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OD REDAKCJI

Oddając kolejny tom MPH, pragniemy zwrócić uwagę Czytelników na to,
co uchodzi uwadze analityków, polityków i naukowców z Zachodu, w tym
polskich w znacznej części przecież zwesternizowanych i intelektualnie od-
twórczych. Rzecz o kwestii uniwersalności współczesnego prawa międzyna-
rodowego i jego głównych dziedzin. Czy aby na pewno prawo międzynaro-
dowe  publiczne  jest  uniwersalne?  Czy  my  się  nad  tym  próbujemy
zastanawiać, czy też odwrotnie – przyjęliśmy bezrePeksyjnie jako dogmat?

Współczesnemu prawu międzynarodowemu ewidentnie kształt nadała eu-
ropejska  wspólnota  cywilizacyjna,  która  dzięki  swej  ogromnej  przewadze
technicznej i organizacyjnej narzuciła innym kręgom cywilizacyjnym swoje re-
guły niemal zupełnie do końca XIX w. Gdy w połowie XX w. powstawały
nowe państwa, zaczął się proces powrotu do oryginalnych korzeni cywilizacyj-
nych i religijnych, które władze kolonialne zepchnęły wcześniej na margines.

Na początku XXI w. ten proces zdecydowanie się nasilił. Dziś zachodni
krąg cywilizacyjny ma wciąż przewagę techniczną i militarną,  ale nie tak
wielką jak dawniej, i jednocześnie zdecydowanie przegrywa w sferze demo-
gra[i, prężności społecznej. Ze zdumieniem obserwujemy, że istnieją ludzie,
grupy, ruchy społeczne, które nie chcą przestrzegać żadnych,  ich zdaniem
„zachodnich”, gdy nam się wydawało że uniwersalnych, reguł prowadzenia
wojny. Co więcej, uważają za obowiązek podeptanie tych reguł jako obcych.
Oni wszak mają swoje reguły uzasadnione ich własną interpretacją religii.
Wierzą też, że to ich prawo jest uniwersalne, bo dane przez Boga, a nie stwo-
rzone przez wrogi i barbarzyński Zachód, a ich zwycięstwo ma zapewnić pa-
nowanie tychże uniwersalnych reguł.

Doskonałym przykładem są Chiny, państwo o wielkiej, choć do niedawna
zapomnianej  tradycji  morskiej,  które  przecież  nie  miały  niemal  żadnego
wpływu na tworzenie współczesnego międzynarodowego prawa morza czy
też prawa morskiego. Obie te dziedziny powstały w naszym kręgu kulturo-
wym. Czy możemy się dziwić wobec tego, że współczesne Chiny zdaje się
nie rozumieją międzynarodowego prawa morza, nie chcą zrozumieć i jak tyl-
ko mogą łamią jego normy i to nie tylko na Morzu Południowochińskim.
Inna stara cywilizacja kontynentu – Iran/Persja – ma bardzo podobny stosu-
nek do prawa morza.

Czy może być także zrozumiałe dla reszty świata, że spośród pierwszych
osiemnastu sędziów MTK co najmniej  dziewięciu pochodziło z północno-
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atlantyckiego kręgu cywilizacyjnego, w tym aż ośmiu z Europy, gdy Afrykę
reprezentowało trzech sędziów a Azję tylko jeden sędzia z Korei Południo-
wej, a przecież w Azji mieszka 60% ludzkości i istnieją wielkie cywilizacje
z własnymi kulturami prawa? Na podstawie tych liczb trudno nie odnieść
wrażenia, że nadal to Europa uzurpuje sobie prawo do sądzenia reszty świa-
ta. A jeśli tak, to mimo że tego nikt nie wypowiedział, jest to potwierdzenie
braku tegoż  uniwersalizmu prawa  międzynarodowego,  na  którego  straży
stoi tylko europejski krąg cywilizacyjny. Jednocześnie fakt ten pokazuje nie-
wypowiedziane ze względu na poprawność polityczną i niewątpliwie fałszy-
we przekonanie o własnej wyższości cywilizacyjnej i moralnej Zachodu, któ-
ra  ma  upoważniać  do  kolejnych  „interwencji  humanitarnych”  niosących
zachodnie rozwiązania społeczne do miejsc takich jak Irak, Libia czy Syria.
Jakie są konsekwencje siłowego szerzenia uniwersalizmu wszyscy znamy?

Niniejszy tom MPH poświęcony jest fundamentowi międzynarodowego
prawa humanitarnego, którym jest wymóg humanitaryzmu rozumiany jed-
nolicie przez całą ludzkość, a przynajmniej tak nam się w Europie nadal wy-
daje. Do różnych aspektów humanitaryzmu odnoszą się bezpośrednio arty-
kuły  P. Łaskiego  i M. Łaskiego,  A.M. Behrendt,  K. Czeszejko-Sochackiej,
J. Michlińskiej  oraz poświęcone uchodźcom teksty M. Szuniewicz-Stępień
i P. Sadowskiego. Do zamrożonego konPiktu na Ukrainie, któremu poświę-
cony był poprzedni tom VII MPH, odnoszą się teksty M. Marcinko i K. Pa-
rulskiego, a pośrednio także P. Ochmana i J. Wojasa. Czytelnikom zaintere-
sowanych problematyką wojny morskiej szczególnie polecamy zamykający
tom artykuł J. Kroplewskiego i J. Wajcherta poświęcony użyciu min mor-
skich, który to temat w artykule naukowym w języku polskim zostaje poru-
szony prawdopodobnie po raz pierwszy od około dwudziestu lat.

Życzę miłej lektury.

Dariusz R. Bugajski
Gdynia, 1 grudnia 2017 r.
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Marcin Marcinko

MIĘDZYNARODOWY, NIEMIĘDZYNARODOWY

CZY „UMIĘDZYNARODOWIONY”?

UWAGI NA TEMAT KONFLIKTU ZBROJNEGO

NA TERYTORIUM UKRAINY*

INTERNATIONAL, NON-INTERNATIONAL

OR “INTERNATIONALIZED”?

COMMENTS ON THE ARMED CONFLICT

IN THE TERRITORY OF UKRAINE

Summary
One of the main issues raised when discussing the crisis in Ukraine is

a quali[cation of events associated with the use of armed force in the terri-
tory of that State.  Given the scope and level of intensity of  violence and,
more or less, visible and veri[ed involvement of Russia, these events are as-
sumed to be called a “hybrid war” or “proxy war”. International humanitar-
ian law, in theory and in practice, however, does not use any of these terms,
it  refers  instead to  the  concept  of  an  “armed conPict”,  accepting  the  di-
chotomy division between these conPicts into international and non-interna-
tional ones. A legal analysis of any situation related to the use of armed force
requires therefore an assessment whether, in the light of the objective crite-
ria, this situation can be considered an armed conPict and whether the con-
Pict  is  international  or  non-international.  It  is  no  di]erent  in  the  case  of
Ukraine, however due to the di]erent phases of the crisis in this State, deter-
mined not only by geographical factor, but also the intensity of armed vio-
lence,  the  character  of  the  entities  using  it  and its  duration,  the  crisis  in
Ukraine cannot be seen as uniformly armed conPict. Besides, the above-men-
tioned Russia’s involvement raises the question whether this conPict can be
considered “internationalized” non-international armed conPict – the cate-

* Niniejszy artykuł pierwotnie miał zostać opublikowany w tomie VII/2016 rocznika „Międzynarodowe Pra-
wo Humanitarne” tematycznie poświęconego konPiktowi zbrojnemu na Ukrainie, jednak wskutek niefor-
tunnej omyłki we wspomnianym tomie opublikowano inny artykuł tego autora (dotyczący populacjocen-
trycznych  doktryn  przeciwpowstańczych)  początkowo  przesłany do  redakcji  czasopisma MPH,  lecz na
prośbę autora miał on zostać wycofany z druku. Za zaistniałą pomyłkę redakcja czasopisma „Międzynaro-
dowe Prawo Humanitarne” bardzo przeprasza.
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gory is not provided for in humanitarian law treaties, but it has functioned
for years in the doctrine and judicial practice of international tribunals.

keywords: armed conPict on Ukraine, classi[cation of armed conPicts, inter-
national  armed  conPicts,  non-international  armed  conPicts,  international-
ized internal armed conPict

W ideałach jest pokój, w historii – przemoc

sierż. Don „Wardaddy” Collier1

1. Wprowadzenie
Jedną z zasadniczych kwestii poruszanych przy okazji omawiania sytu-

acji  kryzysowej na Ukrainie jest kwali[kacja wydarzeń związanych z uży-
ciem siły zbrojnej na terytorium tego kraju. Z uwagi na zakres i poziom natę-
żenia  przemocy  oraz  mniej  lub  bardziej  widoczne  i zwery[kowane
zaangażowanie Rosji,  wydarzenia te przyjęto określać mianem „wojny hy-
brydowej” (hybrid war) lub „wojny zastępczej” (proxy war). Pierwszy z tych
terminów de[niowany jest jako „wojna łącząca w sobie jednocześnie różne
możliwe środki i metody przemocy, w tym zwłaszcza zbrojne działania re-
gularne i nieregularne,  operacje w cyberprzestrzeni oraz działania ekono-
miczne, psychologiczne, kampanie informacyjne (propaganda) itp.”2 – jest to
więc specy[czna forma konPiktu, stanowiąca połączenie działań konwencjo-
nalnych z użyciem najnowocześniejszych technologii (np. uderzenia precy-
zyjne w infrastrukturę krytyczną, operacje służb specjalnych) oraz działań
pośrednich/niemilitarnych  (brak  wypowiedzenia  wojny,  wykorzystanie
uzbrojonych cywilów, unikanie starć z regularną armią przeciwnika, wojna
informacyjna)3. Z kolei pojęcie „wojna zastępcza”4 generalnie oznacza kon-
Pikt zbrojny, który sprowokowały państwa nie będące w ten konPikt bezpo-
średnio zaangażowane5 – innymi słowy, państwo, które prowadzi „wojnę za-
stępczą”, stara się rozstrzygnąć konPikt, unikając starć zbrojnych na swoim

1 D. Ayer (reż.), Fury, Chiny/USA/Wielka Brytania, 2014.
2 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,  (Mini)Słownik BBN: Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeń-

stwa (hasło „wojna hybrydowa”), www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propo-
zy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html,  (dostęp:
22.06.2016). Zob. też A. Antczak-Barzan, Dynamika wojny hybrydowej na Ukrainie, „Kwartalnik Bellona” 2016,
Nr 1 (684),  s. 44–46;  A. Gruszczak,  Hybrydowość  współczesnych wojen –  analiza  krytyczna,  [w:]  W. Sokała,
B. Zapała (red.red.), Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konEiktów, Biuro Bezpieczeństwa Na-
rodowego, Warszawa 2011, s. 10–11; B. Pac, Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konEiktach międzyna-
rodowych, „Kwartalnik Bellona” 2016, Nr 1 (684), s. 55–56.

3 P. Szymański, J. Gotkowska,  Formacje Obrony Terytorialnej państw bałtyckich w obliczu zagrożeń hybrydowych,
„Komentarze OSW” 2015, Nr 165, s. 1, www.osw.waw.pl/sites/default/[les/komentarze_165.pdf (dostęp:
22.06.2016).
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terytorium, lecz prowadząc je na terenie innego państwa (uwikłanego w ten
konPikt), niekoniecznie przy użyciu własnych wojsk (mogą to być np. lokal-
ne ugrupowania zbrojne wspierane i kontrolowane przez państwo prowa-
dzące wojnę zastępczą).

Istotnie, jeśli przyjrzeć się bliżej wydarzeniom na Krymie i we wschodniej
Ukrainie, można wskazać na szereg elementów charakterystycznych dla obu
zde[niowanych wyżej rodzajów wojen: użycie oddziałów regularnych i nie-
regularnych,  udział  niezidenty[kowanych  formacji  wojskowych w działa-
niach zbrojnych, operacje militarne prowadzone bez wypowiedzenia wojny,
kontrowersje narosłe wokół zaangażowania Rosji w starcia zbrojne i dotyczą-
ce  charakteru  wsparcia  udzielanego przez  nią  separatystom6.  Jeśli  jednak
spojrzeć na konPikt zbrojny toczący się na Ukrainie z perspektywy między-
narodowego prawa humanitarnego (MPH), to dla stosowania tego prawa nie
ma  znaczenia,  czy  konPikt  ten  nazwiemy  „hybrydowym”  bądź  „zastęp-
czym” i czy towarzyszą im inne, pozamilitarne działania, takie jak wojna in-
formacyjna. Pojęcia „wojna hybrydowa” i „wojna zastępcza” nie są zresztą
terminami prawnymi. Co więcej, nawet sam termin „wojna” nigdy nie został
w prawie humanitarnym zde[niowany, zaś od czasu przyjęcia konwencji ge-
newskich o ochronie o[ar wojny w 1949 r.7 zastąpiono go bliższym rzeczywi-
stości terminem „konPikt zbrojny”, czyniąc tym samym zadość postulatowi,
by stosowanie prawa humanitarnego pozostawało w ścisłym związku z fak-
tami i było niezależne od woli państw8 – odpowiednie normy dotyczące kon-
Piktów zbrojnych znajdują zastosowanie, gdy spełnione zostaną określone
warunki faktyczne, mające obiektywny charakter9.

Podobnie jednak jak w przypadku „wojny”, traktatowe MPH nie de[niu-
je pojęcia „konPikt zbrojny”, określa natomiast, w jakich sytuacjach prawo to
znajduje zastosowanie. W świetle art. 2 wspólnego dla czterech KG z 1949 r.,
konwencje te stosuje się w przypadku wypowiedzenia wojny lub powstania

4 Posługiwanie się pojęciem „wojna zastępcza” jest charakterystyczne zwłaszcza dla okresu „zimniej wojny”,
kiedy oba rywalizujące mocarstwa – Stany Zjednoczone i Związek Radziecki – niejednokrotnie wspierane
przez swoich sojuszników, określały swoje strefy wpływów, angażując się w lokalne konPikty i udzielając
pomocy wojskowej bliskim im ideologicznie stronom takich konPiktów (za „wojnę zastępczą” uważany jest
m.in. konPikt zbrojny w Wietnamie w latach 1957–1975).

5 Zob. Proxy War, Oxford Dictionaries, www.oxforddictionaries.com/de[nition/english/proxy-war, (dostęp:
22.06.2016).

6 M. Seselgyte, Can Hybrid War Become the Main Security Challenge for Eastern Europe?, www.europeanleader-
shipnetwork.org/can-hybrid-war-become-the-main-security-challenge-for-eastern-europe_2025.html,
(dostęp: 22.06.2016). Zob. też S. Jones, Ukraine: Russia’s new art of war, www.ft.com/cms/s/2/ea5e82fa-2e0c-
11e4-b760-00144feabdc0.html#axzz3dyxAt9Xo, (dostęp: 22.06.2016).

7 Chodzi o nastepujące konwencje: I – o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych (dalej: KG
I); II – o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu (dalej: KG II); III – o trakto-
waniu jeńców wojennych (dalej: KG III); IV – o ochronie osób cywilnych podczas wojny (dalej: KG IV), Ge-
newa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z 1956, Nr 38, poz. 171, załącznik).
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jakiegokolwiek innego konPiktu zbrojnego między dwiema lub więcej niż
dwiema Wysokimi Umawiającymi się Stronami, nawet gdyby jedna z nich
nie uznała stanu wojny. Konwencje znajdują też zastosowanie we wszystkich
przypadkach okupacji całości lub części terytorium jednej z Wysokich Uma-
wiających się Stron, nawet gdyby ta okupacja nie napotkała żadnego oporu
zbrojnego.  W świetle przyjętego w 1977 r.  Protokołu Dodatkowego (I)  do
konwencji genewskich z 1949 r., dotyczącego międzynarodowych konPiktów
zbrojnych10,  MPH regulujące  międzynarodowe konPikty  zbrojne  obejmuje
również walkę przeciwko kolonializmowi i obcej okupacji oraz przeciw reżi-
mom rasistowskim w wykonaniu prawa narodów do samostanowienia11. Ar-
tykuł 3 wspólny dla KG z 1949 r. oraz Protokół Dodatkowy (II) do konwencji
genewskich  z 1949 r.,  dotyczący  niemiędzynarodowych  konPiktów  zbroj-
nych12,  stosuje  się  natomiast  w przypadku  konPiktów  niemiędzynarodo-
wych, czyli konPiktów zbrojnych toczących się między rządem danego pań-
stwa  a jedną  lub  kilkoma  niepaństwowymi  zorganizowanymi  grupami
zbrojnymi; są to także konPikty toczące się wyłącznie między wspomniany-
mi grupami,  jednak w takiej  sytuacji  zastosowanie znajduje jedynie art.  3
wspólny dla KG13.

Punktem wyjściowym dla problematyki poruszanej w niniejszym artyku-
le  powinna  być  jednak  de[nicja  konPiktu  zbrojnego,  a skoro  nie  ma  jej

8 R.  Bierzanek,  Wojna a prawo międzynarodowe,  Wydawnictwo MON, Warszawa 1982,  s. 5.  Jak wyjaśniono
w komentarzu MKCK do KG I, „The substitution of this much more general expression, for the word ‘war’
was deliberate. One may argue almost endlessly about the legal de[nition of ‘war’. A State can always pre-
tend, when it commits a hostile act against another State, that it is not making war, but merely engaging in
a police action, or acting in legitimate self-defence. The expression ‘armed conPict’ makes such arguments
less easy. Any di]erence arising between two States and leading to the intervention of armed forces is an
armed conPict (…), even if one of the Parties denies the existence of a state of war” (Article 2 – Application
of the Convention, [w:] J.S. Pictet (red.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, vol. I (Geneva
Convention for the Amelioration of the Wounded and Sick in Armies in the Field), International Committee of the
Red Cross, Geneva 1952, s. 32).

9 S. Vité, Typology of armed conEicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations, „Inter-
national Review of the Red Cross” 2009, vol. 91, № 873, s. 72.

10 Protokół Dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony o[ar międzynaro-
dowych konPiktów zbrojnych (Protokół Dodatkowy I), Genewa, 8 czerwca 1977 r., Dz.U. z 1992, Nr 41, poz.
175, załącznik (dalej: PD I).

11 Ibidem, art. 1 ust. 4.
12 Protokół Dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony o[ar niemiędzyna-

rodowych konPiktów zbrojnych (Protokół Dodatkowy II), Genewa, 8 czerwca 1977 r., Dz.U. z 1992, Nr 41,
poz. 175, załącznik (dalej: PD II).

13 Oczywiście, MPH nie ogranicza się tylko do KG i PD – poza tymi konwencjami, zawarto jeszcze wiele in-
nych  umów  międzynarodowych  dotyczących  MPH,  regulujących  prawa i obowiązki  stron  walczących
w konPiktach zbrojnych, zarówno w zakresie metod i środków walki, jak i ochrony osób niezaangażowa-
nych w działania zbrojne oraz dóbr i obiektów, które nie stanowią celu wojskowego. Obok umów między-
narodowych  obowiązującym  źródłem  MPH  jest  też  międzynarodowe  prawo  zwyczajowe,  będące  po-
wszechną praktyką przyjętą jako prawo (szerzej zob. M. Marcinko, Główne założenia międzynarodowego prawa
humanitarnego konEiktów zbrojnych, [w:] Z. Falkowski, M. Marcinko (red.red.), Międzynarodowe prawo humani-
tarne konEiktów zbrojnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014, s. 25–32).
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w traktatowym MPH, znaczenia tego terminu szukać należy w prawie zwy-
czajowym oraz w pomocniczych źródłach prawa międzynarodowego – orze-
czeniach sądowych i poglądach doktryny. W istocie, to właśnie de[nicja kon-
Piktu zbrojnego sformułowana przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla
byłej Jugosławii (MTKJ) stała się niemal powszechnie akceptowaną de[nicją
omawianego pojęcia. W wyniku rozważań nad konstytutywnymi elementa-
mi konPiktu zbrojnego, Izba Apelacyjna MTKJ w decyzji w sprawie  Duško
Tadić doszła do wniosku, iż „konPikt zbrojny istnieje  zawsze, gdy między
państwami  dochodzi  do  użycia  sił  zbrojnych  lub  długotrwałej  przemocy
zbrojnej między władzami rządowymi a zorganizowanymi grupami zbrojny-
mi lub między takimi grupami na terytorium jednego państwa”14. De[nicja
ta była następnie przytaczana w kolejnych orzeczeniach MTKJ15, odnosiły się
do niej także Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (MTKR)16 oraz
stały Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK)17. Piętnaście lat po wydaniu
cytowanej decyzji MTKJ, Komitet ILA (International Law Association), powoła-
ny do przeprowadzenia badań nad znaczeniem konPiktu zbrojnego w pra-
wie międzynarodowym, przychylił  się do stanowiska Trybunału,  potwier-
dzając,  iż  każdy  konPikt  zbrojny  charakteryzuje  się  co  najmniej  dwoma
cechami: 1) istnieniem zorganizowanych grup zbrojnych, 2) zaangażowanych
w starcia zbrojne o określonym poziomie nasilenia. Jednocześnie Komitet za-
znaczył,  że  poza  tymi  dwoma  podstawowymi  kryteriami  (dotyczącymi
wszystkich konPiktów zbrojnych), MPH zawiera dodatkowe kryteria, służą-
ce ustalaniu, czy konPikt ma charakter międzynarodowy, czy niemiędzyna-
rodowy18.

De[nicją konPiktu zbrojnego przyjętą przez MTKJ posłużył się również
Międzynarodowy Komitet  Czerwonego Krzyża (MKCK), jednak w przeci-
wieństwie do Trybunału i Komitetu ILA, MKCK sformułował dwie de[nicje,
uwzględniając funkcjonujący w prawie humanitarnym podział na konPikty
międzynarodowe i niemiędzynarodowe. W opinii MKCK, międzynarodowy

14 Prosecutor v. Duško Tadić, ICTY, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal
on Jurisdiction, Case № IT-94-1-AR-72, 2 October 1995, par. 70 (dalej: Prosecutor v. Tadić, Appeals Chamber
Decision).

15 Zob. np. Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić and Esad Landžo, ICTY, Trial Chamber Judge-
ment, Case № IT-96-21-T, 16 November 1998, par. 183 (dalej: Prosecutor v. Delalić et al., Trial Chamber Judge-
ment).

16 Zob. np. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR, Judgement, Case № ICTR-96-4-T, 2 September 1998, par. 619
(dalej: Prosecutor v. Akayesu, Judgement).

17 Znaczeniem terminu „konPikt zbrojny” – w rozumieniu Statutu MTK – po raz pierwszy zajęła się Izba
Przygotowawcza  Trybunału  w 2007 r.  w związku ze  sprawą  Thomas  Lubanga  Dyilo –  zob.  Prosecutor  v.
Thomas  Lubanga Dyilo,  ICC,  Pre-Trial  Chamber  I,  Decision on the Con[rmation of  Charges,  ICC-01/04-
01/06, 29 January 2007, par. 207 (dalej: Prosecutor v. Lubanga, Pre-Trial Chamber Decision).

18 International Law Association, Use of Force Committee, Final report on the Meaning of Armed ConEict in Inter-
national Law, The Hague 2010, s. 1–2.
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konPikt zbrojny obejmuje sytuacje, gdy dwa lub więcej państw odwołuje się
do siły zbrojnej, zaś niemiędzynarodowy konPikt zbrojny to przedłużająca
się konfrontacja zbrojna, do której dochodzi między rządowymi siłami zbroj-
nymi a siłami jednej lub większej liczby grup zbrojnych bądź też między ta-
kimi  grupami  na  terytorium  państwa.  Wspomniana  konfrontacja  zbrojna
musi osiągnąć pewien minimalny poziom nasilenia (intensity), a strony zaan-
gażowane w konPikt muszą wykazać minimalny stopień organizacji19.

Międzynarodowoprawna  kwali[kacja  przemocy  zbrojnej  na  terytorium
Ukrainy wymaga zatem określenia, czy w świetle obiektywnych kryteriów jest
to konPikt zbrojny, a jeśli tak, to jaki ma on charakter – czy jest konPiktem mię-
dzynarodowym (w którym stronami  walczącymi  są  co najmniej  dwa pań-
stwa), czy niemiędzynarodowym (który toczy się na terytorium jednego pań-
stwa,  a walczą  ze sobą – w uproszczeniu – siły rządowe i zorganizowane
grupy zbrojne).  W celu dokonania wspomnianej kwali[kacji,  należy przede
wszystkim przeanalizować – w świetle MPH – działania podejmowane przez
podmioty uwikłane w przemoc zbrojną w poszczególnych fazach jej stosowa-
nia. Kłopot w tym, że z uwagi na owe fazy, determinowane nie tylko przez
czynnik geogra[czny,  lecz  również  natężenie  przemocy zbrojnej,  charakter
stosujących ją podmiotów oraz czas jej trwania, sytuację panującą na Ukrainie
trudno postrzegać jako jednolitą20, choć jak trafnie zauważa P. Grzebyk, przy-
padku wschodniej Ukrainy nie należy sztucznie oddzielać od sytuacji, która
zaistniała na Półwyspie Krymskim21. Zważywszy jednak na czas i miejsce ana-
lizowanych wydarzeń, w publikacjach i opracowaniach poświęconych kryzy-
sowi na Ukrainie najczęściej oddzielnie omawia się wydarzenia, do których
doszło na Krymie w pierwszej połowie 2014 roku i wydarzenia, które miały
miejsce na wschodzie Ukrainy w drugiej połowie tego samego roku oraz w la-
tach 2015–201622. W niniejszym artykule również posłużono się tym schema-

19 How is the Term “Armed ConEict” De5ned in International Humanitarian Law?, International Committee of the
Red Cross Opinion Paper, March 2008, s. 5.

20 Por. R. Heinsch, ConEict Classi5cation in Ukraine: The Return of the „Proxy War”?, „International Law Studies”
2015, vol. 91, s. 324–325.

21 P. Grzebyk, Classi5cation of the ConEict between Ukraine and Russia in International Law (Ius ad Bellum and Ius
in Bello), „Polish Yearbook of International Law” 2014, vol. XXXIV, s. 59.

22 Zob. np. L.R. Blank, Ukraine’s Crisis Part 2: LOAC’s Threshold for International Armed ConEict, „National Secu-
rity  Journal”,  25  May  2014,  harvardnsj.org/2014/05/ukraines-crisis-part-2-loacs-threshold-for-interna-
tional-armed-conPict/ (dostęp: 22.06.2016); R. Heinsch, op. cit., s. 324, 352–360; Human Rights Watch, East-
ern  Ukraine:  Questions  and  Answers  about  the  Laws  of  War,  11  September  2014,  www.hrw.org/
news/2014/09/11/eastern-ukraine-questions-and-answers-about-laws-war  (dostęp:  22.06.2016);
S.R. Reeves, D. Wallace,  The Combatant Status of the “Little Green Men” and Other Participants in the Ukraine
ConEict, „International Law Studies” 2015, vol. 91, s. 372–383; N. Quénivet, Trying to Classify the ConEict in
Eastern  Ukraine,  ilg2.org/2014/08/28/trying-to-classify-the-conPict-in-eastern-ukraine/  (dostęp:
22.06.2016). Przyjęte przez autora niniejszego artykułu granice czasowe analizowanych wydarzeń obejmują
okres do 31 sierpnia 2016 r.
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tem, jeśli jednak analiza sytuacji panującej na Krymie i we wschodniej Ukra-
inie ma zostać przeprowadzona z perspektywy MPH, konieczne jest poprze-
dzenie  jej  szczegółowym  omówieniem  materialnego  zakresu  zastosowania
prawa humanitarnego (osobno w odniesieniu do konPiktów międzynarodo-
wych i niemiędzynarodowych). Poza tym, z uwagi na wspomniane zaangażo-
wanie  Rosji,  należy  odpowiedzieć  na  pytanie,  czy  konfrontację  zbrojną  na
Ukrainie można traktować jako przykład „umiędzynarodowionego” niemię-
dzynarodowego konPiktu zbrojnego – kategorię nie przewidzianą w traktato-
wym  prawie  humanitarnym,  lecz  od  lat  funkcjonującą  w doktrynie  oraz
w praktyce orzeczniczej trybunałów międzynarodowych.

2. Międzynarodowy konBikt zbrojny z perspektywy MPH
Powołując  się  na  de[nicję  konPiktu  zbrojnego  zaproponowaną  przez

MTKJ, wskazać należy, iż do konPiktu międzynarodowego dochodzi w sytu-
acji, gdy między państwami dochodzi do użycia sił zbrojnych. Ujmując rzecz
bardziej szczegółowo, w takiej sytuacji państwa są do siebie wrogo nastawio-
ne i prowadzą między sobą działania zbrojne (hostilities)23. Pojawia się jednak
pytanie o minimalny poziom przemocy (siły zbrojnej) wymaganej, by uznać,
że działania zbrojne między państwami stanowią konPikt zbrojny. General-
nie, zdania w tej kwestii są podzielone. Według opinii MKCK (akceptowanej
przez wielu przedstawicieli doktryny24 i znajdującej potwierdzenie w orzecz-
nictwie międzynarodowych trybunałów karnych25), do zaistnienia między-
narodowego konPiktu zbrojnego wystarczy wspomniane odwołanie się do
siły zbrojnej między dwoma lub więcej  państwami,  poziom przemocy nie
musi być zatem wysoki. Stanowisko to potwierdza komentarz MKCK do KG
I – konwencje genewskie stosuje się w sytuacji, gdy dojdzie do jakiejkolwiek

23 S. Vité, op. cit., s. 72; L. Arimatsu, M. Choudhury, The Legal Classi5cation of the Armed ConEicts in Syria, Yemen
and Libya, Chatham House, International Law PP 2014/01, March 2014, s. 3.

24 Zob. np. W.H. Boothby,  The Law of Targeting, Oxford University Press, Oxford 2012, s. 46 („The language
‘even if a state of war is not recognised by one of them’ in [Article 2] is important. It emphasizes that the
body of law will apply whether or not a State that is involved chooses to recognize publicly that the inten-
sity of the military operations has reached the requisite threshold. This has the important consequence that
characterization of a situation as an international armed conPict becomes a question of fact, not of diplo-
matic or political interpretation”); N. Melzer,  Targeted Killing in International Law, Oxford University Press,
Oxford 2008, s. 247–248 („The existence of an international armed conPict is simply determined by the ac-
tual occurrence of unilateral or mutual hostilities, which must express the belligerent intent of one or both
parties to the conPict”); M.N. Schmitt, Wings over Libya: The No-Fly Zone in Legal Perspective, „Yale Journal of
International Law” 2011, vol. 36, s. 50 („The enforcement of a no-Py zone contemplates the use of military
force by one state against another, and therefore, the law of armed conPict governs any military measures
taken to maintain them”). Por. N. Lubell, What Does IHL Regulate and is the Current Armed ConEict Classi5ca-
tion Adequate?, [w:] Scope of Application of International Humanitarian Law, „Proceedings of the Bruges Collo-
quium” 2013, № 43, s. 19–20.

25 Zob. np. Prosecutor v. Delalić et al., Trial Chamber Judgement, par. 184; Prosecutor v. Lubanga, Pre-Trial Cham-
ber Decision, par. 207.
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różnicy między państwami prowadzącej do użycia siły zbrojnej, przy czym
nie ma znaczenia, jak długo trwa konPikt lub ile spowodował o[ar, bowiem
poszanowania osoby ludzkiej  nie można mierzyć  liczbą o[ar26.  Biorąc zaś
pod uwagę, że w świetle art. 2 wspólnego dla czterech KG stosuje się je „we
wszystkich przypadkach okupacji całości lub części terytorium jednej z Wy-
sokich Umawiających się Stron, nawet gdyby ta okupacja nie napotkała żad-
nego oporu zbrojnego”, normy regulujące międzynarodowy konPikt zbrojny
mogą znaleźć zastosowanie nawet w sytuacji, gdy działania zbrojne prowa-
dzone są sporadycznie, o ile w ogóle do nich dochodzi27.

Należy wyraźnie podkreślić, że do konPiktu zbrojnego może dojść nawet
wtedy, gdy państwo zaatakowane nie podejmuje walki z państwem-agreso-
rem lub nie jest w stanie odpowiedzieć na atak przy użyciu środków wojsko-
wych. Co więcej, użycie siły przez państwo atakujące nie musi być skierowa-
ne  przeciwko  armii  państwa  zaatakowanego.  KonPikty  międzynarodowe
toczą się między państwami, a rząd (i podległe mu instytucje) jest tylko jed-
nym z elementów składowych państwa – elementami tymi są też ludność
i terytorium. To właśnie użycie siły  przeciwko terytorium, infrastrukturze
bądź  ludności  danego  państwa  determinuje  istnienie  międzynarodowego
konPiktu zbrojnego i w rezultacie uruchamia zastosowanie MPH28.

Co równie istotne, międzynarodowy konPikt zbrojny mogą wywołać nie
tylko członkowie sił  zbrojnych danego państwa, lecz także osoby, które są
funkcjonariuszami – de iure lub de facto – takiego państwa, pod warunkiem,
że ich postępowanie można w sensie prawnym przypisać temu państwu29.
Jeśli zaś państwo nie jest odpowiedzialne za akty zorganizowanej przemocy
dokonywane przez ugrupowania zbrojne, wówczas należy ustalić, czy walki

26 J.S. Pictet (red.), The Geneva…, vol. I, s. 32. Por. Prosecutor v. Delalić et al., Trial Chamber Judgement, par. 208.
27 N. Lubell, Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 95.

Por. P. Berman, When Does Violence Cross the Armed ConEict Threshold? Current Dilemmas, [w:] Scope of Appli-
cation of International Humanitarian Law, „Proceedings of the Bruges Colloquium” 2013, № 43, s. 36. Według
D. Kretzmera, uwzględnienie w art. 2 ust. 2 możliwości zastosowania konwencji genewskich do sytuacji,
gdy okupacja nie napotyka żadnego oporu zbrojnego, wynikało z faktu, że podczas II wojny światowej We-
hrmacht okupował niektóre z zajmowanych terytoriów i nie spotykał się ze zbrojnym oporem ze strony
miejscowej ludności (D. Kretzmer,  Civilian Immunity in War: Legal Aspects, [w:] I. Primoratz (red.),  Civilian
Immunity in War, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 86–87).

28 International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conEicts, Report prepared by the Inter-
national Committee of the Red Cross to the 32nd International Conference of the Red Cross and Red Cres-
cent (32IC/15/11), Geneva, October 2015, s. 8 (dalej: ICRC Report 2015). Por. Updated Commentary on the First
Geneva  Convention  of  1949  (electronic  version),  International  Committee  of  the  Red Cross,  Geneva  2016,
www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument (dostęp: 30.03.2016), Article 2, par. 224, (dalej:  Updated
Commentary on the GC I).

29 Zob. Updated Commentary on the GC I, Article 2, par. 229–230. Por. Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC,
Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of
the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 15 June 2009, par. 223 („an interna-
tional armed conPict exists in case of armed hostilities between States through their respective armed forces
or other actors acting on behalf of the State”).
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są na tyle intensywne lub długotrwałe, aby uznać takie ugrupowanie za nie-
zależną stronę niemiędzynarodowego konPiktu zbrojnego30. Podobne ustale-
nia należy poczynić w przypadku, gdy w zorganizowaną walkę zaangażo-
wane  są  grupy  zbrojne  walczące  przeciwko  stronie  toczącego  się  już
wcześniej międzynarodowego konPiktu zbrojnego, o ile brak tu przynależ-
ności takich grup do państwa-strony tego konPiktu31.

Międzynarodowy konPikt zbrojny mogłoby zatem zapoczątkować schwy-
tanie żołnierza obcego państwa albo drobne potyczki między siłami zbrojnymi
dwóch lub więcej państw, o ile takie akty, zdaniem MKCK, stanowiłyby do-
wód rzeczywistego zamiaru zaangażowania się danego państwa w działania
zbrojne. Zamiar ten Komitet określił terminem  belligerent intent i wyjaśnił, iż
można  go  ustalić  w sposób  obiektywny,  na  podstawie  okoliczności,  które
wskazują, że dane państwo jest faktycznie zaangażowane w operacje militarne
lub inne wrogie działania przeciwko innemu państwu. Takie zaangażowanie
ma na celu zneutralizowanie personelu wojskowego oraz obiektów i sprzętu
o charakterze wojskowym należących do przeciwnika, by utrudnić mu prowa-
dzenie działań zbrojnych, celem powyższego zaangażowania może być też za-
jęcie, wykorzystanie lub kontrola terytorium przeciwnika, pokonanie przeciw-
nika,  zmuszenie  go  do  zmiany  postępowania  bądź  uzyskanie  nad  nim
przewagi  militarnej32.  Wspomniany zamiar  prowadzenia  działań  zbrojnych
należy zatem wywnioskować z faktów i można go ustalić, gdy jedno państwo
wkracza – używając siły zbrojnej – w sferę suwerenności zastrzeżoną dla inne-
go państwa, świadomie naruszając tę suwerenność (nie są to więc przypadki,
gdy do użycia siły dochodzi w wyniku błędu, np. błędnie zidenty[kowano cel
ataku). Jeśli zaś dane państwo zaprosiło obce siły zbrojne lub wyraziło zgodę
na operacje wojskowe takich sił na swoim terytorium (np. w celu zwalczania
niepaństwowych zorganizowanych grup zbrojnych), wówczas nie może dojść
do ingerencji w jego sferę suwerenności i, co za tym idzie, nie dochodzi do
międzynarodowego konPiktu zbrojnego. Taka zgoda nie musi być wyraźna –
może być  milcząca  lub dorozumiana,  ale zasadniczo musi  być  rzeczywista
i jednoznaczna33.

30 N. Melzer, op. cit., s. 249–250.
31 Zob. J.S. Pictet (red.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Vol. III (Geneva Convention rela-

tive to the Treatment of Prisoners of War), International Committee of the Red Cross, Geneva 1960, Article 4,
s. 57 („Resistance movements must be [ghting on behalf of a ‘Party to the conPict’ in the sense of Article 2,
otherwise the provisions of Article 3 relating to non-international conPicts are applicable, since such mili-
tias and volunteer corps are not entitled to style themselves a ‘Party to the conPict’”).

32 ICRC Report 2015, s. 8. Zob. też T. Ferraro, The applicability and application of international humanitarian law to
multinational forces, „International Review of the Red Cross” 2013, vol. 95, № 891/892, s. 576.

33 N. Melzer, op. cit., s. 250–251; S. Vité, op. cit., s. 72–73. Zob. też Updated Commentary on the GC I, Article 2, par.
263.
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Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zwraca jednak uwagę, by
odwoływania  się  do  belligerent  intent w celu  ustalenia  istnienia  konPiktu
zbrojnego nie mylić z pojęciem  animus belligerendi,  będącym nieodłącznym
elementem de[nicji  wojny,  którego oczywistą manifestację  stanowi wypo-
wiedzenie wojny34.  Podczas gdy  animus belligerendi jest warunkiem wstęp-
nym do zaistnienia stanu wojny – potwierdzając czysto subiektywny wymiar
terminu „wojna” – pojęcie belligerent intent ma wartość wyłącznie dowodową
i nie może być interpretowane jako kwestionujące obiektywny charakter kon-
cepcji „konPiktu zbrojnego”, wynikający z konwencji genewskich z 1949 r.35

Choć według MKCK, od chwili przyjęcia KG w 1949 roku ani czas trwa-
nia, ani nasilenie działań zbrojnych zasadniczo nie były traktowane jako ele-
menty konstytutywne międzynarodowego konPiktu zbrojnego36,  w świetle
przeanalizowanej  przez wspomniany wyżej Komitet  ILA praktyki  państw
(obejmującej kolejno lata 1945–1980, 1980–2000 i 2000–2010), poziom prze-
mocy, który wskazywałby na istnienie międzynarodowego konPiktu zbroj-
nego i nie stanowiłby jedynie serii „zbrojnych incydentów”, może być rela-
tywnie  wysoki.  Państwa nie  zawsze postrzegają  pojedyncze,  odosobnione
starcia przy użyciu siły jako konPikty zbrojne, a próg przemocy, wymagany
do  uznania  danej  sytuacji  za  konPikt  zbrojny,  pozostaje  niezde[niowany
i może zależeć od zaistniałych okoliczności37.  Tym samym, zanim sytuacja
związana z użyciem siły między państwami zostanie zakwali[kowana jako
międzynarodowy konPikt zbrojny, użyta przemoc musi osiągnąć pewien po-
ziom intensywności,  wymagane jest  zatem spełnienie  kryterium nasilenia
działań zbrojnych. Zgodnie z tym poglądem, podzielanym – w sposób mniej
lub bardziej zdecydowany – przez część doktryny (m.in. Ch. Greenwooda38,
G. Solisa39 i badaczy z Genewskiej Akademii Międzynarodowego Prawa Hu-

34 Szerzej na ten temat zob. np. Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 5th edition, Cambridge University
Press, Cambridge 2011, s. 14; Ch. Greenwood,  War, Terrorism and International Law,  „Current Legal Prob-
lems” 2003, vol. 56, s. 513, 515.

35 ICRC Report 2015, s. 8.
36 International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conEicts, Report prepared by the Inter-

national Committee of the Red Cross to the 31st International Conference of the Red Cross and Red Cres-
cent (31IC/11/5.1.2), Geneva, October 2011, s. 7 (dalej: ICRC Report 2011). Por. L.R. Blank, op. cit. („No mat-
ter  how  short-lived  or  minor,  any  hostilities  between  the  armed  forces  of  two  states  constitute  an
international armed conPict, even if one or both states deny there is a conPict”).

37 Zob. International Law Association, Final report…, s. 10–28. Komitet ILA powołuje się w tym zakresie m.in.
na  stanowisko  Wielkiej  Brytanii,  wyrażone  w brytyjskim  podręczniku  prawa  konPiktów  zbrojnych:
„Whether any particular intervention crosses the threshold so as to become an armed conPict will depend
on all the surrounding circumstances. For example, the replacing of border police with soldiers or acciden-
tal border incursion by members of the armed forces would not, in itself, amount to an armed conPict, nor
would the accidental bombing of another country” (UK Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed
ConEict, 2004, s. 29, cyt. za: International Law Association, Final report…, s. 24).
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manitarnego  i Praw  Człowieka40),  odosobnione  i sporadyczne  przypadki
użycia siły zbrojnej między państwami, określane mianem „incydentów gra-
nicznych”, „incydentów morskich”, „drobnych starć”, „potyczek” bądź „pro-
wokacji  zbrojnych”,  nie  stanowią  międzynarodowego  konPiktu  zbrojnego
z uwagi na niski poziom nasilenia zastosowanej przemocy i z tego względu
nie są one postrzegane przez państwa w kategoriach konPiktu zbrojnego41.

Mimo tego, MKCK przekonuje, że nieuwzględnianie poziomu nasilenia
przemocy, od spełnienia którego zależałoby traktowanie danej sytuacji jako
międzynarodowego konPiktu zbrojnego, jest właściwym podejściem, ponie-
waż pozwala uniknąć potencjalnych kontrowersji natury prawnej i politycz-
nej związanych z oceną, czy w oparciu o szczególne okoliczności danej sytu-
acji doszło do spełnienia kryterium intensywności działań zbrojnych. Poza
tym, fakt, że dany kraj, ze względów politycznych lub innych, nie skłania się
do akceptacji istnienia międzynarodowego konPiktu zbrojnego w konkret-
nych okolicznościach, nie przeszkadza w prawnej klasy[kacji tego konPiktu.
Stosowanie  MPH  nie  zależy  obecnie  od  formalnych  deklaracji,  bowiem
w przeciwnym razie państwa mogłyby uchylać się od zobowiązań o charak-
terze humanitarnym, które prawo to nakłada42. Dlatego, jak podkreślają au-
torzy komentarza MKCK do PD I, prawo humanitarne znajduje zastosowa-
nie w przypadku „any dispute between two States involving the use of their
armed forces.  Neither  the  duration  of  the  conPict,  nor  its  intensity,  play
a role: the law must be applied to the fullest extent required by the situation
of the persons and the objects protected by it”43.

38 „Many isolated incidents, such as border clashes and naval incidents, are not treated as armed conPicts. It
may well be, therefore, that only when [ghting reaches a level of intensity which exceeds that of such iso-
lated clashes will it be treated as an armed conPict to which the rules of international humanitarian law ap-
ply” (Ch. Greenwood, Scope of Application of Humanitarian Law, [w:] D. Fleck (red.), The Handbook of Humani-
tarian Law in Armed ConEicts, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 48).

39 „Generally speaking, an armed incident, even when between two states, is not sujcient to constitute an
armed conPict in the sense of common Article 2; however, when one of the parties decides to engage in an
armed conPict,  the other  party cannot prevent that development (…) The way in which the two states
choose to characterize the action (incident or war) can make the di]erence” (G.D. Solis,  The Law of Armed
ConEict: International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 152).

40 „In cases of insigni[cant border incidents involving members of the armed forces of two states it may be
unclear whether the threshold has been reached for the incident to be considered an international armed
conPict” (Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights,  Rule of Law in Armed
ConEicts  Project  (RULAC)  –  Quali5cation  of  armed  conEicts,  www.geneva-academy.ch/RULAC/
quali[cation_of_armed_conPict.php, (dostęp: 20.03.2016).

41 ICRC Report 2011, s. 7. Por. Updated Commentary on the GC I, Article 2, par. 242.
42 ICRC Report 2011, s. 7–8;  Updated Commentary on the GC I, Article 2, par. 243.  Jak wyjaśnia L. Blank, niski

próg zastosowania MPH w przypadku konPiktów międzynarodowych może zapewnić brak luk w zakresie
ochrony prawnej i pozwala na unikanie sytuacji, w których nie byłoby odpowiednich norm prawnych regu-
lujących operacje militarne, jeśli nie osiągnęły one wymaganego poziomu natężenia przemocy, np. w po-
czątkowej fazie działań zbrojnych (L.R. Blank, op. cit.).
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Istnienie  międzynarodowego konPiktu  zbrojnego uzależnione  jest  za-
tem od sporu między co najmniej  dwoma podmiotami,  które można za-
kwali[kować jako „strony” konPiktu międzynarodowego, czyli, co do za-
sady, będzie to spór między dwoma państwami44.  Aktorzy niepaństwowi
mogą  jednak  również  stać  się  stronami  międzynarodowego  konPiktu
zbrojnego,  lecz  tylko  w wyjątkowych okolicznościach,  mianowicie  wów-
czas, gdy dojdzie do formalnego uznania ich za stronę wojującą przez pań-
stwo, przeciwko któremu prowadzą walkę lub gdy reprezentują ruch naro-
dowowyzwoleńczy w rozumieniu art. 1 ust. 4 PD I, bowiem na mocy tego
artykułu,  reżimem  prawnym  regulującym  międzynarodowe  konPikty
zbrojne objęta jest również walka przeciwko kolonializmowi i obcej okupa-
cji oraz przeciw reżimom rasistowskim w wykonaniu prawa narodów do
samostanowienia zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz w De-
klaracji  w sprawie zasad prawa międzynarodowego,  dotyczących przyja-
znych stosunków i współpracy między państwami, zgodnie z Kartą Naro-
dów Zjednoczonych45. Żadna z wymienionych sytuacji nie zachodzi jednak
w przypadku  kryzysu  na  Ukrainie.  Jak  do  tej  pory  nie  doszło  bowiem
(i z pewnością nie dojdzie) do uznania zorganizowanych grup zbrojnych
działających na terytorium wschodniej Ukrainy za stronę wojującą – jest to
zresztą instytucja prawa międzynarodowego od dawna już nie stosowana,
która „wyszła z użycia”46. Z kolei przewidziana w art. 1 ust. 4 PD I możli-
wość uznania konPiktów zbrojnych, w które zaangażowani są aktorzy nie-
państwowi, za konPikty międzynarodowe, jest bardzo mocno ograniczona,
ponieważ wyraźnie obejmuje ona tylko tych aktorów niepaństwowych, któ-
rzy uczestniczą w walce w celu realizacji prawa do samostanowienia, wy-
stępują  zbrojnie  przeciw rządom o charakterze  rasistowskim lub  walczą
z obcym okupantem47. Tym samym, ruchy secesjonistyczne nie mogą liczyć
na uznanie ich walki przeciw rządowi danego państwa za tzw. wojnę naro-

43 Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.red.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the
Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva 1987, par. 62. Por. Up-
dated Commentary on the GC I, Article 2, par. 202 in 5ne („Article 2(1) serves the humanitarian purpose of the
Geneva Conventions by minimizing the possibility for States to evade their obligations under humanitarian
law simply by not declaring war or refusing to acknowledge the existence of an armed conPict”).

44 Zob. Updated Commentary on the GC I, Article 2, par. 220–221.
45 Zob. N. Melzer, op. cit., s. 248.
46 Zob. m.in.: A. Cullen, Key Developments AYecting the Scope of Internal Armed ConEict in International Humani-

tarian Law, „Military Law Review” 2005, vol. 183, s. 77–78; L. Moir, The Law of Internal Armed ConEict, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2002, s. 17–18; P. Saganek, Akty jednostronne państw w prawie międzynaro-
dowym, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2010, s. 484–485; S. Sivakumaran, The
Law of Non-International Armed ConEict, Oxford University Press, Oxford 2012, s. 19–20; Zdanie odmienne –
zob. S. Radin,  The Current Relevance of the Recognition of Belligerency,  [w:] M. Matthee, B. Toebes, M. Brus
(red.red.),  Armed ConEict and International Law: In Search of the Human Face, T.M.C. Asser Press, The Hague
2013, s. 149.
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dowowyzwoleńczą  –  działalność  zbrojna  ruchów separatystycznych albo
powstania, nawet te skierowane przeciw represyjnym i oligarchicznym rzą-
dom, nie są objęte formułą wyrażoną w art.  1 ust.  4 PD I. Co istotne, ta
ograniczona koncepcja zasady samostanowienia nie zostanie raczej rozsze-
rzona, bowiem żaden rząd nie ma interesu w podważaniu zasady integral-
ności terytorialnej państw lub pośrednio swej własnej pozycji48.

3. Niemiędzynarodowy konBikt zbrojny z perspektywy 

MPH
Odmiennie niż w przypadku regulacji MPH dotyczących konPiktów mię-

dzynarodowych, w odniesieniu do konPiktów niemiędzynarodowych w pra-
wie  tym od  1977 r.  obowiązują  dwa zasadniczo odrębne reżimy prawne:
pierwszy, wynikający z art. 3 wspólnego dla czterech KG, o względnie ni-
skim progu zastosowania, lecz oferujący ograniczony zakres ochrony i drugi,
wynikający z PD II, którego zastosowanie wymaga spełnienia wyższych wy-
mogów, ale zawarte w nim przepisy są bardziej szczegółowe i gwarantują
szerszą ochronę49. Postępowanie stron walczących w konPikcie niemiędzyna-
rodowym jest  ponadto regulowane międzynarodowym prawem zwyczajo-
wym. Zaznaczyć przy tym należy, iż PD II „rozwija i uzupełnia artykuł 3
(…) nie zmieniając warunków jego zastosowania”50, skoro zaś art. 3 stanowi
część zwyczajowego MPH, w praktyce wyróżnić można niemiędzynarodowe
(wewnętrzne) konPikty zbrojne, do których mają zastosowanie art. 3 wspól-
ny dla KG i PD II oraz niemiędzynarodowe konPikty zbrojne, do których ma
zastosowanie jedynie art. 3 wspólny dla KG51.

W każdym z powyższych przypadków wymagane jest osiągnięcie pewne-
go progu dla ustalenia istnienia niemiędzynarodowego konPiktu zbrojnego –

47 N. Lubell,  Extraterritorial…, s. 96. Stanowisko to potwierdzają autorzy komentarza MKCK do PD I:  „there
must be an armed conPict in which a people is struggling against colonial domination, alien occupation or
a racist regime; the struggle of that people must be in order to exercise its right to self-determination”
(Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.red.), Commentary…, par. 107).

48 H.-P. Gasser,  An Appeal for Rati5cation by the United States, „American Journal of International Law” 1987,
vol. 81, s. 917. W doktrynie pojawiają się jednak poglądy odmienne – przykładowo, E. Chadwick uważa, iż
po 1945 roku r. zakres zasady samostanowienia znacznie się poszerzył, obejmując, poza terytoriami kolo-
nialnymi,  państwa, w których naruszenia praw człowieka,  dokonywane przez rząd,  uzasadniają użycie
przeciwko niemu siły w celu samoobrony lub zachowania tożsamości, zaś współcześnie prawo do samosta-
nowienia można realizować m.in. w drodze secesji (E. Chadwick, Self-Determination, Terrorism and the Inter-
national Humanitarian Law of Armed ConEict, Martinus Nijho] Publishers, The Hague-Boston-London 1996,
s. 3–4).

49 International  Law  Association,  Final  Report…,  s. 13.  Por.  L. Arimatsu,  M. Choudhury,  op.  cit.,  s. 3;
M.N. Schmitt, Ch.H.B. Garraway, Y. Dinstein (Drafting Committee),  The Manual on the Law of Non-Interna-
tional Armed ConEict with Commentary, International Institute of Humanitarian Law, Sanremo, March 2006, par.
1.1.1 – komentarz, punkt 4; How is the Term…, s. 3.

50 Artykuł 1 ustęp 1 PD II.
51 Zob. Prosecutor v. Akayesu, Judgement, par. 601. Por. Updated Commentary on the GC I, Article 3, par. 354.
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pojedynczy incydent z użyciem siły przez państwo przeciwko aktorom nie-
państwowym nie  powoduje automatycznego zastosowania MPH; jeśli  takie
działania nie odznaczają się wystarczającą intensywnością, nie dochodzi do
konPiktu zbrojnego. W praktyce, aby spełnić kryteria wymagane do zaistnie-
nia  konPiktu  o charakterze  niemiędzynarodowym,  występująca  w danym
państwie sytuacja związana z użyciem przemocy musiałaby wymagać zasto-
sowania czegoś więcej niż środków policyjnych – wymagałaby użycia środ-
ków wojskowych52. Innymi słowy, wspomniana sytuacja musiałaby przekro-
czyć poziom przemocy charakterystyczny dla takich „wewnętrznych napięć
i niepokojów, jak rozruchy, odosobnione i sporadyczne akty przemocy oraz
inne działania podobnego rodzaju, które nie są uważane za konPikty zbrojne”
(art. 1 ust. 2 PD II).

Pamiętać przy tym należy, iż określenie poziomu przemocy i natężenia
konPiktu o charakterze niemiędzynarodowym nie zależy od subiektywnej
oceny stron konPiktu.  Jak zauważa Międzynarodowy Trybunał Karny dla
Rwandy (MTKR) w sprawie Jean-Paul Akayesu, gdyby zastosowanie MPH za-
leżało jedynie od dowolnego osądu stron konPiktu, w większości przypad-
ków dochodziłoby do minimalizacji konPiktu przez strony. Dlatego zarówno
art. 3 wspólny, jak i PD II, znajdują zastosowanie zawsze, gdy na podstawie
obiektywnych kryteriów ustalono, że istnieje wewnętrzny konPikt zbrojny,
który spełnia odpowiednie, określone z góry kryteria53.

Wspomniane wyżej  różnice  w zakresie  zastosowania  art.  3  wspólnego
i PD II zasadniczo koncentrują się na dwóch aspektach konPiktu: jego natę-
żeniu i organizacji stron walczących54, z zastrzeżeniem, że w przypadku za-
stosowania PD II jedną z tych stron musi być rząd państwa, na którego tery-
torium  toczy  się  konPikt.  Dlatego  przedstawioną  poniżej  analizę
materialnego zakresu zastosowania MPH w niemiędzynarodowych konPik-
tach zbrojnych przeprowadzono odrębnie dla obu reżimów prawnych – wy-
nikającego z art. 3 wspólnego oraz określonego w PD II.

3.1. Artykuł 3 wspólny dla KG
Artykuł 3 wspólny dla KG znajduje zastosowanie, gdy na terytorium jed-

nej z Wysokich Umawiających się Stron wybucha „konPikt zbrojny nie posia-
dający charakteru międzynarodowego”. Artykuł ten nie określa jednak, jak

52 N. Melzer, op. cit., s. 256.
53 Prosecutor v. Akayesu, Judgement, par. 603. Por. Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.red.),  Com-

mentary…, par. 4438.
54 Zob. Prosecutor v. Duško Tadić, ICTY, Trial Chamber Opinion and Judgment, Case № IT-94-1-T, 7 May 1997,

par. 562 (dalej: Prosecutor v. Tadić, Trial Chamber Opinion and Judgment). Por. Prosecutor v. Akayesu, Judge-
ment, par. 602.
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należy rozumieć to pojęcie55 – przyjęte sformułowanie wskazuje natomiast,
że chodzi o sytuacje nie objęte zakresem zastosowania art. 2 wspólnego, do-
tyczącego konPiktów zbrojnych toczących się między państwami. KonPikta-
mi  nie  posiadającymi  charakteru  międzynarodowego  są  zatem  konPikty,
w których co najmniej jedna ze stron walczących nie jest państwem. Zależnie
od okoliczności, działania zbrojne mogą prowadzić przeciwko sobie siły rzą-
dowe i jedna bądź więcej grup zbrojnych, walki mogą się też toczyć wyłącz-
nie między grupami zbrojnymi na terytorium państwa, które nie jest w ten
konPikt zaangażowane56.

Zastosowanie  art.  3  wspólnego  wymaga  ponadto  wybuchu  konPiktu
zbrojnego, chodzi więc o osiągnięcie określonego progu, który pozwala od-
różnić daną sytuację od innych form przemocy, do których MPH nie znajdu-
je zastosowania, takich jak zwykłe akty bandytyzmu, wewnętrzne napięcia
i niepokoje, rozruchy i zamieszki, niezorganizowane i krótkotrwałe rebelie
lub działalność terrorystyczna57. Remigiusz Bierzanek, powołując się na sta-
nowisko komisji ekspertów MKCK z 1962 r., wskazuje, iż „istnienie konPiktu
zbrojnego w rozumieniu art. 3 konwencji genewskich nie może być negowa-
ne, jeśli działalność nieprzyjacielska, skierowana przeciwko rządowi legalne-
mu, przedstawia charakter zbiorowy oraz pewne minimum organizacji”58.
Zbliżone kryteria  przyjął  MTKJ w cytowanej już decyzji  Izby Apelacyjnej
w sprawie Duško Tadić, de[niując niemiędzynarodowy konPikt zbrojny jako
przedłużającą  się  przemoc zbrojną  pomiędzy rządem a zorganizowanymi
grupami zbrojnymi lub pomiędzy takimi grupami na terytorium kraju59. Co
istotne, z de[nicji tej wyodrębnić można dwa kluczowe, obiektywne kryteria

55 Zdaniem N. Quénivet, art. 3 wspólny nie zawiera de[nicji konPiktu zbrojnego ani żadnych kryteriów doty-
czących zakresu zastosowania, ponieważ był wynikiem politycznego kompromisu (N. Quénivet, Applicabili-
ty Test of Additional Protocol II and Common Article 3 for Crimes in Internal Armed ConEict , [w:] D. Jinks, J.N.
Maogoto, S. Solomon (red),  Applying International Humanitarian Law in Judicial and Quasi-Judicial Bodies: In-
ternational and Domestic Aspects, T.M.C. Asser Press, The Hague 2014, s. 34). W istocie, brak de[nicji konPik-
tu  zbrojnego  nie  posiadającego  charakteru  międzynarodowego  autorzy  komentarza  MKCK  do  KG
I z 1952 r. wyjaśniają następująco: „Many of the delegations feared that it might be taken to cover any act
committed by force of arms – any form of anarchy, rebellion, or even plain banditry. For example, if a hand-
ful of individuals were to rise in rebellion against the State and attack a police station, would that sujce to
bring into being an armed conPict within the meaning of the Article?” (J.S. Pictet (red.), Commentary…, vol.
I, s. 49).

56 L. Arimatsu, M. Choudhury, op. cit., s. 4; N. Quénivet, Applicability…, s. 35; S. Vité, op. cit., s. 75–76. Por. Up-
dated Commentary on the GC I, Article 3, par. 393–394.

57 Zob. Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu, ICTY, Trial Chamber II, Judgement, Case № IT-
03-66-T, 30 November 2005, par. 89 (dalej: Prosecutor v. Limaj et al., Trial Chamber Judgement); Prosecutor v.
Ramush Haradinaj, Idriz Balaj and Lahi Brahimaj,  ICTY, Trial Chamber I, Judgement, Case № IT-04-84-T,  3
April 2008, par. 38 (dalej:  Prosecutor v. Haradinaj et al., Trial Chamber Judgement); Prosecutor v. Georges An-
derson Nderubumwe Rutaganda, ICTR, Trial Chamber, Judgement and Sentence, Case № ICTR-96-3-T, 6 De-
cember 1999, par. 92 (dalej: Prosecutor v. Rutaganda, Trial Chamber Judgement).

58 R. Bierzanek, Prawa człowieka w konEiktach zbrojnych, Wydawnictwo MON, Warszawa 1972, s. 46–47.
59 Zob. Prosecutor v, Tadić, Appeals Chamber Decision, par. 70.
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pozwalające określić,  czy dana sytuacja stanowi niemiędzynarodowy kon-
Pikt zbrojny – po pierwsze, zaangażowane strony muszą wykazać pewien
stopień zorganizowania, po drugie, stosowana przemoc musi osiągnąć pe-
wien poziom natężenia60. Co istotne, oba wymienione kryteria tworzące kon-
cepcję konPiktu niemiędzynarodowego nie  powinny być rozpatrywane  in
abstracto,  lecz należy je oceniać każdorazowo, gdy zachodzi taka potrzeba,
uwzględniając przy tym szereg istotnych dla tej oceny danych61. Co prawda
orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc znacząco roz-
winęło  katalog  czynników  pomocnych  przy  ustalaniu  stopnia  natężenia
przemocy zbrojnej i zorganizowania skonPiktowanych stron, MTKJ zawsze
jednak podkreślał, że żaden z tych czynników nie jest dominujący przy po-
dejmowaniu decyzji w kwestii istnienia konPiktu zbrojnego62.

Jeśli chodzi o kryterium dotyczące zorganizowania stron konPiktu nie-
międzynarodowego, przyjmuje się, że strony te muszą wykazać minimalny
stopień organizacji. W przypadku sił rządowych generalnie można założyć,
że mają one charakter zorganizowany, dlatego nie jest konieczna każdorazo-
wa ocena, czy spełniają one powyższy warunek63. Natomiast kryterium orga-
nizacyjne  w odniesieniu  do niepaństwowych grup  zbrojnych uczestniczą-
cych  w konPikcie  niemiędzynarodowym  wymaga  od  nich  posiadania
zorganizowanych sił zbrojnych – siły te powinny zatem dysponować określo-
ną strukturą dowodzenia i być uzbrojone, muszą być zatem zdolne do pro-
wadzenia operacji militarnych. W przypadku takich sił, nie musi to być po-
ziom  zorganizowania,  który  odpowiada  poziomowi  wojsk  rządowych,
muszą one jednak osiągnąć pewien stopień hierarchii i dyscypliny oraz być
zdolne  do  implementowania  podstawowych  obowiązków  wynikających
z MPH64.

W  świetle  orzecznictwa  międzynarodowych  trybunałów  karnych,  do
czynników  pomagających  ustalić  wymagany  poziom  organizacji  niepań-
stwowych grup zbrojnych,  zalicza  się:  istnienie  w ramach grupy zbrojnej
struktury dowodzenia oraz zasad dyscypliny i mechanizmów jej utrzymy-
wania; istnienie kwatery głównej (sztabu); kontrolowanie przez grupę okre-
ślonego terytorium; zdolność grupy do pozyskiwania broni i innego sprzętu

60 Updated Commentary on the GC I, Article 3, par. 421–422.
61 Prosecutor  v.  Limaj  et al.,  Trial Chamber Judgement,  par.  84;  Prosecutor  v.  Haradinaj  et al.,  Trial  Chamber

Judgement, par. 49;  Prosecutor v. Ljube Boškoski and Johan Tarčulovski,  ICTY, Trial Chamber II, Judgement,
Case № IT-04-82-T, 10 July 2008, par. 175 (dalej: Prosecutor v. Boškoski and Tarčulovski, Trial Chamber Judge-
ment); Prosecutor v. Rutaganda, Trial Chamber Judgement, par. 93.

62 Zob. Prosecutor v. Haradinaj et al., Trial Chamber Judgement, par. 49 i par. 60.
63 Ibidem, par. 60.
64 Zob. How is the Term…, s. 3;  International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conEicts,

Report prepared by the International Committee of the Red Cross to the 28th International Conference of the
Red Cross and Red Crescent (03/IC/09), Geneva, September 2003, s. 19 (dalej: ICRC Report 2003).
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wojskowego oraz do zdobywania rekrutów i prowadzenia szkolenia wojsko-
wego;  zdolność  grupy do planowania,  koordynowania  i przeprowadzania
operacji  militarnych,  łącznie z przemieszczaniem oddziałów i działaniami
logistycznymi; zdolność grupy do sformułowania jednolitej strategii wojsko-
wej i stosowania taktyki wojskowej; zdolność grupy do negocjowania i za-
wierania porozumień, takich jak porozumienia dotyczące zawieszenia broni
lub zawarcia pokoju65.

W przypadku kryterium dotyczącego poziomu natężenia przemocy, zo-
staje ono spełnione, gdy działania zbrojne mają charakter zbiorowy lub gdy
siły policyjne nie są w stanie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją i rząd jest
zmuszony  użyć  przeciwko  rebeliantom  wojska66.  Warto  zaznaczyć,  że
w świetle praktyki państw, do ustalenia poziomu natężenia przemocy w celu
zastosowania art. 3 wspólnego wykorzystuje się kryterium przyjęte w art. 1
ust. 2 PD II – art. 3 wspólny nie będzie miał zatem zastosowania „do takich
wewnętrznych napięć i niepokojów, jak rozruchy, odosobnione i sporadyczne
akty przemocy oraz inne działania podobnego rodzaju, które nie są uważane
za konPikty zbrojne”67.

Orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych i w tym przypadku
sformułowało czynniki pomocne przy ustalaniu, czy natężenie poziomu prze-
mocy w danej sytuacji jest wystarczające, by zakwali[kować tę sytuację jako
niemiędzynarodowy konPikt zbrojny. Do czynników tych zaliczono: poważny
charakter przeprowadzanych ataków i wzrastającą liczbę starć zbrojnych; fakt,
że starcia zbrojne obejmują coraz większy obszar, trwają dłużej i dochodzi do
nich coraz częściej; ilościowy wzrost zaangażowania sił rządowych, wprowa-
dzenie mobilizacji i wydanie broni odpowiednim jednostkom przez obie stro-
ny konPiktu; uwagę, którą Rada Bezpieczeństwa ONZ poświęciła zaistniałe-
mu  konPiktowi  oraz  przyjęcie  przez  Radę  rezolucji  dotyczących  tego

65 Wymienione czynniki przedstawiono powyżej w formie jednego katalogu, w rzeczywistości jednak czynni-
ki te były formułowane (i powtarzane) w wielu orzeczeniach MTKJ, znalazły się również w wyrokach wy-
danych przez MTK – zob. m.in.: Prosecutor v. Haradinaj et al., Trial Chamber Judgement, par. 60, 65–68; Pro-
secutor  v.  Limaj  et  al.,  Trial  Chamber Judgement,  par.  94–134;  Prosecutor  v.  Boškoski  and  Tarčulovski,  Trial
Chamber Judgement, par. 199–203;  Prosecutor v. Ljube Boškoski and Johan Tarčulovski, ICTY, Appeals Cham-
ber, Judgement, Case № IT-04-82-A, 19 May 2010, par. 23 (dalej: Prosecutor v. Boškoski and Tarčulovski, Appe-
als Chamber Judgement); Prosecutor v. Vlastimir Đorđević, ICTY, Trial Chamber II, Judgement, Case № IT-05-
87/1-T, 23 February 2011, par. 1537–1578 (dalej: Prosecutor v. Đorđević, Trial Chamber Judgement); Prosecutor
v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC, Trial Chamber I, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case № ICC-
01/04-01/06, 14 March 2012, par. 537 (dalej:  Prosecutor v. Lubanga, Trial Chamber Judgment);  Prosecutor v.
Germain Katanga, ICC, Trial Chamber II, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case № ICC-01/04-
01/07, 7 March 2014, par. 1186 (dalej: Prosecutor v. Katanga, Trial Chamber Judgment); Prosecutor v. Jean-Pier-
re Bemba Gombo, ICC, Trial Chamber III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case № ICC-01/05-
01/08, 21 March 2016, par. 134–136 (dalej: Prosecutor v. Bemba, Trial Chamber Judgment).

66 How is the Term…, s. 3.
67 Zob. Updated Commentary on the GC I, Article 3, par. 431.
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konPiktu; liczbę osób cywilnych zmuszonych do opuszczenia stref, w których
prowadzone są działania zbrojne; rodzaj używanej broni, w szczególności wy-
korzystanie ciężkiego uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, w tym czołgów
i innych pojazdów opancerzonych; blokadę oblężonych miast i prowadzenie
przeciw  tym  miastom  ciężkiego  ostrzału  artyleryjskiego;  zakres  zniszczeń
i liczbę o[ar poniesionych w wyniku ostrzału, bombardowań i walk; liczbę za-
angażowanych w walki oddziałów i jednostek; istnienie linii frontu między
stronami konPiktu i przesuwanie jej w wyniku prowadzonych działań zbroj-
nych; okupację terytorium przeciwnika oraz zajmowanie miast i wsi; skiero-
wanie sił  rządowych na obszar objęty kryzysem; zamknięcie dróg; rozkazy
i porozumienia dotyczące zawieszenia broni oraz podejmowane przez przed-
stawicieli organizacji międzynarodowych próby negocjowania i wprowadza-
nia w życie porozumień w sprawie zawieszenia broni68.

Wyjaśnić ponadto należy, iż występujące w przyjętej przez MTKJ de[nicji
niemiędzynarodowego  konPiktu  zbrojnego  sformułowanie  „przedłużająca
się przemoc zbrojna” Trybunał rozumie szeroko (choć początkowo traktował
je jako jedno z kryteriów istnienia konPiktu niemiędzynarodowego69). Zda-
niem MTKJ, pojęcie „przedłużająca się przemoc zbrojna” obejmuje nie tylko
czas trwania przemocy, lecz także wszelkie aspekty, które umożliwiają usta-
lenie  stopnia  natężenia  tej  przemocy.  Innymi słowy,  czas  trwania  działań
zbrojnych stanowi jeden z czynników branych pod uwagę przy określaniu
kryterium natężenia przemocy zbrojnej70, co istotne jednak, przy ocenie po-
ziomu natężenia konfrontacji zbrojnych nie należy tego czynnika pomijać71.

W każdym przypadku, gdy zachodzi konieczność ustalenia, czy dana sy-
tuacja stanowi niemiędzynarodowy konPikt zbrojny, kryteria dotyczące zor-
ganizowania grupy zbrojnej i poziomu nateżęnia przemocy należy stosować
kumulatywnie.  Raz  jeszcze  jednak  należy  podkreślić,  że  sformułowane
przez międzynarodowe trybunały karne i przedstawione powyżej czynniki
to tylko przykłady – niekoniecznie wszystkie z nich muszą wystąpić w kon-
kretnej sytuacji, choć niewątpliwie im więcej ich wystąpi, tym większa pew-

68 Podobnie jak w przypadku czynników dotyczących zorganizowania grupy zbrojnej,  wyliczone powyżej
czynniki  nie  stanowią  jednego  katalogu,  lecz  formułowane  były  w wielu  orzeczeniach  MTKJ  oraz
w wyrokach MTK – zob. m.in.:  Prosecutor v. Haradinaj et al., Trial Chamber Judgement, par. 49 oraz 90–99;
Prosecutor v.  Limaj et al.,  Trial Chamber Judgement, par.  90 oraz 135–170;  Prosecutor v. Delalić  et al., Trial
Chamber Judgement, par. 188–190; Prosecutor v. Tadić, Trial Chamber Opinion and Judgment, par. 565–567;
Prosecutor v. Boškoski and Tarčulovski, Trial Chamber Judgement, par. 177, 213–222; 232–234, 243; Prosecutor v.
Boškoski and Tarčulovski, Appeals Chamber Judgement, par. 22;  Prosecutor v. Lubanga, Trial Chamber Judg-
ment, par. 538; Prosecutor v. Katanga, Trial Chamber Judgment, par. 1187; Prosecutor v. Bemba, Trial Chamber
Judgment, par. 137–141.

69 Zob. Prosecutor v. Delalić et al., Trial Chamber Judgement, par. 184.
70 Prosecutor v. Haradinaj et al., Trial Chamber Judgement, par. 49.
71 Prosecutor v. Boškoski and Tarčulovski, Trial Chamber Judgement, par. 175.
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ność, że kryteria zorganizowania grupy zbrojnej i natężenia przemocy zosta-
ły spełnione72.

3.2. Protokół Dodatkowy II z 1977 roku
W porównaniu z art. 3 wspólnym dla KG, sformułowane w PD II kryteria

służące  ocenie,  czy  doszło  do  wybuchu  niemiędzynarodowego  konPiktu
zbrojnego, są bardziej restrykcyjne, przy czym należy podkreślić, że od speł-
nienia tych warunków zależy zastosowanie Protokołu – sytuacja nadal może
być uważana za konPikt niemiędzynarodowy nawet jeśli nie spełnia wyma-
gań materialnego zakresu zastosowania PD II (konPikt podlega wówczas re-
żimowi prawnemu art. 3 wspólnego). Protokół Dodatkowy II „rozwija i uzu-
pełnia artykuł 3 (…), nie zmieniając warunków jego zastosowania”, dlatego
w przypadku, gdy dane państwo będące stroną konPiktu niemiędzynarodo-
wego raty[kowało KG, lecz nie raty[kowało PD II, stosuje wyłącznie art. 3
wspólny73.

Zgodnie z art. 1 ust. 1, PD II ma zastosowanie wyłącznie do konPiktów
zbrojnych między siłami zbrojnymi państwa-strony a rozłamowymi siłami
zbrojnymi  lub  innymi  zorganizowanymi  uzbrojonymi  grupami.  Protokół
wymaga  ponadto,  by  grupy  te  pozostawały  „pod  odpowiedzialnym  do-
wództwem” oraz by sprawowały taką kontrolę nad częścią terytorium pań-
stwa-strony, że „mogą przeprowadzać ciągłe i spójne operacje wojskowe oraz
stosować niniejszy protokół”74. Zdaniem autorów komentarza MKCK do obu
protokołów z 1977 r., kumulatywne spełnienie tych kryteriów w odniesieniu
do danego konPiktu powoduje natychmiastowe i automatyczne zastosowa-
nie PD II, bez względu na stanowisko wyrażane przez strony tego konPik-
tu75. Nie zmienia to jednak faktu, że kryteria te ustanawiają wyższy próg za-
stosowania  Protokołu  w porównaniu  z progiem  zastosowania  art.  3
wspólnego i w efekcie w wielu sytuacjach wykluczają możliwość zastosowa-
nia PD II, w szczególności wówczas, gdy nie jest jasne, czy niepaństwowa
grupa zbrojna sprawuje kontrolę nad danym terytorium.

72 Por. Updated Commentary on the GC I, Article 3, par. 433–434.
73 Zob. N. Quénivet, Applicability…, s. 38. Jak trafnie zauważa N. Quénivet, Protokołu Dodatkowego II nie na-

leży zatem uznawać za lex specialis w stosunku do art. 3: „the drafters of Additional Protocol II clearly en-
dowed the general norm, i.e. Common Article 3, with autonomous application and, hence, the lex specialis
cannot be applied in this context” (ibidem, s. 39). Por. S. Junod, Additional Protocol II: History and Scope, „The
American University Law Review” 1983, vol. 33, s. 35 („In fact, article 3 retains an autonomous existence; its
applicability is neither restricted nor subjected to the scope of Protocol II”).

74 Por. Prosecutor v. Akayesu, Judgement, par. 619, 623; Prosecutor v. Rutaganda, Trial Chamber Judgement, par.
95; Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, ICTR, Trial Chamber II, Judgement, Case № ICTR-
95-1-T, 21 May 1999, par. 171 (dalej: Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, Trial Chamber Judgement).

75 Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann, Commentary…, par. 4469. Por. Prosecutor v. Akayesu, Judgement,
par. 624.
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Zastosowanie  PD II  jest  możliwe jedynie wówczas, gdy jedną ze stron
konPiktu jest rząd danego państwa, natomiast adwersarzem rządowych sił
zbrojnych (rozumianych jak najszerzej,  obejmujących wszelkie siły zbrojne
zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym76) mogą być albo rozłamowe siły
zbrojne (w sytuacji, gdy część armii buntuje się i występuje przeciwko wła-
snemu rządowi), albo – co zdarza się częściej – powstańcy działający w zor-
ganizowanych grupach zbrojnych. Protokołu II nie stosuje się  zaś w przy-
padku, gdy dwie lub więcej  zbrojnych frakcji  prowadzi ze sobą walkę na
terytorium danego państwa, lecz w konPikt ten nie są zaangażowane siły
zbrojne tego państwa; w takiej sytuacji zastosowanie znajduje jedynie art. 3
wspólny dla KG77.

Wymóg  „odpowiedzialnego  dowództwa”  oznacza,  iż  rozłamowe  siły
zbrojne lub grupy zbrojne powstańców muszą wykazać odpowiedni stopień
zorganizowania. Kryterium to wskazuje na zbiorowy charakter konfrontacji
zbrojnej, wykluczając tym samym przypadki nieskoordynowanych i realizo-
wanych w pojedynkę czynów osób działających indywidualnie. Uzbrojone
grupy powinny więc dysponować odpowiednimi organami oraz wyodręb-
nionym systemem dowodzenia78. Odpowiedzialne dowództwo nie oznacza
jednak stopnia  zorganizowania  odpowiadającego ścisłej  hierarchii  wojsko-
wej. Chodzi raczej o struktury dowodzenia, które pozwalają zarówno na pla-
nowanie  i prowadzenie  ciągłych  i spójnych operacji  militarnych,  jak  i na
utrzymywanie dyscypliny wymaganej do stosowania postanowień PD II79.

Zastosowanie PD II  wymaga ponadto kontrolowania przez nierządową
stronę  konPiktu  części  terytorium Wysokiej  Umawiającej  się  Strony.  Zda-
niem  autorów  komentarza  MKCK  do  PD,  niepaństwowa  grupa  zbrojna
może sprawować kontrolę nad obszarem, który przestał być kontrolowany
przez rządowe siły zbrojne80.  Do podobnego wniosku doszedł MTKR, we-
dług którego terytorium znajdujące się pod kontrolą zorganizowanych grup
zbrojnych to zazwyczaj obszar, który został pozbawiony kontroli ze strony sił

76 Zob. Prosecutor v. Akayesu, Judgement, par. 625; Prosecutor v. Alfred Musema, ICTR, Trial Chamber I, Judge-
ment  and Sentence,  Case № ICTR-96-13-A,  27 January 2000,  par.  256 (dalej:  Prosecutor  v.  Musema,  Trial
Chamber Judgement and Sentence). Zdaniem M. Bothe, K. Partscha i W. Solfa, termin „siły zbrojne” nie
obejmuje jednak takich służb i formacji mundurowych, jak policja, czy służba celna, choć członkowie tych
służb i formacji mogą być uzbrojeni (M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Solf, New Rules for Victims of Armed Con-
Eicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijho] Pu-
blishers, The Hague-Boston-London 1982, s. 626).

77 Zob. S. Junod, op. cit., s. 36–37. Por. L. Moir, op. cit., s. 104; S. Sivakumaran, op. cit., s. 184.
78 M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Solf, op. cit., s. 626; A. Drabarz, M. Perkowski, Samostanowienie narodów i prawo

do samoobrony w kontekście umiędzynarodowienia współczesnych konEiktów zbrojnych, [w:] A. Breczko, F. Lempa
(red.red.), War and Peace. Philosophical, Political and Legal Aspects. Volume II – Legal Conditionings , Wydawnic-
two Temida 2, Białystok 2013, s. 61 Por. Prosecutor v. Akayesu, Judgement, par. 626.

79 S. Junod, op. cit., s. 37; L. Moir, op. cit., s. 105.
80 Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann, Commentary…, par. 4467.
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rządowych81.  Kontrolę  tę  należy  interpretować,  uwzględniając  jej  aspekt
funkcjonalny, tzn. chodzi o taki stopień kontroli, który wystarcza do prze-
prowadzania ciągłych i spójnych operacji  wojskowych oraz do stosowania
PD II (czyli np. do zapewnienia odpowiedniej opieki rannym i chorym)82.
Spełnienie tego kryterium nie zależy zatem ani od liczby, ani od czasu poby-
tu członków zorganizowanej grupy zbrojnej na określonym terytorium83. Nie
wydaje się również istotna wielkość terytorium podlegającego kontroli takiej
grupy84. Zgodnie z poglądem MTKR wyrażonym w sprawie Jean-Paul Akay-
esu, grupa zbrojna musi kontrolować „wystarczającą” (su_cient) część teryto-
rium do „przeprowadzania ciągłych i spójnych operacji wojskowych oraz do
stosowania PD II”85 i choć nie jest to określenie jasne i obiektywne, to najle-
piej oddaje sens powyższego wymogu i odzwierciedla brzmienie Protokołu.
Decydującym czynnikiem nie jest więc wielkość kontrolowanego terytorium,
lecz natężenie przemocy zbrojnej oraz zdolność do wypełniania zobowiązań
prawa materialnego86.

Efektywna kontrola nad częścią terytorium państwa-strony PD II umożli-
wia prowadzenie operacji wojskowych, które będą się charakteryzowały „cią-
głością” i „spójnością”. Oba terminy nawiązują do kryteriów natężenia i czasu
trwania przemocy zbrojnej, z których zrezygnowano w trakcie negocjacji nad
Protokołem II, uznano je bowiem za zbyt subiektywne, ich umieszczenie w PD
II mogłoby więc prowadzić do zawężającej interpretacji Protokołu, ogranicza-
jąc tym samym jego zastosowanie87. Natomiast zarówno „ciągłość”, jak i „spój-
ność”, można oceniać w sposób bardziej obiektywny, w oparciu o fakty88. Po-
mocne w tym względzie mogą być wyjaśnienia autorów komentarza MKCK
do protokołów z 1977 r. – według nich, „ciągłość” oznacza sytuację, w której
działania zbrojne są aktualnie w toku lub prowadzenie ich jest nieustannie po-
nawiane.  Z kolei  „spójność”  oznacza uzgodniony i zaplanowany charakter
operacji wojskowych89.

81 Prosecutor v. Akayesu, Judgement, par. 626 in 5ne.
82 S. Junod, op. cit., s. 37.
83 M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Solf, op. cit., s. 627.
84 Odmiennie – zob. International Law Association, Final report…, s. 12.
85 Zob. Prosecutor v. Akayesu, Judgement, par. 626.
86 S. Sivakumaran, op. cit., s. 186. Por. L. Moir, op. cit., s. 106.
87 S. Junod, op. cit., s. 37.
88 L. Moir, op. cit., s. 106–107.
89 Zob. Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (red.red.), Commentary…, par. 4469. Por. P. Łubiński, Stoso-

wanie MPHKZ w konEiktach międzynarodowych i niemiędzynarodowych. Kwestia stosowania praw człowieka w rejo-
nie odpowiedzialności  PKW,  [w:]  Z. Falkowski,  M. Marcinko (red.red.),  Międzynarodowe prawo humanitarne
konEiktów zbrojnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014, s. 382. Zob. też Prosecutor
v. Akayesu, Judgement, par. 626.
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Ostatnie z wymienionych w art. 1 PD II kryteriów, dotyczące stosowania
Protokołu, wydaje się jasne i zrozumiałe, mimo to wyjaśnić należy, iż sfor-
mułowanie „mogą (…) stosować niniejszy protokół” powinno się interpreto-
wać jako „zdolność” grupy zbrojnej do stosowania protokołu. Ciągłe naru-
szanie postanowień Protokołu nie może natomiast prowadzić do wniosku,
że dana grupa zbrojna nie jest zdolna stosować PD II90.  Określenie „mogą
stosować protokół”  należy  zatem rozumieć  jako  „możliwość  stosowania”,
jako przypisywaną grupie zbrojnej organizacyjną zdolność do wypełniania
zobowiązań wynikających z MPH91. Można przy tym założyć, że przy speł-
nieniu pozostałych materialnoprawnych warunków zastosowania PD II, zor-
ganizowane uzbrojone grupy są w stanie wypełniać postanowienia Protoko-
łu,  ponieważ  posiadają  wówczas  wystarczający  stopień  organizacji  oraz
dysponują odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym92.

4. Charakter konBiktu zbrojnego na terytorium Ukrainy
Nawet  bardzo  ogólna  wiedza  o wydarzeniach,  do  których  doszło

w trakcie ostatnich dwóch lat na terytorium Ukrainy, skłania do wniosku,
że z uwagi na natężenie zastosowanej przemocy zbrojnej oraz zaangażowa-
ne w jej stosowanie podmioty, w państwie tym wybuchł konPikt zbrojny.
Bardziej  dogłębna  analiza  wspomnianych  wydarzeń  pozwala  natomiast
wyodrębnić z nich te elementy, które ze względu na swój obiektywny cha-
rakter mogą posłużyć w ocenie, czy konPikt na Ukrainie należy traktować
jako  konPikt  międzynarodowy,  czy  niemiędzynarodowy.  Jak  już  jednak
wyżej wspomniano, kwali[kacja taka niekoniecznie musi być jednoznacz-
na. Istotną rolę odgrywać tu będą dwa aspekty – terytorialny i temporalny.
Czas i miejsce prowadzenia działań zbrojnych mogą bowiem wpływać na
kwali[kację konPiktu, co więcej, zgodnie ze stanowiskiem Izby Apelacyj-
nej MTKJ, możliwe jest, że w tym samym czasie na pewnych obszarach to-
czy się międzynarodowy konPikt zbrojny, a na innych konPikt niemiędzy-
narodowy93.  W przypadku działań zbrojnych prowadzonych na Ukrainie
różnice dotyczą  nie  tylko miejsca (Półwysep Krymski i wschodnia  część
Ukrainy), lecz także czasu (walki na terytorium wschodniej Ukrainy rozpo-
częły się zasadniczo dopiero po aneksji Krymu przez Rosję). Poza tym, bio-

90 Zob. S. Sivakumaran, op. cit., s. 189.
91 Ibidem.
92 Zob. S. Junod,  op. cit., s. 38.  Por. L. Moir,  op. cit., s. 107 („Once the other material requirements have been

met by the insurgent party, the necessary structure and capacity would seem to be in place which might
reasonably lead one to expect that the Protocol will be applied. Where insurgents follow this course, then
the Protocol does indeed come into operation”).

93 Zob. Prosecutor v. Duško Tadić, ICTY, Appeals Chamber Judgment, Case № IT-94-1-A, 15 July 1999, par. 84
(dalej: Prosecutor v. Tadić, Appeals Chamber Judgment).
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rąc pod uwagę wsparcie udzielane przez rosyjski rząd prorosyjskim ugru-
powaniom zbrojnym we wschodniej Ukrainie w ich walce z ukraińskimi si-
łami zbrojnymi, pojawia się pytanie, czy konPikt między rządem w Kijowie
i separatystami  nie  jest  w istocie  konPiktem  między  Ukrainą  i Rosją  –
w przypadku odpowiedzi twierdzącej byłby to więc konPikt międzynaro-
dowy.

4.1. Krym
Kwali[kacja prawna wydarzeń na Półwyspie Krymskim z perspektywy

MPH nie sprawia obecnie większych trudności, przede wszystkim dlatego,
że na Krymie zakończono już prowadzenie działań zbrojnych (lecz ich wzno-
wienie nie jest całkowicie wykluczone), można też wskazać na szereg obiek-
tywnych czynników (w tym na o[cjalne wypowiedzi przedstawicieli uwikła-
nych  w te  wydarzenia  państw),  które  ułatwiają  dokonanie  oceny,  czy  na
Krymie doszło do wybuchu konPiktu zbrojnego,  a jeśli tak, to czy należy
mówić o konPikcie międzynarodowym, czy niemiędzynarodowym. Począt-
kowo  jednak  ocena  wspomnianych  wydarzeń nie  była  tak  jednoznaczna.
Wydarzenia te rozpoczęła prorosyjska demonstracja w Sewastopolu, 23 lute-
go 2014 roku, w wyniku której separatyści przejęli władzę w mieście, a lider
partii  Rosyjski  Blok  ogłosił  początek  formowania  oddziałów  samoobrony
Krymu94. Oddziały te składały się głównie z mieszkających na Krymie by-
łych żołnierzy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej oraz funkcjonariuszy rozwią-
zanych oddziałów specjalnych ukraińskiej milicji Berkut, w skład sił samo-
obrony wchodzili ponadto rosyjscy żołnierze z ich etatowym wyposażeniem,
lecz z zasłoniętymi znakami identy[kacyjnymi. Kreml bowiem początkowo
głosił, że działania na Krymie prowadzą jedynie lokalne oddziały samoobro-
ny, w rzeczywistości jednak żołnierze rosyjscy (z Floty Czarnomorskiej oraz
z innych formacji armii rosyjskiej przerzucanych na półwysep z terytorium
Federacji Rosyjskiej) bezpośrednio uczestniczyli w zajmowaniu obiektów in-
frastruktury oraz blokowaniu jednostek ukraińskich sił zbrojnych95.

Kreml  zaprzeczał  jednak  wszelkim  doniesieniom,  w świetle  których
w operacjach militarnych na Krymie brał udział personel wojskowy rosyj-
skich sił zbrojnych, mimo ewidentnych dowodów na to, że nieoznakowani
(lecz ubrani w mundury) i uzbrojeni członkowie grup zbrojnych występują-

94 B. Balcerowicz, KonEikty zbrojne: Ukraina, wojny talibów, „Rocznik Strategiczny” 2014/2015, t. 20, s. 131.
95 A. Wilk, Rosyjska interwencja wojskowa na Krymie, „Analizy OSW”, 05.03.2014 r., www.osw.waw.pl/pl/publi-

kacje/analizy/2014-03-05/rosyjska-interwencja-wojskowa-na-krymie (dostęp: 24.08.2016). Żołnierzy rosyj-
skich, wraz z uzbrojeniem, przerzucano drogą powietrzną przez rosyjskie lotnisko wojskowe koło Symfero-
pola,  drogą  morską  przez  port  w Sewastopolu  oraz  przeprawą  promową  przez  Cieśninę  Kerczeńską
(ibidem).
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cy przeciw oddziałom ukraińskim to rosyjscy żołnierze96. Dopiero 17 kwiet-
nia (a zatem już po „przyłączeniu” Krymu do Rosji) prezydent W. Putin o[-
cjalnie przyznał, że w operację przejmowania kontroli nad Krymem przez
prorosyjskich separatystów zaangażowani byli rosyjscy żołnierze, udzielają-
cy wsparcia oddziałom samoobrony Krymu97. Tym samym, nie było już wąt-
pliwości, że jeden z podstawowych warunków zaistnienia międzynarodowe-
go konPiktu zbrojnego – zaangażowanie co najmniej dwóch (wrogo do siebie
nastawionych) państw – w przypadku wydarzeń na Krymie został spełnio-
ny. Pozostaje jeszcze zbadać, czy zaangażowane państwa, czyli Ukraina i Ro-
sja, użyły wobec siebie siły zbrojnej98.

Po przejęciu kontroli nad budynkami parlamentu i rządu Autonomicznej
Republiki Krymskiej (27 lutego), w dniach od 28 lutego do 4 marca jednostki
armii rosyjskiej i samoobrony Krymu zajęły większość obiektów infrastruk-
tury strategicznej na półwyspie – lotniska, węzły drogowe i przeprawy. Zaję-
ły również część infrastruktury i wyposażenia armii i struktur bezpieczeń-
stwa (głównie straży granicznej) Ukrainy99. Do 10 marca jednostki rosyjskie
i samoobrony Krymu zablokowały w miejscach dyslokacji sztab Poty ukraiń-
skiej oraz siedem ukraińskich garnizonów, podjęły też próby siłowego prze-
jęcia  kontroli  nad obiektami znajdującymi się  w rękach ukraińskich.  Zna-
mienne jest jednak, że w trakcie tych działań praktycznie nie dochodziło do
bezpośrednich starć zbrojnych, z większą wymianą ognia – obie strony (siły
ukraińskie oraz oddziały rosyjskie i separatyści) uchylały się od bezpośred-
niego użycia broni.  W zdecydowanej większości  przypadków zajmowanie
lub przejmowanie obiektów należących do strony ukraińskiej wiązało się je-
dynie z pokonywaniem biernego oporu ukraińskich jednostek100. Co więcej,
dopiero 2 marca władze w Kijowie podjęły decyzję o postawieniu sił zbroj-
nych Ukrainy w stan najwyższej gotowości oraz o rozpoczęciu mobilizacji
i dopiero po przeprowadzonym referendum dotyczącym przyłączenia Kry-
mu do Rosji (16 marca) ukraiński rząd ogłosił, że konPikt wkroczył w fazę

96 Zob. C. Sutton, What You Need to Know about Ukraine: A Country Divided by Political Unrest in Strategic Game
Played by Russia, „Daily Mail”, 18.07.2014 r., www.dailymail.co.uk/news/article-2696711/What-need-know-
Ukraine-country-divided-political-unrest-strategic-game-played-Russia.html (dostęp: 24.08.2016).

97 Zob. K. Lally,  Putin’s Remarks Raise Fears of Future Moves against Ukraine, „Washington Post”, 17.04.2014 r.,
www.washingtonpost.com/world/putin-changes-course-admits-russian-troops-were-in-crimea-before-
vote/2014/04/17/b3300a54-c617-11e3-bf7a-be01a9b69cf1_story.html (dostęp:  24.08.2016).  O[cjalnie  komi-
sja obrony oraz komisja spraw zagranicznych Rady Federacji Rosyjskiej przyjęły wniosek prezydenta Puti-
na w sprawie wydania zgody na użycie rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy w dniu 1 marca
2014 roku r. (A. Makowski, „O co my walczymy?”, „Kwartalnik Bellona” 2014, Nr 3 (678), s. 39).

98 Por. R. Heinsch, op. cit., s. 332.
99 A. Wilk, Rosyjska…; zob. też B. Pac, op. cit., s. 70.
100 M. Wrzosek, KonEikt rosyjsko-ukraiński a zmiany w teorii prowadzenia działań militarnych, „Kwartalnik Bellona”

2014, Nr 4 (679), s. 12.
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wojskową, a minister obrony dał wojskom zezwolenie na użycie broni. Z ko-
lei oddziały rosyjskie i jednostki samoobrony, już po aneksji Krymu (18 mar-
ca),  kontynuowały  zajmowanie  jednostek  i obiektów wojskowych (w tym
głównie okrętów), atakując je i szturmując, w kilku przypadkach z wykorzy-
staniem transporterów opancerzonych i śmigłowców101.

Wydawać by się zatem mogło, że skoro oddziały ukraińskie wykazywały
bierny  opór  i niemal  w ogóle  nie  podejmowały działań zbrojnych wobec
przeciwnika,  trudno  mówić  o zaistnieniu  międzynarodowego  konPiktu
zbrojnego. Jak już jednak wyżej wyjaśniono, zastosowanie art. 2 wspólnego
dla  czterech  KG  nie  wymaga  znaczącego  poziomu  natężenia  przemocy
zbrojnej – wręcz przeciwnie, wystarczy minimalne zaangażowanie militarne
zwaśnionych  stron  i nawet  unikanie  starć  zbrojnych  (bądź  nieuznawanie
„stanu wojny”) nie stoi  na przeszkodzie, by daną sytuację zakwali[kować
jako konPikt międzynarodowy, pod warunkiem, że między państwami (w
tym wypadku między Rosją i Ukrainą) dochodzi do użycia sił zbrojnych. Ja-
kikolwiek zatem spór (różnica zdań) zachodzący między państwami, który
prowadzi do interwencji z wykorzystaniem członków sił zbrojnych, oznacza
zaistnienie międzynarodowego konPiktu zbrojnego, przy czym dla tej kwali-
[kacji  nie ma znaczenia  ani liczba wykorzystanych oddziałów102,  ani czas
trwania i natężenie zastosowanej przemocy zbrojnej, zaś z uwagi na obiek-
tywny charakter pojęcia „konPikt zbrojny”, nie mają też znaczenia powody,
dla których państwa zdecydowały się użyć siły zbrojnej103.

Za stanowiskiem, w świetle którego konPikt zbrojny na Półwyspie Krym-
skim to konPikt międzynarodowy, przemawiać może ponadto wyraźny za-
miar zaangażowania się Rosji w działania zbrojne na Krymie (belligerent in-
tent).  Działaniom na  Krymie towarzyszyła  bowiem wzmożona aktywność
militarna na obszarze Federacji Rosyjskiej: rozwinięcie jednostek armii rosyj-
skiej  w obwodach graniczących z terytorium Ukrainy oraz utrzymywanie
w stanie gotowości bojowej zgrupowania wojsk lądowych rozwiniętego pod
koniec lutego na ćwiczenia w Zachodnim Okręgu Wojskowym104. Rosja była
ponadto w stanie wesprzeć separatystów bez naruszania granicy państwa,
z wykorzystaniem np. artylerii dalekiego zasięgu lub rakiet taktycznych105.
Kreml był zatem przygotowany na ewentualną eskalację konPiktu. Sama zaś
operacja zajęcia Krymu wymagała starannego zaplanowania i przygotowa-

101 A. Wilk, Rosyjska…; zob. też B. Balcerowicz, op. cit., s. 131–132.
102 Szacuje się, że w działaniach zbrojnych na Krymie mogło wziąć udział 20–30 tysięcy żołnierzy rosyjskich

(zob. B. Balcerowicz, op. cit., s. 132).
103 How is the Term…, s. 5. Por. J.S. Pictet (red.), The Geneva…, vol. I, s. 32; Zob. też L.R. Blank, op. cit.; P. Grze-

byk, op. cit., s. 48–49; R. Heinsch, op. cit., s. 353.
104 A. Wilk, Rosyjska…
105 M. Wrzosek, op. cit., s. 12.
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nia ze znacznym wyprzedzeniem, o czym świadczy zarówno zorganizowa-
nie licznego kontyngentu odpowiednio umundurowanych i wyposażonych,
lecz  pozbawionych  oznak  żołnierzy,  jak  i prowadzenie  działań  zbrojnych
(dobrze zorganizowane maskowanie  operacyjne,  sprawne przemieszczanie
wojsk,  precyzyjnie  dobrana  kolejność  i sposób  opanowywania  kolejnych
obiektów wojskowych i cywilnych, mających istotne znaczenie dla powodze-
nia operacji militarnej). Co więcej, całą operację zaplanowano przy współ-
udziale lokalnych sojuszników, bowiem siły samoobrony separatystów orga-
nizowały  się  niezwykle  szybko  i niemal  natychmiast  były  gotowe  do
angażowania  się  w działania  zbrojne.  Nieprzypadkowo wybrano też  czas
przeprowadzenia operacji militarnej na Krymie – był to okres zmian na klu-
czowych stanowiskach państwowych na Ukrainie, co wpłynęlo negatywnie
na działania Kijowa podjęte w odpowiedzi na rosyjską interwencję106.

Mimo wciąż toczących się działań zbrojnych na Półwyspie Krymskim, 11
marca Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krymu oraz Rada Miejska
Sewastopola wspólnie uchwaliły deklarację niepodległości Republiki Krymu,
powołując się na casus Kosowa oraz opinię doradczą Międzynarodowego Try-
bunału Sprawiedliwości z 22 lipca 2010 r.107, w której Trybunał stwierdził, iż
jednostronna deklaracja niepodległości nie narusza prawa międzynarodowe-
go108. Wcześniej, 6 marca, Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krymu
podjęła jednogłośnie decyzję o przyłączeniu półwyspu do Federacji Rosyjskiej,
przy czym decyzję tę miały zwery[kować wyniki wyznaczonego na 16 marca
referendum, w którym mieszkańcy Krymu mieli zdecydować, czy chcą przy-
łączenia Krymu do Rosji, czy też jego pozostania w granicach Ukrainy. W refe-
rendum wzięło udział 83,1% uprawnionych do głosowania, a za przyłącze-
niem Krymu do Rosji głosowało 96,8% jego uczestników109. Mimo protestów
ze strony większości członków społeczności międzynarodowej, których wyra-
zem stała się m.in. rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nr 68/262 z 27
marca 2014 r.110, uznająca powyższe referendum za nielegalne i potwierdzająca
integralność terytorialną Ukrainy, Rosja uznała wyniki referendum za wiążą-

106 B. Balcerowicz, op. cit., s. 132–133. Zob. też M. Wrzosek, op. cit., s. 12.
107 Zob. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Interna-

tional Court of Justice, Advisory Opinion of 22 July 2010, ICJ Reports 2010, s. 403–453.
108 Ibidem, par. 122. Szerzej na temat podobieństw i różnic między kazusem Kosowa i kazusem Krymu – zob.

m.in.: A. Balcer,  Gdzie Krym, gdzie Kosowo? Rosyjskie argumenty dla aneksji Krymu, „Prawo i Polityka” 2015,
tom 6, s. 161–176; T.D. Grant, Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility, and International Law, Palgra-
ve Macmillan, London-New York 2015, s. 171–197; S. Janković,  Prawo międzynarodowe a zmiany terytorialne.
Kazus  Krymu,  „Problemy Współczesnego  Prawa Międzynarodowego,  Europejskiego  i Porównawczego”
2016, Nr 14, s. 79–86; M. Milanović,  Crimea, Kosovo, Hobgoblins and Hypocrisy, EJIL: Talk!, 20 March 2014,
www.ejiltalk.org/crimea-kosovo-hobgoblins-and-hypocrisy (dostęp: 22.06.2016).

109 A. Makowski, op. cit., s. 40. Zob. też B. Pac, op. cit., s. 71.
110 Zob. UN GA Res. 68/262 (Territorial integrity of Ukraine), 27 March 2014.
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ce, zaś 18 marca w Moskwie podpisano traktat o włączeniu Republiki Krymu
i Sewastopola w skład Federacji Rosyjskiej111.

W kontekście przedstawionych wyżej wydarzeń, pojawia się pytanie, czy
wspomniana deklaracja niepodleglości oraz fakt przyłączenia Krymu do Ro-
sji miały wpływ na kwali[kację prawną konPiktu (działania zbrojne na Kry-
mie trwały bowiem do 28 marca). Z perspektywy MPH, do żadnej zmiany
nie doszło – konPikt nadal zachował swój dotychczasowy międzynarodowy
charakter. Z pewnością nie stał się on „wojną narodowowyzwoleńczą” – po-
woływane przy okazji ogłoszenia niepodległości Krymu prawo narodów do
samostanowienia nie może być w omawianym przypadku żadną podstawą
prawną, prawo to nie znajduje bowiem zastosowania w odniesieniu do ru-
chów  secesjonistycznych  mniejszości  etnicznych  zamiszkujących  wybrane
części terytoriów niepodległych państw112. Co więcej, legalność działań sece-
sjonistycznych podważa zaangażowanie państwa trzeciego – w omawianym
przypadku Rosji – gdyż takie zaangażowanie narusza zasady integralności
terytorialnej i nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw113. KonPikt nie za-
kończył się też z chwilą przyłączenia Krymu do Rosji – co prawda lokalne
władze Krymu wyraziły zgodę na obecność  wojsk rosyjskich na obszarze
półwyspu, jednak jedyną uprawnioną do wyrażenia takiej zgody władzą jest
centralny rząd w Kijowie114. Tak zwana interwencja na zaproszenie jest zgod-
na z prawem tylko wówczas, gdy do użycia siły zbrojnej dochodzi za zgodą
władz państwa,  na terytorium którego państwo interweniujące podejmuje
działania zbrojne, niedopuszczalne jest jednak „powoływanie się przez pań-
stwo interweniujące na zaproszenie ze strony władz lokalnych, autonomicz-
nych i innych władz niższego szczebla”115.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyłączenie Krymu do Rosji uznać zatem
należy, w świetle prawa międzynarodowego, za aneksję, czyli „nielegalne na-
bycie terytorium innego państwa przy użyciu siły i/lub groźby użycia siły
zbrojnej”116, co stanowi ewidentne naruszenie integralności terytorialnej Ukra-
iny.  W rezultacie,  Półwysep  Krymski  ma  status  terytorium  okupowanego
przez Rosję,  w rozumieniu art.  42 Regulaminu haskiego (RH) dotyczącego

111 Tekst traktatu (w języku angielskim) – zob. The Agreement between the Russian Federation and the Republic of
Crimea on the Accession of the Republic of Crimea in the Russian Federation and on Forming New Constituent Enti-
ties within the Russian Federation, Moscow, 18th of March 2014, en.wikisource.org/wiki/Treaty_on_the_Ac-
cession_of_the_Republic_of_Crimea_to_Russia (dostęp: 22.06.2016).

112 Zob. A. Antczak-Barzan, op. cit., s. 48.
113 Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP w sprawie przyłączenia Półwyspu

Krymskiego  do  Federacji  Rosyjskiej  w świetle  prawa  międzynarodowego,  Warszawa,  22.06.2014  r.,  par.  12,
www.msz.gov.pl/resource/382f0629-a114-442a-9cf4-6456ca7b80c1:JCR (22.06.2016) – dalej: Opinia DKP.

114 R. Heinsch, op. cit., s. 353–354.
115 Opinia DKP, par. 8.
116 Ibidem, par. 3. 
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praw i zwyczajów wojny lądowej z 1907 r.117 oraz art. 2 ust. 2 KG IV z 1949 r.
Zgodnie bowiem z art. 42, terytorium „uważa się za okupowane, jeżeli fak-
tycznie znajduje się pod władzą armii nieprzyjacielskiej. Okupacja rozciąga się
jedynie na te terytoria, gdzie ta władza jest ustanowiona i gdzie może być wy-
konywaną”. Z kolei w świetle art. 2 ust. 2, konwencja znajduje zastosowanie
„we wszystkich  przypadkach okupacji  całości  lub części  terytorium jednej
z Wysokich Umawiających się Stron, nawet gdyby ta okupacja nie napotykała
zbrojnego oporu”.

Zastosowanie  prawa okupacji  wojennej wymaga spełnienia dwóch wa-
runków pozostających w sferze faktów – są to kontrola terytorium państwa
przez obce siły zbrojne oraz możliwość sprawowania władzy nad ludnością
tego terytorium. Co istotne, przepisy regulujące okupację118 stosuje się nieza-
leżnie od kwestii legalności użycia siły zbrojnej czy ogłoszenia samej okupa-
cji. Co więcej, kiedy obce siły zbrojne sprawują kontrolę nad terytorium bez
zgody jego suwerena, sytuacja taka jest traktowana jako okupacja bez wzglę-
du na to, czy doszło do niej w wyniku konfrontacji zbrojnej, czy nie119. Dla
okupacji wojennej istotny jest ów brak zgody zwierzchnika terytorialnego na
obecność obcych sił  zbrojnych na jego terytorium120.  Konstytutywnym ele-
mentem okupacji jest też efektywność władztwa wojskowego i administra-
cyjnego na terytorium okupowanym121. O efektywności władz okupacyjnych
mówić można wówczas, gdy na danym obszarze pokonany został zorganizo-
wany opór, a wojska, które objęły ten obszar, są w stanie w rozsądnym czasie
utrzymać władzę w każdej części okupowanego obszaru. Nie znaczy to, że
wojska  okupacyjne  muszą  stacjonować  w każdym  zakątku  terytorium  –
istotne jest, by mogły dać odczuć swą władzę w określonym czasie i miejscu,
gdy tego wymaga sytuacja122. Jeśli więc obce siły zbrojne skutecznie kontro-
lują terytorium przeciwnika i w efektywny sposób sprawują władzę nad jego
ludnością, stają się siłami okupacyjnymi.

117 Dz.U. z 1927, Nr 21, poz. 161 (dalej: RH).
118 Przepisy te zawarte są przede wszystkim w RH z 1907 r. r. (dział III, art.42-56), KG IV z 1949 r. (dział III, art.

47–78) i częściowo w PD I. 
119 Zob. M. Górzyńska,  Okupacja wojenna w prawie międzynarodowym – wybrane zagadnienia, [w:] T. Jasudowicz

(red.),  Międzynarodowe prawo humanitarne  we współczesnym świecie  –  osiągnięcia i wyzwania,  Wydawnictwo
TNOiK, Toruń 2007, s. 170; R. Kwiecień,  Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki,
nowe tendencje, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia” 2013, vol. LX, 1, Sectio G,
s. 70–71; E. Mikos-Skuza, Koncepcja okupacji w świetle prawa haskiego i genewskiego a współczesna praktyka oku-
pacji,  [w:]  J. Nowakowska-Małusecka  (red.),  Międzynarodowe  prawo  humanitarne.  Antecedencje  i wyzwania
współczesności, O[cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Katowice 2010, s. 103–104.

120 Opinia DKP, par. 16.
121 Ibidem.
122 Zob. R. Bierzanek, Wojna…, s. 232.
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Zajęcie Krymu przez Rosję z pewnością spełnia wymienione wyżej ele-
menty  konstytutywne  okupacji  wojennej.  W efekcie  prowadzonych  przez
siły  rosyjskie  i separatystów działań  Moskwa  przejęła  całkowitą  kontrolę
wojskową nad półwyspem – 28 marca rosyjski minister obrony Siergiej Szoj-
gu  oświadczył,  iż  wszystkie  bazy  wojskowe  na  Krymie  są  kontrolowane
przez siły rosyjskie, a wszyscy żołnierze wierni Ukrainie opuścili terytorium
półwyspu123. Wraz z aneksją Krymu Rosja przejęła też kluczowe obiekty rzą-
dowe, „państwowe przedsiębiorstwa (produkcyjne, remontowe, transporto-
we, edukacyjne, naukowo-badawcze, kulturalne i inne) oraz część bazy tury-
styczno-wypoczynkowej i sanatoryjnej”124, uzyskała ponadto dostęp do złóż
gazu  ziemnego  znajdujących  się  na  szel[e  Półwyspu  Krymskiego125.  Co
oczywiste, wszystkie te działania zostały podjęte bez zgody władz ukraiń-
skich.  Biorąc  powyższe  pod uwagę,  nawet  jeśli  zajęcie  Krymu odbyło się
„bezkrwawo”, fakt, iż doszło do niego w wyniku użycia siły zbrojnej i bez
zgody państwa-suwerena oznacza, że Krym jest obecnie terytorium okupo-
wanym przez Rosję126.

W okresie okupacji wojennej następuje faktyczne przejście władzy z rąk
rządu legalnego do rąk okupanta. Fakt ten nie ma jednak wpływu na cią-
głość prawną państwa okupowanego. Legalna suwerenność pozostaje tam,
gdzie była, zanim terytorium zostało okupowane, choć legalny rząd nie jest
w stanie wykonywać swej władzy na okupowanym terytorium. Co więcej,
nawet  brak  prawowitych  władz  państwowych  lub  lokalnych,  skutkujący
m.in. długotrwałą okupacją, nie powoduje utraty suwerenności przez pań-
stwo127.  Przejściowy charakter okupacji  oznacza, iż  okupantowi nie wolno
zmieniać statusu prawnego okupowanego terytorium, w tym zwłaszcza do-
konywać jego inkorporacji, okupant ma też obowiązek przestrzegać prawa
terytorium okupowanego, a wydawane przez niego regulacje prawne służyć
mogą jedynie administrowaniu okupowanym terytorium128. Dlatego aneksja
Półwyspu Krymskiego stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodo-
wego, a skoro okupacja wojenna to kwestia faktów, niezależnych od czynni-
ków politycznych i propagandowych, aneksja ta nie zmienia statusu Krymu
w tym sensie,  iż  nadal pozostaje  on integralną częścią Ukrainy – jej  rząd
utracił jednak nad nim faktyczną kontrolę, sprawowaną obecnie przez Rosję,
która w świetle art. 2 wspólnego dla KG okupuje „część terytorium jednej

123 B. Balcerowicz, op. cit., s. 132.
124 E. Fischer, J. Rogoża, Krymski worek bez dna: koszty aneksji półwyspu przez Rosję, „Komentarze OSW” 2014, Nr

143, s. 2.
125 Ibidem.
126 Por. S.R. Reeves, D. Wallace, op. cit., s. 380.
127 Por. R. Kwiecień, op. cit., s. 69–70; E. Mikos-Skuza, op. cit., s. 111.
128 Opinia DKP, par. 17.
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z Wysokich Umawiających się Stron” i jest zobowiązana do przestrzegania
stosownych zasad i norm międzynarodowego prawa humanitarnego129.

4.2. Wschodnia Ukraina
W przeciwieństwie do omówionego wyżej przypadku Krymu, gdzie do-

szło do zakończenia działań wojennych, na terytorium wschodniej Ukrainy
nadal dochodzi do starć zbrojnych, mimo zawieranych już dwukrotnie poro-
zumień w sprawie zawieszenia broni (tzw. porozumienia mińskie – pierwsze
zawarte 5 września 2014 roku,  drugie – 12 lutego 2015 roku)130.  Walki na
wschodzie  Ukrainy  zapoczątkowały  wystąpienia  prorosyjskiej  organizacji
„Front Ukraiński”, która jeszcze w okresie kryzysu krymskiego zadeklaro-
wała w Charkowie wzięcie odpowiedzialności za porządek prawny i konsty-
tucyjny na południowo-wschodnich terenach Ukrainy oraz oceniła, że doszło
do paraliżu i destabilizacji władzy centralnej w wyniku zdarzeń na Euromaj-
danie131.  Eskalacja  nastrojów separatystycznych we  wschodnich  regionach
Ukrainy,  powiązana bezpośrednio z aneksją Krymu, doprowadziła  na po-
czątku kwietnia do wybuchu prorosyjskiej rebelii, zaś po masowych demon-
stracjach w Doniecku i zajęciu kilku budynków instytucji państwowych, 7
kwietnia proklamowana została Doniecka Republika Ludowa132. W odpowie-
dzi,  13  kwietnia  rząd  w Kijowie  ogłosił  rozpoczęcie  operacji  antyterrory-
stycznej, w którą zaangażowano resorty spraw wewnętrznych i obrony oraz
Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Separatyści zdołali natomiast przejąć kon-
trolę nad jedenastoma instytucjami w ośmiu miastach i ogłosili powszechną
moblilizację, a 27 kwietnia proklamowali Ługańską Republikę Ludową133.

129 Zob. S.R. Reeves, D. Wallace, op. cit., s. 380.
130 Szerzej na temat porozumienia z 2014 roku – zob. m.in.: B. Balcerowicz, op. cit., s. 135; A. Eberhardt, Jest ro-

zejm na Ukrainie, ale nie wiadomo, jak trwały, „Polityka”, 05.09.2014 r., www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
swiat/1591639,1,jest-rozejm-na-ukrainie-ale-nie-wiadomo-jak-trwaly.read  (dostęp:  24.08.2016);  M. Menki-
szak, W. Konończuk, Rosja torpeduje porozumienia mińskie w sprawie Donbasu, „Analizy OSW”, 04.02.2015 r.,
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-04/rosja-torpeduje-porozumienia-minskie-w-sprawie-
donbasu (dostęp: 24.08.2016); R. Sadowski, A. Wierzbowska-Miazga, Zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy,
„Analizy OSW”, 10.09.2014 r., www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-10/zawieszenie-broni-na-
wschodzie-ukrainy (dostęp: 24.08.2016);  na temat porozumienia z 2015 roku r.  – zob. m.in.:  Sz.  Kardaś,
W. Konończuk,  Mińsk  2  –  kruchy  rozejm  zamiast  trwałego  pokoju,  „Analizy  OSW”, 12.02.2015 r.,
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-12/minsk-2-kruchy-rozejm-zamiast-trwalego-pokoju
(dostęp: 24.08.2016); A. Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy – désintéressement Unii Europejskiej,
désintéressement Rosji?, „Rocznik Strategiczny” 2015/2016, t. 21, s. 250–251; K. Szubart,  Fiasko implementacji
„Porozumień Mińskich”. Perspektywa Niemiec, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2016, Nr 276, s. 1–5; A. Wilk,
T.A.  Olszański,  W. Górecki,  Porozumienie  mińskie  –  rok  gry  pozorów,  „Analizy  OSW”,  10.02.2016 r.,
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-02-10/porozumienie-minskie-rok-gry-pozorow  (dostęp:
24.08.2016).

131 B. Pac, op. cit., s. 72.
132 B. Balcerowicz, op. cit., s. 133. Zob. też B. Pac, op. cit., s. 72–73.
133 B. Balcerowicz, op. cit., s. 133.
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Już w pierwszych dniach operacji antyterrorystycznej siły rządowe mu-
siały zmierzyć się z oporem zbrojnym separatystów – 15 kwietnia rozgorzały
walki na przedmieściach Słowiańska, działania zbrojne objęły również Kra-
matorsk.  Do  końca  kwietnia  starcia  toczyły  się  z różną  intensywnością
i zmiennym  powodzeniem,  dlatego  2  maja  formacje  ukraińskiego  MSW
wspierane przez armię ukraińską przystąpiły do tzw. aktywnej fazy operacji
antyterrorystycznej134. Obie strony – rząd ukraiński i separatyści – zaangażo-
wały się zatem w działania zbrojne, które z czasem przybierały na intensyw-
ności. Taki rozwój wydarzeń skłonił Międzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzyża, by w lipcu 2014 roku zaapelować do wszystkich stron walczących
we wschodniej Ukrainie o przestrzeganie międzynarodowego prawa huma-
nitarnego, którego zasady i normy obowiązują każdą ze stron niemiędzyna-
rodowego konPiktu zbrojnego135. Stanowisko to Komitet potwierdził w paź-
dzierniku tego samego roku, kiedy Michael Masson, stojący na czele misji
MKCK na Ukrainie, oświadczył, iż na obszarze Donbasu136 toczy się niemię-
dzynarodowy  konPikt  zbrojny,  do  którego  zastosowanie  znajduje  art.  3
wspólny  dla  KG  oraz  inne  stosowne  normy  MPH137.  Co  prawda  opinia
MKCK w przedmiocie kwali[kacji konPiktu zbrojnego nie jest wiążąca dla
stron walczących, jednak zaangażowanie Komitetu w rozwój i upowszech-
nianie prawa humanitarnego oraz jego doświadczenie i wyjątkowa rola jako
„strażnika konwencji genewskich” nie pozostawiają wątpliwości, że kwali[-
kacja ta opiera się na szczegółowej analizie wszystkich istotnych czynników
natury  obiektywnej,  obejmujących  zarówno  stopień  natężenia  przemocy
zbrojnej, jak i organizację stron konPiktu138. Uznanie danej sytuacji za kon-
Pikt  niemiędzynarodowy  regulowany  postanowieniami  art.  3  wspólnego
wymaga bowiem spojrzenia na tę sytuację przez pryzmat elementów de[-
niujących niemiędzynarodowy konPikt zbrojny, z uwzględnieniem pomoc-

134 Zob.  A. Wilk,  Ukraińska  operacja  antyterrorystyczna  w Kramatorsku  i Słowiańsku  –  gra  pozorów?,  „Analizy
OSW”, 08.05.2014 r., www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-08/ukrainska-operacja-antyterrory-
styczna-w-kramatorsku-i-slowiansku-gra (dostęp: 24.08.2016).

135 Ukraine: ICRC calls on all sides to respect international. humanitarian law, News Release 14/125, 23.07.2014 r.,
www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2014/07-23-ukraine-kiev-call-respect-ihl-repatri-
ate-bodies-malaysian-airlines.htm (dostęp: 26.08.2016).

136 Donieckie Zagłębie Węglowe, w skrócie Donbas, na terytorium Ukrainy obejmuje obwody doniecki i ługań-
ski.

137 ICRC: Ukrainian ConEict Is Not International, „Russian Peacekeeper”, 10.10.2014 r., peacekeeper.ru/en/?mod-
ule=news&action=view&id=22517 (dostęp: 26.08.2016). Podobnie uważa Human Rights Watch – według tej
organizacji, „the hostilities between Ukrainian government forces and armed insurgent forces identifying
themselves as the South-East Army and the Donetsk People’s Army constitutes an internal, or non-interna-
tional, armed conPict under international humanitarian law” (Human Rights Watch, Eastern Ukraine…).

138 Jak trafnie zauważa R. Heinsch, „[International Committee of the Red Cross] is often one of the few exter-
nal actors allowed access to the area of hostilities, and, therefore, in addition to its undisputed expertise, is
privy to facts which might not always be available to the public” (R. Heinsch, op. cit., s. 326).
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nych w tym zakresie  czynników sformułowanych przez  międzynarodowe
trybunały karne.

Oceniając natężenie przemocy zbrojnej, należy stwierdzić, że właściwie od
samego początku operacja antyterrorystyczna sił rządowych była de facto pro-
wadzeniem działań zbrojnych, z wykorzystaniem różnych formacji (m.in. jed-
nostek specjalnych i batalionów Gwardii Narodowej) oraz ciężkiego sprzętu
wojskowego (w tym czołgów i śmigłowców), choć w kwietniu 2014 roku „ru-
chy ukraińskich formacji w stronę pozycji separatystów i wymiana ognia mię-
dzy  stronami  miały  [jeszcze]  charakter  sporadyczny  i krótkookresowy”139.
Podczas drugiej fazy operacji, w pierwszych dniach maja, liczba starć pomię-
dzy żołnierzami ukraińskimi a bojownikami nieco wzrosła (podobnie jak licz-
ba o[ar po obu stronach), separatyści próbowali też – po nawiązaniu kontaktu
ogniowego z oddziałami ukraińskimi – wciągnąć przeciwnika w walki na uli-
cach opanowanych przez nich miast, taktyka ta okazała się jednak nieskutecz-
na, siły ukraińskie obawiały się bowiem, że walki w na obszarze miast spowo-
dują dużą liczbę o[ar wśród ludności cywilnej140.

Do połowy maja walki prowadzono głównie wokół Słowiańska i Krama-
torska, a siłom ukraińskim udało się dość skutecznie zablokować szlak trans-
portowy łączący wschodnią Ukrainę z Krymem. Operacja sił rządowych nie
była jednak prowadzona w sposób kompleksowy – siły te były wykorzysty-
wane punktowo, co pozwalało separatystom na prowadzenie w tym samym
czasie aktywnych działań na innym obszarze i choć siły ukraińskie stopnio-
wo wzmacniane były nowymi oddziałami i uzyskały szersze wsparcie lotnic-
twa, opór separatystów nie uległ osłabieniu141.  Znamiennym tego przykła-
dem  była  uwieńczona  chwilowym  sukcesem  strony  ukraińskiej  bitwa
o Mariupol (7–9 maja), ostatecznie jednak próba odbicia tego miasta z rąk se-
paratystów zakończyła się [askiem i siły rządowe musiały się wycofać. Z ko-
lei separatyści, zachowując dużą mobilność, nasilili działania w miastach le-
żących na przecięciu głównych szlaków transportowych, sparaliżowali  też
ruch lotniczy i częściowo kolejowy. Na przełomie maja i czerwca celem ata-
ków bojowników stały się posterunki służby granicznej przy granicy z Rosją.
Chcąc uniknąć dalszych strat i w obliczu braku wsparcia siły rządowe opu-
ściły większość posterunków granicznych we wschodniej części obwodu łu-
gańskiego, tym samym tracąc kontrolę nad przyległym pasem granicznym
z Federacją Rosyjską. Trwającą dwa miesiące fazę operacji antyterrorystycz-

139 A. Wilk, Ukraińska…
140 Ibidem.
141 P. Żochowski, A. Wilk, W. Konończuk, KonEikt w Donbasie – wymuszona deeskalacja?, „Analizy OSW”, 11.06.2014

r.,  www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-06-11/konPikt-w-donbasie-wymuszona-deeskalacja  (do-
stęp: 24.08.2016).
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nej  zakończył  ogłoszony  przez  prezydenta  P. Poroszenkę  plan  pokojowy
i związane z nim zawieszenie broni, plan ten nie spotkał się jednak z pozy-
tywną reakcją ze strony separatystów i w rezultacie nie doszło do całkowite-
go ustania walk142.

O[cjalne wznowienie przez wojska rządowe działań zbrojnych nastąpiło
5 lipca – w wyniku udanej ofensywy siły ukraińskie wyparły rebeliantów ze
Słowiańska, Kramatorska i kilku mniejszych miast. Działań wojennych pro-
wadzonych przez siły rządowe i separatystów nie przerwało nawet zestrzele-
nie  samolotu  pasażerskiego  Boeing  777  malezyjskich  linii  lotniczych  (lot
MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpur), tra[onego rakietą systemu Buk-
M1, wystrzeloną z opanowanej przez separatystów części obwodu doniec-
kiego143. W wyniku dalszych działań bojowych, w których „obie strony roz-
poczęły  na  pełną  skalę  wykorzystywanie  ciężkiego  uzbrojenia  (artylerii,
w tym wieloprowadnicowych wyrzutni pocisków rakietowych,  broni pan-
cernej, po stronie ukraińskiej także lotnictwa atakującego cele naziemne)”144,
siły rządowe opanowały m.in. Siewierodonieck i Łysyczańsk, zajęły również
Debalcewe i przejęły kontrolę nad głównym połączeniem drogowym z Łu-
gańska do Doniecka. Oddziały separatystów, w razie silniejszego naporu sił
ukraińskich, najczęściej wycofywały się, niszcząc za sobą infrastrukturę dro-
gową, by ograniczyć mobilność  przeciwnika. Do 25 lipca wojska rządowe
dotarły do obrzeży Doniecka, samego miasta nie udało im się jednak odbić
z rąk rebeliantów145.

W obliczu sukcesów armii ukraińskiej i groźby faktycznego upadku sa-
mozwańczych republik  –  donieckiej  i ługańskiej  –  11 sierpnia  separatyści
(przy znaczącym wsparciu Rosji)  podjęli  kontrofensywę,  w wyniku której
zdołali przejąć kontrolę nad kilkoma miastami i okrążyć znaczne siły ukraiń-
skie, tworząc „kocioł amwrosiewski”. W rezultacie ciężkich walk o Ługańsk
zmusili też oddziały rządowe do wycofania się z tego miasta, zaś atakiem na
Nowoazowsk otworzyli nowy front („mariupolski”) i rozpoczęli walki o stra-
tegicznie ważny Mariupol, wstrzymane jednak z uwagi na zawarty 5 wrze-
śnia rozejm146. Protokół miński w sprawie zawieszenia broni we wschodniej
Ukrainie podpisali członkowie tzw. Trójstronnej Grupy Kontaktowej (Ukra-

142 Ibidem. Zob. też B. Balcerowicz, op. cit., s. 134.
143 Szerzej – zob. T. Iwański, P. Żochowski, K. Chawryło, KonEikt w Donbasie po zestrzeleniu malezyjskiego samolo-

tu, „Analizy OSW”, 23.07.2014 r., www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-07-23/konPikt-w-donba-
sie-po-zestrzeleniu-malezyjskiego-samolotu (dostęp: 24.08.2016).

144 A. Wilk,  W. Konończuk,  Wojna ukraińsko-rosyjska  pod szyldem operacji antyterrorystycznej,  „Analizy OSW”,
06.08.2014 r.,  www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-08-06/wojna-ukrainsko-rosyjska-pod-szyl-
dem-operacji-antyterrorystycznej (dostęp: 24.08.2016).

145 Ibidem. Zob. też B. Balcerowicz, op. cit., s. 134.
146 Zob. B. Balcerowicz, op. cit., s. 134–135.
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ina, Rosja i OBWE) oraz przedstawiciele separatystów. Protokół ten nie prze-
sądził jednak o rozwiązaniu konPiktu ani o stabilizacji sytuacji na wschodzie
Ukrainy147 – nie doprowadził do całkowitego zaprzestania walk, które nadal
były prowadzone, a w ciągu trwającego dwa i pół miesiąca zawieszenia bro-
ni liczba zabitych przekroczyła tysiąc148.

W styczniu 2015 roku walki we wschodniej Ukrainie uległy zaostrzeniu.
Ich główną areną stał się port lotniczy w Doniecku – „od 11 stycznia proro-
syjscy separatyści rozpoczęli wzmożony ostrzał pozycji sił rządowych na lot-
nisku  w Doniecku,  pozostającym  pod  częściową  kontrolą  obu  stron  (…)
W odpowiedzi strona ukraińska przeprowadziła  17–18 stycznia skuteczny
kontratak z użyciem ciężkiego sprzętu, w tym czołgów”149. Ostatecznie jed-
nak siły ukraińskie straciły lotnisko w Doniecku. Regularne ostrzały trwały
również w innych częściach Donbasu, m.in. w okolicach Debalcewe i Mariu-
pola. Wznowienie działań wojennych na całej długości linii frontu skłoniły
władze w Kijowie do ogłoszenia mobilizacji w celu powołania 50 tysięcy re-
zerwistów150. Stroną inicjującą działania zbrojne stały się jednak oddziały re-
beliantów (wspierane przez jednostki rosyjskie), z rosnącą siłą atakujące nie
tylko pozycje przeciwnika, lecz także obiekty cywilne – „24 stycznia w wyni-
ku prowadzonego przez siły separatystyczne ostrzału rakietowego Mariupo-
la śmierć poniosło 31 mieszkańców, a ponad 100 zostało rannych”151. Bezpo-
średnio  po  ostrzelaniu  Mariupola  rząd  w Kijowie podjął  decyzję
o wzmocnieniu obrony miasta, a 26 stycznia premier A. Jaceniuk wprowa-
dził w obwodach donieckim i ługańskim „stan sytuacji nadzwyczajnej”, by
zwiększyć efektywność działania służb ratowniczych i obrony cywilnej152.

Walk na wschodzie Ukrainy nie przerwało nawet formalne wejście w ży-
cie zawieszenia broni o północy 15 lutego, zgodnie z wynegocjowanym 12
lutego kolejnym porozumieniem w Mińsku („Mińsk II”),  obejmującym ze-
staw działań dotyczących implementacji porozumień mińskich (podpisany
przez członków Trójstronnej Grupy Kontaktowej – przedstawicieli Ukrainy,
Rosji, OBWE i samozwańczych republik, donieckiej i ługańskiej) oraz dekla-

147 R. Sadowski, A. Wierzbowska-Miazga, Zawieszenie…
148 B. Balcerowicz, op. cit., s. 135.
149 W. Konończuk, A. Wilk, Eskalacja starć w Donbasie, „Analizy OSW”, 21.01.2015 r., www.osw.waw.pl/pl/pu-

blikacje/analizy/2015-01-21/eskalacja-starc-w-donbasie (dostęp: 24.08.2016). Jak wyjaśniają cytowani anali-
tycy, „o zaciętości walk w okolicach lotniska w Doniecku świadczy liczba ewakuowanych rannych podawa-
na przez przyjmujące ich szpitale, do których (…) tra[ło co najmniej 200 ukraińskich żołnierzy” (ibidem).

150 Ibidem. Zob. też A. Szeptycki, op. cit., s. 250.
151 K. Frymark, W. Konończuk, W. Rodkiewicz,  A. Wilk,  KonEikt w Donbasie  po ostrzale  Mariupola,  „Analizy

OSW”,  28.01.2015 r.,  www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-01-28/konPikt-w-donbasie-po-
ostrzale-mariupola (dostęp: 24.08.2016). Według szacunków strony ukraińskiej na miasto spadło łącznie 120
pocisków rakietowych (ibidem).

152 Ibidem.
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rację  w sprawie  działań  na  rzecz  implementacji  porozumienia  mińskiego
(przyjętej przez „kwartet normandzki” – przywódców Ukrainy, Rosji, Nie-
miec i Francji)153. Starcia zbrojne objęły przede wszystkim rejon miasta De-
balcewe,  które  18  lutego  zostało  zajęte  przez  separatystów,  do  wymiany
ognia  dochodziło też w okolicach Doniecka,  Ługańska  i Mariupola.  Choć
obie strony zadeklarowały wykonanie porozumień rozejmowych, warunku-
jąc je całkowitym wstrzymaniem ognia, nadal kierowały do Donbasu dodat-
kowe siły  i środki,  de  facto przygotowując  się  do kontynuowania  walki154.
Niewątpliwie jednak intensywność starć zbrojnych uległa znaczącemu ogra-
niczeniu, a konPikt przybrał charakter walk pozycyjnych, dlatego sytuację
w rejonie konPiktu zaczęto postrzegać jako względnie stabilną155.

Podczas  spotkania  „kwartetu  normandzkiego”,  które  odbyło  się  2  paź-
dziernika w Paryżu, potwierdzono kolejne z porozumień rozejmowych (wpro-
wadzających  tzw.  reżim ciszy),  obowiązujące  od  1  września  na  podstawie
uzgodnień  grupy  kontaktowej156.  Początek  roku  2016  nie  przyniósł  jednak
istotnych zmian w sytuacji panującej w rejonie konPiktu – żaden z punktów
porozumienia Mińsk II nie został w pełni zrealizowany i choć doszło do za-
trzymania walk na większą skalę, nie wycofano ciężkiego uzbrojenia ze strefy
buforowej. Nadal dochodziło też do przypadków ostrzału artyleryjskiego pro-
wadzonego  przez  obie  strony,  a separatyści  okresowo  podejmowali  próby
szturmowania pozycji ukraińskich, jednak nie w celu zajęcia nowych terenów,
lecz raczej sprowokowania sił rządowych157. Sytuacja militarna uległa ponow-
nemu zaostrzeniu dopiero w lipcu 2016 roku, kiedy obie strony zintensy[ko-
wały wymianę ognia, w tym przy użyciu ciężkiej artylerii, na całej linii rozgra-
niczenia, działania zbrojne przyjęły jednak charakter pozycyjny158. Co prawda
w sierpniu intensywność wymiany ognia zmalała, niemniej eskalacja działań
wojennych jest jak najbardziej możliwa, co wynika choćby z nagromadzenia
przez obie strony walczące wystarczających sił i środków – „łącznie po obu

153 Szerzej – zob. Sz. Kardaś, W. Konończuk, Mińsk 2…; A. Szeptycki, op. cit., s. 250–251.
154 Zob. W. Rodkiewicz, R. Sadowski, A. Wilk, „Hybrydowy” rozejm w Donbasie, „Analizy OSW”, 18.02.2015 r.,

www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-18/hybrydowy-rozejm-w-donbasie (dostęp: 24.08.2016).
155 T.A. Olszański, A. Wilk, J. Strzelecki,  Kijów odmawia ustępstw na rzecz separatystycznych „republik”, „Analizy

OSW”,  25.03.2015 r.,  www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-25/kijow-odmawia-ustepstw-na-
rzecz-separatystycznych-republik (dostęp: 24.08.2016). Por. A. Szeptycki, op. cit., s. 251.

156 Zob. R. Sadowski, J. Strzelecki, Spotkanie „czwórki normandzkiej”: przzedłużenie status quo w Donbasie, „Anali-
zy  OSW”,  07.10.2015 r.,  www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-10-07/spotkanie-czworki-nor-
mandzkiej-przedluzenie-status-quo-w-donbasie (dostęp: 24.08.2016).

157 A. Wilk, T.A. Olszański, W. Górecki,  Porozumienie mińskie – rok gry pozorów, „Analizy OSW”, 10.02.2016 r.,
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-02-10/porozumienie-minskie-rok-gry-pozorow  (dostęp:
24.08.2016).

158 A. Wilk,  M. Domańska,  W. Konończuk,  W. Górecki,  Zaostrzenie  sytuacji  militarnej  w Donbasie,  „Analizy
OSW”,  10.08.2016 r.,  www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-08-10/zaostrzenie-sytuacji-militarnej-
w-donbasie (dostęp: 24.08.2016).
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stronach znajduje się około 150 tysięcy żołnierzy wszystkich formacji militar-
nych (w przypadku Ukrainy poza  Siłami Zbrojnymi także  podległej  MSW
Gwardii Narodowej i Wojsk Pogranicznych), w tym około 60 tysięcy sił separa-
tystycznych i kilka tysięcy sztuk ciężkiego uzbrojenia”159.

Powyższa analiza niezbicie dowodzi, że konstytutywny warunek zaist-
nienia niemiędzynarodowego konPiktu zbrojnego, jakim jest odpowiedni
poziom natężenia przemocy zbrojnej, w odniesieniu do sytuacji panującej
we wschodniej Ukrainie został spełniony. Obie strony walczące prowadziły
działania zbrojne z wykorzystaniem różnych formacji i oddziałów (po stro-
nie rządowej, poza ukraińską armią, w walkach brały udział m.in. Wojska
Pograniczne oraz bataliony Gwardii Narodowej i oddziały ochotnicze, po
stronie rebeliantów, poza lokalnymi milicjami i grupami zbrojnymi, wal-
czyły  regularne  i nieregularne  oddziały  z Rosji,  a także  zbrojne  grupy
z Kaukazu i Azji  Środkowej  oraz  ochotnicy  z wielu  innych krajów),  jak
również przy użyciu szeregu rodzajów uzbrojenia, w tym ciężkiej artylerii,
czołgów,  śmigłowców  i samolotów  wojskowych.  W przeanalizowanym
okresie trwania konPiktu dochodziło do eskalacji i deeskalacji  przemocy
zbrojnej, terytorium objęte konPiktem stopniowo się poszerzało (by w koń-
cu objąć cały obszar Donbasu), a starcia często były zacięte i długotrwałe,
jak walki o port lotniczy w Doniecku, toczące się od września 2014 r. do
stycznia 2015 roku. Prowadzone ze zmiennym powodzeniem działania bo-
jowe skutkowały przesuwaniem się linii frontu między stronami konPiktu
oraz tworzeniem nowych jego odcinków (np. „front mariupolski”), a także
blokowaniem dróg i niszczeniem infrastruktury transportowej oraz zdoby-
waniem i utratą zajmowanych miast (m.in. Słowiańska, Kramatorska, Ma-
riupola i Debalcewe).

Oblegane miasta były również celem ostrzału artyleryjskiego (np. Mariu-
pol w styczniu 2015), a rezultatem działań zbrojnych były nie tylko straty za-
dane przeciwnikowi (w postaci  zabitych i rannych żołnierzy/bojowników
oraz zniszczonego sprzętu wojskowego),  lecz także o[ary wśród ludności
cywilnej.  W świetle  raportu  Biura  Wysokiego  Komisarza  ONZ  do spraw
Praw Człowieka z marca 2015 r., w okresie od połowy kwietnia 2014 r. do
połowy lutego 2015 r., ogólna liczba śmiertelnych o[ar konPiktu wyniosła
5358 osób, zaś rannych zostało 12 235 osób160. Z kolei według raportu z grud-
nia  2015 r.,  liczba  osób,  które  od wiosny  2014 r.  zginęły  w konPikcie  na
wschodzie Ukrainy, wyniosła ponad 9000 (z czego ponad 2000 o[ar było cy-

159 Ibidem.
160 Zob. OHCHR, Ukraine: Dangerous escalation in conEict proving catastrophic for civilians, 03.02.2015 r., www.o-

hchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15532&LangID=E (dostęp: 26.08.2016).
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wilami), ranne zaś zostały 20 732 osoby161. Zatrważająca jest też liczba osób
cywilnych zmuszonych do opuszczenia stref, w których prowadzone są dzia-
łania zbrojne – według szacunków  Internal Displacement Monitoring Centre,
w sierpniu 2016 roku liczba osób wewnętrznie przesiedlonych na terytorium
Ukrainy,  w związku  z toczącym  się  konPiktem  zbrojnym,  wynosiła
1 714 000162.

Oceniając poziom natężenia przemocy zbrojnej na terytorium wschod-
niej Ukrainy,  wziąć też należy pod uwagę fakt zaangażowania się  człon-
ków  społeczności  międzynarodowej  w negocjacje  na  rzecz  rozwiązania
konPiktu oraz w implementację porozumień w sprawie zawieszenia broni.
Poza państwami bezpośrednio zainteresowanymi (Ukraina i Rosja), w roz-
mowach  dyplomatycznych  dotyczących  sytuacji  we  wschodniej  Ukrainie
brali  udział  przedstawiciele  państw  tworzących  „kwartet  normandzki”
(Francja i Niemcy) oraz reprezentanci OBWE (w ramach Trójstronnej Gru-
py Kontaktowej),  a wynikiem tych rozmów są przede wszystkim prozu-
mienia mińskie, zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucją
Nr 2202 (2015) z 17 lutego 2015 r. (porozumienie Mińsk II w charakterze
aneksu weszło do tekstu tej rezolucji)163. Znamiennym jest również fakt, że
w spotkaniach Trójstronnej Grupy Kontaktowej uczestniczyli  przedstawi-
ciele obu nieuznawanych przez Ukrainę separatystycznych republik – tzw.
Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Ocena drugiego z warunków zaistnienia konPiktu niemiędzynarodowe-
go, jakim jest odpowiedni stopień zorganizowania stron konPiktu, general-
nie nie stanowi problemu. Stopień zorganizowania sił rządowych nie budzi
bowiem wątpliwości,  jeśli  zaś chodzi  o oddziały zbrojne  separatystów, to
niemal od początku kryzysu we wschodniej Ukrainie spełniały one minimal-
ny poziom organizacji wymagany do zastosowania art. 3 wspólnego. Począt-
kowo były to „zorganizowane w typowy sposób partyzancki bojówki (…), li-
czące  najczęściej  po  kilkanaście  osób,  w których  trzon  stanowili  byli
wojskowi; nie można wykluczyć, że przynajmniej w kilku przypadkach po-
chodzący  z Rosji  lub  tam  przeszkoleni”164.  Z czasem  liczba  bojowników
wzrastała, choć tworzyli oni „bardzo zróznicowane pod względem liczebno-
ści, uzbrojenia, charakteru, morale i innych charakterystyk jednostki”165. Za-

161 Zob. OHCHR, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 August to 15 November 2015, 12th Report on
Ukraine,  par.  33,  www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/12thOHCHRreportUkraine.doc (dostęp:
26.08.2015).

162 Zob. IDMC, Ukraine: New and total internal displacement by conEict and violence. Provisional estimates 2016, in-
ternal-displacement.org/database/country/?iso3=UKR (dostęp: 16.09.2016).

163 Zob. UN SC Res. 2202 (2015), 17 February 2015.
164 A. Wilk, Ukraińska…
165 B. Balcerowicz, op. cit., s. 135.
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sadniczą część tych jednostek stanowili  mieszkańcy samozwańczych repu-
blik, najbardziej jednak skutecznym komponentem sił separatystów stali się
przeszkoleni w Rosji bojownicy, często pochodzący z Kaukazu Północnego
(w tym z Czeczenii i Północnej Osetii) – według analityków z Ośrodka Stu-
diów Wschodnich, „ich liczba trudna jest do precyzyjnego oszacowania, wy-
daje  się  jednak,  że  do  Donbasu mogło tra[ć  około  3  tysiące  uzbrojonych
i profesjonalnie przygotowanych najemników”166.

Mając  zapewnione  systematyczne  dostawy  broni  i uzbrojenia  (również
ciężkiego) z Rosji, władze obu separatystycznych republik były w stanie sku-
tecznie przeciwstawiać się siłom rządowym, nie tylko w defensywie, lecz tak-
że w ramach operacji  ofensywnych167.  Sformowane w kwietniu 2014 r.  siły
zbrojne separatystów – „Armia Południowo-Wschodnia” w Ługańsku i „Do-
niecka Armia Ludowa” w Doniecku – dysponowały przejrzystymi struktura-
mi dowodzenia, pozwalającymi na skoordynowane i długotrwałe operacje mi-
litarne,  mogły  też  sprawować  skuteczną  kontrolę  nad  zajmowanymi
i zdobywanymi w trakcie działań zbrojnych obszarami168. Dowodem na odpo-
wiedni  stopień  zorganizowania  sił  separatystów  mogą  być  zaplanowane
i przeprowadzone na szeroką skalę operacje, takie jak okrążenie sił ukraiń-
skich  w „kotle  amwrosiewskim”,  czy  utworzenie  „frontu  mariupolskiego”
w sierpniu 2014 r.

Ogłoszenie przez przywódców separatystycznych republik powstania Fe-
deracyjnej Republiki Noworosji169 wiązało się z utworzeniem Zjednoczonych
Sił Zbrojnych Noworosji – formalnie powstały one 16 września 2014 roku,
z połączenia formacji  zbrojnych obu republik,  pod kierownictwem kadro-
wych o[cerów rosyjskich. Chodziło o stworzenie jednego, scentralizowane-
go organizmu militarnego (w oparciu o wzorce rosyjskie), z jednolitą struk-
turą organizacyjno-etatową, zdyscyplinowanego, centralnie zaopatrywanego
i dowodzonego170. W istocie, umundurowane i dobrze uzbrojone Siły Zbroj-
ne Noworosji, dysponujące różnymi rodzajami jednostek i broni (m.in. cięż-
ką artylerią i czołgami), mające sprawnie działającą logistykę, strukturę szta-
bową,  pododdziały  i służby  techniczne,  stopnie  służbowe,  nazwy własne

166 P. Żochowski, A. Wilk, W. Konończuk, KonEikt w Donbasie… Zob. też A. Roth, A Separatist Militia in Ukraine
With  Russian  Fighters  Holds  a Key,  „New  York  Times”,  04.06.2014 r.,  www.nytimes.com/2014/06/05/
world/europe/in-ukraine-separatist-militia-with-russian-[ghters-holds-a-key.html (dostęp: 26.08.2016).

167 Zob. B. Pac, op. cit., s. 73.
168 Zob. Human Rights Watch, Eastern Ukraine…
169 Szerzej – zob. M. Menkiszak, R. Sadowski, P. Żochowski, Rosyjska interwencja zbrojna we wschodniej Ukrainie,

„Analizy OSW”, 03.09.2014 r., www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-03/rosyjska-interwencja-
zbrojna-we-wschodniej-ukrainie (dostęp: 24.08.2016).

170 M. Gawęda,  Siły Zbrojne „Noworosji”.  W kierunku zwasalizowanej armii regularnej,  Defence24, 01.02.2015 r.,
www.defence24.pl/185935,sily-zbrojne-noworosji-w-kierunku-zwasalizowanej-armii-regularnej  (dostęp:
26.08.2016). Zob. też S.R. Reeves, D. Wallace, op. cit., s. 398–399.
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i numery jednostek oraz system szkolenia poligonowego,  z powodzeniem
mogłyby aspirować do miana quasi-regularnej armii, zdolnej do podejmo-
wania skutecznych operacji  militarnych na szczeblu operacyjnym, a nawet
strategicznym171. Co istotne, choć plan utworzenia Noworosji zakończył się
[askiem172,  postanowiono  utrzymać  Siły  Zbrojne  Noworosji  jako  wspólne
siły zbrojne obu separatystycznych republik173.

Tak wysoki stopień zorganizowania rebelianckich grup zbrojnych skłania
do wniosku, że niemiędzynarodowy konPikt zbrojny we wschodniej Ukra-
inie spełnia przesłanki zastosowania nie tylko art. 3 wspólnego, lecz także
PD II. Przede wszystkim, Ukraina jest stroną tego Protokołu174, a konPikt to-
czy się  na jej  terytorium między jej  siłami zbrojnymi a zorganizowanymi
grupami  zbrojnymi.  Grupy  te,  jak  już  wykazano  powyżej,  są  uzbrojone
i umundurowane,  pozostają  też  „pod  odpowiedzialnym dowództwem”  –
dysponują odpowiednimi organami oraz wyodrębnionym systemem dowo-
dzenia,  które  pozwalają  na  planowanie  i prowadzenie  działań  zbrojnych.
Kontrolują ponadto część terytorium Ukrainy (co potwierdzają zresztą po-
stanowienia porozumień mińskich), a kontrola ta jest na tyle efektywna, że
umożliwia separatystom prowadzenie operacji wojskowych charakteryzują-
cych się „ciągłością” i „spójnością” (czego dowodzą choćby kontrofensywy
rebeliantów). Wystarczający stopień organizacji oraz odpowiednie zaplecze
infrastrukturalne zapewniają też rebeliantom zdolność do wypełniania zobo-
wiązań wynikających z Protokołu, co niestety nie oznacza, że zasady i normy
MPH są faktycznie przestrzegane (o czym świadczą przypadki naruszeń, ta-
kie jak ataki na ludność cywilną i jej zastraszanie czy niehumanitarne trakto-
wanie schwytanych żołnierzy ukraińskich)175.

5. KonBikt we wschodniej Ukrainie

– „umiędzynarodowiony” konBikt zbrojny?
Wysoki stopień zorganizowania oddziałów rebelianckich oraz ich zdolność

do prowadzenia skutecznych operacji  militarnych przeciw siłom rządowym
z pewnością  nie  byłyby  możliwe,  gdyby  nie  znaczące  wsparcie  udzielane
przez Rosję, polegające na dostarczaniu broni, amunicji i sprzętu wojskowego

171 M. Gawęda, op. cit.
172 Projekt „Noworosja” został o[cjalnie zakończony 20 maja 2015 r. (zob.  Russian-backed ‘Novorossiya’ break-

away  moment  collapses,  „Ukraine  Today”,  20.05.2015 r.,  uatoday.tv/politics/russian-backed-novorossiya-
breakaway-movement-collapses-428372.html (dostęp: 26.08.2016)).

173 Szerzej  –  zob.  E. MacDonald,  Divide  and  re-conquer?,  „Kyiv  Post”,  11.06.2015 r.,  www.kyivpost.com/
article/opinion/op-ed/euan-macdonald-divide-and-re-conquer-415935.html (dostęp: 26.08.2016).

174 Zob.  ICRC,  Treaties,  State  Parties  and  Commentaries:  Ukraine,  ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/
vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=UA&nv=4 (dostęp: 26.08.2016).

175 Zob. P. Grzebyk,  op. cit., s. 55; S.R. Reeves, D. Wallace,  op. cit., s. 356; A. Shara,  Expecting a restless August,
„The Ukrainian Week”, 11.08.2016 r., ukrainianweek.com/Society/171621 (dostęp: 26.08.2016).
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oraz wysyłaniu uzbrojonych grup ochotników, a nawet – według różnorod-
nych źródeł – żołnierzy rosyjskich „urlopowanych” z macierzystych jednostek
na czas ich udziału w konPikcie na terytorium wschodniej Ukrainy176. Kreml
konsekwentnie zaprzecza wszelkim doniesieniom, jakoby angażował się mili-
tarnie  w ten konPikt  i utrzymuje,  że  działania  wojenne prowadzą lokalne
ugrupowania zbrojne177. Fakty jednak nie pozostawiają wątpliwości – niemal
całe wyposażenie separatystów, znaczna liczba walczących po ich stronie bo-
jowników oraz całe zabezpieczenie materiałowo-techniczne pochodzi z Rosji,
co skłania niektórych ekspertów do wniosku, że „operacja antyterrorystyczna
(…) zasługuje na miano wojny ukraińsko-rosyjskiej”178, w istocie są to bowiem
„regularne starcie zbrojne pomiędzy klasycznymi formacjami wojsk lądowych
(wyposażonymi w artylerię i broń pancerną), w którym jedna strona (rosyj-
ska)  występuje  pod szyldem nieuznanych republik  ługańskiej  i donieckiej,
a druga (ukraińska) stara się utrzymać prawne pozory, że nie prowadzi kon-
Piktu zbrojnego w obronie własnego terytorium z sąsiednim państwem”179.

Z perspektywy MPH taka sytuacja oznaczałaby „umiędzynarodowienie”
niemiędzynarodowego konPiktu zbrojnego,  czyli  przekształcenie konPiktu
niemiędzynarodowego  w międzynarodowy180.  Owo  „umiędzynarodowie-
nie” może być rezultatem walk pomiędzy dwiema niepaństwowymi grupa-
mi zbrojnymi, z których każda uzyskuje wsparcie militarne innego państwa;
bezpośrednich starć między dwoma państwami, które zaangażowały się mi-
litarnie w konPikt wewnętrzny, wspierając obie strony tego konPiktu; wresz-
cie, interwencji wojskowej państwa trzeciego, które wsparło niepaństwową
grupę zbrojną prowadzącą wewnętrzny konPikt zbrojny z siłami rządowy-
mi181.  Ogólnie jednak w orzecznictwie i w doktrynie przyjmuje się,  że nie

176 Zob. T. Iwański, P. Żochowski, K. Chawryło, KonEikt… Por. B. Balcerowicz, op. cit., s. 135–136.
177 K. Lally, op. cit. Por. A. Antczak-Barzan, op. cit., s. 49.
178 A. Wilk, W. Konończuk, Wojna…
179 Ibidem. Por. N. MacFarquhar, M.R. Gordon,  Ukraine Leader Says “Huge Loads of Arms” Pour in From Russia,

„New  York  Times”,  28.08.2014 r.,  www.nytimes.com/2014/08/29/world/europe/ukraine-conPict.html
(dostęp: 26.08.2016);  A. Warkentin,  Disowned and Forgotten: Russian Soldiers in Ukraine, „Deutsche Welle”,
29.08.2014 r.,  www.dw.de/disowned-and-forgotten-russian-soldiers-in-ukraine/a-17888902  (dostęp:
26.08.2016).

180 W MPH nie sformułowano jednak de[nicji legalnej tego terminu. Szerzej na temat „umiędzynarodowienia”
konPiktów niemiędzynarodowych – zob. m.in.: L. Arimatsu, M. Choudhury, op. cit., s. 5; R. Bierzanek, Woj-
na…, s. 336–337; R. Heinsch, op. cit., s. 340; D. Jinks, The Temporal Scope of Application of International Humani-
tarian Law in Contemporary ConEicts, International Humanitarian Law Research Initiative, Background Paper
prepared for the Informal High-Level Expert Meeting on the Reajrmation and Development of Internatio-
nal Humanitarian Law, Cambridge, January 27–29, 2003, s. 8–9, www.hpcrresearch.org/sites/default/[les/
publications/Session3.pdf (dostęp: 22.08.2016); S. Sivakumaran, op. cit., s. 212; M. Szuniewicz,  Próba rekon-
strukcji reżimu prawnego „rządzącego” niemiędzynarodowym konEiktem zbrojnym, [w:] D.R. Bugajski (red.), Mię-
dzynarodowe prawo humanitarne konEiktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, Akademia Marynarki Wojennej,
Gdynia 2008, s. 83.

181 Zob. D. Schindler,  International humanitarian law and internationalized internal armed conEicts, „International
Review of the Red Cross” 1982, № 230, s. 255. Por. A. Drabarz, M. Perkowski, op. cit., s. 71.
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każda forma interwencji państw trzecich przekształca konPikt niemiędzyna-
rodowy w międzynarodowy. Do takiej transformacji dochodzi z dwóch po-
wodów: 1) zaangażowania sił  zbrojnych państwa trzeciego w konPikt nie-
międzynarodowy  po  stronie  niepaństwowej  grupy  zbrojnej  (interwencja
bezpośrednia) lub 2) sprawowania kontroli nad niepaństwową grupą zbroj-
ną (prowadzącą konPikt zbrojny z siłami rządowymi) przez państwo trzecie
(interwencja pośrednia)182.  Ponadto, należy zaznaczyć, że w przypadku in-
terwencji bezpośredniej,  w przeciwieństwie do interwencji pośredniej,  siły
zbrojne państwa interweniującego są faktycznie obecne na terytorium pań-
stwa,  w którym  wybuchł  konPikt  niemiędzynarodowy  i biorą  aktywny
udział w działaniach zbrojnych183.

Rozważając kwestię bezpośredniej interwencji Rosji w konPikt zbrojny na
terytorium wschodniej Ukrainy, warto odwołać się do ustaleń przyjętych przez
MTKJ.  Orzecznictwo Trybunału  wskazuje  bowiem,  że  w sytuacji,  gdy  siły
zbrojne państwa trzeciego angażują się w niemiędzynarodowy konPikt zbroj-
ny, o charakterze tego konPiktu powinny decydować fakty dotyczące uczest-
nictwa interweniujących oddziałów w tym konPikcie. Przykładowo, w spra-
wie  Tihomir Blaškić Trybunał stwierdził,  iż obecność oddziałów chorwackiej
armii  na obszarach znajdujących się poza główną strefą konPiktu w Bośni
i Hercegowinie miało niewątpliwy wpływ na prowadzenie działań zbrojnych
w tej stre[e, angażując bowiem Armię Bośni i Hercegowiny w walki poza tą
strefą, armia chorwacka osłabiała potencjał militarny Armii Bośni i Hercego-
winy w jej walkach z Chorwacką Radą Obrony (organizacją zbrojną bośniac-
kich Chorwatów) w centralnej Bośni. Uznając powyższy argument za bezpo-
średnią  interwencję  Chorwacji,  Trybunał  uznał,  że  toczący  się  w Bośni
i Hercegowinie  konPikt  ma  charakter  międzynarodowy184.  Do  podobnych
wniosków doszedł MTKJ w sprawie Dario Kordić and Mario Čerkez, analizując
interwencję zbrojną rządu chorwackiego wymierzoną przeciw siłom serbskim
na terytorium Bośni185. Z kolei w sprawie Mladen Naletilić and Vinko Martinović
MTKJ uznał, iż czynnikiem decydującym o „umiędzynarodowieniu” konPik-
tu niemiędzynarodowego jest już sama obecność oddziałów i żołnierzy obce-

182 Zob. P. Grzebyk,  op. cit., s. 55; N. Quénivet,  Trying…; S. Sivakumaran, op. cit., s. 222, 225; J.G. Stewart,  To-
wards a single de5nition of armed conEict in international humanitarian law: A critique of internationalized armed
conEict, „International Review of the Red Cross” 2003, vol. 85, № 850, s. 323, 328.

183 Por. N. Quénivet, Trying…
184 Prosecutor v.  Tihomir Blaškić,  ICTY, Trial Chamber Judgement,  Case № IT-95-14-T,  3 March 2000,  par.  94

(dalej: Prosecutor v. Blaškić, Trial Chamber Judgement).
185 Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, ICTY, Trial Chamber Judgement, Case № IT-95-14/2-T, 26 Febru-

ary 2001, par. 108–109 (dalej: Prosecutor v. Kordić and Čerkez, Trial Chamber Judgement).
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go państwa na terytorium państwa objętego konPiktem, nawet jeśli ta obec-
ność nie obejmuje całego obszaru, gdzie toczy się konPikt zbrojny186.

W orzeczeniach MTKJ nie sformułowano jednak żadnego ogólnego stan-
dardu określającego stopień zaangażowania sił zbrojnych obcego państwa,
który byłby wymagany (albo wystarczający), aby doszło do „umiędzynaro-
dowienia”  dotychczasowego  konPiktu  niemiędzynarodowego.  Wydaje  się
również,  że  pogląd,  w świetle  którego  interwencja  militarna  obcej  armii
w jeden konPikt wewnętrzny prowadzi do „umiędzynarodowienia” innego
konPiktu wewnętrznego, albo opinia, zgodnie z którą sama obecność obcych
sił zbrojnych na terytorium państwa objętego takim konPiktem prowadzi do
„umiędzynarodowienia”, są zbyt  daleko idące187.  Inne formułowane przez
MTKJ kryteria pomocne przy ustalaniu, czy doszło do powyższego skutku,
są jednak mało precyzyjne i trudne do udowodnienia: w sprawie  Naletilić
and Martinović oskarżenie stwierdziło, że bezpośrednia interwencja obcych
sił zbrojnych polega nie tylko na rzeczywistej ich obecności na obszarze obję-
tym konPiktem, lecz także na przejęciu przez te siły dowodzenia nad nie-
państwową grupą zbrojną188, zaś w sprawie Ivica Rajić Trybunał uznał, iż do
przekształcenia konPiktu wewnętrznego w konPikt  międzynarodowy wy-
magane jest, by interwencja militarna obcych sił zbrojnych po stronie grupy
zbrojnej w jej walce z siłami rządowymi miała charakter „znaczący i nieprze-
rwany” (signi5cant and continuous)189.

Odnosząc powyższe ustalenia do konPiktu zbrojnego toczącego się we
wschodniej Ukrainie, stwierdzić należy, iż co najmniej od połowy sierpnia
2014 roku (czyli po sukcesach, jakie odniosły oddziały rządowe i w obliczu
groźby faktycznego upadku samozwańczych republik)190 zaangażowanie Ro-
sji przyjęło postać bezpośredniego udziału w prowadzonych walkach. Poza
przekazaniem rebeliantom dużej liczby ciężkiego uzbrojenia (m.in. kilkuna-
stu czołgów)191, ich formacje zostały wzmocnione pododdziałami rosyjskiej
armii, które przekroczyły granicę we wschodniej Ukrainie, co pozwoliło se-
paratystom na przeprowadzenie skutecznej ofensywy i zajęcie części obwo-

186 Prosecutor v. Mladen Naletilić and Vinko Martinović, ICTY, Trial Chamber Judgement, Case № IT-98-34-T, 31
March 2003, par. 194 (dalej: Prosecutor v. Naletilić and Martinović, Trial Chamber Judgement).

187 Por. S. Sivakumaran, The Law…, s. 224; J.G. Stewart, op. cit., s. 328.
188 Prosecutor v. Naletilić and Martinović, Trial Chamber Judgement, par. 189.
189 Zob. Prosecutor v. Ivica Rajić, ICTY, IT-95-12-R61, Review of the Indictment pursuant to Rule 61 of the Rules

of Procedure and Evidence, 13 September 1996, par. 13 (dalej: Prosecutor v. Rajić, Review of the Indictment).
190 Zob. M. Menkiszak, R. Sadowski, P. Żochowski, Rosyjska…
191 A. Wilk, W. Konończuk, Wojna ukraińsko-rosyjska… Zob. też A.E. Kramer, M.R. Gordon, Ukraine Reports Rus-

sian Invasion on a New Front, „New York Times”, 27.08.2014 r., www.nytimes.com/2014/08/28/ world/eu-
rope/ukraine-russia-novoazovsk-crimea.html (dostęp: 28.08.2016); W. Mauldin, U.S. Imposes Sanctions, Re-
news  Concerns  Over  Russian  Forces  Near  Ukraine,  „Wall  Street  Journal”,  20.06.2014 r.,
www.wsj.com/articles/u-s-adds-ukrainian-separatists-to-sanctions-list-1403277646 (dostęp: 28.08.2016).
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dów donieckiego  i ługańskiego,  kontrolowanych dotąd przez  siły  ukraiń-
skie192. Co więcej, oddziały rosyjskie prowadziły też samodzielne działania –
uderzając wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego,  27 sierpnia zajęły  Nowo-
azowsk193.  Poza tym, armia rosyjska udzielała separatystom artyleryjskiego
wsparcia ogniowego z terytorium Rosji (m.in. systematyczne ostrzeliwanie
pozycji sił ukraińskich koło Czerwonopartyzanska)194,  a w pobliżu granicy
skoncentrowała znaczący kontyngent składający się z jednostek Zachodnie-
go, Południowego i Centralnego okręgów wojskowych195.  Fakty te potwier-
dziły – ujawnione przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego – zdjęcia satelitarne, przedstawiające rosyjskie oddziały
(wyposażone w ciężki sprzęt wojskowy) angażujące się w działania militar-
ne na terytorium Ukrainy. Według Centrum, w sierpniu 2014 roku po stronie
separatystów walczyło znacznie ponad 1000 żołnierzy rosyjskich196.  Kreml
nadal  jednak  zaprzeczał  zaangażowaniu  wojsk  rosyjskich  w konPikt  we
wschodniej Ukrainie, choć nie zdementował wygłaszanych przez separaty-
stów oświadczeń o około 4000 Rosjan (włączając „urlopowanych” żołnierzy
pozostających w czynnej służbie wojskowej) walczących przeciwko ukraiń-
skim siłom rządowym197. Identy[kacja rosyjskich jednostek zaangażowanych
w interwencję na Ukrainie była jednak utrudniona i najczęściej dochodziło
do niej albo na podstawie informacji o poległych w walkach, albo w przy-
padku schwytania rosyjskich żołnierzy przez oddziały ukraińskie198.

Warto jeszcze wspomnieć o opublikowanym 7 września 2014 r. raporcie
Amnesty International (AI). Zdjęcia satelitarne oraz zeznania i dowody zgro-

192 M. Menkiszak, R. Sadowski, P. Żochowski, Rosyjska…; N. MacFarquhar, M.R. Gordon, Ukraine Leader…
193 M. Menkiszak, R. Sadowski, P. Żochowski, Rosyjska…; A.E. Kramer, M.R. Gordon, Ukraine Reports…
194 A. Wilk, W. Konończuk, Wojna ukraińsko-rosyjska…; T. Iwański, P. Żochowski, K. Chawryło, KonEikt w Don-

basie…
195 M. Menkiszak, R. Sadowski, P. Żochowski, Rosyjska… Według rzecznika prasowego ukraińskiej Rady Bez-

pieczeństwa Narodowego i Obrony, już 20 lipca 2014 r. „w rejonach przygranicznych obwodów biełgorodz-
kiego, rostowskiego, briańskiego zaobserwowano pododdziały zmechanizowane i pancerne należące do
jednostek rosyjskich przemieszczonych z Zabajkalskiego i Dalekowschodniego okręgów wojskowych” (T.
Iwański, P. Żochowski, K. Chawryło, KonEikt w Donbasie…). Na temat składu i liczebności rosyjskiego zgru-
powania u południowo-wschodnich granic Ukrainy, z którego pochodziły jednostki uczestniczące w działa-
niach w Donbasie – zob. M. Menkiszak, R. Sadowski, P. Żochowski, Rosyjska… (aneks).

196 A. Croft,  More than 1,000 Russian troops operating in Ukraine: NATO, „Reuters World News”, 28.08.2014 r.,
www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-nato-idUSKBN0GS1D220140828 (dostęp: 29.08.2016).  Zob. też:
Ukraine Crisis: “Thousands of Russian” Fighting in East,  BBC, 28.08.2014 r., www.bbc.com/news/world-eu-
rope-28963310 (dostęp: 29.08.2016).

197 Zob. N. MacFarquhar, M.R. Gordon, Ukraine Leader…
198 Przykładowo, 25 sierpnia 2014 r. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o schwytaniu w okolicach

Doniecka dziesięciu żołnierzy rosyjskich służących w wojskach powietrznodesantowych. Według rosyjskie-
go Ministerstwa Obrony, żołnierze ci przekroczyli granicę „przypadkowo”, podczas rutynowego patrolu
(R.  Oliphant,  Russian  paratroopers  captured  in  Ukraine  “accidentally  crossed  border”,  „The  Telegraph”,
26.08.2014 r.,  www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11056312/Russian-paratroopers-
captured-in-Ukraine-accidentally-crossed-border.html (dostęp: 29.08.2016).
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madzone przez tę organizację, świadczące o obecności wojsk rosyjskich na
terytorium wschodniej Ukrainy, skłoniły AI do przyjęcia stanowiska, w świe-
tle którego omawiany konPikt zbrojny należy traktować jako konPikt mię-
dzynarodowy199. Niektórzy przedstawiciele doktryny prawa międzynarodo-
wego utrzymują jednak, że zaangażowanie militarne Rosji mimo wszystko
nie jest wystarczające, by mówić o interwencji bezpośredniej. Tytułem przy-
kładu, w opinii R. Heinscha, brakuje dowodów na „nieprzerwane” bezpo-
średnie zaangażowanie rosyjskich sił zbrojnych, które w świetle cytowanego
już wyżej orzecznictwa MTKJ200 jest niezbędne, by udowodnić istnienie mię-
dzynarodowego konPiktu zbrojnego. Według dostępnych informacji, starcia
zbrojne z udziałem rosyjskich oddziałów na terytorium Ukrainy stanowią
raczej odosobnione przypadki i nawet przy założeniu, że zaistnienie między-
narodowego konPiktu zbrojnego nie wymaga przedłużającej się  przemocy
zbrojnej, jeśli bezpośrednie zaangażowanie wojsk rosyjskich nie ma charak-
teru  nieprzerwanego,  nie  dochodzi  do  „umiędzynarodowienia”  konPiktu
niemiędzynarodowego201. Jeśli zaś chodzi o rosyjskich żołnierzy, którzy jako
ochotnicy wspierają separatystów w ich walce z siłami rządowymi, to fakt
ten – zdaniem R. Heinscha – sam w sobie nie prowadzi do przekształcenia
konPiktu niemiędzynarodowego w międzynarodowy. Niektóre źródła poda-
ją, że żołnierze rosyjscy walczyli po stronie prorosyjskich rebeliantów w nie-
oznakowanych mundurach, co R. Heinsch uważa za formę wyrażenia przez
nich  woli  brania  udziału  w działaniach  zbrojnych  właśnie  w charakterze
ochotników, nie zaś członków rosyjskich sił zbrojnych – a udział ochotników
nie spełnia kryterium „interwencji  członków sił  zbrojnych” w rozumieniu
art. 2 wspólnego dla KG202.

Jeśli zatem przyjąć, że do bezpośredniej interwencji wojsk rosyjskich nie
doszło, należy zbadać, czy rosyjskie zaangażowanie w konPikt we wschod-
niej Ukrainie spełnia znamiona interwencji pośredniej.  W przypadku, gdy
obce państwo kontroluje niepaństwową grupę zbrojną prowadzącą niemię-
dzynarodowy konPikt zbrojny z siłami rządowymi, generalnie przyjmuje się,

199 Zob. Amnesty International,  Ukraine: Mounting evidence of war crimes and Russian involvement, 07.09.2014 r.,
www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/ukraine-mounting-evidence-war-crimes-and-russian-involve-
ment/ (dostęp: 29.08.2016). Na uznanie konPiktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie za konPikt międzyna-
rodowy nie zdecydowała się cytowana wyżej organizacja Human Rights Watch, choć i ta organizacja przy-
znała,  że „during the second half of August,  there has been mounting evidence,  including reports and
satellite images from NATO and the capture of Russian soldiers within Ukraine, that Russian forces are tak-
ing part in military operations within Ukraine” (Human Rights Watch, Eastern Ukraine…).

200 Zob. Prosecutor v. Rajić, Review of the Indictment, par. 13.
201 R. Heinsch,  op. cit., s. 357.  Por. N. Quénivet,  Trying… („[D]ue to the large amount of claims and counter-

claims that riddle the news media on the conPict in eastern Ukraine it is dijcult to draw straight-forward,
persuasive conclusions as to whether the conPict is international or has been internationalized”).

202 R. Heinsch, op. cit., s. 354–355.
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iż dochodzi wówczas do przekształcenia tego konPiktu w konPikt między-
narodowy. Stronami konPiktu stają się wtedy oba zaangażowane państwa –
państwo, które było stroną dotychczasowego konPiktu niemiędzynarodowe-
go oraz państwo kontrolujące niepaństwową grupę zbrojną i działające za
jego pośrednictwem (nie dochodzi więc do paralelnie toczących się konPik-
tów zbrojnych)203. Posługując się stwierdzeniem Izby Apelacyjnej MTKJ, jest
to sytuacja, w której „some of the participants in the internal armed conPict
act on behalf of [an]other State”204.  Problematyczny jest jednak poziom kon-
troli państwa nad grupą zbrojną, który jest wymagany, by doszło do powyż-
szej transformacji.

W celu ustalenia wspomnianego poziomu kontroli posłużyć się można
testem „ogólnej kontroli” (“overall control” test), zaproponowanym przez Izbę
Apelacyjną MTKJ w sprawie  Duško Tadić205.  Zdaniem Trybunału,  kontrola
państwa nad ugrupowaniami zbrojnymi może mieć charakter ogólny („con-
trol  may  be  of  an  overall  character”),  obejmujący  działania  wykraczające
poza dostarczanie pomocy [nansowej lub sprzętu wojskowego albo zapew-
nienie szkolenia, przy czym kontrola ta nie musi być na tyle restrykcyjna, by
obejmować konieczność wydawania oddziałom i grupom zbrojnym konkret-
nych rozkazów lub zarządzeń odnośnie do każdej pojedynczej operacji. Kon-
trola konieczna z punktu widzenia prawa międzynarodowego istnieje, gdy
państwo (lub – w omawianym kontekście – strona konPiktu zbrojnego), poza
[nansowaniem,  szkoleniem  i dostarczaniem  sprzętu  lub  zapewnianiem
wsparcia operacyjnego grupie zbrojnej, odgrywa pewną rolę w organizowa-
niu,  koordynowaniu  lub  planowaniu  działań  zbrojnych  podejmowanych
przez tę grupę. Innymi słowy, tak rozumiana „ogólna kontrola” państwa nad
niepaństwową grupą zbrojną wykracza poza zwykłe [nansowanie oraz do-
starczanie broni i sprzętu i obejmuje także udział w planowaniu i nadzoro-
waniu  operacji  wojskowych.  Nie  jest  natomiast  konieczne,  by  kontrola  ta
obejmowała wydawanie  konkretnych rozkazów lub instrukcji  dotyczących
poszczególnych akcji zbrojnych, bez względu na to, czy akcje te są niezgodne
z prawem humanitarnym206.

203 Updated Commentary on the GC I, Article 3, par. 406. Zob. też P. Grzebyk, op. cit., s. 55; D. Jinks, op. cit., s. 9;
N .  Quénivet, Trying…; S. Sivakumaran, op. cit., s. 225.

204 Prosecutor v. Tadić, Appeals Chamber Judgement, par. 84.
205 Ibidem, par. 124. Niniejszy artykuł dotyczy kwali[kacji prawnej konPiktu zbrojnego, dlatego skupiono się

jedynie na analizie testu „ogólnej kontroli”, przydatnego w procesie ustalania charakteru konPiktu zbrojne-
go, pominięto natomiast sformułowany przez MTS test „kontroli efektywnej”, właściwy w kwestii przypi-
sania państwu odpowiedzialności za działania stanowiące naruszenia prawa międzynarodowego.

206 Prosecutor v. Tadić, Appeals Chamber Judgement, par. 131, 137, 145. Por. Prosecutor v. Naletilić and Martinović,
Trial Chamber Judgement, par. 198.
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W kolejnych sprawach MTKJ wskazywał na szereg czynników, które mogą
być pomocne przy ustalaniu związków między grupą zbrojną i państwem
trzecim. Wśród tych czynników Trybunał wymienił m.in.: obecność przedsta-
wicieli sił zbrojnych państwa trzeciego w grupie zbrojnej, wspólne oddziały
wojskowe, [nansowanie lub wypłacanie żołdu członkom grupy zbrojnej przez
państwo trzecie,  wspólną strategię  militarną i wspólne  cele grupy zbrojnej
i państwa trzeciego, identyczną (lub podobną) strukturę oddziałów zbrojnych
i takie same (lub podobne) stopnie wojskowe w grupie zbrojnej i w państwie
trzecim, koordynację decyzji i działań grupy zbrojnej i państwa trzeciego (np.
w trakcie  wspólnych  spotkań),  kierowanie,  nadzorowanie  lub  dowodzenie
grupą zbrojną przez państwo trzecie, a także plany, jakie państwo trzecie wią-
że z terytorium, na którym toczy się konPikt zbrojny207.

W odniesieniu do zaangażowania Rosji w konPikt zbrojny we wschodniej
Ukrainie, test „ogólnej kontroli” wymaga ustalenia, czy Rosja, poza [nanso-
waniem, szkoleniem oraz dostarczaniem broni i sprzętu, brała także udział
w planowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu operacji wojskowych rebelian-
tów. Jak wykazano powyżej, istnieją dowody na udzielanie przez Rosję wspar-
cia  [nansowego oraz dostarczanie uzbrojenia dla separatystów.  Znamienne
jest ponadto, iż oddziały samozwańczych republik zasilali nie tylko rosyjscy
ochotnicy, lecz także kadrowi żołnierze rosyjskiej armii208, którzy nawet jeśli
byli o[cjalnie „na urlopie”, prawdopodobnie nadal otrzymywali żołd od Rosji,
można ich zatem traktować jako przedstawicieli sił zbrojnych Federacji Rosyj-
skiej  w oddziałach rebeliantów209.  Z kolei  rebelianci  przechodzili  szkolenie
wojskowe pod okiem kadrowych o[cerów rosyjskich (m.in. w obwodzie ro-
stowskim, później częściowo na terytorium samozwańczych republik210), zaś
siły separatystów poddano reorganizacji (również przy zaangażowaniu rosyj-
skich o[cerów), by nadać im formę scentralizowanych i opartych o wzorce ro-
syjskie Zjednoczonych Sił Zbrojnych Noworosji.

Rosyjskie wsparcie pozwoliło też separatystom skonsolidować kontrolę
nad ich oddziałami, poprzez neutralizację lub wręcz [zyczną likwidację naj-
bardziej krnąbrnych watażków (w niektórych przypadkach rosyjscy „najem-

207 Zob m.in.:  Prosecutor v. Tadić, Appeals Chamber Judgement, par. 150–151;  Prosecutor v. Kordić and Čerkez,
Trial Chamber Judgement, par. 124–132; Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, ICTY, Appeals Chamber
Judgement,  Case № IT-95-14/2-A,  17 December 2004,  par.  362–369;  Prosecutor  v.  Blaškić,  Trial  Chamber
Judgement, par. 101, 103–106, 108, 114–118; Prosecutor v. Naletilić and Martinović, Trial Chamber Judgement,
par. 197–202.

208 Zob.  W. Konończuk,  Państwowość  ukraińska  w obliczu  rosyjskiej  agresji,  „Analizy  OSW”,  20.08.2014 r.,
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-08-20/panstwowosc-ukrainska-w-obliczu-rosyjskiej-agresji
(dostęp: 28.08.2016); M. Menkiszak, R. Sadowski, P. Żochowski, Rosyjska…

209 Por. Prosecutor v. Naletilić and Martinović, Trial Chamber Judgement, par. 195.
210 M. Menkiszak, W. Konończuk, Rosja torpeduje…
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nicy”  przejmowali  kontrolę  nad  grupami  rebeliantów)211.  Wiele  również
wskazuje na to, że operacje separatystów były uzgadniane i konsultowane
z Rosją – przykładowo, oddziały separatystyczne niejednokrotnie otrzymy-
wały w trakcie działań zbrojnych wsparcie artyleryjskie z Rosji,  zmieniały
również taktykę w zależności od charakteru i stopnia zaangażowania Rosji
w omawiany konPikt212. Generalnie zresztą Rosja stara się moderować natę-
żenie tego konPiktu, w zależności od sytuacji międzynarodowej213 – o ile bo-
wiem wspólna strategia Kremla i władz samozwańczych republik właściwie
się  nie  zmienia  (co  widać  choćby  po  prezentowanych podczas  negocjacji
w Mińsku stanowiskach), o tyle taktyka Rosji pozostaje elastyczna i ewolu-
owała „od eskalowania konPiktu zbrojnego w Donbasie do jego kontrolowa-
nej deeskalacji (przy zachowaniu potencjału destabilizacyjnego) i od projek-
tu Noworosji (utworzenie na wschodzie Ukrainy kwazipaństwa/państw) do
deklaratywnego  wsparcia  integralności  terytorialnej  Ukrainy  (bez
Krymu)”214. Nie można też wykluczyć, że Rosja będzie dążyć do osiągnięcia
swoich celów wobec Ukrainy  (takich jak destabilizacja  tego  państwa) po-
przez eskalację ograniczonych terytorialnie działań zbrojnych w Donbasie215

– najprawdopodobniej bez formalnego udziału wojsk rosyjskich, lecz wciąż
poprzez sprawowanie „ogólnej kontroli” nad siłami separatystów.

6. Podsumowanie
Analiza  przebiegu  działań  zbrojnych  toczących  się  w ciągu  ostatnich

dwóch lat na Ukrainie, choć ograniczonych terytorialnie (działania te objęły
Półwysep Krymski i obszar Donbasu), co sugerowałoby wewnętrzny charak-
ter konPiktu zbrojnego, wykazuje szerokie zaangażowanie państwa trzeciego
– Federacji Rosyjskiej, żywotnie zainteresowanej utrzymaniem Ukrainy w stre-
[e swoich wpływów i możliwością ingerencji w wewnętrzne sprawy tego pań-
stwa. W przypadku Krymu, Rosja zdecydowała się nie tylko na wsparcie lo-
kalnych  ugrupowań  separatystycznych,  lecz  także  na  bezpośrednie
zaangażowanie swoich sił zbrojnych (początkowo działających  incognito),  by
ostatecznie dokonać aneksji Krymu, którą w świetle prawa międzynarodowe-
go uznać należy za nielegalną, dlatego obszar półwyspu stanowi obecnie tery-
torium okupowane przez Rosję. KonPikt toczący się na Krymie przybrał zatem
charakter międzynarodowego konPiktu zbrojnego, do którego zastosowanie
znajdują zasady i normy MPH regulujące tego rodzaju konPikty. Co prawda

211 Ibidem. Zob. też P. Żochowski, A. Wilk, W. Konończuk, KonEikt w Donbasie…
212 Zob. M. Menkiszak, R. Sadowski, P. Żochowski, Rosyjska…
213 B. Pac, op. cit., s. 74.
214 A. Wilk, T.A. Olszański, W. Górecki, Porozumienie mińskie…
215 A. Wilk, M. Domańska, W. Konończuk, W. Górecki, Zaostrzenie…
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na Półwyspie Krymskim nie są już prowadzone działania zbrojne, jednak na
terytorium okupowanym prawo humanitarne nie przestaje obowiązywać, na-
wet wówczas, gdy okupacja nie napotyka zbrojnego oporu.

W przypadku działań zbrojnych na terytorium wschodniej Ukrainy, za-
sadniczo  podkreśla  się  ich  wewnętrzny  (niemiędzynarodowy)  charakter,
z uwagi na uczestniczące w tych działaniach strony konPiktu – stronę pań-
stwową (Ukrainę) i zbrojnych aktorów niepaństwowych (samozwańcze re-
publiki ludowe – doniecką i ługańską). W rzeczywistości jednak prowadze-
nie  działań  zbrojnych  przez  rebeliantów  nie  byłoby  możliwe  bez
przynajmniej cichego przyzwolenia Rosji216, zaś szereg dowodów wskazuje
na  pośrednie,  a nawet  bezpośrednie  zaangażowanie  strony  rosyjskiej
w konPikt zbrojny we wschodniej Ukrainie. Jeśli nawet przyjąć, że począt-
kowo konPikt  ten  toczył  się  między stroną  rządową  i zorganizowanymi
grupami  zbrojnymi,  ingerencja  rosyjska  spowodowała  „umiędzynarodo-
wienie” konPiktu, można też uznać, że skoro i na Krymie, i w Donbasie
doszło do militarnego zaangażowania Rosji, działania zbrojne na Krymie
i we wschodniej Ukrainie stanowią jeden, międzynarodowy konPikt zbroj-
ny toczący się między dwoma państwami – Ukrainą i Rosją (przy współ-
udziale kontrolowanych przez Kreml aktorów niepaństwowych)217.

Oba zaangażowane w omawiany konPikt zbrojny państwa nie wykazują
jednak chęci uznawania tego konPiktu za międzynarodowy, z dość zrozu-
miałych względów. O[cjalny udział Federacji Rosyjskiej w charakterze stro-
ny konPiktu pociągałby za sobą m.in. jej odpowiedzialność za działania za-
równo  własnych  sił  zbrojnych,  jak  i sił  rebeliantów.  Poza  tym,  zmianie
uległaby pozycja  Rosji  w Trójstronnej  Grupie  Kontaktowej i w „kwartecie
normandzkim”, a jako państwo bezpośrednio zaangażowane, Rosja nie mo-
głaby również uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących konPiktu
na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ218. Kreml woli zatem wspierać operują-
cych w Donbasie separatystów przy jednoczesnym przedstawianiu konPiktu
jako wewnętrznego219. Rosja jest też przekonana, że „jak długo jej działania
zbrojne będą miały ograniczony charakter (…), tak długo zachodnioeuropej-
skie stolice (…) będą – w imię położenia kresu walkom – naciskać przede
wszystkim na stronę ukraińską, skłaniając ją do kolejnych ustępstw”220. Ukra-
ina z kolei musiałaby zrezygnować z określania swoich operacji militarnych

216 Zob. W. Rodkiewicz, R. Sadowski, A. Wilk, „Hybrydowy”…
217 Por. P. Grzebyk, op. cit., s. 59.
218 Zgodnie z art. 27 ust. 3 Karty NZ, „przy podejmowaniu decyzji na podstawie Rozdziału VI i ustępu 3 arty-

kułu 52 strona w sporze wstrzymuje się od głosowania” (Dz.U. z 1947, Nr 23, poz. 90 z późn. zm.).
219 Zob. A. Wilk, M. Domańska, W. Konończuk, W. Górecki, Zaostrzenie…
220 W. Rodkiewicz, R. Sadowski, A. Wilk, „Hybrydowy”…
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mianem „antyterrorystycznych” – w przypadku konPiktu międzynarodowe-
go, kontrolowane przez Rosję oddziały rebeliantów stanowiłyby część jej sił
zbrojnych, a członkowie tych oddziałów nie byliby już „terrorystami”, lecz
uzyskaliby status kombatanta i związane z tym statusem uprawnienia (m.in.
prawo do prowadzenia działań zbrojnych i prawo do statusu jeńca w przy-
padku schwytania).  Międzynarodowy charakter  konPiktu mógłby  też  do-
prowadzić do jego eskalacji – będąc stroną konPiktu, Rosja mogłaby otwarcie
prowadzić działania zbrojne, a skoro toczyłyby się one przede wszystkim na
terytorium Ukrainy, państwo to poniosłoby prawdopodobnie większe straty
i zniszczenia,  większa byłaby  też  liczba  o[ar  i osób  poszkodowanych po
stronie ukraińskiej.

Wydaje się zatem, iż mimo dowodów na militarne zaangażowanie Rosji,
konPikt  zbrojny  na  terytorium Ukrainy  będzie  –  w myśl  orzeczenia  Izby
Apelacyjnej MTKJ w sprawie Tadić221 – różnie klasy[kowany, w zależności od
czasu, miejsca i uczestniczących w działaniach zbrojnych stron. W rezultacie,
w przypadku okupacji Półwyspu Krymskiego przez Rosję, kończącej aktyw-
ne  działania  wojenne  między  dwoma  państwami,  zastosowanie  znajduje
traktatowe i zwyczajowe MPH odnoszące się do międzynarodowych konPik-
tów zbrojnych. Natomiast działania zbrojne toczące się między ukraińską ar-
mią a siłami samozwańczych republik ludowych uznawane są za niemiędzy-
narodowy konPikt zbrojny,  spełniający kryteria zarówno art.  3 wspólnego
dla KG, jak i PD II. Jeśli zaś w Donbasie walczą ze sobą ukraińscy i rosyjscy
żołnierze – członkowie sił zbrojnych będący kombatantami – ich walka i jej
konsekwencje  (np.  w postaci  przyznania  schwytanym żołnierzom statusu
jeńca) regulowane są reżimem MPH dotyczącym konPiktów międzynarodo-
wych222. Być może nie jest to salomonowe rozwiązanie (choćby z uwagi na
konieczność  odróżniania  żołnierzy  rosyjskich,  uprawnionych  do  statusu
kombatanta i jeńca, od rebeliantów, pozbawionych obu tych uprawnień), lecz
z uwagi na wciąż funkcjonujący dychotomiczny podział  konPiktów zbroj-
nych, zdaje się być rozwiązaniem najbardziej właściwym.

221 Zob. Prosecutor v. Tadić, Appeals Chamber Judgement, par. 84.
222 Por.  P. Grzebyk,  op.  cit.,  s. 59;  R. Heinsch,  op.  cit.,  s. 360;  S.R.  Reeves,  D. Wallace,  op.  cit.,  s. 382–383;

N. Quénivet, Trying…
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Krzysztof Parulski

PRAWO OKUPACJI NA PÓŁWYSPIE KRYMSKIM

THE LAW OF OCCUPATION IN CRIMEA

Summary
With the annexation of Ukrainian territory situated in the Crimean Penin-

sula the Russian Federation rejected the requirements to apply international
standards of humanitarian law applicable to occupied territories. The Rus-
sian  Federation  imposed  its  internal  legal  system  on  the  inhabitants  of
Crimea  which  was  additionally  accompanied  by  the  strict  regulations  to
[ght “extremism” and “separatism”. The ethnic minority of Crimean Tatars
did not accept the integration of  Crimea into the Russian Federation. The
displays of  their  discontent  had met  with  discriminatory response  of  the
Russian authorities and the Crimean self-defense forces acting under its con-
trol. Those measures took the systemic character and aimed at liquidation of
resistance as well as ethnic, cultural and religious identity. They were tar-
geted at the indigenous population of Crimea heavily tried in its history by
the Russian extermination. Those crimes had not been brought to justice. The
law of occupation applicable in the area of humanitarian law together with
the existing international protection mechanisms enables to take appropriate
measures in response to violations of international law in the area of crimi-
nal liability of perpetrators of international crimes within the universal juris-
diction, accountability before the ICC as well as within the national criminal
justice systems.

keywords:  Crimean Tatars, occupation, annexation, discrimination, interna-
tional crimes, jurisdiction of the ICC

1. Wprowadzenie
Tatarzy krymscy (nazwa własna Qirimlar, Qirimtatarlar), uznani za rdzen-

ną ludność Półwyspu krymskiego, wiążą swoje współczesne losy z niepod-
ległą Ukrainą. Wbrew lansowanym przez Federację Rosyjską poglądom nie
manifestują tezy o istnieniu „wiekowych związków Krymu z Rosją”. Funk-
cjonując  początkowo  w ramach  Ukraińskiej  Socjalistycznej  Republiki  Ra-
dzieckiej (SRR), a od 1991 r. w ramach państwa ukraińskiego, uzyskali w Au-
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tonomicznej  Republice  Krymu  (ARK)  możliwość  osiedlenia  po  powrocie
z wygnania, stabilizację ekonomiczną, podstawowe prawa polityczne i kultu-
rowe przysługujące mniejszości narodowej, w tym możliwość funkcjonowa-
nia  organów  przedstawicielskich  Kurułtaju1 ‒  zjazdu  Tatarów  krymskich
i Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego2 ‒  organu reprezentatywnego i wy-
konawczego. Stan ten uległ deformacji w trakcie aneksji Półwyspu krymskie-
go przez Federację Rosyjską i bezpośrednio po jej przeprowadzeniu poprzez
działania o charakterze dyskryminacyjnym wobec Tatarów krymskich w sfe-
rze egzystencjalnej, politycznej, kulturowej oraz edukacyjnej.

Prowadzona  kampania  dyskryminacji  społeczności  Tatarów  krymskich
skłania do podjęcia próby oceny działań Federacji Rosyjskiej w świetle stan-
dardów  międzynarodowego  prawa  humanitarnego  konPiktów  zbrojnych
(MPHKZ) obowiązujących obecnie na terenach okupowanych. Działania Fede-
racji  Rosyjskiej  wobec  Tatarów  krymskich  nabierają  głębszego  wymiaru
w kontekście historycznym, w którym nie funkcjonowały międzynarodowe
mechanizmy ochronne w obszarze prawa humanitarnego. Stąd przedstawie-
nie tej tematyki zostało poprzedzone krótkim rysem historycznym obrazują-
cym etnogenezę narodu Tatarów krymskich i jego praw do zamieszkiwania
Półwyspu krymskiego.

2. Kształtowanie się narodu Tatarów krymskich
Tatarzy krymscy wywodzą swoje korzenie z Chanatu krymskiego, w któ-

rym formował się ich naród na bazie ludności tatarskiej, tureckiej, kipczac-
kiej  i potomków zasymilowanych ludów, które wcześniej  występowały na
Półwyspie krymskim3. Byli to Taurowie, Kimerowie, Scytowie, Goci, Chaza-
rowie, Połowcy, Pieczyngowie, Madziarzy, Żydzi, Grecy, Ormianie, Wikingo-

1 Kurułtaj  Narodu Krymskotatarskiego – w ‒ tradycji  ludów mongolskich Kurułtaj  był najwyższą władzą 
radą chanów mongolskich zbierającą się do odbycia narad politycznych lub wyboru nowego wielkiego cha-
na. W 1917 r. w pałacu chanów w Bachczysaraju był reaktywowany przez Tatarów krymskich jako zgroma-
dzenie wolnych Tatarów (narodowy, niepaństwowy parlament).  Kolejne zjazdy (II–VI)  miały miejsce od
1991 do 2013 r. W skład Kurułtaju wchodzą delegaci wybierani przez Tatarów krymskich na 5-letnią kaden-
cję. Kurułtaj angażuje się w kluczowe dla Tatarów krymskich problemy polityczne, społeczne, gospodarcze,
kulturalne  i inne.  Wybiera  organy  Kurułtaju  i курултай skład  osobowy  Medżlisu.  qtmm.org/  (dostęp:
30.04.2017).

2 Medżlis  Narodu Krymskotatarskiego stanowi naczelny  organ przedstawicielsko-wykonawczy w okresie
między sesjami Kurułtaju. 33 członków wybieranych jest spośród delegatów Kurułtaju. Za podstawowe cele
Medżlisu przyjęto „likwidację skutków ludobójstwa, dokonanego przez radzieckie państwo w stosunku
krymskich Tatarów, przywrócenie praw narodowych i politycznych narodu krymskotatarskogo i realizację
jego  prawa  do  wolnego  narodowo-państwowego  samookreślenia  na  swoim  narodowym  terytorium”,
w tym „odrodzenie języka, kultury i religii Tatarów krymskich”. Stoi on na czele lokalnych organów samo-
rządu narodowego Tatarów Krymskich (medżlisów), które tworzy i kieruje ich działalnością. Siedziba Me-
dżlisu mieści się w Symferopolu.  Podano za:  Положение о Меджлисе крымскотатарского народа.  29
июня 1991 года, qtmm.org/курултай (dostęp: 30.04.2017). Od 2013 r. przewodniczącym Medżlisu jest Refat
Czubarow, który zastąpił Mustafę Dżemilewa pełniącego tę funkcję w latach 1991–2013.
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wie, Słowianie i inni. Pozostawali na różnych poziomach wzajemnej zależno-
ści o zróżnicowanym poziomie cywilizacyjnym. Ludy te częściowo wtapiały
się i asymilowały. W II połowie XIII w. na Półwyspie pojawił się islam.

Chanat  Krymski  po  kilkudziesięciu  latach  samodzielności  ob[tujących
w walki wewnętrzne w 1478 r. popadł w zależność od Imperium Osmańskie-
go4. Stan ten trwał przez trzy stulecia. Tatarzy stanowili blisko 80% ludności
Półwyspu5.

Z końcem XVIII w. po licznych wojnach Chanat krymski znalazł się pod
wpływami Rosji. Zwycięski dla Rosji pokój z Turcją zawarty 21 lipca 1774 r.
w Küczük Kajnardży oraz kolejne rosyjskie interwencje wojskowe na Krymie

‒pozwoliły Carycy Rosji Katarzynie II Wielkiej  z naruszeniem traktatu po-
kojowego z ‒ Turcją  na wydanie 8 kwietnia 1783 r. manifestu „O włączeniu
do państwa rosyjskiego Półwyspu Krymskiego, wyspy Tamań i całego kraju
kubańskiego”.

Rozpoczęto długotrwały proces wysiedlania, wywłaszczania i prześlado-
wania ludności Krymu oraz równoczesnego kolonizowania Półwyspu lud-
nością rosyjską. W okresie od 1783 r. do 1902 r., w następujących po sobie fa-
lach  emigracyjnych,  Krym  opuściło  od  1  do  1,5  mln  Tatarów6.  Władze
carskie prowadziły politykę kolonialną, na którą składał się system admini-
stracyjnych nakazów i dekretów państwowych ograniczających tatarski stan
posiadania, likwidujących wolności religijne, tradycje, kulturę i rusy[kujące
ludność Krymu7. Z początkiem XX w. na Półwyspie zaczęli dominować et-
nicznie Rosjanie, z rosyjskim językiem, kulturą miejską i rosnącą liczbą sło-
wiańskich chłopów na prowincji8.

3 V. Zagórowska, Status prawny Tatarów krymskich, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodo-
wego  Humanitarnego,  Wydział  Prawa  i Administracji,  Uniwersytet  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego
w Warszawie, Warszawa 2015, s. 17.

4 M. Gołda-Sobczak podkreśla szczególny charakter tej zależności, zwracając uwagę na jej zmienny charak-
ter: „Zależność od Turcji mało przypominała jednak związki łączące imperium Osmanów z jej pozostałymi
europejskimi lennikami. Powodem niewątpliwie był fakt, że Tatarzy krymscy byli już wówczas wyznawca-
mi islamu, a ród Girejów, wywodzący się od Czyngis-chana, przewidziany był nawet do ewentualnej sukce-
sji po Osmanach. Związki turecko-tatarskie przypominały raczej sojusz niż zależność lenną, w europejskim
rozumieniu tego słowa. Chanowie krymscy nie byli z tytułu związków z Turcją zobowiązani do wnoszenia
jakichkolwiek danin, lecz przeciwnie, sami otrzymywali dotacje” (M. Gołda-Sobczak,  Krym jako przedmiot
sporu ukraińsko-rosyjskiego, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2016, s. 55).

5 O. Górka,  Liczebność Tatarów krymskich i ich wojsk,  „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1936,  t. VIII, Nr 2,
s. 185–295, podano za: ibidem, s. 75.

6 E. Kirimal, Eksterminacja Tatarów krymskich, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. 3, Gdańsk-Toruń 1995, s. 139. Po-
dano za: M. Gołda-Sobczak, Krym…, s. 92.

7 S. Chazbijewicz, Tatarzy krymscy, walka o naród i wolną ojczyznę, Wydawnictwo Likon, Poznań-Września 2001,
s. 26–32.

8 W. Kowalski,  Dr Królikowska:  po deportacjach Tatarów południowy Krym stał się  sowieckim kurortem,  Europa
i świat  po  II  wojnie  światowej,  dzieje.pl/aktualnosci/dr-krolikowska-po-deportacjach-tatarow-
-poludniowy-krym-stal-sie-sowieckim-kurortem (dostęp: 1.10.2016).
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Po obaleniu caratu w 1917 r. Tatarzy krymscy podjęli próbę przejęcia wła-
dzy na Krymie. Zwołali Kurułtaj w historycznej stolicy Bachczysaraju. 25 paź-
dziernika  1917 r.  ogłosili  niepodległość  Krymskiej  Republiki  Ludowej9.
W grudniu przyjęli Konstytucję. W tym okresie ludność ta liczyła na Krymie
blisko 320 tys. mieszkańców10. W pierwszych dniach stycznia 1918 r. bolszewi-
cy rozpoczęli  ofensywę. Pokonali  wojska tatarskie i usunęli  nowo powstałe
władze.  Mordowali  inteligencję  tatarską,  niszczyli  miejscowości  i dzielnice
miast zamieszkałe przez Tatarów krymskich11.

W traktacie z 3 marca 1918 r. podpisanym przez państwa centralne z Ro-
syjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką (RFSRR) utrwalono
znaczne straty terytorialne Rosji i zobowiązano RFSRR do zawarcia pokoju
z Ukrainą, a także do uznania Półwyspu krymskiego za terytorium Ukrainy.

18 października 1921 r. utworzono Krymską Autonomiczną Socjalistycz-
ną Republikę Radziecką (ASSR) w ramach Rosyjskiej Federacyjnej SRR. Au-
tonomii  krymskiej  przyznano  suwerenność  wewnętrzną,  a język  tatarski
uznano za urzędowy. Jednak ucisk ekonomiczny ludności i nadmierne re-
kwizycje doprowadziły na przełomie 1921/1922 r. do klęski głodu i istotnego
spadku populacji12. Kolejnym ciosem dla tego narodu był proces sowietyza-
cji,  konsekwentnie  prowadzony  po  dojściu  Józefa  Stalina  do  władzy.
W pierwszej kolejności wymordowano ok. 3500 osób inteligencji krymskota-
tarskiej.  W 1929 r.  przystąpiono  do  przymusowej  kolektywizacji  gospo-
darstw wiejskich. Blisko 40 tys. Tatarów krymskich prześladowano jako ku-
łaków, zsyłając ich do gułagów na Uralu i Syberii13. W procesie sowietyzacji
zakazano krymskiej literatury z okresu przed rewolucją, zmieniono język ta-
tarski, eliminując słowa pochodzenia arabskiego, perskiego i tureckiego. Do-
konano kolejnej reformy alfabetu krymskotatarskiego, zmuszając do przej-
ścia  na  słowiańską  cyrylicę14.  Zamknięto  meczety,  a duchownych
muzułmańskich  mordowano i zmuszano do emigracji.  Niszczono kulturę

9 B. Łuszczak,  Tatarzy krymscy (zarys problematyki),  „Czasopismo naukowe doktorantów Uniwersytetu Rze-
szowskiego”, Nr 12 (XII 2012), s. 29.

10 J. Darski, Ukraina. Historia, współczesność, konEikty narodowe, Instytut Polityczny, Warszawa 1993, s. 80.
11 J. Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794–1944, Pułtusk 2002, s. 104; M. Gołda-Sobczak, Krym…, s. 117

i nast.
12 S. Chazbijewicz, Tatarzy krymscy…, s. 58–60.
13 E. Kirimal, Eksterminacja Tatarów krymskich…, s. 141–142.
14 Do 1929 r. w języku krymskotatarskim istniało pismo arabskie, od 1929 do 1938 – alfabet łaciński, a następ-

nie cyrylica, która zachowała się do dnia dzisiejszego. Podano za: A. Kaźmierak, Media Tatarów krymskich –
historia rozwoju,  struktura,  rola,  „Annales Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska Lublin – Pollonia”,  Vol.
XVII, 1 Sectio K 2010, s. 140. 30 czerwca 1991 r. trzeciego dnia obrad II Kurułtaju Narodu Krymskotatarskie-
go przyjęto uchwałę o przejściu na alfabet łaciński, bowiem „cyrylica nie odpowiada specy[ce krymskota-
tarskiego języka i przyczynia się do jego deformacji” (Постановление Курултая крымскотатарского на-
рода „О переходе на латинскую графику”  30  июня 1991  года qtmm.org/сессии-курултая (dostęp:
1.05.2017). Starania Tatarów krymskich nie doprowadziły do zmiany alfabetu na łaciński.
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i tożsamość narodową. W latach 1932–1933 populację wyniszczano sztucznie
wywołanym głodem. W ww. okresie rządów władzy radzieckiej na Krymie
zginęła ponad połowa narodu Tatarów krymskich15.

Okres II wojny światowej stał się pasmem dramatów dla Tatarów krym-
skich. W fazie poprzedzającej zajęcie Półwyspu16 przez 11. armię III Rzeszy
Niemieckiej, NKWD dopuszczało się masowych zbrodni na ludności17.  Od
jesieni 1941 r. wojska niemieckie i rumuńskie okupowały Krym, poza Sewa-
stopolem, który zdobyły 4 lipca 1942 r. Okupanci przyznali Tatrom krym-
skim władzę samorządową, zezwolili na otwarcie meczetów, utworzyli Bata-
liony  Samoobrony  Terytorialnej,  Policji  pomocniczej  (Schutzmannschaft  der
Ordnungspolizei),  a w końcowej  fazie  wojny  (maj/czerwiec  1944 r.  –  maj
1945 r.) tatarskie oddziały Wa]en-SS. Formacje te łącznie liczyły ok. 10–20
Tatarów krymskich18.  Równolegle  w górskich rejonach Półwyspu działała
partyzantka  radziecka,  w której  oddziałach  walczyło  50% Tatarów krym-
skich19. W czasie II wojny światowej w szeregi Armii Radzieckiej zmobilizo-
wano  137 tys.  żołnierzy  pochodzenia  krymskotatarskiego,  z których  do
1944 r. poległo blisko 57 tys.20.

Wraz z wkroczeniem wojsk radzieckich na Krym w kwietniu 1944 r. roz-
poczęła się eksterminacja Tatarów krymskich oskarżonych przez władze ra-
dzieckie  o kolaborację  z Niemcami21.  Zgodnie  z tajnym  rozkazem
NKWD/NKGB 00419/00137 z 13 kwietnia 1944 ‒ r. Ławrientija Berii  Ludo-
wego Komisarza Spraw Wewnętrznych i Ludowego Komisarza Bezpieczeń-
stwa Państwowego ZSRR w sprawie zastosowania środków w celu oczysz-
czenia  Krymskiej  ASSR  z elementów  antysowieckich  oraz  decyzją

‒Przewodniczącego Państwowego Komitetu  Obrony ZSRR   Józefa  Stalina
z 11 maja 1944 r.  w sprawie Tatarów krymskich, 18 maja 1944 r.  oddziały
NKWD przystąpiły do brutalnej eksterminacji tej narodowości.  Dążono do
rozproszenia i wyniszczenia ludności tatarskiej poprzez deportacje do repu-

15 E. Kirimal, Eksterminacja Tatarów Krymskich…, s. 143–145.
16 4 lipca 1942 r. wojska niemieckie zdobyły Sewastopol,  po ośmiomiesięcznym oblężeniu rozpoczętym 30

października 1941 r.
17 E. Kirimal, Eksterminacja Tatarów krymskich…, s. 146; S. Chazbijewicz, Tatarzy Krymscy…, s. 74.
18 S. Chazbijewicz,  Tatarzy Krymscy…,  s. 74; M. Gołda-Sobczak,  Krym…, s. 132–133; S. Chazbijewicz,  Adwet

czyli powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległości państwa po II
wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 92.

19 J.  Sadłocha,  ‒Tatarzy  krymscy   zarys  historii  narodu,  13.07.2008 r.,  Portal  Spraw  Zagranicznych,
www.psz.pl/117-polityka/jaroslaw-sadlocha-tatarzy-krymscy-zarys-historii-narodu (dostęp: 1.10.2016).

20 Л Алексеева История инакомыслия в СССР Крымскотатарское движение за возвращение в Крым.  ,     .       ,
www.memo.ru/history/DISS/books/ALEXEEWA/ (dostęp: 22.03.2017).

21 W preambule do  Postanowienia  Narodowego Komitetu Obrony ZSRR z 11 maja 1944 r. zarzucono Tatarom
krymskim zdradę ojczyzny i kolaborację z okupantem. Постановление ГКО сс  № 5859-  “О крымских та  -
тарах", www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/440511.htm (dostęp: 2.10.2016).
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blik  radzieckich  Azji  Środkowej,  Uzbekistanu,  Kirgistanu,  Turkmenistanu,
Kazachstanu i innych odległych obwodów rosyjskich.

Wywózce  ludności  towarzyszyły  morderstwa,  zgwałcenia,  grabieże
i niszczenie mienia. Według danych NKWD deportowano 191 014 osób22. Za-
gładzie uległy ślady tatarskiej kultury. Deportowanym rekwirowano zbiory
dokumentów, książki,  dobra materialne. Niszczono kulturę materialną, ar-
chitekturę, cmentarze, a nawet naturalne elementy krajobrazu23. Zmianie na
rosyjskie uległy nazwy rejonów, miast i wsi. Deportacje powiązano z zaka-
zem powrotu na Krym.

W latach 1944–1945 w transporcie i miejscach przesiedlenia zmarło blisko
46,2% Tatarów krymskich24. Nieprzyjazny klimat, szerzący się głód i złe wa-
runkami  mieszkaniowe  (zakwaterowanie  w szopach,  oborach,  piwnicach,
ziemiankach) sprzyjały masowym chorobom i bardzo wysokiej śmiertelno-
ści25.  W miejscach zesłania władze radzieckie prowadziły antytatarską pro-
pagandę26.

Krym  zasiedlano  ludnością  rosyjską  i ukraińską27.  Według  spisu  po-
wszechnego z 1959 r. w populacji liczącej 996,8 tys. ludności Krymu nie wy-
stępowali  Tatarzy  krymscy,  natomiast  71,4%  stanowili  Rosjanie,  a 22,3%

‒Ukraińcy  w większości powojenni imigranci.
Polityczna odwilż po śmierci I Sekretarza KC KPZR Józefa Stalina skłoni-

ła  Prezydium Rady Najwyższej  ZSRR do wydania dekretu z 28 kwietnia
1956 r. o zniesieniu dodatkowych ograniczeń względem deportowanych Ta-
tarów  krymskich  i innych  wysiedlonych  narodów,  utrzymując  jednak
w mocy zakaz  ich powrotu na  Półwysep krymski28.  We wrześniu 1967 r.
uchwałą Prezydium Rady Najwyższej ZSRR O obywatelach narodowości tatar-
skiej,  byłych mieszkańcach Krymu i decyzją  O trybie wykonawczym artykułu 2
Uchwały Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 28 kwietnia 1956 roku, przywróco-

22 W okresie od maja do sierpnia 1944 r. w ramach akcji „dooczyszczenia” Krymu deportowano około 11 000
osób. S. Chazbijewicz, Tatarzy krymscy…, s. 89.

23 S. Chazbijewicz, Adwet czyli powrót…, s. 102–103.
24 Хроника текущих событий  Выпуск,  31, Обращение крымско татарского народа к -    XXIII съезду КПСС  ,

www.memo.ru/history/diss/chr/ (dostęp: 22.03.2017).
25 J. Sadłocha, Tatarzy krymscy…
26 12 listopada 2015 r. Rada Najwyższa Ukrainy uznała deportację Tatarów krymskich w 1944 r. za akt ludo-

bójstwa.  Постанова Верховної Ради України    № 792-VIII  “Про визнання геноциду кримськотатарсь-
кого народу”, № 49–50, ст. 469, zakon5.rada.gov.ua/laws/show/792-viii (dostęp: 2.10.2016).

27 Постановление ГОКО с  №  6372  “О переселении колхозников в районы Крыма     ” августа,  12   1944,
Постановление ГОКО с от гru.wikisource.org/wiki/ _ _№_6372 _ _12._08._44_ . (dostęp: 20.03.2017).

28 Указ Президиума ВС СССР    “О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар балкарцев       , ,
турок граждан СССР курдов хемшилов и членов их семей выселенных в период Великой Отече —  , ,     ,     -
ственной войны ” апреля,  28   1956,  www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/560428.htm (dostęp:
15.11.2017).
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no Tatarom krymskim prawa polityczne i kulturalne29. Z początkiem lat 70-
tych XX w. nastąpiły pierwsze powroty wysiedleńców na Krym, a w latach
następnych przybrały charakter masowy30.

26 kwietnia 1954 r. terytorium Półwyspu krymskiego na podstawie decy-
zji Prezydium Rady Najwyższej ZSRR zostało przekazane z Rosyjskiej FSRR
i włączone do Ukraińskiej SRR jako jeden z 26 obwodów31. Formalną okazją
do cesji były obchody rocznicy trzechsetlecia przyjęcia ugody z 18 stycznia
1654 r. w Perejasławiu, na mocy której Ukraina została poddana władzy cara
Rosji32. Faktycznie Krym w powojennym dziesięcioleciu (1944–1954) był re-
gionem  wyludnionym,  zrujnowanym,  niedoinwestowanym  i zubożałym33.
Szansą na rozwój Półwyspu było zintegrowanie jego gospodarki z przyległy-
mi obwodami chersońskim i mikołajowskim Ukraińskiej SRR. Leżący na Pół-

29 Podano za: A. Kaźmierak, Media Tatarów krymskich…, s. 144; B. Wroniszewska, Autonomiczna Republika Kry-
mu – pogranicze ukraińsko-rosyjskie, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, 2014, t. 2, Nr 1, s. 105.

30 Szerzej: Крымскотатарское движение за возвращениев Крым, old.memo.ru/history/DISS/books/ALE-
XEEWA/ (dostęp: 23.04.2017).

31 Закон СССР от   26.04.1954  “О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской         
ССР”; Закон СССР от   26.04.1954 “Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР      ” За, -
кон РСФСР от   02.06.1954 “О внесении изменений и дополнений в статью Конституции Основно       14  ( -
го Закона РСФСР )  ” Закон УССР от,     17.06.1954  “О внесении изменений и дополнений в статью       18
Конституции Основного Закона Украинской ССР (  )   ”, ru.wikisource.org/wiki Закон СССР от/ _ _ _26.

О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР04.1954_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (dostęp:
20.03.2017).

32 L. Podhorecki, Dzieje Ukrainy, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014, s. 118–125.
33 V. Zagórowska, Status prawny…, s. 136–137.
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Rysunek 1. Udział procentowy Tatarów krymskich w ogólnej liczbie ludności Krymu.

Źródło: opracowanie własne.



wyspie uforty[kowany Sewastopol decyzją z 29 października 1948 r. został
wydzielony  z Krymu  i stanowił  samodzielne  centrum  administracyjno-
-gospodarcze podporządkowane centralnie34.

W procesie rozpadu ZSRR 24 sierpnia 1991 r. Ukraina ogłosiła Akt Niepod-
ległości, przestając być częścią Związku Radzieckiego35. ZSRR opuściła w gra-
nicach terytorialnych zajmowanych przez Ukraińską SRR wraz z terytorium
Półwyspu  krymskiego.  Sewastopol  utrzymał  status  miasta  wydzielonego.
W ‒ ramach autonomii na Krymie funkcjonował parlament lokalny  Rada Naj-

‒wyższa oraz lokalny rząd. Obowiązywała Konstytucja ARK  ostatnia z 21
października 1998 r.36.

14 listopada 1989 r. Rada Najwyższa ZSRR wydała deklarację potępiającą
deportacje narodów37.  Następnie Rada Najwyższa i Rada Ministrów ZSRR
przyjęły  kolejne  akty  prawne  mające  usprawnić  powrót  Tatarów  krym-
skich38. Pomimo stanowiska władz centralnych Ukraińskiej SRR, władze lo-

‒kalne Krymu  również po 1989 ‒ r.  utrudniały powrót rodzin tatarskich do
dawnych miejsc zamieszkania w szczególności, hamując ich osiedlanie się na
południowym wybrzeżu. Tatarzy zmuszeni byli do akceptowania tych wa-
runków, osiedlając się przede wszystkim w pasie Bakczysaraj – Stary Krym –
Kercz39. Do listopada 1991 r. reemigrowało na Krym blisko 152 tys. Tatarów
krymskich40. Powroty ułatwiło porozumienie z 9 października 1992 r. dzie-
sięciu  państw Wspólnoty  Niepodległych  Państw w sprawach związanych

34 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от октября года      29  1948  № 761/2 “Севастополя в само  -
стоятельный административно хозяйственный центр -  ”, ru.wikisource.org/wiki/
Указ Президиума ВС РСФСР от_ _ _ _ _29.10.1948_No._761/2 (dostęp: 20.03.2017). Status miasta wydzielonego
utrzymała Konstytucja Ukrainy.

35 Актпроголоше ннянезалежності України  , 2408.1991 r., ЦДАВО України ф оп спр арк  ,  .  1, . 16, . 4630, . 2,
www.archives.gov.ua/Sections/Nezalezhnist/D-[les-4.php?15 (dostęp: 12.03.2017).

36 Конституция Автономной Республики Крым   ,  21.09.1998 r., sevkrimrus.narod.ru/ZA-
KON/1998konst.htm (dostęp: 23.04.2017). Podano za: Nowa Encyklopedia Powszechna, tom 3 I-Ł, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 575–576; W. Łysek,  Problem Krymu w relacjach rosyjsko-ukraińskich,
„Pressje”, teka XV, 2009, s. 153–154, pressje.pl/media/pressje_shop/article/article_15_issue9.pdf (dostęp:
23.04.2017).

37 Декларация Верховного Совета СССР    “О признании незаконными и преступными репрессивных ак      -
тов против народов подвергшихся насильственному переселению и обеспечении их прав  ,   ,    ”, ноя 14 -
бря 1989, www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/67942 (dostęp: 20.03.2017).

38 Постановлениe Верховного Совета СССР от ноября г     28  1989 .  “О выводах и предложениях комиссий    
по проблемам советских немцев и крымскотатарского народа      ” постановлени, e от июля г  11  1990 . N
666  “О первоочередных мерах по решению вопросов связанных с возвращением крымских татар в     ,       
Крымскую область ”, zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0666400–90 (dostęp: 1.05.2017). II Kurułtaj Narodu
Krymskotatarskiego w Odezwie Kurułtaju do narodu krymskotatarskiego z 29 czerwca 1991 r. uznał wyda-
ne przez władze ZSRR akty ustawodawcze za pozorowane i nie zapewniające przywrócenia praw Tatarów
krymskich, przyjmując, że „obecne władze Krymu wszelkimi sposobami przeciwdziałają procesowi powro-
tu”. Сессии Курултая крымскотатарского народа   Декларация о национальном суверенитете крымско,     -
татарского народа , qtmm.org сессии курултая/ -  (dostęp: 1.05.2017).

39 T. A. Olszański, Tatarzy Krymscy po aneksji półwyspu przez Rosję, „Komentarze OSW” z 12 lipca 2014 r.
40 V. Zagórowska, Status prawny…, s. 128.
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z przywróceniem  praw  deportowanych  mniejszości  narodowych  i naro-
dów41. Według spisu powszechnego Ukrainy z 2001 r. na Półwyspie krym-
skim mieszkało już 243,4 tys. Tatarów krymskich (12%), a ich populacja na
Krymie rosła i do 2013 r. powróciło 265985 osób tej narodowości42. Po aneksji
Krymu według spisu ludności przeprowadzonego we wrześniu 2014 r. przez
Federację Rosyjską liczba Tatarów krymskich spadła do 232 340 (10,17%)43.
Wiązało  się  to  z opuszczaniem  Krymu  od  początku  okupacji,  zwłaszcza
z powodu  niechęci  życia  pod  jurysdykcją  Federacji  Rosyjskiej,  strachem
przed prześladowaniami na tle etnicznym i religijnym, z powodu gróźb i ata-
ków, uchylania się od poboru do armii rosyjskiej oraz zapisania do ukraiń-
skich placówek edukacyjnych.

Wysiedleni  Tatarzy i ich potomkowie  po powrocie  na  Krym napotkali
jednak liczne problemy natury ekonomicznej i formalno-prawnej, np. utrud-
nienia w uzyskaniu prawa pobytu i obywatelstwa, pracy zarobkowej, przy-
działu gruntów pod zabudowę, opieki zdrowotnej, oświaty czy tolerancji ze
strony zamieszkałych tam innych narodów44. Od 2005 r. Tatarzy krymscy za-

‒ ‒częli osiedlać się na terenach nadmorskich  na ogół nielegalnie  zajmując
tereny nieprzeznaczone pod zabudowę45.  Ukraina,  która  w masie upadło-
ściowej po ZSRR przejęła Półwysep krymski z dużymi problemami radziła
sobie z postępującym powrotem jego prawowitych mieszkańców na tereny
skolonizowane i zasiedlone.

3. Aneksja Półwyspu krymskiego przez Federację Rosyjską
Protest EuroMajdanu, który wybuchł 21 listopada 2013 r. w Kijowie do-

prowadził w lutym 2014 r. do delegitymizacji „reżymu Wiktora Janukowy-
cza”. Podjęto próbę zniesienia statusu języka rosyjskiego jako o[cjalnego ję-
zyka regionalnego na blisko połowie terytorium kraju poprzez likwidację
ustawy o językach regionalnych, co Rosjanie ukraińscy i ludność rosyjskoję-
zyczna Ukrainy uznała za zagrożenie ich praw i wolności. Zmiany te uak-
tywniły  w południowo-wschodnich  obwodach Ukrainy  protesty  prorosyj-

41 Соглашение по вопросам связанным с восстановлением прав депортированных лиц национальных  ,       , 
меньшинств и народов  , zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_090 (dostęp: 12.05.2017).

42 The integration of formerly deported people in Crimea, Ukraine, Needs assessment, August 2013, OSCE High Com-
missioner on National Minorities, s. 3, www.osce.org/hcnm/104309?download=true (dostęp: 12.05.2017).

43 Население Крыма и Севастополя:  численность,  национальный состав, 14.07.2017 r.,  www.
statdata.ru/naselenie-krima-i-sevastopolya (dostęp: 1.10.2017).

44 E. Januła, M. Kasińska,  Wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmiany przynależności terytorialnej
Krymu, [w:] R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska (red.red.), Czas Euromajdanu, Wydawnictwo Europej-
skie Centrum Analiz Geopolitycznych Warszawa 2014, s. 441.

45 T.A. Olszański, Tatarzy Krymscy po aneksji…, „Komentarze OSW”, 12 lipca 2014 r.
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skie, zwane AntyMajdanem lub rosyjską wiosną, których uczestnicy doma-
gali się unieważnienia skutków EuroMajdanu w Kijowie46.

Na  Krymie  wystąpiły  intensywne  tendencje  separatystyczne  ludności
prorosyjskiej,  wspieranej  przez  Federację  Rosyjską.  20  lutego  2014 r.  Siły
Zbrojne FR rozpoczęły inwazję na Półwysep Krymski. Mniejszości: ukraiń-
ska  i krymskotatarska  optowały  za  integralnością  terytorialną  Ukrainy.
W stolicy Autonomicznej Republiki  Krymu (ARK) Symferopolu 26 lutego
2014 r. doszło do manifestacji zwolenników, jak i przeciwników nowej wła-
dzy  w Kijowie.  W demonstracji  manifestującej  jedność  Krymu z Ukrainą
przewodzili Tatarzy krymscy47.

27 lutego 2014 r. napastnicy w nieoznakowanych mundurach zajęli parla-
ment  ARK,  który  następnie  zdymisjonował  dotychczasowy  rząd  krymski
i zapowiedział referendum w sprawie rozszerzenia autonomii48. Równocze-
śnie prorosyjskie Siły Samoobrony Krymu i żołnierze Sił Zbrojnych Federacji
Rosyjskiej (SZ FR) otoczyli, zablokowali i przejęli kontrolę nad budynkami
Rady Ministrów i innymi budynkami rządowymi, bazami wojskowymi, lot-
niskami i mediami. Medżlis Narodu Krymskotatarskiego sprzeciwił się refe-
rendum, wzywając do jego bojkotu, zdecydowanie potępiając agresję ze stro-
ny Rosji oraz plany aneksji  Krymu49.  1 marca 2014 r.  prezydent Władimir
Putin wystąpił do Rady Federacji o wyrażenie zgody na użycie SZ FR na te-
rytorium Ukrainy.  Rada Federacji  przyjęła  wniosek jednogłośnie. W kolej-
nych dniach żołnierze rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, formacje SZ FR prze-
rzucone na Krym oraz Siły Samoobrony Krymu zajęli ukraińskie jednostki
wojskowe na Krymie i siedziby organów władzy publicznej Ukrainy50.

46 A. Gladii, KonEikt zbrojny w Donbasie w latach 2014/2015 – rozłam wewnętrzny czy ukraińsko-rosyjska wojna? Sce-
nariusze dalszego rozwoju konEiktu, „Przegląd Strategiczny”, 2017, Nr 10, s. 102.

47 Ukraina: Niepokój na Krymie. Rosyjscy żołnierze przyjechali do Jałty, wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-niepo-
koj-na-krymie-rosyjscy-zolnierze-przyjechali-do-jalty/pejv1 (dostęp: 28.04.2017); „Krym to Ukraina”, „Krym

‒to Rosja”  pikieta przed parlamentem na Krymie, wiadomosci.wp.pl/krym-to-ukraina-krym-to-rosja-pikieta-
przed-parlamentem-na-krymie-6031322883457665a (dostęp: 28.04.2017); Demonstracje zwolenników i przeciw-
ników jedności Krymu z Ukrainą, fakty.interia.pl/raporty/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-
demonstracje-zwolennikow-i-przeciwnikow-jednosci-krymu,nId,1112279 (dostęp: 28.04.2017).

48 Krym:  Uzbrojeni  napastnicy  okupują  parlament.  Nad  budynkiem  powiewa  Eaga  Rosji,
www.wprost.pl/437807/Krym-Uzbrojeni-napastnicy-okupuja-parlament-Nad-budynkiem-powiewa-Paga-
Rosji (dostęp: 29.04.2017); Uzbrojeni ludzie zajęli budynki parlamentu i rządu na Krymie – Relacja na żywo, nieza-
lezna.pl/52302-uzbrojeni-ludzie-zajeli-budynki-parlamentu-i-rzadu-na-krymie-relacja-na-zywo  (dostęp:
29.04.2017). W relacji tej zacytowano wypowiedź przewodniczącego Medżlisu (parlamentu) krymskich Ta-
tarów Refata Czubarowa: „Nasza pamięć o krzywdach, które wyrządziła nam Rosja, sięga daleko”.

49 Tatarzy bojkotują plebiscyt; komisje nie mogą pracować, 16.03.2014, www.tvp.info/14408688/tatarzy-bojkotuja-
plebiscyt-komisje-nie-moga-pracowac (dostęp: 29.04.2017); Spór o referendum na Krymie. Apel Tatarów, wiado-
mosci.onet.pl/spor-o-referendum-na-krymie-apel-tatarow/r5gq8 (dostęp: 29.04.2017);  Ukraina: Tatarzy boj-
kotują referendum na Krymie, www.rmf24.pl/raporty/raport-ukraina/fakty/news-ukraina-tatarzy-bojkotuja-
referendum-na-krymie,nId,135872 4 (dostęp: 29.04.2017).
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Nieuznawana przez Ukrainę Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki
Krymu i Rada Miasta Sewastopola 11 marca 2014 r. przyjęły wspólną dekla-
rację niepodległości. Wyraziły jednocześnie dążenie do integracji z Federacją
Rosyjską i proklamowały powstanie państwa Republika Krymu. Przeprowa-
dzone 16 marca 2014 r. referendum na Krymie, z wynikiem poparcia blisko
97% za wejściem w skład Federacji Rosyjskiej,  władze Ukrainy, UE i ONZ
uznały za niezgodne z Konstytucją Ukrainy, jak i Konstytucją Autonomicznej
Republiki Krymu oraz ogólnymi normami konstytucyjnymi, a nade wszyst-
ko z prawem międzynarodowym51.

21 marca 2014 r. parlament Rosji ostatecznie raty[kował umowę o przyłą-
czeniu Krymu do Federacji Rosyjskiej, podpisaną wcześniej 18 marca w Mo-
skwie przez prezydenta Władimira Putina i przedstawicieli lokalnych władz
Republiki  Krymu52.  Jej  postanowienia  zakładały pełną  integrację  Półwyspu
z Federacją Rosyjską. W połowie marca rząd ukraiński zaczął wycofywać swo-
je oddziały stacjonujące w bazach na Krymie53. 11 kwietnia 2014 r. parlament
anektowanej Republiki  Krymu przyjął  nową Konstytucję stanowiącą teryto-
rium Republiki nieodłączną częścią terytorium Federacji Rosyjskiej54. Ustawa
zasadnicza przewidywała pełną integrację z Rosją do 1 stycznia 2015 r.55

20 marca 2014 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o gwarancjach
praw narodu krymskotatarskiego w państwie ukraińskim. W art. 1 przyznano

50 E. Januła, M. Kasińska,  Wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania…, s. 441–457;  Niejasna sytuacja na
Krymie.  Rosyjscy  żołnierze  zajęli  lotnisko  w Sewastopolu?  Flota  Czarnomorska  zaprzecza,
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15540684,Niejasna_sytuacja_na_Krymie__Rosyjscy_zolnie-
rze_zajeli.html (dostęp: 29.04.2017);  Rosjanie przejmują Krym, a Ukraina wszczęła procedurę ekstradycji Januko-
wycza, www.gazetaprawna.pl/artykuly/780912,rosjanie-blokuja-lotniska-na-krymie-kreml-szykuje-sie-do-
przejecia-krymu.html (dostęp: 29.04.2017).

51 Rezolucja  68/262  Zgromadzenia  Ogólnego  ONZ,  U.N.  Doc.  A/RES/68/262,  Integralność  Terytorialna  Ukrainy,
27.03.2014 r.; Rada Europy, Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka), Opi-
nia na temat „Czy Decyzje Podjęte przez Radę Najwyższą Autonomicznej Republiki Krymu na Ukrainie o Zorganizo-
waniu Referendum dotyczącego Stania się Częścią Terytorium Federacji Rosyjskiej i Przywrócenia Konstytucji Kry-
mu z 1992 jest Zgodne z Normami Konstytucyjnymi”, CDL-AD(2014)002 (21–22.03.2014 r.); Komisja Europejska
ds. Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka) w Radzie Europy w Opinii Nr 762/2014 wydanej 21–22
marca 2014 r. uznała, że referendum naruszyło Konstytucję Ukrainy, a okoliczności na Krymie nie pozwala-
ły  na  przeprowadzenie  referendum  zgodnie  z europejskimi  standardami  demokratycznymi  (CDL-
-AD(2014)002),  www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdjle=CDL-AD(2014)002-e  (do-
stęp: 20.04.2017);  Rok od inwazji tzw. zielonych ludzików na Krym www.radiopik.pl/3,27507,rok-od-inwazji-
tzw-zielonych-ludzikow-na-krym (dostęp: 15.04.2015); Ukraina: „Snajperami na Majdanie dowodził doradca Pu-
tina”, www.rmf24.pl/raport-ukraina/fakty/news-ukraina-snajperami-na-majdanie-dowodzil-doradca-puti-
na,nId,1674998 (dostęp: 20.04.2015).

52 Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Рес            -
публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов         марта г,  18   2014  .
kremlin.ru/events/president/news/20605 (dostęp: 28.04.2017).

53 Report of the International Criminal Court on Preliminary Examination Activities  2016,  § 157 s. 35 www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf (dostęp: 29.04.2017).

54 Конституция Республики Крым  Статья,  1.3, rk.gov.ru/rus/info.php?id=623228 (dostęp: 22.04.2017).
55 Crimea's  Parliament  Adopts  pro-Russia  Constitution, www.haaretz.com/world-news/1.585185 (dostęp:

28.04.2017).
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Tatarom krymskim status rdzennej ludności Ukrainy z zapewnieniem zacho-
wania i rozwoju etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej tożsamości. Doko-
nano uznania Medżlisu jako organu Kurułtaju będącego najwyższym orga-
nem przedstawicielskim Narodu Krymskotatarskiego (art. 3)56.

Po aneksji Półwyspu krymskiego Rada Najwyższa Ukrainy 15 kwietnia
2014 r. przyjęła ustawę o zapewnieniu praw i swobód obywateli oraz wpro-
wadziła reżim prawny na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy57.
Za początkową datę okupacji uznano 20 lutego 2014 r. Rada Najwyższa po-
twierdziła  przynależność  do  Ukrainy  terytoriów  okupowanych:  Autono-
micznej  Republiki  Krymu  wraz  z Sewastopolem,  przestrzeni  powietrznej
nad nimi,  wód wewnętrznych i szelfu kontynentalnego wokół  Półwyspu.
W ustawie określono formalne obowiązywanie  reżimu prawnego Ukrainy
na tych terytoriach oraz potwierdzono gwarancje praw i swobód obywatel-
skich wynikających z Konstytucji i ustaw Ukrainy. Ustawa stwierdziła doko-
nanie zbrojnej agresji przez Federację Rosyjską (art. 2) i jej odpowiedzialność
za naruszanie praw człowieka, znajdującą się tam spuściznę kulturalną oraz
szkody wyrządzone na terytoriach okupowanych.

Z kolei Prezydent FR po aneksji Krymu 21 kwietnia 2014 r. wydał w po-
rozumieniu  z władzami  Republiki  Krymu  dekret  o rehabilitacji  narodu
krymskotatarskiego i pomocy publicznej dla ich ożywienia i rozwoju58. De-
kret miał przywrócić sprawiedliwość historyczną i wyeliminować skutki de-
portacji ludności z terytorium Krymskiej Autonomicznej SRR. Przewidywał
uproszczoną procedurę rejestracji praw do nieruchomości, wspieranie two-
rzenia  i rozwoju  autonomii  narodowo-kulturalnej,  innych  dobrowolnych
zrzeszeń oraz organizacji, zapewnienie  podstawowego wykształcenia w ję-
zykach mniejszości, rozwój rzemiosła i tradycyjnych form gospodarowania
(art. 1 lit. a-d).

10 grudnia 2014 r. Rada Republiki Krymskiej przyjęła ustawę w sprawie
środków pomocy społecznej dla pewnych kategorii obywateli i osób zamiesz-
kałych na  terytorium Republiki  Krymskiej,  która  uprawnia  Tatarów krym-
skich do świadczeń przewidzianych przez rosyjskie ustawodawstwo dotyczą-

56 Постанова Верховної Ради УкраїниПроЗаяву Верховної Ради України щодо гарантії правкримськота-
тарського народу у складі Української Держави, (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 15, ст.581),
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1140–18 (dostęp: 22.03.2017).

57 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території            
України квітня року, 15  2014 , zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 (dostęp: 22.03.2017).

58 Указ Президента Российской Федерации О мерах по реабилитации армянского болгарского    № 268 “     , ,
греческого крымско татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения, -         
и развития апреля В редакции Указа Президента Российской Федерации от г ”, 21  2014,        12.09.2015 . N
458, kremlin.ru/acts/bank/38356 (dostęp: 20.03.2017).
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ce o[ar represji politycznych59. Udzielono zezwolenia na budowę centralnego
meczetu w Symferopolu, a święta muzułmańskie Eid Al-Adha i Eid al-Fitr zo-
stały uznane za o[cjalne święta w Republice Krymu. Przyjęto Federalny pro-
gram rozwoju społecznego i ekonomicznego Republiki Krymu i Sewastopola
do roku 2020. Przewiduje on przyznanie w ciągu pięciu lat ponad 10 mln rubli
na działania skierowane na etniczne, kulturowe i duchowe odrodzenie naro-
dów ormiańskiego, bułgarskiego, greckiego, krymskotatarskiego i niemieckie-
go oraz na rzecz poprawy infrastruktury socjalnej Republiki Krymu i miasta
Sewastopol60.

Konstytucja z 11 kwietnia 2014 r. określa Republikę Krymu jako demo-
kratyczne państwo prawne w Federacji Rosyjskiej (art. 1.1) dla którego prawa
i wolności człowieka są największą wartością. Natomiast obowiązkiem Re-
publiki  Krymu  i jej  organów  publicznych  jest  uznanie,  przestrzeganie
i ochrona praw oraz wolności człowieka i obywatela (art. 3). Są one gwaran-
towane zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami i normami prawa mię-
dzynarodowego (art. 12.1). Prywatne, państwowe, komunalne i inne formy
własności są uznawane i podlegają równej ochronione (art. 5.1).

4. Standardy MPHKZ obowiązujące na okupowanym 

Półwyspie Krymskim
Społeczność międzynarodowa rezolucją 71/205 Zgromadzenia Ogólnego

NZ z 16 grudnia 2016 r. poświęconą Sytuacji praw człowieka w Autonomicznej
Republice Krymu i Sewastopolu (Ukraina) wezwała Federację Rosyjską jako wła-
dzę  okupacyjną  do  przestrzegania  wszystkich  zobowiązań  wynikających
z obowiązującego  prawa  międzynarodowego61.  Potępiła  naruszenia  praw,
działania i praktyki dyskryminacyjne stosowane przez rosyjskie władze oku-
pacyjne wobec mieszkańców tymczasowo okupowanego Krymu, w tym wo-
bec Tatarów krymskim oraz Ukraińców i osób należącym do innych grup et-
nicznych i religijnych62.

Federacja Rosyjska nie zastosowała się do rezolucji 71/205 Zgromadzenia
Ogólnego NZ. Sytuacja w Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewa-
stopol uległa dalszemu pogorszeniu, na co wskazywały raporty ONZ, wyda-
ne zgodnie z tą rezolucją. Ujawniły one znaczne pogorszenie sytuacji w za-
kresie  praw  człowieka  pod  okupacją  Federacji  Rosyjskiej,  a naruszenia

59 Закон Республики Крым ЗРК от года О мерах социальной поддержки отдель   № 35 — /2014  10.12.2014  «     -
ных категорий граждан и лиц проживающих на территории Республики Крым    ,     ».

60 High  Commissioner  for  Human  Rights  of  the  Russian  Federation  Report  2014,  s. 100,
eng.ombudsmanrf.org/www/upload/[les/doklad_eng_2014.pdf (dostęp: 10.09.2017).

61 UN General Assembly Resolution 71/205, UN Doc. A/RES/71/205, Situation of Human Rights in the Auton-
omous Republic of Crimea and the City of Sevastopol (Ukraine), 19.12.2016 r., § 2 (a).

62 Ibidem, § 1.
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nieproporcjonalnie dotknęły Tatarów krymskich63. 19 grudnia 2017 r. Zgro-
madzenie Ogólne ONZ przyjęło kolejną rezolucję 72/190 dotyczącą Sytuacji
praw człowieka w Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol, Ukraina64.
Rezolucja wezwała Federację Rosyjską do wykonania decyzji Międzynarodo-
wego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w sprawie Ukrainy przeciwko Rosji
nakazującej zastosowanie środków mających na celu ochronę i zabezpiecze-
nie praw Ukraińców i Tatarów krymskich na terytorium Krymu. Ponadto
Rosja powinna powstrzymać się od restrykcyjnych działań na Krymie wobec
Tatarów krymskich, umożliwić działalność Medżlisu i zapewnić dostępność
edukacji w języku ukraińskim. W rezolucji ponownie wezwano Rosję do za-
pewnienia dostępu międzynarodowym misjom monitorującym sytuację na
Krymie.  W rezolucji  stwierdzono,  że  istnieje  „międzynarodowy  konPikt
zbrojny” między Rosją i Ukrainą, a Rosja ma status „państwa okupacyjne-
go”. Podobnie  w sprawozdaniu  Międzynarodowego  Trybunału  Karnego
(MTK) ze wstępnych badań dochodzeniowych za 2016 r. sytuację na Krymie
i w Sewastopolu zakwali[kowano jako  międzynarodowy konPikt  zbrojny
pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą, uznając istniejący stan na Półwy-
spie krymskim jako faktyczny, trwały stan okupacji65.

Zgodnie z art. 2 wspólnym dla czterech Konwencji genewskich z 12 sierp-
nia 1949 r. dotyczących ochrony o[ar wojny66, a także zbieżnym z nim art. 18
ust. 2 Konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie kon-
Piktu  zbrojnego67,  okupacja  wojskowa  istnieje  niezależnie  od  skali  oporu
zbrojnego stawianego podczas opanowywania danego terytorium68, a Kon-
wencje te mają zastosowanie „we wszystkich przypadkach okupacji całości
lub części terytorium jednej z Wysokich Umawiających się Stron, nawet gdy-

63 General Assembly Adopts 59 Third Committee Draft Resolutions, Defers Action on 4 Closely Watched Texts, amid
Discord over Agreed Language, www.un.org/press/en/2017/ga11993.doc.htm (dostęp: 10.01.2018).

64 A/RES/72/190, Situation of human rights  in the  Autonomous  Republic  of  Crimea and the city  of  Sevastopol,
Ukraine  19 December  2017.  Za przyjęciem rezolucji  głosowało 70 krajów,  26 krajów sprzeciwiło  się,  a 76
wstrzymało się od głosu. Przeciwko były m.in. Rosja, Chiny, Białoruś, Indie, Serbia, Armenia, Kuba, Iran,
Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Republika Południowej Afryki i inne.

65 Report of the International Criminal Court on Preliminary Examination Activities 2016, § 158 s. 35–36 www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf (dostęp: 12.11.2017).

66 Konwencja genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu (I konwencja
genewska (KG I)), Konwencja genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych (KG II),
Konwencja genewska o traktowaniu jeńców wojennych (KG III), Konwencja genewska o ochronie osób cy-
wilnych podczas wojny (KG IV), (Dz.U. z 1956, Nr 38, poz. 171, załącznik).

67 Dz.U. z 1957, Nr 46, poz. 212, załącznik.
68 „(…) okupantem w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego jest się zarówno w przypadku legal-

nego, jak i nielegalnego użycia siły zbrojnej wobec innego podmiotu terytorialnego, którego skutkiem jest
sprawowanie wbrew woli zwierzchnika terytorialnego efektywnego władztwa”, cyt. za: R. Kwiecień, Oku-
pacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, nowe tendencje, „Annales Universitatis Mariea
Curie-Skłodowska”, LX1, s. 77.
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by ta okupacja nie napotykała żadnego zbrojnego oporu”. Okupacja wojsko-
wa zatem zawiera się w pojęciu „międzynarodowego konPiktu zbrojnego”.

Międzynarodowe prawo humanitarne  konPiktów zbrojnych (MPHKZ),
mając  ponadpaństwowy charakter,  zostało  ustanowione  na  czas  konPiktu
zbrojnego, by chronić jednostki ludzkie przed naruszeniami ich praw i wol-
ności. Uaktywnia się wraz z wybuchem konPiktu zbrojnego. Prawo okupacji
(law of military occupation) obowiązuje od chwili przejęcia przez obce wojska
faktycznej kontroli nad terytorium i zamieszkałą tam ludnością. W okresie
okupacji następuje faktyczne przejście władzy z rąk legalnego rządu do rąk
okupanta69.  Fakt  ten nie  ma jednak wpływu na  ciągłość  prawną państwa
okupowanego. Tymczasowy charakter okupacji powoduje, że państwo, któ-
rego terytorium jest okupowane zachowuje prawa suwerenne do okupowa-
nego terytorium70. Państwo okupujące nie nabywa suwerenności nad teryto-
rium  okupowanym.  Ma  jedynie  status  administratora  i tymczasowego
użytkownika terytorium71. Jego obowiązkiem pozostaje przestrzeganie pra-
wa zastanego,  obowiązującego na  terytorium okupowanym „z  wyjątkiem
bezwzględnych przeszkód”72.  Celem prawa okupacji wojskowej jest zacho-
wanie status quo ante zajętego terytorium73.

Suwerenność pozostaje tam, gdzie istniała zanim terytorium znalazło się
pod okupacją, mimo że legalny rząd nie jest w stanie wykonywać swej wła-
dzy na okupowanym terytorium. Nawet brak prawowitych władz państwo-
wych lub lokalnych skutkujący długotrwałą okupacją nie powoduje utraty
suwerenności przez państwo. Na mocy art. 4 Protokołu Dodatkowego I do
Konwencji genewskich z 1949 r. dotyczącego ochrony o[ar międzynarodo-
wych konPiktów zbrojnych z 1977 r. (PD I)74 okupacja terytorium i stosowane
prawa  okupacji  nie  mają  wpływu  na  status  prawny takiego  terytorium75.
Działania władz okupacyjnych zmierzające  do ustanowienia suwerenności
nad terytoriami okupowanymi lub ich aneksji stanowią pogwałcenie prawa
międzynarodowego i są w świetle tego prawa bezskuteczne76. Kluczowe dla

69 Załącznik do konwencji: Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej (Regulamin haski z 1907),
Haga, 18 października 1907 r., art. 42.

70 M. Flemming, Okupacja wojskowa. Zarys zasad ogólnych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 1974, Nr 3, s. 365.
71 Regulamin haski z 1907 r., art. 55.
72 Ibidem, art. 43.
73 M. Marcinko, Kwestia stosowania prawa okupacji wojennej w operacjach ONZ, „Polski Rocznik Praw Człowieka i

Prawa Humanitarnego”, 2011, Nr 2, s. 242.
74 Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony o[ar międzynaro-

dowych konPiktów zbrojnych, Genewa, 8 czerwca 1977 r., (Dz.U. z 1992, Nr 41, poz. 175, załącznik).
75 M. Marcinko, Główne założenia międzynarodowego prawa humanitarnego konEiktów zbrojnych, [w:] Z. Falkowski,

M. Marcinko (red.),  Międzynarodowe prawo humanitarne konEiktów zbrojnych, Wydawnictwo Wojskowe Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014, s. 36–38; M. Marcinko, Kwestia stosowania…, s. 219–222.

76 R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Wydawnictwo MON, Warszawa 1982, s. 235.
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MPHKZ unormowania prawne dotyczące okupacji zostały zawarte w Dziale
III Regulaminu haskiego z 18 października 1907 r. (KH IV)77, w IV Konwencji
genewskiej  o ochronie  osób cywilnych podczas wojny (KG IV),  Tytule III,
Dziale I Postanowienia wspólne dla terytoriów stron w konPikcie i teryto-
riów okupowanych i Dziale III Terytoria okupowane78 oraz w PD I w Części
IV, Dziale III, Rozdziale I Zakres stosowania oraz ochrona osób i dóbr.

Art. 46 KH IV i art. 27 KG IV zapewniają osobom podlegającym ochronie
we wszelkich okolicznościach prawo do poszanowania  ich osoby,  honoru,
praw rodzinnych, przekonań i praktyk religijnych, zwyczajów oraz obycza-
jów. Osoby te winny być zawsze traktowane w sposób humanitarny i chro-
nione,  zwłaszcza  przed  aktami  gwałtu  i zastraszania,  przed  zniewagami
i ciekawością publiczną. Art.  75 ust.  1 PD I przyznaje gwarancje równego
traktowania we wszelkich okolicznościach bez rozróżnienia na niekorzyść ze
względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię lub wierzenia, poglądy poli-
tyczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie
lub inne cechy albo też ze względu na jakiekolwiek inne podobne kryteria.

Zgodnie z art. 70 KG IV, osoby podlegające ochronie nie mogą być aresz-
towane, ścigane lub skazane przez Mocarstwo okupacyjne za czyny popeł-
nione lub za opinie wypowiedziane przed okupacją. Sądy mogą stosować
tylko przepisy prawne wcześniejsze od daty przestępstwa i zgodne z ogólny-
mi zasadami prawa (art. 67 KG IV). Natomiast przepisy karne nie mogą dzia-
łać wstecz i obowiązują dopiero po ich ogłoszeniu i podaniu do wiadomości
ludności w jej  własnym języku (art.  65 KG IV).  Władze okupacyjne mogą
w przypadku naruszenia przepisów karnych przekazać oskarżonego swoim
sądom wojskowym, nie politycznym i prawidłowo ustanowionym, pod wa-
runkiem, że mają one siedzibę w kraju okupowanym (art. 66 KG IV). Zabro-
nione pozostaje dokonywanie przymusowych przesiedleń zarówno indywi-
dualnych, jak i masowych, w tym deportacje osób podlegających ochronie
z terytorium okupowanego na terytorium okupanta bez względu na powo-
dy (art. 49 KG IV). Ustawodawstwo karne terytorium okupowanego pozosta-
nie w mocy z wyjątkiem przypadków, w których będzie ono uchylone lub
zawieszone przez Mocarstwo okupacyjne, o ile stanowi ono groźbę dla bez-
pieczeństwa tego Mocarstwa lub przeszkodę dla stosowania niniejszej Kon-
wencji. Z zastrzeżeniem tego ostatniego względu i konieczności zapewnienia
skutecznego wymiaru sprawiedliwości sądy terytorium okupowanego będą

77 Konwencja  dotycząca  praw i zwyczajów  wojny  lądowej  (IV  Konwencja  haska),  Haga,  18  października
1907 r. Załącznik do konwencji: Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej (Regulamin haski
z 1907), (Dz.U. z 1927, Nr 21, poz. 161).

78 Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (KG IV), (Dz.U. z 1956, Nr 38, poz. 171, załącz-
nik).
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nadal sądziły wszystkie sprawy o przestępstwa przewidziane w tym ustawo-
dawstwie (art. 64 KG IV).

W art. 33 KG IV zabroniono stosowania wobec ludności cywilnej na tery-
toriach okupowanych wszelkich środków zastraszania lub terroryzowania.
Zabronione są wszelkie inne akty brutalności ze strony funkcjonariuszy cy-
wilnych lub wojskowych (art. 32 KG IV). Wobec osób podlegających ochronie
humanitarnej nie mogą być stosowane tortury, w szczególności w celu uzy-
skania wiadomości od nich lub od osób trzecich (art. 31 KG IV). Art. 75 ust. 2
PD I zakazuje zamachów na życie,  zdrowie albo równowagę [zyczną lub
psychiczną, a w szczególności zabójstw, tortur we wszelkich postaciach nie-
zależnie  od tego,  czy dokonane zostaną  przez  funkcjonariuszy cywilnych
czy wojskowych. Zabronione są również groźby popełnienia ww. czynów.

Tymczasowy charakter okupacji przesądza o niedopuszczalności narzu-
cania de iure obywatelstwa. W art. 45 RH IV zabroniono przymuszania lud-
ności terytoriów okupowanych do przysięgania wierności państwu okupują-
cemu.  Okupantowi  nie  wolno  zmieniać  sytuacji  prawnej  urzędników
terytorium  okupowanego,  stosować  wobec  nich  sankcje  lub  jakiekolwiek
inne środki przymusu lub dyskryminacji (art. 54 KG IV). Za niedozwolone
należy traktować werbowanie ludności do sił zbrojnych okupanta na teryto-
rium okupowanym. Art 51 KG IV stwierdza wprost, że Mocarstwo okupacyj-
ne nie może zmuszać osób podlegających ochronie do służby w swych siłach
zbrojnych lub pomocniczych. Wszelki nacisk lub propaganda zmierzające do
dobrowolnego wstępowania do nich są zabronione.

Innym zagadnieniem uregulowanym konwencyjnie już w 1907 r. (art. 23
lit. g. KH IV), a doprecyzowanym w art. 53 KG IV jest wymóg poszanowania
własności.  Państwo  okupacyjne  nie  może  niszczyć  majątku  stanowiącego
własność  lub współwłasność  osób [zycznych i osób prawnych terytorium
okupowanego,  o ile  te  zniszczenia  nie  są  podyktowane  bezwzględną  ko-
niecznością wojskową79. Nadto art. 46 KH IV stanowi, że własność prywatna
nie podlega kon[skacie.

W art. 47 KG IV usytuowanym na czele Działu III poświęconego teryto-
riom  okupowanym  ustanowiono  fundamentalne  gwarancje  dla  ludności
tego  terytorium.  Osoby  te,  podlegające  ochronie  „nie  będą  pozbawione
w żadnym razie i w żadnej formie korzyści wypływających z niniejszej Kon-
wencji (…) na skutek jakichkolwiek zmian uczynionych w wyniku okupacji
w instytucjach lub w rządzie danego terytorium, ani na skutek porozumie-

79 K. Randzio-Sajkowska, M. Sajkowski, Ochrona osób cywilnych w konEiktach zbrojnych, [w :] K. Lankosz (red.),
Międzynarodowe prawo humanitarne konEiktów zbrojnych, Wyższa Szkoła O[cerska Sił Powietrznych w Dębli-
nie, Dęblin 2006, s. 112–113.
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nia między władzami terytorium okupowanego a Mocarstwem okupującym,
ani wreszcie na skutek aneksji przez to ostatnie Mocarstwo całości lub części
terytorium okupowanego”.  Zarówno Federacja  Rosyjska,  jak i Ukraina  są
stronami Konwencji haskich z 1907 r., Konwencji genewskich z 1949 r., a tak-
że I Protokołu Dodatkowego z 1977 r. do Konwencji genewskich z 1949 r.

Zawierające się w MPHKZ prawo okupacji zostało wyposażone w normy
gwarantujące  niższe  standardy ochrony jednostki  niż  te,  które  funkcjonują
w międzynarodowym prawie  praw człowieka,  tworzonym na  czas  pokoju
i które to normy w wielu stanach mogą uzupełniać prawo okupacji. Prawo hu-
manitarne stanowi część norm dotyczących praw człowieka mającą zastosowa-
nie  w konPiktach  zbrojnych80.  Ma  wówczas  pierwszeństwo  w stosowaniu
przed normami  praw człowieka.  Norma prawa  humanitarnego nie  uchyla
normy praw człowieka, która w dalszym ciągu zachowuje moc obowiązują-
cą81. W przypadku okupacji prawo humanitarne i prawo praw człowieka sto-
suje się równocześnie.

Umowy międzynarodowe z dziedziny praw człowieka chronią jednostkę
przed nadużyciami ze strony państwa w każdych okolicznościach82. Między-
narodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.83 dopuszcza za-
wieszenie części gwarantowanych w nim praw „w przypadku gdy wyjątko-
we  niebezpieczeństwo  publiczne  zagraża  istnieniu  narodu  i zostało  ono
urzędowo ogłoszone” (art. 4 ust. 1). Warunkuje zawieszenie praw adekwat-
nie  do  wymogów  sytuacji,  o ile  podjęte  przez  państwo  działania  nie  są
sprzeczne z innymi ich zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynaro-
dowego i nie pociągają za sobą dyskryminacji wyłącznie z powodu rasy, ko-
loru skóry, płci, języka, religii lub pochodzenia społecznego. Państwa Strony
nie mogą derogować prawa do życia (art. 6), zakazu kary śmierci w czasie
pokoju (Drugi  Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci z 15 grudnia

80 H-P.  Gasser,  Międzynarodowe  prawo  humanitarne.  Wprowadzenie,  Wydawnictwo  Instytut  Henry  Dunant,
Haupt 1993, Polski Czerwony Krzyż 2000, s. 21–22.

81 K. Masło, Wpływ konEiktu zbrojnego na obowiązywanie umów międzynarodowych z dziedziny praw człowieka i mię-
dzynarodowego prawa humanitarnego, [w:] T. Jasudowicz, M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.red.),
Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Wydawnictwo TNOiK „Dom
Organizatora”, Toruń 2009, s. 381. Autor przedstawia tendencje i dorobek Komisji Prawa Międzynarodowe-
go w procesie  kody[kowania obowiązywania w czasie  konPiktu zbrojnego umów międzynarodowych,
szczególnie umów z dziedziny ochrony praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego.
Rozpoczęcie działań zbrojnych między państwami z konieczności nie prowadzi do wygaśnięcia lub zawie-
szenia mocy obowiązującej traktatów. Zasada ciągłości obowiązywania traktatów w pełni odnosi się do
traktatów z dziedziny międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony praw człowieka.

82 H-P. Gasser, Międzynarodowe…, s. 21.
83 A/RES/2200(XXI)A.
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1989 r.)84, zakazu stosowania tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniża-
jącego traktowania lub karania (art. 7), zakazu niewolnictwa i poddaństwa
(art. 8 ust. 1 i 2), zakazu pozbawiania wolności za długi (art. 11), zakazu re-
troaktywnego karania (art. 15), podmiotowości prawnej człowieka (art. 16),
prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania (art. 18).

Art.  15  Europejskiej  Konwencji  Praw Człowieka  z 1950 r.85 dopuszcza
uchylenie części przewidzianych przez Konwencję praw i wolności człowie-
ka w przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagraża-
jącego życiu narodu. Za nie podlegające derogacji uznaje prawo do życia (art.
2),  zakaz  tortur,  nieludzkiego lub poniżającemu traktowania  albo  karania
(art. 3), zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4), zakaz karania bez
podstawy prawnej (art. 7), zakaz kary śmierci w czasie pokoju (Protokół Nr 6
z 1983 r.)86, zakaz ponownego sądzenia lub karania (art. 4 ust. 1–3 Protokołu
Nr 7 z 1984 r.)87. W ślad za przyjętymi regulacjami konwencyjnymi do Kon-
stytucji Federacji Rosyjskiej i Konstytucji Ukrainy wprowadzono zapisy za-
chowujące podstawowe prawa i wolności człowieka w sytuacjach nadzwy-
czajnych.

Normy  prawa  humanitarnego  zaczęły  przenikać  się  z normami  praw
‒człowieka. Prawa te  wszak o ‒ odmiennej genezie  chronią jednostkę ludz-

ką. Prawo humanitarne zapewnia ochronę przed władzami nieprzyjacielski-
mi, okupacyjnymi w czasie konPiktu i po jego zakończeniu na terenach oku-
powanych.  Z kolei  międzynarodowe prawo praw człowieka  chroni  przed
władzami własnego państwa w czasie pokoju, ale również ma zastosowanie
w czasie konPiktu zbrojnego88.  Obowiązek ochrony spoczywa zarówno na
władzy okupacyjnej, jak i na państwie, którego terytorium jest pod okupacją.

5. Dyskryminacja Tatarów krymskich 

na okupowanym Półwyspie Krymskim
Federacja Rosyjska, dokonując aneksji części terytorium Ukrainy położo-

nego na Półwyspie krymskim odrzuciła wymogi stosowania międzynarodo-
wych  standardów  MPHKZ  obowiązujących  na  terytoriach  okupowanych.

84 Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the
death penalty, General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989.

85 Dz.U. z 1993, Nr 61, poz. 284.
86 Protocol № 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Aboli-

tion of the Death Penalty, Strasbourg, 28.IV.1983.
87 Protocol  № 7  to  the  Convention  for  the  Protection  of  Human Rights  and  Fundamental  Freedoms,  Strasbourg,

22.XI.1984. S. Kowalska,  W poszukiwaniu ochrony przed bezprawnością i arbitralnością – strasburskie standardy
praw człowieka, Wydawnictwo K&HP, Poznań 2014, s. 197.

88 P. Grzebyk, Prawa człowieka w czasie konEiktu zbrojnego na tle problemu rozszerzania geogra5cznego zakresu stoso-
wania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka, „Polski Przegląd Stosunków Międzynaro-
dowych”, 2014, Nr 4, s. 76.
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Narzuciła mieszkańcom Krymu wewnętrzny system prawny Rosji, dodatko-
wo obostrzony o regulacje mające zwalczać „ekstremizm” i „separatyzm”.
Organy Federacji Rosyjskiej konsekwentnie wdrażały na Półwyspie rosyjski
system prawny,  stosując  represje  skierowane  do wszystkich  mieszkańców
Krymu, którzy identy[kowali się z państwem ukraińskim niezależnie od po-
chodzenia etnicznego89.  Mniejszość Tatarów krymskich znalazła się w trud-
nym położeniu. Praktykom dyskryminacyjnym w pierwszej kolejności pod-
dani zostali ci, którzy sprzeciwiali się przejęciu Krymu i odmówili przyjęcia
rosyjskiego obywatelstwa. Działania te miały systemowy charakter i zmie-
rzały do likwidacji oporu, tożsamości etnicznej, kulturowej i religijnej. Prze-
śladowania objęły wiele obszarów szczególnie ważnych dla mniejszości Tata-
rów krymskich, poczynając od działań typowo opresyjnych jak: wymuszone
zaginięcia,  morderstwa,  wygnanie  przywódców,  pozbawianie  wolności,
przeszukania i zastraszanie ludności poprzez represje dotyczące funkcjono-
wania instytucji samorządowych, wykonywania praw politycznych i obywa-
telskich, istotnych aspektów wolności wyznania, praw kulturalnych oraz pra-
wa do nauki w języku ojczystym90.

5.1. Medżlis Narodu Krymskotatarskiego
Medżlis otwarcie sprzeciwił się nielegalnej aneksji Krymu przez Federację

Rosyjską. Wezwał Tatarów krymskich do bojkotu referendum z marca 2014 r.
w sprawie statusu Krymu oraz wyborów lokalnych we wrześniu 2014 r. Jed-
nocześnie organy przedstawicielskie Tatarów krymskich konsekwentnie wy-
rażały wolę pokojowego współistnienia narodów i grup etnicznych na Pół-
wyspie  krymskim91.  Medżlis,  pełniąc  nadal  kluczową rolę  w ochronie  tej
mniejszości ujawniał poważne naruszenia praw człowieka oraz kampanię za-
straszania Tatarów krymskich i innych osób o poglądach proukraińskich na
Półwyspie, a także faktyczną rolę Sił Samoobrony Krymu, domagając się roz-
wiązania tej formacji92. W reakcji na pogarszającą się sytuację Tatarów krym-
skich w dniu 11 czerwca 2014 r. zwrócił się z prośbą do ONZ oraz OBWE
o przysłanie obserwatorów na Półwysep krymski93.

89 202 EX/5 Part I (L), s. 5.
90 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie, Sytuacja

Praw Człowieka i Praw Mniejszości, 12 maja 2014 r., §§ 223–224.
91 „Stosunki między Tatarami krymskimi a narodami i grupami etnicznymi, zamieszkałymi na Krymie, po-

winny powstawać na mocy wzajemnego szacunku, uznania ludzkich praw i obywatelskich (…)”, Deklaracja
o narodowej suwerenności narodu krymskotatarskiego z 28 czerwca 1991 r., pkt. 2, qtmm.org/сессии-курултая
(dostęp: 1.05.2017).

92 Human  Rights  Watch,  Rights  in  Retreat,  s. 20–23;  Заявление Президиума Меджлиса “Об эскалации
беззакония в Крыму” от 22  апреля 2014  г об эскалации беззакония в крыму.,  qtmm.org/ - - - -  (dostęp:
2.05.2017).

93 B. Wroniszewska, Autonomiczna Republika Krymu…, s. 108–109.
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Od 5  maja  2014 r.,  kiedy to  prokurator  Krymu wydał  ostrzeżenie  dla
Przewodniczącego Medżlisu – Refata Czubarowa o możliwości zakazu dzia-
łalności  Medżlisu ze względu na zaangażowanie organizacji  w „działania
ekstremistyczne” prokuratura i służby bezpieczeństwa prowadziły rozmowy
prewencyjne, przesłuchania i aresztowania przywódców i działaczy krym-
skotatarskich  pod zarzutami  związanymi  z ekstremizmem,  członkostwem
w radykalnych organizacjach religijnych oraz brania udziału w nielegalnych
zgromadzeniach94. 16 września 2014 r., niespełna dwa dni po lokalnych wy-
borach,  policja  w Symferopolu  przeprowadziła  17-godzinne  przeszukanie
w biurach Medżlisu należących do Funduszu Krymu, organizacji charyta-
tywnej odpowiedzialnej za wsparcie administracyjne Medżlisu oraz gazety
Medżlisu  Avdet.  19 września 2014 r.  władze rosyjskie dokonały kon[skaty
siedziby Medżlisu. Uzasadnieniem był fakt, że jego założyciel Mustafa Dże-
milew stał się obcokrajowcem, który otrzymał zakaz wjazdu na terytorium
rosyjskie95. 15 lutego 2016 r.  prokurator Krymu złożył wniosek, w którym
oskarżył Medżlis o działania mające naruszyć integralność terytorialną Fede-
racji Rosyjskiej poprzez odmowę uznania aneksji96, a 13 kwietnia 2016 r. za-
wiesił jego działalność. 26 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy Krymu uznał Me-
dżlis  za  „organizację  ekstremistyczną”  i zakazał  jego  działalności  na
terytorium Federacji Rosyjskiej. W oczekiwaniu na decyzję Sądu Najwyższe-
go 18 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji umieściło Medżlis
na liście stowarzyszeń publicznych i religijnych, których działalność w Fede-
racji Rosyjskiej została zawieszona97.  29 września 2016 r. Sąd Najwyższy Fe-
deracji Rosyjskiej odrzucił apelację Medżlisu, utrzymując stanowisko o uzna-
niu  tej  reprezentacji  Narodu  Krymskotatarskiego  za  „organizację
ekstremistyczną” i o zakazie jego działalności98. W konsekwencji decyzją tą
zdelegalizowano wszelką  działalność publiczną i korzystanie z rachunków
bankowych, a nadto narażono blisko 2 500 członków krajowych i lokalnych
organów Medżlisu na odpowiedzialność karną za przynależność do organi-

94 Raport Roczny Amnesty International 2015/2016, Sytuacja praw człowieka na świecie, s. 113.
95 Raport Roczny Amnesty International 2014/2015, Sytuacja praw człowieka na świecie, s. 137.
96 Ojce of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in

Ukraine 16 November 2015 to 15 February 2016, § 183.
97 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka,  Raport na temat sytuacji praw

człowieka na Ukrainie (16 lutego-15 maja 2016), § 186.
98 Ministry of Justice of the Russian Federation, Public association Mejlis of the Crimean Tatar people included in list of

public associations and religious organizations whose activity has been suspended due to their involvement in extrem-
ist  activity).  Russia  Suspends  Crimean  Tatar  Mejlis  For  'Extremist  Activities',  CR  2017/1,  s. 64,
www.rferl.org/a/russia-crimea-tatar-mejlis-suspended-extremist/27682394.html (dostęp:  16.05.2017);
Tatarzy krymscy utracili autonomię.  Moskwa zlikwidowała Medżlis, www.tvp.info/25067322/tatarzy-krymscy-
utracili-autonomie-moskwa-zlikwidowala-medzlis (dostęp: 28.04.2017); FSB completed search of Suleiman Ka-
dyrov’s  home, qha.com.ua/en/politics/fsb-completed-search-of-suleiman-kadyrov-s-home/138963/  (do-
stęp: 28.04.2017).
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zacji uznanej za „ekstremistyczną”. Stanowiła również kolejną podstawę do
nękania osób związanych z Medżlisem99.

Stanowisko FR w sprawie Medżlisu spotkało się z krytyką organizacji mo-
nitorujących przestrzeganie praw człowieka jako naruszające prawa obywatel-
skie, polityczne i kulturalne Tatarów krymskich100.  W rezolucji 71/205 z 19
grudnia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne NZ wezwało Federację Rosyjską do na-
tychmiastowego uchylenia decyzji uznającej Medżlis Narodu Krymskotatar-
skiego za organizację ekstremistyczną i zakazującą jej działalności oraz uchyle-
nia decyzji zabraniającej przywódcom Medżlisu wejścia na Krym101. Podobnie
Parlament Europejski w rezolucji z 16 marca 2017 r. w sprawie ukraińskich
więźniów w Rosji i sytuacji na Krymie potępił naruszenia prawa wobec Tata-
rów krymskich poprzez zakaz działalności Medżlisu i wezwał do natychmia-
stowego uchylenia odnośnej decyzji i jej skutków102.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w orzeczeniu wstęp-
nym z dnia 19 kwietnia 2017 r., rozpatrując wniosek Ukrainy przeciwko Ro-
sji,  nakazał Federacji Rosyjskiej powstrzymanie się od utrzymywania i na-
rzucania  ograniczeń  społeczności  Tatarów  krymskich,  do  zachowania  jej
reprezentatywnych instytucji, w tym Medżlisu zgodnie ze zobowiązaniami
wynikającymi z Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich
form dyskryminacji rasowej z 1966 r. Zobowiązał obie Strony do powstrzy-
mania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby pogłębić lub przedłużyć
spór przed Trybunałem lub utrudnić jego rozwiązanie103.

5.2. Narzucone obywatelstwo
W myśl art. 4 ust. 1 Federalnej ustawy konstytucyjnej z 21 marca 2014 r.

o przyjęciu Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej i utworzeniu nowych
‒podmiotów federalnych  Republiki Krymu i miasta o znaczeniu federalnym

Sewastopola, Federacja Rosyjska uznała wszystkich mieszkańców posiadają-

99 202 EX/5 Part I (L), s. 25–26, Amnesty International Public Statement, 17 March 2017, Crimea: Rapidly Dete-
riorating Human Rights Situation in the International Blind Spot.

100 Crimea: Commissioner urges a reversal of the ban on the Mejlis, 26.04.2016 r., www.coe.int/en/web/commissio-
ner/-/crimea-commissioner-urges-a-reversal-of-the-ban-on-the-mejlis (dostęp: 28.04.2017).

101 UN General Assembly resolution 71/205, UN Doc. A/RES/71/205, Situation of Human Rights in the Autono-
mous Republic of Crimea and the City of Sevastopol (Ukraine), 19.12.2016 r., § 2 (g).

102 European Parliament resolution of 16 March 2017 on the Ukrainian prisoners in Russia and the situation in Crimea
(2017/2596(RSP) § 7, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TE XT+TA+P8-TA-2017–
0087+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (dostęp: 29.04.2017).

103 CR 2017/2, Public sitting held on Tuesday 7 March 2017, at 10 a.m., at the Peace Palace, § 40 ( Application of
the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)), § 106. Za głosowało 13
sędziów,  3  było  przeciwnych  www.icj-cij.org/docket/[les/166/  19394.pdf  (dostęp:  15.05.2017);  Ukraina
skarży  Rosję.  Trybunał  orzekł  w kwestii  Krymu,  www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/haga-trybunal-cze-
sciowo-uznal-zasadnosc-pozwu-ukrainy-prze ciw-rosji,733171.html (dostęp: 15.05.2017).
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cych stałe miejsce pobytu na Krymie i w Sewastopolu za obywateli rosyj-
skich104. Ustawa dopuszczała wyjątek dla tych, którzy w ciągu jednego mie-
siąca, tj. do dnia 18 kwietnia 2014 r. wyrażą wolę utrzymania dotychczaso-
wego,  ukraińskiego  obywatelstwa:  swojego  i małoletnich  dzieci  lub
pozostania bezpaństwowcem105. Tym samym obywatele Ukrainy stali się na
Półwyspie krymskim obcokrajowcami106.

Regulacja pominęła osoby bez stałego zameldowania na Krymie. W efek-
cie część Tatarów krymskich o nieuregulowanym statusie pobytu,  po nie-
dawnym powrocie na Krym z długoletniej deportacji (zwłaszcza w Uzbeki-
stanie i Tadżykistanie), nie spełniała kryteriów pozwalających na stanie się
rosyjskimi obywatelami.

Obstrukcyjna działalność Służby Migracyjnej FR (FMS) utrudniała odrzu-
cenie  nadanego  obywatelstwa107.  Po  upływie  okresu  składania  wniosków
FMS  poinformowała,  że  tylko  3  427  osób  posiadających  stałe  miejsce  za-
mieszkania na Krymie pozytywnie przeszła przez procedurę rezygnacji z ro-
syjskiego obywatelstwa stając się cudzoziemcami108 z możliwością czasowe-
go pobytu109.  Faktycznie ponad 100 tys. osób mieszkających na Krymie po
aneksji w 2014 r. nie posiadało obywatelstwa Federacji Rosyjskiej110.

104Федеральный конституционный закон от марта г    21  2014 . N ФКЗ О принятии в Российскую Феде 6-  "     -
рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики           
Крым и города федерального значения Севастополя     " Опубликован марта г,   24   2014  .,
rg.ru/2014/03/22/krym-dok.html (dostęp: 16.05.2017).

105 Zgodnie z Konwencją o statusie bezpaństwowców (Convention relating to the Status of Stateless Persons) przy-
jętą dnia 28 sierpnia 1954 r. przez Konferencję Pełnomocników zwołaną na mocy rezolucji Rady Ekono-
miczno-Społecznej  Nr 526 A (XVII)  z dnia 26 kwietnia 1954 r.,  pojęcie  „bezpaństwowca” zde[niowano
w jako „osobę, która nie jest uznawana za obywatela żadnego państwa w zakresie obowiązywania jego pra-
wa” (art. 1), www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb25729/convention-relating-status-stateless-per-
sons.html (dostęp: 24.04.2017).

106 Władze  Federacji  Rosyjskiej  z własnej  inicjatywy  nadały  w trybie  ustawowym  obywatelstwo  rosyjskie
mieszkańcom 2,3-milionowego Krymu. W dotychczasowej praktyce Federacji Rosyjskiej obywatelstwo ro-
syjskie dla mieszkańców takich tworów geopolitycznych jak Naddniestrze, Abchazja czy Osetia Południo-
wa było przyznawane w następstwie ubiegania się o nadanie takiego obywatelstwa i to przy spełnieniu
określonych (minimalnych)  wymogów.  Federacja  Rosyjska  skorzystała  z doświadczeń ZSRR narzucania
ludności  podbitego terytorium własnego  obywatelstwa na terenach  okupowanych.  29  listopada  1939 r.
Rada Najwyższa ZSRR nadała przymusowe radzieckie obywatelstwo obywatelom polskim zamieszkałym
na terytorium polskim anektowanym we wrześniu 1939 r. Jednocześnie mieszkańcy tych ziem utracili oby-
watelstwo polskie.

107 Ojce of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in
Ukraine 15 May 2014, § 127; A/HRC/36/CRP.3, § 58, s. 11.

108 Public  statement  of  the  Deputy  Head  of  the  FMS  of  the  Russian  Federation ,
rian.com.ua/CIS_news/20140422/345528247.html (dostęp: 15.05.2017);  W. Górecki,  Półwysep,  czyli  wyspa.
Krym w trzecim roku po aneksji, Wydawnictwo Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Warszawa,
Nr 61, listopad 2016, s. 11.

109 High  Commissioner  for  Human Rights  of  the  Russian  Federation Report  2014,  s. 95,  eng.ombudsmanrf.org/
www/upload/[les/doklad_eng_2014.pdf (dostęp: 16.05.2017).

110 A/HRC/36/CRP.3, § 56, s. 11, High Commissioner for Human Rights of the Russian Federation Report 2014, s. 95,
eng.ombudsmanrf.org/www/upload/[les/doklad_eng_2014.pdf (dostęp: 10.01.2018).
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Mieszkańcy Krymu, po aneksji  nie  posiadający zameldowania na Kry-
mie, ewentualnie pozwoleń na pobyt lub posiadający zameldowanie w kon-
tynentalnej Ukrainie, utracili nie tylko niektóre prawa do świadczeń społecz-
nych,  w tym  zostali  wyłączeni  z systemu  bezpłatnego  ubezpieczenia
zdrowotnego oraz dostępu do szpitali publicznych111, lecz również prawa do
pozostania  na  Krymie112.  Obywatele  Ukrainy  bez  takiego  zameldowania
podlegali postępowaniu karno-administracyjnemu, a na podstawie orzeczeń
sądowych  byli  karani  [nansowo  grzywną  administracyjną  i deportowani
w terminie 5 dni od uprawomocnienia się wyroku113. Osoby te, jak również
osoby nie posiadające obywatelstwa Federacji Rosyjskiej pozbawione zostały
biernego i czynnego prawa wyborczego, możliwości zajmowania stanowiska
w administracji publicznej, prawa posiadania gruntów rolnych, rejestrowa-
nia wspólnoty wyznaniowej czy ponownego zarejestrowania własnego, pry-
watnego pojazdu na Półwyspie114.

Zatrudnianie obywateli ukraińskich nie posiadających zameldowania na
Krymie zostało karnie zabronione. Podejmowanie nielegalnego zatrudnienia
narażało pracownika na karę [nansową i deportację, a pracodawcę na kary
[nansowo-administracyjne115. Funkcjonariusze FSB i FMS prowadzili w Re-
publice  Krymu  i ‒ Sewastopolu  koordynowane  działania  kontrolne   typu

111 Ojce of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in
Ukraine 16 November 2015 to 15 February 2016, § 195. Raport przedstawia sytuację ciężko chorej kobiety, któ-
rej odmówiono opieki szpitalnej na Krymie. Kobieta ta przez ostatnie 10 lat mieszkała w Alushta na Kry-
mie, będąc zarejestrowana w Charkowie. Z tego powodu szpital publiczny odmówił jej leczenia. Po prze-
wiezieniu w grudniu 2015 r. przez krewnych na kontynentalną Ukrainę, po kilku dniach zmarła w szpitalu.

112 Zgodnie z art. 5 rosyjskiej Ustawy federalnej z 25 lipca 2002 (N 115-FZ) o statusie prawnym cudzoziemców w Fe-
deracji Rosyjskiej, cudzoziemcy nie mogą przebywać w Federacji Rosyjskiej ponad 90 dni w okresie 180 dni.
Na podstawie art. 25.10 Ustawy federalnej z 15 sierpnia 1996 (N 114-FZ) o procedurze wyjścia z Federacji Rosyj-
skiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających prawa
pobytu w Federacji Rosyjskiej podlegają karze zgodnie z prawem rosyjskim. Art. 18.8.1.1 rosyjskiej Ustawy
federalnej z 30 grudnia 2001 r. (N 195-FZ) Kodeks Postępowania Administracyjnego Federacji Rosyjskiej przewiduje
w przypadku braku dokumentów potwierdzających prawo pobytu (zamieszkania) w Federacji Rosyjskiej
sankcje w postaci grzywny administracyjnej w wysokości od 2 tys. do 5 tys. rubli z wydaleniem administra-
cyjnym poza Federację Rosyjską.

113 The monitoring review was prepared by the Crimean Human Rights Group on the basis of materials collected in De-
cember  2017,  Crimean  Human  Rights  Situation  Review,  s. 14  crimeahrg.org/wp-
content/uploads/2018/01/Crimean-Human-Rights-Group_Dec_2017_ENG.pdf  (dostęp:  30.01.2018);  По-
становление № 5–207/2016 от 22 ноября 2016 г. по делу № 5–207/2016 Балаклавский районный суд (го-
род Севастополь ‒)  Административное, sudact.ru/regular/doc/s56ZvgkNvSgw (dostęp: 1.10.2017); Ре-
шение № 12–2050/2016 от 15 ноября 2016 г.  по делу № 12–2050/2016, Верховный Суд Республики Крым
(Республика Крым ‒)  Административное, sudact.ru/regular/doc/hbZ5VPzDk7l0/ (dostęp: 1.10.2017).

114 A/HRC/36/CRP.3, § 62, s. 11. 
115 Kodeks Postępowania Administracyjnego Federacji Rosyjskiej Nr 195-FZ z 30 grudnia 2001 r. (ze zm.), Sekcja II.

Część szczególna, R. ‒ 18, art. 18.15  Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca lub bezpaństwowca w Federacji
Rosyjskiej.  W sankcji  karnej  przewidziano  kary  [nansowe:  dla  nielegalnie  zatrudnionego  pracownika
w ‒ ‒ wysokości od 2 tys. do 5 tys. rubli; dla urzędnika  od 25 tys. do 50 tys. rubli; dla osób prawnych  od 250
do 800 tys. rubli a nadto możliwość administracyjnego zawieszenia działalności przez okres od 14 do 90
dni.
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„Нелегал-2016”  w prywatnych [rmach,  w których  zatrudniano obywateli
ukraińskich116.

Osoby, które pozostały w celu ochrony przed negatywnymi konsekwen-
cjami przemian prawnych, jak również w celu utrzymania miejsc pracy, wła-
sności i praw do świadczeń społecznych przystosowały się do wymagań no-
wych  władz  i nie  odmówiły  automatycznie  przyznanego  obywatelstwa
Federacji Rosyjskiej niezależnie od swojego stosunku do aneksji117. Postawa
ta jednak nie chroniła przed szykanami i zwolnieniem z pracy118.

Bezpośrednio  po  aneksji  w szczególnej  sytuacji  znaleźli  się  urzędnicy
ukraińscy zatrudnieni w instytucjach rządowych i samorządowych. Nieza-
leżnie od narzucenia im rosyjskiego obywatelstwa wymagano złożenia indy-
widualnych rezygnacji  z ukraińskiego obywatelstwa najpóźniej do dnia 18
kwietnia 2014 r. i oddania paszportu ukraińskiego119, by móc otrzymać rosyj-
ski paszport i zachować miejsce pracy. Zgodnie z danymi szefa departamen-
tu FMS ds. obywatelstwa, azylu i readmisji na Krymie, na 20 384 zatrudnio-
nych  urzędników,  na  dzień  21  maja  2015 r.  wnioski  o zrzeczenie  się
ukraińskiego obywatelstwa złożyło 19 000 mieszkańców Krymu120. Wymóg
ten w sposób szczególny dotknął sędziów orzekających na Krymie. Warun-
kiem dalszego funkcjonowania w wymiarze sprawiedliwości było złożenie
władzom rosyjskim oświadczenia o zrzeczeniu się ukraińskiego obywatel-
stwa i zdanie paszportu Ukrainy121.

Sankcjonując zakaz posiadania drugiego obywatelstwa, Parlament Rosji
znowelizował 4 czerwca 2014 r. ustawę o obywatelstwie Federacji Rosyjskiej,
wprowadzając odpowiedzialność karną za nieujawnienie drugiego obywa-
telstwa122. Mieszkańcy Krymu, o ile zachowali dotychczasowe obywatelstwo,
zostali tym zmuszeni do ujawnienia posiadania ukraińskiego obywatelstwa.

5.3. Ponowna rejestracja własności
W art. 6 umowy z 18 marca 2014 r. między Federacją Rosyjską i Republi-

ką Krymu o przyjęciu do Federacji Rosyjskiej ustalono okres przejściowy do

116Решение от ноября г по делу Верховный Суд Республики Крым № 12–1696/2016  2  2016 .   № 12–1696/2016,    ,
sudact.ru/regular/doc/55PTDREeCUZT/ (dostęp: 11.05.2017).

117 Federalna Ustawa konstytucyjna z dnia 21 marca 2014 r. N 6-FKZ O przyjęciu do Federacji Rosyjskiej… w art. 11.
Przyznawała osobom, które nie odrzucą rosyjskiego obywatelstwa, gwarancje w sferze ochrony socjalnej
i ochrony zdrowia zgodnie z ustawodawstwem rosyjskim. W. Górecki, Półwysep, czyli wyspa…, s. 10.

118 A/HRC/36/CRP.3, § 63, s. 11.
119 M. Potocki, Z. Para[anowicz, Krym rosyjski, sankcje państw Zachodu teoretyczne, GazetaPrawna.pl, 5.04.2017 r.,

www.gazetaprawna.pl/artykuly/1032829,krym-rosyjski-sankcje-zachodu-teoretyczne.html  (dostęp:
11.05.2017).

120 A/HRC/36/CRP.3, § 71–72, s. 13.
121 S. Zayets, Imposition of citizenship as a new human rights violation and a way of implementing aggressive expansion

by  the  Russian  Federation  in  the  context  of  the  occupation  of  Crimea,  s. 49,  helsinki.org.ua/wp-
-content/uploads/2016/04/Crimea_beyond_rules_-3_en-[n.pdf (dostęp: 30.11.2017).
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dnia 1 stycznia 2015 r., w którym mają być rozwiązane kwestie integracji no-
wych podmiotów Federacji Rosyjskiej w dziedzinach gospodarczej, [nanso-
wej, kredytowej i systemu prawnego Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z nowym krymskim ustawodawstwem, termin ten przedłużono,
zobowiązując mieszkańców Krymu do ponownej rejestracji swojej własności
do 1 stycznia  2017 r.  W myśl  prawa rosyjskiego brak rejestracji  własności
uniemożliwia  dokonanie  obrotu  własnym  mieniem.  Nadto  niezachowanie
wskazanego terminu powoduje utratę własności. Regulacje te doprowadziły
do pozbawienia możliwości dysponowania własnością lub do nadużyć w roz-
porządzaniu mieniem przez osoby wewnętrznie przesiedlone z Krymu szcze-
gólnie, gdy przesiedlenie było motywowane politycznie123. Dla uniemożliwie-
nia obrotu gruntami w okresie od 1 sierpnia 2015 r.  do 1 stycznia 2016 r.
wprowadzono moratorium na sprzedaż gruntów rolnych. W systemie praw-
nym FR cudzoziemcy nie  posiadają  prawa do własności  gruntów rolnych
w Rosji, co oznaczało, że mieszkańcy Krymu, którzy nie uzyskali obywatel-
stwa rosyjskiego jako cudzoziemcy utracili status właścicieli gruntów rolnych.

Władze okupacyjne na Krymie ingerowały również w działalność gospo-
darczą i prawo do pracy grup i jednostek na zaanektowanym terytorium.
Narzucając  rosyjskie  uregulowania  oraz  wymóg ponownej  rejestracji  pry-
watnych przedsiębiorstw, doprowadzono do wykluczenia z działalności go-
spodarczej wielu Tatarów krymskich, którzy z reguły byli właścicielami ma-
łych  lub  średnich  [rm.  O ile  przed  marcem  2014 r.  na  Krymie  było
zarejestrowanych 52885 przedsiębiorców, to z końcem 2014 r. już tylko 12752
przedsiębiorców pomyślnie ponownie zarejestrowało swoje [rmy jako pod-

122 Ustawa federalna Federacji Rosyjskiej z 4 czerwca 2014 r. Nr 142-FZ o zmianie art. 6 i 30 ustawy federalnej o obywa-
telstwie Federacji Rosyjskiej i niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej weszła w życie 4 sierpnia
2014 r. Obywatele FR posiadający jakiekolwiek inne obywatelstwo lub zezwolenie na pobyt stały (lub inny
dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu) w obcym państwie zostali zobowiązani do powiado-
mienia Federalnej Służby Migracyjnej FR o posiadaniu obcego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt. Po-
wiadomienia należało dokonać w ciągu 60 dni od daty wydania karty obywatelstwa/rezydencji. Za niedo-
pełnienie obowiązku przewidziano odpowiedzialność karną w art. 330–2 kodeksu karnego FR. Niezłożenie
zawiadomienia stanowi przestępstwo i może skutkować karą grzywny w wysokości do 200 000 rubli bądź
do wysokości rocznego wynagrodzenia sprawcy lub do 400 godzin nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne. Natomiast opóźnienie w złożeniu zawiadomienia lub złożenie go z niepełnymi lub niedo-
kładnymi informacjami stanowi wykroczenie podlegające karze w wysokości od 500 do 1000 rubli. Zgodnie
z art. 6 ust. 5 ustawy zmieniającej, poprawki do art. 6 i 30  Ustawy federalnej z dnia 31 maja 2002 N 62-FZ
o obywatelstwie  Federacji  Rosyjskiej,  w stosunku do ludności Półwyspu krymskiego zaczęły obowiązywać
z dniem 1 stycznia 2016 r.  Федеральный законот июня г ФЗ О внесении изменений в  4  2014 .  N 142-  "    
статьи и Федерального закона О гражданстве Российской Федерации и отдельные 6   30    "    "   
законодательные акты Российской Федерации   ", rg.ru/2014/06/06/grajdanstvo-dok.html  (dostęp:
11.05.2017); rh-partners.ru/en/news/federal-law-no-142-fz-2/ (dostęp: 11.05.2017). Konstytucja FR w art.
62 ust. 1 dopuszcza posiadanie przez obywatela Rosji obywatelstwa innego państwa, o ile zezwala na to
prawo federalne lub porozumienie międzynarodowe zawarte przez Federację Rosyjską.

123 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,  Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie (6–18
lipca 2015), 17.09.2015 r., § § 62–63.
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mioty  prawne124.  Część  mieszkańców  Krymu,  w tym  osoby  wewnętrznie
przesiedlone, nie mogły dokonać rejestracji [rmy w rezultacie nieotrzymania
rosyjskiego obywatelstwa i paszportu lub pozwolenia na pobyt, które były
wymagane w ramach procedury składania wniosku. Innym odmówiono re-
jestracji [rm z przyczyn technicznych po licznych niespodziewanych kontro-
lach. Właściciele [rm pragnący przenieść [rmę na Ukrainę nie uzyskiwali
dostępu do oryginalnych akt przechowywanych w krymskich urzędach pań-
stwowych, dokumentacji [nansowej umożliwiającej dochodzenie swoich ak-
tywów, jak i własności125.

W przypadku działalności gospodarczej podmioty, które nie zostały po-
nownie zarejestrowane pozbawiono prawa prowadzenia działalności na te-
rytorium  Federacji  Rosyjskiej  i podlegały  one  likwidacji.  Do  początków
września  2016 r.  na podstawie  decyzji  administracyjnych wyburzono jako
nielegalne ponad 2 000 obiektów handlowych, usługowych i gastronomicz-
nych126. Wyburzane były także jednorodzinne domy Tatarów krymskich jako
wybudowane bez stosownych pozwoleń127.

Właściciele [rm ponownie zarejestrowanych byli nękani ze strony orga-
nów kontrolnych wdrażających liczne, nowe regulacje i przepisy podatkowe
zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem. Władze wywierały na nich nacisk, by
zamknęli  swoje  zarejestrowane  [rmy.  W przekonaniu  Tatarów  krymskich
przyjęte  formy  prześladowania  na  wszystkich  szczeblach  gospodarki,  po-
cząwszy od sprzedawców przy plażach po duże [rmy i hotele, które zostały
znacjonalizowane  przez  władze  okupacyjne  ma  prowadzić  do  wyparcia
z rynku ukraińskich i krymskotatarskich właścicieli [rm128.

5.4. Wymuszone zaginięcia, morderstwa, wygnanie przywódców,

pozbawianie wolności, przeszukania i zastraszanie ludności
Do pierwszych zbrodni doszło w toku przygotowania referendum mają-

cego stworzyć pozory legalności późniejszej aneksji Krymu129. W atmosfe-
rze  zastraszania  mniejszości  etnicznych  na  Półwyspie130 wielu  Tatarów

124 High  Commissioner  for  Human  Rights  of  the  Russian  Federation  Report  2014,  s. 97,
eng.ombudsmanrf.org/www/upload/[les/doklad_eng_2014.pdf (dostęp: 12.10.2017).

125 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,  Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie (6–18
lipca 2015), 17.09.2015 r., § 59.

126 W. Górecki, Półwysep, czyli wyspa…, s. 20–21.
127 Homes of Crimean Tatars demolished in Crimea, qha.com.ua/en/society/homes-of-crimean-tatars-demolished-

in-crimea/142687/ (dostęp: 11.01.2018).
128 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,  Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie (6–18

lipca 2015), 17.09.2015 r., §§ 52–57.
129 MTS, Wniosek wszczynający postępowanie złożony w Sekretariacie Trybunału dnia 16 stycznia 2017 r. (Ukraina vs.

Federacja Rosyjska), §§ 86–88.
130 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie, Sytuacja

Praw Człowieka i Praw Mniejszości, 12.05.2014 r., §§ 233–237.
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krymskich zostało uprowadzonych, pobitych lub aresztowanych przez pro-
rosyjskie  jednostki  paramilitarne  Samoobrony  Krymu131.  Human  Rights
Watch udokumentowało od marca do września 2014 r.  kilkanaście  przy-
padków wymuszonych zaginięć na Krymie. Ujawniło porwania:  Reshata
Ametowa w dniu 3 marca 2014 r., którego skrępowane zwłoki znaleziono
16 marca132, Timura Szajmardanowa133 dnia 25 maja 2014 r., Isliama Dżepar-
parowa i Dżewdeta Isliamowa134 dnia 27 września 2014 r., Edema Asanowa
dnia 29 września 2014 r., którego zwłoki znaleziono 6 dni później, Esken-
dera  Apseliamowa  dnia  3  października  2014 r.  Sześć  z uprowadzonych
osób zostało uwolnionych135.

Porwania, wymuszone zaginięcia i morderstwa Tatarów krymskich miały
miejsce także w późniejszym okresie. W grudniu 2015 r. w okolicach Kercza
zaginęło 2 Tatarów krymskich, w styczniu 2016 r. w Symferopolu zaginął ko-
lejny136.  24  maja  2016 ‒ r.  został  uprowadzony Erwin  Ibragimow  członek
Rady Koordynacyjnej Światowego Kongresu Tatarów Krymskich i bakczysa-
rajskiego regionalnego Medżlisu. Pomimo, że na nagraniu video z pobliskie-
go sklepu widać grupę mężczyzn,  którzy zatrzymują jego samochód, siłą
wciągają do furgonetki i odjeżdżają, organy śledcze FSB nie przyjęły zgłosze-
nia od ojca porwanego137. Nie przeprowadzono efektywnych śledztw w opi-
sanych przypadkach wymuszonych zaginięć Tatarów krymskich, których nie

131 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka,  Raport na temat sytuacji praw
człowieka na Ukrainie, 15.04.2014 r., §86; także: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Raport
Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie, Sytuacja Praw Człowieka i Praw Mniejszości, 12.05.2014 r., §§ 87–88.

132 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Odpowiedzialność za zabójstwa na
Ukrainie od stycznia 2014 do maja 2016,  §121; Human Rights Watch,  Krym: Zaginiony mężczyzna znaleziony
martwy, 18.03.2014 r.; A. Wawrzyńczak, Relacja WP.PL z Krymu. Tajemnicza śmierć 38-letniego Tatara. Kto stoi
za  zbrodnią?, wiadomosci.wp.pl/relacja-wp-pl-z-krymu-tajemnicza-smierc-38-letniego-tatara-kto-stoi-za-
zbrodnia-6031289515233921a (dostęp: 19.04.2017).

133 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka,  Raport na temat Sytuacji
Praw Człowieka na Ukrainie (16 maja – 15 sierpnia 2016), § 171; Human Rights Watch, Crimea: Enforced Disappe-
arances, 7.10.2014 r.

134 Ibidem.
135 Human  Rights  Watch,  Rights  in  Retreat:  Abuses  in  Crimea,  www.hrw.org/report/2014/11/17/rights-

retreat/abuses-crimea (dostęp: 16.09.2017).
136 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka,  Raport na temat Sytuacji Praw

Człowieka na Ukrainie (16 maja – 15 sierpnia 2016), § 191. W sprawie tej organa ścigania prowadziły postępo-
wanie karne, przyjmując, że zaginieni udali się na Bliski Wschód. Natomiast Biuro Wysokiego Komisarza
otrzymało informacje od krewnych o ich uprowadzeniu.

137 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka,  Raport na temat Sytuacji
Praw Człowieka na Ukrainie (16 maja – 15 sierpnia 2016), § 154; Amnesty International, Urgent Action: Crimean
Tatar Activist Forcibly Disappeared, 26.05.2016 r.,  Abduction of Erwin Ibragimov, krymsos. com/en/news/de-
syat-dniv-nevidomosti/ (dostęp: 20.04.2017). UE i OBWE w oświadczeniu z 24 czerwca 2016 r. potępiły po-
rwanie dokonane przez osoby mundurowe oraz budowanie atmosfery strachu i represji przez władze pań-
stwowe. Oświadczenie UE pt. Agresja Rosji przeciwko Ukrainie i Nielegalna Okupacja Krymu, Stała Rada OBWE
Nr 1106, PC.DEL/945/16, 24.06.2016 r., www.osce.org/pc/249286?download=true (dostęp: 21.04.2017).
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odnaleziono bądź odnaleziono ich zwłoki, lecz także w sprawie usiłowania
dokonania takich zbrodni138.

W okresie przed referendum dla spotęgowania atmosfery strachu na osie-
dlach zamieszkałych przez Tatarów krymskich zorganizowano tymczasowe
punkty kontrolne, a ściany i bramy domów należących do Tatarów krym-
skich zostały oznaczone krzyżami139. Po referendum władze rosyjskie prze-
prowadziły aresztowania i ścigały karnie uczestników protestów i ulicznych
zamieszek poprzedzających aneksję. Ścigano karnie również za zachowania
z okresu poprzedzającego aneksję, które miały miejsce na terytorium Ukra-
iny, a oskarżeni byli w tym okresie obywatelami Ukrainy.

Wiceprzewodniczący Medżlisu Akhtem Cziugoz został  aresztowany 29
stycznia  2015 r.  i oskarżony  o „organizowanie  masowych  zamieszek”
w związku z demonstracją, która doprowadziła do starć przed budynkiem
Parlamentu Krymskiego w dniu 26 lutego 2014 r. W dniu 11 września 2017 r.
Sąd Najwyższy Krymu skazał go za popełnienie przestępstwa określonego
w art. 212 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (organizacja masowych za-
mieszek) na karę 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej140. W sprawie
tej aresztowano i oskarżono o udział w masowych zamieszkach 5 innych Ta-
tarów  krymskich:  Eksendera  Kantemirowa,  Arsena  Junusowa,  Eskendera
Emirwaliewa,  Aliego  Asanowa i Mustafę  Degermendżiego141.  Sąd  Miejski
w Symferopolu również skazał za udział w zamieszkach z dnia 26 lutego
2014 r. na kary z warunkowym zawieszeniem wykonania: Talata Jusunowa
w dniu 28 grudnia 2015 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności i Eskendera
Nebijewa w dniu 12 października 2015 r.  na karę 2 lat  i 6 miesięcy142.  Po
zmianie przez prokuratora aktu oskarżenia w dniu 25 grudnia 2017 r. postę-
powanie karne wobec pozostałych oskarżonych kontynuowane było przed
Sądem Okręgowym w Symferopolu143.

138 Raport Roczny Amnesty International 2015/2016, Sytuacja praw człowieka na świecie, s. 113.
139 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie, Sytuacja

Praw Człowieka i Praw Mniejszości, 12.05.2014 r., §§ 116, 125–131 i 156; Rada Praw Człowieka ONZ, Raport
Specjalnego  Sprawozdawcy  w sprawie  kwestii  mniejszości  i jej  misji  na  Ukrainie, 7–14.04.2014  r.,  U.N.  Doc.
A/HRC/28/64/Add.1, 26.08.2014 r., § 51.

140В Крыму оккупационный суд приговорил Ахтема Чийгоза к 8  годам колонии, trcenter.org/
ru/news/532-v-krymu-okkupacionnyj-sud-prigovoril-ahtema-chijgoza-prigovoril-k-8-godam-kolonii  (do-
stęp: 26.10.2017).

141 I.  Vynokurov,  Remember  the  Crimean  Tatars  jailed  for  resisting  Russian  occupation,  euromaidanpress.com/
2017/02/27/remember-crimean-tatars-jailed-for-resisting-russian-occupation-chiygoz/#arvlbdata
(dostęp:19.04.2017).

142 Ojce of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in
Ukraine 16 November 2015 to 15 February 2016, § 187.

143 The monitoring review was prepared by the Crimean Human Rights Group on the basis of materials collected in De-
cember  2017,  Crimean  Human  Rights  Situation  Review,  s. 4.,  crimeahrg.org/wp-content/uploads/
2018/01/Crimean-Human-Rights-Group_Dec_2017_ENG.pdf (dostęp: 26.01.2018).
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W sprawach karnych dotyczących uczestniczenia w masowych zamiesz-
kach  ściganie było ukierunkowane jedynie na uczestników proukraińskich.
Żaden z uczestników prorosyjskich nie  był  podmiotem ścigania  karnego,
a ich udział w procesie sprowadzono do roli świadków i pokrzywdzonych.
Przywódcy społeczności Tatarów krymskich: Mustafa Dżemilew, Refat Czu-
barow,  Ismet Juksel otrzymali pięcioletni zakaz wjazdu na Krym, gdzie za-
mieszkiwali. Zakaz wydała FSB144.

W maju 2016 ‒ r. rosyjskie FSB zatrzymało Ilmiego Umerowa  wiceprze-
wodniczącego Medżlisu i szefa regionu w Bakczysaraju pod zarzutem wzy-
wania do naruszenia terytorialnej integralności Rosji, po udzieleniu wywia-
du  krymskotatarskiemu  kanałowi  ATR  w języku  krymskotatarskim
o konieczności zwiększania sankcji wobec Rosji w związku z aneksją Krymu.
27 września 2017 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Symferopolu na
karę 2 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i dwuletni zakaz prowadze-
nia działalności publicznej z art. 280.1 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej
(publiczne nawoływanie do czynności mających na celu naruszenie integral-
ności terytorialnej Federacji Rosyjskiej)145.

Represje  dotknęły  także  prawników  broniących  w procesach  Tatarów
krymskich wiceprzewodniczących Medżlisu Akhtema Cziugoza i Ilmi Ume-
rowa, tj. adwokatów Mikołaja Połozowa i Emila Kurbedinowa oraz adwokata
Marlena Mustafajewa146 występującego w sprawach Tatarów krymskich. Wy-
mienionych  zatrzymywano,  przeszukiwano  ich  kancelarie,  zmuszano  do
składania  zeznań  dotyczących  ich  klientów,  a nawet  skazywano  na  kary
aresztu administracyjnego147.

Prześladowaniom władz rosyjskich byli poddani w pierwszej kolejności
przywódcy społeczności Tatarów krymskich. FSB z udziałem OMON pro-
wadzili liczne bezpodstawne przeszukania domów148. Zastraszano Tatarów
krymskich upominających się o prześladowanych członków ich społeczno-
ści, protestujących solidarnie z o[arami represji149. 6 kwietnia 2017 r. Rosyj-
ska jednostka specjalnej policji OMON przeprowadziła masowe zatrzymania

144 14 grudnia 2916 r. Rosyjski Sąd Najwyższy utrzymał w mocy decyzję o zakazie wjazdu Mustafy Dżemilewa
(„Tajne uzasadnienie”. Lider Tatarów Krymskich z zakazem wjazdu do Rosji i na Krym,  www.polskieradio.pl/
5/3/Artykul/1704270,Tajne-uzasadnienie-Lider-Tatarow-Krymskich-z-zakazem-wjazdu-do-Rosji-i-na-
Krym (dostęp: 19.04.2019)).

145 P. Andrusieczko, Dwa lata kolonii karnej dla przywódcy Tatarów Krymskich Ilmiego Umerowa. „Naruszył integral-
ność  terytorialną  Rosji”,  wyborcza.pl/7,75399,22436042,dwa-lata-kolonii-karnej-dla-przywodcy-tatarow-
krymskich-ilmiego.html (dostęp: 26.10.2017).

146 United  States  Explanation  of  Position  on  item  202  EX/5  Part  1  (L),  s. 29,  unesdoc.  unesco.org/
ulis/cgibin/ExtractPDF.pl?catno=252788&lang=e&from=51&to=85&display=2&ts=1505400007 (dostęp:
29.10.2017).

147 Crimea:  Defense  Lawyers  Harassed, www.hrw.org/news/2017/01/30/crimea-defense-lawyers-harassed
(dostęp: 23.04.2017).
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Tatarów krymskich na centralnym rynku w Symferopolu. Zatrzymano około
60 osób, które poddano daktyloskopowaniu, pobrano od nich wymazy do
badań DNA i wykonano fotogra[e rejestracyjne150.

6 maja 2016 r.  rosyjskie służby bezpieczeństwa FSB zaatakowały meczet
w wiosce Mołodiżne w rejonie Symferopol podczas piątkowej południowej
modlitwy  Jumu'ah i zatrzymały blisko 100 muzułmanów, wprowadzając ich
do autobusów. Zatrzymanych zwolniono, nakazując każdemu z nich stawić
się na posterunku policji151. Konsekwentnie prześladowano Tatarów biorących
udział w zgromadzeniach publicznych152.  7 marca burmistrz Symferopola za-
kazał wszelkich publicznych zgromadzeń z wyjątkiem tych organizowanych
przez władze153.

5.5. Tortury i przemoc seksualna
W specjalnym raporcie Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka

poświęconemu przemocy seksualnej w konPikcie zbrojnym na Ukrainie154

opisano przypadki stosowania tortur na Krymie wobec osób pozbawionych
wolności.  Jednocześnie  wskazano,  że  przemoc seksualna była stosowana
jako metoda tortur i złego traktowania pozbawionych wolności.  Najczęst-
sze formy przemocy seksualnej wykorzystywane w takich sytuacjach to: bi-
cie, rażenie prądem elektrycznym w okolicach narządów płciowych, przy-
musowa nagość,  groźby zgwałcenia  i zgwałcenia.  W opisywanych przez
o[ary  tortur  przypadkach  funkcjonariusze  FSB  stosowali  różne  metody
tortur i złego traktowania w ciągu wielodniowych przesłuchań, w tym po-
zbawienie snu i żywności, bicie, duszenie, rozbieranie do naga, zakładanie
torby  na  głowę,  groźby  śmierci,  wymuszając  w ten  sposób  podpisanie
przyznania się.  Torturami wymuszono wyjaśnienia,  które  FSB [lmowało
i udostępniło w kontrolowanych przez państwo rosyjskich mediach. Wyja-

148 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka,  Raport na temat Sytuacji praw
człowieka na Ukrainie, 16.09.2014 r., § 156; Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw
Praw Człowieka, Raport na temat sytuacji praw człowieka na Ukrainie, 15.11.2014 r., § 218; Organizacja Bezpie-
czeństwa  i Współpracy  w Europie,  Raport  Misji  Oceny  Praw  Człowieka  na  Krymie  (6–18  lipca  2015),
17.09.2015 r., § 232; The monitoring review was prepared by the Crimean Human Rights Group on the basis of mate-
rials  collected  in  December  2017,  Crimean  Human  Rights  Situation  Review,  s. 4,  crimeahrg.org/wp-
content/uploads/2018/01/Crimean-Human-Rights-Group_Dec_2017_ ENG.pdf (dostęp: 26.01.2018).

149 H. Coynash,  Crimean Tatar activist abducted for solidarity, 5ned for ‘threatening the police’,   khpg.org/en/in-
dex.php?id=1499690443 (dostęp: 25.11.2017).

150 202 EX/5 Part I (L), s. 7.
151 WCCT member has gone missing in Crimea, qha.com.ua/en/events-incidents/wcct-member-has-gone-miss-

ing-in-crimea/137279/ (dostęp: 28.10.2017).
152 202 EX/5 Part I (L), s. 8.
153 Raport  Roczny  Amnesty  International  2016/17,  Sytuacja  praw  człowieka  na  świecie,  s. 100,

www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017POLISH.PDF, (dostęp: 18.09.2017).
154 Ojce of the United Nations  High Commissioner  for  Human Rights,  ConEict-Related  Sexual  Violence  in

Ukraine (14 March 2014 to 31 January 2017),  §§ 59, 108–111 i 142.

Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII) 91



śnienia te służyły do konstruowania aktów oskarżenia, na podstawie któ-
rych sądy wymierzały wyroki155.

Tortury stosowano już w pierwszej fazie aneksji Krymu. Po zajęciu 8 mar-
ca 2014 r.  budynku Wojskowej  Komisji  Uzupełnień w Symferopolu przez
100-osobową grupę Sił Samoobrony Krymu i przemianowaniu na siedzibę
Armii  Krymskiej  w piwnicach budynku przetrzymywano uwięzionych za
działalność proukraińską156.  Ośmiu z nich poddano torturom. Z opisu za-
wartego w Raporcie rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014
roku157 wynika, że więźniowie byli  zamknięci w pomieszczeniach piwnicz-
nych  nieprzystosowanych  do  przetrzymywania  osób.  Byli  codziennie  bici
i torturowani podczas przesłuchań. Więźniów torturowano prądem. Do dło-
ni i karku unieruchomionych na krześle z rękoma przyczepionych do porę-
czy, a nogami do nóg krzesła sprawcy podłączali przewody elektryczne. Do
przesłuchiwanych strzelano z broni pneumatycznej powodując ból i wbijanie
śrutu w odsłonięte części ciała.

29 grudnia 2017 ‒ r. Aleksander Popkow  obrońca tymczasowo areszto-
wanych dnia 11 lutego 2016 r.: krymskiego obrońcy praw człowieka Emira-
-Useina Kuku i etnicznego Ukraińca, który przeszedł na islam Wadima Si-

‒ruka  poinformował  o torturowaniu obu podejrzanych w dniach  26–27
grudnia 2017 r. w areszcie w Krasnodarze. Z muzułmanów tych szydzono,
bito, kopano i grożono, że „zaginą” w transporcie do Rostowa nad Donem
w dniu 28 grudnia 2017 r.158. Władze rosyjskie odmówiły wszczęcia śledztwa
w sprawie stosowania tortur159.

5.6. Prawo do rzetelnego procesu
Raporty  monitorujące  przestrzeganie  praw człowieka  na  okupowanym

Krymie sygnalizują systemowe naruszenia prawa do sprawiedliwego proce-
su. Naruszenia motywowane politycznie dotyczyły osób będących w opozy-
cji wobec władz Federacji Rosyjskiej na Krymie160. Podnoszone zarzuty o złe
traktowanie podczas zatrzymań i aresztowań nie były wnikliwie rozpozna-

155 Y.  Skovoroda,  Crimea:  peninsula  of  torture, www.opendemocracy.net/od-russia/egor-skovoroda/crimea-
peninsula-of-torture (dostęp: 28.10.2017);  Another "terrorist"? Russian FSB kidnaps, tortures Crimean Tatar to
obtain false  “confession”, euromaidanpress.com/2017/09/16/russian-fsb-kidnaps-tortures-crimean-tatar-to-
obtain-confession-in-terrorism/ (dostęp: 28.10.2017).

156В Симферополе захвачен республиканский военкомат там будет штаб самообороны Крыма    :    « » , dum-
skaya.net/news/v-simferopole-zahvachen-respublikanskij-voenkoma-033434/ (dostęp: 12.10.2017).

157 Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku, s. 129–131, jimagazine.lviv.ua/2015/Ro-
syjskie_zbrodnie_wojenne_we_wschodniej_Ukrainie_w_2014_roku-1.pdf (dostęp: 10.11.2017 r. ).

158 www.facebook.com/alexander.popkov.7/posts/1624544190965928?pnref=story (dostęp: 26.01.2018).
159 202 EX/5 Part I (L), s. 8, unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=252788&lang=e&from=51

&to=85&display=2&ts=1505400007 (dostęp: 29.10.2017).
160 Ojce of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in

Ukraine 16 May to 15 August 2017, § 134.
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wane sądowo, co stwarzało wrażenie iluzoryczności  kontroli  sądowej  nad
postępowaniem przygotowawczym.

W ocenie Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka, organy ścigania
i organy sądownicze Federacji Rosyjskiej często naruszały podstawowe gwa-
rancje procesowe wobec oskarżonych tj. zasadę domniemania niewinności,
prawo do niezwłocznego przekazania informacji na temat istoty i podstawy
oskarżenia, prawo do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez
siebie obrońcę, prawo do procesu bez zbędnej zwłoki, prawo do odwołania
lub apelacji, prawo do wysłuchania przez niezawisły i bezstronny sąd oraz
prawo niebycia zmuszonym do zeznawania przeciwko sobie lub przyznania
się do winy161. Obrońcy bezskutecznie kwestionowali zasadność przetrzymy-
wania tymczasowo aresztowanych w trakcie postępowań sądowych w meta-
lowej klatce162.

6 marca 2017 r. w toku procesu sądowego przeciwko Akhtemowi Cziugo-
zowi, przesłuchiwany w ‒ charakterze świadka oskarżony  Mustafa Deger-
mendżi zeznał, że w toku śledztwa rosyjskie służby bezpieczeństwa nakła-
niały  go  do  obciążania  Cziugoza,  a Mufti  duchownego  zwierzchnictwa
Krymu Emirali Ablajew obiecał uwolnić go w zamian za fałszywe zeznania
przeciwko Akhtemowi Cziugozowi163. W toku tego procesu sądowego oskar-
żony Akhtem Cziugoz uczestniczył w rozprawie za pośrednictwem progra-
mu  Skype,  co  ograniczało  jego  zdolności  do  skutecznego  uczestniczenia
w postępowaniu sądowym164.

Władze  okupacyjne  prowadziły  cykliczne  aresztowania  Tatarów  krym-
skich za domniemaną przynależność do  Hizbut-Tahrir  (Partii Odrodzenia)165.
W pierwszej grupie zatrzymanych byli:  Rusłan Zeitullajew, Ferat Saifulajew,
Nuri Primow i Rustem Waitow, których z naruszeniem MPHKZ przetranspor-
towano do Rostowa nad Donem w Rosji. Oskarżono ich o utworzenie organi-
zacji terrorystycznej, podczas gdy Hizbut-Tahrir jest legalna na Ukrainie166.  26
kwietnia  2017 r.  Wojskowy  Sąd  Rejonowy  Okręgu  Północnokaukaskiego

161 A/HRC/36/CRP.3, § 75.
162 The monitoring review was prepared by the Crimean Human Rights Group on the basis of materials collected in De-

cember  2017,  Crimean  Human  Rights  Situation  Review,  s. 6,  crimeahrg.org/wp-content/
uploads/2018/01/Crimean-Human-Rights-Group_Dec_2017_ENG.pdf (dostęp: 26.01.2018).

163Мустафа Дегерменджи на «суде» по «делу» Чийгоза рассказал, что «муфтий» Крыма Аблаев склонял
его к сотрудничеству с оккупантами в обмен на освобождение, 15minut.org/news/169629-mustafa-
degermendzhi-na-sude-po-delu-chijgoza-rasskazal-chto-muftij-kryma-ablaev-sklonyal-ego-k-sotrudnich-
estvu-s-okkupantami-v-obmen-na-osvobozhdenie-video (dostęp: 3.10.2017).

164 202 EX/5 Part I (L), s. 26, Amnesty International Public Statement, 17 March 2017, Crimea: Rapidly Deterio-
rating Human Rights Situation in the International Blind Spot: 202 EX/5 Part I (L), s. 17. The United Nations
Ojce of the Higher Commissioner for Human Rights, Overview of Human Rights Developments in the Auton-
omous Republic of Crimea, February to July 2017.
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w Rostowie nad Donem w Rosji167 skazał Rusłana Zeitullajewa z art. 205.1.1 ro-
syjskiego kodeksu karnego za utworzenie na Półwyspie krymskim panislami-
stycznej komórki  Hizbut-Tahrir168,  na karę 12 lat pozbawienia wolności. Trzej
inni Tatarzy krymscy: Nuri Primow, Feirat Saifullajew i Rustem Wajtow zostali
skazani za przynależność do Hizbut-Tahrir na kary od 5 do 7 lat pozbawienia
wolności. Po apelacji prokuratury Sąd Najwyższy Rosji wyrokiem z dnia 27
lipca 2017 r. podwyższył karę Rusłana Zeitullajewa do 15 lat pozbawienia wol-
ności.  Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono dwie ulotki,  które
stały  się  podstawą  do  oskarżenia  o bycie  organizatorem  komórki  Hizb-

165 Narodowy Komitet Antyterrorystyczny FR (Национальный антитеррористический комитет  ) prowa-
dzi na swojej stronie internetowej nac.gov.ru listę organizacji, w tym organizacji zagranicznych i międzyna-
rodowych,  uznanych  przez  sądy  Federacji  Rosyjskiej  za  organizacje  terrorystyczne  i ekstremistyczne
(Террористические и экстремистские организации   ). Wśród 27 organizacji pod poz. Nr 8 [guruje Пар-
тия исламского освобождения («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremist-
skie-organizacii-i-materialy.html (dostęp: 5.11.2017); Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej w dniu 4 lutego
2003 r.  (Верховный Суд Российской Федерации от ГКПИ вступило в силу   ,   14.02.2003  №   03  116,    
04.03.2003) uznał  Hizbut-Tahrir za organizację terrorystyczną stwierdzając: „"Islamska Partia Odrodzenia"
("Hizbut-Tahrir") [jest] organizacją, która ma na celu wyeliminowanie nieislamskich rządów i ustanowienie
islamskich rządów na całym świecie poprzez przywrócenie "Światowego kalifatu islamskiego", początkowo
w regionach o przeważającej populacji muzułmańskiej, w tym Rosji i krajach WNP. Główne formy jej dzia-
łalności to wojownicza propaganda islamistyczna połączona z nietolerancją wobec innych religii, aktywna
rekrutacja zwolenników, celowa praca nad podziałem w społeczeństwie (przede wszystkim propaganda
z silnym wsparciem [nansowym)”. Podano za: Amnesty International, Crimea in the dark the silencing of dis-
sent, s. 6.

166 Zdaniem organizacji  międzynarodowych uznających ww. Tatarów krymskich za więźniów politycznych,
partia  Hizbut-Tahrir (panislamistyczna  o zasięgu  międzynarodowym) odrzuca działania metodą  siłową,
członkowie krymskotatarskiego Hizbut-Tahrir nie angażują się ani nie planują przeprowadzania aktów ter-
rorystycznych. Skupiają się na inicjatywach społecznych, edukacyjnych i dialogowych. Natomiast ich uwię-
zienie jest dodatkowym instrumentem ucisku religijnego na miejscową ludność Krymu, której ograniczane
są prawa do religii. W rezolucji Parlamentu Europejskiego pt. Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji i sytu-
acja na Krymieprzyjętej w dniu 16 marca 2017 r. wezwano Rosję do niezwłocznego zwolnienia wszystkich
nielegalnie i arbitralnie aresztowanych osób jak: Rusłan Zeitullajew, Nuri Primow, Rustem Waitow, Ferat Sa-
ifulajew. MSZ Ukrainy uznało Rusłana Zeitullajewa wraz z innymi oskarżonymi za więźniów politycznych,
2017/2596(RSP),  europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0087+0+
DOC+XML+V0//EN&language=EN (dostęp: 25.05.2017); Appeal of NGOs with regards to hunger strike of the
prisoner of Kremlin Ruslan Zeytullaev, 19 April 2017, humanrights.org.ua/en/material/zvernen njia_gromad-
skih_organizacij_u_zvjiazku_iz_goloduvannjiam_vjiaznjia_kremljia_zejtullajeva (dostęp: 25.05.2017);  Przy-

‒wódca Tatarów krymskich  Mustafa Dżemilew – powiedział, że tolerował  Hizbut-Tahrir, który uważa za
dzielących muzułmanów, ale że nie ma w nich nic „ekstremistycznego” lub „terrorystycznego”. Podano za:
H. Coynash,  Russia’s  Invented  ’Terrorism’  and  its  Crimean  Muslim  Victims, khpg.org/en/index.php?
id=1458518926 (dostęp: 7.11.2017); Raport Roczny Amnesty International 2014/2015, Sytuacja praw człowieka
na świecie, § 136. Zwalczaniem Hizbut-Tahrir na Krymie kieruje generał FSB Wiktor Pałagin, uznawany za
specjalistę do walki z islamskim ekstremizmem, zwłaszcza z Hizbut-Tahrir. Podano za: M. Potocki, Z. Para[-
anowicz, Krym rosyjski, sankcje państw Zachodu teoretyczne, Gazeta Prawna.pl, 05.04.2017, www.gazetapraw-
na.pl/artykuly/1032829,krym-rosyjski-sankcje-zachodu-teoretyczne.html  (dostęp:  28.10.2017);  Crimean
Tatars  homes  being  searched  in  Bakhchysarai, qha.com.ua/en/politics/crimean-tatars-homes-being-
searched-in-bakhchysarai/137123/ (dostęp: 17.10.2017); Ojce of the United Nations High Commissioner
for Human Rights, Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2015 to 15 February 2016, § 188.

167 Sprawy karne dotyczące „terroryzmu” podlegają w Federacji Rosyjskiej właściwości sądów wojskowych.
168 Federacja Rosyjska w populacji liczącej 144,3 mln ludności (dane z 2016 r.) posiada 27,4 mln muzułmanów,

co stanowi 19% populacji FR, www.muslimpopulation.com/Europe/ (dostęp: 28.01.2018).

94 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII)



-ut-Tahrir, do czego w toku procesu się nie przyznał. Oskarżenia oparto o ze-
znania tajnego świadka169. W proteście przeprowadził 22-dniowy strajk głodo-
wy170. Karę pozbawienia wolności odbywa w rosyjskim więzieniu w Baszkor-
tostanie  w autonomicznej  republice  Baszkiri171.  Do tej  pory co najmniej  25
Tatarów krymskich zostało pozbawionych wolności przez Federację Rosyjską
z powodów politycznych w sprawie  Hizbut-Tahrir. Stowarzyszenie Memoriał
działające na rzecz praw człowieka uznało wszystkich czterech skazanych za
więźniów politycznych172.

Pokojowa organizacja panislamistyczna Hizbut-Tahrir nie przeprowadziła
na  terenie  Federacji  Rosyjskiej  żadnego  zamachu  terrorystycznego.  Nato-
miast uznanie jej przez Sąd Najwyższy FR za organizację terrorystyczną po-
zwala organom represji na skazywanie osób bez potrzeby dowodzenia ich
działalności terrorystycznej,  a nawet przy wątpliwościach dowodowych co
do członkostwa oskarżonych w tej organizacji. Sądy rosyjskie bazują w tym
względzie na świadkach anonimowych. Represjonowano również Tatarów
krymskich, którzy [lmowali i fotografowali przeszukania i aresztowania173.

W reakcji na nadużycia prawa przez władze okupacyjne Krymu krewni
i prawnicy reprezentujący mężczyzn uwięzionych za przynależność do  Hi-
zbut-Tahrir wystąpili z inicjatywą Solidarności krymskiej (Crimean Solidarity).
Podjęte  próby  nagłośnienia  nadużycia praw na  okupowanym przez  Rosję
Krymie wywołały kolejną ofensywę sił  policyjnych Rosji  i prześladowania
członków inicjatywy174.

W proteście przeciwko przeszukaniom i aresztowaniom w Bakczysaraju
oraz w różnych częściach Krymu 14 października 2017 r., wzdłuż autostrad
i dróg miejskich ponad 100 Tatarów krymskich, w tym niektórzy w pode-
szłym wieku, uczestniczyło w jednoosobowych pikietach z plakatami o treści:
„Tatarzy krymscy nie są terrorystami”, „Oddajcie dzieciom ojców” czy „Fa-
brykowanie spraw karnych – to jest terror”175. Blisko 75 uczestników pikiet jed-

169 H. Coynash,  Crimean Tatars sentenced for kitchen chat  in Russian-occupied Crimean “conveyor belt  trial”,  kh-
pg.org/en/index.php?id=1473245559&w=hizb (dostęp: 9.11.2017).

170 Russian Supreme Court Extends Crimean Tatar's Prison Term, www.rferl.org/a/russia-extends-crimean-zeytul-
laev-prison-term/28643057.html (dostęp: 9.11.2017).

171 Crimean Tatar faces transfer to prison in Russia’s Bashkortostan following illegal conviction – Ukraine’s General Con-
sulate,  www.unian.info/politics/2089431-crimean-tatar-faces-transfer-to-prison-in-russias-bashkortostan-
following-illegal-conviction-ukraines-general-consulate.html (dostęp: 9.11.2017).

172 No Eurovision For Ukrainian political  prisoners in Russia,  noeurovisionfor.org/ruslan-zeytullayev/ (dostęp:
9.11.2017).

173 H. Coynash,  49 Crimean Tatars detained for legal  pickets demanding an end to  persecution,  khpg.org/en/in-
dex.php?id=1507986816 (dostęp: 11.11.2017); H. Coynash, Russia wages major oYensive against Crimean Tatar
civic activists in occupied Crimea, khpg.org/en/index.php ?id=1510178608 (dostęp: 10.11.2017).

174 Crimean Tatar detained after searches in occupied Crimea, qha.com.ua/en/society/crimean-tatar-detained-after-
searches-in-occupied-crimea/142028/ (dostęp: 10.11.2017).

175 H. Coynash, 49 Crimean Tatars…
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noosobowych zostało uznanych winnymi naruszenia art. 20.2.5. kodeksu wy-
kroczeń administracyjnych i ukaranych grzywnami w wymiarze po 10 tys. ru-
bli, a ośmioro z nich po 15 tys. rubli. Ukarani wnieśli odwołania, które sądy na
Krymie rozpatrzyły w dniach 18–20 grudnia 2017 r., utrzymując w mocy orze-
czenia. Tatarzy krymscy skarżą się na częste wizyty rosyjskich agentów służb
bezpieczeństwa oferujących pokojową egzystencję w zamian za przekazywa-
nie informacji o ich społeczności176. 

Władze Federacji Rosyjskiej uznały również za organizację ekstremistycz-
ną na terytorium Federacji Rosyjskiej177 ogólnoświatowy, pacy[styczny sun-
nicki ruch religijny Tablighi Jamaat (tłum. Wspólnota kazań i misji, ew. Towa-
rzystwo  szerzenia  wiary178),  odrzucającej  przemoc  jako  środek  misyjnej
ewangelizacji  świata.  Doktryna ruchu nakazuje szacunek dla urzędu oraz
poszanowanie dla władzy politycznej179. 2 października 2017 r. w Symfero-
polu i regionach symferopolskim i biełogorskim funkcjonariusze FSB zatrzy-
mywali w prywatnych domach: Arsena Kubedinowa, Renata Sulejmanowa,
Seirana Mustafajewa i Taliata Abdurachmanowa, a następnie przewieźli do
Biur Federalnej Służby Bezpieczeństwa na Krymie i w Sewastopolu180.  De-
partament Śledczy FSB wszczął przeciwko nim postępowanie karne o pro-
wadzenie  działalności  organizacji  ekstremistycznej,  kwali[kowanej  z art.
282.2 kodeksu karnego FR. Arsena Kubedinowa, Renata Sulejmanowa i Ta-

176 Crimean Tatars accuse Russia of kidnappings and political arrests, www.theguardian.com/world/2016/dec/12/
crimean-tatars-accuse-russia-of-kidnappings-and-political-arrests (dostęp: 12.11.2017).

177 7 maja 2009 r. Sąd Najwyższy Rosji zakazał działalności  Tablighi Jamaat na terenie tego kraju, uznając, że
działalność związku wyznaniowego ma na celu „naruszenie integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej
i dyskryminowanie obywateli rosyjskich z powodów religijnych, a także wspieranie międzynarodowych or-
ganizacji terrorystycznych” ("Таблигджамаат"  запрещенвРоссии, www.islamn ews.ru/news-18587.html
(dostęp: 28.01.2018)). Poza Rosją  Tablighi Jamaat zakazany został w Iranie,  Tadżykistanie,  Turkmenistanie
i Uzbekistanie. Podano za: M. Sadowski, Tablighi Jamaat – globalny ruch misyjny czy zaplecze islamskiego terro-
ryzmu?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 11 (6), 2014, s. 115; Europejski Trybunał Praw Człowie-
ka przyjął do rozpatrzenia skargę Tablighi Jamaat na decyzję Sądu Najwyższego Rosji o uznaniu tej organi-
zacji  za  ekstremistyczną  i jej  likwidacji  (ETPC  przyjął  do  rozpatrzenia  skargę  Świadków  Jehowy,
pl.sputniknews.com/swiat/201709186301704-ETPC-przyjal-do-rozpatrzenia-skarge-Swiadkow-Jehowy/
(dostęp: 28.01.2018)).

178 M. Sadowski, Tablighi Jamaat…, s. 102.
179 Ibidem, s. 110 i nn. Autor podaje w ślad za danymi Tablighi Jamaat, iż ruch ten działa w Europie w takich kra-

jach jak: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Finlandia, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlan-
dia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,  Rosja, Rumunia, Serbia, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina,  Turcja,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Zdaniem autora, pomimo pacy[stycznej doktryny religijnej ruch ten nie
jest całkowicie pokojowy.

180В Крыму «накрыли»  ячейку «Таблиги Джамаат», islam-today.ru/novosti/2017/10/02/v-krymu-nakryli-
acejku-tabligi-dzamaat/  (dostęp:  28.01.2018);  ФСБ разоблачила в Крыму экстремистов Таблиги     "
Джамаат, ria.ru/incidents/20171002/1505973709.html (dostęp: 28.01.2018); ФСБ опубликовала видео за-
держания членов ячейки "Таблиги Джамаат"* в Крыму, crimea.ria.ru/video/20171002/ 1112151399.html
(dostęp: 28.01.2018).
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liata Abdurachmanowa tymczasowo aresztowano, natomiast Seiran Mustafa-
jew przebywa w areszcie domowym181.

5.7. Uciszanie mediów
Wymóg ponownej rejestracji szczególnie dotknął media nadające w języ-

ku  krymskotatarskim.  Nakaz  dotyczył  wszystkich  wcześniej  zarejestrowa-
nych organizacji medialnych. Ostateczny termin wyznaczono na 1 kwietnia
2015 r., a nieuzyskanie ponownej rejestracji skutkowało utratą licencji i za-
przestaniem działalności182. Po upływie tego terminu w miejsce blisko 3000
mediów zarejestrowanych według prawa ukraińskiego na rynku medialnym
w Republice Krymu i Sewastopolu były 232 mass media, w tym 19 kanałów
telewizyjnych,  42  kanały  radiowe,  8  mediów  internetowych,  163  prasy
i agencji informacyjnych, włączając 207 mediów z wcześniejszą licencją i 25
z licencją otrzymaną po raz pierwszy183.

Nie uzyskały powtórnej rejestracji według prawa rosyjskiego najbardziej
popularne kanały medialne i tytuły prasowe społeczności Tatarów krymskich
takie jak: kanały telewizyjne  ATR184 i Lale185,  stacje  radiowe  Meydan i Lider,
Krymska Agencja Informacyjna (QHA), portal internetowy  15minut i popu-
larna gazeta Avdet186. 14 lutego 2015 r. prokuratura na Krymie złożyła do sądu
kolejne 48 wniosków żądających zablokowania środków masowego przekazu
jako  rozpowszechniających  „zakazane  informacje”187.  Media  te  w językach
krymskotatarskim i rosyjskim informowały o historii, tradycji i aktualnych wy-
darzeniach, mając na celu integrowanie własnego narodu w trosce o zachowa-
nie ojczystego języka i narodowej tożsamości. Nadająca w języku krymskota-
tarskim stacja telewizyjna ATR została zmuszona do zaprzestania nadawania
1 kwietnia 2015 r., pomimo składanych od października 2014 r. czterokrotnie
wniosków  o ponowną  rejestrację.  Od  18  czerwca  2015 r.  ATR rozpoczęła

181 The monitoring review was prepared by the Crimean Human Rights Group on the basis of materials collected in De-
cember  2017,  Crimean  Human  Rights  Situation  Review,  s. 4,  crimeahrg.org/wp-
content/uploads/2018/01/Crimean-Human-Rights-Group_Dec_2017_ENG.pdf  (dostęp:  28.01.2018);
Двумфигурантамдела «ТаблигиДжамаат»  вКрымупродлилиаресты, ovdinfo.org/express-news/20
17/11/28/dvum-[gurantam-dela-tabligi-dzhamaat-v-krymu-prodlili-aresty (dostęp: 28.01.2018).

182 Art. 6 Federalnej ustawy Konstytucyjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 21 marca 2014 r., Nr 6-FKZ.
183 Information on the situation in the Republic of Crimea (the Russian Federation) within the scope of UNESCO compe-

tence. As of April 8, 2015, russianunesco.ru/eng/article/2070 (dostęp: 14.05.2017).
184 1  września  2006 r.  uruchomiono  pierwszy niezależny krymskotatarski  kanał  telewizyjny  Atłant,  zwany

ATR. Wszystkie programy tematyczne i serwisy informatyczne nadawane były w trzech językach – rosyj-
skim, ukraińskim i krymskotatarskim. Stacja telewizyjna ATR skutecznie konkurowała z telewizją publicz-
ną. Podano za: A. Kaźmierak, Media Tatarów krymskich…, s. 158.

185 Tatarzy z Krymu we  Lwowie, kuriergalicyjski.com/spolechenstwo/rozmowy-kg/4074-tatarzy-z-krymu-we-
lwowie (dostęp: 12.05.2017).

186 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie (6–18 lipca
2015), 17.09.2015 r.), § 76.

187 202 EX/5 Part I (L), s. 5.
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transmitowanie przez satelitę z Kijowa, mimo że większość byłych członków
personelu pozostało na Krymie, nie mogąc otwarcie operować na Krymie188.
Jednocześnie rosyjskie media prorządowe nie miały problemów z rejestracją
ani z dostępem do informacji publicznej. Poprzez odmowę rejestracji popular-
nych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych, prasy i witryn internetowych
władze okupacyjne nie tylko ograniczały wolność mediów i dostęp do infor-
macji, ale także pozbawiły wspólnotę Tatarów krymskich niezbędnych źródeł
obiektywnych informacji.

Podobną metodę sprowadzającą się do stosowania uciążliwych wymogów
rejestracyjnych oraz dodatkowych, restrykcyjnych procedur akredytacyjnych
władze FR wykorzystały wobec  niezależnych dziennikarzy i pracowników
mediów. Ograniczenia natury formalno-prawnej nakładały się na prześlado-
wania dziennikarzy, blogerów, a nawet zwykłych mieszkańców, którzy wyra-
zili swoje poglądy w różnych sieciach społecznościowych. Akredytacje wyda-
no tylko dziennikarzom, którzy posiadali paszporty Federacji Rosyjskiej189.

Przeciwko mediom informacyjnym wielokrotnie wszczynano postępowa-
nia związane z treścią ich relacji, co wymuszało autocenzurę190.  Powściągli-
wość mediów w rzetelnym informowaniu opinii publicznej mogła być dodat-
kowo podyktowana wejściem w życie  9  maja  2014 r.  nowelizacji  kodeksu
karnego FR. W dodanym art. 280.1wprowadzono odpowiedzialność karną za
publiczne nawoływanie do realizacji  działań zmierzających do naruszenia
integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej. W art. 280.2 przewidziano su-
rowszą odpowiedzialność karną, tj. do 5 lat pozbawienia wolności za wyko-
rzystanie w tym celu środków masowego przekazu lub sieci elektronicznych
lub informacyjnych i telekomunikacyjnych (w tym Internetu)191. Przepisy te
ponownie znowelizowano 21 lipca 2014 r.192. Regulacja ta umożliwiła okupa-
cyjnym władzom na Krymie  stosować rozszerzoną wykładnię  rosyjskiego
prawa karnego zakazującego tzw. aktywności „ekstremistycznej” czy „sepa-
ratystycznej” do wypowiedzi wyrażających sprzeciw wobec aneksji Krymu
czy rządu rosyjskiego i do karnego represjonowania dziennikarzy193.

Wobec środków społecznego przekazu funkcjonujących na Krymie z koń-
cem 2017 r. Federacja Rosyjska zastosowała nowo przyjęte ustawodawstwo194

dotyczące „zagranicznych agentów” zawierające analogiczne, restrykcyjne za-

188 Raport Roczny Amnesty International 2015/2016, Sytuacja praw człowieka na świecie, s. 114.
189 202 EX/5 Part I (L), s. 5.
190 Ibidem, § 119.
191Федеральный закон от декабря г   28  2013 . N ФЗ О внесении изменения в Уголовный кодекс Россий 433-  "       -
ской Федерации " Одобрен Советом Федерации декабря г,    25  2013 ., rg.ru/2013/12/30/uk-izm-dok.html
(dostęp: 16.05.2017).

192Федеральный закон О внесении изменений в статью Уголовного кодекса Российской Федера  "      280.1    -
ции" от  21.07.2014 N ФЗ последняя редакция 274-  (  ).
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sady obowiązujące w Rosji od 2012 r. wobec organizacji pozarządowych ma-
jących  status  „zagranicznego  agenta”.  Ministerstwu  Sprawiedliwości  FR
przyznano uprawnienia  do  prowadzenia  „rejestru  zagranicznych środków
masowego przekazu pełniących funkcję zagranicznego agenta”. Pomimo, że
przepisy te weszły wżycie 1 stycznia 2018 r., już 5 grudnia 2017 r. Minister-
stwo Sprawiedliwości  FR  opublikowało  decyzję  uznającą  „Krym.Realii”  za
„zagranicznego agenta”195. Status taki nadano również m.in. rozgłośniom ra-
diowym: Głos Ameryki, Radio Swoboda, Radio Wolna Europa oraz związa-
nymi  z nimi  projektom  medialnym196.  Nadanie  takiego  statusu  serwisowi
„Krym.Realii” blokuje dostęp dziennikarzy i pracowników narażonych na re-
strykcje administracyjne.  12 stycznia 2018 r.  Duma Państwowa FR przyjęła
projekt ustawy pozwalającej  na umieszczenie użytkowników mediów spo-
łecznościowych (osób [zycznych,  blogerów) w ‒ wykazie mediów  „zagra-
nicznych agentów”197.

Blokada funkcjonujących do czasu aneksji środków społecznego przekazu
spowodowała stan,  w którym rozpowszechnianie  nierosyjskich produktów
informacyjnych na Półwyspie krymskim było możliwe tylko za pośrednic-
twem platform satelitarnych i sieci społecznościowej w Internecie. Jednocze-
śnie istniejące urządzenia sieciowe na półwyspie są zastępowane przez obiek-
ty komunikacyjne dostarczone i kontrolowane przez Rosję198. Ponadto Rosja

193 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie (6–18
lipca2015), 17.09.2015 r., §§ 102–108; 202 EX/5 Part I (L), s. 6; ConEicting sides should stop targeting media pro-
fessionals covering Ukraine crisis, says OSCE representative, 19.05.2014 r, www. osce.org/fom/118686 (dostęp:
14.05.2017);  Raport  Roczny.  Amnesty  International  2016/17,  Sytuacja  praw  człowieka  na  świecie,  s. 100,
www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017POLISH.PDF (dostęp:  25.09.2017);  The  United
Nations Ojce of the Higher Commissioner for Human Rights,  Overview of Human Rights Developments in
the Autonomous Republic of Crimea, February to July 2017; Адвокаты журналиста Семены готовят ж ало-
бувЕвропейский суд по правам человека на решение крымского суда,
ru.krymr.com/a/news/28924924.html (dostęp: 29.01.2018);  Crimean Tatar Activist Suleyman Kadyrov Under
Trial in Feodosiya,  www.svoboda.org/a/28929157.html (dostęp: 30.01.2018);  Witnesses for Prosecution Inter-
viewed Under  Mr  KADYROV’s  Case  Witnessed Against  Mr.  Semena, ru.krymr.com/a/news/28928954.html
(dostęp: 30.01.2018); Suleyman Kadyrov's case showed unity of Crimean Tatars, qha.com.ua/en/society/suley-
man-kadyrov-s-case-showed-unity-of-crimean-tatars/142696/ (dostęp: 14.02.2018).

194Закон РФ от ред от О средствах массовой информации с изм и   27.12.1991 N 2124–1 ( .  25.11.2017) "    " (  . 
доп вступ в силу с., .    01.01.2018) (tłum. Ustawa Federacji Rosyjskiej Nr 2124–1 z 27.12.1991 (zmieniona w dniu
25 listopada 2017 r.) „O środkach masowego przekazu” (wraz z poprawkami i uzupełnieniami,  obowiązująca  od
1.01.2018)),  www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/9b3f8892144d407eb45e102f77fba-
85d2f696f85/ (dostęp: 29.01.2018).

195Об иностранных средствах массовой информации выполняющих функции иностранного агента    ,     ,
minjust.ru/ru/novosti/ob-inostrannyh-sredstvah-massovoy-informacii-vypolnyayushchih-funkcii-inos-
trannogo-agenta (dostęp: 29.01.2018). 

196 "Zagranicznych  agentów"  wśród  mediów  wskaże  resort  sprawiedliwości,  www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-
swiata,2/rosja-resort-sprawiedliwosci-wskaze-media-zagranicznych-agentow,795713.html  (dostęp:
29.01.2018).

197 "Zagraniczni agenci" wśród blogerów. Projekt przyjęty przez Dumę, www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/ro-
sja-projekt-o-mediach-zagranicznych-agentach-poparty-przez-dume,805954.html (dostęp: 29.01.2018).

198 M. Potocki, Z. Para[anowicz, Krym rosyjski…
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wdrożyła projekt budowy światłowodowej linii komunikacyjnej przez Cieśni-
nę Kerczeńską, zastępując połączenie dostarczone przez kontynentalną Ukra-
inę i tworząc wszystkie techniczne warunki wstępne do sprawowania nie-
ograniczonej kontroli nad treścią komunikacji internetowej199.

5.8. Nauka w języku ojczystym
Konstytucja Republiki Krymu przyznaje równorzędne traktowanie języ-

kom rosyjskiemu,  ukraińskiemu i krymskotatarskiemu jako językom pań-
stwowym200. Pomimo tego 17 czerwca 2015 r., Rada Państwa Republiki Kry-
mu przyjęła ustawę o edukacji, w której nauczanie w szkołach państwowych
będzie prowadzone w języku państwowym Federacji Rosyjskiej201. Naucza-
nie w innych językach ojczystych, w tym języku ukraińskim i krymskotatar-
skim,  zostało poddane regulowaniu w zależności  od możliwości  systemu
edukacyjnego.

Władze rosyjskie przerwały szkolenie nauczycieli języka i literatury tatar-
skiej. Podstawowe szkolenie nauczycieli języka i literatury krymskotatarskiej
prowadził  Krymski  Uniwersytet  Politechniczno-Pedagogiczny  oraz  Szkoła
Filologiczna  Tawrijskiego Uniwersytetu Narodowego.  Szkolenie to  nie  jest
już  oferowane202.  Zablokowano także  zatrudnianie  nauczycieli  z Turcji,  co
wpływało  na  zaspokojenie  potrzeb  edukacyjnych  narodu  Tatarów  krym-
skich203.  Stan ten pogorszył brak podręczników. Na rok szkolny 2014/2015
szkoły z językiem krymskotatarskim jako językiem nauczania nie otrzymały
podręczników w języku krymskotatarskim, które odpowiadałyby nowemu,
rosyjskiemu programowi nauczania. Jednocześnie nie wolno im było używać
książek opracowanych na podstawie ukraińskiego programu nauczania. Na
początku roku szkolnego 2015/2016 sytuacja nie uległa zmianie. W ten spo-
sób i w tym roku szkolnym nauczano w oparciu o podręczniki rosyjskoję-
zyczne204.

Nowy program nauczania  szkolnego oparto na  Wytycznych  dotyczących
specy5ki nauczania historii i badań społecznych w 2015/2016 oraz kryteriach oceny
opracowanych przez Krymski Republikański Instytut Szkolnictwa Wyższe-
go. Nowe podręczniki historii, które zostały obowiązkowo wprowadzane do

199 202 EX/5 Part I (L), s. 6. 
200Конституция Республики Крым  Статья,  10.1, rk.gov.ru/rus/info.php?id=623228 (dostęp: 10.01.2018).
201 Госсовет Крыма принял закон Об образовании    «  »,  17.06.2015 r.,   news.allcrimea.net/news/2015/6/17/

gossovet-kryma-prinyal-zakon-ob-obrazovanii-38946/ (dostęp: 3.05.2017).
202 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,  Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie (6–18

lipca 2015), 17.09.2015 r., §§ 233 i 239.
203 MTS, Wniosek wszczynający postępowanie złożony w Sekretariacie Trybunału dnia 16 stycznia 2017 r. (Ukraina vs.

Federacja Rosyjska), § 111.
204 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,  Raport Misji Oceny Praw Człowieka na Krymie (6–18

lipca 2015), 17.09.2015 r., § 238.
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programów szkoły średniej opierają się na upolitycznionej koncepcji naucza-
nia historii opracowanej przez Rosyjskie Towarzystwo Historyczne preferują-
cej historię Rosji. Wyeliminowano historię Ukrainy, natomiast aneksja Krymu
została przedstawiona jako „przystąpienie Krymu do Federacji Rosyjskiej”205.

Liczba godzin języka tatarskiego została znacznie ograniczona, a w star-
szych  klasach  szkoły  średniej  język  tatarski  przestał  być  nauczany  jako
przedmiot  szkolny206.  Na  etapie  szkolnictwa  wyższego  zaistniała  sytuacja
całkowitego braku odpowiednich warunków dla studentów, którzy zdecy-
dują się na naukę w języku Tatarów krymskich.

Inną formą zakłócania procesu nauczania w języku krymskotatrskim były
wielokrotne  przeszukania w instytucjach edukacyjnych.  Do połowy wrze-
śnia 2014 r. władze rosyjskie dokonały przeszukań w 8 z 10 tatarskich szkół
wyznaniowych należących do Duchowego Zarządu Muzułmanów Krymu.
Pretekstem do tych czynności było poszukiwanie tzw. „ekstremistycznej” li-
teratury. Działania te były ukierunkowane na ludność Tatarów krymskich207.

5.9. Służba w Siłach Zbrojnych FR
W oparciu o art. 5 Federalnej ustawy konstytucyjnej z 21 marca 2014 r.

o przyjęciu Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej i utworzeniu w Federa-
cji  Rosyjskiej  nowych  podmiotów  Republiki  Krymu  i miasta  federalnego
znaczenia Sewastopola208 do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej włączono or-
gany  administracji  wojskowej  i formacje  wojskowe  Republiki  Krymu
(uprzednio Ukraińskich Sił Zbrojnych), które zostały poddane stosownej re-
organizacji zgodnie z prawem rosyjskim (art. 5 ust. 1 i 2). Żołnierze pełniący
kontraktową służbę wojskową i służbę z poboru mieli kontynuować pełnie-
nie służby wojskowej do czasu włączenia tych organów do Sił Zbrojnych Fe-
deracji Rosyjskiej, o ile żołnierze przyjęli narzucone obywatelstwo rosyjskie
(art. 5 ust. 3). Żołnierze służby zasadniczej mieli służyć w Siłach Zbrojnych
FR i innych formacjach wojskowych FR do końca ustawowego okresu służby
wojskowej, a żołnierze kontraktowi uzyskali preferencje przy zapisaniu się
do SZ FR (art. 5 ust. 4–5). Jednocześnie w art. 5 ust. 6 zastrzeżono, że do dnia

205 202 EX/5 Part I (L), s. 12.
206 Według informacji Ministerstwa Edukacji Krymu w roku szkolnym 2016/2017 w języku krymskotatarskim

nauczano 5 330 dzieci, co jest porównywalne z sytuacją panującą w 2013 r. Podano za: 202 EX/5 Part I (L), s.
20. The United Nations Ojce of the Higher Commissioner for Human Rights, Overview of Human Rights De-
velopments in the Autonomous Republic of Crimea, February to July 2017.

207 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka,  Raport na temat sytuacji praw
człowieka na Ukrainie, 16.09.2014 r., § 153; Human Rights Watch, Rights in Retreat, listopad 2014 r., s. 16.

208Федеральный конституционный закон от марта г    21  2014 . N ФКЗ О принятии в Российскую Феде 6-  "     -
рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики           
Крым и города федерального значения Севастополя     " Статья Вопросы воинской обязанности и во,  5.     -
енной службы , rg.ru/2014/03/22/krym-dok.html (dostęp: 4.05.2017).
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31 grudnia 2016 r. miejscem pełnienia ich służby wojskowej będzie teryto-
rium Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

W wyniku aneksji  i narzuconej  zmiany  obywatelstwa część  mężczyzn
w wieku poborowym wyjechała z Krymu do kontynentalnej Ukrainy, unika-
jąc wymuszonej służby wojskowej w SZ FR. Podczas wiosennej kampanii po-
borowej prowadzonej od 1 kwietnia 2017 r. na Krymie do Sił Zbrojnych FR
wcielono ponad 1700 mieszkańców Krymu. Część z nich została skierowana
do służby poza terytorium Krymu. Żołnierze dobrowolnie godzili się na peł-
nienie służby w Federacji Rosyjskiej209.

Podczas jesiennego poboru trwającego od 1 października do 31 grudnia
2017 r.210 z terytorium Półwyspu krymskiego powołano do SZ FR 2400 pobo-
rowych211. Z grupy tej 645 poborowych skierowano do służby w jednostkach
wojskowych stacjonujących na terytorium Federacji Rosyjskiej. Od początku
okupacji Krymu do końca 2017 r. do Sił Zbrojnych FR wcielono blisko 10000
ludzi212 ‒. Według opinii gen. Jewgienija Burdinskiego  pierwszego zastępcy
szefa Głównego Oddziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu General-
nego SZ FR liczba poborowych uchylających się od przymusowej służby woj-
skowej nie przekroczyła 0,2% poddanych rekrutacji213.

5.10. Przenoszenie osób cywilnych 

(w szczególności pozbawionych wolności)
Od początku tymczasowej okupacji wszystkie instytucje penitencjarne na

Krymie zostały włączone do systemu penitencjarnego Federacji Rosyjskiej,
co doprowadziło do transferów osób pozbawionych wolności z Krymu do
kolonii karnych w Federacji Rosyjskiej214. Blisko 179 osób pozbawionych wol-
ności zostało przemieszczonych z więzień na Krymie do więzień na terenie
Federacji Rosyjskiej215.

Przenoszenie zatrzymanych na Krymie do innych regionów Rosji narusza
nawet obowiązujące ustawodawstwo rosyjskie, w szczególności art.  73 ko-
deksu postępowania karnego, zgodnie z którym orzeczoną karę należy od-

209 202 EX/5 Part I (L), s. 20.
210Указ Президента Российской Федерации от сентября г О призыве в октябре     27  2017 . N 445 "     – декабре 

г граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан2017 .             ,
проходящих военную службу по призыву    ", rg.ru/2017/09/29/priziv-dok.html (dostęp: 30.01.2018).

211Осенний призыв года граждан на военную службу в Минобороны России завершен  2017          ,  tvzvez-
da.ru/news/forces/content/3c5d3507df938cb]da0e48a9b4710484b07d3d1]66e8ab469ac7245c2804fa
(dostęp: 30.01.2018).

212 The monitoring review was prepared by the Crimean Human Rights Group on the basis of materials collected in De-
cember  2017,  Crimean  Human  Rights  Situation  Review,  s. 14,  crimeahrg.org/wp-
content/uploads/2018/01/Crimean-Human-Rights-Group_Dec_2017_ENG.pdf (dostęp: 30.01.2018).

213Осенний призыв года  2017 …
214 A/HRC/36/CRP.3, §14, s. 3.
215 Ibidem, § 175 s. 39.
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być w regionie, w którym skazany ma miejsce zamieszkania lub w którym
wydano wyrok216.

17 marca 2017 r. Federacja Rosyjska zwróciła Ukrainie 12 więźniów (11
mężczyzn i jedną kobietę), którzy przed aneksją odbywali kary na Krymie
i którzy chcieli powrotu na Ukrainę. Władze Rosji przeniosły skazanych do
różnych  instytucji  penitencjarnych  w Federacji  Rosyjskiej.  Ich  powrót  na
Ukrainę był wynikiem długich negocjacji między Rzecznikami Praw Czło-
wieka Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowie-
ka przesłuchało wszystkich 12 skazańców w areszcie śledczym w Charko-
wie. Dostarczyli oni informacji o poważnych naruszeniach praw człowieka,
w tym groźbach, nieludzkich warunkach zatrzymania, zakazanych formach
kar,  nieuzasadnionych torturach,  zatrzymaniach w odosobnieniu,  nękaniu
i nadużyciach z przyczyn etnicznych217.

6. Podsumowanie
Federacja  Rosyjska  uzyskała  faktyczną  władzę  nad  Półwyspem  krym-

skim w wyniku działań militarnych, stosując szeroką paletę metod i środ-
ków przemocy z obszaru wojny hybrydowej218. Działaniom tym nie nadało
waloru  legalności  nieuznawane  na forum międzynarodowym referendum
niepodległościowe, jak i umowa zawarta z pozbawionymi legitymacji praw-
nej lokalnymi władzami Krymu. Krym,  będąc przedmiotem aneksji  nabył
status terytorium okupowanego.

Przeprowadzenie agresji metodą działań hybrydowych i objęcie w posia-
danie  nabytków terytorialnych nie  wytworzyło  próżni  prawnej  ani  też  nie
nadwątliło  szeroko  rozbudowanego  systemu  prawnomiędzynarodowego.
W systemie tym funkcjonują m.in. normy międzynarodowego prawa humani-
tarnego zapewniające  na poziomie  międzynarodowym ochronę przed wła-
dzami okupacyjnymi na terenach okupowanych. Normy te mają pierwszeń-
stwo w stosowaniu przed prawem wewnętrznym państwa, gdy prawo to stoi
w sprzeczności z prawem międzynarodowym. Wiążą się z tym również gwa-

216 Podano za: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie spraw przywódców Tatarów
krymskich Achtema Czigoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny (2017/2869(RSP), § 6 www.euro-
parl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-201  7–0382+0+DOC+XML+V0//PL
(dostęp: 17.10.2017).

217 202 EX/5 Part I (L), s. 17–18. The United Nations Ojce of the Higher Commissioner for Human Rights,
Overview of Human Rights Developments in the Autonomous Republic of Crimea, February to July 2017.

218 Szerzej: M.A. Piotrowski,  KonEikt nigdy nie jest prosty: amerykańska teoria i doktryna wojen oraz przeciwników
hybrydowych,  „Sprawy Międzynarodowe”, Nr 2/2015, s. 7–38; Ł. Skoneczny,  Wojna hybrydowa – wyzwanie
przyszłości?  Wybrane  zagadnienia,  „Przegląd  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego”,  Nr  12  (7),  2015,  s. 39–50;
A. Ignaciuk, NATO i UE wobec zagrożeń hybrydowych – nowe otwarcie we wzajemnej współpracy?, „Bezpieczeń-
stwo Narodowe” 2016, t. I–IV, s. 91 i nn.
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rancje nieprzedawnialności odpowiedzialności karnej za zbrodnie wagi mię-
dzynarodowej popełnione przez okupanta.

W systemie światowego bezpieczeństwa Międzynarodowy Trybunał Kar-
ny (MTK) został powołany do ścigania i sądzenia osób [zycznych o popeł-
nienie najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej. Zawarty w art. 7
ust. 1 Statutu Rzymskiego z 1998 r.219 katalog zbrodni traktuje jako zbrodnie
przeciwko ludzkości czyny popełnione w ramach rozległego lub systema-
tycznego,  świadomego  ataku  skierowanego  przeciwko  ludności  cywilnej,
w tym: zabójstwo (a), eksterminację (b), deportacje lub przymusowe prze-
mieszczanie ludności (d), uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolno-
ści [zycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego
(e), tortury (f), prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidenty[kowania
grupy lub zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, narodowych, et-
nicznych, kulturowych, religijnych (h), wymuszone zaginięcia osób (i).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu MTK, atak skierowany przeciwko ludności
cywilnej oznacza sposób działania polegający na wielokrotnym dopuszcza-
niu się czynów opisanych w ust. 1 skierowanych przeciwko ludności cywil-
nej, podjęty stosownie do lub dla wsparcia polityki państwowej lub organi-
zacyjnej  zakładającej  dokonanie  takiego  ataku.  Zgodnie  z wykładnią
przepisu zawartą w Elementach zbrodni220, zabójstwo jednej lub więcej osób ze
świadomością  działania  w ramach rozległego  lub  systematycznego ataku
przeciwko ludności cywilnej zawiera elementy zbrodni przeciwko ludzkości.
Zbrodnie przeciwko ludzkości skatalogowane w Statucie MTK wiążą zarów-
no w czasie pokoju, jak i konPiktu zbrojnego wewnętrznego i międzynaro-
dowego, obejmując ochroną ludność cywilną przeciwnika i własną.

W art. 8 ust. 2 lit. a i lit. b Statutu Rzymskiego typizującym zbrodnie wo-
jenne w konPikcie międzynarodowym, skierowane przeciwko ludziom lub
dobrom chronionym, a mające swoje odzwierciedlenie w Konwencjach ge-
newskich (art.  8 ust. 2 lit.  a) przewidziano m.in. zamierzone zabójstwo (i)
tortury lub nieludzkie traktowanie (ii)221, poważne zniszczenia i przywłasz-
czania mienia, nieusprawiedliwione koniecznością wojskową i dokonywane
bezprawnie  i samowolnie  (iv)222,  zmuszanie jeńców wojennych lub innych

219 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, (Dz.U. z 2003, Nr 78, poz. 708), ang. Rome Statute
of the International Criminal Court, 17.07.1998, UNTS 2187.

220 Zgodnie z art. 9 ust.1 Statutu MTK, Elementy De5nicji Zbrodni stanowią pomoc dla Trybunału w interpreta-
cji i stosowaniu art. 6, 7 i 8. Przyjmowane są większością dwóch trzecich głosów Zgromadzenia Państw-
-Stron. Tłumaczenie Elementów Zbrodni w: M. Płachta, Międzynarodowy Trybunał Karny, t. 2, Kantor Wydaw-
niczy Zakamycze, Kraków, s. 173–244.

221 Art. 3 ust. 1 lit. a, 12, 50 KG I; art. 3 ust. 1 lit. a, 12, 51 KG II; art. 3 ust. 1 lit. a, 13, 17, 87, 130 KG III; art. 3 ust.
1 lit. a, 32, 147 KG IV.

222 Art. 50 KG I; art. 32, 53, 147 KG IV.
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chronionych osób do służby w siłach zbrojnych mocarstwa nieprzyjacielskie-
go (v)223,  umyślne pozbawianie jeńców wojennych lub innych chronionych
osób  prawa  do  rzetelnego  procesu  prowadzonego  w normalnym  trybie
(vi)224, bezprawną deportację lub przesiedlenie albo bezprawne pozbawianie
wolności (vii)225.

W grupie tej występuje kategoria zbrodni wojennych obejmująca kolejne
poważne naruszenia praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mających
zastosowanie  do  konPiktów  zbrojnych  o międzynarodowym  charakterze
(art. 8 ust. 2 lit. b), w tym: przesiedlanie, bezpośrednio lub pośrednio, przez
państwo okupujące części własnej ludności cywilnej na terytorium okupo-
wane lub deportacja albo przesiedlanie całości lub części ludności cywilnej
zamieszkałej  na  terytorium  okupowanym  w ramach  tego  terytorium  lub
poza nie (viii)226, niszczenie lub zagarnianie własności nieprzyjaciela, z wy-
jątkiem przypadków, gdy takiego zniszczenia lub zagarnięcia wymaga ko-
nieczność wojenna (xiii)227, ogłaszanie praw i roszczeń obywateli strony prze-
ciwnej za wygasłe, zawieszone lub niedopuszczalne do dochodzenia przed
sądem (xiv)228, dopuszczanie się zamachów na godność osobistą, a w szcze-
gólności poniżające i upokarzające traktowanie (xxi)229.

Szeroki  katalog  zbrodni  wojennych  zawartych  w Statucie  MTK  został
zbudowany na dorobku prawa humanitarnego konPiktów zbrojnych. Zbrod-
nie te  kształtowano w umowach międzynarodowych zdecydowanie wcze-
śniej  niż  zbrodnie  przeciwko ludzkości,  które  uległy  kryminalizacji  po  II
wojnie światowej. W Statucie MTK nie zamieszczono szeregu innych naru-
szeń konwencji, protokołów dodatkowych i zwyczajów międzynarodowych,
skupiając się wyłącznie na poważnych naruszeniach, statuując je jako zbrod-
nie statutowe.

Ukraina nie raty[kowała Statutu Rzymskiego MTK230. Korzystając z unor-
mowania art.  12 ust.  3 Statutu  Rzymskiego, uznała jurysdykcję Trybunału
poprzez złożenie 17 kwietnia 2014 r. deklaracji Sekretarzowi MTK o przyję-
ciu jurysdykcji MTK w sprawie domniemanych przestępstw popełnionych na
jej terytorium w okresie od 21 listopada 2013 r. do 22 lutego 2014 r. Następnie

223 Art. 130 KG III; art. 51, 147 KG IV.
224 Art. 3 ust. 1 lit. d KG I; art. 3 ust. 1 lit. d KG II; art. 3 ust. 1 lit. a, 84, 99, 102, 105, 106, 130 KG III; art. 3 ust. lit.

d, 71–75,123, 126, 147 KG IV.
225 Art. 49, 147 KG IV.
226 Art. 49 KG IV; art. 85 ust. 4 lit. a PD I.
227 Art. 23 lit. g RH KH IV; art. 33 KG IV.
228 Art. 23 lit. h RH KH IV.
229 Art. 3 ust. 1 lit. c KG I; art. 3 ust. 1 lit. c KG II; art. 3 ust. 1 lit. c, 13 KG III; art. 3 ust. 1 lit. c, 27, 100, 118, 119

KG IV; art. 75 ust. 2 lit. b PD I.
230 Rome Statute of the International Criminal Court Rome, 17.07.1998 r., treaties.un.org/ Pages/ViewDetails.aspx?

src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en (dostęp: 10.02.2018).
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8 września 2015 r. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy złożył drugą dekla-
rację wyrażającą uchwałę Rady Najwyższej Ukrainy231 poddającą jurysdykcji
MTK zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na jej te-
rytorium od dnia 20 lutego 2014 r. bez określenia daty końcowej232.  Zadekla-
rowano również  wolę  pełnej  współpracy  w zakresie  ścigania  i osądzenia
zbrodni podlegających jurysdykcji MTK w myśl części IX Statutu.  Stanowi-
sko Ukrainy stało się podstawą do podjęcia 25 kwietnia 2014 r. przez prokura-
tora Trybunału Fatou Bensouda wstępnego badania zaistnienia zbrodni pod-
legającej jurysdykcji MTK, w tym stwierdzenia dopuszczalności jurysdykcji
Trybunału, oceny wagi sprawy usprawiedliwiającej dalsze jego działanie oraz
oceny czy prowadzenie sprawy przez MTK leży w interesie sprawiedliwo-
ści233. Deklaracja Ukrainy zainicjowała badanie wstępne prokuratora obejmu-
jące wydarzenia zaistniałe w toku Euromajdanu, w separatystycznych repu-
blikach  i kontynentalnej  Ukrainie  oraz  na  Krymie.  Badanie  to  może
skutkować decyzją Izby Przygotowawczej MTK o wszczęciu przez prokurato-
ra formalnego śledztwa i doprowadzenia do osądzenia sprawców z państw
nie będących Stronami Statutu Rzymskiego234.

Przedmiot badania wstępnego określony przez prokuratora MTK w za-
kresie domniemanych zbrodni na Krymie obejmuje kilka grup czynów:

• uprowadzenie i zabicie od marca 2014 r. kilkunastu osób sprzeciwiają-
cych się zajęciu Krymu,

• bezpodstawne aresztowania osób cywilnych sprzeciwiających się prze-
prowadzeniu referendum 16 marca 2014 r.,

• nieprzestrzeganie prawa do sprawiedliwego procesu,
• przenoszenie pozbawionych wolności z więzień na Krymie do więzień

na terytorium Federacji Rosyjskiej,
• nękanie krymskiej ludności tatarskiej poprzez systemowe zastraszanie,

zatrzymania  w tym  bicie,  dławienie,  groźby  przemocy  seksualnej,
przeszukania  mieszkań,  ograniczenia  wolności  słowa,  zgromadzeń
i stowarzyszenia,  zakaz  wjazdów na  terytorium Krymu,  w wyniku
czego blisko 19 000 mieszkańców tego regionu (przeważnie Tatarów
krymskich) zostało wkrótce przeniesionych na terytorium kontynental-
nej Ukrainy,

231 Uchwała  Rady Najwyższej  i Deklaracja Ukrainy,  www.icccpi.int/iccdocs/other/Ukraine_ Art_12–3_declara-
tion_08092015.pdf#search=ukraine (dostęp: 15.10.2017).

232 Preliminary examination Ukraine, www.icc-cpi.int/ukraine (dostęp: 4.02.2018).
233 Ojce of the Prosecutor,  Policy Paper on case selection and prioritisation, 15.09.2016 r. www.icc-cpi.int/items-

Documents/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf (dostęp: 11.02.2018).
234 Why is the ICC hesitating in eastern Ukraine?, blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/11/04/why-is-the-icc-hesitating-

in-eastern-ukraine/ (dostęp: 10.02.2018).
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• wymuszanie służby wojskowej mieszkańców Krymu, którzy w wyniku
narzuconej  zmiany  obywatelstwa  zaczęli  podlegać  obowiązkowym
wymogom rosyjskiej służby wojskowej235.

Deklaracja Ukrainy złożona w trybie art. 12 ust. 3 umożliwia objęcie jurys-
dykcją  MTK  terytorium  Ukrainy  nie  będącej  Stroną  Statutu  Rzymskiego,
a wraz z nim obywateli własnych i jeszcze innego państwa, tj. Federacji Rosyj-
skiej, która także nie jest jego Stroną236. Federacja Rosyjska podpisała Statut
rzymski  13 września  2000 r.,  którego nie raty[kowała.  Podpisanie  umowy
międzynarodowej z zastrzeżeniem raty[kacji zgodnie z art. 18 lit. a Konwen-
cji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 r.237 zobowiązuje państwo
do powstrzymywania  się  od  działań,  które  udaremniłyby  przedmiot  i cel
traktatu, dopóki nie ujawni, że nie zamierza stać się stroną tego traktatu. 16 li-
stopada 2016 r. Prezydent W. Putin wydał postanowienie stanowiące, że po-
mimo podpisania Statutu Rzymskiego MTK, Federacja Rosyjska nie zamierza
stać się jego Stroną238. 30 listopada 2016 r. rząd FR poinformował o tym Sekre-
tarza Generalnego NZ239. Stanowisko to sygnalizuje brak woli współpracy FR
z MTK w przypadku wszczęcia śledztwa o domniemane zbrodnie na teryto-
rium Ukrainy oraz stanowi  przejaw niechęci do poddania swoich obywateli
ewentualnemu  postępowaniu  karnemu  przed  sądem  międzynarodowym.
Komunikuje  również  niechęć  do współpracy z Trybunałem chcącym wes-
przeć  krajowe  systemy  wymiaru  sprawiedliwości  w osądzeniu  sprawców
zbrodni o wadze międzynarodowej240.

Komplementarność  Statutu  Rzymskiego  sprowadza  się  do  przyznania
pierwszeństwa jurysdykcji  karnej państwu, uznając za obowiązek każdego

235 Report  of  the  International  Criminal  Court  on  Preliminary  Examination  Activities  2016,  Harassment  of
Crimean Tatar population,  §§  172–176,  s. 38–39,  www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf
(dostęp: 20.11.2017).

236 K. Wierczyńska,  Przesłanki  dopuszczalności  wykonywania  jurysdykcji  przez  Międzynarodowy Trybunał  Karny.
Studium międzynarodowoprawne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 76.

237 Dz.U. z 1990, Nr 74, poz. 439.
238Распоряжение Президента Российской Федерации от 16.11.2016 № 361-рп "Онамерении Российской
Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда",  publica-
tion.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611160018  (dostęp:  12.02.2018);  Rosja  nie  będzie  uczestniczyć
w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, pl.sputniknews.com/swiat/201611164247406-ro-
sja-statut-rzymski-miedzynarodowy-trybunal-karny/ (dostęp: 4.02.2018).

239 Rome Statute of the International Criminal Court, Rzym, 17.07.1998 r., s. 9, treaties.un.org/Pages/ViewDetail-
s.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en (dostęp: 10.02.2018).

240 Zdaniem Manisuli Ssenyonjo, wycofanie Rosji nastąpiło bezpośrednio po tym, jak w Sprawozdaniu z badań
wstępnych z 14 listopada 2016 r. na kartach 33–42 prokurator MTK opisał domniemane zbrodnie popełnio-
ne w kontekście rosyjskich działań wojskowych na Krymie i Ukrainie oraz określił sytuację na Krymie mię-
dzynarodowym konPiktem zbrojnym i okupacją. Było to częścią strategii mającej na celu ochronę obywateli
rosyjskich przed potencjalnymi postępowaniami prowadzonymi w przyszłości przez MTK. Zob. M. Sseny-
onjo,  State withdrawal noti5cations Statute of the International Criminal Court:  South Africa,  Burundi  and The
Gambia,  Criminal  Law Forum,  link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10609–017-9321-z.pdf (dostęp:
12.02.2018).
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państwa realizowanie istniejącej jurysdykcji karnej w obszarze swojej właści-
wości wobec osób popełniających zbrodnie międzynarodowe. Obowiązek ten
dotyczy wszystkich państw, a nie tylko Stron Statutu Rzymskiego i wynika
z wielu umów międzynarodowych241.

Uznanie jurysdykcji międzynarodowej do ścigania karnego zbrodni prze-
ciwko ludzkości i zbrodni wojennych nie stoi na przeszkodzie do prowadze-
nia postępowań karnych przed sądami krajowymi Ukrainy i Federacji Rosyj-
skiej. Zgodnie z art. 49 KG I, 50 KG II, 129 KG III i 146 KG IV państwa te,
raty[kując Konwencje, zobowiązały się do implementacji norm międzynaro-
dowych do systemów prawa wewnętrznego w sposób umożliwiający ściga-
nie karne „osób, które popełniły lub wydały rozkaz popełnienia jakichkol-
wiek ciężkich naruszeń” konwencyjnych. Państwa te zobowiązane są zatem
do poszukiwania i osądzenia sprawców przed własnymi sądami, niezależnie
od ich obywatelstwa bądź do ich wydania celem osądzenia innemu państwu
zainteresowanemu ściganiem sprawców (aut dedere aut iudicare). Konwencje
przyznają  również  Stronom  w konPikcie  w celu  uniknięcia  bezkarności
sprawców prawo żądania wszczęcia śledztwa co do każdego zarzuconego
pogwałcenia Konwencji (art. 52 KG I, 53 KG II, 132 KG III, 149 KG IV). Nieza-
leżnie od powyższych zobowiązań, państwa te z urzędu winny ścigać spraw-
ców innych naruszeń  stanowiących przestępstwa  wyczerpujące  znamiona
czynów zabronionych w tamtejszych ustawodawstwach.

Państwa mające wydolne wymiary sprawiedliwości, zobligowane do pro-
wadzenia postępowań karnych i ukarania sprawców, posiadające jurysdykcję
do ścigania zbrodni popełnionych na terytorium okupowanego Krymu, nie
podjęły się skutecznego ich osądzenia. Federacja Rosyjska wykazuje de[cyt
woli do zainicjowania ścigania karnego sprawców wyrażający się brakiem
działania w kierunku ustalenia okoliczności faktycznych, ujęcia i osądzenia
sprawców zbrodni. Ukraina szuka efektywnego wsparcia, a wręcz scedowa-
ła ten obowiązek na MTK, co znajduje uzasadnienie w faktycznej niezdolno-
ści tego kraju do rzeczywistego ścigania sprawców na okupowanym Krymie,
co stanowi w myśl art. 17 ust. 3 Statutu Rzymskiego przesłankę dopuszczal-
ności  objęcia  tych  zbrodni  jurysdykcją  MTK.  Z chwilą  aneksji  Półwyspu
krymskiego przez FR doszło, bowiem tam do rozpadu ukraińskiego wymia-
ru sprawiedliwości i wprowadzenia sytemu sprawiedliwości FR.

Statut  Rzymski,  akcentując  w preambule  jurysdykcję  stałego  MTK
w stosunku do najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej, jedno-
cześnie podkreśla, że „ściganie zbrodni musi zostać zapewnione przez po-
szczególne państwa”, „(…) obowiązkiem każdego państwa jest wykonywa-

241 K. Wierczyńska, Przesłanki…, s. 265 i 272.
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nie jurysdykcji karnej w stosunku do osób odpowiedzialnych za zbrodnie
międzynarodowe”.

Przywódca  Tatarów  krymskich  Refat  Czubarow  postuluje  utworzenie
międzynarodowego trybunału karnego do osądzenia zbrodni popełnionych
przez Rosję wobec Ukrainy i osądzenie „wyższych urzędników rosyjskich,
z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na czele”242.

Innym aspektem  prawa międzynarodowego pozostaje odpowiedzialność
państw za przypisywane im naruszenia międzynarodowego prawa humani-
tarnego w postaci naruszeń popełnionych przez ich organy, w tym siły zbroj-
ne, naruszenia popełnione przez osoby lub jednostki umocowane do wyko-
nywania elementów władzy państwowej, naruszenia popełnione przez osoby
lub grupy działające faktycznie na ich zlecenie lub pod ich kierownictwem
bądź kontrolą oraz naruszenia popełnione przez osoby lub grupy, które uzna-
ją one i traktują jak własne243.

242 Trybunał w Hadze częściowo zgadza się z Ukrainą. Sądowa batalia z Rosją trwa, www.tvp.info/30005913/ (do-
stęp: 17.09.2017).

243 A/HRC/36/CRP.3, § 44, s. 6, Raport 25 września 2017 r.
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INTERWENCJA HUMANITARNA 

A ZAGADNIENIE IUS AD BELLUM

HUMANITARIAN INTERVENTION 

AND THE ISSUE OF IUS AD BELLUM

Summary
Wars, as well as broadly understood law, accompany humanity from the

earliest times. This article aims to show the dependencies between these con-
cepts. A necessary element of consideration is also the indication of the im-
pact of the humanitarian intervention on the right to war and their mutual
interpenetration. In this publication, the authors want to analyze the combi-
nation of two somewhat controversial topics – on the one hand the right to
war and on the other – humanitarian interventions.

keywords: war, humanitarian intervention, human rights

1. Ius ad bellum – analiza semantyczna
Próbę zde[niowania pojęcia ius ad bellum rozpocząć należy od analizy se-

mantycznej każdego z poszczególnych elementów składających się na to sfor-
mułowanie. Zdaniem autorów, wyłącznie rozbicie  ius ad bellum na czynniki
pierwsze i analiza pojęciowa każdego z nich pozwoli na ukazanie właściwej
perspektywy dla zjawiska będącego przedmiotem niniejszej publikacji.

Na przestrzeni wieków wielu wybitnych teoretyków i praktyków zasta-
nawiało się, czym jest prawo. Niewątpliwie prawo jest zjawiskiem dynamicz-
nym, jednym z najważniejszych elementów ładu istniejącego na świecie. Po-
jęcie  prawa  jest  wieloznaczne  i elastyczne,  za  każdym  razem,  aby  je
właściwie zde[niować należy poddawać prawo analizie pod kątem konkret-
nej,  istniejącej  w danym momencie  sytuacji.  Prawo  kształtuje  sfery  życia
człowieka, urzeczywistnia wartości i jest gwarantem pokoju społecznego. To
kształtowanie ludzkiego życia społecznego oznacza zagwarantowanie pod-
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stawowych praw jednostki i całego społeczeństwa1. Prawo jest ściśle powią-
zane z pojęciem państwa. Zasadniczym podziałem jest rozróżnienie prawa,
jako  ogółu  norm tworzących system prawa  oraz  jako  zespołu  uprawnień
przysługujących danemu podmiotowi.  Ius ad bellum winno być rozpatrywa-
ne w tym drugim rozumieniu.

Wojna w ujęciu doktrynalnym oznacza zerwanie stosunków pokojowych
między  państwami  i rozpoczęcie  stosunków  wojennych,  których  cechami
charakterystycznymi są walka zbrojna oraz wrogie ataki przeciwko drugie-
mu państwu lub grupie państw2. Mówiąc o prawie do wojny, już na samym
początku trzeba zakreślić wyraźną linię demarkacyjną pomiędzy pojęciem
ius ad bellum a ius in bello.  Choć oba te pojęcia dotyczą wojny, co widać już
w warstwie lingwistycznej (słowo bellum  oznacza wojnę), to podchodzą do
przedmiotowej problematyki z różnych perspektyw.  Ius ad bellum tłumaczy
się jako ,,prawo do wojny”, a ius in bello  oznacza ,,prawo w wojnie”.  Ius in
bello ma na celu zapewnienie osobom nieuczestniczącym w wojnie minimum
bezpieczeństwa i nakazuje ochronę ludności  cywilnej,  podczas gdy  ius ad
bellum  wymienia przesłanki jakie powinny być spełnione by można mówić
o ,,prawie do wojny”. Należy pamiętać, że wojna toczy się między państwa-
mi, a nie między ludnością tych państw, a działania powinny być prowadzo-
ne przeciwko siłom zbrojnym przeciwnika, a nie jego ludności cywilnej (tu
uzewnętrznia się ius in bello). Celem wojny niewątpliwie jest pokonanie prze-
ciwnika i narzucenie mu swojej woli3.

2. Prawo do wojny – ujęcie historyczne a współczesność
Wojna  (łac.  bellum)  to  nieodłączny  element  historycznej  walki  państw

o istnienie na świecie. W tym miejscu należy przedstawić pokrótce perspek-
tywę historyczną rozumienia ius ad bellum. Do końca I wojny światowej po-
wszechnie przyjmowano, iż stosowanie siły nie jest nielegalne, a wręcz sta-
nowi  w pełni  dopuszczalny  sposób  rozstrzygania  sporów  między
poszczególnymi państwami.  Rok po zakończeniu pierwszej wojny świato-
wej, w 1919 r. usiłowano ucywilizować zagadnienia użycia siły zbrojnej – naj-
pierw przewidywał takie rozwiązanie Pakt Ligi Narodów, zaś w 1928 roku
Traktat  Paryski.  Artykuł  10  Paktu Ligi  Narodów nakładał  na  strony  tego
paktu obowiązek szanowania i utrzymywania pokoju przeciwko wszelkiej
napaści zewnętrznej. Artykuł 11 przewidywał natomiast, że wszelka wojna

1 E. Dynia, Kolektywne nieuznanie państwa jako reakcja na naruszanie praw człowieka i zasad demokracji [w:] G. Ba-
ranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.red.), O pra-
wach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa 2017, s. 93.

2 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2011, s. 367.
3 K. Kubiak, Międzynarodowe prawo humanitarne wobec nowych wojen, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”,

Tom VII, Gdynia 2016, s. 135.
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lub nawet sama groźba wojny, niezależnie od tego, czy dotyka bezpośrednio
jednego z członków Ligi czy też nie, interesuje całą Ligię. Ten sam artykuł
stanowił, że Liga powinna przedsiębrać wszelkie środki, które mogą zapew-
nić ład i to w sposób skuteczny, między skonPiktowanymi narodami. Na-
stępnie, po blisko dziesięciu latach, został przyjęty ,,Traktat ogólny o wyrze-
czeniu się  wojny” zwany także  paryskim,  który stanowił  kamień milowy
w kierunku pacy[stycznego rozwiązywania konPiktów natury międzynaro-
dowej i jak słusznie zauważają autorzy  NATO wobec wyzwań współczesnego
świata  miał stanowić wyrzeczenie się wojny jako instrumentu prowadzenia
polityki4. Mimo zakazu wojny agresywnej przewidzianego Traktatem Pary-
skim,  państwa  mogły  w dalszym  ciągu  prowadzić  wojnę  o charakterze
obronnym.

Obecnie podstawowym aktem prawa międzynarodowego dotyczącym pro-
blematyki ius ad bellum jest Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku. Jej art.
2 ustęp 4 zakazuje wszystkim członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych
stosowania groźby lub użycia siły przeciw nietykalności terytorium albo nie-
podległości politycznej któregokolwiek państwa. Ww. przepis zakazuje rów-
nież wszelkich innych sposobów niezgodnych z zasadami Narodów Zjedno-
czonych5. Jednocześnie należy pamiętać o treści artykułu 51 Karty NZ, który
to potwierdza niezbywalne prawo do samoobrony indywidualnej lub zbioro-
wej w przypadku napaści zbrojnej na któregokolwiek członka Narodów Zjed-
noczonych i to jeszcze zanim Rada Bezpieczeństwa nie podejmie niezbędnych
zarządzeń w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Rozwiązanie przyjęte w Karcie NZ pozwalające napadniętemu państwu dzia-
łać od razu, gdy zostanie napadnięte ma głęboki sens i jest zgodne z antyczną
myślą prawno-naturalną vim vi repellere licet. I zdaje się, że tak jak osoba [zycz-
na, która została napadnięta ma prawo do obrony koniecznej, podobnie orga-
nizacja państwowa w przypadku zbrojnej napaści powinna móc się bronić, co
potwierdza przywołany przepis prawa międzynarodowego publicznego za-
warty w Karcie NZ. Trudno byłoby bowiem przyjąć, że napadnięte państwo
musi biernie czekać na działanie Rady Bezpieczeństwa, w sytuacji gdzie sa-
moobrona jest konieczna natychmiast. Przykładowo Roman Kwieceń wskazu-
je na następujące warunki wykonywania prawa do samoobrony: natychmia-
stowość, konieczność i proporcjonalność6. W kontekście  ius ad bellum  należy
zauważyć, że działanie w warunkach samoobrony wyklucza odpowiedzial-

4 T. Kośmider,  [w:]  R.Czulda,  R.Łoś,  J. Regina-Zacharski,  NATO wobec  wyzwań współczesnego świata,  War-
szawa-Łódź 2013, s. 235.

5 Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947.23.90 z dnia 06.03.1947, Lex.
6 R. Kwieceń, Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzają-

cego/wyprzedzającego i prewencyjnego użycia siły zbrojnej, PiP, 2017/10/20–34, Lex.
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ność  prawno-międzynarodową  państwa.  Przykładem,  który  przywołuje
w swoim artykule ww. autor, jest zachowawcza reakcja Rady Bezpieczeństwa
ONZ  na  działania  państwa  izraelskiego  związane  z wojną  sześciodniową,
a konkretnie brak rezolucji, która uznawałaby ówczesne działania Izraela za
bezprawne7.  Odpowiedź państwa na atak nie może mieć jednak charakteru
karzącego czy też odwetowego, gdyż celem samoobrony jest powstrzymanie
agresji ze strony drugiego państwa.

Przy analizowaniu dopuszczalności ,,prawa do wojny”  – ius ad bellum
we współczesnym rozumieniu tego określenia, ciągle należy mieć na uwa-
dze, że obecnie, inaczej niż kiedyś, wojna stanowić może jedynie ultima ra-
tio, kiedy wszelkie inne środki (np. natury dyplomatycznej) nie są w stanie
zapewnić pokoju i bezpieczeństwa. Normy konstytuujące ius ad bellum, któ-
re można wywieść z Karty NZ są ponadto nie tylko jedną z zasad ONZ, ale
także zasadą prawa międzynarodowego o charakterze  ius cogens. Czy na
gruncie kształtowania się międzynarodowej polityki antywojennej można
mówić o obowiązywaniu  ius contra bellum? Zdaniem autorów pogląd ten
nie może zostać w pełni  zaakceptowany z uwagi  na istnienie  wyjątków,
które pozwalają na legalne użycie siły zbrojnej. Karta NZ legalizuje trzy sy-
tuacje, w których dopuszczalne jest użycie siły zbrojnej.  Na mocy art.  42
Karty NZ, Rada Bezpieczeństwa NZ ma prawo użycia siły zbrojnej w celu
przywrócenia  międzynarodowego pokoju  i bezpieczeństwa.  Ponadto  art.
51 Karty NZ stanowi,  że każde państwo posiada niezbywalne prawo do
użycia siły w granicach samoobrony w przypadku zbrojnej napaści na to
państwo, co było już sygnalizowane. Art. 53 w zw. z art. 107 Karty NZ do-
puszcza natomiast możliwość użycia siły w stosunku do byłego państwa
nieprzyjacielskiego.8 Aby mówić o prawie do samoobrony konieczne jest
łączne spełnienie trzech warunków: konieczności zastosowania tego środ-
ka – samoobrona stanowić będzie jedyny dostępny środek przeciwko napa-
ści,  proporcjonalności  jego  stosowania  i zastosowania  go  niezwłocznie
w odpowiedzi na zbrojną napaść. Użycie sił powietrznych, morskich i lądo-
wych na postawie art. 42 Karty NZ następuje z# upoważnienia Rady Bez-
pieczeństwa, w przypadku gdy inne środki okażą się niewystarczające. Re-
gulacja art. 107 Karty NZ jest regulacją o znaczeniu historycznym i stanowi
pokłosie II Wojny Światowej. W chwili obecnej artykuł ten nie ma praktycz-
nego znaczenia.

7 R. Kwieceń, Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzają-
cego/wyprzedzającego i prewencyjnego użycia siły zbrojnej, PiP, 2017/10/20–34, Lex.

8 Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947.23.90 z dnia 06.03.1947, Lex.
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Przykłady  tylko  i wyłącznie  współczesnego  użycia  siły  w stosunkach
międzynarodowych to m.in.: Kosowo w 1999 r., Afganistan w 2001 r., Irak
w 2003 r., Liban w 2006 r., Gruzja w 2008 r. i Ukraina w roku 2014. Wszystkie
powyższe przypadki były na przestrzeni lat przedmiotem dyskusji w kon-
tekście prawa międzynarodowego i ius ad bellum. Samo istnienie określonej
regulacji  prawnomiędzynarodowej  nie  zapewnia,  jak  pokazuje  praktyka,
kompletnego braku interwencji zbrojnej w relacjach między państwami. Ius
ad bellum –  w jego współczesnej formule opiera się na zakazie użycia siły
zbrojnej przy zastrzeżeniu jednak wyjątków. Podsumowaniem powyższych
rozważań niech będą słowa Lindsay Moir, która w swojej książce stwierdziła,
iż normy  ius ad bellum,  pomimo że są względnie łatwe do sformułowania,
jednak nie zawsze były tak łatwe do stosowania („Whilst relatively easy to
state, however, the rules have not always been as easy to apply”)9. Powyższe
słowa dobitnie ilustrują rozdźwięk między sferą prawa międzynarodowego
jako sui generis sferą powinności, a praktyką poszczególnych państw, których
działania zbrojne budzą często wątpliwości społeczności międzynarodowej
i prawników  –  wątpliwości  zarówno  natury  aksjologicznej  jak  i prawnej
w kontekście  ius ad bellum. Szczegółowe omówienie tych zagadnień wykra-
cza niestety poza ramy niniejszego artykułu.

3. Interwencja humanitarna – legalne użycie sił zbrojnych 

w świetle prawa międzynarodowego
Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym

jest interwencja humanitarna, na czym polega i jakie są warunki umożliwia-
jące jej podjęcie. Rozpoczynając od de[nicji, interwencją humanitarną nazy-
wać będziemy każde użycie siły przez państwo lub grupę państw, dokonane
poza jego lub ich granicami, którego celem będzie zapobieżenie lub zatrzy-
manie dokonywanych na szeroką skalę i poważnych naruszeń fundamental-
nych praw jednostek niebędących obywatelami państwa interweniującego,
bez zgody państwa, wobec którego siła została zastosowana10.

Jak wskazano wcześniej, wojna nie stanowi już koniecznego elementu po-
lityki międzynarodowej państw. Podkreślenia wymaga, że w chwili obecnej
w stosunkach międzynarodowych niedopuszczalne jest, poza trzema ściśle
określonymi we wspominanych już art. 42, art. 51 i art. 107 Karty NZ wyjąt-
kami,  prowadzenie  działań  wojennych.  Społeczność  międzynarodowa  do
dnia dzisiejszego nie wypracowała norm, które regulowałyby prowadzenie

9 L. Moir,  Reappraising the Resort to Force: International Law,  Ius ad Bellum and the War on Terror, Oxford and
Portland, Oregon 2010, s.1, tłumaczenie własne.

10 J.L. Holzgrefe, The humanitarian intervention debate, [w:] J.L. Holzgrefe, R. Keohane, (red.red.), Humanitarian
Intervention. Ethical, Legal, and Political Dilemmas, Cambridge 2003, s. 18.
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i przebieg  interwencji  humanitarnych,  zdając  się  wyłącznie  na  praktykę
państw uczestniczących w takich interwencjach11.  Nie istnieją zatem żadne
podstawy prawne w obowiązującym prawie międzynarodowym, ani stano-
wionym ani zwyczajowym podjęcia interwencji humanitarnej12.

Interwencja  humanitarna  może zostać  przeprowadzona za zgodą pań-
stwa (na zaproszenie),  na którego terytorium ma się odbywać bądź Rady
Bezpieczeństwa (tzw. akcja przymusowa w celach humanitarnych) oraz in-
terwencję  humanitarną  bez  zgody Rady Bezpieczeństwa  (klasyczna inter-
wencja humanitarna)13.

Profesor Jerzy Zajadło de[niuje interwencję humanitarną poprzez wskaza-
nie koniecznych elementów pojęcia. De[nicja interwencji humanitarnej składa
się zatem z takich elementów, jak: faktyczne użycie siły, subsydiarna rola orga-
nizacji międzynarodowej w stosunku do podmiotu interweniującego, narusze-
nie praw człowieka w państwie, które ma objąć interwencja stanowiące przy-
czynę jej podjęcia,  pierwotny interes humanitarny przejawiający się w woli
powstrzymania naruszeń i ochrona obywateli państwa, w którym dochodzi
do interwencji stanowiąca wyłączny cel podjęcia interwencji humanitarnej14.
Niezmiernie istotne jest również wskazanie kryteriów legalności i legitymiza-
cji interwencji humanitarnej. Za kryteria dopuszczalności interwencji humani-
tarnej  uznajemy:  słuszną  przyczynę  (just  cause),  rozwiązanie  o charakterze
ostatecznym (last  resort),  proporcjonalność  użytych  środków (requirement  of
proportionality), prawdopodobieństwo pozytywnego skutku (positive humanita-
rian outcome), słuszność intencji (right intention) i istnienie podmiotu upoważ-
nionego do prowadzenia interwencji (right authority)15.

Za słuszną przyczynę zostanie uznana taka sytuacja, w której na teryto-
rium państwa objętego interwencją dochodzić będzie do masowego i poważ-
nego naruszenia praw człowieka, tzw. katastrofa humanitarna. Ostateczność
interwencji humanitarnej polega na wyczerpaniu wszelkich środków poko-
jowego rozwiązania zaistniałego problemu. Proporcjonalność użytych środ-
ków dotyczyć będzie przede wszystkim stosowania adekwatnych do danej
sytuacji środków nacisku i ingerencji w strukturę wewnętrzną państwa obję-
tego interwencją. Prawdopodobieństwo pozytywnego skutku stanowi anali-
zę słuszności, dopuszczalności i prognozy wyniku podjętej interwencji. In-
terwencja  humanitarna  nie  może  prowadzić  do  pogłębienia  katastrofy
humanitarnej. Podjęcie decyzji o interwencji przez uprawniony podmiot od-

11 A. Mężykowska, Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 254.
12 D. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa 2006, s. 6–7.
13 A. Mężykowska, op. cit., s. 21.
14 J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk 2005, s. 30–31.
15 Ibidem, s. 31.
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nosi się do istnienia zgody państwa, w którym taka interwencja ma być do-
konana lub też  innego legitymowanego organu.  Interwencja  humanitarna
będzie  słuszna,  gdy  interweniujący  zachowa względną  bezinteresowność.
Względność ta wynika z faktu, że państwo interweniujące zawsze posiadać
będzie  interes  w jej  podjęciu,  jednakże  względy humanitarne  muszą  być
przeważające16. Podjęcie interwencji (użycie siły) w celu zmiany bądź utrzy-
mania danego stanu rzeczy w państwie, wobec którego używa się przymu-
su, postrzega się bezwzględnie jako złamanie prawa międzynarodowego17.

Aby podjąć interwencję humanitarną musi zaistnieć poważne naruszenie
prawa międzynarodowego,  które  powoduje  naruszenie  interesu całej  spo-
łeczności  międzynarodowej,  nie  zaś  tylko  państwa interweniującego.  Pań-
stwo interweniujące ma obowiązek działać w celu poszanowania fundamen-
talnych zasad prawa międzynarodowego, ochrony praw człowieka i prawa
humanitarnego,  do których naruszeń przyczynia się  bądź zezwala na  nie
państwo, w którym interwencja jest prowadzona. Interwencja humanitarna
musi nastąpić w sytuacji wymagającej podjęcia natychmiastowych działań,
przy  jednoczesnym braku  możliwości  zastosowania  środków zastępczych
oraz w sytuacji zagrożenia nieodwracalnymi stratami18.

4. Interwencja humanitarna w Somalii
Somalia pogrążała się w kryzysie od lat 80 XX wieku. Kryzys ten spowodo-

wany był dyktaturą generała Mohammeda Siada Barre, którego polityka za-
kładała jak największe ograniczenie wpływu przywódców klanów na politykę
w kraju. W wyniku wojny domowej w 1990 r. Somalia stała się państwem upa-
dłym. Reżim dyktatorski istniejący w Somalii stanowił zagrożenie dla bezpie-
czeństwa  i pokoju  w społeczności  międzynarodowej.  Po  ponad  20  latach,
w 1991 r.,  walczące klany obaliły rządy dyktatora, a państwo pogrążyło się
w nieustającym chaosie. Niemożliwym było wyłonienie władzy, która zyskała-
by akceptację wszystkich walczących klanów. Klany stały się swego rodzaju
ugrupowaniami militarnymi, które walczyły między sobą o strefę wpływów.
W ustabilizowaniu sytuacji nie pomogła również klęska głodu, do której przy-
czyniły się w równej mierze susza oraz walki wewnętrzne klanów i ich polity-
ka względem ludności. Gospodarka Somalii znajdowała się w katastrofalnym
stanie. Właśnie z uwagi na sytuację ludności bliskiej śmierci głodowej, destabi-

16 R. Kopeć,  Kryteria i praktyka interwencji humanitarnych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie operacji
EUFOR w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej [w:] M. Campion (red.), Polska w Unii Europejskiej – wybra-
ne aspekty polityki bezpieczeństwa w działalności edukacyjno-wychowawczej, Kraków 2013, s. 46–55.

17 A. Domagała,  Interwencje humanitarne, [w:] A. Florczak (red),  Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wro-
cław 2014, s. 123.

18 A. Cassese, Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International Legitimization of Forcible Humanitarian
Counter measures in the Word Community?, „European Journal of International Law”, 1999, Nr 10, s. 27.
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lizację polityczną i rozkład władzy państwowej, Somalia zwróciła uwagę za-
równo ONZ, jak i Stanów Zjednoczonych. W 1992 r. rozpoczęła się pierwsza
wspólna interwencja humanitarna po zimnej wojnie. W kwietniu 1992 r. Rada
Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o wysłaniu do Somalii misji UNOSOM
w celu zapewnienia bezpieczeństwa konwojom z pomocą humanitarną, a na-
stępnie w grudniu 1992 r. autoryzowała interwencję humanitarną sił Uni[ed
Task Force (UNITAF), którymi dowodziły Stany Zjednoczone. W marcu 1993 r.
misja UNOSOM II została zastąpiona przez UNITAF. Z uwagi na straty w bio-
rących udział w operacji żołnierzach, USA wycofały się z interwencji w marcu
1994 r., a cała operacja zakończyła się rok później. Działania w Somalii spełnia-
ły de[nicję interwencji humanitarnej. W jej wyniku została użyta siła w celu
przymuszenia państwa do zaprzestania aktów naruszeń praw człowieka, in-
terwencja została dokonana przez podmiot zewnętrzny i uzyskała autoryzację
Rady Bezpieczeństwa ONZ. Pomimo wypełnienia de[nicji, interwencję huma-
nitarną w Somalii należy ocenić negatywnie. Militarnej interwencji w sprawy
Somalii wprawdzie udało się ograniczyć skutki klęski głodowej, ale po wyco-
faniu się sił międzynarodowych kraj znowu pogrążył się w chaosie. Reasumu-
jąc,  przeprowadzona interwencja humanitarna w ostatecznym rozrachunku
nie wypełniła zamierzonego celu i z pewnością jej rezultatu humanitarnym
nazwać nie można.

5. Podsumowanie
Zdawać by się mogło, że interwencja humanitarna może być traktowana,

jako pretekst do realizacji działań zbrojnych, kolejny element, który pozwala
na obejście zakazu prowadzenia wojen. Czy pojęcie to może być traktowane,
jako usprawiedliwienie dla prowadzenia przez państwa działań wojskowych
poza  swoimi  granicami?  Kolejnym  nasuwającym  się  pytaniem  jest,  czy
w obecnej strukturze społecznej, gospodarczej i politycznej świata, koniecz-
ność ochrony praw człowieka stanowi pretekst do manifestacji siły? Odpo-
wiedź na  te  pytania  nie  jest  jednoznaczna.  Społeczność  międzynarodowa
dość często sięga po interwencję humanitarną w celu wpływania na sytuację
w państwach  objętych  konPiktami  wewnętrznymi.  Zdecydowanie  sprzyja
temu nieustający wzrost znaczenia praw człowieka. W celu ograniczenia do-
wolności  państw w podejmowaniu interwencji  z pobudek humanitarnych
wprowadzono w 2005 r. instytucję R2P – responsibility to protect, która to wy-
maga każdorazowo rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, jednakże omówie-
nie tej koncepcji wykracza poza ramy niniejszego artykułu.

118 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII)



Piotr Łaski, Mateusz Łaski

UWAGI NA TEMAT PRAWNOMIĘDZYNARODOWEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTWA Z TYTUŁU

PRZEKROCZENIA PRZEZ JEGO SIŁY ZBROJNE

W TRAKCIE AKCJI MILITARNEJ REPRESALIÓW

ZBROJNYCH LUB KONIECZNOŚCI WOJSKOWEJ

REMARKS ON INTERNATIONAL RESPONSIBILITY 

OF A STATE FOR OVERSTEPPING BY ITS ARMED

FORCES THE BELLIGERENT REPRISALS AND

MILITARY NECESSITY 

Summary
ConPicts in the history of mankind often turned into war. The rules of its

conduct cause questions about the scope of freedom of its conduct. Military
operations are governed by their own methods of behavior. Their beginning
causes  that  the  rules  of  interpersonal  relations  of  the  peace  period  laid
down. Does this justify the military necessity and reprisals for the military
purpose of war?

keywords: international law, war, armed conPict, military necessity, repris-
als, compensations

1. Wstęp
Jakkolwiek  konPikty  w dziejach  ludzkości  nierzadko  przekształcały  się

w wojnę, to ulegające przeobrażeniom zasady jej prowadzenia niezmiennie ro-
dziły i rodzą pytania o zakres swobody jej prowadzenia, ponieważ działania
wojenne rządzą się własnymi metodami postępowania powodując, że z chwilą
ich rozpoczęcia przestają obowiązywać reguły ustanowione dla unormowania
stosunków międzyludzkich okresu pokoju. Czy zatem oznacza to całkowite
usankcjonowanie dowolności postępowania wobec przeciwnika?

Pytanie  jest  istotne,  bowiem  wszczęcie  działań  zbrojnych  daje  każdej
z walczących  stron  nieograniczoną  możliwość  zabijania  czy  ranienia  nie-
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przyjaciół tudzież zagarniania lub pustoszenia ich mienia, nie wspominając
już o niszczeniu nieprzyjacielskiego terytorium.

Jednakże w miarę doskonalenia sposobów prowadzenia działań wojen-
nych zaczęły pojawiać się opinie, że dla realizacji militarnego celu wojny nie
jest  koniecznością  świadome  zniszczenie  infrastruktury  i terytorium  nie-
przyjacielskiego, tudzież zabijanie jego ludności, uciekając się przy tym czy
to do represaliów, czy to do konieczności wojskowej.

Przyjęcie takiego założenia stało się czynnikiem kształtującym przepisy
regulujące  iuris in bello,  zarazem dążeniem do wypracowania kompromisu
między regułami wojennymi a nakazami humanitaryzmu czemu starano się
dać wyraz między innymi w IV Konwencji Haskiej z 18 października 1907 r.
traktującej o prawach i zwyczajach wojny lądowej1, stwierdzając we wstępie
do niej, że jej postanowienia to wyraz „chęci umniejszenia nieszczęść wojen-
nych (…)”, dodając wszakże, że „było niemożliwe (…) uzgodnienie (…) od-
nośnych postanowień rozciągających się na wszystkie okoliczności mogące
mieć miejsce w praktyce"2.

Powyższa kwestia rodzi pytanie czy normy iuris in bello mają wobec tego,
we wszystkich okolicznościach, walor przepisów  iuris  cogentis,  szczególnie
wówczas, gdy strona za bezprawne działania przeciwnika podejmuje analo-
giczne środki i metody stanowiące naruszenie lub obejście prawideł wojny
nazywane represaliami, czy też walczący powinni czy też mają obowiązek
zaniechania wykonania rozkazów, jeśli ich wykonanie nastąpiłoby wyłącznie
za cenę pogwałcenia obowiązujących reguł iuris in bello? Innymi słowy – jak
daleko sięga to, co nazywamy koniecznością wojskową?

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań i odpowiedzi nań powinny być
normy prawnomiędzynarodowe odnoszące się nie tylko do represaliów i ko-
nieczności wojskowej, lecz także do odpowiedzialności państwa będącej na-
stępstwem naruszenia normy prawa międzynarodowego w trakcie działań
militarnych, a czego przejawem są represalia i konieczność wojskowa.

2. Represalia
Represalia jako środek odwetowy, znane są od dawna, przy czym w odle-

głej  przeszłości  do  ich  stosowania,  z upoważnienia  państwa  uprawnione
były osoby prywatne, mogące dokonywać, na podstawie listu represaliowe-
go, zaboru mienia osób państwa naruszającego prawo wojenne, a łup prze-
znaczano na pokrycie strat będących rezultatem bezprawnego działania.

1 Dz.U. z 1927, Nr 21, poz. 161.
2 Ibidem.
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Polski internacjonalista  G. Rysiak,  cytując  18-wiecznego szwajcarskiego
prawnika  i dyplomatę  E. de  Vattela,  podaje,  że  pisał  on  w swoim dziele
z 1758 r.  Prawo wojny,  że „między narodami, które same wymierzają sobie
sprawiedliwość, jeżeli nie mogą uzyskać jej inaczej (…) dozwolone są repre-
salia wtedy, gdy sprawa (…) była niewątpliwie słuszna (…). Tam bowiem,
gdzie roszczenie jest wątpliwe, żądający (…) zanim chwyci się represaliów
celem osiągnięcia sprawiedliwości, musi być zasadnie przekonanym, że jej
nie uzyska (…).” Nadto „(…) jeśli przeciwnik odrzuca wszelkie sposoby wy-
jaśnienia spornego prawa, albo podstępnie od tego uchyla się (…) nie godzi
się na pokojowe sposoby załatwienia sporu, a zwłaszcza, jeżeli przechodzi
do użycia siły (…), tym samym sprawę, która była wątpliwa czyni słuszną,
powodując, że możemy stosować represalia (…), aby go zmusić do przyjęcia
sposobów ugodowych, nakazanych przez prawo naturalne”3.

Zastanawiając się nad przyczynami odwoływania się do represaliów, jak
i ich istotą, stwierdzić należałoby, że u podstaw ich stosowania leży koncepcja
odpowiedzialności  zbiorowej  przeniesiona  w sferę  stosunków  międzypań-
stwowych, natomiast ich aktualna istota polega na stosowaniu wobec przeciw-
nika, w trakcie działań zbrojnych, sprzecznych z prawem konPiktów zbroj-
nych,  sposobów  walki  celem  zmuszenia  go  do  przestrzegania  praw
i zwyczajów wojennych, co w praktyce powoduje, że często trudno je oddzielić
od samoobrony albo obrony koniecznej rozumianej jako przyzwolenie na pod-
jęcie działań bezprawnych dla obrony swych praw zasadniczych. Inaczej uj-
mując  –  możliwość  stosowania  wzajemności  o charakterze  odwetowym
w toku działań wojennych była i nadal uważana jest za jedną z gwarancji prze-
strzegania praw wojny przez walczących.

W klasycznym prawie międzynarodowym dopuszczalność odwoływania
się do represaliów nie budziła większych wątpliwości, toteż praktyka mię-
dzynarodowa wykształciła wymogi, które musiały zostać spełnione, by mo-
gły być one uznane za legalne, a jednym z podstawowych był warunek pro-
porcjonalności, to jest, by środki odwetowe były w odpowiedniej proporcji
do bezprawności czynu4.

Z przeszłości negatywnym przykładem braku proporcji było zatopienie
przez Niemców, w początkowym okresie I wojny światowej (w 1914), portu-
galskiego statku „Cysne”, pod pretekstem przewożenia przezeń kontraban-
dy wojennej, czego Portugalczykom, jako stronie neutralnej, nie można było
udowodnić w toku ówczesnych działań militarnych5.

3 G. Rysiak, Represalia (…) Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1976,
s. 331.

4 M. Fleming, Represalia jako instytucja prawa wojennego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 1996, Nr 2, s. 78.
5 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017, s. 648.
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Innym przykład, to casus Naulilaa z 1928 r., którego istotą było dokona-
nie  przez  Niemców  najazdu  wojskowego  na  portugalski  garnizon  portu
morskiego Naulilaa w ówczesnej Angoli, podjętego „w odwecie za pomyłko-
we zabicie trzech obywateli niemieckich”, legalnie przebywających na teryto-
rium kolonialnym podlegającym portugalskiej władzy6. Sednem zaś zdarze-
nia  było  niezachowanie  przez  Niemców  proporcjonalności  między
bezprawnym czynem (zabójstwo obywateli niemieckich), a podjętymi przez
nich krokami odwetowymi.  Wypowiadający się w sprawie, w związku ze
skargą Portugalii o odszkodowanie, Stały Trybunał Arbitrażowy, odrzucając
niemieckie twierdzenie o działaniach zgodnych z prawem, podniósł, że po
stronie niemieckiej nie zaistniała sytuacja wymuszająca podjęcie kroków od-
wetowych  nieproporcjonalnych  między  czynem  bezprawnym  a środkiem
odwetowym, tym bardziej, że strona portugalska gotowa była zrekompenso-
wać Niemcom poniesioną przez nich szkodę7.

Analizując praktykę okresu I wojny światowej, jak i następnych lat skon-
statować można, że zakazy ujęte w IV Konwencji Haskiej nie okazały się sku-
teczne, co także odnieść trzeba do pomieszczonej we wstępie do niej tzw.
Klauzuli Martensa, statuującej, że „w przypadkach nieobjętych obowiązują-
cymi przepisami ludność i wojujący pozostają  pod opieką i władzą zasad
prawa narodów wypływających ze zwyczajów ustanowionych między cywi-
lizowanymi narodami oraz zasad humanitarności i wymagań społecznego
sumienia”8.

Ostatecznym zaś załamaniem zasad wynikających z Konwencji Haskich
z 1907 r. była II wojna światowa, będąca przykładem celowego i brutalnego
gwałcenia  prawa  międzynarodowego  co  do  zasady,  a prawa  wojny
w szczególności.

Rozpatrując to w świetle represaliów stwierdzić trzeba, że ówcześni wal-
czący, a dotyczy to przede wszystkim niemieckich, jak i radzieckich czy ja-
pońskich sił zbrojnych, wychodzili z założenia, że nie są oni związani zasadą
wzajemności. Stąd w odwecie za niezliczone zbrodnie niemieckiego Wehr-
machtu, SS, Einsatzgruppen czy innych hitlerowskich formacji zbrojnych na
wschodnioeuropejskim froncie wojny, w szczególności w stosunku do wzię-
tych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej, co tłumaczono tym, że Związek
Radziecki nie był stroną Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojen-
nych z 1929 r.9, Rosjanie, po wkroczeniu w styczniu 1945 r. między innymi do

6 J. Barcik, T. Srogosz, op. cit., s. 648; United Nations Reports of International Arbitral Awords, 1928, s. 1011.
7 G. Hackworth, Digest of International Law, Washington 1943, t. 6, s. 154.
8 Por. Wstęp do IV Konwencji Haskiej z 18 października 1907 r. Źródło: por. przypis Nr 1 niniejszego opraco-

wania.
9 Dz.U. z 1932, Nr 32; Zob. też M. Sassoli, A.A. Bouvier, How does Law protect in War, Geneva 1999, s.
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Prus Wschodnich, kończąc tym samym blisko 700-letni okres niemieckiego
władania tą prowincją, wzięli, nieuzasadniony sytuacją militarną odwet mię-
dzy  innymi  na  niemieckiej  ludności  cywilnej  ewakuującej  się,  nierzadko
w bezładzie, w ramach operacji o kryptonimie „Hannibal” do Rzeszy, powo-
dując, że przez tę krainę przetoczył się dramat represaliów w postaci grabie-
ży, mordów, gwałtów i pożarów, będący jednym z najbardziej tragicznych
wydarzeń minionej wojny światowej10.

Bezwzględny stosunek żołnierzy radzieckich dotyczył nie tylko rodowi-
tych Niemców, lecz również rdzennych Warmiaków i Mazurów. Przyczyną
tego w odniesieniu do miejscowej  ludności  cywilnej  było to,  że Rosjanie
traktowali  obszar  Prus Wschodnich  jako  łup wojenny,  który  ZSRR musi
otrzymać od Niemców za wywołanie wojny i popełnione przez nich zbrod-
nie. Nadto wykorzystywano fakt, iż poniżające traktowanie ludności cywil-
nej w tej części Europy u schyłku wojny nie było kontrolowane przez kogo-
kolwiek, co było efektem przyznawania represaliom pierwszeństwa przed
zasadą  humanitaryzmu,  mającym  za  przyzwoleniem  władzy  wojskowej,
w pogardzie  zasadę prawa zwyczajowego,  że  ludność  cywilna  pozostaje
zawsze „pod opieką i władzą zasad prawa narodów”, poza tym kierowanie
się  przez  walczących,  a dotyczyło  to  w jednakowym  stopniu  wojsk  nie-
mieckich, radzieckich, japońskich, jak i alianckich, regułą, że siły zbrojne
walczących są obligowane przestrzegać prawa wojennego jedynie w zakre-
sie, w jakim nie koliduje to między innymi z koniecznością wojskową, jako
że ta nie zna zakazów.

Także współcześnie, mimo formalnego zakazu wynikającego z Karty Na-
rodów Zjednoczonych (art. 2 ust. 4 Karty NZ), jak i Deklaracji zasad prawa
międzynarodowego czy Deklaracji o niedopuszczalności interwencji i inge-
rencji w wewnętrzne sprawy państw11, dochodzi do stosowania represaliów,
aczkolwiek stosujący je uważają, że chodzi o akty samoobrony, a nie represa-
lia, odwołując się między innymi do amerykańskich akcji zbrojnych w posta-
cie zbombardowania różnych obiektów w Sudanie i Afganistanie w 1998 r.,
będących odwetem za zamachy bombowe w Kenii i Tanzanii12, czy podobnej

10 Ucieczka Niemców przed nadchodzącymi wojskami radzieckimi rozpoczęła się już latem 1944 r. Obawiano
się niehumanitarnych poczynań Armii Czerwonej m.in. z powodu haseł propagandowych, nawołujących
do mszczenia się nie tylko na żołnierzach niemieckich, ale także i ludności cywilnej – kobietach, dzieciach
i starcach, niezdolnych do samodzielności osobach, a jednym z tego przejawów był mord dokonany w ra-
mach represaliów przez żołnierzy radzieckich w październiku 1944 r. na kilkudziesięciu niemieckich kobie-
tach i dzieciach we wsi Nemmersdorf usytuowanej na północ od Gołdapii. Por. II wojna światowa. Migracje
ludności, Warszawa 2009, t. XXIII, s. 108–109.

11 International Court of Justice Reports, 1986, s. 110 i nn.; J. Barcik, T. Srogosz, op. cit., s. 648.
12 Por.  C. Greenwood,  International law and the „war against terrorism”,  „International A]airs”,  2002,  Nr 78,

s. 321.
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akcji amerykańskiej w 2001 r. w Afganistanie przeprowadzonej po zamachu
we wrześniu 2001 r. na nowojorskie wieżowce World Trade Center.

Analizując represalia jako skierowane przeciwko sprawcy wcześniejszego
deliktu podkreślić należałoby, iż powinny one mieścić się w ramach propor-
cjonalności, co wszakże było i nadal jest nieprzestrzegane, wręcz przeciwnie
– hołdujący im podkreślają ich użyteczność polegającą ba wymuszeniu okre-
ślonego zachowania strony przeciwnej, toteż ich wyeliminowanie w praktyce
jest tak samo niemożliwe, jak konieczności wojskowej

3. Konieczność wojskowa
Z kolei punktem wyjścia scharakteryzowania konieczności wojskowej po-

winny być kryteria odpowiadające na pytanie o jej konieczność czy niezbęd-
ność, a także proporcjonalność.

Pierwsze z nich, to jest konieczność, sprowadza się do oceny nieuniknio-
nego charakteru danego działania, czyli, że nie było innej możliwości reakcji.
Drugie z kolei odnosi się do oceny tego czy działanie było właściwe w dobo-
rze środków oraz jego skutkach.

Zdawać sobie bowiem trzeba sprawę z tego, że jest to instytucja, która
w rezultatach odnosi się do wielopostaciowego niszczenia przeciwnika ce-
lem zmuszenia go do kapitulacji, przy czym w uregulowaniach umownych,
odnoszących się do działań zbrojnych występuje ona jako zastrzeżenie, że
w razie zaistnienia szczególnej okoliczności natury militarnej wolno walczą-
cemu, w drodze wyjątku, uchylić się od przestrzegania jakiegoś ogólnie obo-
wiązującego przepisu.  Wreszcie,  jest  ona utożsamiana z racją wojenną, co
w praktyce nadawać ma działaniom zbrojnym pełną, by nie rzec – całkowitą
skuteczność.

Przyjmując przeto praktykę wojenną z wyznacznik określenia kryteriów
składających się na tę instytucję podkreślić wypada, że poczynania walczą-
cych powinny być rzeczywiście niezbędne, zarazem proporcjonalne w dobo-
rze sposobów i nie naruszać norm iuris in bello13.

Istotnym więc wymogiem dopuszczalności aktów składających się na ko-
nieczność wojskową są działania nie tylko rzeczywiście niezbędne, lecz zara-
zem pozostające w bezpośrednim związku między legalnym celem wojny,
a koniecznością wojskową, polegającym na tym, że musi zachodzić przeko-
nanie, iż przedsięwzięte działania były konieczne, gdyż nie sposób było ina-
czej pokonać przeciwnika, że były one wojskowo niezbędne. Dopiero wów-
czas  mamy  do  czynienia  z sytuacją  konieczną,  nieuniknioną,  zarazem

13 A. Górbiel, Konieczność wojskowa w prawie międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-
go”,  Prace prawnicze,  CCXXIV, z. 44, Kraków 1970, s. 31; Międzynarodowe prawo humanitarne,  op. cit.,
s. 476.
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naglącą, czyli wszystkim tym, co składa się na rzeczywistość i istotę koniecz-
ności wojskowej. A na ten właśnie wymóg, czyli nieuniknione względy woj-
skowe powoływali się między innymi w powojennych procesach, jakie toczy-
ły  się  przed  alianckimi  trybunałami  wojskowymi,  oskarżeni  o zbrodnie
wojenne niemieccy czy japońscy przestępcy wojenni.

Jednakże  orzekające  trybunały,  dokonując  interpretacji  „nieuniknionej
konieczności rzeczywiście niezbędnej” stwierdzały między innymi, że „nisz-
czenie (…) ażeby było zgodne z prawem musi stanowić kategoryczny wy-
móg konieczności wojskowych. Niszczenie jako cel sam w sobie jest pogwał-
ceniem  prawa  międzynarodowego,  toteż  musi  istnieć  związek  pomiędzy
niszczeniem (…),  a pokonaniem nieprzyjacielskich sił zbrojnych”14.  Inaczej
ujmując  –  zachodzący stosunek między środkami wojskowymi a dopusz-
czalnym celem działań wojennych powinien być nie tylko rzeczywisty, lecz
także proporcjonalny do okoliczności pola walki, czyli żeby dane działania
były odpowiednie do osiągnięcia celu, by przedsięwzięty środek względnie
metoda, nie pozostawały w dysproporcji w porównaniu ze skutkami, które
mogą wywołać15.

W omawianym kontekście wyłania się też kwestia dopuszczalności uży-
cia w trakcie działań militarnych broni masowej zagłady, a więc broni o nie-
kontrolowanej  sile  rażenia i niszczenia,  której  skutków użycia  nie  sposób
ograniczyć  do określonego teatru  działań  czy  oddziałów przeciwnika.  To
samo pytanie nasuwa się też w odniesieniu do broni paliwowo – powietrz-
nej, której istota polega na rozpyleniu w powietrzu substancji palnej, a na-
stępnie zapaleniu celem wywołania detonacji,  której  towarzyszy silna fala
uderzeniowa o nieograniczonych skutkach zniszczenia.

Odpowiadając zauważyć wypada, że wymienione rodzaje broni zostały
użyte pod koniec minionej wojny światowej, jak i w niektórych powojennych
konPiktach zbrojnych16, co skłania do konstatacji, że nie wyklucza się możli-
wości  ich  użycia  w sytuacji,  gdy  chodzić  będzie  o przetrwanie  państwa.
Można byłoby też odwołać się do aktualnego stanu prawa międzynarodowe-
go, a także do opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedli-
wości z 1996 r., w sprawie legalności groźby użycia broni nuklearnej, z której
wynika, że istniejący stan prawny nie zakazuje w wyraźny sposób jej użycia,
przeciwnie, zasada proporcjonalności,  nie wspominając już o konieczności

14 Por. Law Reports of Tribunals of War Criminals, 1949, t. 11, s. 1253–1254.
15 J. Kranz, Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, [w:] J. Kranz (red. nauk.), Świat

współczesny wobec użyciaa siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009, s. 211; J.G. Gardam, Propor-
tionality and Force in International Law, „American Journal of International Law”, 1999, Nr 87, s. 391 i nn.; Ph.
Kuning,  Das Verhaltnismassigkeitprinzip im deutschen oYentlichen Recht [w:], Ph. Kunig, M. Nagata (red.red.
nauk), Deutschland und Japan im rechtwissenschaftlichen Dialog, Köln 2006, s. 196 i nn.

16 Por. O. Miller, Ch. F. Foss, Współczesna wojna lądowa, Warszawa 1993, s. 185.
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wojskowej, nie wykluczają jej użycia jako ultima ratio w sytuacji in extremis17,
a co należy uzmysłowić sobie między innymi w obecnym stanie stosunków
między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną.

Kolejnym problemem wymagającym odrębnego potraktowania, to kwe-
stia użytku z konieczności wojskowej, gdy została ona przewidziana specjal-
ną klauzulą w umowie międzynarodowej.

Uwzględniając fakt, że nukleon prawa konPiktów zbrojnych sprowadza
się przede wszystkim do takiego wypracowania formuł, które by w równym
stopniu zadość czyniły podstawowym wymogom i potrzebom wojskowym,
jak i humanitaryzmu, zatem niektóre z jego postanowień opatrzono specjal-
ną klauzulą zezwalającą walczącemu na jednostronne uchylenie się od re-
spektowania określonej normy w sytuacji, gdy zmuszają go do tego szcze-
gólnie istotne potrzeby militarne.

Czy powoduje to, że klauzula konieczności wojskowej w ten sposób osła-
bia traktatowe iuris in bello, czy też je wzmacnia?

Otóż, tego rodzaju rozwiązanie powinno przyczynić się do umocnienia
skuteczności  iuris in bello,  z uwagi na to, iż klauzula ta nie ma charakteru
ogólnego, przeciwnie – odnosi się tylko do tych umownych unormowań iu-
ris  in  bello,  w których  została  wyraźnie  zastrzeżona,  co powoduje,  że  nie
można jej domniemywać tam, gdzie jej wyraźnie nie zastrzeżono.

Analizując  obowiązujące  unormowania  konwencyjne  dostrzec  należy
sporadyczność jej występowania tak w Konwencjach haskich z 1907 r., jak
i genewskich z 1949 r. o chronię o[ar wojny, tam zaś gdzie o niej mowa od-
wołanie się do niej uzależnione jest od decyzji dowódcy wojskowego, co nie
powinno  stanowić  szczególnego  rodzaju  „kapitulacji”  wobec  doktryny
„Kriegsrason”, głoszącej, że każda i to bez wyjątki, norma iuris in bello, prze-
staje obowiązywać, gdy znajduje się w kolizji z bezwzględnymi wymogami
pola walki.

Ustosunkowując  się  do  powyższego  podnieść  trzeba,  że  pierwotnie
„Kriegsrason” oznaczało to samo, co zespół sposobów i metod, względnie
zwyczajów wojennych, czyli „Kriegsmanier”. Jednakże z czasem „Kriegsma-
nier”  stało się  regułą postępowania,  którą  można było,  w drodze wyjątki
przekroczyć, jeśli jej przestrzeganie stało się niemożliwe wobec zaistnienia
nadzwyczajnych okoliczności, czyli, że zwyczaje wojenne przekształcały się,
by w ten sposób można było usprawiedliwiać wszelkie sposoby konieczne
dla osiągnięcia zamierzonego celu.

17 M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000, s. 603; Y. Dinstein, War, aggression and self defence, Cam-
bridge 2001, s. 210.
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Podejście to,  to  efekt  przekonania,  że najbardziej  humanitarne  są takie
działania, które trwają możliwie najkrócej, w trakcie których, nie cofając się
nawet  przed  brutalnymi  atakami  przemocy,  prowadzi  się  je  z całą  bez-
względnością, by możliwie szybko zmusić przeciwnika do kapitulacji.

W  konsekwencji  oznacza  to,  że  gdy  określone  reguły  postępowania
z przeciwnikiem, stają się przeszkodą w osiągnięciu celu wojny, czyli poko-
nania przeciwnika, muszą one ustąpić racji wojennej, czyli że ta ostatnia ma
pierwszeństwo przed unormowanymi zasadami wojennymi, w tym i odno-
szącą się do ludności cywilnej, że pozostaje ona zawsze „pod opieką i wła-
dzą zasad prawa narodów (…)” oraz „(…) zasad ludzkości i wymagań su-
mienia publicznego”18.

Przyjęcie  konieczności  wojskowej  jako  bezwarunkowo  obowiązującej
oznaczałoby, iż zmienia się ona w konieczność zwycięstwa z jednoczesnym
zatraceniem  jakichkolwiek  proporcji  między  sposobami  stosowanymi
w toku walki a ich celem.

Uwzględniając  zaś  współczesne  pole  walki,  wysoce  ztechnicyzowane
operacje wojskowe, wyłania się pytanie o akceptację konieczności wojskowej,
względnie jej odrzucenie tak w sferze prawnej jak i praktyki pola walki. O ile
więc w prawie konPiktów zbrojnych nie zaakceptowano jej ani bezwarunko-
wo, ani do końca, o tyle nie znalazło to odbicia w praktyce wojennej. W tej
ostatniej  powojenne konPikty zbrojne,  między innymi w wojnie wietnam-
skiej przełomu lat 50./60. ubiegłego wieku, jak i wojnie w Iraku w latach 90.
XX wieku czy Afganistanie na przełomie XX i XXI wieku dostarczają niejed-
nego przykładu prymatu konieczności wojskowej nad regułami prawnymi.

Natomiast w sferze prawnej,  mimo traktowania jej  jako niebędącej  ele-
mentem  powszechnego  prawa  o odpowiedzialności  państwa,  funkcjonuje
ona za świadomą zgodą sygnatariuszy prawa konPiktów zbrojnych w tymże
prawie, jako jedna z najbardziej istotnych instytucji iuris in bello.

Wprowadzenie jej do zasad iuris in bello nastąpiło nie tylko celem ograni-
czenia negatywnych skutków działań wojennych, lecz także w przekonaniu
przedstawicieli państw sygnujących unormowania umowne, że to dane pań-
stwo lub koalicja państw okaże się w przyszłym konPikcie zbrojnym zwy-
cięzcą. A tego ostatniego nikt nie będzie pytał czy słusznie czy niesłusznie
uciekał się w toku walk do konieczności wojskowej, by osiągnąć zamierzony
cel militarny. Z tego bowiem – czyli uzasadnionego względnie nieuzasadnio-
nego odwoływania się do konieczności wojskowej rozliczanie są z reguły po-
konani, rzadko zwycięzcy.

18 Por. przypis nr 1 opracowania.
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4. Problematyka odpowiedzialności międzynarodowej 

wskutek prowadzenia działań wojennych
Tym niemniej tak w odniesieniu do pokonanych, jak i zwycięzców można

i należy rozpatrzyć ich odpowiedzialność za akty będące naruszeniem zasad
obowiązujących w sytuacji uciekania się do represaliów, jak i konieczności
wojskowej w trakcie zmagań wojennych. W najszerszym ujęciu pod pojęciem
odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej w omawianym kontekście ro-
zumieć  należałoby  negatywne  następstwa  naruszenia  reguł  wojny  przez
walczących,  przy czym najbardziej jej  istotną formą jest  odpowiedzialność
odszkodowawcza  występująca  w postaci  reparacji  (wojennych),  restytucji
i odszkodowań należnych osobom [zycznym, którym wyrządzono szkodę
na skutek niezgodnego z prawem międzynarodowym prowadzenia działań
wojennych19.

Podkreślić jednak trzeba, że zaistniała szkoda, jako taka nie stanowi wy-
łącznej podstawy prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności danego pań-
stwa.  Dopiero  bezprawność  czynu będąca  skutkiem przekroczenia  granic
proporcjonalności przy represaliach czy niezbędności w przypadku koniecz-
ności wojskowej jest przesłanką decydującą o odpowiedzialności odszkodo-
wawczej.

W przypadku wystąpienia szkody materialnej rdzeniem odpowiedzialno-
ści  są  reparacje  przybierające  najczęściej  postać  określonych dóbr  material-
nych, względnie kwot pieniężnych należnych poszkodowanemu, natomiast re-
stytucja stanowi podstawę tych pierwszych, co sprawia, że jeśli występuje się
zarówno z roszczeniami reparacyjnymi, jak i restytucyjnymi, to przeważają te
pierwsze, co z kolei jest trudne do pogodzenia z zasadą prymatu restytucji20.

Pierwsze z nich, czyli reparacje są stosowane w sytuacji, gdy albo restytu-
cja okazuje się niemożliwa, albo nie sposób przywrócić w pełni stan sprzed
szkody. Realizując prawnomiędzynarodową odpowiedzialność państwa z ty-
tułu szkód i strat wyrządzonych w toku działań wojennych w rezultacie mie-
dzy innymi przekroczenia granic represaliów czy konieczności  wojskowej,
dochodzić jej można od osób [zycznych, prawnych i od państwa, które od-
powiada za czyny tych osób, jak i własnych organów, przy czym odpowie-
dzialność ta zbliżona jest do odpowiedzialności cywilistycznej niż karnej.

Cywilistyczną koncepcję odpowiedzialności rozpatrywać należy w kon-
tekście aktów państwa o charakterze władczym (acta de iure imperii), względ-
nie niemających takiego charakteru (acta de iure gestionis), a zatem okoliczno-

19 L. Łukaszuk, Odszkodowania wojenne [w:] Wielka Encyklopedia Prawa – Prawo międzynarodowe publiczne, War-
szawa 2014, t. IV, s. 305–307.

20 M. Balcerzak, Restytucja [w:], Wielka Encyklopedia Prawa…, s. 426.
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ści wymagających w pierwszym przypadku wyłączenia odpowiedzialność
państwa z uwagi na immunitet państwa, będący emanacją jego suwerenno-
ści, a którego istotę, czyli uwolnienie się od obciążeń oddaje łacińska maksy-
ma, że par in parem non habet imperium21.

5. Immunitet państwa
Immunitet – regulowany prawem zwyczajowym, na przestrzeni wieków

przeszedł istotną ewolucję, od przysługiwania panującemu jako suwerenowi,
po  przysługiwanie  obecnie  państwu w stosunku do aktów  de  iure  imperii.
A czy są nimi działania wojenne? Punktem wyjścia dla odpowiedzi może być
orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lutego 2007 r.,
w którym to Trybunał odwołując się tak do identyczności, jak i ciągłości pań-
stwa, a także sukcesji,  przyjmując ciągłość państwową Republiki  Federalnej
Niemiec z III Rzeszą Niemiecką, co sprawia, że po upadku Rzeszy odpowie-
dzialność przeszła na jej sukcesora, czyli RFN oraz odwołując się do koncepcji
suwerenności  w prawie  międzynarodowym, podniósł,  że  działania zbrojne
prowadzone w okresie minionej wojny światowej przez siły zbrojne III Rzeszy
Niemieckiej stanowiły emanację suwerenności Rzeszy, jako że decyzje o rodza-
ju działań militarnych, ich intensywności stanowiącej niejednokrotnie przekro-
czenie granic tak proporcjonalności w doborze sposobu prowadzenia walki,
jak i konieczności wojskowej, podejmowane były jednostronnie przez niemiec-
kie dowództwo. Zarazem były one bezwzględnie wiążące dla niemieckich or-
ganów władzy publicznej w związku z prowadzoną przezeń polityką zagra-
niczną, której immanentnym elementem są działania wojenne, a to powoduje,
że zgodność lub niezgodność aktów władczych z prawem nie ma w takiej sy-
tuacji znaczenia, co jednocześnie sprawia, przy uwzględnieniu strony prawno-
międzynarodowej, że sądom państw obcych (państw zdarzenia), nie przysłu-
guje  w stosunku  do  RFN  co  do  zasady  jurysdykcja  w sprawie
odpowiedzialności i odszkodowań, bowiem mamy do czynienia z działaniami
wojennymi, z aktem  de iure imperii,  a ten objęty jest immunitetem państwa,
w tym przypadku RFN22.

Również  Międzynarodowy  Trybunał  Sprawiedliwości  uwzględniając
w istocie ciągłość państwową RFN z III Rzeszą Niemiecką, zarazem sukcesje
władzy państwowej aktualnego państwa niemieckiego,  w orzeczeniu z 23
grudnia 2008 r. w sprawie Niemcy przeciwko Włochy stanął na stanowisku ist-

21 J. Sutor,  Immunitet  państwa,  Warszawa 2001,  s. 175;  J. Barcik,  T. Srogosz,  op.  cit.,  s. 557;  Wł. Czapliński,
A. Wyrozumska,  Prawo międzynarodowe.  Zagadnienia systemowe,  Warszawa 2014, s. 300–301 i przytoczona
w przypisie Nr 1 literatura na temat immunitetu państwa.

22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2007, sygn. akt: C-292/05:  Eirim Lehouriton i in. vs Diuosio tis Omo-
spondiakis Dimokratias tis Germacicas.
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nienia immunitetu państwa niemieckiego w odniesieniu do prezentowanej
pozycji  włoskiej,  z której  wynikało,  że  Włochom  przysługuje  jurysdykcja
w przypadku skarg osób wywiezionych w czasie II wojny światowej na ro-
boty przymusowe do Rzeszy.  Otóż,  MTS uznał,  że deportacje  były aktem
władczym III Rzeszy, zaś Włochy naruszyły swoje zobowiązania międzyna-
rodowe do poszanowania immunitetu obecnego państwa niemieckiego po-
przez  przyjęcie  do  rozpoznania  przez  włoskie  sądy  skarg  skierowanych
przeciwko RFN, jako sukcesorowi III Rzeszy, przez deportowane do tej ostat-
niej w latach okupacji osoby obywatelstwa włoskiego23.

Z kolei w orzeczeniu z lutego 2012 r., odnoszącym się do innego sporu
niemiecko-włoskiego, MTS stwierdził, że międzynarodowe prawo zwyczajo-
we obejmujące swym zakresem także reguły immunitetu państwa, nakazuje
przyznawać immunitet  jurysdykcyjny  państwu,  przeciwko któremu toczy
się postępowanie odnoszące się do przestępstw dokonanych w czasie dzia-
łań wojennych przez jego siły zbrojne na obszarze państwa sądu (państwa
zdarzenia),  przy  czym  popełnione  przestępstwa  nie  uchylają  immunitetu
państwa sprawcy, wobec czego nierespektowanie tego stanowi odejście od
zasady suwerennej równości państw, której konkluzją jest to, iż równy nie
ma władzy nad równymi24.

Wyłania się wobec tego pytanie: skoro immunitet państwa wyłącza moż-
liwość dochodzenia roszczeń od sprawcy przed sądem państwa poszkodo-
wanego,  a prawo konwencyjne  nie  działa  wstecz,  to  czy  w ogóle  istnieje
możliwość wyegzekwowania odpowiedzialności państwa w formie repara-
cji? Otóż, czyni się to bądź to w traktatach pokoju, bądź to innego rodzaju
porozumieniach nie będących co prawda tymi pierwszymi, lecz również za-
wieranych po zakończeniu działań wojennych. W pierwszym przypadku są
one zawierane przez zwycięzców z pokonanymi – zawierając zobowiązania
do  zrealizowania  przez  pokonanego  reparacji  w naturze  lub  pieniądzu,
w drugim zaś – zazwyczaj zwycięzcy między sobą, bez udziału pokonanej
strony, ustalają zasady reparacji i reguły ich egzekwowania, a czego przykła-
dem są Uchwały poczdamskie z sierpnia 1945 r. postanawiające, że roszcze-
nia  reparacyjne  uprawnionych  państw  zostaną  zaspokojone  odpowiednio
z ich stref okupacyjnych pokonanych Niemiec, co w odniesieniu do Polski

23 J. Barcik, T. Srogosz,  op. cit., s. 558; Zob. też E. Olas,  Immunitet jurysdykcyjny państwa (Uwagi na tle wyroku
MTS), PiP, 2013, Nr 12, s. 73 i nn.

24 Wyrok MTS z 3 lutego 2012 r. w sprawie Republika Federalna Niemiec przeciwko Włochy, www.lcji-icj.org/do-
cket/[les/143/16883pdf (dostęp: 1.09.2012 r.). Zob. też A. Gattini, The Dispute on Juridicional Immunities of
the State before the ICJ: Is the Time for the Change of the Law , „Leiden Journal of International Law”, 2011, Nr 1,
s. 173 i nn.; zob. też Wł. Czapliński, A. Wyrozumska, op. cit., s. 313.
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jako nie będącej stroną Uchwał, miał zapewnić Związek Radziecki ze swoich
reparacji, co w istocie nigdy do końca nie zostało zrealizowane.

Co więcej, w całym blisko 75-leciu powojennym okresie nie uregulowali-
śmy kwestii reparacji od Niemiec jako sukcesora Rzeszy Niemieckiej, w tym
nie wykorzystaliśmy szansy na załatwienie tego problemu w związku z mo-
skiewską konferencją 2+4 zakończoną podpisaniem przez Stany Zjednoczo-
ne, Rosję, Francję, Wielką Brytanię oraz Niemiecką Republikę Demokratycz-
ną i Republikę Federalną Niemiec 12 września 1990 r. w Moskwie Traktatu
o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec (zwanego Traktatem 2+4),
będącego w istocie traktatem pokoju  de facto z Niemcami25. Toteż odnosząc
się do aktualnej możliwości dochodzenia przez Polskę od Republiki Federal-
nej Niemiec reparacji wojennych wyłania się pytanie do jakiej międzynaro-
dowej instytucji można byłoby wystąpić z żądaniem reparacyjnym?

Otóż, zarówno Polska jak i RFN, uznając we wrześniu 1990 r. jurysdykcję
MTS za obowiązkową ipso facto, zastrzegły, że nie będzie on mógł rozstrzy-
gać sporów powstałych między innymi przed datą złożenia przez nie dekla-
racji o uznaniu jurysdykcji MTS, to jest przed wrześniem 1990 r., względnie
wynikłych z faktów lub sytuacji powstałych przed wymienioną datą, co po-
woduje, że rodzi się pytanie o procedurę dochodzenia reparacji wojennych
między innymi w odniesieniu do szkód będących także rezultatem ucieka-
nia się do represaliów czy konieczności wojskowej26.

6. Problematyka restytucji
Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność państwa przybrać może rów-

nież formę restytucji, czyli przywrócenia stanu rzeczy, jaki istniałby, gdyby nie
nastąpiła szkoda, a polegać ma ona na zwrocie zagrabionego w toku wojny
mienia tak publicznego, jak i prywatnego, stanowiącego własność strony po-

25 Biuletyn PAP: RFN – NRD – BZ, wrzesień 1990 r., Nr 33; „29 International Legal Materials”, 1990, s. 1186.
Nie uregulowaliśmy sprawy reparacji wojennych ani w tzw. Układzie zgorzeleckim z 6 lipca 1950 r., zawar-
tym między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną, ani w układzie między Polską
Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec z 7 grudnia 1970 r. o podstawach normalizacji ich
wzajemnych stosunków, jak również w cytowanym Traktacie 2+4, ponieważ w polskiej polityce zagranicz-
nej minionych lat prymatem było uzyskanie uznania w formie prawnomiędzynarodowej, ostatecznego cha-
rakteru zachodniej  granicy Polski,  a także uzyskanych nabytków terytorialnych na zachodzie i północy
wraz z obszarem byłego Wolnego Miasta Gdańska sui generis korporację terytorialną. Źródła: Układ między
Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko – niemiec-
kiej granicy z 6 lipca 1950 r., Dz.U. z 1951, Nr 14, poz. 106; Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Repu-
bliką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków z 7 grudnia 1970 r., Dz.U. z 1972, Nr
24,  poz.  168;  Traktat  o ostatecznej regulacji  w odniesieniu do Niemiec  z 12 września 1990 r., źródło:  J. Barcz
(oprac.), Polska-Niemcy. Dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca, Warszawa 1991, s. 5–12; zob. też P. Daranow-
ski, Reparacje wojenne/polskie reparacje wojenne po II wojnie światowej -wizje i rzeczywistość, [w:] Ubi ius, ibi reme-
dium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, Warszawa 2016, s. 103–114.

26 Por.  Multilateral Treaties deposited with Secretary General. Status as at 21 December 1994, United Nations, New
York 1995, s. 22–23; zob. też: „Rzeczpospolita”, 20.09.2017.
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szkodowanej. Za jeden z przykładów posłużyć może dokonany przez Niem-
ców we wrześniu 1939 r. zabór tzw. Szkatuły Królewskiej, będącej bezcennym
zbiorem insygniów koronacyjnych polskich władców,  dotąd nie  zwróconej,
przy czym można przypuszczać,  że hitlerowcy dokonując zaboru nie mieli
świadomości, że w istocie dokończyli w ten sposób grabieży polskich rega-
liów, rozpoczętej w 1795 r., po III rozbiorze Polski przez Prusaków27.

W tym miejscu nie sposób też pominąć podobnej praktyki Armii Czerwo-
nej, w odniesieniu do rodzinnych dzieł kultury, sztuki czy literatury na wy-
zwolonym w 1945 r. obszarze Polski, jak i zajmowanym terytorium Rzeszy
Niemieckiej.

W  wielu  jednak  przypadkach  restytucja  materialna  nie  jest  możliwa
z uwagi bądź to na zniszczenie mienia, bądź to na jego faktyczne zaginięcie.
Wówczas dopuszczalna jest restytucja zastępcza w postacie przekazania po-
szkodowanemu przedmiotów tego samego rodzaju lub o zbliżonej wartości.

Sięgając wstecz, należałoby nadmienić, że po II wojnie światowej trakta-
ty pokoju z lutego 1947 r. zawarte z sojusznikami III Rzeszy Niemieckiej, to
jest z Bułgarią, Węgrami czy Włochami, zawierały klauzule o restytucji za-
stępczej28.

Wreszcie odpowiedzialność odszkodowawcza należna osobom pokrzyw-
dzonym bezprawnymi działaniami wojennymi. Wynika ona z podstawowych
zasad prawa międzynarodowego, w szczególności zaś z istoty IV Konwencji
Haskiej traktującej między innymi o indemnizacji ze szkody (art. 3 Konwencji)
będącej rezultatem nieprzestrzegania praw i zwyczajów wojennych w trakcie
działań militarnych,  która  wraz  z dołączonym do niej  Regulaminem praw
i zwyczajów wojny lądowej ma charakter norm erga omnes, a zatem obowią-
zujących także siły zbrojne państw nie będących ich stronami.

Jednakże integralną częścią prawa międzynarodowego jest również mię-
dzynarodowe prawo zwyczajowe, które nakazuje przyznawać immunitet ju-
rysdykcyjny państwu, przeciwko któremu toczyć się  ma postępowanie na
obszarze państwa będącego państwem sądu – poszkodowanym – w odnie-
sieniu do przestępstw dokonanych w czasie działań militarnych na teryto-
rium tego ostatniego. Wobec czego nierespektowanie tego stanowi odejście
od zasady suwerennej równości państw.

27 K. Jóźwiak, Polska Korona przetopiona na monety, „Rzeczpospolita”, 13.10.2017; K. Zeidler, Restytucja dóbr kul-
tury ze stanowiska 5lozo5i prawa, Warszawa 2011, s. 215; P. Sobociński, Zagadnienie restytucji polskich dóbr kul-
tury zagrabionych przez hitlerowców podczas II wojny światowej, „Palestra”, 2017, Nr 6, s. 74 i nn.

28 J. Barcik, T. Srogosz, op. cit., s. 561–562; L. Gelberg, Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór do-
kumentów, Warszawa 1960, t. III, s. 226–268; W. Kowalski, Restytucja dzieł sztuki. Studium z dziedziny praw mię-
dzynarodowego, Katowice 1993, s. 126.
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7. Wnioski
W związku z powyższą konstatacją napotkać można głosy, których meri-

tum sprowadza się do stwierdzenia, że o ile umowy międzynarodowe mają
pierwszeństwo przed krajowymi aktami prawnymi, o tyle nie ma podstaw
do stosowania tego pierwszeństwa w odniesieniu do zwyczaju międzynaro-
dowego, a ściślej ujmując praktyki będącej dowodem zwyczaju, tym samym
też w stosunku do immunitetu państwa. Na potwierdzenie tego przytacza
się  praktykę,  która  ma  jakoby  wykluczać  powoływanie  się  na  immunitet
państwa przed sądem państwa forum nawet wówczas,  gdy postępowanie
dotyczyć ma aktu władczego, jeśli był on czynem przestępczym (deliktem
wojennym),  popełnionym  na  obszarze  państwa  sądu  w czasie  wojny,  co
określa się mianem tort exception29.

Przeciwstawnym argumentem jest  praktyka wynikająca  z rozpoznawa-
nych spraw przez MTS, gdzie nie odwoływał się on do zasady tort exception,
co powoduje, że powoływanie się nań nie tylko jest wysoce problematyczne,
lecz co więcej, wątpliwe.

Podobne  co  MTS,  stanowisko  zajął  w 2009 r.  polski  Sąd  Najwyższy
w sprawie W. Natoniewskiego. Osoba ta, domagała się przed polskim sądem
odszkodowania od państwa niemieckiego jako prawnego sukcesora III Rze-
szy Niemieckiej za doznaną w trakcie minionej wojny światowej szkodę [-
zyczną. Była ona rezultatem hitlerowskiej pacy[kacji w 1943 r. w miejscowo-
ści  na  Zamojszczyźnie,  w której  W. Natoniewski  mieszkał.  Oddalając
powództwo Sąd Najwyższy przyjął, że „na obecnym etapie stanu i rozwoju
prawa międzynarodowego publicznego, państwu niemieckiemu przysługuje
immunitet jurysdykcyjny w sprawach o roszczenia z czynów niedozwolo-
nych, popełnionych przez niemieckie siły zbrojne podczas II wojny świato-
wej na terenie Polski”30.

Nie dopuszczając zatem drogi sądowej przed sądem polskim dla roszczeń
przeciwko państwu niemieckiemu, stanął on na stanowisku nieziszczenia się
przesłanki negatywnej jurysdykcji krajowej w postaci braku immunitetu jurys-
dykcyjnego, wobec czego mimo zachodzenia przesłanki pozytywnej w postaci
istnienia miejsca dokonania czynu niedozwolonego, w tym przypadku teryto-
rium polskiego,  nie mogą znaleźć zastosowania odpowiednie przepisy pol-
skiej procedury cywilnej. Pamiętać bowiem należy, że prawo międzynarodowe
nakazuje dokonywać nie tylko ocen, lecz także subsumpcji zdarzeń prawnych

29 J. Barcik, T. Srogosz, op. cit., s. 559.
30 Por. sygn. akt:, poz. 22, IV CSK 465/09, OSNC, 2011/nr 2; zob. też Wł. Czapliński, A. Wyrozumska, op. cit.,

s. 304–305; M. Wasiński,  Immunitet państwa a jurysdykcja terytorialna (na tle orzeczenia SN w sprawie:  Nata-
niowski vs RFN), PiP, 2012, Nr 10, s. 76 i nn.; J. Barcz, Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski po upływie
70 lat od zakończenia II wojny światowej w świetle prawa międzynarodowego, PiP, 2017, Nr 11, s. 30 i nn.
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według prawa obowiązującego w chwili zajścia zdarzenia. Tym samym odwo-
łanie się do normy zwyczajowej nie obowiązującej w trakcie zdarzenia jest nie-
możliwe. A zatem odnosząc się do przedmiotu sprawy Sąd ten podniósł, że
w rozpoznawanej sprawie „immunitet  jurysdykcyjny ocenić należy według
lex fori procesulais ze skutkiem ex tunc niezależnie od czasu wystąpienia zda-
rzenia, a przysługuje on państwu pozwanemu przed sądem innego państwa
w zakresie  czynów  popełnionych  przez  siły  zbrojne  pozwanego  państwa
w czasie działań zbrojnych na terytorium państwa sądu”31.

Tym niemniej w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej
pojawiają się opinie, iż w sprawie odpowiedzialności niemieckiej za zbrod-
nie wojenne i możliwość dochodzenia z tego tytułu odszkodowań przed są-
dem państwa zdarzenia, należy odwołać się do krajowego Trybunału Kon-
stytucyjnego,  by wypowiedział  się  on w przedmiotowej  sprawie,  bowiem
stanowisko sądów powszechnych blokuje poszkodowanym prawo do sądu
w krajach, których są obywatelami.

W tym miejscu podnieść trzeba, że krajowy Trybunał Konstytucyjny może
badać zgodność umów międzynarodowych z konstytucją danego państwa, nie
może natomiast badać międzynarodowego prawa zwyczajowego wiążącego
państwa niezależnie od ich woli. To ostatnie bowiem, regulując kwestie immu-
nitetu państwa wyłącza jurysdykcję sądów państwa zdarzenia w odniesieniu
do aktów władczych państwa sprawcy, a tym jest użycie sił zbrojnych. W tym
kontekście nie można nie dostrzec stanowiska, które sprowadza się do próby
uzyskania w państwach Unii Europejskiej uznania przez krajowe sądy wyro-
ków przeciwko Niemcom w odniesieniu do zbrodni wojennych, a w ostatecz-
ności egzekwować je z majątku jaki państwo niemieckie posiada na obszarze
innych państw unijnych czy szerzej ujmując – europejskich.

Jeśli  zatem krajowy Trybunał konstytucyjny uwzględniłby dopuszczal-
ność drogi sądowej przed krajowym sądem dla roszczeń przeciwko aktual-
nemu państwu niemieckiemu za przestępstwa wojenne Niemiec z czasów II
wojny światowej, to w przypadku wydania orzeczenia przeciwko państwu
sprawcy przez sąd państwa obcego nie może być ono wykonane, bowiem to
pierwsze posiada także immunitet egzekucyjny będący pochodną immunite-
tu co do zasady32. W omawianym kontekście należy uwzględnić to, iż po-
szkodowane osoby mogą korzystać ze środka ochrony ich praw podmioto-
wych  i przedmiotowych  w postaci  wytoczenia  powództwa  przed  sądem
państwa sprawy, które dopuściło się naruszenia ich prawa jako prawa czło-
wieka, przy czym żądanie odszkodowania o charakterze osobistym nie ulega

31 Sygn. akt, op. cit.; J. Barcik, T. Srogosz, op. cit., s. 559.
32 Wł. Czpliński, A. Wyrozumska, op. cit., s. 311–313.
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przedawnieniu,  jako  że  prawo  międzynarodowe  nie  wyznacza  terminu,
w którym można byłoby podnieść zarzut przedawnienia odszkodowania33.

W świetle poczynionych uwag nasuwa się wniosek, że niekwestionowaną
zasadą prawa międzynarodowego jest odpowiedzialność państwa za naru-
szenie tego prawa, przy czym, by zachodziła ona musi zostać naruszone zo-
bowiązanie  międzynarodowe,  w omawianej  problematyce  o charakterze
erga omnes, bądź to poprzez określone działanie, bądź to zaniechanie z jed-
noczesną możliwością przypisania określonego zachowania państwu odpo-
wiadającemu za działania własnych organów czy też osób [zycznych.

Uwolnić się od niej można w przypadku podjęcia samoobrony, działania
w stanie wyższej konieczności, wreszcie jest ona wyłączona istnieniem im-
munitetu państwa. Toteż zastanawiając się nad perspektywą odszkodowań
od RFN, uwzględniając przy tym Traktat o ostatecznej regulacji w odniesie-
niu do Niemiec z 1990 r., w którym to pominięto kwestię niemieckich od-
szkodowań, uznając problem za zamknięty34, można to kwestionować, kon-
statując,  że w świetle  prawa międzynarodowego istnieje  nadal  możliwość
dochodzenia odszkodowań, jako że nie uległy one przedawnieniu, względ-
nie  podnieść,  że  problem odszkodowań,  z uwagi  na Traktat  2+4,  jest  za-
mknięty. Toteż sądy krajowe w sprawie roszczeń odszkodowawczych swoim
stanowiskiem w odniesieniu do nich mogą jedynie wywierać presję, co po-
woduje, że droga do ich otrzymania wydaje się być równie daleka i być może
wymagającą zbyt dużych zdolności dyplomatyczno-organizacyjnych ze stro-
ny poszkodowanej.

33 P. Sobański, op. cit., s. 80.
34 Tak np. uważa J. Eckert,  Reparacje wojenne a rezygnacja z nich: niemiecko-polskie stosunki z perspektywy histo-

ryczno-prawnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2005, Nr 2, s. 26.
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UKRYTA INWAZJA 

JAKO CZĘŚĆ WOJNY HYBRYDOWEJ 

W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO*

A HIDDEN INVASION 

AS AN INSTRUMENT OF “HYBRID WAR” 

IN THE LIGHT OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW

Summary
This paper deals with the issue of hidden invasion and hybrid war. Its

purpose is to compare and confront hidden invasion and hybrid war in order
to explain how much these two terms have in common. The authors scruti-
nize also the consequences of application of the tactic and means to prevent
it. The article presents the legal quali[cation of activities, which can be con-
sidered as a hidden invasion. It indicates also the dijculties with de[nition
of “hybrid war”, because the latter term does not exist as a legal term in pub-
lic international law. “Hybrid war” is a mere colloquial term, not a legal one.
Many examples are invoked in order to elucidate what the term means. Al-
though heated discussions in media and concern of academics, the literature
devoted to the subject matter seems to be rather poor. Actually it is lacking
a congeneric study on hidden invasion as an instrument of hybrid war.

keywords: hybrid war, hidden invasion, proxy war, international public law,
military conPict

1. Wprowadzenie
Wojna hybrydowa jest pojęciem, które w ostatnich latach zrobiło niezwy-

kłą karierę w sferze medialnej. Do powszechnej świadomości określenie to
przedarło się po wybuchu wojny na Ukrainie, której pierwszym etapem była
operacja  krymska  (kryzys  krymski).  Miała  ona  specy[czny  przebieg,  bo-

* Praca naukowa [nansowana ze środków budżetowych na naukę w roku 2017 jako projekt badawczy w ra-
mach programu MNiSW „Diamentowy Grant" prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierownic-
twem Pawła Ochmanna pt. „Wojny hybrydowe i ich implikacje dla postzimnowojennego ładu międzynaro-
dowego”.

Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII) 137



wiem żołnierze rosyjscy w zielonych mundurach bez oznaczeń (nazywani
przez to „zielonymi ludzikami”) w sposób niemal bezkrwawy opanowali ob-
szar należącego do Ukrainy półwyspu krymskiego. Przyjęcie takiej taktyki
było w opinii obserwatorów zastosowaniem właśnie metod wojny hybrydo-
wej. Jednocześnie działania rosyjskie na Krymie były przykładem ukrytej in-
wazji, czyli zajęcia terytorium w sposób zakamuPowany, do końca ukrywają-
cy swoje intencje.

Niniejszy  artykuł  ma  na  celu  analizę,  na  ile  posługiwanie  się  taktyką
ukrytej inwazji wpisuje się w de[nicję wojny hybrydowej, a także jakie kon-
sekwencje wiążą się ze stosowaniem tej metody podboju. Wskazane zostaną
również możliwe środki, które pozwolą na przeciwdziałanie nim.

W pracy zostaną przedstawione również problemy de[nicyjne związane
z wojną hybrydową. Ważną częścią będzie wskazanie aspektów prawnych
ukrytej inwazji i ich skutków dla stron konPiktu oraz społeczności między-
narodowej. Wszystko to zostanie poparte licznymi przykładami z przeszło-
ści, które mają na celu lepiej zobrazować omawiane zjawisko.

Warto także podkreślić, że choć zagadnienie wojny hybrydowej od pew-
nego czasu cieszy się sporym zainteresowaniem badaczy, to akurat brak jest,
zarówno w literaturze polskiej, jak i obcojęzycznej, kompleksowego przed-
stawienia zagadnienia ukrytej inwazji właśnie w tym kontekście.

2. DeTnicja pojęcia wojny hybrydowej
Bez wątpienia zjawisko wojny hybrydowej,  choć zde[niowane w ostat-

nich latach, nie jest niczym nowym1. Starożytnym przykładem konPiktu tego
typu jest wojna peloponeska (431–404 p.n.e.)2. Z kolei już w VI w. p.n.e. chiń-
ski strateg Sun Tzu rekomendował wykorzystanie działań, które dziś bada-
cze przypisują właśnie wojnie hybrydowej,  jak podstęp wojenny, działania
wywiadowcze i z zaskoczenia oraz łamiące wolę walki przeciwnika3.

Współcześnie badania nad zjawiskiem wojny hybrydowej  zintensy[ko-
wały się po wojnie lipcowej między Izraelem a Hezbollahem w 2006 r., którą
uznaje się za jeden z klasycznych przykładów tego typu konPiktów4. Jednym
z czołowych badaczy tego pojęcia jest F. G. Ho]man, który de[niuje wojnę
hybrydową jako konPikt, w którym jedna ze stron „równolegle stosuje uni-
kalne połączenie użycia broni konwencjonalnej, nieregularnej taktyki działa-

1 K. Wąsowski, Istota i uniwersalność rosyjskiego modelu wojny hybrydowej, „Sprawy Międzynarodowe”, 2015/2,
s. 40.

2 Ibidem.
3 Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Gliwice 2004, s. 60–62 i inne; J. Regina-Zacharski, Ukraina 2014–2015: wojna

(nie)hybrydowa, „Zeszyty Naukowe AON” 2015, Nr 3(100), s. 34–35.
4 F.G. Ho]man, Lessons from Lebanon: Hezbollah and Hybrid Wars, Foreign Policy Research Institute, www.fpri-

.org/article/2006/08/lessons-from-lebanon-hezbollah-and-hybrid-wars/ (dostęp: 01.11.2017).
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nia, terroryzmu i działań o charakterze kryminalnym w ramach realizacji ce-
lów  politycznych”5.  W kontekście  wojny  lipcowej  badacz  ten  wskazywał
również na takie elementy, jak walka podmiotu pozapaństwowego z pań-
stwem, przy wykorzystaniu potężnej machiny informacyjno-propagandowej,
działań terrorystycznych i dywersyjnych oraz nowoczesnego sprzętu6.

Z kolei M. Willisamson Murray i P.R. Mansora dodali do tych elementów
kombinację konwencjonalnych sił wojskowych oraz sił nieregularnych (party-
zantów, rebeliantów lub terrorystów)7. Wskazuje się również na to, że w tego
rodzaju konPiktach może również dojść do swoistego „rozmycia” między sta-
nem pokoju a stanem wojny, co jest konsekwencją prowadzenia działań zbroj-
nych „poniżej progu wojny” (below the threshold of war), czyli o niskiej inten-
sywności.  Częstym  zjawiskiem  występującym  w przypadku  wojen
hybrydowych jest  też posługiwanie się  przez agresora pośrednikami (proxy
war). Chodzi tu głównie o aktorów niepaństwowych (partyzanci, siły zbrojne
samozwańczych państw), nad którymi właściwa strona konPiktu sprawuje za-
kamuPowaną kontrolę8. Celem takiego działania jest przede wszystkim unik-
nięcie odpowiedzialności za swoje agresywne, niezgodne z prawem między-
narodowym  działania.  W tym  właśnie  J. Messner  (twórca  pojęcia  wojen
buntowniczych, niemal tożsamych z wojnami hybrydowymi) dostrzegał zaist-
nienie w trakcie trwania tego typu konPiktów rozmycia między tym co bez-
prawne, a tym co legalne. Badacz ten wskazywał na takie aspekty, jak wyko-
rzystanie  działań  o charakterze  (dez)informacyjno-propagandowym  (co
naturalnie miało wprowadzić w błąd nie tylko siły zbrojne przeciwnika, ale
również  jego  społeczeństwo),  powszechne wykorzystanie  forteli  wojennych
i operacji zbrojnych o charakterze specjalnym i dywersyjnym9.

Wojna hybrydowa jest również na tyle pojemnym pojęciem, że mogą się
w nim zmieścić również inne de[niowane w dziedzinie stosunków między-
narodowych  rodzaje  konPiktów  zbrojnych.  W szczególności  chodzi  tutaj
o konPikt asymetryczny, czyli starcie stron o różnym potencjale, w którym
strona słabsza wykorzystuje działania o charakterze niekonwencjonalnym,

5 F.G. Ho]man, ConEict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington 2007, s. 28; F.G. Ho]man, On
Not-So-New Warfare: Politicale Warfare vs. Hybrid Threats, warontherocks.com/2014/07/on-not-so-new-war-
fare-political-warfare-vs-hybrid-threats/ (dostęp: 01.11.2017).

6 Ibidem.
7 M. Willisamson Murray, P.R. Mansoor, op. cit., s. 2.
8 K. Wąsowski, op. cit.,s. 42–43.
9 J.E. Miesnier,  Wsiemirnaja miatieżewojna, Żukowskij–Moskwa 2004, s. 100–150; K. Kraj,  Wojny asymetryczne

czy miatieżewojna Jewgienija Messnera zagrożeniem dla bezpieczeństwa w XXI wieku,  „Bezpieczeństwo. Teoria
i praktyka”, 2012, Nr 3, s. 33–39; L. Sykulski, Wojny buntownicze – wprowadzenie do koncepcji Jewgienija Mes-
snera, „Przegląd Geopolityczny”, 2015/11, s. 103–111.
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terrorystycznym, niezgodne z przyjętymi zasadami prowadzenia konPiktu
zbrojnego, na co nie może sobie pozwolić strona silniejsza10.

Niewątpliwie często w trakcie wojny hybrydowej dochodzi do konPiktu
nieregularnego. Ma on miejsce wtedy, gdy co najmniej jedna ze stron jest ak-
torem niepaństwowym. Może się z tym wiązać również zaistnienie wojny
mieszanej, rozumianej przez wykorzystanie w jednym konPikcie, przez jed-
ną ze stron jednocześnie oddziałów regularnych i nieregularnych11.

3. Ukryta inwazja
Za ukrytą inwazję należy uznać użycie zbrojne sił danego państwa na te-

rytorium innego, przy dodatkowym zakamuPowaniu swoich wrogich inten-
cji12.  Należy bowiem zaznaczyć, że nie każde przekroczenie granicy przez
siły zbrojne jest równoznaczne z inwazją. Przykładem mogą być tutaj przy-
padki pojawienia się na terytorium Liechtensteinu żołnierzy szwajcarskich,
którzy wskutek złych warunków atmosferycznych omyłkowo przekroczyli
granicę13. Ponadto, w przypadku ukrytej inwazji siły zbrojne agresora mogą
się tam znaleźć w zupełnie legalny sposób np. na podstawie umowy o stacjo-
nowaniu czy na zaproszenie rządu danego państwa.

Za klasyczny przykład ukrytej inwazji należy uznać napaść, jaką dokona-
ły wojska napoleońskie na Hiszpanię. Początkowo obydwa państwa były po-
łączone sojuszem, który w listopadzie 1807 r. doprowadził do bezkrwawego
opanowania Portugalii. Było to również podstawą do stacjonowania na Pół-
wyspie Iberyjskim wojsk francuskich. Sytuacja jednak diametralnie zmieniła
się w lutym 1808 r., kiedy to Francuzi za pomocą podstępów zaczęli opano-
wywać strategiczne punkty na terytorium Hiszpanii. Przykładowo, 29 lutego
1808 r. wojska francuskie wkroczyły do Barcelony, udając kolumnę rannych.
KamuPaż wywołał oczekiwany skutek, gdyż zaskoczeni Hiszpanie, w do-
datku źle wyszkoleni i uzbrojeni, nie stawiali żadnego oporu14.

Podobne działania miały miejsce  w czasie  sowieckiej  agresji  na  Polskę
w 1939 r. Na południowym odcinku granicy z ZSRR zanotowano bowiem
przypadki, gdy siły sowieckie deklarowały żołnierzom polskim chęć walki
z Niemcami, a następnie przepuszczały polskie kolumny wojskowe, czy za-
praszały dowództwo poszczególnych jednostek „na rozmowy”,  które koń-
czyły się rozbrojeniem wojsk polskich. Wszystko to miało na celu zagarnię-
cie, jak największego obszaru II RP.

10 A. Kleczkowska, Wojna hybrydowa – uwagi z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego, „Sprawy Mię-
dzynarodowe”, 2/2015, s. 98.

11 Ibidem.
12 A. Roberts, What Is a Military Occupation?, „British Yearbook of International Law”, 1(55)/1984, s. 256.
13 Swiss in Liechtenstein 'invasion', BBC News, news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6415531.stm (dostęp: 01.11.2017).
14 D. Gates, The Spanish Ulcer. A History of the Peninsular War, Pimlico 2002, s. 9–12.
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W końcu, wiele podobnych elementów do powyżej przytoczonych wyko-
rzystano w czasie wspomnianego kryzysu krymskiego. Wojska rosyjskie sta-
cjonowały na Krymie na podstawie specjalnej umowy o stacjonowaniu Floty
Czarnomorskiej. Wrogie działania przeciwko Ukrainie podjęto natomiast nie
otwarcie, lecz poprzez „zielone ludziki”, które podawały się z kolei za człon-
ków lokalnej Samoobrony Krymu. Oddziały te dokonywały blokady baz ar-
mii ukraińskiej, a następnie je zajmowały. Cała operacja została przeprowa-
dzona bez starć zbrojnych15.

Chcąc się pokusić o kwali[kację prawną ukrytej inwazji, należy stwier-
dzić, że bardzo często wykorzystywany jest w jej trakcie podstęp wojenny16.
W momencie trwania konPiktu zbrojnego jest to działanie dozwolone. Zgo-
nie z art. 37 I Protokołu Dodatkowego z 1977 r. do Konwencji Genewskich
z 1949 r.  za podstęp (fortel)  wojenny uznaje  się  działania  mające  na  celu
wprowadzenie przeciwnika w błąd lub skłonienie go do postępowania nie-
ostrożnego. Warto jednak zaznaczyć, że podstęp bardzo przypomina niedo-
zwolone działania wiarołomne, które odwołując się do dobrej wiary prze-
ciwnika w taki sposób, aby uważał on, że ma prawo skorzystać z ochrony
przewidzianej przez normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie
w konPiktach zbrojnych, albo że ma obowiązek udzielić takiej ochrony17.

Operacja krymska była klasycznym zastosowaniem fortelu. Ściślej rzecz
biorąc operacji  typu  false Eag,  w której  żołnierze danej formacji  podają za
członków innej. Jednakże ukryta inwazja może przyjąć również formę incy-
dentalnych starć znajdujących się poniżej progu wojny, które jednak konse-
kwentnie doprowadzają do zajęcia niewielkich części terytorium przeciwni-
ka (tzw. „metoda żabich skoków”).  Tutaj  również najeźdźca może bardzo
długo ukrywać swój  rzeczywisty cel  (zajęcie  określonego terytorium),  ale
konsekwentnie go realizować. Ostatnie zaostrzenie konPiktu wokół Górskie-
go Karabachu z początku kwietnia 2016 r. między Armenią a Azerbejdża-
nem jest przykładem właśnie takiego zjawiska. Siły azerskie w wyniku czte-
rodniowej operacji przesunęły linię frontu o ok. 1 km18.

15 K. Kubiak, Utrata Krymu, „Raport Wojsko – Technika – Obronność”, www.altair.com.pl/magazines/article?
article_id=5150 (dostęp: 21.11.2017 r.).

16 Szerzej na temat podstępu wojennego zob. P. Ochmann, J. Wojas  Podstęp i wiarołomstwo w czasie konEiktu
zbrojnego  –  prawne  aspekty  i możliwości  współczesnego  wykorzystania, „Sprawy Międzynarodowe”,  2/2016;
P. Ochmann, J. Wojas Ruses of War and Acts of Per5dy at a Time of Armed ConEict: Legal Aspects and Applicabili-
ty in Present Day Conditions, „The Polish Quarterly of International A]airs”, Nr 4/2016.

17 Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony o5ar międzynarodowych kon-
Eiktów zbrojnych Genewa, 8 czerwca 1977 r., Dz.U. z 1992, Nr 41, poz. 175, załącznik.

18 A.  Jarosiewicz,  Wojna  czterodniowa  w Górskim  Karabachu,  Ośrodek  Studiów  Wschodnich,
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016–04-06/wojna-czterodniowa-w-gorskim-karabachu  (dostęp:
14.11.2017 r.).
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4. Hybrydowość ukrytej inwazji
Korzyści z zastosowania taktyki ukrytej inwazji w kontekście wojny hy-

brydowej są uderzające. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dez-
orientację przeciwnika, jaką wywołuje dokonanie ukrytej  inwazji.  W szyb-
kim  czasie  dotychczasowy  sojusznik  przeistacza  się  we  wroga  (przykład
hiszpański), a jeżeli prowadzi działania typu false Eag to dodatkowo reakcję
zbrojną może opóźnić zidenty[kowanie samego przeciwnika. Ten stracony
czas może okazać się kluczowy, gdyż wróg może, nie napotykając zbrojnego
oporu, zająć znaczący obszar.

Wywołany tym sposobem stan chaosu paraliżuje decyzyjność władz pań-
stwa-o[ary ataku, a także wywołuje dezorientacje społeczeństwa19. Nie bez
znaczenia  jest  tutaj  odejście  od  klasycznych zasad  prowadzenia  konPiktu
zbrojnego (zmasowane ataki, bombardowanie itp.).

Dodatkowo, w przypadku zajęcia jedynie części terytorium przeciwnika,
o[ara ataku jest zmuszona do utrzymywania na rejonach przygranicznych
z obszarem okupowanym swoje  wojska,  co  w naturalny  sposób  generuje
koszty i osłabia daną stronę konPiktu20.

Sytuacja państwa-o[ary ataku komplikuje się o wiele bardziej, gdy przyj-
rzymy się  niejasnościom  prawnym,  jakie  wywołuje  ukryta  inwazja.  Jeżeli
przyjmiemy, że jednym z głównych motywów sięgnięcia po taktykę wojny
hybrydowej,  jest  chęć  uniknięcia  odpowiedzialności  międzynarodowej  za
działania będące naruszeniem prawa międzynarodowego (bezprawne użycie
siły), to ukryta inwazja niewątpliwie w tym pomaga. Napaść zbrojna doko-
nana przez false Eag, czego przykładem była operacja krymska, można przy-
równać do innej cechy wojen hybrydowej, czyli działania przez pośrednika.
Skutki obydwu działań są bowiem identyczne. W wypadku jednak ukrytej
inwazji najeźdźca nie wykorzystuje strony trzeciej, lecz sam może ją imito-
wać i do końca wypierać się swojej roli jako agresora.

Jak pokazują przykłady z historii, ukryta inwazja może być przeprowa-
dzona w sposób niemal całkowicie bezkrwawy i bez starć zbrojnych. Nie jest
to oczywiście regułą i zależy głównie od szybkości  reakcji państwa-o[ary
ataku.  Zaatakowane  państwo  ma  bowiem  prawo  do zbrojnej  odpowiedzi
zgodnie z prawem do samoobrony wyrażonym w art.  51 Karty Narodów
Zjednoczonych. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, gdy dochodzi do napaści

19 Z tymi elementami wystąpiły w czasie kryzysu krymskiego. Władze ukraińskie, co potwierdzają stenogra-
my z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, nie zdawały sobie sprawy ze skali ataku i rzeczywistych
intencji przeciwnika.

20 Sytuacja ta poniekąd dotyczy wielu zamrożonych lub o mniejszej intensywności konPiktów (wojny pozy-
cyjne). Jednak przy zastosowaniu przez najeźdźcę taktyki żabich skoków o[ara takiego ataku musi dołożyć
jeszcze większych starań, aby przerwać niebezpieczne działania, które dokonują zagarnięcia terytorium.
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zbrojnej.  Nie każde jednak bezprawne użycie siły można uznać za napaść
zbrojną (art. 51). Karta Narodów Zjednoczonych rozróżnia również pojęcie
agresji (art.1 ust.1, 39 i 53 ust. 1) obejmujące wszystkie wymienione formy,
w tym bezprawne użycie siły (art. 2 ust. 4)21.

Zaistnienie agresji stwierdza Rada Bezpieczeństwa. Pewna de[nicja tego
zjawiska znajduje się w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14 grud-
nia 1974 r. 331422, która wprawdzie nie ma charakteru wiążącego, lecz zda-
niem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości odzwierciedla normę
prawa zwyczajowego w tym zakresie23.

Zgodnie z rezolucją za agresję uznaje się „użycie siły zbrojnej przeciwko
suwerenności, integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej inne-
go  państwa lub  w jakikolwiek  inny  sposób  niezgodny z Kartą  Narodów
Zjednoczonych”. W dokumencie podane zostały również przykłady agresji
takie, jak:

• „inwazja bądź atak dokonany przez siły zbrojne jednego państwa na
terytorium innego, lub jakąkolwiek okupację wojskową, w tym czaso-
wą, będącą rezultatem takiej inwazji lub ataku, lub jakąkolwiek anek-
sję terytorium lub części terytorium przy użyciu sił zbrojnych danego
państwa;

• bombardowanie przez siły zbrojne terytorium bądź użycie przez pań-
stwo jakichkolwiek innych broni przeciwko terytorium innego pań-
stwa;

• blokada portów lub wybrzeży państwa przez siły zbrojne innego pań-
stwa;

• atak sił  zbrojnych państwa na  lądowe,  morskie  lub powietrzne siły
zbrojne albo na marynarkę lub lotnictwo innego państwa;

• użycie sił zbrojnych jednego państwa, znajdujących się na terytorium
drugiego za jego zgodą, w sposób niezgodny z warunkami porozu-

21 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające
Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U. z 1947, Nr 23, poz. 90.

22 Próby zde[niowania tego pojęcia podejmowano jednak również wcześniej. 9 lutego 1929 r. w tzw. protokole
Litwinowa uznano agresję za „akt gwałtu, zwrócony przeciw całości i nienaruszalności terytorium lub nie-
zależności  politycznej  drugiej  układającej  się  strony” (Zob.:  Protokół  podpisany w Moskwie,  dnia  9  lutego
1929 r. pomiędzy Estonją, Łotwą, Polską, Rumunją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, dotyczący wejścia
w życie traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. Dz.U. z 1929, Nr 29, poz. 283).
W Deklaracji Zgromadzenia ONZ 2131/XX z 21 grudnia 1965 r. stwierdzono, że zbrojna interwencja jest
tożsama z agresją (Zob. Resolution adopted by the General Assembly, 2131 (XX). Declaration on the Inadmissibil-
ity  of  Intervention  in the  Domestic  AYairs  of States and  the  Protection  of  Their  Independence  and Sovereignty,
A/RES/20/2131, www.un-documents.net/a20r2131.htm, (dostęp: 20.03.2017 r.)).

23 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. United States of America, Jurisdiction
and Admissibility, I.C.J. Reports 1986, p. 14, ICJ, 27 June 1986, par. 195.
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mienia w tej sprawie lub wszelkie przedłużenie ich pobytu na tym te-
rytorium po zakończeniu obowiązywania umowy;

• zgoda jednego państwa na przeprowadzenie z jego terytorium, prze-
kazanego do dyspozycji innego państwa, agresji przeciwko państwu
trzeciemu;

• wysyłanie  przez  państwo bądź w jego imieniu  zbrojnych band,
grup, oddziałów nieregularnych lub najemników, które przepro-
wadzają akty zbrojne przeciwko innemu państwu w stopniu do-
równującym aktom wymienionym powyżej, względnie zaangażo-
wanie się w znaczny sposób w takie działanie”.

Ponadto Rada Bezpieczeństwa może rozszerzyć tę listę24.
Większość doktryny25 i orzecznictwa26 jednakże wskazuje, że jedynie naj-

cięższe przykłady agresji, o największej skali można uznać za napaść zbroj-
ną upoważniającą do skorzystania z prawa do samoobrony (art.  51 Karty
NZ). Ponadto, zgodnie z prawem zwyczajowym reakcja zbrojna o[ary napa-
ści  musi  być  podjęta  według  kryteriów  natychmiastowości,  konieczności
i proporcjonalności27.

W  kontekście  ukrytej  inwazji  na  tym  tle  mogą  się  pojawić  problemy.
W wypadku przytoczonych powyżej  przykładów fakt  zaistnienia  napaści
zbrojnej,  nie powinien wprawdzie budzić wątpliwości,  co do opanowania
określonych obszarów,  użyto bowiem znaczących sił,  jednakże kłopotliwe
jest wypełnienie przez o[arę ataku kryterium natychmiastowości odpowie-
dzi zbrojnej. Zarówno Hiszpania, jak i Ukraina nie zareagowały na działania
swoich  przeciwników.  Tymczasem  prawo  międzynarodowe  wymaga,  aby
taka reakcja miała miejsce w trakcie trwania napaści zbrojnej. Z kolei zajęcie

24 De5nition  of  Aggression,  United  Nations  General  Assembly  Resolution  3314  (XXIX),  UN  GA  Res.  3314
(XXIX),  UN  GAOR  29th  Sess.,  Supp.  №  31  (1974),  /www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/3314(XXIX) (dostęp: 20.03.2017 r.).

25 M.in.: O. Corten,  The Law Against War: The Prohibition on the Use of Force in Contemporary International Law,
Portland 2010, s. 403; A. Randelzhofer,  Article 51 in Bruno Sima (eds) The Charter of United Nations, Oxford
2002, s. 790; S.A. Alexandrov,  Self-Defense Against the Use of Force in International Law, Hague 1996, s. 110.;
Warto jednak zaznaczyć, że istnieje również mniejszościowy pogląd, który przyznaje prawo do samoobrony
również o[arom drobnych incydentów zbrojnych. Zdaniem tych autorów kryteria natychmiastowości, pro-
porcjonalności i konieczności reakcji zbrojnej są wystarczającym gwarantem przed nadmierną eskalacją.
Zob. T. Gazzini, The Changing Rules on the Use of Force in International Law, Manchester 2005, s. 138; R. Hig-
gins, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford 2004, s. 251; M. Kowalski, Prawo do
samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego, Warszawa 2013, s. 82.

26 Wyroki  MTS  m.in.  w sprawie  Nikaragui  (Military  and  Paramilitary  Activities  in  and  against  Nicaragua,
Nicaragua v. United States of America, Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 1986, p. 14, ICJ, 27 June
1986, par. 191), ataku USA na irańskie platformy wiertnicze (Oil Platforms,  Islamic Republic of Iran v. United
States of America, ICJ Reports 2003, par. 51) czy ataku Ugandy na Kongo (Armed Activities on the Territory of
the Congo, Democratic Republic of the Congo v. Uganda, ICJ Reports 2005, par. 146). Zob. J. Green, The Interna-
tional Court of Justice and Self-Defence in International Law, Portland 2009, s. 33–41.

27 Kowalski M., Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego, Warszawa 2013, s. 93.

144 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII)



całego terytorium bez starć, a następnie nie podejmowanie przez najeźdźcę
żadnych  zbrojnych  aktów  znacząco  komplikuje  sytuację  o[ary  napaści.
Przede wszystkim status zajętego terytorium należy rozpatrywać w katego-
riach okupacji  pokojowej,  a ściślej  wymuszonej okupacji  pokojowej28,  czyli
tymczasowego  stanu,  gdy  faktyczna  kontrola  nad  określonym  obszarem
przechodzi na rzecz innego państwa, lecz odbywa się to bez konPiktu zbroj-
nego29, choć jednocześnie bez zgody dotychczasowego suwerena30.

We wskazanym wcześniej wyliczeniu przykładowych aktów agresji z re-
zolucji  3314  znalazła  się  wprawdzie  okupacja,  jako  przejaw  agresji,  lecz
większość doktryny, a także praktyka państw zdaje się nie kwali[kować ta-
kiej sytuacji jako napaści zbrojnej. W sposób dobitny pokazuje to wojna pię-
ciodniowa z 2008 r. między Gruzją i Rosją. Było to wznowienie konPiktu,
który miał miejsce na przełomie lat 80. i 90., gdy regiony Abchazji i Osetii
Południowej podjęły próbę odłączenia się od Gruzji, w wyniku czego nastą-
pił wybuch wojny z udziałem sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, które popar-
ły separatystów. W rezultacie na separatystycznych obszarach zaczęły stacjo-
nować  siły  rosyjskie  traktowane  przez  Gruzję  jako  wojska  okupacyjne.
W 2008 r. doszło do serii incydentów na granicy z Osetią, co doprowadziło
do zbrojnego ataku na ten obszar wojsk gruzińskich. Władze w Tbilisi po-
czątkowo argumentowały swoje działania chęcią zaprowadzenia porządku
na własnym terytorium, lecz później przyznały, że działały w ramach prawa
do samoobrony w reakcji na atak ze strony obszarów okupowanych. Rozpa-
trzenie tej właśnie kwestii było m.in. przedmiotem badania w 2009 r. przez
Niezależną Międzynarodową Komisję Badawczą ds. KonPiktu w Gruzji31.

Tym samym, z perspektywy prawnej, ukryta inwazja może doprowadzić
do utraty możliwości legalnej reakcji zbrojnej przez niespełnienie kryterium
natychmiastowości32.

Z kolei prowadzenie działań zbrojnych poniżej progu wojny, które dopro-
wadzają do zajęcia niewielkich części terytorium przeciwnika, również może
budzić wątpliwości, czy istnieje wobec takich działań możliwość skorzysta-
nia z prawa do samoobrony. Pod tym względem orzecznictwo międzynaro-

28 M. Sassòli, A. Bouvier, How Does Law Protect in War?, Cases, Documents and Teaching Materials on Contempor-
ary Practice in International Humanitarian Law, Volume I Outline of International Humanitarian Law,  Genewa
2006, s. 187.

29 Ibidem.
30 A. Roberts, What Is a Military Occupation?, „British Yearbook of International Law”, 1(55)/1984, s. 256.
31 Independent International Fact-Finding Mission on the ConEict in Georgia, Report vol. II, September 2009, s. 238–

262.
32 Istnieją jednakże przypadki, gdy spełnienie wymogu natychmiastowości może się rozciągnąć w czasie, co

wynika głównie ze względów praktycznych, np. gdy terytorium zaatakowane jest w znacznej odległości od
obszaru, skąd można przeprowadzić odpowiedź zbrojną (wojna o Falklandy z 1982 r.). Zob. M. Kowalski,
op. cit., s. 94.
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dowe bowiem wielokrotnie wskazywało na konieczność odróżnienia od na-
paści zbrojnej incydentów granicznych, które mogą właśnie składać się na
stosowaną taktykę „żabich skoków”33. W tym kontekście można przywołać
wyroki MTS m.in. w sprawie Nikaragui34, ataku USA na irańskie platformy
wiertnicze35 czy ataku Ugandy na Kongo36.

W powyższych przypadkach Trybunał odmawiał skorzystania z prawa
do samoobrony. To jaka powinna być odpowiedź w przypadku ataków poni-
żej  progu wojny,  wskazuje  rezolucja  Instytutu  Prawa  Międzynarodowego
przyjęta w Santiago 27 października 2007 r., w której stwierdzono, że właści-
wą reakcją na takie działanie mogłoby być użycie koniecznych do tego środ-
ków policyjnych37, a zatem takich,  jakie stosują siły wewnętrzne przeciwko
osobom bądź grupom osób na  własnym terytorium38.  Działania  takie  nie
mogą mieć jednak charakteru eksterytorialnego39. Warto jednak zastrzec, że
orzecznictwo MTS wskazuje, że serię drobnych ataków można uznać za na-
paść zbrojną, co już upoważnia do skorzystania z prawa do samoobrony40.

Utrata możliwości ze skorzystania z prawa do samoobrony, ze względu
na niespełnienie wymogu natychmiastowości reakcji i zaistnienie stanu oku-
pacji  pokojowej,  może  spowodować,  że  powrót  do  stanu  pierwotnego,
sprzed inwazji może okazać się trudny. Przede wszystkim państwo- o[ara
ma niezwykle ograniczone możliwości odzyskania terytorium. Z legalnych
możliwości  akcji  zbrojnej  pozostaje  już  jedynie  przewidziana  przez  Kartę
Narodów  Zjednoczonych operacja  autoryzowana  przez  Radę  Bezpieczeń-
stwa. Klasycznym tego przykładem jest I wojna w Zatoce Perskiej, w której
to  koalicja  stworzona pod  auspicjami  Rady Bezpieczeństwa  ONZ zdołała
wyprzeć z Kuwejtu wojska irackie. Warto jednak zastrzec, że armia kuwejcka
w momencie napaści zbrojnej zdołała odpowiedzieć zbrojnie, co każe rozpa-

33 J. Green, op. cit., s. 33–41.
34 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. United States of America, Jurisdiction

and Admissibility, I.C.J. Reports 1986, p. 14, ICJ, 27 June 1986, par. 191.
35 Oil Platforms, Islamic Republic of Iran v. United States of America, ICJ Reports 2003, par. 51.
36 Armed Activities on the Territory of the Congo, Democratic Republicof the Congo v. Uganda, ICJ Reports 2005, par.

146.
37 10a Resolution: Problèmes actuels du recours a la force en droit international, Session de Santiago 2007, Institut de

Droit International, www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/2007_san_02_fr.pdf (dostęp: 10.03.2017 r.).
38 E. Henry, Downing of a Russian Sukhoi Su-24 by Turkey: A Legal Analysis, ssrn.com/abstract=2698109, s. 3.
39 M. Kowalski, op. cit., s. 137.
40 Do takich wniosków MTS doszedł w 2003 r. w sprawie amerykańskiego ataku na irańskie platformy wiert-

nicze. Wówczas uznano, że seria odosobnionych ataków może być rozpatrywana łącznie jako napaść zbroj-
na (Oil Platforms, Islamic Republic of Iran v. United States of America, ICJ Reports 2003, par. 51). Podobne stano-
wisko zostało wyrażone w 2005 r. w sprawie Kongo przeciwko Ugandzie (Armed Activities on the Territory of
the Congo, Democratic Republic of the Congo v. Uganda, ICJ Reports 2005, par. 146). Zagadnienie tzw. kumula-
tywnej napaści zbrojnej, zajmowała się w 2009 r. również Niezależna Międzynarodowa Komisja Badawcza
ds. KonPiktu w Gruzji ( Independent International Fact-Finding Mission on the ConEict in Georgia, Report vol. II,
September 2009, s. 245.).
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trywać późniejsze wydarzenia jako formę samoobrony zbiorowej, czyli sytu-
acji, również zgodnej z prawem międzynarodowym, gdy państwo napadnię-
te  wzywa do walki ze swoim wrogiem inne państwa41.  Inną  możliwością
o[ary ataku jest podjęcie działań dyplomatycznych, które mogą doprowa-
dzić np. do nałożenia sankcji przez Radę Bezpieczeństwa czy inne gremia
międzynarodowe. Warto jednak zastrzec,  że zarówno w tym,  jak i w po-
przednim przypadku powodzenie tych starań zależy od dobrej woli przed-
stawicieli innych państw. Jest to szczególnie trudne w wypadku Rady Bez-
pieczeństwa,  w której  stali  członkowie  mają  możliwość  zgłoszenia  weta,
które niejednokrotnie doprowadzały do obstrukcji.

Bardziej  skutecznym  sposobem  wydaje  się  zawarcie  sojuszu  z innym
państwem, które również jest w konPikcie z najeźdźcą. Historia zna liczne
przypadki wyzwolenia terytoriów danych państw przez siły zbrojne innych.
Dotyczy to również tych państw, które nie stawiały oporu w trakcie inwazji.
Doskonałym tego przykładem jest kazus Luksemburga z czasu I wojny świa-
towej.  To niewielkie państwo zostało zajęte bez starć zbrojnych 2 sierpnia
1914 r. w przeciągu kilku godzin. Wyzwoliły go natomiast siły Ententy pod
koniec wojny42.

Oczywiście, na obszarze okupowanym może również dojść do zawiąza-
nia ruchu oporu, jednak państwo, które bez walki oddało część swojego te-
rytorium  z uwagi  na  formalne  nieprowadzenie  konPiktu  zbrojnego,  nie
może legalnie kierować tego typu organizacjami. Tym samym może dojść je-
dynie do samowyzwolenia takiego obszaru.

Wydaje  się  zatem,  że  najlepsze  jest  zapobieganie  sytuacji  pozbawienia
prawa do samoobrony, czyli podjęcie działań zbrojnych w momencie ukrytej
inwazji.  W wypadku  incydentalnych  przesunięć  granicznych  do  reakcji
zbrojnej zazwyczaj dochodzi. Głównym problemem wydaje się być podstęp-
ne  przejmowanie  terytorium.  Ważne jest  zatem wzmocnienie  działań wy-
wiadowczych, które uprzedzałyby o takich zagrożeniach zawczasu, a także
pomogłyby w natychmiastowym podjęciu decyzji o reakcji zbrojnej w mo-
mencie ataku.  Warto zaznaczyć, że przy działaniu w samoobronie nie ma
znaczenia intensywność i czas reakcji zbrojnej, lecz sam fakt jej zaistnienia.

5. Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że ukryta in-

wazja doskonale wpisuje się w model wojny hybrydowej. Państwo dokonują-
ce w ten sposób napaści zbrojnej może liczyć na osiągnięcie wszystkich ce-

41 M. Shaw, Prawo międzynarodowe, s. 654
42 J. Łaptos, Historia Luksemburga, [w:] J. Łaptos (red.), Historia małych krajów Europy: Andora, Liechtenstein, Luk-

semburg, Malta, Monako, San Marino, Kraków 2002, s. 209–210.
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lów,  na  które  wskazują  badacze  zjawiska  wojen  hybrydowych.  Działanie
przez podstęp i ukrywanie, możliwie jak najdłużej, swoich rzeczywistych in-
tencji  powoduje chaos,  a w dalszej  konsekwencji  paraliż  decyzyjny władz
państwa-o[ary, a także dezorientacje społeczeństwa i społeczności między-
narodowej. Z kolei prowadzenie incydentalnych akcji zbrojnych generuje sta-
łe  napięcie  wewnątrz  państwa-o[ary  i zmusza  do  stałego  utrzymywania
w pogotowiu swoich wojsk, co w naturalny sposób generuje koszty i osłabia
przeciwnika.

Najwięcej  problemów  dla  państwa-o[ary  ataku  może  się  pojawić
w związku z dostępem do legalnych możliwości odpowiedzi na atak. Ukryta
inwazja może bowiem doprowadzić do tego, że zdezorientowane, napadnię-
te państwo nie decyduje się na zbrojną odpowiedź w momencie napaści. Jak
pokazuje historia, dochodzi do zajęcia terytorium nawet bez starć zbrojnych.
W późniejszym czasie skorzystanie z prawa do samoobrony jest natomiast
niemożliwe ze względu na kryterium natychmiastowości odpowiedzi. Nato-
miast w przypadku drobnych starć w ogóle nie jest  możliwe skorzystanie
z prawa do samoobrony, lecz jedynie z działań o charakterze policyjnym.

Ukryta inwazja  stanowi tym samym kolejną  formę wojny hybrydowej,
która niesie ze sobą sporo niebezpieczeństw dla państwa- o[ary konPiktu.
Przeciwdziałanie nim wymaga wzmocnienia działań zapobiegawczych (roz-
poznanie  wywiadowcze)  i decyzyjności  w momencie  wystąpienia  napaści
zbrojnej.
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Marta Szuniewicz-Stępień

UCHODŹCY WOJENNI 

– WYMOGI HUMANITARYZMU 

A PRAWO MIĘDZYNARODOWE

WAR REFUGEES – REQUIREMENTS 

OF HUMANITY AND INTERNATIONAL LAW

Summary
A term “a refugee” is commonly used in respect of a person who Ped

his/her country of origin because of the armed conPict and to whom the re-
ceiving state should provide for protection.  However,  international public
law precisely stipulates when a person who is leaving its country of origin
should be treated as a refugee (Article 1A of the 1951 Geneva Convention).
Having  said  this,  the  Convention  refugees  needs  to  be  precisely  distin-
guished from other persons in need of international protection, and, conse-
quently this should have impact on, what status should be granted to those
who were forced to Pee their homeland as a result of an armed conPict and
are seeking shelter in the European Union.

Under the common EU asylum system a person claiming for international
protection can be granted one of three protective status: a basic one (a refugee
status) or one of additional status (a subsidiary protection or a temporary pro-
tection). Those, who are able to demonstrate a well-founded fear of being per-
secuted for reasons of race, religion, nationality, political opinion or member-
ship of a particular social group are eligible to a refugee status. Those who
manage to prove a real and serious risk of su]ering serious harm due to indis-
criminate  violence  in situations of  an armed conPict  shall  be granted sub-
sidiary protection under the 2011 “Quali[cation Directive”. And if persons are
Peeing their country of origin because of an armed conPict or other serious
and systematic violations of human rights in mass-inPux situations they may
become bene[ciaries of temporary protection within a framework of the Direc-
tive 2201/155/EC. In other cases submission made by a third country national
will be quali[ed as an application to entry and stay in a EU country under the
conditions of regular immigration procedures.
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keywords: a refugee status, an armed conPict, a subsidiary protection, a tem-
porary protection, EU asylum law

1. Wprowadzenie
W środkach masowego przekazu oraz w debacie politycznej, a ostatnimi

czasy również w codziennych rozmowach powszechnie używa się terminu
„uchodźca” w odniesieniu do osób uciekających z kraju ogarniętego konPik-
tem  zbrojnym,  których  władze  państwa,  w którym  się  znaleźli  (państwa
przyjmującego) powinny otoczyć ochroną. Tymczasem od lat 50. ubiegłego
stulecia prawo międzynarodowe wyraźnie dookreśla przypadki, w których
osobę opuszczającą kraj pochodzenia należy traktować jako uchodźcę oraz
warunki udzielenia jej ochrony przez władze państwa przyjmującego.

W związku z powyższym celem niniejszego opracowania jest  wyraźne
rozgraniczenie  uchodźców od  innych cudzoziemców potrzebujących  mię-
dzynarodowej ochrony oraz ustalenie zakresu przynależnej im ochrony ze
strony państwa przyjmującego. Autorka podejmie próbę odpowiedzi na py-
tanie jaki status prawny przysługuje osobom, które z obawy przed konPik-
tem zbrojnym uciekają z terytorium własnego państwa i szukają schronienia
poza jego granicami. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania
przeprowadzane analizy będą – co do zasady – ograniczały się do państw
członkowskich Unii Europejskiej (UE).

2. DeTnicja uchodźcy w prawie międzynarodowym
O ile w potocznym znaczeniu termin „uchodźca” obejmuje „wszystkie

osoby  zmuszone,  przez  okoliczności  od  nich  niezależne,  do  opuszczenia
swych miejsc zamieszkania”1,  w prawie międzynarodowym publicznym –
po okresie regulacji  ad hoc związanych z konkretną sytuacją generującą exo-
dus ludności – przyjęto obowiązującą do dziś de[nicję uchodźcy. Zgodnie
z Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 1951 r.2 oraz Protokołem dodat-
kowym do tej konwencji z 1967 r.3 uchodźcą jest „osoba, która (…) na skutek
uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii,
narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu
przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego są oby-

1 Zob.  np.  B. Wierzbicki,  Uchodźcy  w prawie  międzynarodowym,  Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa
1993, s. 25; podobnie G.S. Goodwin-Gill, J. McAdam,  The Refugee in International Law, Oxford 2007, s. 15;
S. Collinson, Beyond Borders: West European Migration Policy Towards the 21st Century, London 1993, s. 59.

2 Konwencja dotycząca statusu uchodźców (Genewa, 28.07.1951 r.), tekst polski: Dz.U. z 1991, Nr 119, poz. 515,
załącznik.

3 Protokół  do  Konwencji  dotyczącej  statusu  uchodźcy  z 1951 r.  (Nowy  Jork,  31.01.1967  r.);  tekst  polski:
Dz.U. z 1991, Nr 119, poz. 516, załącznik.
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watelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony
tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i, znajdując się poza
państwem swojego dawnego stałego zamieszkania,  nie może lub nie chce
z powodu tych obaw powrócić do tego państwa” (art. 1A pkt 2)4.

Jak się jednak okazuje, wykładnia powyższej de[nicji bywa w praktyce
niejednolita a w literaturze podnosi się zarzut, że „wąska interpretacja de[-
nicji uchodźcy, uznająca, że uchodźcą jest osoba obawiająca się indywidual-
nych prześladowań ze strony władz państwowych lub podmiotów niepań-
stwowych  przy  aprobacie,  ewentualnie  przy  ignorancji  lub  bezsilności
władz, nie zawsze pasuje do sytuacji istniejącej w poszczególnych regionach
świata”5. Z tego też względu w ramach systemów regionalnych przyjęto od-
mienne rozwiązania, uwzględniające masowy exodus ludności na skutek wo-
jen domowych i poważnych niepokojów społecznych. Specy[ka uchodźstwa
na kontynencie afrykańskim skłoniła Organizację Jedności Afrykańskiej do
przyjęcia  w 1969 r.  Konwencji  dotyczącej  specy[cznych aspektów proble-
mów uchodźstwa w Afryce, zgodnie z którą termin uchodźca „(…) będzie
się także odnosił do każdej osoby, która ze względu na agresję zewnętrzną,
okupację, obcą dominację lub zdarzenia poważnie godzące w porządek pu-
bliczny, obejmujące czy to część, czy to całe terytorium jej państwa pocho-
dzenia lub obywatelstwa, jest zmuszona do opuszczenia miejsca swojego sta-
łego  zamieszkania  w poszukiwaniu  schronienia  w innym  miejscu,  poza
państwem swojego pochodzenia lub obywatelstwa”6. Podobnie w Ameryce
Południowej i Środkowej Deklaracja z Kartageny z 1984 r.7 rozszerzyła kon-
wencyjną de[nicję o osoby, które uciekły ze swojego kraju, „ponieważ ich ży-
cie, bezpieczeństwo lub wolność były zagrożone wskutek powszechnej prze-
mocy,  agresji  z zewnątrz,  konPiktów wewnętrznych,  poważnych naruszeń
praw człowieka lub innych okoliczności, które w istotnym zakresie naruszyły
porządek publiczny”8. Tym samym na gruncie konwencji OJA przyjęto klau-
zulę wprowadzającą kryteria obiektywne w postaci warunków istniejących

4 Określenie de[nicji uchodźcy wymaga również uwzględnienia konwencyjnych przesłanek negatywnych, tj.
klauzul wyłączających (wskazujących okoliczności, w razie zaistnienia których osoby spełniające de[nicyjne
warunki z art. 1 ust. A zostają wyłączone spod ochrony konwencyjnej, tj. osoby objęte ochroną lub pomocą
ONZ, osoby niepotrzebujące ochrony międzynarodowej i osoby niezasługujące na ochronę międzynarodową)
oraz tzw. „klauzul ustania” (wymieniających warunki, w których uchodźca przestaje korzystać z konwencyjne-
go statusu (tj. dobrowolne ponowne przyjęcie ochrony ze strony swojego kraju, dobrowolne ponowne przyjęcie
obywatelstwa, przyjęcie nowego obywatelstwa, dobrowolny powrót do kraju, w którym uchodźca obawiał się
prześladowania, ustanie powodów dla których dana osoba została uznana za uchodźcę).

5 B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 23.

6 Convention Governing the Speci5c Aspects of Refugee Problems in Africa (10.09.1969), UNTS vol. 45, s. 1001, art. 1
ust. 2.

7 Cartagena Declaration on Refugees (22.11.1984), www.unhcr.ch/refworld/legal/instrument/asylum/cart_en-
g.htm (dostęp: 31.01.2018).
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w ojczyźnie lub w miejscu stałego zamieszkania  uchodźcy,  odwołując się
tym samym do faktów, skłaniających całą ludność do przemieszczenia się
(de[nicja obejmuje osoby zmuszone do opuszczenia swych krajów w rezul-
tacie szerzących się powszechnie aktów przemocy, niezależnie od tego, czy
one same są w bezpośredni sposób zagrożone prześladowaniem). W odnie-
sieniu do tej kategorii osób zwykło się posługiwać terminem warrefugees albo
o[ar man-made disasters9. Należy jednak pamiętać, że jako regionalne instru-
menty prawnomiędzynarodowe mają ograniczony terytorialnie zasięg obo-
wiązywania  i nie  determinują  zakresu  podmiotowego  statusu  uchodźcy
w państwach europejskich.

Jakkolwiek kontynent europejski nie posiada odrębnego aktu prawnego
poświęconego problematyce uchodźstwa, to państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej wiele kwestii związanych z traktowaniem uchodźców i innych cu-
dzoziemców  poszukujących  ochrony  międzynarodowej  dookreśliły  w ra-
mach wspólnej polityki azylowej.  Doprowadziło to m.in.  do ujednolicenia
kryteriów przyznawania statusu uchodźcy10,  a na gruncie tzw. dyrektywy
kwali[kacyjnej z 2004 r.11 wprowadzono również pewne mody[kacje w od-
niesieniu do genewskiej de[nicji uchodźcy, o czym szerzej nieco dalej.

W de[nicji zawartej w konwencji genewskiej z 1951 r. istotnym elementem
jest indywidualizacja prześladowań z przyczyn tam określonych (tzw. indywi-
dualna kwali[kacja uchodźcy)12. W konsekwencji, należy powtórzyć za J. Bia-

8 Ibidem, część III ust. 3. Jakkolwiek deklaracja z Kartageny nie jest prawnie wiążąca, to jednak Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Państw Amerykańskich wielokrotnie wyrażało swoje poparcie dla tej rozszerzonej de[-
nicji uchodźcy, a niektóre państwa włączyły ją do swojego ustawodawstwa wewnętrznego; zob. M. Cutts
(red.), Uchodźcy świata 2000. 50 lat pomocy humanitarnej, UNHCR, Genewa 2000, s. 135. Uzyskała ona ponad-
to dodatkowy prestiż dzięki różnego rodzaju oświadczeniom aprobującym ze strony Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ, Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Wy-
konawczego Programu UNHCR (tj.  Executive Committee of the High Commissioner’s Program –  dalej:
EXCOM). Szerzej nt. zob. H. Gros Espiell, S. Picado, L. Vallandares Lanza, Principles and Criteria for the Pro-
tection of and Assistance to Central American Refugees and Displaced Persons in Latin America,  „International
Journal of Refugee Law” 1983, vol. 2, s. 96 i in.

9 W odróżnieniu od o[ar klęsk żywiołowych, które nadal nie mieszczą się w prawnej de[nicji uchodźcy; por.
np. B. Wierzbicki, Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, Białystok 1993,
s. 112.

10 Joint position of 4 March 1996 De5ned by the Council on the Basis of Article K.3 of The Treaty on European Union
on the Harmonized Application of the De5nition of the Term ‘Refugee’ in Article 1 of The Geneva Convention of 28
July 1951 Relating to the Status of Refugees (96/196/JHA), O.J. L 63 z 13.03.1996 r.

11 Tj. Dyrektywa Nr 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych standardów dotyczących kwali5ko-
wania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców do statusu uchodźcy lub statusu osób z innych przyczyn po-
trzebujących ochrony międzynarodowej oraz zakres przyznawanej ochrony, Dz.Urz. UE L 304 z 30.09.2004, s. 12
i nn.; obecnie:  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2011/95/UE z dnia 13.12.2011 r. w sprawie norm
dotyczących kwali5kowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako bene5cjentów ochrony międzynaro-
dowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwali5kujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu
udzielanej ochrony (tzw. przekształcona dyrektywa kwali[kacyjna), Dz.Urz. L 337 z 20.12.2011, s. 9 i nn.

12 Zob. B. Wierzbicki,  Sytuacja…, s. 112;  idem,  Uchodźcy…, s. 36; J. Białocerkiewicz,  Prawo międzynarodowe pu-
bliczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003, s. 262.
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łocerkiewiczem,  że  uchodźcą  konwencyjnym  jest  „cudzoziemiec  formalnie
związany z państwem węzłem obywatelstwa lub domicylu (główny ośrodek
interesów życiowych), który znajdując się poza terytorium tego państwa nie
chce lub nie może korzystać z jego ochrony z przyczyn wskazanych w art. 1
A pkt  2  Konwencji  genewskiej  z 1951  r.”13 W świetle  powyższej  de[nicji
uchodźcy i wymogu wykazania konwencyjnej przesłanki prześladowania oso-
by uciekające z krajów ogarniętych konPiktem zbrojnym co do zasady nie są
objęte postanowieniami Konwencji genewskiej i nie są uchodźcami w rozu-
mieniu prawa międzynarodowego. O przyznaniu bowiem ochrony konwen-
cyjnej przesądza zindywidualizowana obawa (odczucie subiektywne) prześla-
dowania  z określonych  przyczyn  a nie  obiektywna  sytuacja  panująca
w danym kraju (obejmująca powszechne akty przemocy) skłaniająca do jego
opuszczenia. Z uwagi na wspomniany wymóg indywidualizacji i identy[kacji
na podstawie art.  1 A konwencji  genewskiej z 1951 r.  coraz większa liczba
osób, która uchodzi przed obiektywnym zagrożeniem, nie jest uznawana za
uchodźców konwencyjnych14.

W de[nicji konwencyjnego uchodźcy można wyodrębnić trzy podstawo-
we elementy składowe, tj. pobyt poza terytorium państwa, którego obywa-
telstwo cudzoziemiec posiada, brak ochrony ze strony jakiegokolwiek pań-
stwa  oraz  uzasadniona  obawa  przed  prześladowaniem15.  Szczególne
znaczenie w tym zakresie ma interpretacja ostatniego kryterium, stanowią-
cego główne źródło rozbieżności i niepewności w procesie determinacji sta-
tusu osób wnioskujących o przyznanie międzynarodowej ochrony. Proble-
matyczna  jest  zarówno  kwestia  samego  terminu  „prześladowanie”16,
podmiotów za nie odpowiedzialnych17, konwencyjnych podstaw prześlado-
wania, jak i elementów składowych „uzasadnionej obawy”, wymagających
zestawienia subiektywnych odczuć jednostki z obiektywną sytuacją istnieją-
cą w danym państwie18.

13 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe…, s. 262.
14 Por. np. J. Białocerkiewicz, Cudzoziemcy jako kategoria chroniona w prawie humanitarnym, [w:] M. Lubiszewski,

T. Jasudowicz,  R. Fordoński  (red.red.),  Wybrane aktualne problem międzynarodowego prawa humanitarnego,
Olsztyn 2005, s. 223.

15 Szerzej nt. zob. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, Zasady i tryb
ustalania statusu uchodźcy zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 1951 r. oraz Protokołem dodatkowym
do niej z 1967 r. (Podręcznik), Genewa 1992, Warszawa 2004 (dalej: Podręcznik UNHCR), par. 37 i nn.

16 Co do problematyki prześladowania zob. B. Wierzbicki, Uchodźcy…, s. 33 i nn.
17 Prześladowanie zazwyczaj związane jest z działaniem władz danego państwa, ale również czyny dokonane

przez podmioty niepubliczne, „mogą (…) zostać uznane za prześladowanie, jeśli są świadomie tolerowane
przez władze lub jeśli władze odmawiają zapewnienia skutecznej ochrony bądź nie są w stanie jej zapew-
nić”; zob. Podręcznik UNHCR, par. 65. Szerzej nt. zob. C. Phuong, Persecution by Non-State Agents: Comparat-
ive Judicial Interpretations of the 1951 Refugee Convention, „European Journal of International Law” 2003, vol.
4, s. 521–532.
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Jedną z podstawowych przesłanek konwencyjnych jest wymóg, aby prze-
śladowanie miało za podstawę rasę, religię, narodowość, przynależność do
określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne. Co do zasady konieczne
jest wystąpienie określonego natężenia sytuacji, jakkolwiek mogą zaistnieć
przypadki, w których ze względu na szczególne okoliczności sama przyna-
leżność do określonej grupy rasowej, wspólnoty religijnej lub innej określo-
nej  grupy  społecznej  będzie  sama  w sobie  wystarczającą  przesłanką  do
stwierdzenia  „uzasadnionej  obawy  przed  prześladowaniem”19.  Terminom
tym, w miarę upływu czasu i podejmowanych prób rozszerzenia podmioto-
wego zakresu ochrony z konwencji  z 1951 r.,  przypisywano coraz szersze
znaczenie (zwłaszcza w świetle zaleceń UNHCR).

Najbardziej szerokim i zarazem niejasnym kryterium konwencyjnej de[-
nicji  uchodźcy  jest  „przynależność  do  określonej  grupy  społecznej”,
a w praktyce za szczególne grupy społeczne uznano kobiety20, rodziny, ple-
miona, grupy zawodowe czy homoseksualistów21. W tym kontekście szcze-
gólne miejsce zajmuje interpretacja konwencyjnej de[nicji uchodźcy z per-
spektywy  płci  (kobiety)  i wieku  (dzieci).  Jakkolwiek  brak  tych  kategorii
w konwencyjnym  wykazie  podstaw prześladowania,  wielokrotnie  podno-
szono, że prześladowanie może być związane z kwestią płci22 lub wieku23.
Stąd zalecana jest interpretacja Konwencji z 1951 r. z uwzględnieniem płci
i wieku zarówno  dla  potrzeb  określenia  zakresu  podmiotowego  de[nicji
uchodźcy, jak i procedur przyznawania statusu uchodźcy24. Wnioski uzasad-
nione prześladowaniem ze względu na płeć odnoszą się na ogół do: aktów
przemocy seksualnej, przemocy w rodzinie, wymuszonego planowania ro-
dziny, okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz dyskryminacji homo-

18 Por. B. Wierzbicki,  Uchodźcy…, s. 31. Jak wskazuje Podręcznik UNHCR, „stan uczuć osoby zainteresowanej
(…) musi zostać potwierdzony przez ocenę sytuacji obiektywnej” (par. 38), a „wiedza o warunkach w kraju
pochodzenia osoby poszukującej azylu (…) stanowi istotny element przy określaniu jego wiarygodności”
(par. 42). Nieodzowna będzie również ocena wiarygodności oraz racjonalności obawy przed prześladowa-
niem (par. 41), którą uznaje się za uzasadnioną, „jeśli z całokształtu okoliczności w danej sprawie wynika,
że życie, wolność, pozycja społeczna lub warunki bytu jednostki zostały zagrożone lub odniosą uszczerbek
(….) [lub] nie może ona korzystać z innych podstawowych praw i wolności człowieka”; por. B. Wierzbicki,
Uchodźcy…, s. 35–36.

19 Podręcznik UNHCR, par. 70, 73 i 79.
20 Zob. EXCOM Conclusion № 39 (XXXVI) Refugee Women and International Protection z 18.10.1985 r. (UN Doc.

A/40/12/Add.1).  Szerzej  nt.  por.  E. Cunni], It's  Time Women Are  Included in Asylum Laws:  Recognizing
Women as a Social Group, „Immigration and Nationality Law Review” 2000, vol. 21, s. 749 i nn.; K. Musalo,
Revisisting Social Group and Nexus in Gender Asylum Claims: A Unifying Rationale for Evolving Jurisprudence,
„DePaul Law Review” 2002, vol. 52, s. 777 i nn.; D.L Neal, Women as a Social Group: Recognizing Sex-Based
Persecution  as  Ground  for  Asylum,  „Columbia  Human  Rights  Law  Review”  1998,  vol.  20,  s. 203  i nn.;
K. Bower, Recognizing Violence Against Women as Persecution on The Basis of Membership in a Particular Social
Group, „Georgetown Immigration Law Journal” 1993, vol. 7, s. 173 i nn.

21 UNHCR, Guidelines on International Protection № 1: „Membership of a particular social group” within the context
of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HRC/GIP/02/02
(7.05.2002), par. 1.
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seksualistów25. W przypadku wniosków pochodzących od osób małoletnich,
zwłaszcza pozbawionych opieki (ang. unaccompanied minors) specy[czne for-
my prześladowania mogą polegać na przemocy wobec dzieci, uprowadzeniu
dzieci,  handlu  dziećmi,  wykorzystywaniu  seksualnym  czy  zmuszaniu  do
pracy przymusowej26.

Na koniec warto wskazać na kategorię tzw. uchodźców on a prima facie ba-
sis27. Odnosi się ona do sytuacji masowego wychodźstwa, w której osoby po-
szukujące  międzynarodowej  ochrony mieszczą się  co do zasady w ramach
konwencyjnej de[nicji uchodźcy, ale nie jest możliwe indywidualne określenie
ich statusu. W takich przypadkach państwa – za namową UNHCR – zwykły
uznawać ich za uchodźców on a prima facie basis28. Powyższa instytucja znajdu-
je zatem zastosowanie, gdy z uwagi na oczywiste okoliczności obiektywne po-
wszechnym jest uznanie, że wszystkim uciekającym osobom grozi doznanie
krzywdy, co pozwala na uznanie ich za spełniających wymogi do uzyskania

22 Zob. UNHCR, Guidelines on International Protection № 2: Gender-Related Persecution within the context of Article
1A(2)  of  the  1951  Convention  and/or  its  1967  Protocol  relating  to  the  Status  of  Refugees ,  HRC/GIP/02/01
(7.05.2002). Por. też A. Behm, Feminist Jurisprudence and Gender-Based Asylum Claims: Reconstructing U.S. Law
in Consideration of In re R-A-, „Darmouth C. Undergraduate Journal Law” 2004, vol. 2, s. 51 i nn.; T.D. Bosi,
Yadegar-Sargis v. Ins: Unveiling the Discriminatory World of U.S. Asylum Laws: The Necessity to Recognize a Gen-
der Category, „New York Law School Law Review” 2003–2003, s. 48, s. 777 i nn.; L.A. Franke, Not Meeting the
Standard:  U.S. Asylum Law & Gender-Related Claims,  „Arizona Journal of  International  and Comparative
Law” 2000, vol. 17, s. 605 i nn.; M. Kennady, Gender-Related Persecution and the Adjudication of Asylum Claims:
Is  a Sixth  Category  Needed,  „Florida  Journal  of  International  Law”  1998–2000,  vol.  12,  s. 317  i nn.;
D. McLaughlin, Recognizing Gender-Based Persecution as Grounds for Asylum,  „Wisconsin International Law
Journal” 1994, vol. 13, s. 217 i nn.; M. Randall, Refugee Law and State Accountability for Violence against Women:
A Comparative Analysis of Legal Approaches to Recognizing Asylum Claims Based on Gender Persecution,  „Har-
vard Women`s Law Journal” 2002, vol. 25, s. 281 i nn.

23 Zob. UNHCR, Guidelines on International Protection № 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of
the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/09/08 (22.12.2009), par.
10; UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, Ge-
newa 1997, par. 54–55.

24 Znalazło to swój oddźwięk w prawie azylowym UE (w myśl art. 9 ust. 2 lit. f) tzw. przekształconej dyrekty-
wy kwali[kacyjnej „akty prześladowania (…) mogą przybierać między innymi formę (…) czynów wymie-
rzonych w osoby określonej płci lub w dzieci”). W razie braku odmiennych wskazań wersje polskojęzyczne
aktów prawa unijnego zostały przytoczone za bazą EUR-Lex.

25 Zob.  M. Szuniewicz,  Łączenie  rodzin  cudzoziemców – studium prawnomiędzynarodowe,  Gdynia  2014,  s. 298
przyp. 34–37 i przytoczona tam literatura.

26 Por. M. Szuniewicz-Stępień, Zasady postępowania z dziećmi pozbawionymi opieki w procedurach azylowych – kilka
uwag na tle zalecanego standardu międzynarodowego, „THEMIS POLSKA NOVA” 2016, Nr 2 (11), s. 201–202.

27 Szerzej nt. zob. I.C. Jackson, The Refugee Concept in Group Situations, Martinus Nijho], The Hague – Boston
1999;  UNHCR,  Guidelines  on  International  Protection  №  11:  Prima  Facie  Recognition  of  Refugee  Status,
HCR/GIP/15/11 (5.06.2015); M. Albert, Prima Facie Determination of Refugee Status. An Overview and its Legal
Foundation, Refugee Studies Centre, Working Paper Series № 55, Oxford 2010; B. Rutinwa, Prima Facie Status
and Refugee Protection, New Issues in Refugee Research Working Paper № 69, UNHCR, Genewa 2002.

28 Zob. np. B. Kowalczyk, Ochrona czasowa cudzoziemców – wybrane zagadnienia prawne, „Acta Universitatis Wra-
tislaviensis” № 2609, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004, vol. LIX, s. 243; K. Jastram, K. Newland, Family
Unity and Refugee Protection, [w:] E. Feller, V. Türk, F. Nicholson (red.red.), Refugee Protection in International
Law. UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press 2003, s. 589.
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statusu uchodźcy29. Zasadniczo ma ona zastosowanie w sytuacjach, gdzie in-
dywidualne ustalenie statusu osób ubiegających się o ochronę międzynarodo-
wą jest niemożliwe, niezwykle kosztowne30 lub niezasadne w sytuacjach ma-
sowego  wychodźstwa  a spełnienie  przez  nich  wymogów  konwencyjnego
statusu jest oczywiste31, za wyjątkiem osób, w odniesieniu do których zacho-
dzą okoliczności wykluczające przyznanie im statusu ochronnego (por. tzw.
klauzule wyłączające)32. Powyższa praktyka ma charakter powszechny, o czym
świadczy fakt,  że  większość  uchodźców na  świecie  jest  uznawana właśnie
w oparciu o a prima facie basis33. Z drugiej strony, żaden instrument prawny nie
wspomina o grupowym uznaniu uchodźców a sformułowanie przyjęte w de-
[nicji uchodźcy w Konwencji genewskiej z 1951 roku a person zdaje się wręcz
przesądzać o indywidualnym ustaleniu statusu każdej osoby ubiegającej się
o ochronę międzynarodową34. Większość przedstawicieli doktryny uznaje jed-
nak, że sama praktyka rejestracji osób objętych kolektywnym uznaniem jest
wystarczającym  elementem  zindywidualizowanego  podejścia  do  azylanta35

a status uchodźcy nie jest przyznany całej grupie jako takiej ale każdej osobie
w obrębie tejże grupy36.

3. Uchodźca według mandatu UNHCR
Statut UNHCR37 zawiera co do zasady de[nicję uchodźcy identyczną jak

art. 1 A Konwencji genewskiej z 1951 r., z zastrzeżeniem, że w wyliczeniu
przyczyn  prześladowania  nie  wymieniono  „przynależności  do  określonej
grupy społecznej”38.

Działalność Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców ma z reguły odnosić się jednak do grup i kategorii podmiotów –
chodzi  tu  zatem  o kolektywną  identy[kację  uchodźców39.  W praktyce
UNHCR dochodziło do „zbiorowego” uznania uchodźców za mieszczących

29 Zob. UNHCR,  Protection of  Refugees  in Mass  InEux Situations:  Overall  Protection Framework,  EC/GC/01/4
(19.02.2001), www.unhcr.org/3ae68f3c24.html (dostęp: 30.01.2018), par. 6.

30 B. Rutinwa, op. cit., s. 2.
31 UNHCR, Guidelines on International Protection № 11…, par. 2.
32 Szerzej nt. UNHCR, Guidelines on the Application in Mass InEux Situations of the Exclusion Clauses of Article 1F

of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (7.02.2006), www.refworld.org/docid/43f48c0b4.html.
33 Według danych UNHCR w newralgicznym roku 2012 aż 1 121 952 uchodźców zostało uznanych on a group

basis, a jedynie 239 864 uzyskało status uchodźcy w wyniku indywidualnych postępowań przed krajowymi
organami azylowymi; przytoczone za: UNHCR, Guidelines on International Protection № 11…, s. 2, przyp. 3.

34 Por. M. Albert, op. cit., s. 10 i przytoczoną tam literaturę.
35 Ibidem, s. 10 i nn.
36 D.F. Durieux, A. Hurwitz,  How Many is Too Many: African and European Legal Responses to Mass InEuxes of

Refugees, „German Yearbook of International Law” 2005, vol. 47, s. 118.
37 Przyjęty przez Zgromadzenia Ogólne ONZ 14.12.1950 r. jako załącznik do rezolucji Nr 428 (V).
38 Ibidem, § 6 lit. A (ii).
39 Por. B. Wierzbicki, Uchodźcy…, s. 42.
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się  w ramach  mandatu  UNHCR40.  W ciągu  kilkudziesięciu  lat  mandat
UNHCR został znacznie poszerzony dzięki wielu rezolucjom Zgromadzenia
Ogólnego41 oraz Rady Gospodarczej  i Społecznej  ONZ42,  co  spowodowało
włączenie do zakresu działalności tej instytucji osób, które nie są sensu stricto
uchodźcami  w rozumieniu  Statutu43.  Uchwały  Zgromadzenia  Ogólnego
ONZ stanowią próbę dostosowania działalności  Wysokiego Komisarza do
zmieniających się okoliczności, praktyczną próbę sprostania nowym wyzwa-
niom bez zmiany de[nicji statutowej44.

W konsekwencji, tzw. uchodźcy mandatowi – w odróżnieniu od uchodź-
ców konwencyjnych – obejmują szerszy zakres przypadków. Mandat UNHCR
został  bowiem poszerzony poza  sformułowania statutowe,  obejmując  także
osoby przemieszczające się z powodu poważnych zakłóceń porządku publicz-
nego lub zbrojnych konPiktów45. Zgodnie z EXCOM General Conclusion on In-
ternational Protection no. 74 (XLV) z 7.10.1994 r. UNHCR ponosi odpowiedzial-
ność za osoby, które opuściły kraj swojego pochodzenia na skutek konPiktu
zbrojnego, nawet jeśli nie kwali[kują się oni jak uchodźcy w rozumieniu kon-
wencji z 1951 roku46. Tę kategorię osób zwykło określać się mianem tzw. de fac-
to refugees47. A zatem, „termin uchodźca w szerszym znaczeniu odnosi się do
osób przebywających poza granicami swojego kraju, które potrzebują pomocy
międzynarodowej z powodu poważnego zagrożenia życia, wolności i bezpie-
czeństwa w kraju pochodzenia na skutek prześladowania, konPiktu zbrojnego
lub poważnych zakłóceń porządku publicznego”48.

40 Następuje to na podstawie stosownych rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ; por. przykład uchodźców
węgierskich z 1956 r. (rezolucja Nr 1006 z 1956 r.), chińskich uchodźców w Hongkongu (rezolucja Nr 1167
(XII) z 11.1957 r. i Nr 1784 (XVIII) z 1962 r.), uciekinierów z Algierii, gdzie wybuchły walki narodowowy-
zwoleńcze (rezolucja Nr 1286 (XIII) z 1958 r.) oraz uchodźców z Angoli w Kongo (rezolucja Nr 1671 (XVII) z
1961 r.).

41 Zob. rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Nr 1167 (XII) z 26.11.1957 r., Nr 1388 (XIV) z 20.11.1959 r., Nr 1501
(XV) z 5.12.1960 r., Nr 1671 (XVI) z 18.12.1961 r., Nr 1673 (XVI) z 18.12.1961 r., Nr 1783 (XVII) z 7.12.1962 r.,
Nr 1784 (XVII) z 7.12.1962 r., Nr 1959 (XVIII) z 1963 r., Nr 2958 (XXVII) z 12.12.1972 r., Nr 3143 (XXVIII)
z 14.12.1973 r., Nr 3454 (XXX) oraz Nr 3455 (XXX) z 9.12.1975 r.

42 Zob.  rezolucje  ECOSOC  Nr  1655  (LII)  z 1.06.1972 r.,  Nr  1705  (LIII)  z 27.07.1972 r.,  Nr  1741  (LIV)
z 4.05.1973 r., Nr 1799 (LV) z 30.07.1973 r., Nr 1877 (LVII) z 16.07.1974 r. oraz Nr 2011 (LXI) z 2.08.1976 r.

43 B. Wierzbicki, Uchodźcy…, s. 42.
44 Ibidem.
45 Zdaniem C. de Rovera, UNHCR włączył do swojego mandatu sytuację osób przemieszczonych, choć o[cjal-

nie osoby te w nim się nie mieszczą; zob. idem, To Serve and to Protect. Human Rights and Humanitarian Law
for Police and Security Forces, ICRC, Geneva 1998, s. 380. Zapewnia im ochronę i pomoc jedynie wtedy, gdy
zostanie do tego upoważniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ lub Sekretarza Ogólnego ONZ; zob. ibi-
dem, s. 385. Zgodnie z.

46 UN Doc. A/49/12/Add.1, por. zwłaszcza par. (k)-(m).
47 Zob. B. Wierzbicki, Uchodźcy…, s. 59; UNHCR, Note on International Protection, A/AC.96/799 (August 1992)

oraz  EXCOM  General  Conclusion  on  International  Protection  no.  68 (XLIII)  z 9.10.1992 r.  (UN  Doc.
A/47/12/Add.1).

48 UNHCR,  Complementary Forms of Protection: Their Nature and Relationship to the International Refugee Protec-
tion Regime, EC/50/SC/CRP.18, UNHCR, Genewa (9.06.2000), par. 10.
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Na skutek wieloletniej praktyki „osoby, które niekoniecznie mieszczą się
w ramach de[nicji konwencyjnego uchodźcy, sformułowanej w 1951 r., ale
które mimo to potrzebują międzynarodowej ochrony, uważa się powszech-
nie  za  uchodźców  mieszczących  się  w ramach  szerszej  kompetencji
UNHCR”49 a generujące wysiedleńców tzw. „man-made disasters” obejmują
„wojny,  konPikty  zbrojne,  akty  agresji,  obcą  dominację,  obcą  interwencję
zbrojną, okupacji, kolonializm, segregację rasową oraz inne praktyki opiera-
jące się o dyskryminację lub prześladowanie na tle rasowym, apartheid, ła-
manie praw człowieka i podstawowych wolności, przymusowe masowe wy-
dalenia,  ekonomiczne  i społeczne  czynniki  zagrażające  [zycznej
integralności i przeżyciu, strukturalne problemy w rozwoju, spowodowane
przez człowieka zakłócenia ekologiczne oraz poważne zniszczenia środowi-
ska naturalnego”50. W 2013 roku UNHCR podsumował, że jego mandat obej-
muje „wszystkie osoby znajdujące się poza granicami państwa pochodzenia
ze względu na obawę prześladowania, konPikt zbrojny, powszechną prze-
moc  lub  inne  okoliczności,  które  znacząco  zakłócają  porządek  publiczny
i które, w związku z powyższym, wymagają ochrony międzynarodowej”51.

UNHCR  dokonuje  jednak  wyraźnych  dystynkcji  między  uchodźcami
mandatowymi a pozostałymi, na rzecz których świadczone są tylko tzw. do-
bre usługi.  Pozwala to znaleźć praktyczne rozwiązanie problemów natury
humanitarnej bez wnikania w leżące u ich podstaw przyczyny i zawiłości
w zakresie kwali[kacji prawnej osób i zdarzeń52. W związku z powyższym,
zwykło się przyjmować podział na uchodźców sensu stricto oraz uchodźców
sensu largo53.

W rezultacie, dla potrzeb pomocy humanitarnej, uchodźcami w rozumie-
niu bene[cjentami pomocy humanitarnej udzielanej przez UNHCR są rów-
nież osoby, opuszczające swój kraj z uwagi na toczący się na jego terytorium
konPikt zbrojny. Nie oznacza to jednak wcale, że będą oni traktowani przez
krajowe władze imigracyjne jako konwencyjni uchodźcy uprawnieni do uzy-
skania  statusu  ochronnego  połączonego  z zezwoleniem  na  zamieszkanie
w państwie przyjmującym.

49 UNHCR,  Reconciling Migration Control and Refugee Protection in the European Union: A UNHCR Perspective,
Genewa 2000, par. 40.

50 Zob. UN Doc. A/41/324,  par.  30–40,  potwierdzone przez rezolucje Zgromadzenia Ogólnego (nr 41/70,
41/124 i 42/109); przytoczone za: R. Mandal, Protection Mechanisms outside of the 1951 Convention (Contempo-
rary Protection), Legal and Protection Policy Research Series, UNHCR, PPLA/2005/02, June 2005, www.un-
hcr.org/protection/globalconsult/435df0aa2/9-protection-mechanisms-outside-1951-convention-comple-
mentary-protection.html (dostęp: 10.01.2018), s. 4, par. 9.

51 UNHCR,  Note on the Mandate of the High Commissioner for Refugees and his O_ce , Genewa 2013, www.ref-
world.org/docid/5268c9474.html  (dostęp: 10.01.2018), s. 3.

52 Por. B. Wierzbicki, Uchodźcy…, s. 44 i nn.
53 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe…, s. 262.
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4. Uchodźcy konwencyjni a inne osoby potrzebujące 

ochrony międzynarodowej – prawo azylowe Unii 

Europejskiej
Współczesny  świat  jest  widownią  gwałtownych  masowych  przemiesz-

czeń ogromnych rzesz ludności z uwagi na głód, ubóstwo i marginalizację
społeczną, a konPikty zbrojne w różnych ich odmianach czy czystki etniczne
generują fale wychodźców, którzy we współczesnym świecie stanowią dale-
ko poważniejszy problem niż uchodźcy „konwencyjni”. Cudzoziemcom po-
trzebującym międzynarodowej ochrony, którzy nie mieszczą się w ramach
konwencyjnej de[nicji uchodźcy, udzielane są uzupełniające formy ochrony,
pozwalające na otoczenie ich tymczasową ochroną (tj. udzielenie zezwolenia
na tymczasowy pobyt na terytorium danego państwa). W Europie funkcjo-
nują dwie formy takiej ochrony:  ochrona subsydiarna/uzupełniająca (ang.
subsidiary/complementary  protection)  oraz  ochrona  czasowa  (ang.  temporary
protection).

W 1999 roku w Tampere państwa członkowskie Unii Europejskiej zobo-
wiązały się do stworzenia wspólnego systemu azylowego, w tym ujednolice-
nia ustawodawstw krajowych w zakresie warunków wjazdu i pobytu oby-
wateli państw trzecich. W kolejnych latach UE przyjęła szereg instrumentów
prawnych  w celu  zharmonizowania  regulacji  azylowych  obowiązujących
w państwach członkowskich. W konsekwencji, w krajach Unii Europejskiej –
na skutek implementacji aktów prawa wtórnego tworzących wspólny euro-
pejski system azylowy – osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową
mogą być uprawnione do uzyskania jednego z trzech statusów ochronnych:
podstawowego (status uchodźcy) oraz dwóch dodatkowych, tj. ochrony sub-
sydiarnej lub ochrony czasowej54.

Pojawia się zatem pytanie czy osoby uciekające z kraju ogarniętego kon-
Piktem  zbrojnym  i przybywające  do  państw  członkowskich  UE  spełniają
kryteria wymagane dla uzyskania danego statusu ochronnego.

4.1. Status uchodźcy w Unii Europejskiej
W  ramach  tworzenia  wspólnego  systemu  azylowego  Unia  Europejska

przyjęła  przepisy  mające  na  celu  dookreślenie  konwencyjnej  przesłanki
„prześladowania”  wymaganego  dla  uzyskania  statusu  uchodźcy  w pań-
stwach członkowskich.  Na gruncie obowiązującej  tzw. przekształconej dy-
rektywy kwali[kacyjnej „uchodźca” oznacza „obywatela państwa trzeciego,
który  na  skutek  uzasadnionej  obawy  przed  prześladowaniem  z powodu

54 Wg danych Eurostatu w ciągu ostatnich trzech lat (2015–2017) cudzoziemcy złożyli w Unii Europejskiej po-
nad 3 miliony wniosków o udzielenie ochrony.
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swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności
do szczególnej grupy społecznej przebywa poza państwem swojego obywa-
telstwa i nie może lub nie chce z powodu tej obawy korzystać z ochrony tego
państwa, lub bezpaństwowca, który przebywając z takich samych powodów
jak wyżej poza państwem swojego dawnego miejsca zwykłego pobytu, nie
może lub nie chce z powodu tej obawy powrócić do tego państwa i do które-
go nie ma zastosowania art. 12 [tj. przesłanki wykluczenia – przyp. aut.]”55.

Zgodnie z art. 9 dyrektywy „[a]by czyn mógł zostać uznany za akt prze-
śladowania w rozumieniu art. 1 lit. A konwencji genewskiej, musi on: a) być
na tyle poważny pod względem swojej istoty lub powtarzalności, by stano-
wić  poważne naruszenie podstawowych praw człowieka,  w szczególności
praw, od których przestrzegania nie można się uchylić na mocy art. 15 ust. 2
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-
ści56;  lub b) być kumulacją różnych środków, w tym takich naruszeń praw
człowieka, które są na tyle poważne, by oddziaływać na jednostkę w sposób
podobny do określonego w lit. a)”. Co więcej, dyrektywa zawiera przykłado-
wy wykaz form, jakie mogą przybrać przedmiotowe akty prześladowania,
a mianowicie: 1) akty przemocy [zycznej lub psychicznej (w tym przemocy
seksualnej); 2) środki prawne, administracyjne, policyjne lub sądowe, które
same w sobie są dyskryminujące lub które są stosowane w sposób dyskrymi-
nujący; 3) ściganie lub kary, które są nieproporcjonalne lub dyskryminujące;
4) odmowa sądowego środka zaskarżenia, której skutkiem jest kara niepro-
porcjonalna lub dyskryminująca;  5) ściganie lub kary za odmowę odbycia
służby wojskowej podczas konPiktu, jeżeli odbycie służby wojskowej  pocią-
gałoby za sobą dokonywanie przestępstw lub czynów stanowiących podsta-
wę wykluczenia z możliwości uzyskania statusu uchodźcy; 6) czynów wy-
mierzonych w osoby określonej  płci  lub w dzieci57.  Omawiany akt prawa
unijnego zawiera również uszczegółowienie elementów, jakie państwa człon-
kowskie powinny uwzględniać dokonując oceny powodów prześladowania,
tj.  rasy58,  religii59,  narodowości60,  przynależności  do określonej  grupy spo-
łecznej61 i przekonań politycznych62. Ponadto, dyrektywa wyraźnie uznaje, że
prześladowania mogą dopuszczać się podmioty inne niż państwo (art. 6 lit.
b)-c)) a potrzeba ochrony międzynarodowej może powstać po przybyciu na

55 De[nicja legalna z art. 2 lit. d) dyrektywy, stanowiąca – co do zasady – przytoczenie formuły z Konwencji
genewskiej z 1951 r.

56 Chodzi tu o tzw. prawa niederogowalne. Szerzej nt. tych praw i mechanizmu derogacji zobowiązań z zakre-
su ochrony praw człowieka zob. M. Szuniewicz, Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia
praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2016, s. 91 i nn.

57 Ibidem, art. 9 ust. 2 lit. a)-f).
58 Pojęcie „rasy” obejmuje w szczególności „takie aspekty, jak kolor skóry, pochodzenie lub przynależność do

szczególnej grupy etnicznej” (art. 10 ust. 1 lit. a) dyrektywy).
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terytorium państwa członkowskiego UE (art. 5). Podobnie jak w przypadku
regulacji przewidzianej w Konwencji genewskiej z 1951 r., na gruncie roz-
wiązań unijnych ucieczka przed konPiktem zbrojnym sama przez się nie jest
wystarczająca dla uznania osoby za kwali[kującą się do uzyskania statusu
uchodźcy w państwie członkowskim UE. Wymagane jest wykazanie uzasad-
nionej  i zindywidualizowanej  obawy  przed  prześladowaniem  z powodu
rasy,  religii,  narodowości,  poglądów  politycznych  lub  przynależności  do
szczególnej grupy społecznej na terytorium państwa pochodzenia.

4.2. Ochrona uzupełniająca (subsydiarna)
Ochrona uzupełniająca (subsydiarna)63 jest zbiorczym określeniem różne-

go typu statusów ochronnych przyznanych osobom, które nie spełniają wy-
mogów konwencyjnej de[nicji uchodźcy, a potrzebują ochrony międzynaro-
dowej64 i polega  na  przyznaniu  określonego  statusu  prawnego,
zezwalającego na pozostanie na terytorium danego państwa cudzoziemcowi,
którego – pomimo niekwali[kowania się do statusu uchodźcy – nie można
wydalić z uwagi na wiążące państwo zobowiązania w dziedzinie ochrony
praw człowieka (w szczególności zasadę non-refoulement)65. Pierwszą ponad-
państwową wiążącą de[nicję ochrony uzupełniającej zawarto we wspomnia-
nej już dyrektywie kwali[kacyjnej z 2004 r. a obecnie relewantne postano-
wienia  zawarte  są  w Dyrektywie  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  Nr
2011/95/UE z dnia 13.12.2011 r. w sprawie norm dotyczących kwali[kowa-
nia  obywateli  państw  trzecich  lub  bezpaństwowców  jako  bene[cjentów

59 Pojęcie „religii” obejmuje w szczególności „posiadanie przekonań teistycznych, nieteistycznych i ateistycz-
nych, prywatne lub publiczne uczestniczenie lub nieuczestniczenie w formalnych – indywidualnych lub
wspólnotowych – praktykach religijnych, inne czynności religijne czy wyrażane poglądy lub formy indywi-
dualnych lub wspólnotowych zachowań opartych na wierzeniach religijnych lub nakazanych takimi wierze-
niami” (art. 10 ust. 1 lit. b) dyrektywy).

60 Pojęcie „narodowości” nie ogranicza się do obywatelstwa lub jego braku, lecz obejmuje w szczególności
przynależność do grupy określonej przez swoją kulturową, etniczną lub językową tożsamość, swoje wspól-
ne korzenie geogra[czne lub polityczne lub przez swoje powiązanie z mieszkańcami innego państwa (art.
10 ust. 1 lit. c) dyrektywy).

61 W myśl dyrektywy „grupę uznaje się za szczególną grupę społeczną, jeśli w szczególności: członkowie ta-
kiej grupy mają jakąś wspólną nieusuwalną cechę wrodzoną lub przeszłość lub charakteryzują się jakimś
wspólnym rysem lub przekonaniem na tyle istotnym z punktu widzenia tożsamości lub sumienia, że nie
należy nikogo zmuszać do wyrzeczenia się go, oraz grupa ta posiada odrębną tożsamość w danym pań-
stwie, ponieważ jest postrzegana przez otaczające społeczeństwo jako inna. W zależności od sytuacji w kra-
ju pochodzenia szczególna grupa społeczna może oznaczać grupę, u podstaw której leży wspólna cecha
orientacji seksualnej. Orientacji seksualnej nie należy rozumieć jako obejmującej czyny uznawane za prze-
stępcze w świetle prawa krajowego państw członkowskich. Aspektom płci, w tym tożsamości płciowej, po-
święca się szczególną uwagę w celu określenia przynależności do szczególnej grupy społecznej lub ziden-
ty[kowania cechy charakteryzującej taką grupę” (art. 10 ust. 1 lit. d) dyrektywy).

62 Pojęcie „opinii politycznej” obejmuje w szczególności „posiadanie opinii, idei lub przekonania w kwestii
dotyczącej podmiotów potencjalnie dopuszczających się prześladowania (…), oraz ich polityki lub metod,
bez względu na to, czy wnioskodawca działał zgodnie z tą opinią, ideą lub tym przekonaniem” (art. 10 ust.
1 lit. e) dyrektywy).
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ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwali[-
kujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej
ochrony (wersja przekształcona)66 (dalej: przekształcona dyrektywa kwali[-
kacyjna), której głównym celem jest m.in. doprowadzenie do tego, aby „pań-
stwa członkowskie stosowały wspólne kryteria identy[kacji osób rzeczywi-
ście potrzebujących ochrony międzynarodowej”67.

Zgodnie z postanowieniem art. 2 lit. f) przekształconej dyrektywy kwali-
[kacyjnej  osoba  kwali[kująca  się  do  otrzymania  ochrony  uzupełniającej
oznacza „obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który nie kwali-
[kuje się do uznania go za uchodźcę, lecz co do którego wykazano zasadnie,
że jeśli wróci do swojego kraju pochodzenia, a w przypadku bezpaństwowca
– do państwa swojego dawnego miejsca zwykłego pobytu, może mu rzeczy-
wiście grozić poważna krzywda określona w art. 15 (…)”68. W myśl postano-
wień dyrektywy bene[cjentom ochrony uzupełniającej  przyznano – co do
zasady – prawa tożsame do tych, które przysługują uchodźcom.

W rezultacie tzw. przekształcona dyrektywa kwali[kacyjna oferuje uzu-
pełniającą formę ochrony osobom, które nie kwali[kują się jako uchodźcy,
lecz w odniesieniu do których istnieją istotne podstawy, aby uznać, iż jeśli
taka osoba wróci do swojego kraju pochodzenia może napotkać rzeczywiste

63 W literaturze przedmiotu i praktyce państw spotyka się różne nazwy na określenie tej formy ochrony cudzoziem-
ców: „ochrona subsydiarna”, „ochrona komplementarna”, „ochrona uzupełniająca”, „ochrona pomocnicza” czy
„ochrona humanitarna”. Rodzi to problemy w zakresie terminologii i adekwatności tłumaczeń językowych. Euro-
pean Council on Refugees and Exiles (ECRE) opowiada się za terminem complementary protection jako bardziej ade-
kwatnym i wskazującym na pomocniczy charakter tego statusu w stosunku do konwencji genewskiej z 1951 r.
oraz na fakt, że osoby które nie sprostały wymogom konwencyjnym potrzebują ochrony nie mniej niż ci, którym
status uchodźcy został przyznany (zob. R. Piotrowicz, C. van Eck, Subsidiary Protection and Primary Rights, „Inter-
national and Comparative Law Quarterly” 2004, vol. 53, s. 114, przyp. 25 oraz ECRE, Position on Complementary
Protection (September 2000),  www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/Position-on-Complementary-Protec-
tion_September-2000.pdf (dostęp: 10.01.2018), par. 9). Tymczasem akty prawa Unii Europejskiej posługują się ter-
minem subsidiary protection. Z kolei na gruncie prawa krajowego od 2008 roku wprowadzono w ramach imple-
mentacji  postanowień tzw. dyrektywy kwali[kacyjnej instytucję ochrony uzupełniającej. Należy zauważyć, że
wcześniejsza ustawa o udzielaniu  cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  z 2003 r.
w brzmieniu z 2005 r. wspominała o „pobycie tolerowanym”, choć podczas prac nad nią środowiska pracujące
z uchodźcami opowiadały się za przyjęciem wyrażenia „status humanitarny”; zob. J. Chlebny, A. Bernatowicz,
Prawo o cudzoziemcach: komentarz, C.H. Beck 2006, s. 558. Jakkolwiek w polskim tłumaczeniu anglojęzycznego ter-
minu subsidiary protection użyto pojęcia „ochrona uzupełniająca” (por. tłumaczenie aktu w bazie Eur-lexu oraz na-
zewnictwo przyjęte w krajowym ustawodawstwie), Autorka od lat optuje za posługiwaniem się nomenklaturą
„ochrony subsydiarnej” (zob. M. Szuniewicz, Prawo do połączenia rodziny w kontekście uzupełniających form ochrony
cudzoziemców w Europie, [w:] T. Jasudowicz, M. Balcerzak (red.red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocer-
kiewicza, Toruń 2009, s. 367 przyp. 13; M. Szuniewicz, Łączenie rodzin…, s. 373 przyp. 404; podobnie zresztą czyni
np. I. Wróbel, Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, O[cyna a Wolters Kluwer business, War-
szawa, Kraków 2007, s. 199 i nn.). Wobec jednak ugruntowanej już w polskim prawie i piśmiennictwie określenia
„ochrony uzupełniającej” dla większej czytelności tekstu Autorka w dalszych rozważaniach pozostaje przy no-
menklaturze przyjętej przez krajowego ustawodawcę.

64 Szerzej nt. ochrony uzupełniającej zob. UNHCR, Complementary Forms of Protection, UN Doc. EC/GC/01/18
(4.09.2001) oraz UNHCR, Complementary Forms of Protection: Their Nature and Relationship to the International
Refugee Regime, UN Doc. EC/50/SC/CRP.18 (9.06.2000).
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ryzyko doznania „poważnej krzywdy”. Ochrona uzupełniająca dotyczy za-
tem osób, które choć nie spełniają wymogów dla uzyskania statusu uchodź-
cy, potrzebują ochrony i nie mogą być zawrócone z uwagi na prawnomiędzy-
narodowe  zobowiązania  państw,  w tym  zasadę  non-refoulement.  Zgodnie
z założeniami dyrektywy przedmiotowy status ochronny miał być przyzna-
ny osobom, które – z innych powodów niż w przypadku statusu uchodźcy –
nie powinny być cofnięte do państwa pochodzenia z uwagi na zindywiduali-
zowane  rzeczywiste  ryzyko  doznania  poważnej  szkody.  Owa  „poważna
szkoda” została zde[niowana w art. 15 dyrektywy jako a) kara śmierci lub
egzekucja; b) tortury lub nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie
danej osoby w kraju jej pochodzenia oraz c) „poważne i zindywidualizowa-
ne zagrożenie życia lub zdrowia osoby cywilnej wynikające z nieselektywnej
przemocy w sytuacjach międzynarodowych lub wewnętrznych konPiktów
zbrojnych”69.

Powyższy niejasny sposób sformułowania de[nicji bene[cjenta ochrony
uzupełniającej przyczynił się do zróżnicowanej interpretacji i stosowania dy-
rektywy kwali[kacyjnej  z 2004 r.  przez  poszczególne  państwa70 i stał  się
przedmiotem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej (TSUE). Dało to sędziom w Luksemburgu możliwość dookreślenia
zarówno wymogu zindywidualizowanej obawy stania się o[arą przemocy
o charakterze nieselektywnym, jak i oceny, czy kontekst sytuacyjny można
zakwali[kować jako wewnętrzny konPikt zbrojny.

65 Zasada non-refoulement aktualizuje się w przypadku wielu instrumentów prawa międzynarodowego praw
człowieka (art.  33  Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r.,  art.  3  Konwencji  przeciw torturom oraz
okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu bądź karaniu z 1984 r., art. 3 Konwencji o ochronie podsta-
wowych praw i wolności człowieka z 1950 r., art. 7  Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
z 1966 r.) oraz w konwencjach genewskich o ochronie o[ar wojny z 1949 r. i protokołach dodatkowych
z 1977 r. w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego. Należy jednak zauważyć, że niemożność
wydalenia cudzoziemca z uwagi na poszanowanie praw człowieka – zwłaszcza w kontekście art. 8 Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka (poszanowanie życia rodzinnego) – nie mieści się w pojęciu ochrony uzu-
pełniającej (tj. w zakresie zastosowania art. 15 (d) dyrektywy kwali[kacyjnej), jako że odnośne działanie nie
ma miejsca na terytorium państwa pochodzenia cudzoziemca; por. Note from Presidency 12148/02 ASILE 43,
s. 7; ECRE, Position on Complementary…, par. 17; J. McAdam, The European Union Quali5cation Directive: the
Creation of a Subsidiary Protection Regime, „International Journal of Refugee Law” 2005, vol. 17, no. 3, s. 491–
492. W takich przypadkach mamy do czynienia ze względami natury humanitarnej (tzw. humanitarian re-
asons czy compassionate reasons), w oparciu o które udziela się cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie,
ale nie w ramach ochrony subsydiarnej, lecz w oparciu o wewnętrzne regulacje imigracyjne poszczegól-
nych państw. Wyraźnie podkreśla to preambuła dyrektywy kwali[kacyjnej (ust. 9).

66 Dz.Urz. L 337 z 20.12.2011 r., s. 9 i nn.
67 Ibidem, preambuła, ust. (12).
68 Dalej dyrektywa dodaje, że wobec takiej osoby nie mogą mieć zastosowania klauzule wyłączenia z art. 17

ust. 1 i 2, oraz kreuje wymóg, zgodnie z którym bene[cjent takiego statusu musi być niezdolny do korzysta-
nia z ochrony państwa pochodzenia (lub ostatniego zamieszkania) lub, ze względu na takie ryzyko, nie
chce z niej skorzystać.
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Zasadniczo państwa przyjęły wąską interpretację postanowień dyrekty-
wy kwali[kacyjnej, uznając, że zagrożenie, na które ogólnie wystawiona jest
populacja kraju lub danego regionu nie oznacza normalnie, samo przez się,
indywidualnego  zagrożenia,  które  można  zakwali[kować  w kategoriach
„poważnej krzywdy”, uprawniającej do uzyskania ochrony uzupełniającej71.
Przy takim założeniu,  wnioskodawca musi  przedstawić  dowody,  że  grozi
mu większe ryzyko doznania krzywdy niż reszcie społeczności, czyli zindy-
widualizować zagrożenie mające w istocie charakter ogólny. Podstawą bo-
wiem tej dodatkowej instytucji ochrony dla cudzoziemców jest właśnie wy-
móg zindywidualizowanej  obawy doznania  poważnej  szkody.  Jakkolwiek
UNHCR i organizacje pozarządowe podkreślają, że powyższa praktyka in-
terpretacyjna czyni ochronę oferowaną przez dyrektywę iluzoryczną72,  pa-
miętać należy, że dyrektywa kwali[kacyjna w swoim założeniu miała ota-
czać  ochroną  osoby,  którym  grozi  zindywidualizowane  ryzyko,  ale
niemieszczące się w przedmiotowych ramach „prześladowania” wymagane-
go dla uzyskania konwencyjnego statusu uchodźcy.

Pojawia się zatem pytanie czy zagrożenie jakie rodzi trwający na danym
terytorium konPikt zbrojny (niezależnie od jego międzynarodowego czy we-
wnętrznego charakteru) jest równoznaczne z zaistnieniem zindywidualizo-

69 Tłum. własne. Rozbieżność tłumaczenia powyższej frazy na język polski skłoniła Autorkę do podjęcia pró-
by dokonania niezależnego tłumaczenia,  choć w pełni jest ona świadoma jego niedostatków, zwłaszcza
w zakresie sformułowania „przemocy nieselektywnej”. Jakkolwiek w prawie unijnym obowiązuje zasada
równej autentyczności wszystkich języków o[cjalnych UE, przedmiotowe rozwiązanie zostało wypracowa-
ne przed akcesją RP do UE, więc za punkt wyjścia warto przyjąć wersję anglojęzyczną, gdzie mowa o „se-
rious and individual threat to a civilian’s life or person by reason of indiscriminate violence in situations of
international or internal armed conPict”. W bazie EUR-Lex powyższa fraza tłumaczona była jako „poważne
i zindywidualizowane zagrożenie życia ludności cywilnej lub poszczególnych osób, wynikające z przemocy
o charakterze niedyskryminującym, w sytuacjach międzynarodowych lub wewnętrznych konPiktów zbroj-
nych” (pierwotna wersja dyrektywy z 2004 r.), obecnie zaś jako „poważne indywidualne zagrożenie życia
lub [zycznej integralności osoby cywilnej wynikające z masowej przemocy w sytuacjach międzynarodo-
wych lub wewnętrznych konPiktów zbrojnych” (wersja przekształcona z 2011 r.); zob. eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN (dostęp: 31.01.2018). Z kolei w tekście im-
plementującej  dyrektywę  ustawy  z dnia  13  czerwca  2003 r.  o udzieleniu  cudzoziemcom  ochrony  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu z 2018 roku użyto sformułowania „poważne i zindywi-
dualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec
ludności cywilnej  w sytuacji  międzynarodowego lub wewnętrznego konPiktu zbrojnego” (art.  15 pkt 1)
ustawy).

70 Zob.  np.  Directive  2004/83  Quali5cation  Directive  Synthesis  Report  (2007),  dostępne  na:  odysseus-
network.eu/wp-content/uploads/2015/03/2004–83-Quali[cation-Synthesis.pdf; (dostęp: 13.01.2018), s. 20
i 75.

71 Por. ECRE, Comments on the European Commission Proposal to recast the Quali5cation Directive, Brussels 2010,
s. 15; M. Garlic,  UNHCR and the Implementation of the EC Quali5cation Directive, [w:] K. Zwaan (red.),  The
Quali5cation Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States,, Nijmegen
2007, s. 62.

72 UNHCR Study of the Implementation of the Quali5cation Directive ‘Asylum in the European Union’, Genewa 2007,
www.unhcr.org/protection/operations/47302b6c2/asylum-european-union-study-implementation-quali[-
cation-directive-2007.html (dostęp: 20.01.2018 r.), s. 11 i 15.
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wanej  obawy  doznania  poważnej  szkody,  kwali[kującej  do  otrzymania
ochrony uzupełniającej na terytorium państwa przyjmującego.

Warto zwrócić uwagę, iż już w preambule tzw. przekształconej dyrekty-
wy kwali[kacyjnej wyraźnie wskazano, że „[r]yzyko, na które jest narażona
ogólnie ludność danego państwa lub jej część, zasadniczo nie stanowi samo
w sobie  indywidualnego  zagrożenia,  które  można  by  uznać  za  poważną
krzywdę”73. Z kolei przytoczone wcześniej sformułowanie użyte w art. 15 lit.
c) dyrektywy mówi o „poważnym i zindywidualizowanym zagrożeniu życia
lub zdrowia osoby cywilnej wynikającym z nieselektywnej przemocy w sy-
tuacjach  międzynarodowych  lub  wewnętrznych  konPiktów  zbrojnych”.
Samo tłumaczenie powyższej frazy staje się kłopotliwe74, a co dopiero inter-
pretacja tekstu i jego stosowanie przez krajowe organy azylowe.

Nie dziwi zatem, że pierwsze skierowane do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej (TSUE) pytanie dotyczące interpretacji dyrektywy kwali[-
kacyjnej  dotyczyło  właśnie  kwestii  indywidualizacji  zagrożenia.  W 2009
roku, w sprawie  Elgafaji sędziowie Trybunału w Luksemburgu stwierdzili,
że art. 15 lit. c) dyrektywy kwali[kacyjnej „obejmuje swoim zakresem bar-
dziej  ogólne  ryzyko doznania szkody” poprzez użycie  terminu „nieselek-
tywna przemoc” (ang. indiscriminate violence)75. Zgodnie z wykładnią przed-
stawioną  przez  sędziów  TSUE,  posłużenie  się  sformułowaniem
„zindywidualizowane” zagrożenie należy rozumieć jako obejmujące zagro-
żenie dla wszystkich osób cywilnych w przypadkach, gdy przemoc osiąga
poziom  wystarczający,  aby  dawać  uzasadnione  podstawy  do uznania,  że
osoba cywilna w razie powrotu zmierzy się z realnym ryzykiem doznania
poważnej szkody wyłącznie z uwagi na fakt swojej obecności na terytorium
danego państwa76.

Do tej kwestii powrócił TSUE w wyroku w sprawie Diakite77, gdzie uzna-
no, że zbrojne konfrontacje tylko wyjątkowo mogą być uznane za takie, które
stwarzają poważne i zindywidualizowane zagrożenia dla życia lub nietykal-
ności cielesnej cudzoziemca, jeśli stopień przemocy nieselektywnej, którą się
one cechują, osiągnie poziom na tyle wysoki, że zaistnieją poważne i uzasad-
nione podstawy,  aby uznać,  iż  jeśli  osoba cywilna wróci  do omawianego

73 Ustęp (35) preambuły.
74 Zob. uwagi przedstawione w przypisie Nr 57.
75 Elgafaji  v.  Sttatssecretaris  van Justitie  (Netherlands),  Nr sprawy C-465/07,  wyrok z 17.02.2009 r.,  ECR2009,

s. I-921, par. 33–34.
76 Ibidem, par. 43.
77 Aboubacar  Diakité  v.  Commisaire  general  aux  ré5giés  et  aux  apatrides,  Nr  sprawy  C-285/12,  wyrok

z 30.01.2014 r.,   curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=147061&doclang=PL  (dostęp:
20.12.2015).
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państwa lub regionu, to może narazić się na rzeczywiste ryzyko doznania
poważnej krzywdy ze względu na sam fakt przebywania na tym obszarze78.

Wracając do sformułowanego przez sędziów TSUE braku ścisłego wy-
mogu  wykazania  zindywidualizowanej  obawy  w sytuacji  gdy  stopień
przemocy nieselektywnej  jest  takiego  rodzaju,  iż  można  uznać,  że  sama
obecność cudzoziemca na danym terenie oznacza narażenie go na rzeczy-
wiste ryzyko doznania poważnej szkody, warto zauważyć, że stwierdzenie
takiego rodzaju przemocy i ryzyka zakłada istnienie odpowiednio wyso-
kiego poziomu natężenia konPiktu zbrojnego, jeśli sama obecność na da-
nym terytorium ma być traktowana jako równoznaczna z ryzykiem dozna-
nia  poważnych  szkód.  Co  więcej,  samo  doprecyzowanie  sformułowania
„przemoc nieselektywna” wymaga odwołania się do norm międzynarodo-
wego prawa humanitarnego,  zakazujących ataków bez rozróżnienia jako
stanowiących naruszenie  w toku działań zbrojnych podstawowych zasad
międzynarodowego prawa humanitarnego, tj. zasady rozróżnienia, zasady
proporcjonalności  i zasady humanitaryzmu79.  W związku z powyższym
„[a]by można było  uznać,  że  sama obecność  osoby w danym kraju  (lub
ewentualnie regionie) oznacza poważne ryzyko stania się o[arą owych ak-
tów przemocy o charakterze nieselektywnym, naruszenie norm prawa hu-
manitarnego musi mieć charakter jeśli nie nagminny, to co najmniej częsty,
działania zbrojne muszą być prowadzone z odpowiednią intensywnością
i obejmować odpowiednio duży obszar (…). Sam zatem wymóg powszech-
ności  przemocy o charakterze  nieselektywnym pośrednio  czyni  koniecz-
nym osiągnięcie  odpowiedniego  poziomu natężenia  walk wewnętrznych
i przekroczenia progu ‹‹wewnętrznych›› napięć i niepokojów”80.

78 Ibidem, par. 30.
79 Zgodnie z art. 51 ust. 4 Protokołu dodatkowego do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczącego ochrony

o5ar międzynarodowych konEiktów zbrojnych z 8.06.1977 r.: „określenie »bez rozróżnienia« oznacza: (a) ataki,
które nie są skierowane przeciwko określonemu celowi wojskowemu; (b) ataki, w których stosuje się meto-
dy i środki walki, jakie nie mogą być ograniczone do określonego celu wojskowego, albo (c) ataki, w któ-
rych stosuje się metody i środki walki, których skutki nie mogą być ograniczone, jak to nakazuje niniejszy
protokół, i w następstwie tego w każdym z tych wypadków mogą godzić bez rozróżnienia w cele wojskowe
i w osoby cywilne lub w dobra o charakterze cywilnym”. Ponadto wyraźnie zaznaczono, że jako bez roz-
różnienia będą również traktowane „ataki, co do których można przypuszczać, że wywołają również straty
w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze cywil-
nym lub połączenie tych strat i szkód, jeśli byłyby one nadmierne w porównaniu z oczekiwaną konkretną
i bezpośrednią korzyścią wojskową” oraz „ataki, co do których można przypuszczać, że wywołają również
straty w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze
cywilnym lub połączenie tych strat i szkód, jeśli byłyby one nadmierne w porównaniu z oczekiwaną kon-
kretną i bezpośrednią korzyścią wojskową” (ibidem, art. 51 ust. 5 lit. b)).

80 M. Szuniewicz, Niekonsekwencja interpretacji unijnego prawa azylowego zagrożeniem i wyzwaniem dla Unii Euro-
pejskiej w dobie masowego napływu uciekinierów z Afryki Północnej, [w:] I. Przychocka, J. Żylińska, M. Filipkow-
ska-Tuthill (red.red.), Współczesne problemy nauk społecznych i ekonomicznych, Warszawa 2016, s. 143–160.
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Wyrok w sprawie Diakite z 2014 roku stał się źródłem dalszych niejasności
wobec zaprezentowanego podejścia do sformułowanej w pytaniu prejudycjal-
nym wątpliwości czy koncepcja „wewnętrznego konPiktu zbrojnego” z art. 15
lit. c) dyrektywy kwali[kacyjnej powinna odwoływać się do de[nicji przyję-
tych na gruncie międzynarodowego prawa humanitarnego czy być rozumiana
w sposób niezależny jako autonomiczne pojęcie w prawie azylowym UE81. Na
największą krytykę zasługuje postawienie przez sędziów TSUE pod znakiem
zapytania  konieczność  spełnienia  dwóch podstawowych,  wyraźnie  przewi-
dzianych  w dyrektywie  kwali[kacyjnej  warunków:  zindywidualizowanego
zagrożenia przemocą o charakterze nieselektywnym oraz wymogu zaistnienia
w kraju pochodzenia cudzoziemca poszukującego ochrony konPiktu zbrojne-
go (zarówno międzynarodowego jak i niemiędzynarodowego), odznaczające-
go się takiego rodzaju przemocą82.

Jak wskazała Autorka niniejszego tekstu we wcześniejszym opracowaniu,
„[p]omimo  wyraźnych  akcentów  humanitarnych  w opinii  rzecznika83

i w wyroku Trybunału należy wyraźnie zauważyć, że pytanie [prejudycjalne
skierowane do TSUE w sprawie  Diakite – przyp. aut.]  brzmi nie czy dana
osoba potrzebuje pomocy międzynarodowej (bo z perspektywy humanitar-
nej odpowiedź prawdopodobnie brzmiałaby ‹‹tak››,  ale czy mieści się ona
w zakresie  przedmiotowym  art.  15  lit.  c)  dyrektywy  kwali[kacyjnej  –
i w tym zakresie odpowiedź brzmi: ‹‹nie››”84. Jakkolwiek cele humanitarne
zawarowane w preambule dyrektywy są niezmiernie istotne, nie powinny
być użyte do uzasadnienia odstąpienia od wyraźnego brzmienia omawiane-
go przepisu. Skoro jednym z warunków uzyskania ochrony jest wykazanie
istnienia  ryzyka  poważnych  krzywd  będącego  następstwem  określonego
typu zagrożenia (generowanego przez konPikt zbrojny), które rodzi strach
przed powrotem,  nie  można pomijać poszczególnych elementów de[nicji.
Jak już wielokrotnie podkreślono, idea ochrony uzupełniającej polegała na
przyznaniu  ochrony  osobom,  którym  grozi  zindywidualizowane  ryzyko
z przyczyn nieujętych w de[nicji uchodźcy. Należy pamiętać, że dyrektywa
nie mówi o ogólnych aktach przemocy czy systematycznych i poważnych na-
ruszeniach  praw  człowieka  (jak  czynią  inne  akty  prawne85),  ale  wymaga

81 Przedstawione poniżej uwagi zostały przytoczone za wcześniejszymi opracowaniami autorki, tj.  Interpreta-
tion of ‘internal armed conEict’ under EU asylum law – how far it too far? Diakité Case Comments , „Polish Review
of International and European Law” 2014, vol. 3–4, s. 67–88 oraz Niekonsekwencja interpretacji…, s. 143–160,
passim.

82 Szerzej nt. niespójności rozważań przedstawionych w wyroku Diakité, które w niektórych momentach wza-
jemnie sobie zaprzeczają we wspomnianych wcześniej opracowaniach Autorki.

83 Opinia Rzecznika Generalnego Mengozzi w sprawie  Diakité z 18.07.2013 r., curia.europa.eu/juris/celex.jsf?ce-
lex=62012CC0285&lang1=en&type=TXT&ancre= (dostęp: 20.01.2018).

84 M. Szuniewicz, Niekonsekwencja interpretacji…, s. 155.
85 Np. dyrektywa o ochronie czasowej z 2001 roku, o czym szerzej w kolejnej części niniejszego opracowania.
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określonego typu przemocy (tj.  przemocy o charakterze  nieselektywnym)
w określonym kontekście sytuacyjnym (tj. w czasie konPiktu zbrojnego).

Reasumując, ochrona uzupełniająca może być przyznana osobie opusz-
czającej terytorium państwa, na którym toczy się konPikt zbrojny, ale jedynie
w razie wykazania uzasadnionej obawy, że w razie powrotu do kraju pocho-
dzenia może mu rzeczywiście grozić poważne, rzeczywiste i zindywiduali-
zowane ryzyko utraty życia lub zdrowia na skutek nieselektywnej przemocy
mającej miejsce w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konPiktu
zbrojnego.

4.3. Ochrona czasowa
Jak wynika z powyższych rozważań, osoby masowo opuszczające kraj na

skutek konPiktu zbrojnego lub przemocy wewnętrznej, które nie są w stanie
przedstawić  dowodów na istnienie  indywidualnego ryzyka  prześladowań
(ze ściśle określonych przyczyn) co do zasady nie mieszczą się  w ramach
konwencyjnej de[nicji uchodźcy.

W odpowiedzi jednak na niekwestionowane potrzeby humanitarne ucie-
kinierów z terenów ogarniętych konPiktem zbrojnym przewidziało szczegól-
ną formę uzupełniającej ochrony, tj. ochronę czasową. Obejmuje ona środki
ochrony o naturze tymczasowej i posiadające charakter „pragmatycznej od-
powiedzi na nagłe potrzeby znacznej liczby wychodźców”86.  W literaturze
przedmiotu wskazano, że w takiej formie ochrona czasowa stanowi próbę
adaptacji do współczesnych realiów exodusu  ludności, a jej formalizacja po-
może wypełnić istotną lukę w zakresie międzynarodowej ochrony oraz za-
pewnić właściwą opiekę, zachowując jednocześnie swój charakter strategii
krótkoterminowej87.

Pomimo  wcześniejszych  precedensów  w zakresie  reakcji  na  fale  wy-
chodźców88,  znaczący rozwój  działań  podejmowanych w ramach ochrony
czasowej nastąpił niewątpliwie dopiero w latach 90. XX wieku, w związku
z ogromną  liczbą  osób  poszukujących  ochrony międzynarodowej  w pań-
stwach Europy Zachodniej z przyczyn niemieszczących się w konwencyjnej
de[nicji uchodźcy, zwłaszcza w związku z wydarzeniami mającymi miejsce

86 Por. K. Hailbronner, Temporary and Local Responses to Forced Migrations: A Comment, „Virginia Journal of In-
ternational Law” 1994, vol. 35, s. 95; J. Pirjola,  Temporary Protection as a Future Model for Asylum?, „Nordic
Journal  of  International  Law”  1995,  vol.  65,  s. 425  i 427;  EXCOM,  Note  on  International  Protection,
A/AC.96/830 (7.09.1994), par. 45.

87 Por. J. Fitzpatrick, Temporary Protection of Refugees: Elements of a Formalized Regime, „American Journal of In-
ternational Law” 2000, vol. 94, s. 280, 287 i 296.

88 Por.  np.  M.J. Gibney,  Between Control  and  Humanitarianism:  Temporary  Protection  in Contemporary  Europe,
„Georgetown Immigration Law Journal” 2000, vol. 14, s. 289 oraz szerokie uwagi przedstawione w artykule
D. Perluss, J.F. Haartman,  Temporary Refugee: Emergence of a Customary Norm, „Virginia Journal of Refugee
Law” 1986, vol. 26, s. 3 i nn.
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na Półwyspie Bałkańskim. Różnorodność reżimów i form ochrony przyzna-
wanych  przez  państwa  członkowskie  UE89 zdecydowały  o podjęciu  prac
zmierzających do harmonizacji przedmiotowych regulacji prawnych na po-
ziomie unijnym. Ich owocem było przyjęcie Dyrektywy Rady 2001/55/WE
z 20.07.2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczaso-
wej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków
wspierających  równowagę  wysiłków  między  państwami  członkowskimi
związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (tzw. dyrek-
tywa o ochronie czasowej)90. W myśl jej art. 2 lit. a) ochrona czasowa oznacza
„szczególnego rodzaju procedurę, celem zapewnienia, w przypadku zagro-
żenia  bądź rzeczywistego wystąpienia masowego napływu wysiedleńców
z państw  trzecich,  którzy  nie  mogą  powrócić  do  państwa  pochodzenia,
a których celem jest przyznanie natychmiastowej tymczasowej ochrony ta-
kim osobom, w szczególności, gdy uzasadnione jest przypuszczenie, że sys-
tem udzielania azylu nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru takiego napły-
wu bez  negatywnych skutków dla działania  tego systemu,  ze szkodą dla
zainteresowanych i innych osób poszukujących ochrony”91.

Dyrektywa przyniosła  pierwszą wiążącą  de[nicję  bene[cjenta  ochrony
czasowej. Zgodnie z de[nicją legalną zawartą w art. 2 lit. c) termin „wysie-
dleńcy” oznacza „obywateli  państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy
zostali zmuszeni do opuszczenia swojego państwa lub regionu pochodzenia
lub też zostali ewakuowani, w szczególności w odpowiedzi na apel organi-
zacji międzynarodowych, i nie są w stanie bezpiecznie i na stale powrócić ze
względu na sytuacje istniejącą w ich państwie, oraz którzy nie mogą być ob-
jęci zakresem art. 1 A Konwencji Genewskiej lub innego instrumentu mię-
dzynarodowego  lub  krajowego  przyznającego  międzynarodową  ochronę,
w szczególności:  i)  osoby,  które  uciekły  z obszarów  objętych  konPiktem
zbrojnym lub na których dochodzi stale do aktów przemocy; ii) osoby zagro-
żone lub będące o[arami systematycznych i uogólnionych naruszeń praw
człowieka”. Ponadto, omawiany akt prawa unijnego jasno określił zobowią-

89 Zob. np. J. Van Selm-Thorburn,  Refugee Protection in Europe: Lessons of the Yugoslav Crisis, Kluwer Interna-
tional Law, The Hague 1998, s. 198 i nn.; J.W. Dacyl,  International Responses to Refugee Flow the Former Yu-
goslavia (Annex II), [w:] S. Halmström, G. Noll (rapporteurs), Temporary Protection – Problems and Prospects,
Lund 9.05.1996, s. 33; K. Hailbronner,  Non-refoulement and “Humanitarian” Refugees: Customary International
Law or  Wishful  Legal  Thinking,  „Virginia  International  Journal  of  Law”  1986,  vol.  26,  s. 857;  K. Koser,
M. Walsh, R. Black, Temporary Protection and the Assisted Return of Refugees from the European Union, „Interna-
tional Journal of Refugee Law” 1998, vol. 10, s. 445; K. Koser, M. Walsh, R. Black,  Temporary Protection and
the Assisted Return of Refugees from the European Union, „International Journal of Refugee Law” 1998, vol. 10,
s. 445; UNHCR, Background Note on the Scope of International Protection in Mass InEux, EC/1995/SCP/CPR.3
(2.06.1995).

90 Dz. Urz. UE L 212 z 07.08.2001 r., s. 12 i nn.
91 Szerzej nt. zob. np. M. Szuniewicz, Prawo do połączenia rodziny…, s. 381–382, przyp. 87
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zania państw członkowskich w stosunku do osób korzystających z tej formy
ochrony oraz ustanowił ich stosunkowo mocny status92. Bene[cjentom ochro-
ny czasowej – podobnie, jak w przypadku osób otoczonych formą subsydiar-
nej (uzupełniającej) ochrony – przyznano tymczasowe prawo do pozostania
na terytorium państwa przyjmującego (UE).

Może zatem dziwić fakt, że powyższy instrument prawny, przyjęty spe-
cjalnie w celu sprostania wyzwaniom humanitarnym związanym z maso-
wym napływem osób z obszarów dotkniętym konPiktem zbrojnym lub po-
wszechnym  i poważnym  naruszaniem  praw  człowieka  nie  został
zastosowany w ostatnich latach wobec kolejnych tysięcy osób przedostają-
cych się przez Morze Śródziemne do południowych granic UE. Tym bardziej
trudno znaleźć wytłumaczenia dla tej sytuacji wobec przewidzianej w dy-
rektywie  możliwości  podjęcia  działań  prewencyjnych,  które  mogłyby  po-
wstrzymać kolejne fale uciekinierów z Afryki Północnej, zwłaszcza z Syrii93.
Można  zatem  wyrazić  ubolewanie,  że  decyzja  polityczna  o skorzystaniu
z rozwiązań przewidzianych dyrektywą o ochronie czasowej nie  zapadła,
zwłaszcza że mogła okazać się pomocną w złagodzeniu obecnie odczuwal-
nych skutków  exodusu ludności  z Afryki Północnej a na pewno byłaby ja-
snym komunikatem, że forma ochrony ma charakter tymczasowy i co do za-
sady nie uprawnia do legalizacji długoterminowego pobytu w UE. Stracono
również możliwość przetestowania w praktyce dotąd teoretycznego modelu
ochrony94, a tym samym szansę na jego udoskonalenia w oparciu o zasadę
lessons learned.

Tym niemniej należy pamiętać, że w sytuacji, gdy ochrona czasowa ma
być oferowana jako „rozwodniony” substytut konwencyjnej ochrony uchodź-
ców, stanowić to będzie zagrożenie dla reżimu ustanowionego w konwencji
genewskiej z 1951 r. W związku z powyższym, należy wyraźnie zaznaczyć,
że omawiana forma ochrony powinna zachować swój przejściowy charakter
i w żadnym przypadku nie może przyczynić się do obniżenia standardów

92 G. Brinkmann, The Immigration and Asylum Agenda, „European Law Journal” 2004, vol. 10, no. 2, s. 195.
93 M. Kowalski, Europa wobec kryzysu uchodźczego – niewykorzystana szansa ochrony czasowej?, referat wygłoszo-

ny na VIII Warszawsko-Toruńskim Kolokwium Naukowym Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego pt. „Status uchodźcy w prawie międzynarodowym i krajowym w teorii i praktyce”, które
odbyło się w Warszawie w dn. 19–20 listopada 2015 r.

94 Szerzej por. M. Ineli-Ciger, Has the Temporary Protection Directive Become Obsolete? An Examination of the Di-
rective and its Lack of Implementation in View of the Recent Asylum Crisis in the Mediterranean, [w:] C. Bauloz, M.
Ineli-Ciger, S. Singer, V. Stayanova (red.red.), Seeking Asylum in the European Union: Selected Protection Issues
Raised by the Second Phase of the Common Asylum System, Brill/Martinus Nijho] Publishers, Leiden/Boston
2015, s. 225 i nn.; B. Nascimbene, A. Di Pascale, The ‘Arab Spring’ and the Extraordinary InEux of People who Ar-
rived in North Italy from North Africa,  „European Journal of International Law”  2011, vol. 13,  s.  346–347;
K. Akkaya,  Why  is  the  Temporary  Protection  Directive  Missing  from  the  European  Refugee  Crisis  Debate?
(7.10.2015),  atha.se/blog/why-temporary-protection-directive-missing-european-refugee-crisis-debate (do-
stęp: 20.01.2018).
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ochronnych95 ani  stanowić  próby  stworzenia  konkurencyjnego  systemu
ochronnego96.

5. Ochrona cudzoziemców ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w ustawodawstwie krajowym
Na gruncie prawa krajowego kwestie związane z cudzoziemcami poszu-

kującymi  międzynarodowej  ochrony  reguluje  ustawa  z dnia  13  czerwca
2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej97. W myśl jej art. 3 ust. 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cu-
dzoziemcowi udziela się jednej z czterech form ochrony: 1) nadanie statusu
uchodźcy;  2)  udzielenie  ochrony  uzupełniającej;  3)  udzielenie  azylu;  4)
udzielenie ochrony czasowej.

Regulacja statusu uchodźcy stanowi nie tylko powtórzenie sformułowań
Konwencji  genewskiej  z 1951  roku  („[c]udzoziemcowi  nadaje  się  status
uchodźcy,  jeżeli  na  skutek  uzasadnionej  obawy  przed  prześladowaniem
w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań poli-
tycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie
chce korzystać z ochrony tego kraju”)98, ale zawiera również wiele postano-
wień dookreślających rozumienie poszczególnych przesłanek prześladowa-
nia w wyniku implementacji regulacji przewidzianej w przekształconej dy-
rektywie kwali[kacyjnej (art. 13 i 14 ustawy).

Jednocześnie w ustawie pojawia się kategoria tzw. „uchodźcy mandato-
ryjnego”, który – zgodnie z de[nicją legalną z art. 2 pkt 12) ustawy – ozna-
cza „cudzoziemca uznanego za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza Naro-
dów  Zjednoczonych  do  Spraw  Uchodźców,  zgodnie  z jego  mandatem
wynikającym z Konwencji Genewskiej oraz Statutu Biura Wysokiego Komi-
sarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców zatwierdzonego rezo-
lucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 428(V)
z dnia 14 grudnia 1950 r.  Ta kategorie podmiotów pojawia się  w ustawie
w związku z uregulowaniem kwestii przesiedleń (art. 86a-86j), tj. „przenie-
sienia z kraju trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  uchodźcy
mandatoryjnego w celu nadania mu na tym terytorium statusu uchodźcy
lub udzielenia ochrony uzupełniającej”99.

95 Zob. J. Pirjola,  Temporary Protection as a Future Model for Asylum?,  „Nordic Journal of International Law”
1995, vol. 64, s. 425.

96 Por. K. Hailbronner, Temporary and Local Responses to Forced Migrations: A Comment, „Virginia Journal of In-
ternational Law” 1994, vol. 35, s. 90.

97 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 128, poz. 1176 ze zm.) – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 51; dalej: ustawa.

98 Ibidem, art. 13 ust. 1.
99 Ibidem, art. 2 pkt 9 lit. c).
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Z kolei azyl stanowi wyjątkową instytucję prawną o charakterze uznanio-
wym, w której otoczenie cudzoziemca ochroną jest podyktowane „ważnym
interesem Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 90 ust. 1 ustawy). Wobec marginal-
nego znaczenia w praktyce Autorka pozostawia tę instytucję poza zakresem
przedmiotowym analizy podjętej w niniejszej pracy, choć warto w tym miej-
scu wskazać na podnoszone w literaturze głosy wskazujące na coraz silniej-
sze powiązanie pojęcia „azylu” z pojęciem „statusu uchodźcy”, zwłaszcza na
gruncie prawa unijnego100.

Zgodnie z art. 15 ustawy „[c]udzoziemcowi, który nie spełnia warunków
do nadania statusu uchodźcy, udziela się  ochrony uzupełniającej,  w przy-
padku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ry-
zyko doznania poważnej krzywdy przez (…) poważne i zindywidualizowa-
ne zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania
przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub we-
wnętrznego konPiktu zbrojnego – i ze względu na to ryzyko nie może lub
nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia”101.

Z kolei w myśl art. 106 ust. 1 ustawy „[c]udzoziemcom masowo przybywa-
jącym do Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub
określony obszar geogra[czny, z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domo-
wej,  konPiktów  etnicznych lub  rażących  naruszeń praw  człowieka,  można
udzielić ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wzglę-
du na to, czy ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wyni-
kiem pomocy udzielonej im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność mię-
dzynarodową”.  Zgodnie z regulacją  ustawową ochrona czasowa – zgodnie
z jej nazwą – ma charakter tymczasowy i udzielana jest „do chwili, gdy możli-
wy stanie się powrót cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszka-
nia, jednakże nie dłużej niż na okres roku”102. Jeżeli po upływie roku nie usta-
ną  przeszkody  do  bezpiecznego  powrotu  cudzoziemców  do  uprzedniego
miejsca ich zamieszkania, okres ochrony czasowej przedłuża się o dalsze 6
miesięcy, jednak nie więcej niż dwa razy. Wprowadzono zatem wyraźne grani-
ce czasowe udzielanej ochrony (okres jednego roku) wraz z wyjątkową, mak-
symalnie dwukrotną możliwością jego przedłużenia o 6 miesięcy103. W konse-

100 Por. np. M. Kowalski, Między uznaniowością a zobowiązaniem: podstawy prawnomiędzynarodowej ochrony uchodź-
ców, „Politeja” 2006, Nr 1(5), s. 432 i nn.

101 Z uwzględnieniem oczywiście przesłanek odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej I tak art. 20 ustawy
wyraźnie zastrzega, że cudzoziemcowi odmawia się udzielenia ochrony uzupełniającej, jeżeli: 1) nie istnieje
rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy; 2) istnieją poważne podstawy, aby sądzić,  że popełnił
zbrodnię międzynarodową lub do niej podżegał albo popełnił czyn, który jest zbrodnią według prawa pol-
skiego; 3) istnieje uzasadnione podejrzenie, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społe-
czeństwa.

102 Art. 106 ust. 2 ustawy.
103 Ibidem, ust. 3.
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kwencji,  w myśl wyraźnej normy ustawowej,  cudzoziemiec może korzystać
z ochrony czasowej na terytorium RP przez okres maksymalnie 2 lat. Rozwią-
zanie  w postaci  zastosowania  ochrony czasowej  (z  założenia  obejmującego
większą grupę cudzoziemców) będzie – w myśl założeń krajowego ustawo-
dawcy – konsekwencją wykonywania decyzji zapadłej  na szczeblu unijnym
(decyzja Rady Unii Europejskiej)104 albo niezależnej inicjatywy polskiego rzą-
du (w drodze rozporządzenia Rady Ministrów)105. Cudzoziemcowi korzystają-
cemu z ochrony czasowej Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udziela ze-
zwolenia na pobyt czasowy na okres roku i wydaje kartę pobytu (art.  110
ustawy) oraz zapewnia opiekę medyczną oraz pomoc w zakresie zakwatero-
wania i wyżywienia (art. 112 ust. 1 ustawy).

6. Podsumowanie
Państwa członkowskie UE zobowiązały się do otaczania ochroną między-

narodową cudzoziemców potrzebujących pomocy, ale z uwagi na oczywiste
ograniczenia  określiły  katalog  tych  osób  i warunki  uzyskania  przez  nie
ochrony międzynarodowej na ich terytorium.

W związku z powyższym kwali[kacja prawna osób uciekających z kraju
ogarniętego konPiktem zbrojnym nie jest jednolita. Cudzoziemcy, którzy są
w stanie  wykazać zindywidualizowaną obawę prześladowania w państwie
pochodzenia w oparciu o przesłanki przewidziane w konwencji genewskiej
z 1951 roku (szeroko interpretowane pod wpływem zaleceń UNHCR), upraw-
nieni są do uzyskania statusu uchodźcy. Osoby, które wykażą ryzyko dozna-
nia poważnej krzywdy w razie powrotu do kraju pochodzenia (w tym ryzyko
egzekucji,  tortur  lub poważnego zagrożenia dla życia  na  skutek przemocy
o charakterze nieselektywnym w związku z trwającym konPiktem zbrojnym)
uprawnieni są do ochrony uzupełniającej na podstawie przekształconej dyrek-
tywy kwali[kacyjnej z 2011 roku i aktów prawnych państw członkowskich UE
implementujących  jej  postanowienia.  Jeśli  osoby  uciekają  przed  konPiktem
zbrojnym lub poważnymi i systematycznymi naruszeniami praw człowieka
i ma to charakter masowy, mogą one stać się bene[cjentami ochrony czasowej
w razie  skorzystania  przez  państwa członkowskie  UE z reżimu prawnego
przewidzianego dyrektywą z 2001 roku. W pozostałych przypadkach przyby-
wające do Unii Europejskiej osoby będą kwali[kowane jako imigranci a nie

104 Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy „ochrony czasowej udziela się na podstawie i w granicach określonych
w decyzji Rady Unii Europejskiej, przez okres określony każdorazowo w tej decyzji”.

105 Ibidem, art. 107 ust. 2. W przedmiotowym rozporządzeniu Rady Ministrów rząd określa również szczegóło-
we zasady [nansowania ochrony czasowej, limit cudzoziemców, którym można udzielić tej ochrony, okres
jej trwania oraz sposób realizacji zadań podejmowanych w ramach ochrony czasowej.
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osoby korzystające z uprzywilejowanych procedur ochronnych ustanowionych
w unijnym prawie azylowym.

Brak konsekwencji  Trybunału Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  w za-
kresie interpretacji unijnego prawa azylowego staje się poważnym zagroże-
niem dla spójnej polityki azylowej UE, zwłaszcza w dobie masowego napły-
wu  uciekinierów  z Afryki  Północnej.  Jak  podkreśliła  Autorka  we
wcześniejszym opracowaniu, „[z]a sprzeczne z prawem międzynarodowym
i z zasadą suwerenności państw członkowskich należy uznać rozszerzenie
powyższych reżimów ochronnych i związanych z nimi obowiązków władz
państwowych w drodze ekstensywnej wykładni przez sędziów TSUE aktów
prawa unijnego w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich na te-
rytorium Unii Europejskiej. Co więcej, doświadczenie zdaje się wskazywać,
iż wielu cudzoziemców przybywających do UE w czasie ostatniego kryzysu
uchodźczego nie jest zainteresowanych legalizacją pobytu i nie wykazuje go-
towości spełnienia wymogów proceduralnych czy rzeczywistej chęci uzyska-
nia ochrony prawnej, ale jak najszybszym przedostaniem się do „bogatych”
państw członkowskich i dostępu do jego systemu świadczeń socjalnych”106.

Ponadto, rozciąganie ram podmiotowych i przedmiotowym krajowych re-
gulacji prawnych celem humanitarnego potraktowania napływających osób
może jednocześnie prowadzić do podważenia i „podkopania” tychże regula-
cji ze szkodą dla pierwotnych ich adresatów, czyli osób które w największym
stopniu potrzebują ochrony międzynarodowej.

106 M. Szuniewicz, Niekonsekwencja interpretacji…, s. 158.
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Piotr Sadowski

WIZY (NIE)HUMANITARNE DLA UCHODŹCÓW?

GLOSA DO WYROKU TSUE 

Z DNIA 7 MARCA 2017 R. 

W SPRAWIE C-638/16 PPU 

X. I X. PRZECIWKO BELGII

(IN)HUMAN VISAS FOR REFUGEES? 

A COMMENTARY TO THE JUDGMENT OF THE CJEU

IN CASE C-638/16 PPU X. & X. V. BELGIUM

Summary
The EU is struggling with the largest inPux of immigrants in its history.

Therefore, the judgement of the Court of Justice of the European Union con-
cerning Syrian nationals, who wanted to come to the EU to apply for interna-
tional protection there, may a]ect the development of EU immigration and
asylum measures. According to the Court, applicants in the main proceeding
intended to enter and stay in the EU for a period exceeding 90 days. There-
fore, Schengen acquis was not applicable in their case, because an issuence of
visas in that situation was a competence of the EU Member States. This art-
icle attempts to provide a critical analysis of this preliminary ruling of the
Court. It demonstrates inconsistencies in the Court’s reasoning and an im-
pact of omitting the reference to the 1951 Geneva Convention on the Status
of Refugees and the 1950 European Convention on Human Rights on judges’
conclusions.

keywords: the 2000 Charter of Fundamental Rights of the European Union;
common European visa policy; refugees; humanitarian visas; war in Syria

1. Wstęp
Historia rozwoju prawa Unii Europejskiej (wcześniej – Wspólnot Europej-

skich), w tym liczne wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS)
i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), potwierdza, iż posza-
nowanie praw podstawowych stanowi integralną część zasad ogólnych chro-
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nionych przez Trybunał1. Obraz ten uległ jednak zaburzeniu, z powodu bra-
ku akcesji UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. (EKPC)2,
małej  efektywności działań ograniczających skutki kryzysu imigracyjnego3

oraz zawarcia i realizacji umowy dotyczącej imigracji z Turcją4.
W  sposób  szczególny  wspomniane  problemy  uwidoczniło  orzeczenie

prejudycjalne  TSUE  z dnia  7  marca  2017 r.  w sprawie  C-638/16  PPU
X. i X. przeciwko Belgii. W doktrynie nie podjęto jak dotąd próby pogłębionej
oceny tego wyroku. Tymczasem można zastanowić się, czy Europejski Try-
bunał Praw Człowieka (ETPC) wydałby taką samą decyzję, gdyby to do nie-
go została skierowana sprawa i gdyby sędziowie uznali swoją właściwość5.
Trudno bowiem nie zauważyć, że różny jest zakres ochrony przyznawany
przez Trybunały6.

Analizowane  orzeczenie  zostało  wydane  w czasie,  gdy  UE zmaga  się
z największym w swej historii kryzysem imigracyjnym7. Od stycznia 2015 r.
do września 2017 r. cudzoziemcy złożyli w UE 3.038.035 wniosków o udzie-
lenie ochrony8. Przytłaczająca większość imigrantów, którzy dotarli w 2017 r.
przybyło do Europy drogą morską9.

1 Por. np. wyroki ETS: z 12 listopada 1969 r. w sprawie Erich Stauder przeciwko Stadt Ulm (sprawa 26/69, ECR
1969, s. 419), z 17 grudnia 1970 r. w sprawie C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft m.b.H. v. Einfuhr- und
Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel, ECR 1970, p. 01125, § 4 i z 14 maja 1974 r. w sprawie Nold, Kohlen –
und BaustoYgroßhandlung przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (sprawa 4/73, ECR 1974, s.491). Więcej o hi-
storii rozwoju praw podstawowych w WE/UE w: F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych UE, Warszawa 2003,
s. 30 i nn.

2 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., [w:]
Dz.U. z 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm. O wpływie braku akcesji na relacje UE-państwa członkowskie Rady
Europy (nie będące państwami członkowskimi UE) w: P. Sadowski, The Council of Europe’s approach to the EU
accession to the European Convention on Human Rights, К С Васильович [w:] . .   (red.),  Міжнародний  Конгрес
Європейського Права . Збірник На кових Праць y  Одеса,  2017, s. 321–328.

3 Mowa tu o realizacji Decyzji Rady (UE) 2015/1523 z 14.9.2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w ob-
szarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, Dz.Urz. UE L 239 z 15.9.2015 r., s. 146–156 i Decy-
zji Rady (UE) 2015/1601 z 22.9.2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynaro-
dowej  na rzecz  Włoch  i Grecji,  Dz.Urz.  UE  L  248  z 24.9.2015 r.,  s. 80–94.  Zob.  E. Guild,  C. Costello,
V. Moreno-Lax, Implementation of the 2015 Council Decisions establishing provisional measures in the area of inter-
national protection for the bene5t of Italy and of Greece, March 2017, www.europarl.europa.eu/RegData/etu-
des/STUD/2017/583132/IPOL_STU(2017)583132_EN.pdf (dostęp: 22.4.2017).  O małej  liczbie zrealizowa-
nych relokacji w: N. Nielsen,  Fewer refugees to be relocated as EU revises targets, „EU Observer” of 12.4.2017,
euobserver.com/migration/137582 (dostęp: 25.5.2017). Więcej o relokacjach i przesiedleniach w: P. Sadow-
ski, Cele Konwencji genewskiej z 1951 roku a przesiedlenia i relokacje, w druku i cytowana tam literatura.

4 Zob.  np.  S. Peers,  The  5nal  EU/Turkey  refugee  deal:  a legal  assessment,  „EU Law  Analysis”  of  18.3.2016,
eulawanalysis.blogspot.com/2016/03/the-[nal-euturkey-refugee-deal-legal.html (dostęp: 16.2.2017), posta-
nowienie Sądu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie NF przeciwko Radzie Europejskiej, ECLI:EU:T:2017:128, pas-
sim. Wszystkie wyroki TSUE dostępne są w bazie CURIA, pod adresem www.curia.europa.eu, a wyroki
ETPC w bazie HUDOC, pod adresem hudoc.echr.coe.int.

5 Podobnej, krytycznej analizie poddano m.in. wyrok TSUE z 8.03.2011 r. w sprawie C-34/09  Gerardo Ruiz
Zambrano przeciwko O_ce national de l'emploi (ONEM), ECLI:EU:C:2011:124. Zob. K. Rowińska, P. Sadowski,
Obywatelstwo Unii Europejskiej dzieci imigrantów jako przesłanka do legalizacji  pobytu ich  rodziców,  „Państwo
i Prawo” 2016, Nr 5, s. 45–58.
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Artykuł składa się z trzech części.  Po zaprezentowaniu faktów sprawy
X. i X. przeciwko Belgii i wyroku TSUE prowadzone są rozważania nad zna-
czeniem praw podstawowych i zobowiązań międzynarodowych dla wykład-
ni acquis Schengen. Pozwala to na podjęcie próba oceny, czy oparty na literal-
nej  interpretacji  prawa  UE wyrok  TSUE,  spełnia  kryteria  sprawiedliwego
osądu faktów sprawy10.

2. Stan faktyczny
Skarżącymi w postępowaniu głównym są obywatele Syrii – małżeństwo

z trojgiem małych dzieci11. W 2016 r. złożyli oni w ambasadzie Belgii w Bej-
rucie (Liban) wnioski o wydanie wiz o ograniczonej ważności terytorialnej
(na podstawie art. 25 ust. 1 lit. a kodeksu wizowego Schengen12), a następ-
nie wrócili do Syrii. Argumentowali, iż wizy pozwolą im na opuszczenie
oblężonego Aleppo i zgodne z prawem dotarcie do Belgii, gdzie planowali
złożenie wniosków o udzielenie ochrony. Powoływali się zagrożenie prze-
mocą nieselektywną w Syrii, dotykającą zwłaszcza prawosławnych  chrze-
ścijan i na fakt, iż „jeden ze skarżących (…) został uprowadzony przez gru-
pę terrorystyczną, był bity i torturowany”13.

6 Council of Europe, European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Draft opi-
nion № 256/2004 (CDL-DI(2003) 1) on Implications of a Legally-Binding EU Charter of Fundamental Rights on
Human rights Protection in Europe. On the basis of comments by Mr G. Malinverni (Member, Switzerland), Mr
P. Van Dijk (Member, the Netherlands),  Mr H.-H. Vogel (Substitute Member, Sweden), Strasbourg 10.10.2003,
punkty 11–23, D. Kornobis-Romanowska,  Europejska Konwencja Praw Człowieka w Systemie Prawa Wspól-
not Europejskich, Warszawa 2001, s. 170 i nn., D. Spielmann, Human Rights Case Law in the Strasbourg and
Luxembourg Courts: ConEicts, Inconsistencies, and Complementarities, [w:] P. Alston, M. Brustelo, J. Heenan
(red.), The EU and Human Rights, New York 1999, s. 766 i nn. Orzeczenia ETPC są dla ETS inspiracją, ale
ETS nigdy nie wskazał, że mają one moc wiążącą. I. Justyńska, Zasada poszanowania praw człowieka w eu-
ropejskim prawie wspólnotowym, Toruń 2009, s. 41.

7 Liczba osób składających wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej zwiększała się w latach 1985–
1992 (tak zwany „kryzys azylowy”), w 1999 r. w związku z sytuacją w Kosowie oraz po 2010 r. w związ-
ku z tzw. Arabską Wiosną. Zob. P. Sadowski,  Wspólny Europejski System Azylowy – historia, stan obecny
i perspektywy rozwoju, Toruń, w druku.

8 Rozszerzone dane uzyskane z: Eurostat, Asylum and 5rst time asylum applicants by citizenship, age and sex An-
nual aggregated data (rounded), Last update: 4.10.2017, ec.europa.eu (dostęp: 2.11.2017).

9 IOM, Migration Eows – Europe, migration.iom.int/europe/ (dostęp: 22.4.2017).
10 O wartościach uniwersalnych w kontekście analizowanej sprawy w: E. Brouwer,  AG Mengozzi's conclusion

in X and X v. Belgium on the positive obligation to issue humanitarian visas. A legitimate plea to ensure safe journeys
for regugees, „CEPS Policy Insight” 2017, № 9 of March 2017, s. 3.

11 § 19 wyroku TSUE w sprawie X. i X. przeciwko Belgii.
12 Mowa tu o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.

ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), Dz.Urz. UE L 243 z 15.9.2009, s. 1–58. Wię-
cej o kodeksie (KWS) w: A. Szachoń-Pszenny, Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europej-
skiej, Poznań 2011, s. 262–266, E. Brouver, Exterritorial Migration Control and Human Rights: Preserving the Re-
sponsibility of the EU and its Member States, [w:] B. Ryan, V. Mitsilegas (red.red.), Extraterritorial Immigration
Control: Legal Challenges, Leiden 2010, s. 201 i nn.

13 § 20 wyroku TSUE w sprawie X. i X. przeciwko Belgii.
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Ich wnioski zostały oddalone przez belgijski urząd do spraw cudzoziem-
ców (O_ce  des  étrangers).  Argumentował  on,  iż  skarżący planują  uzyskać
w Belgii  status  uchodźcy,  więc  chcą  przebywać w tym kraju przez okres
przekraczający  90 dni,  czyli  dłużej,  niż  przewidują  to  przepisy Schengen.
Tymczasem w świetle prawa krajowego, belgijskie placówki dyplomatyczne
nie są organem właściwym do przyjmowania wniosków o udzielenie cudzo-
ziemcom ochrony. Urząd uznał więc, iż kwestie te pozostają poza jurysdyk-
cją belgijską, tym bardziej, że „art. 3 EKPC nie nakłada na państwa strony tej
konwencji obowiązku przyjęcia na swoje (…) terytoria »osób znajdujących
się w sytuacji katastro[cznej«”14.

Przed sądem odsyłającym w postępowaniu głównym skarżący wskazali, iż
przysługuje im pozytywne prawo do uzyskania ochrony międzynarodowej,
gwarantowane w art. 18 Karty Praw Podstawowych UE z 2000 r. (Karta)15. We-
dług nich był to bowiem jedyny sposób na zagwarantowanie im przez władze
belgijskie efektywnej ochrony ich prawa do życia (art. 3 EKPC i art. 4 Karty).
Sprawiło to, iż sąd odsyłający powziął wątpliwość, czy „zobowiązania mię-
dzynarodowe”, o których mowa w KWS, dotyczą wszystkich praw gwaranto-
wanych przez Kartę (w szczególności praw zagwarantowanych przez art.  4
i 18) i czy obejmują zobowiązania, które ciążą na państwach członkowskich
UE na podstawie EKPC oraz art. 33 Konwencji genewskiej dotyczącej statusu
uchodźców z 1951 r. (KG)16.  Wyjaśnienia dotyczące wspomnianych powyżej
kwestii będą również podstawą do ustalenia, czy państwo członkowskie UE
rozpatrujące wniosek o wydanie wizy o ograniczonej ważności terytorialnej,
zobowiązane jest do jej wydania, gdy istnieje ryzyko naruszenia art. 4 lub 18
Karty albo innego zobowiązania międzynarodowego oraz czy istnienie powią-
zań  między  wnioskodawcą  a państwem  członkowskim  UE  rozpatrującym
wniosek o wydanie wizy (np. więzi rodzinnych), ma znaczenie w tego typu
sprawie.

3. Wyrok TSUE
O skomplikowaniu sprawy X. i X. oraz o braku ustalonej linii orzeczniczej

świadczy przekazanie  jej  do  rozpoznania  Wielkiej  Izbie17.  Wzbudziła  ona
duże  zainteresowanie  państw  członkowskich  UE  –  uwagi  przed  TSUE
przedstawiło 15 rządów, w tym polski.

14 Ibidem, § 21.
15 Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016, s. 389–405.
16 Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., [w:] Dz.U. z 1991,

Nr 119, poz. 515 i 517.
17 § 34 wyroku TSUE z w sprawie X. i X. przeciwko Belgii.
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Sędziowie luksemburscy  słusznie  opowiedzieli  się  za  rozpoznaniem

sprawy w trybie pilnym, pozytywnie odnosząc się do wniosku sądu odsyła-

jącego18.  Swą  decyzję  oparli  na  propozycjach  sędziego  sprawozdawcy

i Rzecznika Generalnego. Za „bezsporne” uznali, bowiem że skarżący „ze-

tknęli się z rzeczywistym niebezpieczeństwem bycia poddanym nieludzkie-

mu lub poniżającemu traktowaniu, co jest uznawane za odnoszący się do pil-

ności czynnik uzasadniający zastosowanie [tego trybu]”19.

Udzielając  odpowiedzi  na pytanie  prejudycjalne  TSUE musiał  wykazać,

czy zobowiązania międzynarodowe, o których mowa w art. 25 ust. 1 lit.  a)

Wspólnotowego Kodeksu Wizowego obejmują także art. 4 i 18 Karty, EKPC

i art. 33 KG. Sędziowie luksemburscy wskazali, iż nawet jeśli wnioski o wyda-

nie wiz z przyczyn humanitarnych, które złożono w placówkach dyploma-

tycznych państw członkowskich UE, zostały formalnie złożone na podstawie

art.  25 tego kodeksu, nie są one objęte zakresem stosowania tego kodeksu,

w szczególności jego art. 25 ust. 1 lit. a).

Zdaniem TSUE odmienna wykładnia byłaby bowiem sprzeczna z celem

KWS, który reguluje pobyty do 90 dni, a nie problematykę składania wnio-

sków o udzielenie  ochrony międzynarodowej.  W ocenie  sędziów skarżący

w postępowaniu  głównym  zamierzali  bowiem  przebywać  na  terytorium

państw członkowskich UE przez okres powyżej 90 dni w okresie 180-dnio-

wym. Kodeks wizowy Schengen nie znajduje zatem w tej sprawie zastosowa-

nia, gdyż właściwe będzie prawo krajowe. Stąd też art. 4 i 18 Karty nie znajdu-

je więc zastosowania w tej sprawie.

4. Komentarz

Uważam, że rację ma J. Zajadło, który wskazuje, że „prawo w znaczeniu

prawa stanowionego (lex) bardzo często nie jest doskonałe i stajemy wobec

konieczności znalezienia pewnej »nadwyżki« (ius)  umożliwiającej podjęcie

racjonalnej i słusznej decyzji”20. Skoro „państwo jest nie tylko głównym za-

grożeniem dla praw człowieka, ale także z natury rzeczy ich podstawowym

gwarantem”21, to musi być zobowiązane do zapewnienia efektywnej ochrony

praw,  o których  mowa  w międzynarodowych  źródłach  prawnej  ochrony

18 § 22 i §§ 29–33 wyroku TSUE w sprawie X. i X. przeciwko Belgii.
19 Ibidem, § 33.
20 J. Zajadło, Koncepcja odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect) – nowa %lozo%a prawa międzynarodo-

wego?, [w:] J. Kranz (red. nauk.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej: dylematy prawa i polityki, Warsza-

wa 2009, s. 254.
21 Ibidem, s. 261.
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praw człowieka22. Problem, przed którym stanął TSUE w glosowanej sprawie
jednoznacznie unaocznił zatem linie podziału wskazane przez J. Zajadło.

Cudzoziemcy przebywali bowiem w kraju pochodzenia. Chcieli zgodnie
z prawem (bezpiecznie) dotrzeć do Belgii i tam złożyć wniosek o udzielenie
ochrony międzynarodowej.  Byli  prawosławnymi chrześcijanami,  wykazali,
że jeden z członków ich rodziny poddany był torturom i że odmówiono im
ochrony w Libanie23.  Czy zatem Belgia słusznie  wskazywała,  „że  nie  jest
obowiązana ani na podstawie art. 3 EKPC, ani na podstawie art. 33 konwen-
cji genewskiej [z 1951 r.] do przyjęcia na swoim terytorium obywatela pań-
stwa trzeciego, jako że jedyny obowiązek ciążący na nim w tym względzie
zasadza się na obowiązku non-refoulement”24? Innymi słowy – czy obowiązek
wynikający z zasady  non-refoulement ma jedynie charakter negatywny (po-
wstrzymanie się od zawracania i wydalenia), czy też można z niego wyde-
dukować zobowiązanie pozytywne (obowiązek wydania wizy osobom ucie-
kającym przed prześladowaniem, gdy państwo docelowe wie o grożącym im
realnym zagrożeniu życia i wolności od tortur25)?

Mimo że TSUE za „bezsporne” uznał, że skarżący „zetknęli się z rzeczy-
wistym niebezpieczeństwem bycia poddanym nieludzkiemu lub poniżające-
mu traktowaniu”26,  ograniczył  rozważania  stricte do traktatowej  podstawy
prawnej Kodeksu wizowego Schengen, limitując dywagacje dotyczące udzie-
lania cudzoziemcom ochrony27 oraz „przemilczając” konsekwencje, jakie wy-
rok  miał  dla  skarżących w postępowaniu  głównym,  choć  zwracał  na  nie
szczególną uwagę Rzecznik Generalny28. Może to rodzić wątpliwości co do
tego, czy TSUE rzeczywiście zapewnia efektywność praw podstawowych2930.

22 Ibidem, s. 275. Stąd wykładnię historyczną uznać należy za niewystarczającą – G. Letsas, The Truth in Auto-
nomous Concepts: How To Interpret the ECHR, „European Journal of International Law” 2004, Vol. 15, № 2,
s. 287 i 294. Więcej o autonomicznej interpretacji EKPC w: Ibidem, s. 282 i nn.

23 E. Brouwer wskazuje, że władze Belgii były świadome sytuacji w Syrii, gdyż w 97,6% przypadków decydo-
wały o wydaniu wizy humanitarnej obywatelom Syrii, choć wiosną 2016 r. zarzuciły tę politykę. E. Bro-
uwer, AG Mengozzi's conclusion…, s. 2.

24 § 24 wyroku TSUE w sprawie X. i X. przeciwko Belgii.
25 Zob. kryteria, o których mowa w § 116 wyroku ETPC z 28 października 1998 r. w sprawie Osman przeciwko

Wielkiej Brytanii (Skarga Nr 87/1997/871/1083).
26 Ibidem, § 33.
27 Stąd też stanowią one tylko tło niniejszej publikacji.
28 Opinia Rzecznika Generalnego P. Mengozziego przedstawiona w dniu 7 lutego 2017 r. w sprawie C-638/16-PPU

X. i X. przeciwko Belgii, ECLI:EU:C:2017:93, § 157.
29 TSUE mógł bowiem przyjąć bardziej przychylną interpretację przepisów UE, uwzględniając szczególną sy-

tuację skarżących w postępowaniu głównym. Była to bowiem uciekająca przed realnym i bezpośrednim
prześladowaniem rodzina z małymi dziećmi. Tymczasem w wyroku TSUE zabrakło wskazania obowiązku
uwzględnienia wspomnianej  zindywidualizowanej sytuacji przez organ krajowy. Trybunał luksemburski
pozbawiony jest jednak możliwości orzekania o środkach indywidualnych.

30 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Opinia 2/13…, § 168.
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Kodeks wizowy Schengen ustala procedury i warunki wydawania wiz na
tranzyt przez terytorium państw członkowskich UE lub na pobyt na tym te-
rytorium nieprzekraczający trzech miesięcy w okresie sześciomiesięcznym31.
Jego postanowienia uzupełnia kodeks graniczny Schengen (KGS)32, określają-
cy zasady kontroli osób przekraczających granice zewnętrzne państw człon-
kowskich UE. Wspomniane kodeksy, wraz z Dyrektywą Parlamentu Euro-
pejskiego  i Rady  2008/115/WE  dotyczącą  powrotów  nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich33, częściowo uchyliły postanowie-
nia Schengen II.

Wykonywanie KGS nie może jednak naruszać zobowiązań międzynaro-
dowych, które – w ocenie M. den Heijera – należy interpretować szeroko34.
Obejmują  one  m.in.  zasadę  non-refoulement,  uwzględniającą  wykładnię
ETPC, a zatem szerszą niż ta wynikająca explicite z KG. Skoro zaś kodeks wi-
zowy Schengen odnosi się do EKPC i do Karty, to powinien uwzględniać też
szeroko rozumianą zasadę non-refoulement.

Takiej tezie nie sprzeciwia się fakt, że KGS nie wspomina o wyżej wymie-
nionych instrumentach prawnych. Wskazuje bowiem, że wszystkie działania
straży granicznych muszą uwzględniać konieczność poszanowania godności
ludzkiej, a Rada Unii Europejskiej podkreśliła, że osobom przekraczającym
granice zewnętrzne należy zagwarantować poszanowanie ich praw podsta-
wowych, wynikających z EKPC i Karty35.

Dodatkowo,  KGS  przewiduje  możliwość  zezwolenia  na  wjazd  cudzo-
ziemcowi, który nie spełnia jednego lub więcej warunków ustanowionych
w art. 5 ust. 1 tego kodeksu. Przesłanki przemawiające za zezwoleniem na
wjazd obejmują względy humanitarne (brak jednak deQnicji tego terminu),

31 Towarzyszą mu wielokrotnie zmieniane Wspólne instrukcje konsularne dla misji dyplomatycznych i urzę-
dów konsularnych dotyczące wiz (Dz.Urz. UE C 326 z 22.12.2005, s. 1–149), które „zawierają (…) zarówno
szczegółowe przepisy, jak i procedury praktyczne przeznaczone odpowiednio dla urzędników, którzy prze-
prowadzają kontrole na granicach zewnętrznych umawiających się stron, oraz dla urzędników konsular-
nych tychże stron w celu bieżącego rozpatrywania wniosków wizowych”. Wyrok ETS z 18 stycznia 2005 r.
w sprawie C-257/01 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej (ECLI:EU:C:2005:25, §§
10–11).  Więcej  w:  W. Kałamarz,  Swobodny  przepływ  osób  i polityka  wizowa, [w:]  F. Jasiński,  K. Smoter
(red.red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywa rozwo-
ju., Warszawa 2005, s. 115.

32 Rozporządzenie (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające
wspólnotowy  kodeks  zasad  regulujących  przepływ  osób  przez  granice  (kodeks  graniczny  Schengen).
Dz.Urz. UE L 105 z 13.04.2006, s. 1–32. Więcej o kodeksie w: A. Szachoń-Pszenny, op. cit., s. 261–262.

33 Dz.Urz. UE L 348 z 24.12.2008, s. 98–107.
34 M. den Heijer, Remedies in the Dublin Regulation: Ghezelbash and Karim, „Common Market Law Review” 2017,

Vol 54, Issue 6, s. 177.
35 Rada Unii Europejskiej,  Zalecenie Komisji ustanawiające wspólny „Praktyczny podręcznik dla straży granicznej

(podręcznik Schengen)” przeznaczony dla właściwych organów państw członkowskich prowadzących kontrolę osób na
granicach,  dok.  15010/06,  Bruksela  9.11.2006 r.,  register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST
%2015010%202006%20INIT (dostęp: 3.11.2017), s. 13.
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interes  narodowy lub  zobowiązania  międzynarodowe państw członkow-
skich UE.

Szczególne przepisy dotyczące prawa do azylu i ochrony międzynarodo-
wej lub wydawania długoterminowych wiz pobytowych, zawiera art. 13 ust.
1 KGS. Wskazuje on, iż chociaż osobom nie spełniającym wymów określo-
nych w art. 5 tego kodeksu wydaje się decyzję o odmowie wjazdu, to jednak
nie może to naruszać prawa do poszukiwania ochrony międzynarodowej.

Pytanie sądu odsyłającego w sprawie X. i X. zawierało explicite odwołanie
do Karty. Przypomnieć więc należy, że już 10 lat temu zwrócono uwagę na
problem  z interpretacją  jej  postanowień,  dotyczących  udzielania  ochrony
międzynarodowej36. Akcentowano, że nie wskazuje ona w sposób nie budzą-
cy wątpliwości, czy prawo do poszukiwania ochrony międzynarodowej na
terytorium państw członkowskich UE jest prawem podmiotowym przysłu-
gującym obywatelom państw trzecich37. Nie określa bowiem jednoznacznie,
czy Karta gwarantuje tylko prawo do poszukiwania statusu uchodźcy (ang.
right of asylum), czy prawo do złożenia wniosku i uzyskania ochrony przez
wnioskodawców spełniających warunki określone w KG (ang.  right to asy-
lum). Art. 18 Karty w zw. z art. 6 Traktatu z Lizbony z 2007 r.38 wskazuje jed-
nak na słuszność drugiej ze wspomnianych interpretacji39. Karta odnosi się
bowiem do praw przysługujących jednostkom, a nie do uprawnień państw
członkowskich UE, czy instytucji UE. Wiąże ona jednak państwa członkow-
skie UE tylko gdy stosują prawo UE40. Potwierdził to TSUE w wyroku z dnia
21 grudnia 2011 r. w sprawach połączonych C-411/10 i 493/10 N. S. przeciw-
ko Secretary of State for the Home Department i M. E. i Inni przeciwko Refugee Ap-
plications  Commissioner,  Minister  for  Justice,  Equality  and  Law  Reform
(ECLI:EU:C:2011:865).

Rozważania dotyczące preambuły Karty pomagają w ustaleniu, czy sto-
suje się ją tylko do terytorium państw członkowskich UE (w tym do ich gra-
nic), czy do wszystkich działań państw członkowskich UE41. Odsyła ona bo-
wiem  do  orzeczeń  ETPC. W słynnym  wyroku  z dnia  23  lutego  2012 r.

36 M. T. Gil-Bazo, The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Right to be Granted Asylum in
the Union's Law, „Refugee Survey Quarterly” 2008, Vol. 27, № 3, s. 59 i nn. oraz D. Triantafyllou, The Europe-
an Charter of Fundamental Rights and the “Rule of Law”: Restricting Fundamental Rights by Reference, „Common
Market Law Review” 2002, Vol. 39, Issue 1, s. 58.

37 M. T. Gil-Bazo, op. cit., s. 59 i nn.
38 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w

Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., wersja skonsolidowana, Dz.U. C 306 z 17.12.2007, s. 1–271.
39 Karta uwzględnia art. 33 KG, jako „right to asylum”. Zob. A. Farahat, N. Markard, Forced Migration Gover-

nance: In Search of Sovereignty, „German Law Journal” 2016, Vol. 17, № 6, s. 927.
40 Art. 51 Karty. Tak też TSUE, Opinia 2/13 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienie Unii Europejskiej do euro-

pejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ECLI:EU:C:2014:2454.
41 A. Farahat, N. Markard, op. cit., s. 930.

182 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII)



w sprawie Hirsi Jamaa i inni przeciwko Włochom42 trybunał strasburski wskazał
zaś,  że  art.  3  EKPC  nie  odnosi  się  do  Qzycznej  obecności  na  terytorium
państw-Stron Konwencji, tylko do pozostawania pod ich jurysdykcją.

Dodatkowo, art. 51 Karty ma szerszy zakres niż EKPC43. Odnosi się bo-
wiem do wszystkich działań państw członkowskich UE związanych ze stoso-
waniem prawa UE. Potwierdził to TSUE w wyrokach z dnia 8 kwietnia 2014
r. w sprawie C-293/12 Digital Rights Ireland Ltd przeciwko Minister for Commu-
nications, Marine and Natural Resources i in. oraz Kärntner Landesregierung i in.44

i z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-362/14 Maximillian Schrems prze-
ciwko Data Protection Commissioner45. Kartę należy więc stosować także w re-
lacjach z krajami trzecimi46. Skoro zaś UE ma chronić prawa podstawowe do-
tyczące  np.  ochrony danych osobowych (vide wyroki  w sprawach  Digital
Rights  Ireland Ltd i Maximillian Schrems),  to  tym bardziej  powinna chronić
prawo  do  życia  i wolności  od  tortur,  którego  szczególnym  wyrazem  jest
udzielanie cudzoziemcom ochrony.

W sprawie X. i X. kluczowe jest zatem ustalenie, czy prawo UE określa pro-
cedury i standardy dotyczące rozpatrywania wniosków o ochronę dyploma-
tyczną lub terytorialną, złożonych w przedstawicielstwach dyplomatycznych.
Karta gwarantuje bowiem prawo do ochrony międzynarodowej jedynie, gdy
cudzoziemcy wnioskują o nadanie im statusu uchodźcy lub ochrony uzupeł-
niającej, czyli takich form ochrony międzynarodowej, które zharmonizowano
w ramach Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego47.

Art. 3 ust. 2 dyrektywy recepcyjnej48 wskazuje, że jej postanowień nie sto-
suje się do wniosków o ochronę dyplomatyczną lub terytorialną, złożonych
w przedstawicielstwach dyplomatycznych49. Problematyka ta pozostaje więc
wśród kompetencji państw członkowskich UE. Nie jest więc możliwe powo-
łanie się na gwarancje, o których mowa w Karcie. Stąd też TSUE nie odniósł
się do niej50, choć jest ona przywołana w KWS i KGS.

42 Skarga Nr 27765/09, § 186.
43 E. Brouwer, AG Mengozzi's conclusion…, s. 4.
44 ECLI:EU:C:2014:238. Zob. E. Brouwer, AG Mengozzi's conclusion…, s. 5.
45 ECLI:EU:C:2015:650, § 58.
46 Tak też Opinia Rzecznika Generalnego P. Mengozziego…, § 165.
47 M.-T. Gil-Bazo, op. cit., s. 36 i nn. Więcej w: P. Sadowski, Wspólny Europejski System Azylowy…
48 Obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowie-

nia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształ-
cona), Dz.Urz. UE L 180 z 29.06.2013, s. 96–116.

49 E. Tsourdi, EU Reception Conditions: A DigniPed Standard of Living for Asylum Seekers?, [w:] V. Chetail, P. De
Bruycker, M. Francesco (red.red.),  Reforming the common European asylum system: the new European Refugee
law, Leiden 2016, s. 277–278.

50 Tak też E. Bouwer,  The European Court of Justice on Humanitarian Visas: Legal integrity vs. Political opportu-
nism?, „CEPS Commentary” of 16 March 2017, s. 2.
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W doktrynie od dawna wskazuje się, iż ustanowienie obszaru Schengen
utrudniło cudzoziemcom składanie wniosków o udzielenie ochrony między-
narodowej na terytorium państw członkowskich UE51.  Również umowy za-
wierane przez UE (np. z Turcją) mają ustanowić system utrudniający osobom
poszukującym ochrony dotarcie do państw członkowskich UE52. Spodziewano
się  jednak  „rozluźnienia”  zasad  stosowania  Kodeksu  wizowego  Schengen,
w zakresie  wydawania  wiz  humanitarnych53.  Znaczna  część  potencjalnych
wnioskodawców pochodzi bowiem z krajów, których obywatele muszą posia-
dać  wizy  podczas  przekraczania  granic  zewnętrznych  obszaru  Schengen54.
Przyjęcie środków mających ograniczyć zjawisko nielegalnej imigracji i nad-
używania procedur udzielania ochrony międzynarodowej jest zatem elemen-
tem tak zwanej  non-arrival policy55. Ustanowienie zasad admisji nie jest  per se
sprzeczne z zobowiązaniami międzynarodowym, w tym z EKPC56, jeśli regu-
lacje krajowe respektują prawa człowieka, o których mowa w prawie między-
narodowym, w tym w KG oraz w Konwencji w sprawie zakazu stosowania
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo
karania, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
10 grudnia 1984 r.57.

Trudno więc nie zgodzić się z opinią Rzecznika Generalnego58, że zasada
celowości nakazywałaby wydanie skarżącym w postępowaniu głównym wiz
humanitarnych o ograniczonej ważności terytorialnej59. Wymagałoby to jed-
nak uznania właściwości przepisów Schengen, którą TSUE wykluczył, błęd-

51 B. Wierzbicki,  Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, Białystok 1993,
s. 149 i nn., G. Gilbert, Is Europe Living Up to Its Obligations to Refugees?, „The European Journal of Interna-
tional Law” 2004, Vol. 15, № 5, s. 968, E. Guild, The Europeanisation of Europe's Asylum Policy, „International
Journal of Refugee Law” 2006, Vol. 18, Issue 3–4, s. 636 i nn., S. Lavenex, Safe Third Countries: Extending the
EU Asylum and Immigration Policies to Central and Eastern Europe, Budapest 1999, s. 40 i nn. oraz P. Mochna-
czewski,  A. Bolesta,  Nowa  europejska  polityka  imigracyjna  i azylowa:  w kierunku  twierdzy  „Europa”?, [w:]
P. Mochnaczewski, A. Bolesta, B. Dominiak (red.red.), Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów
ochrony i pomocy, Warszawa 2007, s. 215–216.

52 Por. J. Ramji-Nogales,  The Role of Human Rights Law in Constructing Migration Emergences, „EJIL Talk!” of
24.2.2017,  www.ejiltalk.org/the-role-of-human-rights-law-in-constructing-migration-emergencies-esil-blog-
symposium/ (dostęp: 25.5.2017).

53 C. Costello, E. Hancox, The Recast Asylum Procedure Directive2013/32/EU: Caught between the Stereotypes of the
Abusive Asylum-Seeker and the Vulnerable Refugee, [w:] V. Chetail, P. De Bruycker, F. Maiani (red.red.), Refor-
ming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law, Leiden/Boston 2016, s. 390.

54 G. Gilbert, op. cit., s. 971 i nn., E. Guild, op. cit., s. 637 oraz S. Lavenex, op. cit., s. 42.
55 G. Noll, J. Vedsted-Hansen,  Non-Communitarians: Refugee and Asylum Policies, [w:] P. Alston, M. Brustelo,

J. Heenan (red.red.), The EU and Human Rights, New York 1999, s. 382–383.
56 Tak np. J. Białocerkiewicz, Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999,

s. 109. Zob. także wyrok ETPC w sprawie Abdulaziz, Cabales i Balkandali przeciwko Zjednoczonemu Króle-
stwu z 28 maja 1985 r. (skarga Nr 9214/80, 9473/81, 9475/81).

57 Dz.U. z 1989 r., Nr 63, poz. 378.
58 Opinia Rzecznika Generalnego P. Mengozziego…, § 165.
59 Dotyczy to zwłaszcza wykładni art. 25 Kodeksu wizowego Schengen. E. Brouwer,  AG Mengozzi's conclu-

sion…, s. 3.
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ne  przyjmując,  że  skarżący  zamierzają  przebywać  na  terytorium  państw
Schengen na podstawie wizy przez okres przekraczający 90 dni. Tymczasem
we wniosku wizowym zaznaczyli  oni,  iż zamierzają wykorzystać wizę do
przekroczenia  granicy  Belgii  i do  złożenia  wniosku  o udzielnie  ochrony
w tym kraju. Wiza byłaby wówczas anulowana, a ich pobyt byłby legalny
w związku z trwającą procedurą w sprawie o udzielenie im ochrony.

Uznanie przez TSUE, iż skarżący „zetknęli się z rzeczywistym niebezpie-
czeństwem bycia poddanym nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu”
pozostaje w zgodzie z oceną dokonywaną przez ETPC w sprawach dotyczą-
cych powrotów do Syrii60. Tak np. w 2017 r. sędziowie strasburscy odnotowa-
li, iż panująca w Syrii przemoc nieselektywna uzasadnia uznanie obywateli
tego kraju przebywających w Rosji za uchodźców sur place, uniemożliwiając
ich wydalenie do Syrii61.

Zdziwienie może zatem budzić fakt, iż w analizowanym wyroku TSUE nie
odniósł się do KG62.  Art. 33 ust.  1 tej Konwencji wskazuje bowiem, że  non-
-refoulement obejmuje działania podejmowane  per se na terytorium kraju i na
jego granicach63, a także realizowane poza tym terytorium przez przedstawi-
cieli państwa, w zakresie spraw pozostających pod jego jurysdykcją. Nie brak
jednak  autorów64,  którzy  wskazują,  iż  wynika  to  z przekształcenia  non-
-refoulement w zasadę międzynarodowego prawa zwyczajowego.

Zakres terytorialny dyrektyw, które tworzą Wspólny Europejski System
Azylowy został bowiem ograniczony do osób przebywających na terytorium
lub  na  granicach  państw  członkowskich  UE65.  Dyrektywa  proceduralna66

i dyrektywa recepcyjna67 przewidują jedynie możliwość ich stosowania do

60 Zob. np. wyrok ETPC z 14.2.2017 r. w sprawie S.K. przeciwko Rosji (Skarga Nr 52722/15). Więcej: P. Sadow-
ski, The European Court of Human Rights (ECtHR) case of S.K. v. Russia, judgment of 14 February 2017, „Compa-
rative Law Review” 2017, № 23, s. 255–281.

61 Wydanie skarżącym decyzji zobowiązujących ich do powrotu do Syrii zostało więc uznane za naruszenie
art. 2 i 3 EKPC. Wyrok ETPC w sprawie S.K. przeciwko Rosji, § 63.

62 TSUE rzadko odnosi się do KG. R. Bank,  The Potential and Limitations of the Court of Justice of the European
Union in Shaping International Refugee Law, „International Journal of Refugee Law” 2015, Volume 27, Issue 2,
s. 225. Potwierdza to analiza wyroków TSUE wydanych w latach 2015–2017. Zob. P. Sadowski – A Safe Har-
bour or a Sinking Ship? On the Fundamental Rights in Recent Judgments of the CJEU on Asylum, „European Pa-
pers”, w druku.

63 G. S. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee in International Law, 3rd ed., Oxford 2007, s. 246. B. Wierzbicki
wskazuje, że według UNHCR non-refoulement obejmuje zakaz wydania decyzji o odmowie przekroczenia
granicy w celu poszukiwania ochrony międzynarodowej – op. cit., s. 69.

64 G. S. Goodwin-Gill, J. McAdam, op. cit., s. 248; R. Murgianu, Frontex and Non-Refoulement: The International
Responsibility of the EU, Cambridge 2016, s. 102.

65 Tak też, w kontekście budowy pierwszego etapu Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, w: H. Bat-
tjes, European Asylum Law and International Law, Leiden/Boston 2006, s. 209.

66 Obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych
procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona), Dz.Urz. UE L 180 z 29.06.2013,
s. 60–95.

67 Zob art. 3 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE.
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placówek dyplomatycznych państw członkowskich UE. Jedynie dyrektywa
kwaliQkacyjna68 nie zawiera tego typu regulacji. Mało prawdopodobne jest
jednak, by jej autorzy chcieli rozszerzyć zakres jej aplikacji69. Stąd też, choć
H. Battjes wskazuje, że „zobowiązania międzynarodowe”, o których mowa
w tej dyrektywie obejmują KG, to jednak oczekuje ona literalnej interpretacji
tej Konwencji70.

Dodatkowo, prawo UE określające zakres odpowiedzialności przewoźni-
ków za przewóz osób nie posiadających dokumentów uprawniających je do
wjazdu i pobytu  na  terytorium państw  obszaru  Schengen71 powoduje,  iż
przedsiębiorcy  nie  są  skłonni  do  podejmowania  ryzyka  związanego  ze
świadczeniem usługi transportowej osobom, które nie posiadając wiz chcą
dotrzeć do UE, by poszukiwać tam ochrony. Regulacje te rodzą zatem po-
ważne  wątpliwości  dotyczące  m.in.  dopuszczalności  przeniesienia  przez
państwa członkowskie UE odpowiedzialności za realizację polityki wizowej
na przedsiębiorców72,  gdyż wykonywanie prerogatyw państwa przez pod-
mioty  prywatne  nie  zwalnia  państwa  z odpowiedzialności  za  naruszenia
praw podstawowych dokonywane przez te podmioty73. Chociaż art. 4 Dyrek-
tywy Rady 2001/51/WE wskazuje, że państwa członkowskie UE podejmą
niezbędne środki, aby zapewnić, że kary mające zastosowanie do przewoźni-
ków są odstraszające, skuteczne i proporcjonalne, to jednak regulacja ta po-
zostaje bez uszczerbku dla zobowiązań państw, gdy obywatel państwa trze-
ciego  poszukuje  ochrony  międzynarodowej.  Wydaje  się  jednak,  że
praktyczne znaczenie tych przepisów jest niewielkie74.

Rzecznik Generalny słusznie podkreśla więc, że brak wizy w praktyce
uniemożliwi osobom takim jak skarżący w postępowaniu głównym legalne
dotarcie  do  granic  zewnętrznych  UE75.  Nie  mogą  oni  także  poszukiwać
ochrony w Libanie. Znaczący napływ uciekinierów sprawił bowiem, że ten
niespełna  4.500.000  kraj,  który od  początku  wojny  w Syrii  przyjął  ponad

68 Obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm doty-
czących kwaliPkowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako benePcjentów ochrony międzynarodowej,
jednolitego statusu uchodźców lub osób kwaliPkujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzie-
lanej ochrony (wersja przekształcona), Dz.Urz. UE L 337 z 20.12.2011, s. 9–26.

69 Stosuje się ją, gdy zastosowanie znajduje dyrektywa proceduralna. H. Battjes, op. cit., s. 209–210.
70 Ibidem, s. 210.
71 Doprowadziły do przyjęcia Dyrektywy Rady 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniającej postanowienia

art. 26 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r., Dz.Urz. WE L 187 z 10.7.2001,
Polskie wydanie specjalne: Rozdział 19, Tom 04, s. 160–161.

72 Aby ograniczyć negatywne konsekwencje takich działań państwa członkowskie UE ustanawiają w niektó-
rych krajach swoich oQcerów łącznikowych i organizują szkolenia dla personelu linii lotniczych.

73 P. Sadowski, Wspólny Europejski System Azylowy…
74 Por.  UNHCR,  Communication  from  the  European  Commission  on  A Common  Policy  on  Illegal  Immigration

COM(2001) 672 Pnal, Geneva, July 2002, s. 17–18.
75 Opinia Rzecznika Generalnego P. Mengozziego…, § 152.

186 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII)



1 100 000 uchodźców76, zmaga się z problemami gospodarczymi, polityczny-
mi (część obywateli Libanu obawia się, że wojna w Syrii przeniesie się do ich
kraju), socjalnymi i religijnymi (nasiliły się po dokonanej w 2014 r. egzekucji
policjantów libańskich przez Syryjczyków-Sunnitów)77. Rząd Libanu ograni-
czył więc możliwość wjazdu na terytorium kraju z Syrii do „ekstremalnych
przypadków humanitarnych”,  czyli  samotnych matek z dziećmi,  osób po-
trzebujących nagłej pomocy medycznej i małoletnich bez opieki78.

Bardzo trudna jest także sytuacja obywateli Syrii, którzy uciekli do Tur-
cji79. Kraj ten stosuje KG, ale bez rozszerzenia jej zakresu temporalnego i geo-
graQcznego. Syryjczycy nie mogą więc być uznani za uchodźców, choć moż-
na im udzielić ochrony czasowej.

Z wyroku TSUE i z opinii Rzecznika Generalnego nie można wywniosko-
wać, dlaczego skarżący planowali przyjazd do Belgii, a nie do innego pań-
stwa członkowskiego UE. Jeśli w Belgii przebywają członkowie ich rodziny
(zwłaszcza gdy są obywatelami tego kraju lub uzyskali tam status uchodź-
cy), lub jeśli istnieją ważne powody społeczne czy kulturowe (np. ukończyli
tam szkołę), to wybór tego kraju mógłby być szczególnie zasadny80. Inna by-
łaby jednak ocena ich motywacji, gdyby kierowali się jedynie np. wysokością
pomocy socjalnej. Trybunał w żaden sposób nie odniósł się jednak do tych
zagadnień.

Trudno nie odnieść wrażenia, że w swoim wyroku TSUE staje po stronie
Komisji  Europejskiej,  bezkrytycznie  odnosząc  się  do obowiązującego,  nie-
efektywnego rozporządzenia dublińskiego81,  pomijając  iunctim między do-
puszczalnością  wjazdu  osób  poszukujących  ochrony  (a  zatem  przepisów
KGS), a nieposiadaniem przez te osoby wiz. Należy więc przypomnieć, że to
rozporządzenie odnosi się do sytuacji, gdy wnioskodawca przebywając już
na  terytorium  państw  członkowskich  UE  złożył  wniosek  w co  najmniej
dwóch państwach stosujących to rozporządzenie, a przecież skarżący chcieli
złożyć wniosek tylko w jednym państwie – jego postanowienia nie byłyby
zatem aplikowane w przedmiotowej sprawie.

76 UNHCR, Lebanon – Global Focus, reporting.unhcr.org/node/2520 (dostęp: 24.2.2017) i F. De Bel-Air, Migra-
tion ProPle: Lebanon, „Policy Brief” 2017, № 12 of May 2017, s.1. Liban nie jest stroną KG i Protokołu nowo-
jorskiego z 1967 r. i nie ustanowił krajowych regulacji dotyczących uchodźców.

77 F. De Bel-Air, op. cit., s. 4.
78 Ibidem.
79 A. Farahat, N. Markard, op. cit., s. 941.
80 Wydaje się, że wątpliwości takie miał również sąd kierujący pytanie do TSUE. Zob. Wyrok TSUE w sprawie

X. i X. przeciwko Belgii, § 38.
81 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowie-

nia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udziele-
nie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub
bezpaństwowca (wersja przekształcona), Dz.Urz. UE L 180 z 29.6.2013, s. 31–59.
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Przyjęcie założenia, że w sprawie X. i X. przeciwko Belgii nie znajdują za-
stosowania  przepisy UE sprawiło,  iż  TSUE nie  odniósł  się  do możliwości
ucieczki wewnętrznej, czyli do osiedlenia się przez skarżących w innej części
kraju pochodzenia82. Tymczasem Rzecznik Generalny słusznie wskazuje83, że
zastosowanie art. 25 KWS do niniejszej sprawy, zwłaszcza w kontekście ma-
łoletnich dzieci skarżących, pozwoliłoby na ograniczenie zwiększonego na-
pływu imigrantów, do jakich mógłby doprowadzić wyrok TSUE84.

Analizowany wyrok jest kolejnym85, w którym Trybunał w Luksemburgu
nie odniósł się do jurysdykcji ETPC ani do EKPC. Uczynił to, mimo że sąd
odsyłający zdaje się sugerować potrzebę wyjaśnienia relacji między prawem
unijnym, a prawem Rady Europy. Tendencja ta niepokoi, zwłaszcza w kon-
tekście braku akcesji UE do tej konwencji. Zwiększa to ryzyko kon^iktu mię-
dzy zobowiązaniami wynikającymi z Karty i EKPC.

Postawa TSUE jest zgodna z literą prawa i z oczekiwaniami państw człon-
kowskich UE. Wydaje się, że uwzględnia też krytyczną ocenę, jaką Komisja
Europejska sformułowała pod adresem Szwajcarii, gdy w sytuacji analogicz-
nej do tej będącej zalążkiem badanej sprawy kraj ten wydawał wizy Schen-
gen o ograniczonej ważności terytorialnej (również powołując się na art. 25
KWS) osobom, które miały przyjechać do tego kraju, w celu złożenia tam
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej86.

Mimo to wyrok TSUE spotkał się  już z krytyką doktryny87.  Szczególne
wątpliwości budzi: zawężająca interpretacja postanowień KWS (pozwalająca
na uznanie,  iż  w przedmiotowej  sprawie  właściwe będzie prawo krajowe,
a nie unijne) i przywoływanie nieefektywnego rozporządzenia dublińskiego,
zamiast podjęcia próby określenia zasad realnej odpowiedzialności państw
członkowskich UE za uchodźców.

82 Prześladowanie na części terytorium (co do zasady) nie przesądza bowiem o niemożliwości skorzystania
z ucieczki wewnętrznej. Więcej (w tym o stanowisku UNHCR) w: P. Sadowski, The European…, s. 269–275.

83 Opinia Rzecznika Generalnego P. Mengozziego…, § 170.
84 Wiązało się to z obawą, iż inne osoby poszukujące ochrony międzynarodowej uznają ten wyrok za czynnik

przyciągający do UE. Tak też E. Brouwer,  AG Mengozzi's conclusion…, s. 3. O wpływie wyroków TSUE na
rozwój  prawa unijnego  dotyczącego imigracji  i udzielania  cudoziemcom ochrony międzynarodowej  w:
P. Sadowski, Wpływ poszerzenia kompetencji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rozwój europejskiej po-
lityki migracyjnej, [w:] A. Garnuszek, P. Sosnowski (red.red.), Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzyna-
rodowym, Warszawa 2010, s. 196–216.

85 Po  wyrokach  z 14 listopada  2013  r.  w sprawie C-4/11  Bundesrepublik  Deutschland  przeciwko  Kaveh  Puid
(ECLI:EU:C:2013:740, § 33 i 36) i z 28 lipca 2011 r. w sprawie C-69/10 Brahim Samba Diouf przeciwko Ministre
du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (ECLI:EU:C:2011:524). Tak też S. I. Sànchez, The Court and the Char-
ter: The impact of the entry into force of the Lisbon Treaty on the ECJ's approach to fundamental rights , „Common
Market Law Review” 2012, Vol. 49, № 5, s. 1586–1604.

86 Więcej w: M. Wieruszewski, Wizy Schengen dla uchodźców – praktyka Szwajcarii, „Europejski Przegląd Sejmo-
wy” 2016, Nr 7, s. 34–35.

87 Zob. np. E. Brouwer, The European Court of Justice…, s. 1–4.
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W analizowanej sprawie TSUE nie wskazał też, iż brak kompetencji UE
oznacza, iż sąd krajowy powinien zbadać stan prawny i faktyczny pod kątem
możliwości naruszenia EKPC88. Budzi to wątpliwości dotyczące należytego
uwzględnienia w tym orzeczeniu aspektów humanitarnych, znaczenia zobo-
wiązań, określonych w umowach, których państwa członkowskie UE są stro-
ną i wartości, o których mowa w art. 2 TFUE.

5. Podsumowanie
Trybunał luksemburski potwierdził, iż w dalszym ciągu jest bardziej są-

dem integracji europejskiej, niż sądem praw człowieka89. Analizowane orze-
czenie spełnia bowiem kryteria legalizmu, ale ignoruje humanitarny wymiar
problemu, gdyż TSUE zdaje się nie dostrzegać konsekwencji, jakie wyrok bę-
dzie miał dla skarżących w postępowaniu głównym. Próby nielegalnej mi-
gracji podejmują bowiem nie tylko emigranci ekonomiczni, ale także osoby
uciekające przed prześladowaniem. Stąd też w doktrynie doceniono opinię
Rzecznika Generalnego, uznając ją za próbę odpowiedzi na palące problemy
humanitarne90. Zdziwienie budzi zatem fakt, iż w swym wyroku TSUE po-
minął te aspekty.

Niepokojące jest zwłaszcza skoncentrowanie się na literalnej interpretacji
prawa UE i pominięcie prawa międzynarodowego, w tym EKPC i KG. Pyta-
nia  sądu odsyłającego  explicite  zmierzały  bowiem do wyjaśnienia  iunctim
między wspomnianymi regulacjami.

Zawężająca wykładnia prawa UE i lakoniczne uzasadnienie do wyroku
sprawiają,  iż  wyrok  TSUE pozostawia  niedosyt  intelektualny,  utrudniając
jego interpretację. Można bowiem dowodzić, że wykładnia historyczna i ce-
lowościowa acquis Schengen i dyrektyw dotyczących udzielania ochrony cu-
dzoziemcom,  pozwoliłyby na  wydanie  odmiennego rozstrzygnięcia.  Tym-
czasem w zakresie polityki imigracyjnej  i azylowej zapewnienie spójności
interpretacji przepisów odgrywa kluczową rolę. Nie sposób też nie zauwa-
żyć, że z uwagi na brak akcesji UE do EKPC, odpowiedzialność za ewentual-
ne naruszenia praw, o których mowa w tej Konwencji spoczywać będzie na
państwach, nawet jeśli naruszenie było konsekwencją wdrażania lub stoso-
wania prawa UE91.

88 Uczynił tak np. w wyroku z 15 listopada 2011 r. w sprawie C-256/11 Murat Dereci i inni przeciwko Bundesmi-
nisterium für Inneres, §§ 71–72. Por. S. I. Sànchez, op. cit., s. 1593–1594.

89 Tak np. w § 60 orzeczenia prejudycjalnego TSUE z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie C-61/11 PPU Hassen El
Dridi, alias SouPe Karim (ECLI:EU:C:2011:268) Trybunał skupił się na konieczności zapewnienia efektywno-
ści dyrektywy, pomijając rozważania dotyczące ochrony praw podstawowych nieautoryzowanych imigran-
tów. Tak też R. Ra`aelli,  Criminalizing Irregular Immigration and the Returns Directive: An Analysis of the El
Dridi Case, „European Journal of Migration and Law” 2011, Vol. 13, Issue 4, s. 482 i nn.

90 E. Brouwer, AG Mengozzi's conclusion…, s. 1.
91 Więcej w: P. Sadowski, The Council of Europe’s approach to the EU accession…, s. 321–328 i cytowana tam literatura.
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EWOLUCJA POJĘCIA ZBRODNI PRZECIWKO
LUDZKOŚCI W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE

KARNYM (WYBRANE ZAGADNIENIA)

EVOLUTION OF THE ISSUE CRIME AGAINST
HUMANITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

(SELECTED ISSUES)

Summary
The article considers the problem of crime against humanity in the inter-

national criminal law. Crime against humanity is one of the four types of
crimes which are mentioned in the Rome Statut of the International Criminal
Court. The deQnition of crime against humanity Has envolved throughout
the years. The Qnal deQnition of the term Has been in^uanced by jurisdica-
tion of International Military Tribunal and also ad hoc tribunals such as Inter-
national  Criminal  Tribunal  for  the  former  Yugoslavia  and  International
Criminal Tribunal for Rwanda. Crime against humanity is systematic pur-
sposeful attack directed against any civilian population, which can be mani-
fested as e.g.  murder;  extermination or enslavement. As it  is  very serious
crime against humanity does not empire.

keywords:  crime against humanity,  International Military Tribunal,  ad hoc
tribunals,  International  Tribunal  for  the  former  Yugoslavia,  International
Criminal Tribunal for Rwanda, genocide, extermination

1. Wprowadzenie
Z uwagi na swój ciężar gatunkowy przestępstwa o charakterze między-

narodowym są  czynami szczególnego rodzaju.  Godzą one w społeczność
międzynarodową, naruszają fundamentalne prawa człowieka, burzą ustalo-
ny  ład  i porządek.  Jednak  jak  zauważa  J. Izydorczyk,  problem  ukarania
sprawców takich czynów w zamierzchłych czasach był zupełnie nieznany1.
Państwa mogły ponosić odpowiedzialność o charakterze odszkodowawczym

1 J. Izydorczyk, Zbrodnie międzynarodowe, [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy prawa kar-
nego międzynarodowego, OQcyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 113–114.
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skutkującym np.  utratą  terytorium,  czy  też  obowiązkiem uznania  obcego
zwierzchnictwa, natomiast próby pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
konkretnej jednostki kończyły się niepowodzeniem. Taki stan rzeczy podyk-
towany był m.in. brakiem jednolitości poglądów na kwestię karania za czyny
o charakterze  masowym.  Rewizja  światopoglądowa  w zakresie  odpowie-
dzialności  karnej  za  popełnienie  zbrodni  międzynarodowej  była  następ-
stwem tragicznych wydarzeń II w.ś. Wstrząśnięta bestialstwem i skalą doko-
nanych  zbrodni,  społeczność  międzynarodowa  domagała  się  ukarania
sprawców i spowodowała konieczność zmiany spojrzenia na kwestię naru-
szeń podstawowych praw człowieka.

2. Zbrodnia przeciwko ludzkości w statucie 
Międzynarodowego Trybunału Wojskowego 
w Norymberdze
Bardzo długo na gruncie przepisów prawa karnego międzynarodowego

nie funkcjonowało pojęcie „zbrodni przeciwko ludzkości”. Czyny, które dziś
wchodzą w zakres deQnicji tego przestępstwa mieściły się w kategorii zbrod-
ni wojennych2. Początków zarysowywania się tej zbrodni należy upatrywać
w tzw. deklaracji moskiewskiej z dnia 1 listopada 1943 r.3, w której zwrócono
uwagę na  okrucieństwa popełnione  względem ludności  cywilnej  i na ko-
nieczność pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców takich czynów4. Za-
łożenia zawarte w deklaracji można interpretować według wykładni wąskiej
i szerokiej5. Zgodnie z wykładnią wąską treść deklaracji odnosiła się jedynie
do zbrodni wojennych, czyli czynów popełnionych w trakcie wojny w sto-
sunku do obywateli drugiej wojującej strony6. Szersze spojrzenie na uregulo-
wania zawarte w deklaracji opierało się na założeniu ścigania za agresję wo-
jenną  oraz  za  czyny,  które  później  zyskały  miano  zbrodni  przeciw
ludzkości7. Wojna obnażyła niedoskonałość standardów ochrony praw czło-
wieka, pozostawiając bez jakiejkolwiek pomocy osoby, które nie były bezpo-
średnio w nią zaangażowane8. Wyłoniła się zatem paląca potrzeba zapewnie-
nia minimalnej ochrony ludności nie tylko podczas działań wojennych, ale
również  w trakcie  trwania  pokoju,  aby  wypracowane  standardy ochrony

2 J. Waszczyński, Zbrodnie przeciw ludzkości. (Narodziny i rozwój pojęcia), „Palestra” 1986, Nr 10–11, s. 63.
3 Deklaracja w sprawie odpowiedzialności hitlerowców za popełnione przestępstwa (Deklaracja Moskiewska

o okrucieństwach), Moskwa 20.10.1943 r., tłum. za M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek, op.
cit., s. 51.

4 T. Cyprian, J. Sawicki, Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana, Kraków
1948, s. 290.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 J. Waszczyński, op. cit., s. 63.
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były tożsame z uregulowaniami, obowiązującymi w trakcie trwania kon^ik-
tów zbrojnych9. Przełomem w zakresie prawnych podstaw ukształtowania
się odpowiedzialności jednostki na arenie międzynarodowej było ustanowie-
nie Międzynarodowego Wojskowego Trybunału w Norymberdze10. Pierw-
szego w historii świata międzynarodowego trybunału powołanego do osą-
dzenia  sprawców  najcięższych  zbrodni.  Warto  w tym  miejscu  zacytować
W. Grosza, zdaniem którego „Po raz pierwszy w historii na ławie oskarżo-
nych  zasiadł  w osobach  czołowych  swoich  postaci  –  cały  system,  reżim,
ustrój społeczny. Na ławie oskarżonych zasiadł i skazany został system nie-
ludzkich zbrodni, reżim rasizmu i obozów „zniszczenia”, ustrój budowany
na  kościach  ludzkich  i cementowany  krwią  całych  narodów”11. Zgodnie
z treścią art. 6 Statutu MTW, jurysdykcji trybunału poddano zbrodnie prze-
ciwko  pokojowi,  zbrodnie  wojenne  oraz  zbrodnie  przeciwko  ludzkości.
W Statucie  MTW doszło  więc  po  raz  pierwszy  do  odgraniczenia  pojęcia
zbrodni przeciwko ludzkości od zbrodni wojennych. Z kolei w art. 6c doko-
nano enumeratywnego wyliczenia czynów, które wpisują się w pojęcie tej
zbrodni,  zaliczając  do  niej:  „(…)  morderstwo,  eksterminacje,  niewolnicze
podporządkowanie, wywiezienie i inne nieludzkie czyny popełnione w sto-
sunku do jakiejkolwiek ludności cywilnej przed lub podczas wojny, prześla-
dowania z przyczyn politycznych, rasowych lub religijnych w wykonaniu ja-
kichkolwiek  zbrodni,  wchodzącej  w zakres  właściwości  Trybunału  lub
w związku z nią, bez względu na to, czy było to zgodne, czy też pozostawało
w sprzeczności z prawem kraju, w którym zbrodni dokonano.” W komento-
wanym przepisie dokonano dychotomicznego podziału zbrodni przeciwko
ludzkości  na:  czyny stanowiące  prześladowania:  ze względów religijnych,
politycznych, rasowych, oraz na przestępstwa, których istotę stanowią: mor-
derstwa,  obracanie ludzi w niewolników, a także inne nieludzkie czyny12.
W oskarżeniach o popełnienie zbrodni przeciw ludzkości zwracano uwagę
na fakt, że czyny, które stanowią zbrodnie wojenne sensu stricto również pod-
padają pod pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości13.

Niewątpliwie deQnicja przyjęta przez MTW stanowiła milowy krok w za-
kresie nadania zbrodni przeciwko ludzkości samodzielnego charakteru. Na-
leży jednak podzielić pogląd J. Waszczyńskiego,  który stwierdza, że prze-
stępstwa,  które  wpisywały  się  w to  pojęcie  musiały  być  związane  ze

9 Ibidem, s. 64.
10 J. Izydorczyk, op. cit.,  s. 114.
11 W. Grosz, Przedmowa, [w:] T. Cyprian, J. Sawicki, op. cit., s. 5–6.
12 J. Waszczyński, op. cit., s. 66.
13 T. Cyprian, J. Sawicki, op. cit., s. 307–308.

Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII) 193



zbrodniami  wojennymi,  albo  ze  zbrodniami  przeciwko  pokojowi14. Statut
MTW dokonywał ponadto zawężenia czasowego tej kategorii czynów, odno-
sząc je do wydarzeń popełnionych przed wojną, a więc przed datą 1 wrze-
śnia 1939 r.15 Chodziło przy tym o czyny, które były popełniane przeciwko
niemieckim  Żydom  oraz  politycznym  przeciwnikom  hitlerowskiego  reżi-
mu16. MTW uznał jednak, że takie czyny nie podlegają jego jurysdykcji17.

Nie można przy tym pominąć faktu, że Trybunał podkreślił niezależność
norm międzynarodowego prawa karnego w stosunku do ustawodawstwa
wewnętrznego  poszczególnych  państw,  uznając  tym  samym,  że  zbrodnia
przeciwko ludzkości zachodzi zarówno wtedy, kiedy stanowi ona pogwałce-
nie przepisów prawa wewnętrznego, jak również wówczas, gdy czyny te są
zgodne  z prawem  wewnętrznym  lub  kiedy  stanowią  wykonanie  rozkazu
przełożonego. To założenie wiele lat później18 okazało się niezwykle istotne
i znalazło swoje odzwierciedlenie w statutach trybunałów karnych ad hoc.

W wyniku prac MTW zbrodnia przeciwko ludzkości doczekała się na-
leżnego jej, odrębnego miejsca w szeregu zbrodni międzynarodowych. Do
tej pory utożsamiana ze zbrodniami wojennymi uzyskała należny jej samo-
dzielny status. W doktrynie podkreśla się, że zbrodnia ta stanowiła w pew-
nym sensie analogię do zbrodni wojennej, z tą jednak różnicą, że inny był
jej  przedmiot  ochrony,  który  w przypadku zbrodni  przeciwko ludzkości
stanowiła ludność cywilna19. Co więcej, czas popełnienia tej zbrodni rozcią-
gano na okres przedwojenny, pod tym jednak warunkiem, że wydarzenia
te musiały pozostawać w ścisłym związku ze zbrodniami wojennymi. Nale-
ży  zgodzić  się  z poglądem  prezentowanym  w piśmiennictwie  zgodnie
z którym umieszczenie w statucie MTW zbrodni przeciwko ludzkości mia-
ło na celu doprecyzowanie katalogu czynów, które już należały do jurys-
dykcji  Trybunału,  a jednocześnie  nie  mieściły  się  w pojęciu przestępstw
przeciwko  pokojowi  i przestępstw  wojennych20. Proces  norymberski  za-
trzymał się  zatem na etapie ochrony ludności w czasie kon^iktów zbroj-
nych, z czasem jednak zaczęto sobie uświadamiać konieczność zapewnie-
nia takiej ochrony również w okresie trwania pokoju21.

14 J. Waszczyński, op. cit., s. 65.
15 L. Gardocki, Zarys prawa międzynarodowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 58.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Nie dość wspomnieć o wojnie domowej w Rwandzie w 1994 r. czy kon^ikcie bałkańskim w latach 1992–

1995, kiedy to oQcjalna propaganda państwowa nawoływała wprost do eksterminacji poszczególnych grup
etnicznych. 

19 T. Cyprian, J. Sawicki, op. cit., s. 308.
20 P. Piątek, Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej za zbrodnie przeciwko ludzkości określone w art. 3 ustawy

o IPN, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, Nr 3/2 (6), s. 249.
21 J. Waszczyński, op. cit., s. 64–65.
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3. Wpływ MTW na dalszą ewolucję zbrodni przeciwko 
ludzkości
Zasady ukształtowane przez proces norymberski stały się kamieniem wę-

gielnym dla dalszego rozwoju międzynarodowego prawa karnego. W uza-
sadnieniu wyroku trybunał norymberski stwierdził, że „Statut MTW był wy-
razem prawa międzynarodowego obowiązującego w chwili jego układania
i jednocześnie był krokiem naprzód w jego rozwoju”22. Po procesie norym-
berskim, normy prawne w nim ustanowione znalazły swoje odzwierciedle-
nie w różnego rodzaju konwencjach23. Z biegiem czasu katalog zbrodni prze-
ciwko ludzkości został rozszerzony o zbrodnię apartheidu24. W preambule do
Międzynarodowej  konwencji  o zwalczaniu  i karaniu  zbrodni  apartheidu25,
Państwa-Strony podkreśliły, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod
względem swej wolności i swych praw oraz że prawa zawarte w Deklaracji
Praw Człowieka odnoszą się do wszystkich, bez względu na cechy ich różni-
cujące, takie jak:  rasa,  kolor skóry,  czy różnice narodowości.  Jednocześnie
w dokumencie potępiono wszelkie formy jakiejkolwiek segregacji  rasowej,
zobowiązując się tym samym do zapobiegania i zwalczania na terytoriach
podległych jurysdykcji Państw-Stron wszelkich praktyk o tym charakterze.
W załączniku do konwencji Państwa-Strony oświadczyły, że zbrodnia  apar-
theidu stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości (art. I). W art. II dokonano na-
tomiast jej  zdeQniowania,  zaliczając do niej:  czyny nieludzkie,  popełniane
w celu tworzenia lub utrzymywania przewagi jednej grupy rasowej nad ja-
kąkolwiek inną grupą rasową i systematycznego jej ciemiężenia poprzez od-
mawianie członkowi lub członkom grupy rasowej lub kilku grup rasowych
prawa do życia i wolności osobistej, przez zabójstwa popełniane na człon-
kach jednej lub kilku grup rasowych, przez wyrządzanie członkom grupy
lub kilku grup rasowych poważnej krzywdy cielesnej lub umysłowej przez
gwałcenie ich wolności lub godności bądź poddawanie ich torturom, okrut-
nemu, nieludzkiemu i upodlającemu traktowaniu albo karaniu, przez samo-
wolne zatrzymywanie i nielegalne więzienie członków grupy lub kilku grup
rasowych, rozmyślne narzucanie grupie lub kilku grupom rasowym warun-

22 L. Gardocki, op. cit., s. 13. 
23 Np. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz.U. z 1952, Nr 2, poz. 9), Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wo-
jennych i zbrodni  przeciwko ludzkości przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji  Narodów Zjednoczonych
dnia 26 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1970, Nr 26, poz. 208),  Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu i karaniu
zbrodni apartheidu przyjęta 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjedno-
czonych (Dz.U. z 1976, Nr 32, poz.poz. 186 i 187, z zał.)

24 A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 111.
25 Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu przyjęta dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją

3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1976, Nr 32, poz. 186 i 187, z zał.).
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ków życia mających spowodować ich całkowite lub częściowe wyniszczenie
Qzyczne, podjęcie legislacyjnych lub innych środków mających uniemożliwić
grupie lub kilku grupom rasowym uczestniczenie w życiu politycznym, spo-
łecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju i rozmyślne tworzenie warun-
ków uniemożliwiających pełny rozwój takiej grupy lub grup, w szczególno-
ści przez pozbawianie członków grupy lub kilku grup rasowych wolności
i podstawowych praw człowieka, a mianowicie prawa do pracy, prawa do
tworzenia  legalnych  związków  zawodowych,  prawa  do  nauki,  prawa  do
opuszczania swego kraju i powrotu do niego, prawa do posiadania obywa-
telstwa, prawa do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszka-
nia, prawa do wolności myśli i słowa oraz prawa do swobodnego tworzenia
pokojowych  zrzeszeń  i stowarzyszeń,   podejmowanie  wszelkich  środków,
w tym także legislacyjnych, zmierzających do podziału ludności według kry-
teriów rasowych przez tworzenie wydzielonych rezerwatów i gett dla człon-
ków grupy lub kilku grup rasowych, przez zakaz zawierania związków mał-
żeńskich  między  osobami należącymi  do  różnych grup rasowych i przez
wywłaszczanie nieruchomości należących do jednej lub kilku grup rasowych
albo do ich członków, wyzyskiwanie pracy członków jednej lub kilku grup
rasowych, w szczególności przez poddawanie ich pracy przymusowej, prze-
śladowanie organizacji lub osób przez pozbawianie ich podstawowych praw
i wolności z tego powodu, że są przeciwnikami apartheidu.

Konwencja nakłada obowiązek zapobiegania zbrodniom apartheidu i pod-
kreśla konieczność karania jej poprzez organy sądowe Państw – Sygnatariu-
szy, bądź poprzez Międzynarodowy Trybunał Karny26.

4. Międzynarodowe trybunału karne ad hoc

Niebagatelne znaczenie dla dalszej ewolucji zbrodni przeciwko ludzkości
miały prace podjęte w ramach międzynarodowych trybunałów karnych  ad
hoc.  Dzięki nim doszło do ujednolicenia katalogu czynów, które wpisywały
się w pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości.

4.1. Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej 
Jugosławii

Zgodnie z treścią art. 5 MTKJ za zbrodnie przeciwko ludzkości uznaje się
zbrodnie popełnione w związku z kon^iktem zbrojnym o charakterze mię-
dzynarodowym lub wewnętrznym skierowanym przeciwko ludności cywil-
nej, zaliczając do nich, takie czyny, jak: zabójstwo, eksterminacja, niewolnic-
two,  deportacja,  uwięzienie,  tortury,  zgwałcenie,  prześladowanie  na  tle
politycznym, rasowym i religijnym oraz inne nieludzkie czyny. W stosunku

26 A. Marek, op. cit., s. 112.
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zatem do katalogu zbrodni przeciwko ludzkości opracowanego przez trybu-
nał norymberski MTKJ dodał pojęcie kon^iktu zbrojnego o charakterze we-
wnętrznym skierowanego przeciwko ludności cywilnej, ponadto w pojęcie
zbrodni przeciwko ludzkości wpisano przestępstwo zgwałcenia.

Na  kanwie  sprawy  Prosecutor  v.  Tihmor  Blaskic27 MTKJ  podkreślił,  że
w skład deQnicji zbrodni przeciwko ludzkości  wchodzą dwa pojęcia  takie
jak: element strony przedmiotowej polegający na popełnieniu zbrodni, jako
części  zakrojonego,  bądź systematycznego ataku skierowanego przeciwko
ludności cywilnej i element strony podmiotowej,  czyli świadomość uczest-
nictwa w ataku28. Konieczną przesłanką zaistnienia tej zbrodni jest zamiar
oraz  element  strony  podmiotowej  właściwy  dla  jej  popełnienia.  Sprawca
musi zatem w sposób świadomy uczestniczyć w szeroko zakrojonym, albo
systematycznym ataku skierowanym przeciwko ludności cywilnej, nie istnie-
je jednak konieczność udowodnienia, że działał z zamiarem ataku na lud-
ność cywilną z pobudek religijnych, politycznych, czy rasowych. Tzw. mens
rea nie wymaga zatem, aby sprawca identyQkował się, czy był zwolennikiem
określonej ideologii,  polityki,  systemu, w imię których zostały popełnione
masowe zbrodnie29. Jest to podstawowy element różnicujący zbrodnię prze-
ciwko ludzkości od zbrodni ludobójstwa30 uznawaną za kwaliQkowaną po-
stać zbrodni przeciwko ludzkości.  Zbrodnia ludobójstwa wymaga bowiem
udowodnienia tzw. dolus specialis, wystarczy, aby sprawca zdecydował się na
uczestnictwo w realizacji ideologii, polityki lub systemu. Zatem dla przypi-
sania zbrodni ludobójstwa niezbędne jest kumulatywne spełnienie następu-
jących  warunków:  sprawca  świadomie  zgodził  się  na  przyjęcie  pełnionej
funkcji wynikającej ze współpracy z władzami kształtującymi określoną ide-
ologię, politykę,  system, sprawca otrzymał rozkaz wykonania określonego
działania, będącego wynikiem określonej ideologii,  polityki lub systemu31,
Konieczne będzie zatem udowodnienie, że celem działania sprawcy był spe-
cjalny zamiar wyniszczenia w całości lub w części określonej grupy: religij-
nej,  rasowej,  etnicznej,  narodowościowej32. Do zbrodni  ludobójstwa  MTKJ
ustosunkował  się  także  na  kanwie  sprawy  Prosecutor  v. Radislav  Krstić33,

27 The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Case No. IT-95-14,  The Prosecutor of the Tri-
bunal against Dario Kordic TihoPl also known as Tihomir Blaskic Mario Cerkez Ivan also known as Ivica Santic Pero
Skopljak Zlatko Aleksovski, www.icty.org/x/cases/blaskic/ind/en/bla-ii951110e.pdf, (dostęp: 18.09.2017).

28 Tłum.za M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek, op. cit., s. 417.
29 Wyrok Izby Procesowej z dnia 3 marca 2000r. w sprawie przeciwko Thimor Blaskic, tłum. za M. Królikowski, P. Wi-

liński, J. Izydorczyk, M. Znojek, op. cit., s. 415
30 A. Spychalska, Elementy zbrodni ludobójstwa, „Acta Erasmiana” 2014, Nr 6, s. 300.
31 M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek, op. cit., s. 415–416.
32 K. Wierczyńska, Hierarchia zbrodni w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 2016, Nr 1, s. 58.
33 The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Case No. It-98-33 The Prosecutor of the Tri-

bunal against Radislav Krstić, www.icty.org/x/cases/krstic/ind/en/krs-ii981102e.pdf (dostęp: 24.10.2017).
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stwierdzając,  że  „o  ludobójstwie  można  mówić  w przypadku  każdego
związku  przestępnego  podjętego  dla  zniszczenia  w całości  lub  w części
określonej grupy, jako takiej przy użyciu konkretnych środków. Dla spełnie-
nia dwóch elementów bezpośredniego zamiaru popełnienia ludobójstwa ko-
nieczne jest aby: czyn był wymierzony w grupę narodową, etniczną, rasową
lub religijną, czyn lub czyny były popełnione w celu zniszczenia tej grupy
w całości lub w części”34. Zbrodnia ludobójstwa jest uważana za wyspecjali-
zowaną postać zbrodni przeciwko ludzkości. Jednak w przypadku popełnie-
nia zbrodni przeciwko ludzkości sprawcy nie przypisuje się zamiaru specjal-
nego,  pomimo  tego,  że  przedmiotem  ochrony  obu  zbrodni  jest  życie
ludzkie35.

Elementem konstytutywnym zbrodni przeciwko ludzkości jest konieczność
udowodnienia oskarżonemu posiadania zamiaru oraz wiedzy i tzw. elementy
chapeau zbrodni, dzięki którym możliwe jest odczytanie jej w pełnym kontek-
ście36. Wspomniana już różnica pomiędzy zbrodnią ludobójstwa, a zbrodnią
przeciwko ludzkości  ma niebagatelne  znaczenie.  Trzeba zwrócić  uwagę na
przytoczone już stwierdzenie MTKJ, że sprawca zbrodni przeciwko ludzkości
nie  musi  identyQkować  się  z określoną  ideologią.  Nierzadko  sprawcy  tej
zbrodni są tylko biernymi wykonawcami rozkazów, nie mającymi odwagi ze
względu na zaistniałe okoliczności na wyrażenie swojego sprzeciwu. Często
też niefortunny splot wydarzeń pozostawia ich, bez możliwości dokonania in-
nego wyboru moralnego. Warto przy tym wspomnieć casus Drazena Erdemovi-
ca37, oskarżonego o popełnienie zabójstw, stanowiących zbrodnie przeciwko
ludzkości oraz pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych (art. 7 ust.138 w zw.
art. 539 lub art. 340 Statutu MTKJ)41. W czasie kon^iktu bałkańskiego Erdemovic
pełnił służbę w 10 Sabotażowym Oddziale Armii Bośniackich Serbów. Trudna
sytuacja życiowa ułatwiła mu decyzję o wstąpieniu do wojska. Na służbę w tej

34 Wyrok Izby Procesowej z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie Radislav Kristić, tłum. za M. Królikowski, P. Wiliński,
J. Izydorczyk, M. Znojek, op. cit., s. 464.

35 K. Wierczyńska, op. cit.,s. 58.
36 I. Kozak, Actus reus zbrodni przeciwko ludzkości w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej

Jugosławii, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne” 2015, Nr 6, s. 165.
37 The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Case No. It-96-22, The prosecutor of Tribunal

against Drazen Erdemovic, www.icty.org/x/cases/erdemovic/ind/en/erd-ii960529e.pdf (dostęp: 09.10.2017).
38 Art. 7 ust.1 statutu MTKJ: „osoba, która planuje, przygotowuje zleca, popełnia lub w inny sposób podżega

i pomaga, w planowaniu, przygotowaniu lub dokonaniu zbrodni (…) ponosi indywidualną odpowiedzial-
ność za tę zbrodnię”.

39 Art. 5 zawiera katalog zbrodni przeciwko ludzkości zaliczając do nich takie czyny, jak: zabójstwo, ekstermi-
nację, niewolnictwo, deportację, uwięzienie, tortury, zgwałcenie, prześladowanie na tle politycznym, raso-
wymi religijnym, oraz inne nieludzkie czyny.

40 Art. 3 dotyczy pogwałcenia praw i zwyczajów wojennych.
41 The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The Prosecutor of the Tribunal against Drazen

Erdemovic,  Case  No.  IT-96-22,  www.icty.org/x/cases/erdemovic/ind/en/erd-ii960529e.pdf,  (dostęp:
24.09.2017), także M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek, op. cit., s. 444.
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jednostce zdecydował się z uwagi na fakt, że nie walczyła ona na pierwszej li-
nii frontu i nie była bezpośrednio zaangażowana w zabijanie ludzi. Wszystko
się jednak zmieniło, gdy oddział Erdemovica został wytypowany do pełnienia
funkcji plutonu egzekucyjnego, mającego rozstrzelać m.in. Muzułmanów42 ze
zlikwidowanej enklawy ze Srebrnicy. Erdemovic sprzeciwił się wykonaniu roz-
kazu, jednak jego dowódca zagroził, że jeśli go nie wykona zostanie rozstrze-
lany wraz z muzułmańskimi jeńcami. W konsekwencji Erdemovic został oskar-
żony  m.in.  o dokonanie  zbrodni  przeciwko  ludzkości.  W trakcie  procesu
przed MTKJ przyznał się do zarzucanych mu czynów, powołując się przy tym
na działanie pod wpływem przymusu. Erdemovic argumentował swoje postę-
powanie zaistniałymi okolicznościami, które uniemożliwiły mu dokonanie in-
nego wyboru moralnego. Wyjaśniał: „Wojna się rozpoczęła i nie było już od-
wrotu. Tak samo było ze mną. (…) Jest mi bardzo przykro z powodu tego co
się stało, ale nie mogłem nic zrobić. Gdybym mógł, zrobiłbym to”43. Erdemovic
nie był zwolennikiem oQcjalnej ideologii, kolokwialnie można by stwierdzić,
że znalazł się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Jego przypa-
dek z różnych względów poddawany jest niejednoznacznym ocenom, czego
dali wyraz sędziowie rozpatrujący jego sprawę przed MTKJ, zgłaszając zdanie
odrębne, co do zakresu działania pod wpływem przymusu44. Pojawia się za-
tem pytanie: czy można go jednoznacznie zaklasyQkować, jako kata, czy może
poniekąd on sam stał się oQarą wojny? Odpowiedź na to pytanie nigdy nie bę-
dzie właściwa, w zależności od tego czy rozpatrywana będzie od strony oQar,
czy sprawcy, zawsze będzie zmuszała do re^eksji i wieloznacznych opinii.

Na kanwie sprawy Erdemovica z łatwością można dostrzec różnicę pomię-
dzy sprawcą zbrodni ludobójstwa, a zbrodni przeciwko ludzkości.

Zbrodnia  przeciwko  ludzkości  charakteryzuje  się  szeroko  zakrojonym
charakterem metod,  które  są  wykorzystywane  w trakcie  jej  dokonywania
oraz statusem oQar. MTKJ jednoznacznie stwierdził, że czyny nieludzkie no-
szące znamiona zbrodni przeciwko ludzkości stanowią część systematyczne-
go, albo szeroko zakrojonego ataku wymierzonego przeciwko ludności cy-
wilnej. Na systematyczny charakter działań składają się takie elementy, jak:
istnienie  politycznego  celu,  planu  według,  którego  przeprowadzany  jest
atak,  bądź  ideologii  sensu  largo  zakładającej  zniszczenie,  prześladowanie,
bądź osłabienie konkretnej społeczności, znaczna skala czynu zabronionego,

42 W konstytucji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii Muzułmanie otrzymali status narodu, dla-
tego też należy ten termin pisać dużą literą, w odróżnieniu od wyznawców religii islamskiej (B. Demick,
W oblężeniu. Życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy, Wołowiec 2014, s. 7).

43 www.youtube.com/watch?v=rAQp27mSTAM (dostęp 24.09.2017 r.).
44 A. Cassese,  Separate  and  dissenting  opinion  of  judge  Cassese,  www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/

en/erd-adojcas971007e.pdf, (dostęp: 16.10.2017).
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który jest wymierzony przeciwko grupie cywilów, nieustanne i wielokrotne
popełnienie związanych ze sobą czynów nieludzkich, przygotowanie, albo
wykorzystanie znaczących zasobów publicznych, prywatnych, wojskowych
lub innych, współpraca z politycznymi i wojskowymi przywódcami wyższe-
go szczebla przy określeniu oraz tworzeniu systematycznego planu. Jak pod-
kreśla Trybunał plan nie zawsze musi być zadeklarowany w jasny sposób,
ani nawet precyzyjnie określony, a przesłanki skali oraz systematyczności nie
muszą występować łącznie. Reasumując czyny nieludzkie będą uznawane za
zbrodnie przeciwko ludzkości, jeżeli takie elementy, jak skala i systematycz-
ność będą występowały, lecz nie koniecznie obie na raz. MTKJ odniósł się
także  do kryterium ilościowego w zakresie  liczby oQar  stwierdzając  przy
tym,  że  jest  to  znamię  nieostre  i nie  sposób zdeQniować go obiektywnie,
gdyż żadne dokumenty o charakterze międzynarodowym nie ustalają zapo-
ry od momentu przekroczenia, której czyn nosiłby znamiona zbrodni prze-
ciwko ludzkości.  Aspekt ludności  cywilnej  odnosi się natomiast do człon-
ków ruchu oporu i byłych żołnierzy, którzy w czasie popełnienia zbrodni nie
brali udziału w działaniach wojennych, z tego powodu, że opuścili armię,
złożyli broń, albo stali się niezdolni do walki na skutek poniesionych ran lub
pozbawienia wolności.  Określając oQarę,  jako osobę cywilną w momencie
popełnienia zbrodni należy wziąć pod uwagę jej konkretną sytuację, nie zaś
jej status.

4.2. Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy
Podobnie pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości  zostało zinterpretowane

przez MTKR. Przepis art. 3 Statutu MTKR do katalogu zbrodni przeciwko
ludzkości zaliczył: zbrodnie, popełnione jako część szeroko zakrojonego lub
systematycznego ataku na jakąkolwiek ludność cywilną, dokonaną na grun-
cie narodowym, politycznym, etnicznym, rasowym lub religijnym. W pojęcie
zbrodni przeciwko ludzkości w tym znaczeniu wpisują się zatem takie czy-
ny, jak: zabójstwo, eksterminacja, niewolnictwo, deportacja, uwięzienie, tor-
tury,  zgwałcenie, prześladowanie na tle  politycznym, rasowym lub religij-
nym, inne nieludzkie czyny.

Zgodnie z interpretacją przyjętą przez MTKR czyn jest nieludzki z natu-
ry, wówczas gdy: powoduje ogromne cierpienie, poważne uszkodzenie ciała,
zdrowia psychicznego, albo Qzycznego, czyn jest popełniony w ramach sze-
roko zakrojonego, bądź systematycznego ataku, wymierzony jest przeciwko
ludności cywilnej i został popełniony z powodu dyskryminacji narodowej,
politycznej,  etnicznej,  rasowej lub religijnej45. Jednocześnie MTKR dokonał

45 Jean Paul Akayesu, sygn. sprawy ICTR-96-4, tłum. za M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek,
op. cit., s. 545.
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interpretacji pojęcia „ludność cywilna”, stwierdzając, podobnie zresztą, jak
MTKJ, że dotyczy on osób nie biorących bezpośredniego udziału w działa-
niach wojennych, ale również członków sił zbrojnych, którzy złożyli  broń,
osób, które stały się niezdolne do walki wskutek odniesionych ran, pozba-
wienia wolności lub z jakiegokolwiek innego powodu46.

5. Przemoc seksualna jako zbrodnia przeciwko ludzkości
Dokonując  szczegółowej  analizy  pojęcia  zbrodni  przeciwko  ludzkości

w brzmieniu przyjętym przez MTKJ oraz MTKR zauważyć trzeba, że w ich
skład zaliczone zostało przestępstwo zgwałcenia.  Do momentu powołania
międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc przemoc seksualna nie była
zaliczana do katalogu zbrodni przeciwko ludzkości,  nie wspominał o nich
także  MTW. Patrzono na  nią  przez  pryzmat  zła  koniecznego,  „produktu
ubocznego wojny”47. Jednak na skutek tragicznych wydarzeń w byłej Jugo-
sławii, czy w Rwandzie zmieniło się spojrzenie na tę kategorię przestępstw.
Zmiana stanowiska podyktowana została skalą naruszeń prawa międzyna-
rodowego, co z kolei wpłynęło na fakt, że przestępstwa seksualne przestały
być taktowane w kategoriach czynu dodatkowego. Trybunały karne  ad hoc
stanęły przed obliczem olbrzymiego problemu interpretacyjnego dotyczące-
go pojęcia przemocy seksualnej,  która wcześniej ujmowana była w sposób
bardzo  ogólnikowy.  Przełomem  w traktowaniu  tej  kategorii  przestępstw
okazała się sprawa Prosecutor v. Akayesu48, w której MTKR dokonał interpre-
tacji pojęcia przemocy seksualnej, uznając ją tym samym za zbrodnię mię-
dzynarodową. MTKR zdeQniował także pojęcie zgwałcenia akcentując przy
tym, że jest to Qzyczna, popełniona w warunkach przymusu napaść o cha-
rakterze seksualnym. Zdaniem MTKR zgwałcenie wchodzi w zakres pojęcia
przemocy seksualnej i jest  popełnione w ramach szeroko zakrojonego lub
systematycznego  ataku,  przeciwko  ludności  cywilnej.  Jego  powodem  jest
wszelka dyskryminacja: narodowa, etniczna, polityczna, rasowa lub religij-

46 Tłum. za M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek,op. cit., s. 546.
47 A. Domagała, Ściganie i karanie sprawców gwałtu i przemocy seksualnej podczas kon[iktów zbrojnych po zakończe-

niu zimnej wojny, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2011 r., Nr 12, s. 211.
48 Jean Paul Akayesu był z wykształcenia nauczycielem pełniącym funkcję burmistrza gminy Taba. Do jego

obowiązków należało m.in. sprawowanie nadzoru nad policją i żandarmerią oraz zapewnienie przestrzega-
nia prawa i administracji. W okresie sprawowania przez niego funkcji burmistrza na terytorium gminy Taba
doszło do wymordowania ponad 2000 członków plemienia Tutsi. Z uwagi na rozmiar popełnionych zbrod-
ni MTKJ uznał, że musiał on wiedzieć o dokonanych czynach. Przypisano mu ponadto wydanie rozkazu
wymordowania inteligencji i osób wpływowych, dokonywania zatrzymań, przeszukań i przesłuchań. Pro-
kurator postawił mu zarzut indywidualnej odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności przełożone-
go. Uznano go winnym m.in.  popełnienia zbrodni ludobójstwa i zbrodni  przeciwko ludzkości.  Interna-
tional  Criminal  Tribunal  for  Rwanda,  Prosecutor  of  the  Tribunal  against  Jean  Paul  Akayesu,
unictr.unmict.org/sites/unictr.org/Qles/case-documents/ictr-96-4/indictments/en/970617.pdf.pdf,
(dostęp: 09.10.2017).
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na, zmierzająca do potwierdzenia dominacji nad przeciwnikiem. Co istotne,
Trybunał zauważył, że zgwałcenie jest formą agresji  i głównego elementu
zbrodni agresji nie da się oddać przy pomocy mechanicznego opisu przed-
miotów i części ciała. Podkreślił przy tym, że w skład przemocy seksualnej
wchodzi  każda czynność  o charakterze  seksualnym,  której  dopuszcza  się
sprawca w warunkach przymusu. Przemoc seksualna nie ogranicza się przy
tym do Qzycznego naruszenia  integralności  ludzkiego  ciała,  ale  obejmuje
także czyny o charakterze seksualnym, które nie wymagają penetracji,  ani
nawet Qzycznego kontaktu49.

Przestępstwa natury seksualnej  w sposób  systematyczny były  masowo
dokonywane na terytoriach ogarniętych wojną jugosłowiańską. Charaktery-
zowały  się  umyślnością,  a ich  celem  było  upokorzenie  całej  wspólnoty50.
Gwałty wpisywały się bratobójczą walkę i stanowiły narzędzie upokorzenia,
potwierdzenia  supremacji  strony  silniejszej.  Pierwszą  osobą,  która  oczy
światowej opinii publicznej skierowała na okrucieństwa gwałtów dokonywa-
nych przez Serbów na Muzułmanach był specjalny wysłannik ONZ – Tade-
usz Mazowiecki51. W raportach adresowanych do ONZ wielokrotnie zwracał
uwagę na dramatyczną sytuację praw człowieka w byłej  Jugosławii,  dużo
uwagi poświęcał sytuacji kobiet, które były wielokrotnie gwałcone i podda-
wane  innym  przestępstwom  natury  seksualnej.  Prowadząc  dochodzenie
w sprawie  rozpowszechnionych wypadków gwałtów Mazowiecki alarmo-
wał: „Gwałty to wykorzystywanie przemocy i władzy w celu upokorzenia,
zhańbienia, poniżenia i zastraszenia oQary. We wszystkich swoich raportach
Specjalny  Sprawozdawca  podkreślał  różnorodność  metod,  używanych
w celu czyszczenia etnicznego. Jak to już zostało stwierdzone, gwałt jest tyl-
ko jedną z tych metod. W tym kontekście gwałt jest używany nie tylko jako
atak skierowany przeciwko pojedynczej oQerze, ale ma upokorzyć, zhańbić,
poniżyć  i zastraszyć  całą  grupę  etniczną.  Istnieją  wiarygodne  doniesienia
o publicznych gwałtach, na przykład na oczach całej wioski, które miały na
celu zastraszenie ludności i wymuszenie ucieczki na całej grupie etnicznej”52.

49 Tłum. za M. Królikowski P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek, op. cit., s. 548–549.
50 I. Kozak, op. cit., s. 175–176.
51 W 1992 r. na mocy decyzji Komisji Praw Człowieka ONZ Tadeusz Mazowiecki został powołany na funkcję

Specjalnego Sprawozdawcy. Jego zadaniem było odbycie misji do wszystkich krajów byłej Jugosławii i przy-
gotowanie raportów o sytuacji praw człowieka w tym rejonie.

52 T. Mazowiecki,  Raport o sytuacji w dziedzinie praw człowieka na terytorium byłej Jugosławii, złożony przez Tade-
usza Mazowieckiego, Specjalnego Sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka na podstawie rezolucji Komisji 1992/S-1/1
z 14 sierpnia 1992 r. Sytuacja Praw człowieka na terytorium byłej Jugosławii. Raport przedstawiony 10 lutego 1993 r.
przed Komisja Praw Człowieka i opublikowany przed nią pod sygnaturą E/CN.4/1993/50, [w:] Poznańskie Centrum
Praw Człowieka. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej
Jugosławii, Poznań – Warszawa 1993, s. 123. 
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Jedną ze spraw na kanwie której  MTKJ dokonał zdeQniowania pojęcia
zgwałcenia i przemocy seksualnej była sprawa prosecutor v. Kunarac53, Kovac 54

i Vukovic55.  Oskarżeni  wchodzili  w skład  sił  serbskich  biorących  udział
w walce z Muzułmanami, które toczyły się w okolicach miasta Foca. W trak-
cie trwania walk oQarami szczególnego rodzaju były dziewczęta i kobiety
przetrzymywane  w specjalnych obozach w których  dokonywano regular-
nych gwałtów. MTKJ stwierdził,  że elementem konstytutywnym przestęp-
stwa zgwałcenia jest  istnienie  elementu siły,  przymusu,  zastraszenia,  albo
podjęcia czynu bez zgody oQary. Zatem dla przyjęcia, że dany akt seksualny
stanowi zbrodnię zgwałcenia konieczne jest spełnienie kumulatywnie nastę-
pujących przesłanek:

• czynności seksualnej towarzyszy przemoc lub groźba jej użycia wobec
oQary lub osoby trzeciej,

• czynności seksualnej towarzyszy przemoc lub inne określone okolicz-
ności, które czynią oQarę bezbronną lub okoliczności w wyniku, któ-
rych nie może ona w sposób wyraźny wyrazić swojego sprzeciwu.

W aspekcie zgody na odbycie aktu seksualnego MTKJ zaakcentował, że
ma ona zostać wyrażona w sposób dobrowolny, z własnej woli oQary, oce-
nioną w odniesieniu do określonych okoliczności56.

Co niezmiernie istotne, MTKJ zwrócił uwagę na okoliczność, że oQarami
gwałtów mogą być nie tylko osoby płci żeńskiej, ale także chłopcy, czy doro-
śli mężczyźni57.

6. Zbrodnia przeciwko ludzkości w Rzymskim Statucie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego
Prace podjęte w ramach MTW, a później trybunałów karnych ad hoc miały

niebagatelne znaczenie dla obowiązującego dzisiaj Rzymskiego Statutu Mię-
dzynarodowego Trybunału Karnego58. Pierwszego stałego sądu międzynaro-

53 Dragoljub Kunrac był szefem jednostki zwiadowczej Armii Bośniackich Serbów. Został oskarżony o stoso-
wanie tortur, zgwałceń, stanowiących pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych oraz zbrodnię przeciwko
ludzkości, samodzielnie lub pomagając podległym mu żołnierzom, niewolnictwa stanowiącego zbrodnię
przeciwko ludzkości.

54 Radomir Kovac  był  zastępcą szefa Policji  Armii  Serbów Bośniackich,  szefem Paramilitarnych Jednostek
w mieście Foca, zniewolił 4 Kobiety, traktując je jak swoją własność, 2 pozostałe przetrzymywał w swoim
mieszkaniu przez okres 4 miesięcy, przez co dopuścił się popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości.

55 Zoran Vukovic, zastępca szefa policji Wojskowej Armii Serbów Bośniackich, uprowadził i zgwałcił 15 letnią
dziewczynę, wiedząc, że nie wyraża ona zgody na odbycie stosunku seksualnego, co stanowi pogwałcenie
praw i zwyczajów wojennych oraz zbodnię przeciwko ludzkości. The International Criminal Tribunal for
еth  former Yugoslavia, Case No: IT-96-23-I, ТThe Prosecutor of the ribunal against Dragan Gagovic Gojko Janko-

мvic  Janko  Janjic  Rado ir  Kovac  Zoran  Vukovic  Dragan  Zelenovic  Dragoljub  Kunarac  Radovan  Stankovic,
http://www.icty.org/x/cases/stankovic/ind/en/foc-1ai991007e.htm (dostęp: 09.10.2017).

56 Tłum. za M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek, op. cit., s. 473.
57 I. Kozak, op. cit., s. 174–176.
58 W skrócie: RSMTK.
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dowego o uniwersalnej jurysdykcji w zakresie zbrodni międzynarodowych59.
MTK jest sądem właściwym dla osądzenia czynów popełnionych przez oso-
by Qzyczne, bez względu na obywatelstwo, miejsce popełnienia czynu oraz
funkcji piastowanych w danym państwie60. Warto także zwrócić uwagę na
zasadę komplementarności zgodnie z którą MTK jest właściwy kiedy dane
państwo nie  chce,  bądź nie  może osądzić  sprawcy61. Jak trafnie  zauważa
H.-W. Bussmann w wyniku ustanowienia  MTK doszło  do zlikwidowania
tzw. „luki bezkarności” w obszarze odpowiedzialności za popełniane zbrod-
nie o charakterze międzynarodowym62. Jurysdykcja MTK rozciąga się  na:
zbrodnie  ludobójstwa,  zbrodnie  przeciwko  ludzkości,  zbrodnie  wojenne,
zbrodnie agresji. Zgodnie z treścią art. 7 Statutu MTK zbrodnią przeciwko
ludzkości jest czyn popełniony w ramach rozległego lub systematycznego,
świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej polegający na
zabójstwie, eksterminacji, niewolnictwie, deportacji lub przymusowym prze-
mieszczaniu ludności, uwięzieniu lub inne, dotkliwym pozbawieniu wolno-
ści Qzycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego,
torturach, zgwałceniu, niewolnictwie seksualnym, przymusowej prostytucji,
wymuszonej ciąży, przymusowej sterylizacji oraz jakiekolwiek innej formie
przemocy  seksualnej  porównywalnej  wagi;  prześladowanie  jakiejkolwiek
możliwej do zidentyQkowania grupy lub zbiorowości z powodów politycz-
nych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci (gen-
der), lub z innych powodów powszechnie uznanych za niedopuszczalne na
podstawie prawa międzynarodowego,  w związku z jakimkolwiek czynem
objętym jurysdykcją Trybunału, wymuszone zaginięcia osób; zbrodnia apar-
theidu; inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące
ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicz-
nego lub Qzycznego.”

Wzorem MTKJ oraz MTKR, Statut MTK dokonuje wyraźnego rozdziału
zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości. Dokładnej analizy zna-
mion  poszczególnych  zbrodni  międzynarodowych  należy  dokonywać
w oparciu o tzw. elementy zbrodni, zawierające dokładne uszczegółowienie
charakteru czynów podpadających pod deQnicję określonej zbrodni między-
narodowej.

59 E. Zielińska, Wstęp [w:] E. Zielińska (red. nauk.), Międzynarodowy Trybunał Karny. USA i UE: dwa różne podej-
ścia, OQcyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 7.

60 E. Zielińska, op. cit., s. 7.
61 Ibidem.
62 H.-W. Baussmann, Międzynarodowy Trybunał Karny – perspektywa europejska, [w:] E. Zielińska (red. nauk.), op.

cit., s. 109.
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7. Brak przedawnienia
Ciężar gatunkowy zbrodni przeciwko ludzkości uzasadnia wprowadze-

nie regulacji zakazującej przedawnienie tego rodzaju czynów. Należy zgo-
dzić się z Z. Papierkowskim, że instytucja przedawnienia jest usprawiedli-
wiona psychiką społeczną63. Upływ czasu wpływa bowiem niekorzystnie na
środki dowodowe, prowadzi do zatarcia śladów przestępstwa przez co prze-
prowadzenie procesu karnego często jest niemożliwe64. Istnieją jednak czyny,
których ukaranie jest wręcz moralnym obowiązkiem społeczności międzyna-
rodowej, do tych czynów bez wątpienia należy zbrodnia przeciwko ludzko-
ści.  W preambule  do  konwencji  o niestosowaniu  przedawnienia  wobec
zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości65, Państwa-Strony oświad-
czyły, że zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości są najcięższymi
zbrodniami  w prawie  międzynarodowym.  Stwierdziły,  że  stosowanie  do
zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości zasad prawa wewnętrznego
odnoszących się do terminu przedawnienia zwykłych zbrodni jest przedmio-
tem poważnego zaniepokojenia światowej opinii publicznej, gdyż uniemoż-
liwiają ściganie i karanie osób odpowiedzialnych za te zbrodnie. Państwa-
-Strony uznały zatem za konieczne i uzasadnione potwierdzenie w prawie
międzynarodowym,  że  nie  ulegają  przedawnieniu  zbrodnie  wojenne
i zbrodnie przeciwko ludzkości.  Do czasu ustanowienia konwencji proble-
matyka  przedawnienia  za  zbrodnie  międzynarodowe  nie  została  ujęta
w żadnej  deklaracji,  czy  konwencji.  Zgodnie  z treścią  art.  I b  Konwencji
zbrodnia przeciwko ludzkości obejmuje czyny popełnione w czasie wojny
lub pokoju, które zostały wymienione w Statucie MTW oraz potwierdzone
przez rezolucje ZO ONZ, ale także dotyczy takich czynów jak wysiedlanie
wskutek zbrojnego ataku lub okupacji, czy też nieludzkie czyny wynikające
z polityki  apartheidu. W komentowanym przepisie obok zbrodni przeciwko
ludzkości wymieniono także zbrodnię ludobójstwa, która w piśmiennictwie
uznawana jest za kwaliQkowaną postać zbrodni przeciwko ludzkości. Kwe-
stia wymiaru kary za dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni
ludobójstwa pozostawiona została Państwom-Stronom w momencie jej im-
plementacji do wewnętrznych porządków prawnych własnych państw66.

63 Z. Papierkowski, Sumienie świata wobec przedawnienia zbrodni hitlerowskich, „Palestra” 1965, Nr 9/2 (86), s. 10.
64 Ibidem.
65 Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości przyjęta przez

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1970, Nr 26, poz.
208).

66 D. Dróżdż, Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, OQcyna Wolters Kluwer business, War-
szawa 2010, s. 76.
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8. Podsumowanie
Ludność cywilna nie zawsze pozostawała pod należytą ochroną przepi-

sów prawnych. Zanim doszło do wyodrębnienia z katalogu zbrodni wojen-
nych – zbrodni przeciwko ludzkości, podstawową ochronę zapewniano lu-
dziom podczas trwania kon^iktów zbrojnych, pozostawiając ich bez ochrony
w okresie pokoju. Z biegiem lat, zwłaszcza po wydarzeniach II w.ś. zdecydo-
wano się na zmianę tego stanowiska. Ogrom zbrodni zaskoczył całą między-
narodową społeczność. Zbrodnia ta od czasów MTW przeszła istotną ewolu-
cję.  Początkowo  zaliczana  do  zbrodni  wojennych,  na  skutek  tragicznych
wydarzeń  dokonywanych  na  ludności  cywilnej  doczekała  się  odrębnego
miejsca wśród zbrodni międzynarodowych. Olbrzymi wpływ na jej kształt
miały trybunały karne ad hoc, dzięki którym do katalogu zbrodni przeciwko
ludzkości wpisano czyny natury seksualnej. Zbrodnie międzynarodowe nie
mogą pozostawać bezkarne, burzą one podstawowe fundamenty funkcjono-
wania społeczeństw, a wszystkie państwa winny być zainteresowane w uka-
raniu sprawców tego rodzaju czynów67. Międzynarodowa opinia publiczna
często jednak pozostaje głucha na dokonywane zbrodnie, a przecież wielu
z nich można było uniknąć. Niechlubnym przykładem może być lekceważe-
nie przez ONZ raportów T. Mazowieckiego, odnośnie nasilających się ata-
ków względem ludności cywilnej na terytorium byłej Jugosławii. Szczegól-
nie niepokojące sygnały napływające od Specjalnego Sprawozdawcy spotkały
się ze zobojętnieniem, a przecież wiele istnień ludzkich mogło zostać urato-
wanych. Znamiennym przykładem pozostają przy tym losy Muzułmanów ze
Srebrnicy. Jeszcze 29 lipca 1993 r. w liście do Sekretarza Generalnego ONZ
Mazowiecki apelował: „list ten jest wynikiem moich obaw o ludzi żyjących
w „strefach bezpieczeństwa” w Bośni  i Hercegowinie  oraz tysięcy wysie-
dleńców, którzy szukali tam schronienia. Uważam, że ich podstawowe pra-
wa są nieustannie łamane i że w szybkim tempie padną oni oQarą katastrofy
(…)”, czas pokazał jak prorocze okazały się to słowa68.

67 T.A. Saeid,  Ewolucja prawa międzynarodowego w aspekcie  zbrodni  wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości,
„Zeszyty naukowe WSFiP” 2015, Nr 2, s. 34.

68 T. Mazowiecki,  List Specjalnego Sprawozdawcy do Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie sytuacji w dziedzinie
praw człowieka w byłej Jugosławii z 29 lipca 1993 r., [w:] Poznańskie Centrum Praw Człowieka. Instytutu Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk, op. cit., s. 256–258.
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Judyta Michlińska

RWANDA PONAD 20 LAT PO LUDOBÓJSTWIE 
– ANALIZA PRZEMIAN

RWANDA ABOVE 20 YEARS AFTER GENOCIDE 
– ANALYSIS OF CHANGES

Summary
Rwanda is a small country in east-central Africa, whose main citizens are

Hutu and Tutsi. For many years, in^uenced by the manipulation of Belgium,
who was Rwanda's colonialist, they have been competing with each other for
authority. This situation in 1994 led to the crime of genocide. Around 800,000
people (mostly Tutsi) were murdered within 100 days.

Due to destroyed infrastructure of the justice system and the scale of this
crime it was impossible to judge all people accused of it by the general juris-
diction. It  was  the  main  reason  why  Rwanda's  government  established
Gacaca courts (alternative form of jurisdiction).

After the genocide in Rwanda, the biggest challenge for the country was
to Qnd a way to reunite its nation. President Paul Kagame e`ectively contrib-
uted to the adoption of the new constitution, economic development and the
dissemination of education (especially among women). Important part of his
role was and still is also to emphasize the memory of the victims as well as
to make people remember about the cruelty of the crime.

keywords: Rwanda, genocide, Hutu, Tutsi, Gacaca, Paul Kagame

Choć jakbyś mnie zapytał, czy jestem pewien, że to wszystko się nie
powtórzy, nie wiem co bym Ci odpowiedział.

Taksówkarz Paul, Rwanda 1996 r.1

1. Wstęp
Rwanda jest  niewielkim państwem usytuowanym na kontynencie afry-

kańskim. Naród rwandyjski przez lata, na skutek manipulacji politycznych
kolonizatora,  utrzymywał  sztuczny podział  społeczeństwa na:  Hutu,  Tutsi

1 P. Kraśko, W stanie wojny. Rwanda, Wydawnictwo G+J, Warszawa 2012.
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i Twa.  Narastające  wśród  obywateli  poczucie  nierówności  doprowadziło
w 1994 roku do ludobójstwa. W ciągu 100 dni zamordowanych zostało około
800 tysięcy ludzi.

Po upływie ponad 20 lat od tych tragicznych wydarzeń Rwanda jest jed-
nym  z  najszybciej  rozwijających  się  państw  afrykańskich,  o największym
udziale  procentowym kobiet  w parlamencie  (ponad 60%),  z silnym przy-
wódcą strzegącym pamięci historycznej.

Należy jednak zastanowić  się  nad tym,  czy zastosowana alternatywna
forma dochodzenia sprawiedliwości oraz wdrażane zmiany są wystarczają-
cym czynnikiem sprzyjającym procesowi jednoczenia się narodu i gwarancją
bezpieczeństwa wewnętrznego i pokoju społecznego.

2. Rwanda – rys historyczny (do 1994 roku)
Rwanda to kraj  usytuowany w środkowo-wschodniej  części  Afryki  za-

mieszkany przez ok. 12 mln ludzi2, który swoją wielkością zbliżony jest do
województwa lubelskiego (pow. lądowa – 24 668 km2,  pow. wodna – 1 670
km2)3. Ze względu na położenie geograQczne określany jest często „sercem
Afryki” bądź „krainą tysiąca wzgórz”.

Według  wielu  źródeł  mieszkańców  Rwandy  podzielić  można  na  trzy
grupy  etniczne:  Hutu,  Tutsi  i Twa4.  Geneza  ich  pochodzenia  od  zawsze
wzbudza wiele kontrowersji,  zarówno wśród naukowców badających losy
tego państwa, jak i wśród obywateli. Według teorii etnicznej przedstawiciele
każdego z ludów przybyli z innego rejonu kontynentu i reprezentowali od-
mienną kulturę. Inna z teorii mówi o tym, że podział etniczny jest sztucz-
nym  tworem  kolonizatorów,  który  miał  ułatwić  sprawowanie  władzy  na
podległym terenie dzięki metodzie „dziel i rządź”. Według jej zwolenników
ewentualne różnice Qzyczne między przedstawicielami danych grup (na któ-
re  zwrócili  uwagę  europejscy  badacze),  należałoby  tłumaczyć  podziałem
społecznym na „kasty”, w obrębie których przez wiele lat następował dobór
płciowy5.

Niezależnie czy Hutu, Tutsi i Twa zostałyby sklasyQkowane jako grupa
etniczna, klasa społeczna, plemię czy kasta, tworzyły one jedno społeczeń-
stwo o czym świadczy między innymi posługiwanie się tym samym języ-
kiem czy wyznawanie tej samej religii a co się z tym wiąże wspólnota kultu-
rowa.  Nawet  jeśli  podczas formowania  się  państwowości  Rwandy istniały

2 Co czyni ją jednym z najbardziej zaludnionych krajów kontynentu afrykańskiego.
3 www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/rw.html, (dostęp: 18.02.2018).
4 Najliczniejszą grupą są Hutu, którzy stanowią ponad 80% populacji, najmniej liczną grupą są Twa – w gra-

nicach 1%.
5 P. Rusesabagina, T. Zoellner, Zwykły Człowiek, Wydawnictwo Duc In Altum, Warszawa 2008, s. 39.
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między nimi różnice etniczne, to z czasem ewoluowały one w stronę różnic
wynikających ze statusu majątkowego deQniowanego przez liczbę posiada-
nego bydła. Hierarchia, jaka się w ten sposób ukształtowała, przedstawiała
się następująco: kastę najwyższą, czyli odpowiednik europejskiej arystokra-
cji, reprezentowali Tutsi jako ludy pasterskie; niższą i biedniejszą kastę, sta-
nowiły ludy rolnicze czyli Hutu, a najsłabszą pozycję miało plemię6 Twa.

Na skutek ruchów kolonizacyjnych pod koniec XIX wieku Rwanda znala-
zła się pod władzą Niemiec, jednak zwierzchnictwo niemieckie nie przynio-
sło większych zmian w funkcjonowaniu państwa. Zaangażowanie koloniza-
tora  przejawiało  się  raczej  wspieraniem  działań  podejmowanych  przez
lokalne władze w celu utrzymania stabilności i pokoju, aniżeli ingerowaniem
w wewnętrzne relacje obywateli7.  Sytuacja uległa zmianie, gdy w czerwcu
1922 roku, za oQcjalnego zwierzchnika Rwandy na mocy postanowień Rady
Ligii uznano Belgię8.  Belgowie hołdowali wspomnianej już zasadzie „dziel
i rządź”, chcieli utrzymać władzę w kraju poprzez wykorzystanie zastanych
już w społeczeństwie animozji, dzięki czemu mogli zminimalizować wyko-
rzystanie środków własnych. Przy użyciu technik manipulacyjnych prowa-
dzili do eskalacji kon^iktów wewnętrznych między Hutu i Tutsi. Dotyczyły
one głównie dostępu do edukacji czy władzy, ograniczanego dla przedstawi-
cieli ludów rolniczych ze względu na ich status. Przez 20 lat kolonizator fa-
woryzował Tutsi  pozwalając na jeszcze większą marginalizację  Hutu oraz
odbierając  im  możliwość  zmiany  statusu  społecznego9.  Jest  to  też  okres,
w którym szerzy się  teoria  mówiąca o różnicach w wyglądzie  Qzycznym
między Hutu a Tutsi. W celu poparcia tego twierdzenia dowodami sprowa-
dzono belgijskich uczonych realizujących wątpliwe naukowo badania, mają-
ce dowieść, że obywateli Rwandy stanowią przedstawiciele różnych grup et-
nicznych.  W efekcie  tych  działań  wprowadzono  dowody  tożsamości,  na
których zaznaczano przynależność do Hutu bądź Tutsi. Zjawisko to w inte-
resujący sposób opisał autor książki Zwykły Człowiek: „A oto do jakiego sza-
leństwa  to  doprowadziło.  Przysłano  do  Ruandy  naukowców  belgijskich
z miarkami w rękach. Stwierdzili oni, że typowy nos Tutsi jest o co najmniej
dwa i pół milimetra dłuższy niż typowy nos Hutu. To „naukowe” uzasad-

6 Ponieważ nie ma deQnicji jednoznacznie klasyQkującej Hutu, Tutsi i Twa jako kastę, plemię lub grupę et-
niczną, a wszystkie te pojęcia występują w literaturze tematu, na potrzeby niniejszego artykułu będą one
stosowane zamiennie.

7 J. Czekanowski,  W głąb lasów Aruwimi. Dziennik Wyprawy do Afryki Środkowej, Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze, Wrocław 1958, s. 16.

8 J. Bar, Rwanda. Historia państw świata w XX i XXI wieku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2013, s. 64–67.
9 Status społeczny Hutu mógł się zmienić jeśli wszedł on w posiadanie bydła – taka sytuacja mogła mieć

miejsce w dwóch przypadkach: kiedy Hutu dzierżawił bydło od Tutsi, potomstwo dzierżawionego bydła
stawał się własnością wspólną, lub gdy Hutu wykazał się wyjątkowymi cnotami na polu walki.
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nienie teorii ras doprowadziło nas bezpośrednio do chwili, którą można na-
zwać szczególnie ciemnym paciorkiem na naszym narodowym naszyjniku,
czyli do roku 1933. Wtedy to wszyscy mieszkańcy Ruandy otrzymali dowo-
dy osobiste zwane książeczkami, które określały ich rasę. Wiele lat później
dla tysięcy ludzi dokumenty te stały się wyrokami śmierci”10.

Opisane powyżej zdarzenia tj. przejęcie władzy w Rwandzie przez Bel-
gię,  faworyzowanie  Tutsi  oraz  stygmatyzowanie  Hutu  przyczyniły  się  do
rozwoju dwóch procesów społecznych w drugiej połowie XX wieku. Pierw-
szy z nich związany był z Tutsi,  którzy jako lepiej  wykształceni,  a dzięki
temu świadomi obywatele  obserwując  ruchy niepodległościowe w innych
państwach afrykańskich zaczęli postulować przywrócenie Rwandzie suwe-
renności.  Drugi proces dotyczył Hutu,  którzy w buncie „arystokracji” do-
strzegli swoją szansę na wyzwolenie się ze społecznego marazmu11. Reakcja
kolonizatora  była  natychmiastowa.  Dążąc  do  ochrony  swoich  wpływów
przekierował swoje wsparcie dla Tutsi w stronę Hutu, przypisując im domi-
nującą rolę w kraju oraz dając nieme przyzwolenie na mordowanie przedsta-
wicieli ludu pasterzy w ramach odwetu (za lata w jakich doświadczali ogra-
niczeń i pogardy).

W efekcie, w roku 1959, wybuchła wojna domowa, która pochłonęła 20
tysięcy oQar Tutsi, a ponad 100 tysięcy przedstawicieli tego plemienia emi-
growało na tereny Ugandy, Tanzanii i Zairu. Rozpoczęły się wieloletnie dzia-
łania partyzanckie. Uciekinierzy nie chcieli pogodzić się z koniecznością ży-
cia na obczyźnie, zaczęli zatem organizować najazdy odwetowe na Hutu, ci
zaś mścili się na Tutsi pozostających w Rwandzie.

W 1961 roku doszło do tzw. „Puczu w Gitaramie”, którego efektem było
ogłoszenie upadku monarchii i powstanie republiki. W sierpniu następnego
roku władze Rwandy z prezydentem Georgem Kayibanda na czele państwa
proklamowały niepodległość. Belgia zajęta utratą wpływów w Zairze (naj-
ważniejszy obszar wpływów kolonialnych tego kraju) nie podjęła żadnych
środków zapobiegawczych12.

Niestety do roku 1973, kiedy to w wyniku zamachu stanu władzę objął
generał Juvénal Habyarimana,  w kraju panował  chaos.  Tutsi  doświadczali
przemocy nawet z ramienia służb oQcjalnie reprezentujących struktury pań-
stwowe takich jak milicja. Znajdowali się zatem w permanentnym niebezpie-
czeństwie. Wraz z rządami Habyarimany, który ugruntował władzę po stro-
nie  Hutu  na  blisko  20  lat,  doszło  do  względnego  ustabilizowania  się

10 J. Bar, op. cit., s. 88.
11 J. Bar, Po ludobójstwie. Państwo i społeczeństwo w Rwandzie 1993–2012, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013,

s. 54.
12 Ibidem, s. 53–53.
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wewnętrznej sytuacji.  Prezydent sprawował władzę w sposób autorytarny,
co pozwoliło na ustanowienie nowego porządku, w ramach którego tak dłu-
go jak lud pasterzy nie domagał się prawa do ingerowania w sprawy pań-
stwowe, mógł w miarę stabilnie funkcjonować. Nie zaprzestano całkowicie
szykan i prześladowania, ale znacznie osłabł poziom przemocy generowanej
przez zachowania Hutu.

W roku 1990 na rwandyjskim terytorium pojawił się Rwandyjski Front
Patriotyczny13.  Była  to  organizacja  militarna  zrzeszająca  uchodźców  Tutsi
znajdujących schronienie w Ugandzie. Pomoc w sformułowaniu, wyszkole-
niu  i wyposażeniu  RPF  była  wyrazem  wdzięczności  Y. Museveniego  za
wsparcie jakiego imigranci udzielili armii partyzanckiej przy obaleniu rzą-
dów prezydenta M. Obote14.

W związku z tym, że prezydent J. Habyarimana nie zgodził się na powrót
do kraju uchodźców przybywających w Ugandzie, na granicy tych dwóch
krajów rozpoczęły się starcia zbrojne między siłami rządowymi a partyzanc-
kimi.  W konsekwencji  toczonego  sporu,  w 1992  roku,  powstały  bojówki
rwandyjskie: Interahamwe, co znaczy „walczący razem” oraz Impuzamuganibi
– „mający wspólny cel”. Zadaniem nowo powstałych formacji było prowa-
dzenie działań odwetowych wobec zamieszkujących Rwandę Tutsi. Z inicja-
tywy płk. Theoneste Bagosory15 za pomocą radia i gazet rozpowszechniano
hasła zachęcające do nienawiści i mordowania przedstawicieli drugiej grupy
etnicznej.  Ostatecznie  na  skutek  ingerencji  społeczności  międzynarodowej
ówczesny  prezydent  przystąpił  do  rokowań  pokojowych  z Rwandyjskim
Frontem Patriotycznym. W myśl postanowień porozumienia z Arushy pod-
pisanego w dniu 4 sierpnia 1993 roku Rwanda miała stać się państwem pra-
wa, na czele którego stanąłby rząd koalicyjny16. Premierem została przedsta-
wicielka  umiarkowanych  Hutu  –  Agathe  Uwilingiyimana17.  Niestety,
podobnie jak decyzja o podpisaniu porozumienia była skutkiem nacisku za-
granicznych partnerów, tak i ta dotycząca zawieszenia jego postanowień wy-
nikała z manipulacji klanu Akazu18.

13 Obecnie  jest  to nazwa partii  sprawującej  władzę w Rwandzie.  W dalszej  części  artykułu na określenie
Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego będzie wykorzystywany skrót RPF, pochodzący od angielskiej na-
zwy Rwandan Patriotic Front.

14 W 1986 roku ugandyjska armia partyzancka poprzez zamach stanu obaliła rządy prezydenta M. Obote
15 Theoneste Bogosora pełnił funkcję Szefa Obrony Narodowej, należał do najbliższego środowiska prezyden-

ta.
16 W jego struktury weszliby przedstawiciele wszystkich partii obecnych na arenie politycznej Rwandy, a RPF

objęłoby pieczę nad 5 ministerstwami.
17 J. Bar, Po ludobójstwie…, s. 59.
18 Otoczenie prezydenta oraz jego żony, nieoQcjalna nazwa ekstermistycznych Hutu, nazywanych „architekta-

mi” ludobójstwa.
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3. Opis wydarzeń z 1994 roku
W okresie od kwietnia do lipca 1994 roku na terenie Rwandy rozegrało

się jedno z najstraszniejszych wydarzeń współczesnej historii. W wyniku ze-
strzelenia samolotu prezydenckiego,  w dniu 6 kwietnia 1994 roku,  zginął
J. Habyarimana,  a w Rwandzie  natychmiast  rozpętało się  piekło ludobój-
stwa. Na drogach wprowadzono blokady i rozpoczęto masową ekstermina-
cję Tutsi oraz przychylnych im Hutu. Równolegle radio RTLM nadawało ko-
munikaty nawołujące do mordów.

Pierwsza faza ludobójstwa została przeprowadzona zgodnie z przygoto-
wanym wcześniej schematem. Eliminacji dokonywano w oparciu o szczegó-
łowo przygotowane listy, na których umieszczono nazwiska Tutsi pełniących
wysokie funkcje polityczne i administracyjne oraz zwolenników porozumie-
nia z Arushy. Jedną z pierwszych oQar była wspomniana już premier wywo-
dząca się z Hutu, ale reprezentująca umiarkowane poglądy, Agathe Uwili-
giyimana.  Razem  z nią  śmierć  poniosła  jej  najbliższa  rodzina  oraz
ochraniający ją żołnierzy misji UNAMIR.

Druga faza masakry to przejście do mordowanie sąsiadów, przyjaciół, ro-
dziny – wszystkich przedstawicieli Tutsi, określanych „karaluchami”. OQary
identyQkowano między innymi dzięki wprowadzonym przez Belgów dowo-
dom osobistym z zaznaczoną przynależnością etniczną. Maczety, oszczepy
i noże były narzędziami zbrodni19. By potęgować uczucie strachu i upokorze-
nia, tworzono specjalne bojówki z mężczyzn zarażonych wirusem HIV, któ-
rzy publicznie gwałciły kobiety. Litości nie okazywano nawet dzieciom20.

Kilka dni po rozpoczęciu masakry Paul Kagame wezwał do walki siły
Rwandyjskiego  Frontu  Patriotycznego,  wyszkolone  i wyposażone  dzięki
wsparciu Amerykanów, które zajęły Kigali. Tym samym wojna skończyła się
w dniu 18 lipca 1994 roku. Szacuje się,  że na skutek opisanych wydarzeń
w przeciągu stu dni zginęło od 800 tysięcy do miliona Tutsi i umiarkowa-
nych Hutu, większość oQar śmierć poniosła w ciągu pierwszych 6 tygodni21.
W  celu  zachowania  prawdy  historycznej  warto  nadmienić,  że  w wyniku
działań odwetowych prowadzonych wobec Hutu, oQar związanych z rokiem
1994 może być znacznie więcej22.

Po masakrze z 1994 roku władze rwandyjskie stanęły przed ważnym za-
daniem, zainicjowania procesów pozwalających na odbudowanie państwa.
Realizowane  działania  dotyczyły  między  innymi  regulacji  prawno-

19 B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L.M. Nijakowski (red.red.), Krwawy cień genocydu Interdyscyplinar-
ne studia nad ludobójstwem, OQcyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 184.

20 B. Brunetau, Wiek Ludobójstwa, OQcyna Wydawnicza Mówią Wieki, Warszawa 2005, s. 178–179, 187.
21 A. Chwalba, Historia Powszechna 1989–2011, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 291.
22 J. Bar, Po ludobójstwie…, s. 87.
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-ustrojowych,  przemian  społecznych  oraz  rozwoju  gospodarczego.  Próbę
oceny działalności rządu (co jest równoznaczne z oceną ponad 20 letniego
przywództwa prezydenta Paula Kagame) można podjąć w oparciu analizę
wyżej wymienionych aspektów funkcjonowania państwa rwandyjskiego.

4. Działalność Sądów Gacaca
W dwudziestą rocznicę ludobójstwa w Rwandzie odbyła się konferencja

zatytułowana Kwibuka2023, której pierwszy panel służył omówieniu struk-
tur  sprawiedliwości  przypisanych  do  rozliczenia  zbrodni  ludobójstwa.
Zwrócono uwagę na jurysdykcję powszechną i Międzynarodowy Trybunał
Karny ds. Rwandy oraz sądy Gacaca24, których powołanie wydaję się być naj-
istotniejszą decyzją w procesie dochodzenia sprawiedliwości oraz zapobie-
ganiu samosądom i poczuciu bezkarności wśród zbrodniarzy.

Jeden z prelegentów obecnych na Kwibuka20, ówczesny Minister Spra-
wiedliwości25 Rwandy, przypomniał uczestnikom tego wydarzenia, że we-
dług  początkowych  szacunków  czas  niezbędny  do  osądzenia  wszystkich
winnych zbrodni ludobójstwa to około 100 lat. Gdyby rząd zdał się wyłącz-
nie na pracę Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Rwandy oraz są-
downictwa powszechnego, wymierzenie sprawiedliwości w ramach obowią-
zujących norm prawa humanitarnego26 byłoby niemożliwe.

W związku z tym,  że  Tutsi  byli  przedstawicielami wykształconej  elity
kraju, wśród oQar masakry z 1994 roku znalazło się wielu sędziów, prokura-
torów czy śledczych, co oprócz zniszczonej infrastruktury sądowniczej, sta-
nowiło jeden z głównych powodów przez które wymiar sprawiedliwości nie
mógł  sprawnie  funkcjonować.  W ramach  inicjatyw  odbudowujących  jego
struktury rozpoczęto liczne kursy i szkolenia dla obywateli.  W 2002 roku
liczba  wykwaliQkowanego personelu  znacznie  wzrosła  w odniesieniu  do
roku 1994, co przedstawione zostało na rysunku 127.

Problem  stanowiła  również  rwandyjska  infrastruktura  więzienna.
W okresie  poprzedzającym  ludobójstwo  liczyła  około  30  budynków,
a w roku 1995 i 1996 liczba osadzonych wynosiła odpowiednio 56 oraz 86 ty-
sięcy. Dla porównania warto przedstawić dane z analogicznego okresu doty-
czące Polski. Liczba wszystkich placówek więziennych wynosiła wtedy 156
i znajdowało się w niej w 1995 roku 61 i w 1996 55 tysięcy więźniów28. Nale-

23 W języku kinyarwanda słowo to znaczy „pamiętać”.
24 Powołane w marcu 2001 roku, nazywane inaczej „sądy na trawie” lub „sądy zielonych traw”.
25 Johnston Busingye.
26 Regulują one czas przetrzymywania oskarżonych w areszcie przed udowodnieniem winy.
27 J. Michlińska,  Rwanda 20 lat później – próba oceny przemian po 1994 r., praca magisterska napisana pod kie-

rownictwem dr. M. Szuniewicz-Stępień, AMW, WDiOM, Gdynia 2016, s. 74.
28 Ibidem, s. 73.
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ży w tym miejscu przypomnieć, że Rwanda jest państwem wielkością zbliżo-
nym do polskiego województwa lubelskiego. Rysunek 2 przedstawia wykres
obrazujący skalę opisywanego zjawiska29.
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Rysunek 1. Wyspecjalizowy personel sądowy w latach 1994 i 2002.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Dynamika wzrostu liczby osób oskarżonych o udział w ludobójstwie
osadzonych w rwandyjskich więzieniach w latach 1994–2000.

Źródło: opracowanie własne.

29 Ibidem, s. 75.
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Opisane problemy uniemożliwiały przeprowadzenie procesów karnych
w sposób merytoryczny i w pełni zgodny z obowiązującymi zasadami prawa
wewnętrznego  oraz  międzynarodowego.  W związku  z powyższym  rząd
podjął decyzję o powołaniu sądów Gacaca, a jako że miały one ponad 200-
letnią tradycję w Rwandzie, nie były zupełnie nowymi, niezrozumiałymi dla
mieszkańców „strukturami”. Ich kompetencjom powierzono sądzenie oskar-
żonych w ramach II (podejrzani o zabójstwo, tortury, spowodowanie uszko-
dzenia ciała oraz dopuszczenie się przestępstw bez zamiaru spowodowania
śmierci) i III (przestępstwa przeciwko mieniu) kategorii. Podział ten wynikał
z regulacji  Ustawy  Organicznej  Nr  08/9630,  interpretującej  różne  aspekty
zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych w Rwan-
dzie od 1 października 1990 roku.

„Sądy na trawie” zostały włączone w struktury jurysdykcyjne na mocy
Ustawy Organicznej Nr 40/200031 w roku 2001. Pierwsze lata swojej działal-
ności  Gacaca  poświęciły  na  kompletowanie informacji  i dokumentacji  po-
zwalającej w późniejszym czasie na przeprowadzenie postępowań karnych.
Prace opierano głównie na ustnych przekazach członków lokalnej społeczno-
ści. Wspólna próba odtworzenia wydarzeń, jakie miały miejsce w danym re-
jonie na przestrzeni lat 1990–1994, pozwalała często poznać „indywidualne”
i „grupowe” motywy, jakimi kierowali się oskarżeni. Przyjęta formuła dawa-
ła przestrzeń do ponownej interpretacji wydarzeń.

W strukturę każdego sądu Gacaca (dostosowano je do podziału admini-
stracyjnego państwa tj.: gminne, sektorowe, dystryktowe i prowincjonalne32)
wchodziło zgromadzenie ogólne, czyli wszyscy mieszkańcy, którzy ukończy-
li 18 lat; ława sądu tzn. 7 obywateli o nieposzlakowanej opinii, którzy ukoń-
czyli  21 rok życia i zostali  wybrani  przez właściwe zgromadzenie  ogólne
oraz komitet koordynacyjny, który odpowiadał za kwestie administracyjne
i porządkowe,  wybierany  spośród  sędziów.  Decyzje  były  podejmowane
przez zgromadzenie ogólne na podstawie konsensusu33.

Działalność „sądów zielonych traw” została zakończona 18 czerwca 2012
roku. Szacuje się, że dzięki ich działalności osądzono ok. 1,2 mln oskarżo-
nych o zbrodnię  ludobójstwa.  Wśród społeczności  międzynarodowej  idea
powołania tej formy sprawiedliwości nadal wzbudza wiele kontrowersji. Za-
rzuty wobec zasad funkcjonowania Gacaca wysunęły międzynarodowe or-

30 Organic Law on the Organization of Prosecutions for O\ences Constituting Genocide or Crimes Against Humanity
Committed Since 1 October 1990, regulowała między innymi formy karania czy kategoryzację zbrodni.

31 Establishment of „Gacaca Jurisdiction” and the Organisation of Prosecutions for O\ences Constituting the Crime of
Genocide or Crimes Against Hummanity Commited between 1 October 1990 and 31 December 1994.

32 W całym kraju powstało około 11 tysięcy „zgromadzeń sądów”.
33 B. Nowak-Chrząszczyk, Ochrona prywatności oPar przemocy seksualnej na przykładzie sądów Gacaca w Rwandzie,

„Prokuratura i Prawo” 2014, Nr 6, s. 134–135.
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ganizacje zajmujące się prawami człowieka tj.: Human Rights Watch. Najpo-
ważniejsze z nich, to zdaniem autorki niniejszego artykułu, dotyczą braku
prawa oskarżonego do obrony i adwokata, wyłączenia decyzją rządu spod
jurysdykcji Gacaca członków RPF (organizacje międzynarodowe stoją na sta-
nowisku, że oni również dopuszczali się zbrodni ludobójczych, między in-
nymi podczas akcji odwetowych) czy przyjmowania korzyści majątkowych
przez sędziów, którzy swoje funkcje pełnili nieodpłatnie.

Między innymi w odpowiedzi na stawiane zarzuty, Krajowa Służba Są-
dów Gacaca34 wydała w 2012 roku raport35, w którym wysunęła kontrargu-
menty wobec wspomnianych oskarżeń. Ponadto służył on podsumowaniu 11
lat  działalności  „sądów na  trawie”.  W raporcie  zaznaczono,  że  prawo do
obrony jest  zagwarantowane każdemu obywatelowi  na  mocy Konstytucji,
nikt nie jest jednak zobligowany do korzystania z niego. W kwestii sądzenia
RPF napisano, że w działaniach „żołnierzy” nie odnajduje się znamion ludo-
bójstwa, jakie nosiło systematyczne mordowanie Tutsi. Można przypisać im
popełnianie zbrodni przeciw cywilom, te jednak jako zbrodnie wojenne po-
winny znajdować się pod jurysdykcją sądów wojskowych. Krajowa Służba
Sądów Gacaca w przedstawionym raporcie poinformowała także, że w ra-
mach przeciwdziałania korupcji zwolniła 443 sędziów, a sprawy przez nich
prowadzone poddała ponownemu rozpatrzeniu. Dodatkowo o zaistniałej sy-
tuacji zostały powiadomione odpowiednie organy ścigania.

Społeczności ugruntowanej w oparciu o normy prawa międzynarodowe-
go trudno jest zrozumieć istotę tak odmiennej od standardów europejskich
formy wymierzania  sprawiedliwości,  jaką  są  sądy Gacaca.  Należy  jednak
wziąć pod uwagę, że władze rwandyjskie stanęły nie tylko przed zadaniem
odbudowy struktur państwowych, ale przede wszystkim zjednoczenia spo-
łeczeństwa. W tym celu określiły trzy priorytety podejmowanych inicjatyw.
Były to: prawda, pojednanie oraz troska o oQary ludobójstwa, które pozba-
wiono poczucia bezpieczeństwa. W tym kontekście powołanie „sądów zielo-
nych traw” wydaje się być słuszną decyzją, choć ich niestandardowa forma
pozostawiała  przestrzeń  do  nadinterpretacji  i  nadużyć.  Zaangażowanie
w procesy lokalnej społeczności, nie tylko przyczyniło się do ukarania win-
nych, ale stanowiło też formę grupowej terapii i wsparcie procesu jednocze-
nia narodu. Podobną funkcję można przypisać wymierzanym karom, jako że
były to często prace społeczne na rzecz wsparcia oQar bądź dobra ogółu.
W opinii autorki powołanie „sądów na trawie” było jedną z najważniejszych

34 National Service of Gacaca Jurisdiction, powołana w 2002 roku żeby monitorować, nadzorować oraz koor-
dynować działania wszystkich sądów Gacaca.

35 Administrative Report of the National Service of Gacaca Courts 2012,  www.rwandapedia.rw/archive/gacaca,
(dostęp: 21.02.2018).
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inicjatyw rządu w drodze do budowania nowej post ludobójczej rzeczywi-
stości i przyczyniło się do odbudowy kraju.

W związku z zakończeniem ludobójstwa, odbudowy oraz reformacji wy-
magał nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale również system edukacji, ustrój
prawno-polityczny, system gospodarczy państwa i pozycja społeczna kobiet.

5. Rola kobiety w społeczeństwie rwandyjskim
W latach poprzedzających wydarzenia z 1994 roku kobiety w Rwandzie

były uzależnione w wielu dziedzinach życia najpierw od woli rodziny a na-
stępnie męża. Przypisywano im rolę podrzędną. Dziewczęta przygotowywa-
ny były do realizacji  zadań gospodyni domowej pracującej  dodatkowo na
polu i ograniczano im możliwość edukacji (zwłaszcza jeśli rodzina była wie-
lodzietna i uboga, pierwszeństwo do nauki mieli chłopcy). Ingerencja rodzi-
ny  nie  sprowadzała  się  wyłącznie  do  wychowania  i aranżowania  mał-
żeństw36, starszyzna decydowała również o ich dalszym życiu (na przykład
w kwestii separacji, rozwodów, czy losu wdów). Kobiety nie miały także pra-
wa  do  posiadania  i dziedziczenia  majątku.  Dodatkowymi  czynnikami
umniejszającymi  ich  rolę  były  przyzwolenie  na  poligamię37 oraz  obecna
w domach przemoc.

W relacjach rodzinnych osobą dominującą był mężczyzna i choć często
słuchał rad małżonki, nie mogła ona podważać jego poglądów w towarzy-
stwie.  Głównym  zadaniem  kobiety  było  strzeżenie  domowego  ogniska.
W konsekwencji takiego wyobrażenia roli żony i matki wiele kobiet uczestni-
czących  w czynach  ludobójczych  nie  zostało  poddanych  karze.  Ich  rola
w tym krwawym procederze pomimo upływu ponad 20 lat pozostaje tema-
tem tabu.

Pierwsze próby poprawienia sytuacji kobiet w Rwandzie podejmowano
w II połowie XX wieku poprzez ratyQkację Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych38, czy związanie się Konwencją w sprawie li-
kwidacji  wszelkich  form  dyskryminacji  kobiet39.  Niestety  w praktyce  nie
wpłynęło to znacząco na poprawę egzystencji rwandyjskich kobiet. Dopiero
ludobójstwo,  a raczej  jego  konsekwencje,  przyniosły  realne  zmiany  w tej

36 Małżeństwo stanowiło w Rwandzie formę umowy, aranżowane przez rodziny – społeczność plemienna po-
tępiała wszelkie przejawy samodzielność w tej kwestii. Rodzina panny młodej otrzymywała tzw.  inkwano,
czyli formę odszkodowania dla jej rodziny, ponieważ dzieci z zawieranego małżeństwa przynależały do ro-
dziny ojca, rodzina matki była zatem pozbawiona dodatkowych „rąk do pracy”.

37 Posiadanie dwóch lub więcej żon w przypadku kiedy mężczyzna był w stanie je utrzymać było zjawiskiem
naturalnym, wręcz pożądanym, ponieważ stanowiły one wsparcie w pracy na polu.

38 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grud-
nia 1966 r. (Dz.U. z 1977, Nr 38, poz. 167), ratyQkowany przez Rwandę dnia 16 kwietnia 1975 r.

39 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71).
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kwestii.  W związku  z tym,  że  masakra  zdziesiątkowała  liczbę  mężczyzn
w społeczeństwie40 (stanowili większą część oQar i oprawców skazanych na
długoletnie kary więzienia), status kobiet w Rwandzie stopniowo uległ prze-
wartościowaniu.

W lipcu 1994 na rwandyjskie kobiety spadła odpowiedzialność nie tylko
za utrzymanie rodziny i to one również w dużej mierze przyczyniły się do
odbudowy zniszczonego kon^iktem kraju.  Rząd Rwandy rozpoczął prace
dotyczące prawnych regulacji różnych aspektów życia codziennego kobiet.
W roku 1999 przyznano im prawo do dziedziczenia, a w 2006 przyjęto Usta-
wę o zapobieganiu przemocy uwarunkowanej płcią. W ramach kształtowa-
nia się nowych struktur rządowych powstało Ministerstwo ds. Równości Płci
i Promocji Rodziny oraz Narodowa Rada Kobiet i Biuro Monitoringu Płci.
Wciąż jednak dużym problemem jest kwestia przemocy domowej, dlatego
przy pomocy agend ONZ takich jak:  UNICEF, UN WOMEN41 i UNFPA42

stworzono ośrodki,  których zadaniem jest  udzielanie wsparcia jej  oQarom
czyli One Stop Centre43.

Należy także docenić działania rządu w zakresie objęcia kobiet  opieką
medyczną. Podejmowane inicjatywy dotyczyły między innymi kobiet w cią-
ży, w okresie prenatalnym w celu ograniczenia przypadków przenoszenia
wirusa HIV z matki na dziecko44, oraz diagnostykę w kierunku rozpoznawa-
nia raka szyjki macicy.

Niestety mimo wielu zmian wprowadzonych w celu polepszenia ogólne-
go statusu kobiet w Rwandzie, nadal istnieją duże dysproporcje w sytuacji
życiowej mieszkanek miast i obszarów wiejskich45.

Warto zwrócić również uwagę na zapis w Konstytucji z 2003 roku gwa-
rantujący kobietom 30% miejsc w rwandyjskim parlamencie. Był to „gest”
prezydenta Paul Kagame sygnalizujący, że oczekuje ze strony kobiet dużego
wsparcia przy odbudowie nie tylko struktur państwowych ale też jednocze-
niu społeczeństwa.  Obecnie  kobiety obejmują ponad 60% miejsc  w parla-
mencie, dodatkowo w gabinecie Paula Kagame 12 z 24 najważniejszych sta-
nowisk  (są  to  m.in.  Minister  Spraw  Zagranicznych,  Minister  Zdrowia,
Minister Sportu i Kultury czy Stały Przedstawiciel przy ONZ).

40 Po ludobójstwie 70% społeczeństwa rwandyjskiego stanowiły kobiety.
41 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – podmiot ONZ prowadzący

działania na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet.
42 United Nations Population Fund – fundusz ONZ prowadzący działania związane z takimi sferami jak: pra-

wa kobiet, świadome rodzicielstwo, poprawa warunków rodzenia czy walka z chorobami przenoszonymi
drogą płciową.

43 J. Bar, Rwanda…, s. 206.
44 Kobiety w ciąży poddawane są leczeniu antyretrowirusowemu, działania te są docenione przez UNICEF.
45 W Rwandzie 80% kobiet zawodowo zajmuje się rolnictwem, niestety tylko 15% czerpie z tego realny zysk.
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Mimo tego, że pozycja i rola kobiety w Rwandzie uległa ogromnemu roz-
wojowi zwłaszcza w odniesieniu do innych państw afrykańskich a nawet
krajów z pozostałych kontynentów46, wciąż pozostaje przestrzeń, która wy-
maga intensyQkacji działań ze strony rządu, jak na przykład statystyki doty-
czące liczby dziewcząt obecnych na uczelniach wyższych.

6. ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI
Polityka oświatowa w Rwandzie oceniana jest jako jedno z największych

osiągnięć obecnego prezydenta Rwandy Paula Kagame. Jednym z jej głów-
nych założeń jest uczynienie edukacji zjawiskiem powszechnym, procesem
prowadzącym do wyrównania szans społecznych w kraju.

Przed  masakrą  w 1994  roku  do  szkół  uczęszczali  przede  wszystkim
chłopcy,  wynikało  to  między  innymi  z sytuacji  ekonomicznej  obywateli47

oraz  patriarchalnego  modelu  rodziny.  Drugim  czynnikiem  decydującym
o możliwości korzystania z przywileju nauki była przynależność do Hutu
bądź Tutsi, w zależności od tego która grupa w danym momencie sprawo-
wała władzę.

Po ludobójstwie nowy rząd uznał, że odbudowa systemu szkolnictwa jest
priorytetem. Wierzono, że edukacja zagwarantuje dzieciom poczucie bezpie-
czeństwa i stabilizacji.  Dzięki wsparciu UNICEF48 szkoły mogły rozpocząć
swoją działalność we wrześniu 1994 roku, czyli niespełna dwa miesiące od
zakończenia masakry. Niestety mimo niskich kosztów edukacji, wiele dzieci
nie mogło korzystać z przywileju nauki, ponieważ musiały pracować, aby
zapewnić  byt  sobie  (sieroty)  lub  rodzinie.  Szacuje  się,  że  w 1994  roku
w Rwandzie około 400 tysięcy49 dzieci zostało sierotami.

Obecnie rwandyjski system edukacji to 9 letni darmowy cykl nauczania:
6 lat szkoły podstawowej oraz 3 lata gimnazjum. W okresie pierwszych 3 lat
zajęcia prowadzone są w języku kinyarwanda, a w kolejnych kontynuowane
w języku angielskim50. W tabeli 1 przedstawiono statystyki dotyczące uczest-
nictwa chłopców i dziewczynek w poszczególnych etapach edukacji w latach
2011–2016. Sporządzone one zostały na podstawie danych zawartych w rocz-

46 Procentowy udział kobiet w rwandyjskim parlamencie jest największy na świecie.
47 Jeśli rodziny wielodzietnej nie było stać na edukację wszystkich dzieci, pierwszeństwo mieli chłopcy.
48 Personel UNICEF w Rwandzie podjął się w 1994 roku inicjatywy mającej na celu odtworzenie systemu edu-

kacji,  zaangażował  wszystkie siły do:  odbudowy infrastruktury szkolnej  w tym sprowadzenia saperów
z Etiopii aby sprawdzili bezpieczeństwo budynków, przygotowania materiałów dydaktycznych (tłumacze-
nie na kinyarwanda i drukowanie) oraz przeszkolenia nauczycieli w tym zapewnienia im wsparcia psycho-
logów. Dzięki tak zintensyQkowanym działaniom od września dzieci mogły uczęszczać na lekcje.

49 Są to informacje podawane przez rwandyjską organizację pozarządową Hope and Home for Children. Za:
J. Kos-Krauze, A. Pawlicka, Jest życie po końcu świata, Wydawnictwo JAK, Kraków 2017, s. 238.

50 Angielski został uznany oQcjalnym językiem obok francuskiego i kinyarwandy, po przejęciu władzy przez
RPF w 1994 roku.
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nych opracowaniach statystycznych przygotowywanych przez Ministerstwo
Edukacji51.

Tabela 1. Dynamika frekwencji w rwandyjskich szkołach 
na różnych poziomach nauczania w latach 2011–2016

Poziom edukacji

Uczniowie 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Przedszkolny

chłopcy 54 378 63 161 69 418 77 872 90 135 91 356

dziewczynki 57 497 67 242 73 053 81 419 93 523 94 310

razem 111 875 130 403 142 471 159 291 183 658 185 666

Podstawowy

chłopcy 1 150 205 1 180 484 1 183 306 1 181 715 1 213 966 1 271 170

dziewczynki 1 190 941 1 214 190 1 218 585 1 217 724 1 236 739 1 275 093

razem 2 341 146 2 394 674 2 402 164 2 399 439 2 450 705 2 546 263

Średni

chłopcy 235 750 255 503 268 581 266 579 256 634 260 679

dziewczynki 250 687 279 209 297 789 298 733 287 302 293 060

razem 486 437 534 712 566 370 565 312 543 936 553 739

Zawodowy

chłopcy 6 920 8 224 10 058 12 265 13 024 10 948

dziewczynki 4 395 5 333 5 534 9 301 7 913 7 637

razem 11 315 13 557 15 592 21 566 20 937 18 585

Wyższy

chłopcy 41 875 42 750 47 220 47 867 48 868 52 297

dziewczynki 31 799 33 879 37 228 39 146 37 447 38 506

razem 73 674 76 629 84 448 87 013 86 315 90 803

Źródło: opracowanie własne.

Z zamieszczonej tabeli wynika, że od poziomu przedszkolnego do pozio-
mu  szkół  średnich,  w  placówkach  oświatowych  nieznacznie  przeważają
dziewczynki.  Niestety pomimo tego,  że ta  tendencja może wskazywać na
zmiany w mentalności Rwandyjczyków i ewolucję roli kobiety w społeczeń-
stwie, w wielu domach wciąż panuje system patriarchalny. W konsekwencji

51 J. Michlińska, op. cit., s. 90–91, aktualizacja: 23.02.2018r.
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z przywileju zdobywania wykształcenia zawodowego lub wyższego korzy-
stają raczej mężczyźni. Z przedstawionych danych wynika także, że w po-
równaniu do pozostałych etapów szkolnictwa nawet wśród mężczyzn konty-
nuowanie nauki po zdobyciu wykształcenia średniego, nie jest zjawiskiem
popularnym.

Po wydarzeniach z 1994 roku rząd reaktywując system szkolnictwa mu-
siał zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak: brak kadry nauczycielskiej, nie-
znajomość języka angielskiego (większość obywateli nie znała go w ogóle,
nie wspominając o stopniu umożliwiającym jego nauczanie),  opracowanie
programu nauczania historii w aspekcie ludobójstwa. Ostatecznie zorganizo-
wano intensywne kursy języka angielskiego dla rwandyjskich nauczycieli
oraz przeprowadzono dodatkową rekrutację anglistów w sąsiednich krajach
tj. Kenii i Ugandzie.

Decyzją rządu dzieci od najwcześniejszych lat mają uczyć się historii, dla-
tego nauki o ludobójstwie zostały wprowadzone do obowiązującego progra-
mu nauczania. Prezydent Paul Kagame w wielu swoich wystąpieniach wciąż
podkreśla, że obowiązkiem państwa jest prowadzenie polityki pamięci, po-
nieważ tylko w ten sposób można uchronić kraj przed wybuchem ponownej
masakry oraz budować poczucie jedności narodowej.

Priorytetowym elementem aktualnej strategii rozwoju państwa w zakresie
edukacji jest chęć uczynienia Rwandy „Singapurem52 Afryki”. W osiągnięciu
tego celu ma pomóc zinformatyzowanie społeczeństwa. W szkołach wprowa-
dzane są takie inicjatywy jak: One Laptop Per Child (od 2008 roku) czy jego na-
stępca Smart Classrooms53 realizowany w ramach partnerstwa zawartego mię-
dzy  rządem a Qrmą  Microsoft.  Ideą  pierwszego projektu  było,  aby  każde
dziecko uczące się w szkole podstawowej dostało do użytkowania laptop. Miał
to być pierwszy krok w drodze do kształcenia przyszłej kadry ICT. Niestety
przy realizacji założeń projektu nie ustrzeżono się przed błędami, w efekcie
część sprzętu została przekazana do szkół  pozbawionych dostępu do elek-
tryczności,  nie  sporządzono także  rzetelnej  ewidencji  uczniów,  w związku
z czym do wielu szkół została przekazana za duża lub za mała liczba lapto-
pów, ponadto nie przygotowano modułów e-learningowych. Dodatkowo przy
wizytacjach placówek szkolnych okazało się, że w wielu z nich laptopy pogi-
nęły bądź są wciąż nierozpakowane54. W związku z powyższym zdecydowa-
no się na wprowadzenie nowego programu Smart Classrooms. W myśl jego za-
łożeń,  1500  klas  w rwandyjskich  szkołach,  ma  zostać  wyposażonych

52 Singapur jako drugie po Japonii najbardziej rozwinięte państwo Azji należy do „azjatyckich tygrysów”.
53 www.cnbcafrica.com/news/east-africa/2016/05/20/rwanda-microsoft-transform-education/  (dostęp:

20.02.2018).
54 www.newtimes.co.rw/section/read/187049/ (dostęp: 20.02.2018).
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w komputery z dostępem do Internetu (obecnie koszt miesięczny za usługę
Internetu domowego oscyluje w granicach kilkuset złotych55 znacznie tańszy
jest Internet komórkowy, jednak jego możliwości nie są w pełni wykorzysty-
wane przez Rwandyjczyków56). Dodatkowo nauczyciele, uczniowie oraz lokal-
na społeczność uczestniczą w szkoleniach w ramach funkcjonowania 150 Aka-
demii Microsoft57. Utworzenie „inteligentnych klas” ma nie tylko przyczynić
się do usamodzielnienia uczniów w zakresie obsługi komputera, dzięki czemu
będą mogli efektywniej korzystać z otrzymanych laptopów, ale także wesprzeć
ich interakcje z nauczycielami. Opisana inicjatywa przyczyni się do wygenero-
wania oszczędności w państwowym budżecie, szacowanych na kwotę 8 mln
dolarów58.

System edukacji w Rwandzie wciąż pozostaje w fazie rozwoju, niemniej
realizowana jest w jego ramach spójna, długoletnia strategia, w której wyróż-
nić można trzy priorytety: upowszechnienie edukacji,  nauczanie o historii
ludobójstwa oraz rozwijanie umiejętności  uczniów w zakresie ICT.  Celem
jest  wykształcenie  młodego pokolenia,  które  dzięki  swoim kompetencjom
będzie świadomie dążyć do samorozwoju, a co za tym idzie rozwoju kraju
i wzrostu jego pozycji zarówno w regionie, jak i na arenie międzynarodowej.

7. Zmiany prawno-ustorjowe, uniJkacja narodu 
rwandyjskiego
Po wydarzeniach z 1994 roku władzę w państwie objął Rząd Jedności Na-

rodowej59, funkcję prezydenta powierzono Pasteur Bizimungu, zaś premiera
Faustinowi Twagiramungu. Pomimo tego, że dwa najważniejsze stanowiska
w kraju zostały powierzone politykom wywodzącym się spośród Hutu, wła-
dza ta nie była przez przedstawicieli tego plemienia akceptowana. Do no-
wych struktur nie dopuszczono partii aktywnych przed rokiem 1990 (wyklu-
czono wszystkie podmioty polityczne powiązane z ludobójstwem), nie było
też przestrzeni dla działań opozycyjnych60.

W  związku  z pojawiającymi  się  kon^iktami,  wynikającymi  z rosnącej
w strukturach władzy pozycji byłych członków Rwandyjskiego Frontu Pa-

55 www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Rwanda (dostęp: 20.02.2018).
56 W związku z tym, że w Rwandzie w zakresie telefonów komórkowych w zasadzie od razu pojawiły się

smartfony, społeczeństwo nie jest w pełni świadome ich funkcji i możliwości jakie ze sobą niosą, często ko-
rzystanie z telefonów komórkowych ogranicza się do korzystania z komunikatorów.

57 www.newtimes.co.rw/section/article/2016–11-25/205673/ (dostęp: 20.02.2018).
58 www.edufrica.com/2015/01/rwanda-paperless-smart-classroom-will-save-govt-usd-8-million/  (dostęp:

20.02.2018).
59 W skład rządu weszły wszystkie partie funkcjonujące na arenie politycznej kraju tj.: Liberalna, Socjaldemo-

kratyczna, Chrześcijańskiej Demokracji oraz Ruchu Republikańsko-Demokratycznego. W efekcie nie istnia-
ła żadna realna opozycja.

60 J. Bar, Po ludobójstwie…, s. 75.
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triotycznego (Tutsi)  oraz przyzwolenia na działania odwetowe skierowane
przeciwko Hutu (przebywających w obozach dla uchodźców),  w sierpniu
1995 roku premier podał się do dymisji. Pięć lat później, rezygnację złożył
prezydent. Na czele rządu koalicyjnego decyzją Zgromadzenia Narodowe-
go, stanął Paul Kagame61, który następnie objął ten urząd w 2003 roku w wy-
niku pierwszych oQcjalnych wyborów62.

Wyzwaniem przed jakim stanęła nowa władza był proces uniQkacji naro-
du. Po ludobójstwie wiele oQar musiało ponownie sąsiadować z ludźmi, któ-
rzy  zamordowali  ich  bliskich.  Jednoczenie  społeczeństwa  w rwandyjskiej
rzeczywistości było zatem precedensem na skalę światową, a sytuacja wy-
magała  zarówno  inicjatyw  społecznych,  jak  i uregulowań  prawno-
-ustrojowych.

W związku z powyższym w roku 1999 parlament powołał Komisję Jedno-
ści Narodowej i Pojednania63, mającą na celu zintegrowanie podzielonego spo-
łeczeństwa. W ramach swoich uprawnień zajmuje się ona publikacją materia-
łów  promujących  pokój  i  jedność  wśród  Rwandyjczyków,  zwalczaniem
wszelkich przejawów podziałów (tj.  ksenofobii, nietolerancji, dyskryminacji)
czy organizowaniem debat. Ponadto Komisja odpowiada za monitorowanie
i dokumentowanie bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w kraju.

W roku 2003 parlament przyjął Konstytucję, na mocy której Rwandę usta-
nowiono wielopartyjną republiką z cechami systemu semiprezydenckiego64,
z zastrzeżeniem że partie mogą mieć maksymalnie 50% miejsc w parlamen-
cie (nawet jeśli zdobędą absolutną większość głosów). Władzę wykonawczą
pełnią prezydent z premierem pochodzący z różnych ugrupowań politycz-
nych65. W preambule przyjętego dokumentu zamieszczono zapis nawiązują-
cy do ludobójstwa: „Deklaracja mówi o masakrze, która przygotowana przez
przywódców niegodnych zaufania obywateli i innych sprawców, przyniosła
tysiące  oQar.  Rwandyjczycy oświadczają,  że  są  gotowi walczyć  z każdym
przejawem ideologii ludobójstwa, manifestacjami popierającymi dążenia do
podziałów etnicznych czy jakiejkolwiek innej formy dyskryminacji. Przeciw-
stawiają  się  dyktaturze  tworząc  instytucje  demokratyczne  i wybory  po-

61 Dawny dowódca RPF, wówczas pełnił funkcję wiceprezydenta oraz ministra obrony.
62 J. Bar, Po ludobójstwie…, s. 83–84.
63 National Unity and Reconciliation Comission.
64 System polityczny, w którym: prezydent jest głową państwa, wybierany w wyborach powszechnych, odpo-

wiada zarówno za wewnętrzne jak i zewnętrzne kierunki polityki państwa, powołuje i odwołuje premiera,
a na jego wniosek ministrów, jest również zwierzchnikiem sił zbrojnych. W tym systemie rząd odpowiada
przed parlamentem.

65 J. Bar, Po ludobójstwie…, s. 90.
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wszechne. Postanawiają wspólnie strzec pokoju i jedności narodowej w po-
szanowaniu prawa międzynarodowego”66.

Kontrowersje  w ustawie  zasadniczej  wzbudził  zapis  zapewniający
uchodźcom Tutsi  możliwość  powrotu  do  kraju,  niestety  zabrakło  punktu
gwarantującego takie samo prawo przedstawicielom Hutu znajdującym się
w analogicznej sytuacji. OQcjalnie system sprawowania władzy w Rwandzie
nazywany jest  demokracją  konsensusu67,  pewne decyzje  prezydenta mogą
jednak wzbudzać wątpliwości co do wiarygodności tej tezy.

Najnowsza  poprawka  wprowadzona  do  Konstytucji  przed  wyborami
przeprowadzonymi w 2017 roku dotyczyła umożliwienia Paulowi Kagame
sprawowania urzędu przez następne 3 kadencje (jedną siedmioletnią i dwie
pięcioletnie).  Wprowadzenie  poprawki  było  konsekwencją  referendum
z dnia 18 grudnia 2015 roku.

Rząd realizując przyjętą politykę w kontekście ludobójstwa ustanowił
wiele  miejsc  masowych  mordów  Tutsi  centrami  pamięci  oQar  masakry
z 1994 roku. Największym z nich jest Memorial Centre w Kigali, który or-
ganizuje cykliczne spotkania dotyczące historii w ramach tzw. Edukacji po-
kojowej.  W 2010 roku przy wsparciu Aegis Trust68 otwarto pierwsze pań-
stwowe  archiwum  ludobójstwa,  służące  przechowywaniu  materiałów
zgromadzonych w ramach prowadzonych w tym temacie  badań nauko-
wych.  Dodatkowo  w roku  2013  uchwalona  została  ustawa  o ideologii
zbrodni ludobójstwa deQniowanej w następujący sposób: „ideologia ludo-
bójstwa to celowe działanie, popełnione publicznie, zarówno w mowie jak
i w piśmie, a także w nagraniach video czy przy użyciu innego medium.
Osoba formułująca myśli w oparciu o aspekt etniczny, religijny, narodowo-
ściowy czy rasowy, który ma na celu podsycanie do popełnienia ludobój-
stwa lub wspieranie  ludobójstwa,  dopuszcza  się  wyżej  opisanego czynu
i popełnia zbrodnię ideologii ludobójstwa”69.

Ciekawą inicjatywą mającą na celu wsparcie procesu jednoczenia narodu
jest  Umuganda70 (określenie ostatniej soboty miesiąca). Jest to dzień, w któ-
rym wszyscy Rwandyjczycy między 18 a 65 rokiem życia obowiązkowo mię-
dzy godziną 8:00 a 11:00 uczestniczą w wybranej aktywności na rzecz lokal-
nej społeczności. W przypadki nieusprawiedliwionej absencji przewidziane
są kary pieniężnej. Zebrane w ten sposób środki przekazywane są na Qnan-
sowanie powyższych działań. W ramach  Umuganda realizowane są między

66 J. Michlińska, op. cit., s. 99.
67 Forma demokracji stojąca w opozycji do demokracji konfrontacyjnej opartej na podziale etnicznym.
68 Brytyjska organizacja pozarządowa.
69 J. Michlińska, op. cit., s. 100.
70 W tłumaczeniu oznacza to „łącząc się we wspólnym celu”.
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innymi prace społeczne związane z ochroną środowiska (np. sprzątanie ulic)
i rozbudową  infrastruktury  (prace  przy  budowie  szkół,  kopanie  rowów).
Szacuje się zaangażowanie na poziomie około 80% ogółu obywateli, atmosfe-
ra wspólnej  pracy  sprzyja  poznawaniu się  i zawiązywaniu relacji,  można
więc przypisać jej charakter integracyjny71.

Ważne z punktu widzenia walki z podziałami społeczeństwa było wpro-
wadzenie  nowych  dowodów  osobistych,  z których  usunięto  informację
o przynależności  etnicznej.  OQcjalnie  zakazane jest  używanie pojęć Hutu,
Tutsi i Twa, wszyscy obywatele są Rwandyjczykami. Elementami spajający-
mi społeczeństwo mają być: kraj, historia (nawet jeśli okrutna i niechlubna),
obyczaje, język i tradycje. Wszelkie przejawy dyskryminacji lub próby pod-
kreślenia odrębności dwóch grup są surowo karane, nawet więzieniem72.

8. PRZEMIANY GOSPODARCZE W RWANDZIE
Rwanda jest  obecnie  jednym z najszybciej  rozwijających  się  krajów na

kontynencie afrykańskim. Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograQczno-
-historyczne jest  to dużym sukcesem obecnej władzy,  a przede wszystkim
prezydenta, który umiejętnie wykorzystuje status pokrzywdzonego ludobój-
stwem  i opuszczonego w 1994  roku  przez  społeczność  międzynarodową
państwa.

W związku z powyższym Rwanda od końca lat dziewięćdziesiątych po
dzień  dzisiejszy  korzysta  z szeroko  rozumianej  pomocy  zagranicznej.
W myśl strategii politycznej prezydenta Paula Kagame to rząd Rwandy okre-
śla główne kierunki rozwoju gospodarczego, zaprezentowane w dokumen-
cie „VISION 2020”. Jednym z założonych celów jest również stopniowe usa-
modzielnianie się gospodarki państwa.

Do głównych obszarów wymagających największego zaangażowania or-
ganizacyjnego i obywatelskiego zakwaliQkowano: rolnictwo, sektor prywat-
ny oraz rozwój infrastruktury. W obszarze rolnictwa prowadzone są lokalne
projekty takie jak np. jedna krowa dla jednej biednej rodziny oraz zewnętrz-
ne z udziałem organizacji międzynarodowych jak np. program PRICE73 pole-
gający na przekształcaniu małych gospodarstw rolnych w gospodarstwa pro-
dukcji rynkowej74.

Rozwój sektora prywatnego to przede wszystkim uproszczenie procedur
związanych z rejestracją własnej działalności. Obecnie ten proces trwa około
6 godzin. Korzystne dla inwestorów są również warunki udzielania kredy-

71 www.rwandapedia.rw/explore/umuganda (dostęp: 20.02.2018).
72 J. Michlińska, op. cit., s. 101.
73 Project for Rural Income through Exports.
74 J. Bar, Po ludobójstwie…, s. 162–163.
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tów czy przepisy celne. Niestety, mimo wielu ułatwień, młodzi ludzie boją
się podejmowania wyzwań związanych z prowadzeniem własnej działalno-
ści, nie czują się też odpowiednio wykwaliQkowani.

Najbardziej zauważalna w kontekście rozwoju gospodarczego jest rozbu-
dowa infrastruktury. W książce autorstwa Joanny Kos-Krauze oraz Aleksan-
dry Pawlickiej pod tytułem Jest życie po końcu świata dynamika zmian zacho-
dzących w Rwandzie została opisana na przykładzie stolicy: „Gdy pierwszy
raz przyjechaliśmy do Kigali, było kilkadziesiąt samochodów i pojedyncze
plamy świateł  na  wzgórzach,  gdy  zapadała  noc.  Dziś  wzgórza  płoną  po
zmroku morzem świateł. Korki wjazdowe do miasta są takie jak w Warsza-
wie. Wtedy jeden był basen w hotelu des Mille Collines, znanym z Qlmu Ho-
tel Rwanda, a drugi w hotelu Umubano. Dziś nowoczesne hotele z basenami
wyrastają jak grzyby po deszczu. Banki, supermarkety. Zakupy można robić
24 godziny na dobę”75.

W świetle raportów i rankingów, przygotowywanych przez zagraniczne
instytucje, takie jak Bank Światowy, czasopismo „The Economist” czy Świa-
towe Forum Gospodarcze, Rwanda nadal pozostaje uzależniona od wsparcia
donatorów.

9. Paul Kagame – kontrowersyjna postać współczesnej 
polityki rwandyjskiej
Paul Kagame to „główny bohater” rwandyjskiej sceny politycznej, postać

wzbudzająca wiele kontrowersji w wewnętrznym i międzynarodowym śro-
dowisku. Podejmowane przez niego decyzje spotykają się zarówno z uzna-
niem jak i krytyką. Dla wielu Rwandyjczyków jest synonimem stabilizacji
i zakończenia ludobójstwa. Ze strony innych adresatem wielu zarzutów do-
tyczących łamania praw człowieka.

Najcięższe oskarżenia w stosunku do prezydenta związane są z tajemni-
czymi  zniknięciami  oponentów  politycznych  oraz  dziennikarzy  otwarcie
krytykujących obecną władzę.  10 października 2017 roku organizacja Hu-
man Rights Watch opublikowała raport We Will Force You to Confess.  Torture
and Unlawful Military Detention in Rwanda. Dokument dotyczy bezprawnego
przetrzymywania, w nieludzkich warunkach, ludzi uznawanych za wrogów
obecnego rządu. Sporządzony został na podstawie rozmów z 230 osobami,
z których 61 to byli  lub obecni więźniowie (przedstawiciele Demokratycz-
nych Sił Wyzwolenia Rwandy76, rzadziej Kongresu Narodowego Rwandy77)
przetrzymywani w tajnych wojskowych ośrodkach zatrzymań. Rząd Rwan-

75 J. Kos-Krauze, A. Pawlicka, op. cit., s. 28.
76 Zbrojna grupa z siedzibą w DRK, której członkowie byli zaangażowani w ludobójstwo w 1994 roku.
77 Grupa opozycyjna na uchodźctwie.
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dy, jeszcze w 2016 roku, oskarżył obie formacje o przeprowadzenie ataków
na terenie kraju, przy użyciu granatów, w latach 2008–2014. Podczas przesłu-
chań armia rwandyjska oraz służby wywiadu dopuszczały się regularnych
tortur (m.in. duszenia, rażenia prądem) w celu wymuszenia zeznań78. Zaled-
wie dwa miesiące wcześniej również HRW oskarżyło rwandyjskie siły bez-
pieczeństwa o zamordowanie 37 osób winnych drobnych przestępstw w ra-
mach polityki zastraszania oraz bezwzględnego egzekwowania porządku.

W odpowiedzi na przedmiotowy raport, dniu 11 października 2017 roku
Johnstone Busingye ogłosił że Rwanda jest stroną Konwencji w sprawie za-
kazu stosowania tortur i w myśl jej zapisów oraz zapisów prawa krajowego
nie dopuszcza się czynów zarzucanych jej przez HRW. Oskarżenia uznał za
bezpodstawne, nie poparte wiarygodnymi dowodami79.

Transparentności w działaniach prezydenta zabrakło również w związku
z wyborami  w sierpniu  2017  roku  oraz  poprzedzającym  je  referendum
w grudniu 2015, w wyniku którego Paul Kagame może pełnić swoją funkcję
przez trzecią 7-letnią kadencję, po czym ma jeszcze możliwość dwukrotnej 5-
-letniej  reelekcji.  Zgodnie z informacjami podawanymi przez media swoje
głosy na aktualnego prezydenta Rwandy oddało 98,8% wyborców,ale war-
tość ta nie wydaje się być wiarygodna80. Wbrew temu, że referendum oraz
wybory są demokratycznymi narzędziami służącym podejmowaniu decyzji
państwowych, konsekwencje opisanej sytuacji mają według autorki znamio-
na dyktatury. Dwóch kontrkandydatów startujących w wyborach tj. Frank
Habineza (Demokratyczna Partia Zielonych) oraz kandydat niezależny Phi-
lippe Mpayimana w swoich wypowiedziach podkreślali, że w czasie trwania
kampanii  wyborczych  podjęto  próbę  zastraszenia  ich  poprzez  nękanie
i groźby.  Dwóch innych niezależnych kandydatów, w tym jedyna kobieta
Diana Rwigiera81 nie zostało dopuszczonych do udziału w wyborach przez
Państwową Komisję  Wyborczą,  która  miała  twierdzić,  że  część  zebranych
przez nich podpisów popierających ich kandydatury nie jest ważnych. Tho-
mas Nahimana również chciał wystartować w rwandyjskich wyborach, nie
został jednak wpuszczony do kraju gdy próbował wjechać z Francji. Lokalni
działacze oraz przeciętni obywatele, pytani przez HRW o nastroje powybor-

78 www.hrw.org/report/2017/10/10/we-will-force-you-confess/torture-and-unlawful-military-detention-
rwanda (dostęp: 28.02.2018).

79 www.news24.com/Africa/News/rwanda-says-torture-claims-baseless-20171011 (dostęp: 28.02.2018).
80 www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/rwanda (dostęp: 28.02.2018).
81 23 września 2017 roku została wraz z siostrą i matką zatrzymana w areszcie, wcześniej ona oraz jej rodzina

była wielokrotnie przesłuchiwana. HRW sugeruje, że podobny los, tzn. szykany i prześladowania spotkał
wielu oponentów politycznych obecnego rządu.
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cze, sugerowali że podczas kampanii i samego głosowania doszło do wielu
nieścisłości, a oni sami byli zastraszani82.

Obok  HRW o niepokojących  wydarzeniach  w Rwandzie,  które  są  lub
mogą być  wynikiem działań rządowych,  informuje Amnesty Internatonal.
Udostępnił na swojej stronie internetowej ciekawe zestawienia sugerując, że
zawierają one zbiór represji zastosowanych w Rwandzie w trzech okresach
czasowych. Wymienia wśród nich między innymi: zawieszone na czas nie-
określony BBC Kinyarwanda za wyemitowanie Qlmu Rwanda’s Untold Story,
bezpodstawne aresztowanie żony członka Kongresu Narodowego Rwandy
Violette  Uwamahoro83 czy umieszczenie  w Internecie  nagich dzień  Diane
Rwigara dzień po ogłoszeniu przez nią startu w wyborach prezydenckich84.
Listy te są znacznie dłuższe i obejmują czas od 1995 roku do 2017.

Ponadto wobec prezydenta Paula Kagame od wielu lat wysuwane są za-
rzuty dotyczące łamania prawa wolności słowa, wszystkie portale informa-
cyjne  w Rwandzie  podporządkowane  są  reżimowi  i podobnie  dzieje  się
z prasą drukowaną. Dziennikarze otwarcie krytykujący pracę rządu, podob-
nie do oponentów politycznych, znikają w niewyjaśnionych okolicznościach.
Wpływom państwowym próbuje się przyporządkować nawet międzynaro-
dowe organizacje stojące na straży praw człowieka.

10. Podsumowanie
Rwanda  jest  państwem,  które  po  dramacie  ludobójstwa  wzmacnia  się

i rozwija nieprzerwanie od ponad 20 lat. Prezydent Paul Kagame umiejętnie
kieruje polityką zagraniczną, wykorzystując fakt ludobójstwa w budowaniu
relacji  Rwandy na arenie międzynarodowej.  Przyjął strategię, dzięki której
pozyskuje pomoc Qnansową i zapewnia sobie swobodę działania. Rząd osią-
ga spektakularne sukcesy w zakresie reformowania edukacji, polityki gospo-
darczej czy poprawy statusu Rwandyjek w odniesieniu do sytuacji kobiet na
całym kontynencie afrykańskim. Znalazł akceptowalne przez społeczeństwo
rozwiązanie dla wyegzekwowania sprawiedliwości wobec sprawców masa-
kry z 1994 roku. Równolegle jednak wysuwane są oskarżenia wobec władz,
ze strony zwłaszcza międzynarodowych organizacji na rzecz obrony praw
człowieka, o zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami demo-
kracji. Jednak mimo podejmowania wielu inicjatyw na rzecz jednoczenia na-
rodu rwandyjskiego, wciąż jest on słabej konstrukcji, podatny na manipula-
cje  ze  zarówno ze  strony  podmiotów wewnętrznych,  jak i zewnętrznych.
Należy podkreślić, że choć obywatele Rwandy oQcjalnie nie mogą deQnio-

82 www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/rwanda (dostęp: 28.02.2018).
83 Posiada brytyjskie obywatelstwo, przyjechała do Rwandy na pogrzeb ojca.
84 www.amnesty.org/en/documents/afr47/6868/2017/en/ (dostęp: 28.02.2018).
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wać się jako Hutu bądź Tutsi, bo jest to karane nawet pozbawieniem wolno-
ści, mentalnie nie wyzbyli się jeszcze myślenia w „kategoriach etnicznych”.
Społeczeństwo wymaga jeszcze wieloletnich działań ze strony władz w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i zapobieżenia ponownym walkom.

Paul Kagame choć jest  postacią kontrowersyjną,  a metody jego działań
budzą wiele wątpliwości, wydaje się być na chwilę obecną gwarantem stabi-
lizacji państwa. Nie zwalnia to jednak społeczności międzynarodowej z obo-
wiązku monitorowania  bieżącej  sytuacji  w Rwandzie  oraz  weryQkowania
procesów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi normami prawa mię-
dzynarodowego. Historia już raz pokazała, że niewielki naród może przelać
wiele krwi.
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Jarosław Kroplewski, Jacek Wajchert

UŻYCIE MIN MORSKICH W ŚWIETLE
MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO

KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I PODRĘCZNIKA
Z SAN REMO

USE OF NAVAL MINES IN THE LIGHT OF
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW OF ARMED

CONFLICT AND SAN REMO MANUAL

Summary
Naval mines have been e`ectively employed for area denial, coastal and

harbor defense, antisurface and antisubmarine warfare, and blockade. Naval
mines are lawful weapons, but their potential for indiscriminate e`ects has
led to speciQc regulation of their deployment and employment by the law of
armed con^ict.

Modern naval mines are versatile and variable weapons. They range from
relatively unsophisticated and indiscriminate contact mines to highly tech-
nical, target-selective devices with state-of-the-art homing guidance capabil-
ity.  Today’s  mines  may  be  armed  and/or  detonated  by  physical  contact,
acoustic or magnetic signature, or sensitivity to changes in water pressure
generated by passing vessels and may be emplaced by air, surface, or subsur-
face platforms.

Apart from the 1907 Hague VIII Convention, there is no treaty that ex-
pressly governs naval mines in international law. However, the adoption of
numerous  peace-  and  wartime  treaty  regimes  coupled  with  the  develop-
ments in customary international law means that international rules applic-
able to naval mines have expanded signiQcantly over the last century.

The purpuse of this article is to answer the question: what are the gen-
eral principles of International Humanitarian Law applicable to naval mine
warfare?

keywords: international humanitarian law of armed con^icts, armed con^ict
at sea, naval mine warfare
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1. Wstęp
W świetle przedwojennej Encyklopedii Gutenberga mina morska ,, jest du-

żym kulistym pociskiem, podobnym bojom, kotwiczonym pod powierzchnią
wody, który silnie uszkadza lub niszczy najeżdżający okręt. Składa się z kor-
pusu  kulistego,  wypełnionego  materjałem  wybuchowym,  zaopatrzonego
w zapalniki, unoszącego się po wrzuceniu do wody na pewnej wysokości,
nastawionej na łańcuchu, łączącym korpus z kotwicą w formie krzyżowej
podstawy, która złożona tworzy wózek miny na pokładzie okrętu (…)”1. Ten
rodzaj broni jest używany w kon^iktach zbrojnych na morzu już od począt-
ku XX wieku, stwarzając stałe zagrożenie dla żeglugi na określonych obsza-
rach morskich2. Jest to jedna z najstarszych broni wykorzystywanych w kon-
^iktach  morskich,  a masowe użycie  czyni  z niej  skuteczny i tani  środek
walki, zarówno w działaniach zaczepnych, jak i obronnych3.

Jak zauważa Marek Ilnicki, posiada ona szczególnie ważną cechę, może
przez długi czas wpływać na działania przeciwnika, przez stworzenie stałe-
go zagrożenia dla żeglugi na określonych obszarach morskich. A jej uniwer-
salność polega na tym, że nie tylko niszczy cele wojskowe przeciwnika, ale
wywiera również negatywny wpływ na jego gospodarkę4.

Od chwili pojawienia się min morskich jako środka walki postęp tech-
niczny sprawił, że obecnie mamy do czynienia z wieloma odmianami tej bro-
ni. Martin Schwarz wymienia, obok archaicznych min kontaktowych, rów-
nież te, które aktywują się na komendę bądź sygnał akustyczny, ciśnieniowy,
magnetyczny lub na różnorodne kombinacje tych sygnałów5. Co więcej, do-
daje, współczesne miny można zaprojektować tak, aby były zdolne zniszczyć
tylko określone typy jednostek pływających6.

Niewielki koszty ich produkcji,  długotrwałość pozostawania na pozycji
oraz wysoka skuteczność, nawet tych typów, które liczą sobie już kilkadzie-
siąt lat sprawiła, iż znajduje się ona na wyposażeniu większości marynarek
wojennych świata.

Masowe wykorzystywanie min morskich w kon^iktach zbrojnych na mo-
rzu wymogło na  społeczności  międzynarodowej  wprowadzenie prawnych
ograniczeń dotyczących jej stosowania.

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na następujące pytania:

1 Pisownia oryginalna. www.gutenberg.czyz.org/word,48113 (dostęp:17.01. 2018).
2 M. Ilnicki (red.), Działalność wojskowa na morzu w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Stella Ma-

ris, Gdańsk 2003, s. 316.
3 H. Karwan, Obrona przeciwminowa polskich obszarów morskich, Praca doktorska. Akademia Marynarki Wojen-

nej, Gdynia 2002, s. 52.
4 M. Ilnicki (red.), op. cit., s. 316.
5 M. Schwarz, Future Mine Countermeasures. No Easy Solution, ,,Naval War Collage Review”, July 2014, s. 124.
6 Ibidem, s. 127.
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• Jakie  akty  Międzynarodowego  Prawa  Humanitarnego  Kon^iktów
Zbrojnych  aktualnie  normują  zagadnienia  związane  z wykorzysta-
niem min morskich w czasie kon^iktów zbrojnych na morzu?

• Czy w świetle technologicznego rozwoju broni minowej istniejące
uregulowania są pożytecznym instrumentem prawnym mającym
wpływ na humanizację morskich kon^iktów zbrojnych?

2. Rys historyczny rozwoju 
morskiego uzbrojenia minowego
Morskie uzbrojenie minowe po raz pierwszy pojawiło się w 1776 r., a jej

twórcę  uważa  się  amerykańskiego  wynalazcę  Dawida  Bushnella.  Miną
była wówczas drewniana beczka wypełniona prochem strzelniczym, wy-
posażona w prymitywny zapalnik kontaktowy,  mający spowodować wy-
buch po uderzeniu w cel. Pomimo faktu, iż miny Bushnell'a cechowały się
niewielką skutecznością (wiele z nich nie wybuchało, bądź tonęło), aspekt
psychologicznego oddziaływania na Brytyjczyków (w czasie wojny o nie-
podległość kolonii angielskich (1775–1783) operujących w portach i na rze-
kach, był nie do przecenienia7.

W okresie pomiędzy wojną o niepodległość kolonii angielskich a Wojną
Secesyjną (1861–1865) nie poczyniono znaczących postępów na polu udosko-
nalania min morskich. Dopiero w czasie trwania Wojny Secesyjnej, porucz-
nik Konfederatów Hunter Davidson skonstruował elektryczną minę, którą
można było odpalać z lądu. Innym wynalazkiem Konfederatów była mina
kontaktowa „Singer”. Pomimo wielu niesprawności i niedoskonałości miny
Konfederatów zatopiły siedem okrętów sił Północy8.

Znaczącym krokiem na polu udoskonalania min morskich było wynale-
zienie w 1866 r. rogu Hertza. Metalowy róg, którego różne rodzaje są w uży-
ciu do dziś,  zawierał roztwór chlorku potasu zamknięty w szklanej tubie,
który pękał przy uderzeniu. Po wydostaniu się z tuby, roztwór zwierał ob-
wód elektryczny źródła zasilania zapalnika, który detonował minę9.

Wojna  rosyjsko-japońska  (1904–1905)  była  pierwszym  kon^iktem  zbroj-
nym, w którym strony użyły min kontaktowych na morzu pełnym.  Kon^ikt,
w którym postawiono łącznie ponad 6300 min kotwicznych dowiódł, że miny
są zdolne do zatopienia każdej, nawet najsilniejszej i największej jednostki10.

7 National Research Council, Oceanography and Mine Warfare, Chapter 2, Mine Warfare: An overwiew, National
Academy Press, Washington 2000, s. 12, www.nap.edu/read/9773/chapter/4 (dostęp: 18.01.2018).

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 M. Ilnicki, A. Makowski,  S. Pejas,  Wojna minowa na morzu,  Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 1998,

s. 17.
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Operacje minowania przeprowadzone w czasie tego kon^iktu stały się przed-
miotem analiz w marynarkach wojennych wszystkich krajów, które doprowa-
dziły do szeregu udoskonaleń w konstrukcji min i taktyce ich stawiania. Miny
odegrały również pierwszoplanową rolę w I wojnie światowej, w szczególno-
ści w kampanii na Dardanelach i Gallipoli oraz na Morzu Północnym11.

W cieśninie Dardanele siły Ententy, dążące do przełamania obrony turec-
kiej, natraQły na miny. Utraciły wówczas cztery okręty. Wpłynęło to na podję-
cie  decyzji  o rezygnacji  z planu zajęcia  Istambułu.  Na  Morzu Północnym,
w celu ograniczenia dostępu do otwartych wód Atlantyku, alianci postawili
70 117 min, w 230 milowym obszarze północnej części Kanału La Manche12.

W czasie I wojny światowej mina morska była już powszechnie uzna-
nym i szeroko stosowanym środkiem bojowym. Walczące państwa posta-
wiły łącznie około 300 tysięcy min, z czego prawie 100 tysięcy w zagrodach
zaczepnych13.

Do końca tego kon^iktu miny morskie sprawdziły się jako wysoce efek-
tywny środek walki, który zmienił obraz wojny na morzu14.

W okresie międzywojennym prof. Adolf Bestelmayer opracował zapalnik
magnetyczny do min morskich, wprowadzając do arsenału bojowych środ-
ków morskich miny magnetyczne15.

Wybuch II wojny światowej przyniósł minom morskim nową, rozszerzo-
ną rolę, wyrażoną w sposobie prowadzenia walki, tj. zwiększeniu ich użycia
do działań ofensywnych.  Ponadto w tym okresie wynaleziono akustyczne
i hydrodynamiczne zapalniki niekontaktowe oraz po raz pierwszy w historii
użyto samolotu jako stawiacza min16.

W  związku  z tym,  iż  miny  morskie  dowiodły  swoich  defensywnych
i ofensywnych zdolności,  w okresie  powojennym obserwowano ekspansje
w użyciu min morskich przez kraje mniej rozwinięte w starciach z mocar-
stwami światowymi.  Za  przykład posłużyć może wojna  arabsko-izraelska
z 1967 r., kiedy to egipskie działania minowe w Kanale Sueskim spowodo-
wały całkowite przerwanie międzynarodowej komunikacji na tej najważniej-
szej arterii wodnej łączącej oceany Atlantycki i Indyjski na okres prawie 8
lat17.  Natomiast w operacji Pustynna Burza, miny postawione przez stronę
iracką na wodach kuwejckiego wybrzeża, spowodowały ciężkie uszkodzenia

11 Ibidem.
12 National Research Council, Oceanography…, s.12.
13 H. Karwan, op. cit., s. 38.
14 National Research Council, Oceanography…, s.12.
15 J. Cieśla, J. Maltowski, Morska broń minowa, Wydawnictwo MON, Warszawa 1969, s. 14.
16 National Research Council, Oceanography…, s.12.
17 W. Grządkowski, Rozminowanie i oczyszczenie Kanału Sueskiego, ,,Przegląd Morski” 1977, Nr 7–8.
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trzech okrętów amerykańskich. Co warte podkreślenia, dwa typy min, które
były źródłem uszkodzeń używane były już w czasie I wojny światowej18.

Poczynając od lat 80-tych ubiegłego wieku, liczba min morskich oraz kra-
jów zdolnych do ich efektywnego użycia znacznie wzrosła. W chwili obec-
nej, ponad 50 państw posiada zdolności do prowadzenia operacji minowa-
nia, mając do użycia ponad 300 typów min morskich.

Od końca lat 80. XX wieku liczba państw produkujących miny wzrosła
o 75%, a wiele z tych krajów zdolnych jest do produkcji min zaawansowa-
nych technicznie, co wymusza również rozwój technologii przeznaczonych
do ich zwalczania. Pomimo trendów do budowy coraz nowocześniejszych
min, proliferacja ich starszych typów wciąż stanowi duże zagrożenie19.

3. Miny morskie – oddziaływanie Jzyczne i psychologiczne
Andrzej Makowski, Marek Ilnicki i Stefan Pejas w swojej książce Wojna

minowa na morzu zwracają uwagę, iż istnieje kilka czynników decydujących
o znaczącej roli uzbrojenia minowego w prowadzeniu działań wojennych
na morzu. Zaliczają do nich wysoką skuteczność skrytego oddziaływania
na siły morskie przeciwnika, potrzebę wydzielania licznych sił do prowa-
dzenia rozpoznania minowego i zwalczania min oraz zapewnienie wyso-
kiej efektywności oddziaływania na przeciwnika, przy użyciu min na ma-
sową skalę20.

W ich opinii faktem nie do przecenienia jest również oddziaływanie psy-
chologiczne na przeciwnika. Miny morskie, zalegające na dnie lub zawieszo-
ne  w toni  wodnej,  wyzwalają  inny  rodzaj  strachu  niż  pozostałe  rodzaje
uzbrojenia, niemal w każdym przypadku zagrożenie z ich strony jest ocenia-
ne o wiele wyżej od realnego niebezpieczeństwa jakie stanowią. Toteż więk-
szego znaczenia nabiera w tym wypadku nie skuteczność zagrody minowej
oceniona przez stawiającego miny, a ocena zagrożenia minowego dokonywa-
na przez przeciwnika21.

Miny morskie zdolne są do rażenia nie tylko określonych celów. Ich uży-
cie potraQ w znaczący sposób wpłynąć na gospodarkę oraz produkcję wojen-
ną  przeciwnika,  jak  również  znacznie  utrudnić  lub  wstrzymać  transport
morski, co znajduje potwierdzenie w historii kon^iktów zbrojnych. W okre-
ślonych sytuacjach mogą być  użyte do wywarcia nacisku politycznego na
przeciwnika, przybierającego formę blokady portów i baz morskich, w celu

18 National Research Council, Oceanography…, s. 13.
19 Ibidem, s. 9.
20 M. Ilnicki, A. Makowski, S. Pejas, op. cit., s. 5.
21 Ibidem, s. 6.
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zademonstrowania przeciwnikowi efektów czasowej, bądź też długotrwałej
blokady minowej22.

W opinii autorów Wojny minowej… inną wartościową cechą min morskich
jest to, iż pełnią swoją rolę nawet w przypadku kiedy żadna jednostka pły-
wająca nie poderwie się na nich. Obawa przeciwnika przed poderwaniem
swoich okrętów i statków na minie spowoduje ograniczenie jego żeglugi lub
doprowadzi do jej całkowitego wstrzymania, a w niemal każdym przypadku
wykrycie jednej miny doprowadzi do zamknięcia stosunkowo dużych rejo-
nów lub całych torów wodnych23. W koreańskich działaniach minowych uży-
to 3000 rosyjskich min kontaktowych i magnetycznych co spowodowało, że
^ota licząca 250 okrętów musiała wyczekiwać z dala od wybrzeża, aż 10
amerykańskich trałowców oczyści tor wodny, zapewniając tym samym bez-
pieczne przejście przez zagrodę minową. Przytoczyć w tym miejscu można
słowa wypowiedziane przez kontradmirała Smitha, dowódcę sił amQbijnych
pod Wonsan:  ,,Straciliśmy panowanie na  morzu na  rzecz państwa bez  sił
morskich,  używającego  uzbrojenia,  które  było  przestarzałe  już  w czasie
I wojny światowej,  i stawiane przez jednostki  używane w czasach Jezusa
Chrystusa”24.

Kolejnym atutem broni minowej jest fakt niemożności związania go wal-
ką,  inaczej  niż w przypadku innych sił  przeciwnika25.  Jedynym sposobem
jest prowadzenie rozpoznania minowego i zwalczania min, które co do zasa-
dy prowadzi się do konkretnego poziomu rozminowania, przy wykorzysta-
niu dostępnych sił i środków, które zwykle nie są wystarczające, a ponadto
w działaniach tych brakuje satysfakcji rewanżu26.

Rozważając kwestie prowadzenia kon^iktów zbrojnych na morzu należy
wziąć pod uwagę, że w ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój technolo-
giczny uzbrojenia, w tym również min morskich. Planując więc operacje na
morskim teatrze działań należy mieć na uwadze, że w raz z rozwojem tech-
nologicznym,  zwiększającym  ,,inteligencję”  min  morskich,  zwiększyła  się
jednocześnie moc ich psychologicznego oddziaływania na przeciwnika27

4. Regulacje międzynarodowe dotyczące użycia 
min morskich
Wspomniana już rywalizacja japońsko-rosyjska z lat 1904–1905, w której

użycie min morskich nie było regulowane żadnymi ograniczeniami, potwier-
dziła niszczącą siłę min morskich. Zaczęły one być postrzegane jako niezwy-
kle efektywna broń, w szczególności w zakresie ograniczenia dostępu prze-

22 Ibidem, s. 5.
23 Ibidem.
24 National Research Council, Oceanography…, s. 12.
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ciwnika do morskich szlaków komunikacyjnych. Dziesiątki lat po kon^ikcie,
u wybrzeży Japonii, Chin i Rosji napotkać było można miny, które odłączyły
się od kotwic, lub też zostały postawione w dryQe, co stwarzało niebezpie-
czeństwo dla żeglugi handlowej i spowodowało również oQary w ludziach.
Poniższy komunikat chińskiego rządu, wskazuje na pilną potrzebę regulacji
prawnych w zakresie  prowadzenia  wojny minowej:  ,,Chiński  rząd w dal-
szym ciągu jest w potrzebie doposażania handlowych jednostek pływających
w specjalne urządzenia do podbierania i niszczenia pływających min, które
ograniczają żeglugę nie tylko na morzu otwartym ale również na wodach te-
rytorialnych. Pomimo podjęcia wszystkich możliwych kroków, znaczna licz-
ba łodzi handlowych, rybackich i mniejszych zatonęła na skutek wpłynięcia
na podwodne miny kontaktowe, tracąc całkowicie swoje towary. To wszystko
dzieje  się  na  skalę  dotychczas  niedoświadczoną  przez  kraje  zachodniego
świata. Oblicza się, że pięćset do sześciuset naszych rybaków, w pogoni za
wykonywaniem  swoich  pokojowych  obowiązków,  spotkało  się  z brutalną
śmiercią zadaną przez te niebezpieczne urządzenia”28.

Powyższa sytuacja była jednym z powodów, które ostatecznie doprowa-
dziły w 1907 r. do opracowania i przyjęcia VIII Konwencji haskiej dotyczącej za-
kładania min wybuchających automatycznie za dotknięciem (dalej: VIII KH) 29.

Konwencja ta składa się z 7 artykułów i poza zagadnieniami dotyczącymi
użycia min morskich zawiera także regulacje odnoszące się do broni torpe-
dowej30.

W opinii D. Stephensa i M. Fitzpatricka zapisy zawarte w tej konwencji są
wyrazem kompromisu pomiędzy brytyjską polityką ówczesnych lat,  prze-
ciwstawiającą się użyciu niezakotwiczonych min i stawianiu zagród mino-
wych w celu uzyskania  blokady morskiej  (ekonomicznej),  a polityką  nie-
miecką propagującą użycie min w celach utrudnienia pościgu i zakładania
blokad morskich31.

25 Ibidem.
26 Zakłada się, że nie jest możliwe uzyskanie 100% oczyszczenia rejonu z min. W związku zpowyższym przy-

jęto, że satysfakcjonującym wynikiem jest uzyskanie około 5% ryzyka pozostającego po przeprowadzeniu
działań przeciwminowych.

27 National Research Council, Oceanography…, s. 197
28 D.G. Stephens, M.D. Fitzpatrick, Legal aspects of contemporary naval mine warfare, Loyola of Los Angeles Inter-

national and Comparative Law Journal., Volume 21, Los Angeles 1999, s. 558,  digitalcommons.lmu.edu/
cgi/viewcontent .cgi?article=1484 &context=ilr (dostęp: 18.01.2018).

29 L. Gelberg (red.),  Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, PWN, Warszawa 1954,
t. I, s. 267–268.

30 Wszystkie konwencje haskie z 1907 r. zostały uznane na podstawie wyroku norymberskiego z 1946 r. za po-
wszechne prawo zwyczajowe, czyli  powszechnie  obowiązujące.  Potwierdziły to  rezolucje  Zgromadzenia
Ogólnego ONZ z 11 grudnia 1946 r., 21 listopada 1947 r. i 12 grudnia 1950 r.

31 D.G. Stephens, M.D. Fitzpatrick, op. cit., s. 559.
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Artykuł I

Zabrania się:

l. Zakładania min wybuchających automatyczne za dotknięciem, które
nie byłyby uwiązane, chyba że są tak zbudowane, iż stają się nieszko-
dliwe najdalej w godzinę od chwili, gdy zakładający utracili kontrolę
nad nimi32.

2. Zakładania min wybuchających automatycznie za dotknięciem i uwią-
zanych, które nie stają się nieszkodliwe z chwilą zerwania uwięzi.

3. Używania torped, które nie stają się nieszkodliwe, gdy chybią celu.

Zgodnie z tym artykułem, zamiarem autorów Konwencji było wyelimino-
wanie śmiertelnych efektów działania min wybuchających automatycznie za
dotknięciem, w chwili gdy utraci się kontrolę nad nimi.

D. Stephens i M. Fitzpatrick wskazują, iż jego zastosowanie do dzisiej-
szych warunków jest mocno dyskusyjne, ponieważ osiągnięcia współczesnej
technologii daleko prześcignęły tą, która była wykorzystywana do produkcji
min w czasie powstawania Konwencji33. Obecnie mamy również do czynie-
nia z minami niekontaktowymi,  z zapalnikami hydrodynamicznymi,  aku-
stycznymi, magnetycznymi, elektrycznymi itp. W ich opinii, w dobie dzisiej-
szej  technologii,  jedynie  wyobraźnia  projektantów  stanowi  ograniczenie
w tworzeniu i dostępności innych typów min morskich, z innymi zapalnika-
mi.  Konsekwencją  tego  i wszystkich  możliwych  wariantów i konQguracji
uzbrojenia minowego, jest współczesna deQnicja miny morskiej, opisywanej
jako wszelkiego rodzaju urządzenie wybuchowe, wyczekujące by zatopić lub
zniszczyć określony cel lub odstraszenie tego celu przed wejściem w dany
rejon34.

Biorąc pod uwagę „pojemność” deQnicji miny morskiej, zachodzi pytanie
o zasięg zastosowania art. I. Jeśli nie obejmuje swym zasięgiem tak rozumia-
nej miny morskiej, staje się bezcelowy. Uzasadnienie wspierające tezę o bez-
celowości po części wywodzi się ze zwrotu „włączenie jednego jest wyklu-
czeniem czegoś  innego”  (łac.  expressio  unius  est  exclusio  alterius)35.  Innymi
słowy takie podejście skutecznie eliminuje z zakresu zapisów art. I, wszelkie
inne miny niż wymienione36.

32 Określenie ,,miny uwiązane” dotyczy min kotwicznych. Miny te miał dodatkową pływalność i aby ustawić
je pod wodą musiały być wyposażone w kotwicę oraz w minlinę, która utrzymywała ją na wymaganej głę-
bokości.

33 D.G. Stephens, M.D. Fitzpatrick, op. cit., s. 561.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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Artykuł II

Zabronione jest zakładanie min wybuchających automatycznie za do-
tknięciem u wybrzeży  i przed  portami  przeciwnika  jedynie  w celu
uniemożliwienia żeglugi.

W tym  przypadku  należy  zgodzić  się  z konstatacją  D. Stephensa
i M. Fitzpatricka, że jest to zapis anachroniczny w swym ogólnym podejściu
do żeglugi cywilnej,  zakładając, że wszystkie statki  cywilne są wyłączone
z możliwości ataku. Wyłączenia z ataku nie ma zastosowania w stosunku do
statków cywilnych, które wspierają działalność militarną strony przeciwnej.
Odnosząc się do kwestii geograQcznych („u wybrzeży”), art. II jest jedynym
w Konwencji haskiej, który dokonuje takiego odniesienia i sugeruje, że sto-
pień bliskości od wybrzeża jest konieczny w celu uzasadnienia minowania37.

Artykuł III

Gdy  zostaną  zastosowane  miny  wybuchające  automatycznie  za  do-
tknięciem i uwiązane, należy zachować wszelkie środki ostrożności dla
bezpieczeństwa żeglugi pokojowej.

Państwa wojujące zobowiązują się w miarę możności zarządzić co na-
leży, aby te miny stały się po krótkim czasie nieszkodliwe, a w wypad-
ku gdyby przestały być kontrolowane, wskazać okolice niebezpieczne,
gdy tylko wymagania wojny pozwolą,  przez skierowanie do żeglugi
zawiadomienia,  które  powinno  być  podane  do  wiadomości  rządów
drogą dyplomatyczną.

Istotnym aspektem art. III jest jego odniesienie do „żeglugi neutralnej”.
Stypuluje on, że neutralne statki, nie zaangażowane w działalność wojenną,
nie mogą stać się obiektem ataku. Ponadto zobowiązano belligerentów do
unieszkodliwienia postawionych przez nich min ,,w krótkim czasie”. D. Ste-
phens i M. Fitzpatrick sygnalizują, że jeśli wspomniany „krótki czas” nie jest
tożsamy  z zawieszeniem  broni,  to  taki  obowiązek  przestaje  być  spójny
z praktyką państw38.

W niniejszym art. położono również nacisk na należyte informowanie że-
glugi, co stało się wymogiem prawnym i znajduje odzwierciedlenie we współ-
czesnym prawie zwyczajowym. Niemniej jednak uwarunkowanie spełnienia
tego zobowiązania „wymaganiami wojny” skutecznie osłabia jego moc39.

37 Ibidem, s. 562.
38 M. Ilnicki, A. Makowski, s. Pejas, op. cit., s. 96.
39 D.G. Stephens, M.D. Fitzpatrick, op. cit., s. 564.
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Artykuł IV

Każde mocarstwo neutralne, które zakłada miny wybuchające automa-
tycznie za dotknięciem u swych wybrzeży, winno przestrzegać tych sa-
mych zasad i zarządzić te same środki ostrożności, które obowiązują
państwa wojujące.

Mocarstwo neutralne winno wskazać żegludze w drodze uprzedniego
zawiadomienia okolice, gdzie będą umocowane miny wybuchające au-
tomatycznie za  dotknięciem. To zawiadomienie  winno być śpiesznie
podane do wiadomości rządów drogą dyplomatyczną.

Artykuł  ten przyznaje  państwom neutralnym prawo odmowy stronom
walczącym dostępu do szlaków komunikacyjnych. Aktualnie, takie działania
mogą być prowadzone tylko zgodnie z wymogami Artykułu 25 Konwencji
o Prawie Morza z 1982 r., które zezwalają państwu przybrzeżnemu na zawie-
szenie prawa nieszkodliwego przepływu, jeśli takie działania są konieczne
do ochrony własnego bezpieczeństwa40.

Artykuł V

Przy zakończeniu wojny umawiające  się mocarstwa zobowiązują się
uczynić wszystko, co do nich należy, by wyłowić każde ze swej strony
miny przez nich założone.

Co do min wybuchających automatycznie  za  dotknięciem i uwiąza-
nych, które jedno z państw wojujących założyło wzdłuż wybrzeży dru-
giego, to miejsce, gdzie zostały założone, podane będzie do wiadomo-
ści drugiej strony przez mocarstwo, które je założyło i każde mocar-
stwo będzie obowiązane przystąpić w najkrótszym czasie do wyłowie-
nia min na swoich wodach terytorialnych.

Wskazując na niebezpieczeństwo jakim są miny morskie, zapis tego arty-
kułu obliguje strony kon^iktu do ich usunięcia po zakończeniu działań wo-
jennych. Co więcej strony kon^iktu zobowiązane zostały do przekazania so-
bie informacji dotyczących lokalizacji pól minowych postawianych wzdłuż
wybrzeży przeciwnika. Artykuł jest  on ponadto ważny w swoim domyśl-
nym nakreśleniu praw stron wojujących. Podczas gdy stan wojny dopuszcza
legalność stawiania min, zakończenie działań wojennych wymusza obowią-
zek ich usunięcia41.

40 Ibidem.
41 Ibidem, s. 565.
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Artykuł VI

Umawiające  się  mocarstwa,  które  nie  rozporządzają  jeszcze  minami
udoskonalonymi (jak to przewiduje niniejsza konwencja) i które wobec
tego  nie  mogłoby  obecnie  zastosować  się  do  zasad  ustanowionych
w art. 1 i 3, zobowiązują się możliwie najprędzej przerobić swój mate-
riał tak, aby odpowiadał wyżej wzmiankowanym przepisom.

Artykuł VII

Postanowienia konwencji niniejszej obowiązują tylko między umawia-
jącymi się mocarstwami i tylko wtedy, jeżeli wszystkie państwa wojują-
ce do niej należą.

5. Charakter Konwencji haskiej z 1907 r.
W opinii D. Stephensa i M. Fitzpatricka Konwencja odgrywa ważną rolę

w zakresie regulacji wojny na morzu. Jej niezaprzeczalnym walorem jest na-
łożenie na belligerentów ściśle określonych norm postępowania, które chro-
nią wolność żeglugi państw niezaangażowanych w kon^ikt oraz wprowa-
dzają potrzebę rozróżniania pomiędzy kombatantami i nie-kombatantami.
Pomimo swojej niedoskonałości, stanowiła ona podstawę powszechnie dziś
obowiązujących  zasad,  mówiące  o tym,  iż  strony  kon^iktu  zbrojnego  są
ograniczone w prawie do wyboru sposobów i środków walki42.

42 D.G. Stephens, M.D. Fitzpatrick, op. cit., s. 565.
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6. Zasady wykorzystania min morskich zawarte 
w Podręczniku z San Remo43

Miną jest środek wybuchowy umieszczony w wodzie, dnie morskim
lub pod nim z zamiarem zniszczenia lub zatopienia statku, bądź od-
stręczenia go od wejścia na dany obszar44.  W zakres tej  deQnicji  nie
wchodzą urządzenia wybuchowe, które mogą być zamocowane do jed-
nostek pływających lub urządzeń brzegowych przez płetwonurków bo-
jowych45.

W świetle deQnicji miny zawartej w Podręczniku z San Remo trudno do-
szukać się jakiejkolwiek kategoryzacji tej broni. Należy przyjąć, że w wyniku
interpretacji  ewolucyjnej  deQnicja  ta  będzie  obejmowała  wszystkie  rodzaje
min, niezależnie od ich zaawansowania technologicznego. Istotne jest jednak
to, czy miny znajdują się pod kontrolą strony, która je założyła. Miny muszą
być zdolne do dezaktywacji w przeciągu godziny od momentu utraty kontroli
nad nimi, w przeciwnym wypadku strony nie mogą ich zakładać. Natomiast
swobodnie dryfujące miny muszą być skierowane jedynie przeciwko celom
wojskowym. Zasada rozróżniania wyraża się również w obowiązku notyQka-
cji lokalizacji min, gdy mogą one również zagrażać żegludze pokojowej.

Zasada 8046.

Miny mogą być użyte tylko przeciwko celom wojskowym, włączając
w to odmowę dostępu przeciwnikowi do wybranych obszarów morza.

Aktualnie zasada ta obejmuje znaczną liczbę jednostek, które w świetle
MPHKZ są prawnymi celami wojskowymi. Należą do nich okręty wojenne
belligerentów nawodne i podwodne, ich pływające jednostki autonomiczne,
jednostki pomocnicze i statki handlowe zaangażowane we wrogie czynności
lub efektywnie wspierające działania militarne oraz neutralne statki handlo-
we wspierające militarnie strony walczącej.  Ponadto strony walczące mają
prawo  do  stawiania  zagród  minowych  na  wodach  międzynarodowych,

43 San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Con[icts at Sea, Cambridge University Press, 1995.
Podręcznik został opracowany w latach 1988–1994 przez grupę specjalistów z zakresu prawa międzynaro-
dowego i morskiej sztuki wojennej. Uwzględniono w nim praktykę międzynarodową, rozwój technologicz-
ny oraz oddziaływanie różnych obszarów prawa, w tym prawa morza, prawa lotniczego i ochrony środowi-
ska.  Nie  jest on obowiązującym dokumentem, natomiast jest wykorzystywany w ośrodkach kształcenia
i szkolenia państw NATO. A. Makowski, Wojna na morzu w regulacjach Podręcznika z San Remo, [w:] Dariusz
Bugajski (red), Międzynarodowe prawo humanitarne kon[iktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, Wyd. Akademii
Marynarki  Wojennej,  Gdynia 2008,  s. 110.  Zagadnienia dotyczące użycia min  morskich zostały zawarte
w zasadach 80–92.

44 San Remo Manual…, s. 169.
45 Ibidem.
46 Tłumaczenia wszystkich analizowanych zasad zostały dokonane przez autorów artykułu.
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utrudniając tym samym przeciwnikowi prawo dostępu do wybranych obsza-
rów  morskich,  zastrzegając  jednocześnie,  że  nie  będzie  przy  tym
zagrożona ,,żegluga pokojowa”47.

Zasada 81.

Strony kon^iktu nie powinny stawiać min, nie będąc zdolnymi do ich
efektywnej neutralizacji, w chwili kiedy miny zerwą się z uwięzi lub
w przypadku utraty kontroli nad nimi.

Zasada ta odzwierciedla ideę zawartą w art. 1 ust. 2 VIII KH i również
odnosi się do zasady rozróżniania. Przy czym swoim zakresem obejmuje nie
tylko miny automatyczne, wybuchające za dotknięciem, ale wszystkie rodza-
je współczesnych min, w tym miny denne, które niekoniecznie muszą być
zakotwiczone. W przypadku, kiedy strony wojujące nie są w stanie sprawo-
wać nad nimi skutecznej kontroli, nie powinny ich stawiać.

Zasada 82.

Zakazane jest używanie min dryfujących, skierowanych przeciwko ce-
lom innym niż wojskowe i takich min, które nie stają się nieszkodliwe
w godzinę od momentu utraty kontroli nad nimi.

D. Stephens i M. Fitzpatrick analizując komentarz do Podręcznika z San
Remo zauważyli iż zasada ta również odnosi się do kwestii rozróżniania. Po-
nadto wskazali, iż istnieją przypadki użycia min dryfujących w celu udarem-
nienia pościgu sił własnych przez siły przeciwnika.

Zauważyli  jednocześni,  że  zachodzi  pewna  fundamentalna  niespójność
w takim podejściu do zagadnienia min dryfujących, jako że ich użycie stanowi
ewidentne naruszenie zasady rozróżnienia. Komentarz do Podręcznika, po-
przez akceptację takiego aktu, wpisującego się w ramy konieczności wojsko-
wej, stwierdza, że jakiekolwiek straty poboczne, również poniesione przez jed-
nostki,  które  nie  powinny  stanowić  celu  ataku,  są  akceptowalne.  Taka
argumentacja-według nich- jest nie do przyjęcia. Podczas, gdy prawo sił mor-
skich  do  samoobrony jest  kwestią  niepodważalną,  to  w żaden sposób  nie
usprawiedliwia naruszenia najbardziej podstawowej zasady ius in bello. Z ar-
gumentacją tą należy jak najbardziej się zgodzić, ponieważ takie podejście do
tematu  rzeczywiście  może  nadać  większą  wagę  zagadnieniu  konieczności
wojskowej (w zakresie ochrony członków własnych sił zbrojnych). Jednakże,
nawet taka klauzula nie może stanowić przyzwolenia do naruszenia zasad,
które mają zapewnić ochronę wybranym typom jednostek. Zakaz naruszenia
tych zasad jest zagwarantowany w prawie kon^iktów zbrojnych tak dalece, że

47 D.G. Stephens, M.D. Fitzpatrick, op. cit., s. 582.
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nawet wszelkie zastrzeżenia do okresu „jednej godziny”, nie mogą wspierać
jakichkolwiek prób jego modyQkacji. Nie będzie też stanowić większej różnicy
w naruszeniu prawa to, że statek szpitalny poderwie się na dryfującej minie
postawionej przez ścigane siły w przeciągu rzeczonej jednej godziny czy może
tez poza tym okresem48.

Zasada 83.

Żegluga międzynarodowa musi zostać powiadomiona o stawianiu min
lub o uzbrojeniu min wcześniej  postawionych, chyba, że postawione
miny mogą zdetonować tylko pod jednostkami, które są celami wojsko-
wymi.

Zasady powiadamiania  o zagrożeniach  dla  żeglugi  pokojowej  są  obo-
wiązkowe w czasie pokoju. Natomiast warunek ogłoszenia informacji o po-
stawionych zagrodach minowych po raz pierwszy znalazł swój wyraz wła-
śnie w tej zasadzie. Należy zwrócić uwagę, że wymóg ten dotyczy do min
uzbrojonych, lub uzbrojenia min wcześniej postawionych, które nie są tak za-
awansowane  technologicznie,  aby  eksplodować  jedynie  pod  jednostkami,
które są celami wojskowymi.

W odniesieniu do powyższej zasady, obowiązek powiadomienia zostanie
wypełniony, jeżeli strona stawiająca miny przekaże informacje o tym fakcie
instytucjom  i mediom  odpowiedzialnym  za  bezpieczeństwo  żeglugi.  np.
„Wiadomościom Żeglarskim” (ang. „Notice to Mariners”).

Zakładając, że wszystkie procedury powiadamiania o postawionych za-
grodach  minowych  zostały  spełnione,  pozostaje  pytanie  o prawa  państw
trzecich, nie biorących udziału w kon^ikcie. A mianowicie, czy i jakie zobo-
wiązania wymuszone zostają na tych państwach, które decydują się  wejść
w taki rejon? Czy takie zasady powiadamiania, przestrzegane przez strony
walczące, podważają prawo do swobody żeglugi państw trzecich? 49.

Zasada 84.

Strony wojujące powinny katalogować obszary na których postawiły
miny.

Zasada ta jest logicznym następstwem wymogu informowania międzyna-
rodowej  społeczności  o postawionych zagrodach minowych.  Wynika rów-
nież z zasady mówiącej o obowiązku kontroli min przez państwo, które te
miny postawiło. Zasada nie ogranicza jednak typów min, których pozycje po
postawieniu  należy  katalogować,  jak  również  nie  określa  czy postawione

48 D.G. Stephens, MD. Fitzpatrick, op. cit., s. 583–584.
49 Ibidem, s. 584.
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miny powinny być uzbrojone czy nie. Zgodnie z komentarzem do Podręczni-

ka z San Remo, zasada ta nie wymaga by takie katalogi były upubliczniane,

chyba że postawiona zagroda minowa stanowić będzie niebezpieczeństwo

(w szczególnych przypadkach) dla żeglugi neutralnej50.

Zasada 85.

W przypadku pierwszego minowania wód wewnętrznych, morza tery-

torialnego lub wód archipelagowych strony wojującej, należy zapewnić

możliwość wyjścia z nich jednostkom państw neutralnych.

Obowiązek ten wynika z prawa zwyczajowego, które chroni neutralną że-

glugę. Rozszerzenie zobowiązania zapewnienia możliwości wyjścia jednost-

kom państw neutralnych od portów do wód terytorialnych i archipelago-

wych  uważa  się  za  logiczną  konsekwencję  rozszerzenia  tej  ochrony.

Zakładając jednak, że operacje minowania są uzasadnione z punktu widze-

nia  samoobrony,  zasada  zezwala  na  zawieszenie  prawa  do  swobodnego

przepływu przez wody terytorialne lub archipelagowe. Ta dyskusyjna kwe-

stia podnosi również pytania dotyczące rozmiaru zwiększenia praw swobo-

dy żeglugi, do którego strony wojujące zezwalają państwom trzecim51.

Zasada 86.

Minowanie wód neutralnych przez stronę wojującą jest zabronione.

Artykuł  2  Karty  Narodów Zjednoczonych zakazuje  groźby  użycia  lub

użycia siły w prowadzeniu stosunków międzynarodowych52. Ta zasada jest

uważana za mającą status normy bezwzględnie obowiązującej. Co ciekawe,

Podręcznik San Remo de6niuje wody neutralne danego państwa jako jego

wody wewnętrzne, morze terytorialne lub jego wody archipelagowe. De6ni-

cja ta nie zawiera jednak archipelagowych szlaków morskich lub tych mię-

dzynarodowych cieśnin,  które  sui  generis  uznawane  są  jako  mające  swój

prawny charakter i znajdują się tym samym poza zakazem. Pozostając dalej

w obszarze poza zakazem ujętym w Artykule 2 Karty Narodów Zjednoczo-

nych kwestią sporną, zwłaszcza w świetle Artykułu 51 Karty Narodów Zjed-

noczonych53, jest również stwierdzenie, że stawianie min na wodach państwa

neutralnego stanowi „atak zbrojny”. Takie działania mogą zostać uznane za

blokadę morską (w zależności od okoliczności) zgodnie z Artykułem 3 (c)

50
Ibidem, s. 585.

51
Ibidem.

52 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 2, par. 4.
53

Ibidem, art. 51.
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Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ws. De�nicji Agresji z 1974 r.54 i w związ-

ku z powyższym mogą być uznane za akt agresji55.

Mając na uwadze ogólny zakaz minowania wód neutralnych, minowanie

archipelagowych tras żeglugowych lub cieśnin innego państwa stanowiłoby

krok ku eskalacji napięć, mimo, iż działania takie jawiłyby się jako zgodne

z prawem. Działanie jednostek pływających lub statków powietrznych strony

wojującej polegające na stawianiu min, nie byłoby spójne z prawem przejścia

tranzytowego, które na mocy Artykułu 39 Konwencji o prawie morza, naka-

zuje,  że  wszelkie  jednostki  pływające  lub  samoloty  wykonujące  przejście

tranzytowe „powstrzymają się od groźby użycia lub użycia siły przeciwko

suwerenności państw położonych nad cieśniną, ich terytorialnej integralno-

ści lub politycznej niezawisłości...”56. Pomimo tego, iż minowanie tych wód

może  mieć  strategiczne  znaczenie,  istnieje  duże prawdopodobieństwo,  że

działanie takie przyczyni się do eskalacji napięć i doprowadzi do konieczno-

ści podjęcia dodatkowych przedsięwzięć, mających na celu zapewnienie bez-

pieczeństwa żegludze neutralnej, co niechybnie przeważy militarną przydat-

ność takiej operacji57.

Zasada 87.

Minowanie  nie  powinno  skutkować  uniemożliwieniem przejścia  po-

między wodami neutralnymi a międzynarodowymi.

Zasada  ta  jest  rozszerzeniem zasady 80  i naturalną  konsekwencją  po-

przedniej  zasady.  Jej  dodatkowa waga  polega  na  odniesieniu  się  do wód

międzynarodowych.  Niestety  odzwierciedla  również  niejednoznaczność

prawa odniesioną do legalności minowania wód międzynarodowych i po raz

kolejny nie ustanawia jednoznacznego zakazu. Nie mniej jednak stara się re-

gulować te działania w celu zapewnienia swobody żeglugi58.

Zasada 88.

W przypadku stawiania  min na  obszarach morza  otwartego,  strony

wojujące powinny uwzględnić w należyty sposób, zgodny z prawem,

sposób korzystania z morza otwartego przez jednostki neutralne, mie-

dzy innymi poprzez wskazanie alternatywnych tras żeglugowych.

Ta zasada w szczególności zezwala na utrzymanie wolności morza pełne-

go oraz kolejny raz warunkuje prawo do stawiania min morskich na wodach

54 Zob. Rezolucja ONZ Nr 3314, art. 3 (c).
55 D.G. Stephens, MD. Fitzpatrick, op. cit., s. 586.
56 Zob.: Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay 10 grudnia 1982 r.
57 D.G. Stephens, MD. Fitzpatrick, op. cit., s. 586- 587.
58 Ibidem, s. 587.
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międzynarodowych. Odnosi się do należytej uwagi jaką państwa stawiające

miny mają poświęcić legalnemu użyciu morza pełnego oraz o wytyczaniu

tras obejścia w celu zapewnienia bezpieczeństwa żegludze neutralnej. Nie-

mniej jednak, w komentarzu do Podręcznika znaleźć możemy zapisy, że wy-

tyczanie tras obejścia nie jest jedynym sposobem na przestrzeganie zapisów

niniejszej Zasady. Może nią również być np. eskortowanie neutralnej żeglugi

przez obszar zaminowany59.

Zasada 89.

Przejście tranzytowe przez cieśniny międzynarodowe i przejście przez

wody, co do których można zastosować prawa przejścia archipelago-

wym szlakiem morskim, nie powinno być zakłócone jeżeli nie zapewni

się bezpiecznych i dogodnych tras obejścia.

Zasada ta jest odzwierciedleniem, ustanowionym w Konwencji o prawie

morza, aktualnego statusu prawnego cieśnin używanych do żeglugi między-

narodowej oraz archipelagowych szlaków morskich. Mając na uwadze zna-

czenie tych akwenów, strony wojujące nie mogą prowadzić tam działań wo-

jennych, w tym ich minować, nie zapewniając alternatywnych tras obejścia.

Nie sprecyzowano jednak czy powyższa trasa powinna być wytyczona w ob-

rębie cieśniny, czy też w innym miejscu. Ważnym jest, aby była ona bezpiecz-

na i uwzględniała koszty transportu. Określenie ,,dogodny” uznano za ko-

nieczne,  aby  wykluczyć  przypadki,  w których  nie  występują  żadne

alternatywne lub nieakceptowane, np. ze względu na koszty, trasy obejścia60.

Zasada 90.

Po zakończeniu działań wojennych, strony konCiktu uczynią wszystko,

co w ich mocy, aby usunąć bądź unieszkodliwić położone przez nich

miny. Każda strona uczyni to w stosunku do min położonych na swo-

im morzu terytorialnym. W odniesieniu do min własnych położonych

na morzu terytorialnym nieprzyjaciela,  każda ze stron konCiktu po-

wiadomi stronę przeciwną o lokalizacji takich min. Usunięcie min ze

wspomnianych  obszarów  powinno  zostać  wykonane  bez  zbędnej

zwłoki.

Zasada ta jest uwspółcześnieniem i rozszerzeniem art. 5 VIII KH. Naka-

zuje on stronom walczącym, po zakończeniu działań wojennych, usunięcie

lub unieszkodliwienie postawionych przez nich min w jak najkrótszym cza-

59 Ibidem.
60 Ibidem.
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sie (bez zbędnej zwłoki)61. Z powyższego zapisu wynika, iż miny, które zo-

stały unieszkodliwione mogą nadal pozostać w rejonie minowania. Biorąc

pod uwagę rozmiary niektórych z nich, pomimo pozbawienia ich cech bojo-

wych, nadal mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla pokojowej żeglugi z uwa-

gi na możliwość kolizji, co może być niebezpieczne, szczególnie dla niewiel-

kich  jednostek.  Ponadto,  każdy  z belligerentów  zobowiązany  jest  do

poinformowania strony przeciwnej o minach własnych postawionych na jego

wodach. Ma to usprawnić proces przywracania akwenów objętych działania-

mi wojennymi żegludze międzynarodowej.  Zasada ta  nie  dotyczy pojęcia

,,zawieszenia broni”, które z de�nicji ma jedynie charakter tymczasowy.

Zasada 91.

Dodatkowo,  oprócz  zobowiązań  określonych  w zasadzie  90,  strony

konCiktu porozumieją się między sobą, jak i w razie potrzeby z innymi

państwami i organizacjami międzynarodowymi w sprawie udzielenia

wsparcia technicznego i materialnego,  w tym organizacji  wspólnych

operacji, niezbędnych do usunięcia pól minowych lub w inny sposób

uczynienia ich nieszkodliwymi.

Po zakończeniu  konCiktu  zbrojnego strony  walczące  powinny porozu-

mieć się miedzy sobą i współpracować w celu oczyszczenia pól minowych

i uczynienia tych akwenów bezpiecznymi dla żeglugi.  Autorzy powyższej

zasady doszli do wniosku, że w żywotnym interesie stron walczących będzie

jak najszybsze przywrócenie normalnej działalności  ekonomicznej państw,

dlatego pomimo niedawnej wrogości, należy podjąć współpracę w celu za-

pewnienia  odpowiednich  warunków  do  normalnego  funkcjonowania

państw i ich ekonomiki. Należy jednak zwrócić uwagę, że zasada ta w od-

niesieniu do zagadnień współpracy pomiędzy niedawnymi rywalami nie ma

cech bezwzględnego nakazu.

Natomiast wskazano na możliwości porozumienia się z innymi podmio-

tami prawa międzynarodowego, w zakresie pozyskania wsparcia organiza-

cyjnego, technicznego i materialnego, aby w jak najkrótszym czasie przystą-

pić do procesu rozminowywania.

61 Termin ,, bez zbędnej zwłoki” oznacza termin realny mający na względzie okoliczności miejsca i czasu.

W tym przypadku oznacza również czas potrzebny stronom, które uczestniczyły w konCikcie, na przygoto-

wanie odpowiednich sił i środków niezbędnych do wykonania zadania rozminowania wskazanych akwe-

nów. Nie da się tutaj sztywno wskazać określonej liczby godzin, dni czy tygodni.

248 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII)



Zasada 92.

Państwa neutralne nie popełniają czynu sprzecznego z prawem neu-

tralności usuwając miny postawione niezgodnie z prawem międzyna-

rodowym.

Zasada ta odzwierciedla prawo państw neutralnych do aktywnego podej-

mowania środków w celu egzekwowania ich praw, bez informowania strony

lub stron walczących o tym fakcie. W przypadku usunięcia min postawio-

nych tylko przez jedną stronę walcząca, nie zostanie w tym samym złamana

zasada bezstronności.

7. Konkluzje
Mina  morska  stanowi  jeden  z najgroźniejszych  i zarazem  najtańszych

środków walki na morzu. Od momentu jej wynalezienia była wykorzysty-

wana w większości morskich konCiktów zbrojnych.

Cechą charakterystyczną tej  broni jest  stwarzanie zagrożeń na określo-

nych obszarach morskich nie tylko dla stron walczących, ale i dla państw

w niego nie zaangażowanych i to zarówno w czasie jego trwania, jak i długo

po jego zakończeniu.

Społeczność międzynarodowa, mając na uwadze masowe wykorzystywa-

nie min morskich w konCiktach zbrojnych na morzu i ich negatywny wpływ

na ekonomikę państw, implementowała zakazy i ograniczenia w jej użyciu.

Pierwsze z nich wprowadzono w 1907 r. w Hadze, kiedy to w czasie konfe-

rencji zwołanej z inicjatywy prezydenta Theodore Roosevelta i cara Mikołaja

II Romanowa, przyjęto ósmą w kolejności, Konwencję dotyczącą zakładania

min wybuchających automatycznie za dotknięciem. Konwencja ta jest jak do-

tychczas  jedynym  aktem  prawa  międzynarodowego  regulującym  zasady

użycia min morskich.

Od tamtego czasu dokonał się znaczący postęp w technologii wojskowej,

taktyce wojennomorskiej oraz w zakresie prawa morza. Niestety, nie dosto-

sowano do nich międzynarodowego prawa regulującego morskie konCikty

zbrojne.

Najbardziej  współczesnym  opracowaniem,  uwzględniającym  wskazane

zmiany, jest stworzony w 1995 r., przez prawników i ekspertów ds. morskich

działań zbrojnych,  Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego

mającego  zastosowanie  do morskich  kon#iktów zbrojnych.  W rozdziale  I części

czwartej tego opracowania, w pkt. 80–92, wprowadzono zasady wykorzysta-

nia uzbrojenia minowego we współczesnych konCiktach zbrojnych. Zasady

te w znacznym stopniu opierają się na postanowieniach VIII KH z 1907 r.

Wskazuje to na ponadczasowe znaczenie zapisów w niej zawartych.
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Reguły umieszczone w Podręczniku kładą przede wszystkim nacisk na

takie użycie uzbrojenia minowego, aby w jak najmniejszym stopniu oddzia-

ływało ono na zmniejszenie bezpieczeństwa i swobody pokojowej żeglugi,

i to zarówno w czasie prowadzenia działań wojennych, jak i po ich zakoń-

czeniu.  Należy  w tym  miejscu  zgodzić  się  z konstatacją  D. Stephens’a

i M. Fitzpatrick’a, że Podręcznik stanowi trafne połączenie prawa traktato-

wego i zwyczajowego z sądowymi orzeczeniami62.

Ubolewać  należy,  że  unormowania  zawarte  w tym  opracowaniu  nie

wprowadzono  do  międzynarodowej  przestrzeni  prawnej  na  mocy  po-

wszechnie  obowiązującego  instrumentu  prawnego,  pociągającego  za  sobą

konkretne skutki prawne.

62 D.G. Stephens, MD. Fitzpatrick, op. cit., s. 589.
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Marcinko Marcin – dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Pu-

blicznego  Wydziału  Prawa  i Administracji  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,

przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Huma-

nitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża

Michlińska Judyta –  mgr,  absolwentka  Wydziału Dowodzenia  i Operacji

Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, wyróżnienie w XIX edy-

cji konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka na najlepszą pracę licencjacką

magisterską lub doktorską w 2016 r.

Ochmann Paweł – mgr, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Kra-

kowie, kierownik realizowanego na UJ grantu MNiSW „Wojny hybrydowe

i ich implikacje dla postzimnowojennego ładu międzynarodowego”

Parulski Krzysztof – gen. bryg. rez., prof. wiz. w Instytucie Prawa i Admini-

stracji  (Katedra  Prawa  Międzynarodowego)  Akademii  Obrony Narodowej
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w Warszawie  (2013–2016),  Zastępca  Prokuratora  Generalnego –  Naczelny

Prokurator Wojskowy (2008–2012), wieloletni Prezes Stowarzyszenia Proku-

ratorów Rzeczypospolitej Polskiej, redaktor naczelny kwartalnika „Prokura-

tor”  (2000–2012),  przewodniczył  Kolegium  Redakcyjnemu  „Wojskowego

Przeglądu Prawniczego”

Sadowski Piotr – dr, asystent w Katedrze Praw Człowieka na Wydziale Pra-

wa i Administracji UMK w Toruniu; wieloletnie doświadczenie w pracach

grup roboczych Rady UE oraz komitetów eksperckich Komisji Europejskiej

w obszarze polityki azylowej oraz zewnętrznego wymiaru migracji

Szuniewicz-Stępień Marta – dr hab., adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa

Narodowego Wydziału Dowodzenia i Operacji  Morskich Akademii Mary-

narki Wojennej w Gdyni

Vanderbilt  Aleksander –  mgr,  absolwent  Uniwersytetu  Gdańskiego,  Wy-

działu Prawa i Administracji,  aplikant  adwokacki przy Okręgowej  Radzie

Adwokackiej w Warszawie

Wajchert Jacek – kmdr por., mgr inż., absolwent Akademii Marynarki Wo-

jennej w Gdyni, starszy specjalista Centrum Doskonalenia Kursowego

Wojas Jakub – mgr, prawnik, prezes Europejskiego Instytutu Studiów Mię-

dzynarodowych, korespondent wojenny, redaktor naczelny czasopism „Ku-

rier Historyczny” i „Europejski Przegląd Studiów Międzynarodowych”
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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

1. Traktaty międzynarodowe
• Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej – tzw. IV Kon-

wencja haska wraz z Regulaminem dotyczącym praw i zwyczajów 

wojny lądowej (18.10.1907)

• Protokół podpisany w Moskwie, dnia 9 lutego 1929 r. pomiędzy Esto-

nią, Łotwą, Polską, Rumunią i Związkiem Socjalistycznych Republik 

Rad, dotyczący wejścia w życie traktatu przeciwwojennego, podpisa-

nego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. (9.02.1929)

• Karta Narodów Zjednoczonych (26.06.1945)

• Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa 

(9.12.1948)

• Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny - KG 

IV (15.08.1949)

• Konwencja o ochronie podstawowych praw i wolności człowieka, tzw. 

Europejska Konwencja Praw Człowieka (4.11.1950)

• Konwencja o statusie bezpaństwowców (28.08.1954)

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

(16.12.1966)

• Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców (28.07.1951)

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

(16.12.1966)

• Protokół do Konwencji dotyczącej statusu uchodźcy z 1951 r. 

(31.01.1967)

• Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych 

i zbrodni przeciwko ludzkości (26.11.1968)

• Convention Governing the Speci�c Aspects of Refugee Problems in 

Africa (10.09.1969)

• Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni aparthe-

idu (30.11.1973)
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• Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. 

dotyczący ochrony o�ar międzynarodowych konCiktów zbrojnych, 

tzw. I Protokół (8.06.1977)

• Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. 

dotyczący ochrony o�ar niemiędzynarodowych konCiktów zbrojnych, 

tzw. II Protokół (8.06.1977)

• Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (10.12.1982)

• Cartagena Declaration on Refugees (22.11.1984)

• Konwencja przeciw torturom oraz okrutnemu, nieludzkiemu lub po-

niżającemu traktowaniu bądź karaniu (1984)

• Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutne-

go, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 

(10.12.1984)

• Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci 

(15.12.1989)

• Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (17.07.1998)

2. Akty prawa UE
• Karta Praw Podstawowych UE (7.12.2000)

• Dyrektywa Rady 2001/55/WE w sprawie minimalnych standardów 

przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu 

wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków 

między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich 

osób wyraz z jego następstwami, tzw. dyrektywa o ochronie czasowej 

(20.07.2001)

• Dyrektywa Nr 2004/83/WE w sprawie minimalnych standardów do-

tyczących kwali�kowania obywateli państw trzecich lub bezpań-

stwowców do statusu uchodźcy lub statusu osób z innych przyczyn 

potrzebujących ochrony międzynarodowej oraz zakres przyznawanej 

ochrony, tzw. dyrektywa kwali�kacyjna (29.04.2004)

• Rozporządzenie (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ 

osób przez granice, tzw. kodeks graniczny Schengen (15.03.2006)
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• Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską (13.12.2007)

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 810/2009 

ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (13.07.2009)

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2011/95/UE w spra-

wie norm dotyczących kwali�kowania obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców jako bene�cjentów ochrony międzynarodowej, jed-

nolitego statusu uchodźców lub osób kwali�kujących się do otrzyma-

nia  ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony, tzw. 

przekształcona dyrektywa kwali�kacyjna (13.12.2011)

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 604/2013 

w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzie-

lenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw człon-

kowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca – 

wersja przekształcona (26.06.2013)

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE w sprawie 

ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubie-

gających się o ochronę międzynarodową – wersja przekształcona 

(26.06.2013)

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE w sprawie 

wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej – 

wersja przekształcona (26.06.2013)

3. Akty prawa krajowego
• Ustawa o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej (13.06.2003)
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INDEKS RZECZOWY

(oprac. M. Szuniewicz)

A

agresja 70, 72, 103, 114, 140, 143–145, 151, 158, 192, 202, 204, 246

zob. inwazja

aneksja 32, 35, 37, 39, 40, 57, 62, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 

98, 99, 101, 102, 103, 108, 143

— aneksja Krymu 32, 35, 37, 39, 40, 57, 61, 69–73, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 

90, 92, 98, 99, 101, 102, 103 108

apartheid 158, 195, 196, 204, 205

asymetryczny kon1ikt zbrojny 139

zob. wojna hybrydowa

Autonomiczna Republika Krymu (ARK) 34, 36, 61–62, 68, 70, 71, 72, 73

zob. Krym

azyl 85, 164(18), 169, 171, 172, 182

— polityka azylowa UE 152, 189

— prawo azylowe UE 155 (24), 159–167, 174

— Wspólny Europejski System Azylowy 183, 185

— kryzys azylowy (migracyjny) 174, 176, 177 (7)

zob. uchodźca

B

broń (bronie) 26, 28, 34, 48, 49, 50, 55, 56, 92, 125, 138, 143, 200, 201, 233, 236, 242, 249

— broń masowej zagłady 125

— broń nuklearna 125

— broń konwencjonalna 138

— broń minowa 233, 236

zob. miny

C

cywilna osoba/obiekt 28, 36, 44, 47, 102, 106, 163, 164(69), 165, 166(79), 200

Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017 (Tom VIII) 257



zob. ludność cywilna

zob. rozróżnienie (zasada rozróżnienia)

D

dyrektywa kwali6kacyjna (przekształcona) 152, 155(24), 159, 160, 161, 162, 163, 164, 

165, 167, 171, 173, 186

dyskryminacja 62, 73, 77, 78, 79–80, 82, 96(177), 154, 158, 160, 164(69), 200, 201, 217, 

223, 225

E

Europejska Konwencja Praw Człowieka 79, 160, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 188,

189

zob. prawa człowieka

eksterminacja 65, 104, 193, 196, 200, 204, 212

G

gacaca (sądy) 213–216

H

humanitaryzm (zasada humanizmu) 10, 120, 123, 126, 149, 166

Hutu 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, 222, 223, 224, 225, 229

zob. Tutsi

zob. Rwanda

hybrydowe działania [patrz: wojna hybrydowa]

I

immunitet państwa 129–135

inwazja 70, 137–148, 172

— ukryta inwazja 137–148

zob. Krym

ius ad bellum 111, 112, 113, 114, 115

ius in bello 112, 243

J

jurysdykcja 69, 105, 106, 107, 108, 109, 129, 130, 131, 133, 134, 178, 183, 185, 188, 193, 

194, 195, 204, 213, 216

— międzynarodowa jurysdykcja karna (MTK) 105, 106, 107, 108, 109, 204

zob. trybunały karne
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zob. zbrodnie międzynarodowe

zob. odpowiedzialność

K

Kagame Paul 212, 213, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226–228, 229

zob. Rwanda

Karta Narodów Zjednoczonych 22, 113, 114, 115, 123, 142, 143, 144, 146, 245

klauzula Martensa 122

zob. humanitaryzm

kombatant 59, 241

kon1ikt zbrojny 11–29, 32–35, 41, 46, 49–52, 54–59, 70, 74, 75, 78, 79, 104, 127, 140–

142, 145, 147, 157–159, 163, 164, 166–168, 172, 197, 241, 248, 249, 257, 259, 266

— niemiędzynarodowy 11, 14–17, 19, 23–29, 31–33, 41, 46, 47, 49–52, 54, 55, 

58, 59, 167, 259

— międzynarodowy 12, 14–25, 31–35, 50–52, 54, 55, 57–59, 74, 75, 104, 105, 

107, 113, 163–166, 168, 196

— umiędzynarodowiony 11, 17, 30, 49–52, 54, 58, 259

— hybrydowy [patrz: wojna hrybrydowa]

— konCikt na Ukrainie 11–13, 16, 17, 22, 32, 36, 40, 41, 53, 57, 71, 81, 88, 89, 91,

93, 101, 137, 259

— wojna w Syrii 177, 180, 185–187

konieczność wojskowa (wojenna) 77, 104, 105, 119, 120, 123, 124–127, 128, 129, 131, 

135, 243

kontyngent wojskowy 36, 53

Konwencja o prawie morza (KoPM) 240, 246, 247

Krym 13, 16, 17, 32, 33–40, 42, 57, 58, 59, 61–109, 137, 138, 139, 141, 142

zob. aneksja (Krymu)

zob. Tatarzy Krymscy

zob. Autonomiczna Republika Krymu (ARK)

kryzys migracyjny (azylowy) [patrz: azyl]

L

ludność cywilna 42, 46, 49, 77, 104, 105, 112, 123, 127, 172, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 

200, 201, 204, 206

zob. cywilna osoba/obiekt
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ludobójstwo 62(2), 197, 198, 199, 201(48), 204, 205, 208, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 

221, 222, 223, 224, 225, 226, 228

zob. zbrodnie międzynarodowe

zob. odpowiedzialność międzynarodowa (karna)

M

Martens [patrz: klauzula Martensa]

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29,

30, 31, 41

Międzynarodowy Trybunał Karny [patrz: trybunały karne]

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) 36, 55(205), 74, 82, 87(129), 

100(203), 125, 129, 130, 131, 133, 140, 144(26), 146

miny 10, 231–250

— mina morska 231–250

— blokada (zagroda) minowa 236, 237, 242, 244, 245

— wojna minowa 237

zob. broń minowa

N

NATO (Sojusz Północnoatlantycki) 53, 113

NKWD 65, 66

non-refoulement 161, 163, 180, 181, 185, 161, 163

O

ochrona czasowa 159, 168–171, 172, 173, 187

ochrona uzupełniająca (subsydiarna) 159, 161–168, 170, 171, 172, 173, 183

zob. dyrektywa kwali8kacyjna

okręt 35, 232, 233, 234, 235, 236, 242

odpowiedzialność karna 104, 192, 193, 198(38), 201(48), 204, 205

zob. trybunały karne

zob. zbrodnie międzynarodowe

odpowiedzialność międzynarodowa 58, 72, 109, 119–135, 139, 142, 157, 186, 188, 189, 

191

odszkodowania 122, 128, 129, 133, 134, 135

zob. restytucje
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okupacja 14, 18, 22, 28, 38, 39, 58, 59, 61–79, 102, 107(240), 130, 143, 145, 146, 151, 158, 

205

P

prawa człowieka 23(48), 72, 73, 78, 79, 80, 82, 92, 95, 103, 116, 117, 118, 151, 158, 160, 

161, 163(65), 167, 169, 170, 172, 173, 179, 180, 189, 192, 196, 202, 226, 228

zob. Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC)

Pakt Północnoatlantycki [patrz: NATO]

R

Rada Bezpieczeństwa ONZ 47, 58, 113, 114, 116, 117, 118, 143, 144, 146, 147

represalia 119–124, 128, 131

responsibility to protect [R2P] (odpowiedzialność za ochronę) 118

restytucje 128, 131, 132

zob. odszkodowania

rozróżnienie (zasada) 166, 241, 242, 243

— ataki bez rozróżnienia 166

Rwanda 194(18), 207–230

zob. Hutu

zob. Tutsi

zob. trybunały karne – MTKR

zob. ludobójstwo

S

samoobrona 113, 114

Schengen (strefa) 184, 185, 186

—  Schengen acquis 175, 177, 178, 184, 189

— wiza Schengen 188

— Kodeks Wizowy Schengen (KWS) 177, 179, 180, 181, 184

— Kodeks Graniczny Schengen 181

zob. azyl – prawo i polityka azylowa UE

suwerenność 19, 39, 64, 75, 129, 143, 174, 210, 236

T

Tatarzy krymscy 61–109

zob. Krym
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terroryzm 94(167), 139

trybunały karne 15, 17, 26, 27, 28, 42, 109, 125, 196, 201, 206

— Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze (MTW) 192–196, 

201, 203, 205, 206

— Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) 15, 19, 74, 104, 105, 106, 107, 108,

203–205

— Międzynarodowy Trybunał Karny dla b. Jugosławii (MTKJ) 15, 17, 25, 26, 

27(65), 28, 32, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 196–200, 201, 203

— Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (MTKR) 15, 24, 30, 31, 200–

201, 202, 204, 213

zob. odpowiedzialność międzynarodowa (karna)

zob. zbrodnie międzynarodowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 129, 163, 165, 166, 167, 174, 

175–189

Tutsi 219(48), 207–213, 216, 219, 223, 224, 225, 229

zob. Hutu

zob. Rwanda

U

uchodźca 77, 79, 108, 126, 130, 149–164, 167, 168, 170–175, 178, 182–188, 211, 223, 224, 

226, 253–255, 257, 262

— status uchodźcy 150–154, 156, 159–164, 170–173, 178, 182, 183, 187, 253, 

254, 262

— uchodźca konwencyjny 77, 79, 108, 126, 130, 151, 153-159, 161, 162, 164, 

168, 170, 262

— uchodźca mandatoryjny 171, 262

— uchodźcy wojenni (war refugees) 149–174

zob. ochrona uzupełniająca (subsydiarna)

zob. ochrona czasowa

zob. UNHCR

zob. dyrektywa kwali8kacyjna (przekształcona)

zob. non-refoulement

UNHCR 154, 155, 156, 157, 158, 164, 173, 185(63)

zob. uchodźca mandatoryjny

W

wojna hybrydowa 12, 13, 103, 137–140, 142, 147, 148
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Z

zbrodnie międzynarodowe 108, 109, 172, 191, 192, 194, 201, 204–206, 259, 260, 262

— zbrodnie wojenne 92, 104–106, 108, 125, 134, 192-195, 204–206, 216, 253, 262

— zbrodnie przeciwko ludzkości 104–106, 108, 191-201, 203-206, 215, 253, 262

—  zbrodnia agresji [patrz: agresja]

— zbrodnia ludobójstwa [patrz: ludobójstwo]

zob. odpowiedzialność (międzynarodowa) karna

zob. trybunały karne

zwyczaj wojenny 38, 105, 120, 121, 122, 126, 132, 133, 198, 203(83), 203(85)

prawo (normy) zwyczajowe 14(13), 15, 23, 59, 123, 129, 130, 132, 134, 143, 144, 185, 

237(30), 239, 245, 250
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OGÓLNE WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

I WARUNKI PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW

1. W MPH zostaną opublikowane artykuły:

• tematycznie zorientowane na problematykę jak w tytule,

• oryginalne – niepublikowane dotąd w innych czasopismach.

2. Objętość artykułu nie może przekraczać 20 stron wydruku (łącznie z ry-

sunkami i tabelami).

3. Układ artykułu obejmuje:

• stronę tytułową, która powinna zawierać:

• imiona i nazwiska autorów (tytuł, stopień naukowy),

• a�liację i adres każdego z nich, e-mail,

• tytuł,

• streszczenie w języku angielskim (około 20 wierszy, nie więcej niż jed-

na strona) wraz ze słowami kluczowymi, które zostaną opublikowane

w MPH i CEJSH,

• wstęp,

• część zasadniczą,

• wnioski (wyniki, podsumowanie),

• wykaz aktów prawnych wykorzystanych w publikacji z podziałem na

akty  prawa  międzynarodowego i krajowego (jeżeli  istnieje  o�cjalny

tekst w języku polskim – podawać nazwę polską; w pozostałych przy-

padkach w języku oryginalnym; przy kilku oryginalnych – w języku

angielskim).

4. Artykuł powinien być napisany z podwójną interlinią i marginesami 25

mm. Zalecanym edytorem jest  Word for  Windows (format .doc;  Times

New Roman, 12 pkt.). Wskazane są podtytuły dzielące tekst na rozdziały

i podrozdziały.

5. W zakresie słownictwa geogra�cznego stosować w pierwszej kolejności

nazwy w języku polskim według formy zalecanej przez Komisję Standa-

ryzacji Nazw Geogra�cznych Poza Granicami Polski przy Głównym Geo-

decie Kraju (www.gugik.gov.pl/komisja), a w przypadku ich braku – na-

zwy w języku angielskim.

6. Stosować skróty zawarte w wykazie skrótów.

7. Rysunki i wykresy (wyłącznie czarno-białe o szerokości do 13 cm) powin-

ny być ponumerowane liczbami arabskimi i wstawione w tekście w miej-

scu, w którym o nich mowa.
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8. Tabele powinny być ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać

13  cm,  tytuły  nad  tabelami  i tekst  w tabelach  powinny  być  zapisane

czcionką 10 pkt.

9. Autorzy muszą dołączyć podpisane oświadczenie o oryginalności rysun-

ków i wykresów. W przypadku zamieszczenia cytowanych rysunków na-

leży dołączyć zgodę autorów lub wydawcy.

10. W niektórych przypadkach Autorzy artykułów przyjętych do publikacji

mogą otrzymać tekst z poprawkami do korekty i zobowiązani są odesłać

go w ciągu siedmiu dni.

11. Przyjmowane będą artykuły wyłącznie w wersji elektronicznej przesłane

pocztą elektroniczną lub dostarczone na CD.

12. W MPH będą zamieszczone artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje.

13. Zapis bibliogra�czny powinien być ujednolicony jak niżej:

J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowa-

nia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

J.W. DoerWer, Budownictwo okrętowe w latach od 1968 do 1988 i perspektywy

na przyszłość, „Budownictwo Okrętowe” 1989, Nr 12.

B. Zalewski,  Zimna wojna i jej  wpływ na koncepcje militarne Układu War-

szawskiego i NATO, [w:] A. Drzewiecki [red. nauk.], Kon#ikt zbrojny na Bał-

tyku w koncepcjach ideologii zimnowojennej po 1945 roku, Wyd. AMW, Gdy-

nia 2005.
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