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160 Ustawa o partiach politycznych z 1994 roku za: http://legislationline.org/documents/action/popup/id/6428> 
(15.01.2020). 
161 Za: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-11-20/wybory-parlamentarne-na-bialorusi-krok-
wstecz (16.01.2020). 
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Wnioski 
 
 To jak funkcjonuje  i jakie odczucia ma obywatel definiuje wiele czynników. 
Prawa  na B    zagwarantowane w ustawie zasadniczej  
która gwarantuje  demokracje i  prawa  czyli wszystkie   o 

 istnienia praw  w danym  Z jednej strony wszelkie prawa 
 i obywatel  z nich  Z drugiej strony  one ograniczane. Obywatele 

  z praw, ale    z konsekwencjami. Nie  one tak swobodnie 
wykorzystywane, jak w  demokratycznych. Stanowi to pewne enia dla 
obywatela ze  na naginanie zasady  Dawanie prawa i jego  
ograniczanie przez   s   bezprawiem dzy wobec obywateli. 
Ze  na  system na  obywatele maj   szanse na jego  
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dzy.  na   Europy -Wschodniej, wszystkie zmiany 
  oddolnie. Taka sytuacja ma swoje konsekwencje, natomiast bez inicjatywy 

obywateli  nawet wbrew prawu  prawa cz  na   ograniczane. Z czasem 
coraz bardziej.   
 

 
Streszczenie: 

 
  ma na celu  funkcjonowania praw  na  Przestrzeganie 
praw  jest    obywateli w danym  Ich 
istnienie, zastosowanie, ograniczenia i skutki funkcjonowania  znaczny  na 
zachowania obywateli i postrzeganie  na arenie   jest 
obszernym   liczne przypadki niefunkcjonowania system  jego 
wykorzystywania jego praw. Do dzisiaj na  funkcjonuje kara  Media mimo 

   A partie opozycyjne mimo istnienia, nie   na szczeblu 
centralnym. Rozpatrzenie tych czynników ma na celu odpowiedzenie na pytania w jakim 
zakresie  ma  na obywateli? Oraz czy prawa  na   im  
szanse do funkcjonowania? Czy  jedynie  i  realne  
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