo międzynarodowe 
publiczne, Warszawa 2011, s. 215.
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cesy demokratyzacji15. Wsparcie to jednak nie było jedynie wynikiem zmian 
w sposobie działania Rady Europy wynikających z potrzeb tamtego okresu, 
lecz ściśle korespondowało z wysłowionymi w Statucie z 1949 r. wartościa-
mi, mającymi przyświecać jej działalności.

W tym kontekście wskazać należy, że nie bez przyczyny Rada Europy okre-
ślana jest mianem „organizacji wartości16”. Podstawowe zasady, które winny 
wyznaczać kierunki działania Rady określone zostały w jej Statucie z 1949 r. 
Wśród nich jako jedną z zasadniczych wartości wymieniono praworządność. 
Zasada ta expressis verbis wysłowiona została już w solennej preambule Trak-
tatu Londyńskiego17, w której podkreślono przywiązanie państw Rady Europy 
do wartości stanowiących wspólne dziedzictwo narodów oraz zasad wolno-
ści osobistej, swobód politycznych i praworządności, które stanowić powin-
ny podstawę każdej prawdziwej demokracji18. Ujęcie zasady praworządności 
w preambule, jako swoistym „drogowskazie” w zakresie interpretacji całego 
Statutu Rady, świadczy o przypisaniu tejże zasadzie znaczenia nadrzędne-
go. Potwierdza to także fakt, że zasada praworządności umocowana została 
w arendze obok tak doniosłych wartości jak demokracja i prawa człowieka, 
stanowiących – jak wiadomo – podstawy europejskiego dziedzictwa. Co wię-
cej, zasada praworządności przebrzmiewa także w dalszych przepisach Sta-
tutu Rady. W art. 3 wskazano, że „każdy członek Rady Europy uznaje zasadę 
praworządności”, zaś w świetle art. 4 poszanowanie zasady praworządności 
jest jednym z obligatoryjnych warunków członkostwa w Radzie. W konse-
kwencji poważne naruszenie przedmiotowej zasady może powodować zawie-
szenie w prawach członka Rady, a nawet wezwanie przez Komitet Ministrów 
do wystąpienia z organizacji.

Warto jednak odnotować, że Statut Rady nie jest jedynym aktem, poprzez 
który oddziałuje ona na sposób rozumienia zasady państwa prawnego. W tym 

15 Warto dodać, iż Rada Europy była w tym zakresie pierwszą organizacją regionalną, 
która „otworzyła się dla państw Europy Środkowej i Wschodniej”, zob. W. Czapliński, A. Wy-
rozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, s. 383.

16 Tak o Radzie Europy J. Jaskiernia, Rada Europy jako „organizacja wartości”, [w:] Wy-
jaśnienie polityki, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, s. 172; 
J. Robel, op.cit., s. 14.

17 Statut Rady Europy niekiedy nazywany jest także Traktatem Londyńskim z uwagi 
na miejsce jego podpisania (Londyn, 5.05.1949).

18 Preambuła Statutu Rady Europy z 5 maja 1949 r. (Dz.U. 1994, Nr 118, poz. 565).
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zakresie rolę kluczową odgrywa niemal cały tzw. „blok konstytucyjny” Rady, 
do którego – poza Statutem – doktryna zalicza konwencje, w tym Europej-
ską Konwencję Praw Człowieka (EKPCz)19, deklaracje interpretacyjne, po-
śród których rolę zasadniczą odgrywa Deklaracja Wiedeńska Szefów Państw 
i Rządów z 1993 r. oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka (ETPCz)20. Jeśli chodzi o EKPCz, na uwagę zasługuje już sama pre-
ambuła aktu, która wyraźnie wskazuje jako rudymentarną wartość łączącą 
państwa-strony Konwencji, ideę rządów prawa. Co więcej, dalsze postano-
wienia Konwencji odnoszą się do szeregu regulacji gwarantujących w prak-
tyce realizację tejże zasady. Warto tu odnotować chociażby art. 6 stanowiący 
o prawie do sądu i rzetelnego procesu, czy postanowienia regulujące zasady 
działania ETPCz. Na uwagę w kontekście zasady państwa prawnego zasługu-
je także przywołana już Deklaracja Wiedeńska. Podobnie jak Konwencja sta-
nowi ona o przywiązaniu państw członkowskich do wartości demokratycz-
nych, praw człowieka oraz praworządności. Jednocześnie w Deklaracji jasno 
wskazano na kryteria, które spełnić musi każde państwo ubiegające się o ak-
cesję do Rady. Pośród nich wymienić należy konieczność przystosowania in-
stytucji i systemu prawnego do podstawowych zasad demokracji, poszano-
wania praw człowieka i praworządności, a także zagwarantowanie wolnych 
wyborów. Dodatkowo Deklaracja wymienia konieczność zapewnienia przez 
państwa członkowskie wolności słowa, podstawowych mechanizmów ochro-
ny praw mniejszości narodowych, poszanowanie zasad prawa międzynaro-
dowego oraz podpisanie wspomnianej już wcześniej EKPCz21. Tym samym 
przestrzeganie zasady praworządności, pośród szeregu innych kluczowych 
wartości współczesnego państwa demokratycznego, Deklaracja czyni wa-
runkiem sine qua non członkostwa w Radzie Europy, a zatem w jednej z naj-
ważniejszych międzynarodowych organizacji. Jest to zatem wyraz szczegól-
nej wagi, jaką państwa Rady Europy przypisują tejże regule w praktyce.

19 Warto odnotować, że w systemie prawnym Rady Europy aktualnie odnotować należy 
łącznie ponad 200 konwencji, por. J. Robel, op.cit., s. 147.

20 H. Klebes, Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w upowszechnianiu stan-
dardów demokratycznych w Europie, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane 
zagadnienia, red. H. Machcińska, Warszawa 2002, s. 30–31.

21 Deklaracja Wiedeńska Szefów Państw i Rządów z 9 października 1993 r., https://www.
coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp (6.03.2018).
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Odnotować należy, że w sferze zainteresowania Rady Europy pozostaje tak-
że sam sposób interpretacji i rozumienia zasady państwa prawnego. Wynika 
to z faktu, iż – jak wskazano we wstępie niniejszego opracowania – rozbież-
ności językowe oraz różnice w kulturach prawnych, mogą prowadzić do nie-
jednolitego rozumienia przedmiotowej zasady. W związku z powyższym spo-
sobu jej interpretacji poszukiwać należy w różnych aktach wydawanych przez 
organy Rady Europy. Warto w tym miejscu odnotować przede wszystkim Re-
zolucję Zgromadzenia Parlamentarnego nr 1594 z 2007 r. Stwierdzono w niej 
bowiem, że zasada rządów prawa została uznana przez państwa europejskie 
za „wspólną wartość i fundamentalną zasadę dla większej jedności”, która 
razem z demokracją i prawami człowieka odgrywa współcześnie istotną rolę 
w funkcjonowaniu Rady Europy i orzecznictwie ETPCz. W Rezolucji stanow-
czo podkreślono, że zasada państwa prawnego nie powinna być rozumiana 
jedynie jako prymat prawa stanowionego, gdyż w istocie składają się na nią 
dwa podstawowe elementy: zasada legalizmu oraz zasada rzetelnego, sprawie-
dliwego procesu22. W dokumencie tym wskazano jednocześnie, że problem 
jednolitego definiowania zasady państwa prawnego wymaga dalszej reflek-
sji, w której istotną rolę winna odegrać Europejska Komisja na rzecz Demo-
kracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka)23, jako organ właściwy w spra-
wach z zakresu prawa konstytucyjnego. Jednocześnie od razu warto dodać, 
że działalność Komisji w tym zakresie zasługuje na aprobatę. Szczególnie in-
teresującym w tym kontekście wydaje się raport wydany przez nią w marcu 
2011 r. – Report on the rule of law24. Jak podkreśla się w literaturze, doniosłość 
tego dokumentu wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, stanowi on podsu-
mowanie dotychczasowych opinii na temat państwa prawnego, po drugie zaś 
określa wykaz podstawowych cech, które mogą stanowić kryteria oceny, czy 
w danym państwie realizowana jest przedmiotowa zasada25. Do owych „ko-

22 Por. pkt 6.1. Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1594 z 23 
listopada 2007 r., Resolution The Principle of the Rule of Law, http://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17613&lang=en (6.03.2018).

23 Por. pkt 6.2. Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1594.
24 Report on the rule of law – Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary 

session (Venice, 25–26 March 2011), CDL-AD(2011)003rev-e, http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e (6.03.2018).

25 T. Biernat, Zasada the rule of law a definiowanie pojęcia państwa prawa, [w:] Demokratyczne pań-
stwo prawa. Zagadnienia wybrane, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014, s. 37.
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niecznych elementów” zasady państwa prawnego Komisja Wenecka zaliczy-
ła: legalizm, działanie zgodne z prawem, w tym przejrzysty, odpowiedzialny 
i demokratyczny proces stanowienia prawa; pewność prawa; zakaz arbitral-
ności; dostęp do wymiaru sprawiedliwości przed niezależnym i bezstron-
nym sądem, w tym kontrolę sądową aktów administracyjnych; poszanowa-
nie praw człowieka oraz zasady niedyskryminacji i równości wobec prawa26. 
Ujęcie to jest zatem dość szerokie, zaś ocena, czy państwo spełnia poszcze-
gólne kryteria powinna odbywać się poprzez zweryfikowanie pytań szczegó-
łowych określonych w załączniku do Raportu Komisji.

Podkreślić zatem należy, że Rada Europy poprzez swoje organy podję-
ła szereg działań, które mają na celu przede wszystkim określenie, jakie wa-
runki w praktyce winno spełnić państwo, aby możliwym było przypisanie 
mu przymiotu państwa realizującego zasadę państwa prawnego. Zdefiniowa-
nie tego pojęcia jest podstawą warunkującą mechanizmy realizacji tejże za-
sady w praktyce.

III. Instytucjonalne gwarancje zasady państwa prawnego

Poza wytyczaniem sposobu rozumienia zasady państwa prawnego, Rada Europy 
jest organizacją stwarzającą konkretne mechanizmy gwarantujące jej przestrzega-
nie. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim cztery me-
chanizmy: procedura akcesyjna i monitoringowa, działalność tzw. Komisji We-
neckiej oraz orzecznictwo ETPCz. W każdym z tych przypadków Rada zwraca 
uwagę na przestrzeganie przez państwa członkowskie podstawowych dyrektyw 
składających się na zasadę praworządności. W konsekwencji członkostwo w Ra-
dzie przyczynia się do wzmocnienia zasady państwa prawnego, bowiem w ra-
zie powzięcia przez Radę sygnałów o problemie państwa członkowskiego w tym 
zakresie, może ona uruchomić stosowne procedury i – w zależności od sytu-
acji – na różne sposoby „motywować” je do zmiany postępowania bądź podjęcia 
konkretnych środków zaradczych. Rolą Rady jest zatem zarówno obserwowa-
nie sytuacji w państwach członkowskich, jak również podejmowanie władczych 
działań w celu wyegzekwowania realizacji wartości, dla których poparcie wyra-
ża każde z państw w momencie akcesji do omawianej organizacji.

26 Por. pkt 41 Raportu.
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Pierwszym z mechanizmów służących weryfikacji realizacji przez państwa 
członkowskie standardów państwa prawnego jest procedura akcesyjna27, wa-
runkująca przyjęcie konkretnego państwa w poczet członków Rady. Aktu-
alnie, z uwagi na szerokie grono państw członkowskich, procedura ta traci 
na znaczeniu na rzecz procedury monitoringowej, której celem jest z kolei we-
ryfikacja realizacji zobowiązań przez państwa już po ich przyjęciu do Rady. 
Pamiętać jednak należy, że każde z państw musiało pomyślnie przejść proce-
durę akcesyjną, aby stać się członkiem Rady. Procedura ta jest dowodem na to, 
że nabycie członkostwa w Radzie nie jest wyłącznie wyrazem woli zaintereso-
wanego państwa, ale także łączy się ze spełnieniem pewnych wymogów, ści-
śle korespondujących z systemem aksjologicznym Rady28. Chodzi tu zarówno 
o tzw. wymogi progowe, wynikające expressis verbis z bloku konstytucyjnego, 
a w szczególności ze Statutu Rady, jak również o pewne dodatkowe wytyczne 
mające postać indywidualnych zobowiązań państw zainteresowanych29. Do-
dać należy, że przyjęcie nowego państwa, a zatem pomyślne przejście proce-
dury akcesyjnej, jest uzależnione od pozytywnej decyzji Komitetu Ministrów, 
warunkowanej opinią Zgromadzenia Parlamentarnego Rady.

Aby państwo pomyślnie przeszło procedurę akcesyjną musi w pierwszej 
kolejności przystąpić do EKPCz oraz uznać jurysdykcję ETPCz. Są to bo-
wiem zasadnicze gwarancje realizacji praw człowieka i podstawowych wol-
ności30. Co więcej, do wymogów progowych należy zaliczyć także pozytyw-
ny rezultat wieloaspektowego badania ustroju konstytucyjnego państwa. 
W tym zakresie sprawdzeniu podlega stworzenie warunków do rozwoju 
„rzeczywistej demokracji31”, opartej na podziale władzy, właściwie skon-
struowanym systemie wyborczym, partyjnym i parlamentarnym oraz za-
pewnienie autonomii lokalnej i wolności mediów. Po wtóre zaś analizowa-
ne jest stosowanie w państwie kandydującym zasady praworządności, tak 
ważnej z punktu widzenia Rady. W tym zakresie szczegółowemu badaniu 

27 J. Jaskiernia nazywa ją procedurą „przedakcesyjną”, por. J. Jaskiernia, Standardy Rady 
Europy a ustrój polityczny Polski, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane 
zagadnienia, red. H. Machcińska, Warszawa 2002, s. 98.

28 J. Robel, op.cit., s. 52.
29 Interesująco na temat zobowiązań przyszłych państw członkowskich H. Klebes, 

op.cit., s. 36 i nast.
30 J. Jaskiernia, Standardy Rady Europy..., s. 98.
31 Ibidem, s. 98.
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poddawana jest przede wszystkim realizacja zasady legalizmu, jak również 
właściwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym zapewnienie 
niezależności władzy sądowniczej, dostępu do sądów, czy respektowanie 
prawa do obrony. Respekt wobec zasady państwa prawnego jest zatem wa-
runkiem sine qua non, który musi zostać spełniony przez każde państwo 
już na etapie akcesji do Rady.

Na uwagę zasługuje także fakt, że weryfikacja realizacji przez państwa 
zasady państwa prawnego nie ogranicza się jedynie do procedury aplikacyj-
nej do Rady. Zobowiązania państw w tym zakresie są kontrolowane także 
po ich przyjęciu w poczet członków Rady. Wynika to z jednej strony z fak-
tu, że realizacja wielu standardów nie jest możliwa „z dnia na dzień”, lecz 
zwykle stanowi długotrwały, kilku bądź kilkunastoletni proces. Po wtó-
re zaś Rada Europy zasadnie tworzy rozbudowane mechanizmy weryfika-
cji działań państw członkowskich, dążąc do uniknięcia sytuacji, w której 
państwo po akcesji do Rady rezygnuje z dalszych wysiłków na rzecz rozwo-
ju demokracji, praworządności i praw człowieka. W tym zakresie na uwa-
gę zasługuje procedura monitoringowa, która prowadzona jest zarówno 
przez Komitet Ministrów, jak i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Euro-
py. W przypadku Komitetu Ministrów procedura monitoringowa reali-
zowana jest od 1994 r. i często określa się ją mianem „monitoringu poli-
tycznego”32. Monitoring Zgromadzenia Parlamentarnego prowadzony był 
wcześniej, bowiem od 1993 r.33 Zasadnicza różnica między procedurami 
monitoringowymi opiera się na sposobie działania i ujawniania informa-
cji. O ile w przypadku Komitetu Ministrów zasadą jest poufność działań34, 
tak wyniki monitoringu prowadzonego przez Zgromadzenie Parlamen-
tarne są szeroko upubliczniane35. Procedury monitoringowe prowadzone 
w ramach Rady są ukierunkowane na sprawdzenie, jak państwa radzą so-
bie z jednej strony z zasadniczymi wartościami przyświecającymi Radzie, 
wysłowionymi przede wszystkim w Statucie i konwencjach, z drugiej zaś 

32 A. Drzemczewski, Procedura Komitetu Ministrów Rady Europy. Użyteczny mechanizm 
„praw człowieka”?, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, red. 
H. Machcińska, Warszawa 2002, s. 58–59.

33 Klebes, op.cit., s. 39.
34 A. Drzemczewski, op.cit., s. 67.
35 Ibidem, s. 60.
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z tzw. zobowiązaniami. Te z kolei mają charakter zindywidualizowany, wła-
ściwy danemu państwu i wynikają z ustaleń poczynionych w procedurze 
akcesyjnej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że w większości przypadków 
procedura monitoringowa dotyczy szeregu spraw składających się bądź po-
wiązanych z zasadą państwa prawnego. Badane są chociażby takie aspek-
ty jak: funkcjonowanie mechanizmów demokratycznych, organizacja wy-
miaru sprawiedliwości, w tym gwarancje niezawisłości sędziowskiej, czy 
ochrona praw człowieka36. Tym samym, poprzez zastosowanie przedmioto-
wych procedur, Rada odnotowuje ewentualne problemy w zakresie realiza-
cji omawianej zasady przez poszczególne państwa członkowskie, a w kon-
sekwencji może starać się na nie bezpośrednio reagować.

Trzecim z ważnych mechanizmów służących upowszechnianiu standar-
dów państwa prawnego jest działalność Europejskiej Komisji na rzecz De-
mokracji przez Prawo, zwanej także – z uwagi na siedzibę – Komisją We-
necką. Jest to niezależny organ doradczy Rady, powołany w maju 1990 r., 
a zatem w czasie trwania transformacji ustrojowej w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej37. Zgodnie ze Statutem Komisji Weneckiej38 winna 
ona współpracować z członkami Rady Europy, jak również z zainteresowa-
nymi państwami niebędącymi członkami Rady oraz organizacjami mię-
dzynarodowymi. W szczególności Komisja może współpracować z sądami 
konstytucyjnymi i krajowymi stowarzyszeniami reprezentującymi sądy39. 
Głównym zadaniem Komisji jest zagwarantowanie przestrzegania prawa 
„w służbie demokracji”. Wśród jej zasadniczych celów wymienić należy 
zwiększanie świadomości na temat systemów prawnych państw członkow-
skich, promowanie praworządności i demokracji, rozwiązywanie proble-
mów związanych z funkcjonowaniem instytucji demokratycznych, a tak-
że wzmacnianie i rozwój tychże instytucji. Komisja priorytetowo traktuje 
zadania związane ze wsparciem państw w zakresie tworzenia prawa we-

36 J. Robel, op.cit., s. 54.
37 A. Pacześniak, Promocja demokracji i praworządności, [w:] Organizacje międzynarodowe 

w działaniu, red. A. Florczak, A. Lisowska, Wrocław 2014, s. 235.
38 Resolution RES (2002) 3 Adopting the Revised Statute of the European Commission 

for Democracy through Law, CDL(2002)027-e, http://www.venice.coe.int/WebForms/doc-
uments/?pdf=CDL(2002)027-e&lang=EN (dalej jako: Statut Komisji).

39 Por. art. 3 ust. 3 Statutu Komisji.
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wnętrznego odnoszącego się do zasad konstytucyjnych i technik legisla-
cyjnych, które mogą wpływać na skuteczność oraz umacnianie instytucji 
demokratycznych i zasady państwa prawnego. Co ciekawe, Statut Komisji 
wskazuje, że powinna ona także zachęcać do tworzenia podobnych orga-
nów w innych regionach świata i podejmować z nimi współpracę przy wy-
korzystaniu własnych doświadczeń40.

Jeśli chodzi o skład – Komisję tworzą niezależni eksperci, powoływani 
na 4-letnią kadencję, których nie wiążą żadne instrukcje41. Z uwagi na skład, 
oparty właśnie o grupę specjalistów o dużym doświadczeniu w instytu-
cjach demokratycznych oraz posiadających znaczący wkład w rozwój prawa 
i nauk politycznych, Komisja cieszy się dużym autorytetem społecznym42. 
Co do zasady pracuje w trybie sesyjnym, zbierając się cztery razy w roku. 
Jednakże – w razie potrzeby – częściej spotykają się jej podkomisje43. War-
to dodać, że działalność Komisji jest wpierana przez Sekretariat General-
ny Rady Europy44.

W praktyce Komisja Wenecka doradza państwom członkowskim, w jaki 
sposób tworzyć demokratyczne standardy konstytucyjne, ocenia teksty 
konstytucji i innych kluczowych z punktu widzenia systemu konstytucyj-
nego aktów, w szczególności w zakresie prawa wyborczego45 czy niezależ-
ności sądownictwa, a także służy pomocą przy rozwiązywaniu konfliktów 
etnicznych. Nadto Komisja wydaje opinie prawne dotyczące aktów przy-
gotowywanych przez właściwe organy poszczególnych państw, a niekiedy 
także ocenia prawo już obowiązujące. Po otrzymaniu wniosku o przygoto-
wanie tego rodzaju opinii, Komisja powołuje zespół ekspertów, którego za-
daniem jest przygotowanie projektu opinii w zakresie zgodności badane-
go aktu, czy aktów, ze standardami Rady Europy. Elementem koniecznym 
jest także wizyta w kraju poddawanym analizie, podczas której przeprowa-

40 Por. art. 1 ust. 2 Statutu Komisji.
41 Por. art. 2 ust. 1 i 3 Statutu Komisji.
42 G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 45.
43 Por. art. 4 Statutu Komisji.
44 Por. art. 8 ust. 1 Statutu Komisji.
45 Warto w tym miejscu odnotować chociażby przyjęty na 52 sesji Komisji 18–19 paź-

dziernika 2002 r. dokument – Code of Good Practice in Electoral Matters. Guidelines and 
Explanatory Report, CDL-AD (2002) 23 rev., zawierający podstawowe wytyczne w zakresie 
tworzenia prawa wyborczego, opartego na tzw. europejskim dziedzictwie wyborczym.
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dza się spotkania z reprezentantami organów władzy publicznej oraz oby-
watelami. W efekcie takiej procedury wypracowywany zostaje ostateczny 
projekt opinii, który następnie przedkłada się członkom Komisji. Jeśli za-
istnieje taka potrzeba, możliwe jest także skierowane projektu do dyskusji 
we właściwych podkomisjach z udziałem przedstawicieli zainteresowane-
go państwa. Kolejnym krokiem jest natomiast finalna dyskusja na forum 
Komisji, przyjęcie ostatecznego kształtu opinii a następnie jej opublikowa-
nie46. Podkreślenia jednak wymaga, że opinie Komisji Weneckiej nie po-
siadają charakteru wiążącego z uwagi na główną zasadę funkcjonowania 
Komisji, jaką jest nienarzucanie proponowanych rozwiązań47. W efekcie 
takie rozwiązanie osłabia jej praktyczne oddziaływanie na poprawę sytu-
acji w poszczególnych państwach. Z drugiej jednak strony każde z państw 
członkowskich Rady Europy winno brać pod uwagę zalecenia płynące z wy-
dawanych przez Komisję opinii, chociażby z uwagi na polityczny wymiar 
członkostwa w Radzie, które jest przecież równoznaczne z akceptacją za-
sadniczych dla niej wartości.

Jak wskazuje się w literaturze, aktualny dorobek Komisji Weneckiej liczy 
już ponad 500 opinii48, co stanowi bez wątpienia ilość imponującą. Warto od-
notować, że w ciągu ostatnich dwóch lat Komisja w samej tylko sprawie doty-
czącej stanu praworządności w Polsce wydała łącznie cztery opinie. Pierwsze 
dwie dotyczyły nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Pierwsza 
z marca 2016 r. wydana została na wniosek ówczesnego Ministra Spraw Za-
granicznych, Witolda Waszczykowskiego. Komisja wskazała w niej, że zmia-
ny, jakie wprowadziła nowelizacja49, a także odmowa publikacji wyroku TK 
stanowią poważne zagrożenie dla praworządności i funkcjonowania demo-
kratycznego systemu w Polsce50. Druga z opinii, wydana na prośbę Sekretarza 
Generalnego Rady Europy, Thorbjoerna Jaglanda z października 2016 r., rów-
nież wskazała na szereg sprzecznych z wartościami Rady rozwiązań. Przede 

46 J. Robel, op.cit., s. 63.
47 A. Pacześniak, op.cit., s. 235.
48 J. Robel, op.cit., s. 62–63.
49 Mowa tu o ustawie zmieniającej ustawę o TK z 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. poz. 2217).
50 Opinion on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal 

of Poland, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11–12 
March 2016), CDL-AD(2016)001-e, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pd-
f=CDL-AD%282016%29001-e (14.03.2018).
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wszystkim zarzucono w niej, że projekt ustawy o TK51 nie uwzględnia zasady 
podziału i równowagi władz. Za negatywne uznano w szczególności możli-
wość blokowania rozpoznania sprawy w związku z nieobecnością na rozpra-
wie Prokuratora Generalnego, czy sposób zgłaszania kandydatów na Preze-
sa TK. Ponownie Komisja skrytykowała odmowę publikacji orzeczeń TK, 
jako zachowanie pogłębiające „kryzys konstytucyjny” w Polsce52. Co cieka-
we, w tym przypadku strona polska odmówiła udziału w obradach Komisji 
Weneckiej, uznając je za stronnicze. Kolejne dwie opinie wydane w 2017 r. do-
tyczyły ustawy – Prawo o prokuraturze53 (wnioskodawcą był Komitet Moni-
toringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy) oraz zgodności z za-
sadą państwa prawnego zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, 
ustawie o Sądzie Najwyższym i na temat Prawa o ustroju sądów powszech-
nych (na wniosek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy). W opiniach 
tych także zarzucono projektom szereg naruszeń, w tym w szczególności za-
sady praworządności poprzez uzależnienie prokuratury od sfery politycznej54, 
a także upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa55.

Wreszcie należy podkreślić, że ogromną rolę w upowszechnianiu standar-
dów państwa prawnego odgrywa bogate orzecznictwo ETPCz, nie bez przy-

51 Mowa tu o ustawie z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157).
52 Poland – Opinion on the Act on the Constitutional Tribunal, adopted by the Venice 

Commission at its 108th Plenary Session (Venice, 14–15 October 2016), CDL-AD(2016)026-e, 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)026-e (14.03.2018).

53 Chodzi o ustawę z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177).
54 Opinia Komisji Weneckiej o ustawie o prokuraturze, https://www.rpo.gov.pl/pl/con-

tent/opinia-komisji-weneckiej-o-ustawie-o-prokuraturze (14.03.2018); Poland – Opinion on 
the Act on the Public Prosecutor’s office, as amended, adopted by the Venice Commission at 
its 113th Plenary Session (Venice, 8–9 December 2017), CDL-AD(2017)028-e, http://www.
venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)028-e (14.03.2018).

55 Opinia Komisji Weneckiej na temat zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, 
ustawie o Sądzie Najwyższym i na temat Prawa o ustroju sądów powszechnych, https://www.
rpo.gov.pl/pl/content/opinia-komisji-weneckiej-na-temat-zmian-w-ustawie-o-krajowej-radzie-
s%C4%85downictwa-ustawie-o-s%C4%85dzie (14.03.2018); Poland – Opinion on the Draft 
Act amending the Act on the National Council of the Judiciary; on the Draft Act amending 
the Act on the Supreme Court, proposed by the President of Poland, and on the Act on the 
Organisation of Ordinary Courts, adopted by the Commission at its 113th Plenary Session 
(Venice, 8–9 December 2017), CDL-AD(2017)031-e, http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-AD(2017)031-e (13.04.2018).
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czyny zwanego niekiedy „promotorem demokracji”. Z jednej strony Trybu-
nał rozstrzyga ad casum, wskazując na ewentualne naruszenia i konieczne 
kroki w celu zadośćuczynienia w danej sprawie, z drugiej zaś tworzy pewien 
standard orzeczniczy, powszechnie przyjmowany w całym systemie Rady Eu-
ropy. Nierzadko orzeczenia Trybunału jasno wskazują, w jaki sposób inter-
pretować należy Konwencję, a także są ważnymi wytycznymi dla organów 
państwowych w zakresie wykonywania przez nie czynności służbowych56. 
W kontekście zasady państwa prawnego działalność ta ma zatem także zna-
czenie kluczowe.

IV. Konkluzje

Zasada państwa prawnego – z uwagi na jej znaczenie – winna być przedmio-
tem szczególnej dbałości ze strony poszczególnych państw, jak również orga-
nizacji międzynarodowych. Przykładem organizacji, która wykazuje w tym 
zakresie szczególną aktywność jest Rada Europy. Jej działalność opiera się 
na kilku szczegółowych zasadach, pośród których rolę szczególną zajmuje 
zasada praworządności. O jej znaczeniu świadczy fakt, że została wprost wy-
słowiona w Statucie Rady obok tak rudymentarnych wartości jak demokracja 
czy ochrona praw człowieka. Dbałość Rady o utrzymywanie przez państwa 
członkowskie standardów państwa prawnego przejawia się w jej działaniu 
na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, Rada podejmuje działania mające 
na celu zdefiniowanie i ujednolicenie sposobu postrzegania zasady państwa 
prawnego w poszczególnych państwach, które – z uwagi na różnice języko-
we i różnice w zakresie kultury prawnej – wykazują w tym zakresie rozbież-
ności. Po drugie, nie do przecenienia są konkretne mechanizmy przewidzia-
ne w ramach systemu Rady Europy, których celem jest egzekwowanie przez 
państwa członkowskie realizacji omawianej zasady. Zważyć jednak należy, 
że nie wszystkie z tych instrumentów w praktyce są wystarczająco efektyw-
ne z uwagi na ich polityczne znaczenie, a nie zagwarantowane przez prawo 
wiążące oddziaływanie.

56 J. Robel, op.cit., s. 55.
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