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Soft law i quasi-soft law na przykładzie opinii  
Rady Konsultacyjnej Prokuratorów 

Europejskich

Zagadnienie pozycji i funkcjonowania prokuratury w świetle standardów prawnych 
Rady Europy, chociaż interesujące z  punktu widzenia prawa międzynarodowego, 
w literaturze przedmiotu nie jest zbadane. Chodzi tutaj o problematykę relatywnie 
szeroką, ale w  jej ramach na szczególne zainteresowanie zasługuje organ doradczy 
Rady Europy, jakim jest Rada Konsultacyjna Prokuratorów Europejskich (CCPE1), 
a zwłaszcza dorobek prawny tego organu w postaci wydawanych przez niego opinii. 
Celem autorów niniejszego artykułu jest przedstawienie opinii CCPE na tle próby 
zbudowania teoretycznej konstrukcji soft law. 

W pierwszej kolejności zaprezentujemy samą CCPE (I). Następnie scharakteryzu-
jemy opinie CCPE i porównamy je z zaleceniami Komitetu Ministrów Rady Europy 
(KMRE) – po pierwsze z uwagi na to, że zalecenia te są w obrębie Rady Europy prak-
tycznie niekwestionowanymi aktami prawnymi o charakterze soft law2, a po drugie 

1 Używany zarówno w obu językach urzędowych Rady Europy, jak i w polskich tłumaczeniach skrót 
CCPE pochodzi od francuskiej nazwy Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich, tj. Conseil con-
sultatif de procureurs européens.

2 F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej, 
Warszawa 2006, s. 121; J.-F. Flauss, Du droit international comparé des droits de l’homme dans la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de l’homme, [w:] Le rôle du droit comparé dans l’avènement du 
droit européen, Institut Suisse de Droit Comparé, Zurich 2002, s. 159–182, cyt. za B. Belda, Les droits de 
l’homme des personnes privées de liberté. Contribution à l’étude du pouvoir normatif de la Cour européen-
ne des droits de l’homme, Bruxelles 2010, s. 130; Y. Lécuyer, Le droit à des élections libres, Strasburg 2014, 
s. 22; J. Polakiewicz, Alternatives to Treaty-Making and Law-Making by Treaty and Expert Bodies in the 
Council of Europe, [w:] Developments of International Law in Treaty Making, red. R. Wolfrum, V. Röben, 
Berlin–Heidelberg–New York 2005, s. 247 i nn. Zastrzeżenia co do uznawania ogółu zaleceń Komitetu 
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dlatego, że opinie CCPE i zalecenia KMRE, aczkolwiek niejednakowe, wykazują sze-
reg podobieństw (II). Wreszcie podejmiemy próbę skonstruowania definicji soft law 
i wyróżnienia na tym tle jego szczególnej odmiany w postaci quasi-soft law (III).

I.

Literalna lektura Statutu Rady Europy (Dz.U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565) prowadzi 
do wniosku, że organizacja ta posiada jedynie dwa organy, tj. Komitet Ministrów 
i Zgromadzenie Parlamentarne. Jednocześnie zgodnie z art. 17 Statutu: „Komitet Mi-
nistrów może powołać, dla wszelkich celów, które uzna za stosowne, komitety lub 
komisje o charakterze doradczym lub technicznym”. To właśnie na podstawie tego 
ostatniego przepisu KMRE utworzył – decyzją (uchwałą) z  13 lipca 2005 roku3 – 
CCPE, „młodszą siostrę” istniejącej od 2000 roku Rady Konsultacyjnej Sędziów Eu-
ropejskich (CCJE)4. I CCPE, i CCJE określane są zarówno przez samą Radę Europy5, 
jak i w literaturze przedmiotu6 jako organy doradcze.

CCPE nie posiada własnego regulaminu, albowiem kwestie natury proceduralnej 
uregulowane są w  rezolucji KMRE CM/Res(2011)24 z  9 listopada 2011 roku, do-
tyczącej komitetów międzyrządowych i organów podległych, ich mandatu i metod 
pracy, mającej zastosowanie do wszystkich organów utworzonych na podstawie art. 
17 Statutu7. Zgodnie z aktualnym mandatem CCPE8 w organie tym reprezentowane 

Ministrów RE za soft law wysuwa natomiast M. Balcerzak, Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy 
jako forma pozatraktatowej działalności normatywnej i harmonizującej w dziedzinie praw człowieka, [w:] 
Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej, red. I. Głuszyńska, K. Lankosz, Bielsko-Biała 2009, 
s. 10.

3 Decyzja KMRE z  13 lipca 2005 r., https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2005) 
935/10.2&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=E5ECF3&BackColor 
Intranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 (dostęp 31.10.2016). W treści cytowanej decyzji nie jest 
przytoczony żaden przepis prawny, jednakże o tym, że CCPE jest organem utworzonym na podstawie 
art. 17 Statutu, mówi wprost późniejsza decyzja KMRE – mandat CCPE na lata 2016–2017, https://wcd.
coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCPE(2016-2017))Mandat&Language=lanEnglish&Ver=original&Ba
ckColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true 
(dostęp: 31.10.2016).

4 ‘A propos du CCJE, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/presentation/ccje_fr.asp (dostęp: 
31.10.2016).

5 Ibidem; zob. też: http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccpe/default_fr.asp (dostęp: 31.10.2016).
6 X. Pinon, Le Conseil de l’Europe. Une organisation au service de l’homme, Paryż 2011, s. 161–163.
7 Rezolucja KMRE CM/Res(2011)24 z  9 listopada 2011 r., https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref 

=CM/Res(2011)24&Language=lanFrench&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntran
et=EDB021&BackColorLogged=F5D383# (dostęp: 31.10.2016).

8 Mandat CCPE na lata 2016–2017, op. cit. Należy zauważyć, że mandat CCPE, podobnie jak i in-
nych organów pomocniczych Rady Europy, udzielany jest przez KMRE na okresy dwuletnie, tak więc 
zakres zadań CCPE zmienia się z czasem.
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mogą być wszystkie kraje członkowskie Rady Europy, przy czym funkcję przedsta-
wicieli pełnić mogą wyłącznie czynni prokuratorzy. Równocześnie inne podmioty 
(Unia Europejska, państwa mające status obserwatorów przy Radzie Europy oraz nie-
które organizacje pozarządowe) mogą delegować swoich przedstawicieli, jednak bez 
prawa głosowania. Do zadań CCPE należy efektywne wdrażanie Zalecenia KMRE 
Rec(2000)19 z 6 października 2000 roku, dotyczącego roli prokuratury w wymiarze 
sprawiedliwości w sprawach karnych, oraz Zalecenia Rec(2012)11, dotyczącego roli 
prokuratury poza obszarem prawa karnego9, w  tym zbieranie informacji dotyczą-
cych prokuratur w  państwach członkowskich i  proponowanie zmian w  Zaleceniu 
Rec(2000)19; zapewnianie współpracy mającej na celu pomoc państwom członkow-
skim w dostosowaniu się do norm Rady Europy dotyczących prokuratorów, a także 
opracowywanie na wniosek Komitetu Ministrów lub innego organu Rady Europy 
opinii w sprawach dotyczących prokuratury10.

II.

Do chwili obecnej CCPE wydała dziesięć opinii11, które dotyczą następujących kwe-
stii: sposobów usprawnienia współpracy międzynarodowej w  sprawach karnych 
(2007 r.); środków alternatywnych wobec ścigania (2008 r.); roli prokuratury poza 
obszarem prawa karnego (2009 r.); relacji między sędziami a prokuratorami (Dekla-
racja z Bordeaux, 2009 r.); roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących małoletnich (Deklaracja z Erewania, 2010 r.); relacji między prokura-
torami a administracją penitencjarną (2011 r.); zarządzania środkami prokuratury 
(2012 r.), relacji między prokuratorami a mediami (2013 r.), europejskich standar-
dów i zasad kształtujących status prokuratora (Karta Rzymska, 2014 r.) oraz roli pro-
kuratorów w postępowaniach karnych (2015 r.).

Przyrównując opinie CCPE do zaleceń KMRE, należy przypomnieć, że zalecenia 
są znajdującymi swoją podstawę prawną w Statucie Rady Europy (art. 15b) uchwała-
mi organu statutowego tej organizacji skierowanymi pro foro externo. Są prawnie nie-
wiążące i zawierają sformułowane w sposób generalny i abstrakcyjny standardy ocze-
kiwanego zachowania po stronie państw członkowskich. Chociaż zgodnie z art. 20a 
Statutu RE do ich przyjęcia wymagana jest jednomyślność, to w 1994 roku KMRE 
przyjął na zasadzie „dżentelmeńskiego porozumienia”, że żadna delegacja nie będzie 

 9 Pełna lista zaleceń dostępna jest na stronie internetowej KMRE: http://www.coe.int/t/cm/home_
fr.asp (dostęp: 31.10.2016). Część opinii opublikowana jest w tłumaczeniu na język polski i to w tym 
tłumaczeniu cytowane są w niniejszym tekście ich fragmenty.

10 Mandat CCPE na lata 2016–2017, op. cit.
11 Wszystkie opinie publikowane są na stronie CCPE: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/

opinions/default_fr.asp (dostęp: 31.10.2016).
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żądała zastosowania reguły jednomyślności w celu zablokowania przyjęcia zalecenia 
w przypadku, gdy opowiada się za nim dwie trzecie głosujących12. Rozpoczynają się 
od preambuły, z reguły uroczyście sformułowanej, która przywołuje podstawę praw-
ną, a także zawiera aksjologiczne uzasadnienie przyjęcia danych rekomendacji oraz 
przypomina międzynarodowe standardy traktatowe i pozatraktatowe w danej dzie-
dzinie. Następnie umiejscowiona jest część dyspozytywna, która zawiera listę reko-
mendacji dla państw. Mogą być one sformułowane bardziej (ang. States shall…, fr. les 
Etats doivent…) lub mniej kategorycznie (ang. States should…, fr. les Etats devraient), 
co z zasady ma pozwalać odróżnić, czy chodzi jedynie o przypomnienie obowiązków 
wynikających z wiążących norm prawa międzynarodowego, czy też o normy poza 
ten zakres wykraczające, a więc o rekomendacje w ścisłym tego słowa znaczeniu13. 
W trakcie prac nad zaleceniem sporządzane jest memorandum wyjaśniające, czyli 
szczegółowe uzasadnienie14. Konstrukcja taka pod względem formy upodabnia zale-
cenia do konwencji Rady Europy15.

W swoim aspekcie formalnym opinie CCPE prezentują liczne podobieństwa do 
zaleceń KMRE, a mianowicie: ich przyjęcie wymaga jednomyślności (art. 11c regu-
laminu stanowiącego aneks do cytowanej rezolucji CM/Res(2011)24); sformułowane 
są w sposób generalny i abstrakcyjny – tak, aby poszczególne ich rekomendacje mo-
gły znaleźć zastosowanie bądź do wszystkich państw członkowskich, bądź do państw 
prezentujących określony model prokuratury16; obszernie powołują się na dorobek 
prawa międzynarodowego w danej dziedzinie, a w szczególności na konwencje Rady 
Europy (zwłaszcza Europejską Konwencję Praw Człowieka), orzecznictwo Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka i  zalecenia KMRE. Opinie CCPE, tak jak kon-
wencje Rady Europy i zalecenia KMRE, sporządzane są w obu językach urzędowych 
organizacji, tj. po angielsku i  francusku. Natomiast opinie CCPE nie rozpoczynają 
się od preambuły, ale od wprowadzenia17, które zawiera m.in. informację o manda-
cie CCPE i przedmiocie opinii. Również inaczej niż zalecenia, opinie nie posiadają 

12 J. Jasiński, Przedmowa, [w:] Standardy prawne Rady Europy: zalecenia. T. 4. Sądownictwo: organi-
zacja, postępowanie, orzekanie, wybór i tł. J. Jasiński, Warszawa 1998, s. 12–16.

13 M. Balcerzak, op. cit., s. 13–15. Dodać należy, że rekomendacje te mogą czasem obejmować pewne 
dobre praktyki o charakterze nowatorskim; zalecenie stwierdza wówczas np. że państwa są zachęcane 
(ang. encouraged, fr. encouragés) do podjęcia określonych działań; tak np. Vingt principes directeurs du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le retour forcé, http://www.coe.int/t/dg3/migration/
archives/Source/MalagaRegConf/20_Guidelines_Forced_Return_fr.pdf (dostęp: 31.10.2016), s. 7.

14 M. Balcerzak, op. cit., s. 12. Zob. np. powoływane już Zalecenie Rec(2000)19 z 6 października 
2000 r.

15 Zob. np. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 961) i cytowane w jej preambule zalecenie KMRE Rec(2002)5 o ochronie kobiet 
przed przemocą, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/Equality/03themes/violence-against-wo-
men/Rec(2002)5_fr.pdf (dostęp: 31.10.2016).

16 Zob. np. paragraf 15 i 16 opinii nr 6.
17 Rozbudowanego wprowadzenia nie zawierają jedynie opinie nr 4 i nr 9.
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odrębnego memorandum wyjaśniającego18, a informacje odnoszące się do faktów, na 
których oparto się przy sporządzaniu danej opinii, umieszczone są w zwięzłej formie 
w samym jej tekście. Zwraca też uwagę mniejsza niż w przypadku zaleceń jednolitość 
stylu redakcyjnego opinii19.

Najistotniejsze jednak wydają się dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, o ile zalecenia 
KMRE starają się upodabniać do konwencji, o tyle opinie CCPE starają się naślado-
wać zalecenia. Ich język nie jest bowiem – jak sugerują mandat i nazwa Rady Konsul-
tacyjnej Prokuratorów Europejskich – typowym językiem eksperckim, ale dominują 
w nim wypowiedzi normatywne. Po drugie, CCPE nie ogranicza się do kierowania 
sformułowań o charakterze dyrektywalnym pod adresem KMRE, który ją powołał do 
życia jako swój organ doradczy, ale zwraca się z rekomendacjami wprost do państw 
członkowskich Rady Europy i ich rządów20, używając przy tym imperatywnych form 
językowych21. O normotwórczych aspiracjach CCPE świadczy w tym kontekście to, 
że określa ona sformułowania swoich własnych opinii mianem „przepisów”22.

Także pod względem merytorycznym opinie CCPE upodobniają się do zaleceń 
KMRE. Tak jak zalecenia nie ograniczają się bowiem do uszczegółowiania standar-
dów konwencyjnych, tak opinie nie ograniczają się do konkretyzowania rekomen-
dacji zawartych w zaleceniach, do których wdrażania CCPE została powołana. Pod 
tym względem najbardziej zwraca uwagę opinia nr 4 w sprawie relacji między sędzia-
mi a prokuratorami, zwana Deklaracją z Bordeaux, którą CCPE przyjęła wspólnie 
z CCJE23. W dokumencie tym mamy do czynienia już nie tyle z  rekomendacjami, 
ile z proklamacją pewnych zasad, jak np.: „Prokuratorzy i sędziowie zapewniają, że 
na wszystkich etapach postępowania prawa i wolności jednostki są zagwarantowane 
oraz chroniony jest porządek publiczny” czy „Niezbędną gwarancją sprawiedliwe-
go, bezstronnego i skutecznego wymiaru sprawiedliwości jest należyte wykonywanie 
zadań przez sędziów i  prokuratorów; ich zadania są odrębne, ale jednocześnie się 
uzupełniają”, co przypomina już raczej język konwencji, a nie zaleceń. Warto w tym 
kontekście zauważyć, że stwierdzając, iż „sędziowie i prokuratorzy muszą korzystać 
z niezależności przy pełnieniu swoich funkcji” oraz że „powinni być oni [prokura-
torzy – przyp. aut.] niezależni i autonomiczni w podejmowaniu decyzji”, CCPE dąży 
najwyraźniej do wprowadzenia do korpusu europejskiego prawa międzynarodowe-

18 Wyjątkiem są opinie nr 4 i nr 9, które zawierają obszerne noty wyjaśniające.
19 Patrz np. opinie nr 1 i nr 4.
20 I tak np. w opinii nr 1 zaleca się rządom państw członkowskich przyznanie prokuraturom sto-

sownych środków celem umożliwienia rozwoju współpracy międzynarodowej, a w opinii nr 10 – jasne 
zdefiniowanie praw i obowiązków prokuratorów. 

21 I tak np. w opinii nr 7 znajdujemy stwierdzenie „member States should…”, a w opinii nr 4 pojawia 
się forma czasownikowa „shall”.

22 Ang. provisions, fr. dispositions – patrz opinia nr 6.
23 Jest ona jedną z pięciu opinii CCPE, które zostały opublikowane również w języku polskim (stan 

na 31.10.2016).
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go zasady niezależności prokuratora, której daremnie szukalibyśmy w konwencjach 
Rady Europy, w orzecznictwie ETPCz czy w zaleceniach KMRE. 

III.

Na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego brak jest legalnej definicji soft 
law. Termin ten pochodzi z doktryny i nie jest jednoznaczny. Nie wszyscy autorzy 
się nim posługują, a  inni używają go, nie budując jednak konstrukcji teoretycznej 
owego miękkiego prawa, co dodatkowo pogłębia niejednoznaczność tego pojęcia. Po 
przeanalizowaniu piśmiennictwa tak krajowego24, jak i zagranicznego25 możemy wy-
różnić na jego tle cztery elementy składowe pojęcia soft law, z których dwa wydają się 
w zasadzie ustabilizowane (przy czym pierwszy bardziej niż drugi), natomiast dwa 
pozostałe ujmowane są bardzo różnorodnie26.

Po pierwsze, nie budzi wątpliwości, że przez miękkie prawo należy rozumieć 
akty prawnie niewiążące. W  literaturze przedmiotu zauważono w  tym kontekście, 
że soft law może spełniać trzy funkcje: pre-law, tzn. instrumentu przygotowującego 
opracowanie aktu prawnie wiążącego; post-law, tj. gdy jego zadaniem jest wdraża-
nie i interpretacja aktu prawnie wiążącego (co może też obejmować wprowadzanie 
uzupełniających unormowań); albo wreszcie para-law, gdy instrument soft law ma 
stanowić czasowy lub trwały substytut instrumentu hard law – przy czym jeden 
i  ten sam instrument może pełnić jednocześnie więcej niż jedną z  wymienionych 
funkcji27. I  tak np. w dorobku prawnym Rady Europy Konwencję o ochronie osób 
w  związku z  automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U. z  2003  r. 
Nr 3, poz. 26) uzupełnia cała seria zaleceń KMRE dotyczących poszczególnych dzie-

24 Przeanalizowano w szczególności następujące pozycje: L. Antonowicz, Podręcznik prawa między-
narodowego, Warszawa 2005; R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 
2004 (2010); W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne – zagadnienia systemo-
we, Warszawa 2014; B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013.

25 W obszarze literatury anglojęzycznej przeanalizowano: J. Crawford, Brownlie’s Principles of Pu-
blic International Law, Oxford 2012 (w przypadku tego renomowanego podręcznika autor obywa się 
w ogóle bez pojęcia soft law); A.T. Guzman, T.L. Meyer, International Soft Law, „Journal of Legal Analy-
sis” 2010, no. 1; L. Senden, Soft Law in European Community Law, Portland–Oxford 2004; M.N. Shaw, 
Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011; w  obszarze literatury francuskojęzycznej przeanalizowano: 
J.  Combacau, S. Sur, Droit international public, Paryż 1995; P.-M. Dupuy, Droit international public, 
Paryż 2002; D. Nguyen Quoc, P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, Paryż 1987.

26 B. Kuźniak, Instrumenty międzynarodowoprawne w służbie dobrej administracji, [w:] Współcze-
sne kierunki zmian administracji publicznej, red. P. Bieś-Srokosz, Częstochowa 2016, s. 85 – pierwotnie 
B.  Kuźniak, P. Turek, niepublikowany referat na temat soft law zaprezentowany podczas konferencji 
„Istota źródła prawa międzynarodowego”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego 
i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg Opolski, 24–26 września 2014.

27 Ibidem.
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dzin ochrony danych, np. zalecenia R(97)18 i R(99)528, które w tym kontekście pełnią 
funkcję post-law. Z kolei Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej powołuje się w preambule m.in. na Zalecenie Rec(2002)5 
o ochronie kobiet przed przemocą, któremu w stosunku do wymienionej konwencji 
można przypisać funkcję pre-law29. Wreszcie Zalecenie Rec(2006)2 w sprawie Euro-
pejskich Reguł Więziennych30 służyć może za przykład para-law: zastąpiło ono po-
przednie Zalecenie (87)3 w sprawie Europejskich Reguł Więziennych, pochodzące 
jeszcze z 1987 roku, a równocześnie państwa członkowskie dotąd nie zdecydowały 
się na uregulowanie przedmiotowej materii w konwencji, co wskazuje, że uznały one 
właśnie instrument typu soft law za najwłaściwszy do unormowania praw więźniów 
w Europie.

Po drugie – aczkolwiek prezentowane są poglądy odmawiające soft law jakiego-
kolwiek znaczenia prawnego – większość autorów wydaje się zgadzać, że instrumen-
ty miękkiego prawa, jako umiejscowione w  obszarze pomiędzy wiążącymi aktami 
prawnymi a wypowiedziami o charakterze czysto politycznym, mają pewien walor 
prawny. Pełnią one funkcję normotwórczą, określając w  sposób postulatywny, de 
lege ferenda, standardy postępowania w określonej dziedzinie. Walor prawny instru-
mentów miękkiego prawa wyraża się m.in. poprzez ich powoływanie w orzeczeniach 
sądów krajowych i międzynarodowych (nie jako samodzielną podstawę orzekania, 
ale jako jeden z elementów służących wykładni wiążących instrumentów prawnych), 
w umowach międzynarodowych czy też np. w uzasadnieniach krajowych aktów le-
gislacyjnych31. 

Po trzecie, prezentowana jest szeroka paleta poglądów co do tego, jakie akty 
prawne można zaliczyć do kategorii miękkiego prawa. W tym zakresie możemy wy-
różnić dwa bieguny. I tak dla niektórych autorów walor soft law będą mieć jedynie 
akty zakotwiczone w traktatach i wydane z upoważnienia traktatowego (przy czym 
najczęściej kwalifikowane są jako soft law właśnie niewiążące zalecenia międzyrzą-
dowych organizacji międzynarodowych) oraz uchwały międzyrządowych konferen-
cji międzynarodowych. Dla innych natomiast miękkim prawem będzie wszystko, 
co przypomina w pełni ukształtowane prawo międzynarodowe, a więc deklaracje 
polityczne, uchwały organizacji i konferencji międzynarodowych, moralność mię-
dzynarodowa, międzynarodowe reguły kurtuazji itp. Jako soft law określa się też 
niekiedy nieratyfikowane umowy międzynarodowe oraz orzeczenia sądów między-
narodowych32.

28 F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, op. cit., s. 120.
29 Ibidem.
30 Tekst polski: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DFypAtW78e8J:www.bip.

ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/zalecenia/europejskie_reg_wiezienne2.rtf+&c-
d=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl, (dostęp: 31.10.2016).

31 B. Kuźniak, Instrumenty…, op. cit., s. 85–86.
32 Ibidem.
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Po czwarte wreszcie, istnieje różnorodność poglądów co do tego, kto może two-
rzyć miękkie prawo. I  tutaj znowu wyróżniamy dwa skrajne stanowiska. Z  jednej 
strony kompetencję do tworzenia soft law przyznaje się jedynie podmiotom umoco-
wanym w traktatach, a w szczególności statutowym organom międzynarodowych or-
ganizacji międzyrządowych. Z drugiej strony miękkie prawo mógłby tworzyć każdy, 
kto uczestniczy w obrocie międzynarodowym, a więc np. pozarządowe organizacje 
międzynarodowe33.

Analizując opinie CCPE na tle zaprezentowanej wyżej konstrukcji soft law, może-
my zauważyć, że odpowiadają one dwóm pierwszym elementom składowym. Cho-
dzi tutaj bowiem o akty prawnie niewiążące, a zawarte w nich rekomendacje pełnią 
funkcję normotwórczą, określając pożądane standardy w dziedzinie ustroju i funk-
cjonowania prokuratur w państwach europejskich. Mają one pewien walor prawny, 
co znajduje odbicie m.in. w  powołujących się na nie orzeczeniach ETPCz34 i  bry-
tyjskiego Sądu Najwyższego35 czy też Zaleceniu Rec(2012)11 KMRE. Również gdy 
chodzi o dwa pozostałe wyróżnione elementy konstrukcji soft law, to opinie CCPE 
mieszczą się w nich przy przyjęciu w każdym przypadku szerokiego ujęcia, tzn. gdy 
uznamy za wystarczające, że przypominają one prawo oraz że CCPE należy do szero-
kiej, a w istocie otwartej kategorii podmiotów mających kompetencję do tworzenia 
miękkiego prawa międzynarodowego. Ujemna strona zaliczenia opinii CCPE wprost 
do miękkiego prawa polega na tym, że kategorią soft law należałoby wówczas ob-
jąć tak różne instrumenty prawne, jak z jednej strony uchwały organu traktatowego 
organizacji międzynarodowej, wydawane na podstawie wyraźnej delegacji zawartej 
w umowie międzynarodowej (a takimi są właśnie zalecenia KMRE), a z drugiej stro-
ny akty jedynie swoją formą do takich uchwał zbliżone, pochodzące od organu poza-
traktatowego organizacji międzynarodowej, który to organ nie posiada dającego się 
wywieść z umowy międzynarodowej uprawnienia do stanowienia norm prawnych 
(chociażby postulowanych de lege ferenda) i który na dodatek, zgodnie z udzielonym 
mu mandatem, ma pełnić funkcję służebną w procesie wdrażania aktu prawnego na-
leżącego do tej pierwszej kategorii. W tej sytuacji powstaje pytanie, czy możliwe i ce-
lowe w tym kontekście byłoby wyróżnienie odrębnej kategorii niewiążących aktów 
prawnych, a mianowicie kategorii quasi-soft law36.

33 Ibidem.
34 Wyroki Batsanina przeciwko Rosji, skarga nr 3932/02, z 26.05.2009, § 17; Korolev przeciwko Rosji 

(nr 2), skarga nr 5447/03, z 01.04.2010, § 18, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{„do-
cumentcollectionid2”:[„GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]} (dostęp: 31.10.2016).

35 Wyrok Assange v. The Swedish Prosecution Authority, z 30.05.2012, § 36 i 240, http://www.bailii.
org/uk/cases/UKSC/2012/22.html (dostęp: 31.10.2016).

36 Termin ten pojawił się już incydentalnie w doktrynie, ale w odmiennym kontekście, a mianowicie 
w odniesieniu do niektórych zobowiązań traktatowych. Patrz F. de Andrade Correa, The Role of Law 
in the Green Economy Challenges and Opportunities for the Liberalization of Environmental Goods and 
Services, „The World Bank Legal Review” 2014, vol. 5, s. 159; Y. Zhao, Revisiting the 1975 Registration 
Convention: Time for Revision?, „Australian Journal of International Law” 2004, vol. 11, s. 121–122.
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Do tego ostatniego proponujemy zaliczyć te instrumenty prawne, które co praw-
da swoją formą i  treścią przypominają soft law w  wąskim rozumieniu, ale pełnią 
wobec niego funkcję wtórną i  służebną, ponieważ albo zostały wydane w procesie 
prowadzącym ostatecznie do przyjęcia aktu typu soft law (pre-soft law), albo służą 
wykonywaniu i interpretacji takiego aktu (post-soft law), albo też mają stanowić na-
miastkę regulacji prawnej w sytuacji, w której nawet idea uregulowania danej materii 
w formie soft law, nie mówiąc już o hard law, nie znajduje wystarczającego poparcia 
(para-soft law). I tak, skoro celem działania CCPE jest wdrażanie określonych zaleceń 
KMRE, a narzędziem temu służącym są wydawane przez CCPE opinie, to założyć 
można, że opinie te mają przede wszystkim charakter instrumentów typu post-soft 
law. I rzeczywiście: np. treść opinii nr 1 dotyczącej sposobów usprawnienia współ-
pracy międzynarodowej w sprawach karnych stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie 
tego rozdziału Zalecenia Rec(2000)19, który poświęcony jest kwestiom współpra-
cy międzynarodowej. Z kolei opinia nr 3 dotycząca roli prokuratury poza obszarem 
prawa karnego jest przykładem instrumentu typu pre-soft law, albowiem stanowi-
ła ona istotny etap w przygotowaniu Zalecenia Rec(2012)11 dotyczącego tej samej 
kwestii. Wreszcie opinia nr 7 dotycząca zarządzania środkami prokuratury wykazuje 
cechy para-soft law: jej szczegółowe rekomendacje w zakresie autonomii budżetowej, 
transparentności wydatkowania środków, audytu, wskaźników wydajności czy za-
pewnienia odpowiedniego finansowania prokuratury niezależnie od trudnej sytuacji 
ekonomicznej jedynie w bardzo niewielkim stopniu znajdują oparcie w istniejących 
zaleceniach KMRE37, a równocześnie brak jest przesłanek pozwalających sądzić, że 
w dającej się przewidzieć przyszłości KMRE zdecyduje się wydać w tej kwestii zale-
cenie równie daleko idące jak cytowana opinia.

W literaturze przedmiotu wyróżniano dotąd dwie płaszczyzny, na których doko-
nuje się harmonizacja prawa państw członkowskich Rady Europy: traktatową i poza-
traktatową, przy czym do tej ostatniej zaliczano zalecenia i uchwały KMRE, a także 
zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego38. Tymczasem omówione wyżej cechy opi-
nii CCPE pozwalają przyjąć, że proces wypracowywania ogólnoeuropejskich stan-
dardów zaczyna dokonywać się również – przynajmniej w jednej dziedzinie, jaką jest 
w analizowanym przypadku prokuratura – w obrębie organów doradczych o charak-
terze eksperckim, przy pomocy specyficznych aktów prawnych przypominających 
zalecenia. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na zbadanie kwestii, na ile 
opinie CCPE są zjawiskiem odrębnym, a  na ile podobne cechy standardotwórcze, 
a jednocześnie służebne wobec wąsko rozumianego soft law wykazują również akty 

37 Zalecenie Rec(2000)19 mówi jedynie, że „państwa powinny podejmować skuteczne kroki w celu 
zapewnienia prokuratorom możliwości wykonywania swoich obowiązków (…) w odpowiednich wa-
runkach pod względem środków, a w szczególności środków budżetowych, jakie mają do swojej dys-
pozycji. Takie warunki należy ustalić w drodze bliskiej współpracy z przedstawicielami prokuratorów”.

38 F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, op. cit., s. 93–122. 
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prawne wypracowywane w  obrębie innych organów pomocniczych Rady Europy, 
np. opinie CCJE39, a tym bardziej w obrębie innych organizacji międzynarodowych. 
Wyróżnienie w tym kontekście kategorii nazwanej tutaj quasi-soft law stanowi na-
tomiast próbę uporządkowania wciąż nieostrego pojęcia miękkiego prawa poprzez 
wykazanie, że w odniesieniu do przynajmniej niektórych funkcjonujących w obrocie 
międzynarodowym aktów prawnie niewiążących możliwe jest dokonanie ich hierar-
chizacji.

39 Powstało ich dotąd osiemnaście (Avis du CCJE, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/te-
xtes/Avis_fr.asp, dostęp: 31.10.2016).




