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PRAWO MIÊDZYNARODOWE
PRAW CZ£OWIEKA
Jakub Bartoszewicz
doktorant w Katedrze Praw Cz³owieka i Prawa Europejskiego UWM w Olsztynie

Zakaz zas³aniania twarzy
a prawo do uzewnêtrzniania wyznania
S³owa kluczowe: wolnoæ religii, wolnoæ myli, sumienia i wyznania, islam.

W trakcie mijaj¹cego roku, Francja i Belgia wprowadzi³y do swych porz¹dków prawnych przepisy, które sprawi³y, ¿e noszenie przez muzu³mañskie kobiety tradycyjnych burek i nikabów sta³o siê nielegalne. W dzieñ po
wejciu w ¿ycie tych regulacji dosz³o do na³o¿enia pierwszych kar1. Podobne
zakazy planuj¹ wprowadziæ tak¿e Holandia i W³ochy. W sposób naturalny
pojawia siê zatem pytanie, czy takie regulacje nie s¹, w samej swej istocie,
sprzeczne z wolnoci¹ myli, sumienia i wyznania, gwarantowan¹ przez art. 9
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, b¹d te¿, czy nie otwieraj¹ szeroko
drzwi do naruszania tej wolnoci przez organy pañstwa. Co prawda, jak
wynika z dotychczasowej praktyki orzeczniczej organów strasburskich, ingerencja w uzewnêtrznianie wyznania poprzez ubiór, w rozpoznawanych sprawach nie by³a zasadniczo uznawana za naruszaj¹c¹ art. 9 Konwencji, gdy¿
przemawia³y za ni¹ cele prawowite, wskazane w ust. 2 tego¿ artyku³u. Sprawy te dotyczy³y jednak sytuacji szczególnych, nie za zakazów generalnych.
Chodzi³o bowiem o zachowanie laickiego charakteru publicznych placówek
edukacyjnych2, zakazu oddzia³ywania symbolami religijnymi na dzieci3 czy
wymogów bezpieczeñstwa, zwi¹zanych z kontrol¹ to¿samoci4 lub tez noszeniem kasków motocyklowych5. Zakazy, jakie wprowadzono we Francji
i w Belgii obejmuj¹ jednak swoim zasiêgiem ju¿ nie tylko takie sytuacje
1 http://www.huffingtonpost.com/2011/04/11/france-burqa-ban-takes-ef_n_847366.html (1 listopada 2011 r.).
2 Por. Case of Leyla Sahin v. Turkey, judgment of 10.11.2005; Case of Dogru v. France
and Kervanci v. France, judgment of 4.12.2008; Case of Aktas v. France, Bayrak v. France,
Gamaleddyn v. France, Ghazal v. France, J. Singh v. France and R. Singh v. France, decision of 30.05.2009.
3 Por. Case of Dahlab v. Switzerland, decision of 15.02.2001.
4 Por. Case of El Morsli v. France, decision of 4.3.2008.
5 Por. X v. Great Britain, application no 7992/77, decision of 12.07.1978.
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wyj¹tkowe, ale oddzia³uj¹ na obecnoæ burki i nikabu, czyli ubiorów, których
noszenie wynika z przekonañ religijnych, we wszystkich miejscach publicznych.
Jak wynika z treci art. 9 Konwencji, wolnoæ myli, sumienia i wyznania odnosi siê przede wszystkim do sfery osobistych prze¿yæ jednostki i w tym
aspekcie zawiera w sobie swobodê przyjmowania, posiadania oraz zmiany
przekonañ i wyznania (forum internum). Cz³owiek, jako istota materialnoduchowa, wyra¿a siê jednak przede wszystkim poprzez dzia³ania zewnêtrzne, które potwierdzaj¹ jego spo³eczny charakter6. Aby zatem prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania by³o prawem pe³nym, odzwierciedlaj¹cym
sposób funkcjonowania cz³owieka w spo³eczeñstwie, Konwencja rozci¹ga
ochronê tak¿e na obiektywizowane prze¿ycia wewnêtrzne jednostki, które s¹
uzewnêtrzniane w sposób widoczny dla innych. Chroniona jest wiêc równie¿
manifestacja przekonañ i wyznania i to zarówno w wymiarze indywidualnym,
jak i kolektywnym, publicznym i prywatnym. Mo¿e ona przy tym przybraæ
ró¿norak¹ formê i Konwencja wprost wskazuje na objêcie ochron¹ takich
przejawów ekspresji, jak uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoci rytualne (forum externum). Wyliczenie to nie jest jednak wyczerpuj¹ce
i mo¿liwe s¹ tak¿e inne przejawy uzewnêtrzniania przekonañ i wyznania7.
Wolnoæ myli, sumienia i religii odnosi siê przy tym do pogl¹dów, które
osi¹gnê³y pewien poziom si³y przekonywania, powagi, spójnoci i znaczenia8.
Z punktu widzenia poruszanej tematyki, istotny jest przede wszystkim
ten aspekt ekspresji, który wi¹¿e siê z praktykowaniem przyjêtej wiary. Jego
zakres jest najszerszy sporód wprost wymienianych przez Konwencjê, a co
za tym idzie, przysparza³ pewnych trudnoci interpretacyjnych. Organy
strasburskie dokona³y jednak jego zawê¿enia, zakrelaj¹c granicê, poza któr¹, dane zachowanie, nawet jeli inspirowane by³o w jaki sposób przez
przekonania czy wyznanie, nie podlega³ ochronie art. 9 Konwencji. Przyczynkiem do powy¿szego sta³a siê sprawa Arrowsmith przeciwko Wielkiej Brytanii9, w której skar¿¹cej odmówiono ochrony jej dzia³aniom, polegaj¹cym na
rozdawaniu ¿o³nierzom brytyjskim ulotek wyra¿aj¹cych krytyczny stosunek
do polityki brytyjskiej w Irlandii Pó³nocnej, jako tylko inspirowanym pacyfizmem, nie bêd¹cym za jego praktykowaniem. Mimo, ¿e w tej konkretnej
sprawie stanowisko sêdziów, co do rozstrzygniêcia nie by³o jednolite10, to
6 M. Piechowiak, Wolnoæ religijna  aspekty filozoficznoprawne, Toruñski Rocznik
Praw Cz³owieka i Pokoju nr 3 (19941995), s. 18.
7 K. Warcho³owski, Prawo do wolnoci myli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, Lublin 2004, s. 108.
8 Por. Case of Campbell and Cosans v. the United Kingdom, judgment of 25.02.1982,
par. 36; Case of Leela Förderkreis v. Germany, judgment of 6.9.2009, par. 80.
9 Case of Arrowsmith v. United Kingdom, application no, 7050/75, judgment of
16.05.1977.
10 Oddzieln¹ opiniê z³o¿yli sêdziowe Opsahl i Klecker, jednak¿e ich odrêbne stanowisko dotyczy³o tylko rozstrzygniêcia, nie za koniecznoci samego rozdzielenia aktów wy³¹cznie motywowanych przekonaniami lub wyznaniem od aktów bêd¹cych ich bezporednim praktykowaniem.
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zasadê wyra¿on¹ w tym orzeczeniu przyjêto, jako wyznacznik dla definiowania pojêcia praktykowania wyznania i pogl¹dów11. Zgodnie z takim znaczeniem, nie ka¿de dzia³anie, choæby jego powi¹zanie z przekonaniami lub wyznaniem by³o wyranie deklarowane, stanowi ich praktykowanie w rozumieniu
art. 9 Konwencji12. Aby wyznaczyæ granicê w konkretnym przypadku nale¿y
zatem rozwa¿yæ, czy dane zachowanie polega³o na bezporednim wyra¿eniu
danego wyznania lub przekonañ, czy wyznanie to ustanawia³o moraln¹ powinnoæ takiego zachowania i czy zachowanie to stanowi³o powszechnie
przyjêt¹, w ramach danego wyznania, formê jego praktykowania. Na podstawie takich kryteriów wskazaæ mo¿na, ¿e w zakresie tak rozumianego praktykowania z ca³¹ pewnoci¹ mieciæ siê bêdzie czczenie wi¹t religijnych, odbywanie pielgrzymek i procesji, formy pamiêci o zmar³ych, czy te¿ sposób
ubierania siê. Jest to stosunkowo w¹skie ujmowanie pojêcia praktykowania,
które od uprawiania kultu odró¿nia nieraz zaledwie to, ¿e czynnoci te podejmowane s¹ poza wi¹tyniami i dotycz¹ szerszej przestrzeni ¿ycia spo³ecznego, wykraczaj¹c poza prywatnoæ okrelonej grupy wyznaniowej13.
Takie rygorystyczne ujêcie praktykowania Trybuna³ z³agodzi³ w sprawie
Jakóbski przeciwko Polsce14. W wydanym tam wyroku uznano za podlegaj¹ce
ochronie pewne zachowania skar¿¹cego, poprzestaj¹c na przypisaniu im wy³¹cznie motywacji lub inspiracji religijnej, bez rozwa¿ania, czy stanowi to
wyraz bezporedniego wyra¿enia wyznania, a wiêc bez uciekania siê do
sprawdzenia czy spe³nione zosta³y wskazane powy¿ej kryteria15. Ciê¿ko
w tym momencie przewidzieæ, czy takie otworzenie granic pojêcia praktykowania jest wyrazem trwa³ej ewolucji stanowiska Trybuna³u, czy tylko jednostkowym wyj¹tkiem w sytuacji, gdy zachowania skar¿¹cego by³y spójne
i zakorzenione w jednej z najbardziej rozpowszechnionych religii. Bez wzglêdu jednak, w jaki dok³adnie sposób okrelone zostan¹ granice ochrony praktykowania wyznania, jego manifestowanie poprzez zwyczajowo przyjêty dla
danej grupy wyznaniowej sposób ubierania siê, który daje wyraz przekonaniom religijnym jej cz³onków, a czasem stanowi te¿ element szerszej tradycji
i kultury, niew¹tpliwie powinien siê tam znaleæ16. Organy strasburskie co
do tego nie mia³y zreszt¹ nigdy w¹tpliwoci17.
11 Por. w szczególnoci Case of Kalac v. Turkey, judgment of 1.7.1997, par. 27 i Case of
Pichon and Sajous v. France, decision of 2.10.2001.
12 Por. Case of X . v. Germany, decision of 10.3.1981; Case of C. v. United Kingdom,
decision on. 15.12.1983; Case of V v. Netherland, decision of 5.7.1984; Case of Van den
Dungen v. Netherlands, decion of 22.2.1995.
13 L. Garlicki, P. Hofmañski, A. Wróbel, Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci. Komentarz do artyku³ów 118, C.H.Beck 2010, dostêp za porednictwem
systemu Legalis, komentarz do art. 9, s. 10; por. K. Warcho³owski, op.cit, s. 129130.
14 Case of Jakóbski v. Poland, application no. 18429/06, judgment of 7.12.2010. Skar¿¹cy jest pratykuj¹cym buddyst¹ i domaga³ siê od w³adz wiêziennych dostarczenia mu
posi³ków bezmiêsnych uzasadniaj¹c to wyznawan¹ wiar¹.
15 Jakóbski, par. 45.
16 L. Garlicki, P. Hofmañski, A. Wróbel, op.cit., s. 12.
17 Por. Case of Dahlab v. Switzerland, decision of 15.02.2001; Case of Leyla Sahin v.
Turkey, judgment of 10.11.2005; Case of El Morsli v. France, decision of 4.3.2008; Case of
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Z punktu widzenia islamu, sposób ubierania siê wiernych nie jest obojêtny, gdy¿ stanowi on wzmocnienie i uwydatnienie ludzkiej godnoci18. Wród
samych uczonych muzu³mañskich nie ma jednak pe³nej zgodnoci, co do
szczegó³owych zasad ubioru, a w szczególnoci tego, czy ca³kowite zakrywanie twarzy przez kobiety jest obowi¹zkiem p³yn¹cym wprost z zapisów Koranu, czy te¿ raczej uwarunkowaniem kulturowym lub etnicznym. Powy¿sze
wynika z niejednoznacznoci jêzyka arabskiego, i wieloci mo¿liwych interpretacji odpowiednich wersetów koranicznych19. Wiêkszoæ muzu³manów
uwa¿a jednak, ¿e kobiety winny zakrywaæ wy³¹cznie w³osy20, choæ wyznawcy
odmiennego pogl¹du, mimo, ¿e w mniejszoci, stanowi¹ i tak bardzo du¿¹
grupê21. Konkretna liczba wyznawców, którzy kieruj¹ siê dan¹ praktyk¹ nie
powinna mieæ jednak istotnego znaczenia dla stwierdzenia, czy zak³adanie
danego ubioru mieci siê w chronionym praktykowaniu wyznania. Potwierdzi³ to Trybuna³ w sprawie Ahmet Arslan i Inni przeciwko Turcji22, w której
za przejaw praktykowania wyznania poprzez ubiór uznano szaty noszone
przez cz³onków niewielkiej religijnej grupy Aczimendi tarikaty. Ubrania te
imitowa³y strój Mahometa i sk³ada³y siê z turbanu, lunych spodni, tuniki
i kija. Nie sposób rozpowszechnienia wród wyznawców danej religii, ale
rzeczywiste ugruntowanie, czy te¿ motywacja p³yn¹ca wiary dla danego zachowania winny mieæ zatem znaczenie dla oceny, czy dany ubiór rzeczywicie stanowi formê praktykowania wyznania. W odniesieniu do sposobu
ubierania siê muzu³mañskich kobiet, zarówno samach chusta zakrywaj¹ca
w³osy, jak równie¿ stroje zas³aniaj¹ce niemal ca³kowicie twarz, jak burka,
Dogru v. France and Kervanci v. France, judgment of 4.12.2008; Case of Aktas v. France,
Bayrak v. France, Gamaleddyn v. France, Ghazal v. France, J. Singh v. France and
R. Singh v. France, decision of 30.05.2009; Case of Ahmet Arslan and Others v. Turkey,
judgment of 23.02.2010. Por. tak¿e sprawê rozpoznawan¹ przez Komitet Praw Cz³owieka
ONZ: Case of Raihon Hudoyberganova v. Uzbekistan, application no. 931/2000, judgment
of 5.11.2004.
18 M.A. Baderin, International Human Rights and Islamic Law, Oxford University
Press 2009, s. 64.
19 K 24:3031; wed³ug Jana Murzy Tarak Buczackiego werset ten nale¿y t³umaczyæ
w sposób nastêpuj¹cy: Zaleæ niewiastom, aby spuszcza³y oczy, aby strzeg³y swej czystoci,
i tylko to ze swego cia³a okazywa³y, co powinno byæ odkrytem. Spory dotycz¹ zatem w istocie tego, jak rozumieæ stwierdzenie co powinno byæ odkrytem. Podobnie istotê problemu
postrzega M.A.Baderin, op. cit, s. 64. Powy¿sze umyka nieco w t³umaczeniu Józefa Bielawskiego, który ten sam werset ka¿e rozumieæ, jako:  Powiedz wierz¹cym kobietom, ¿eby
spuszcza³y skromnie swoje spojrzenia i strzeg³y swojej czystoci; i ¿eby pokazywa³y jedynie
te ozdoby, które s¹ widoczne na zewn¹trz.
20 Takim pogl¹dem kieruj¹ siê w szczególnoci wyznawcy najbardziej rozpowszechnionej szko³y prawa  szko³y hanafickiej, a tak¿e szko³y malikickiej i szyici.
21 Obowi¹zek taki uznaj¹ wyznawcy szafiickiej i hanbalickiej szko³y prawa muzu³mañskiego. Ta pierwsza rozpowszechniona jest g³ównie w Afryce Wschodniej, Dolnym Egipcie,
Indonezji i Filipinach, jej wyznawcy stanowi¹ nieca³e 30 % wyznawców islamu. Druga
natomiast jest najmniej liczna sporód podstawowych szkó³ prawa i okrelone przez ni¹
regu³y s¹ stosowane g³ównie na Pó³wyspie Arabskim.
22 Case of Ahmet Arslan and Others v. Turkey, application no. 41135/98, judgment of
23.02.2010.
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czy nikab, mog¹ stanowiæ zatem element ekspresji wiary muzu³mañskiej,
którego ochronê pañstwo winno zapewniæ na podstawie art. 9 Konwencji.
Zgodnie jednak z przepisami francuskiej ustawy nr 20101192 z dnia
11 padziernika 2010 r.23, która wesz³a w ¿ycie w dniu 11 kwietnia 2011 r.,
¿adna osoba, w miejscach publicznych, nie mo¿e nosiæ ubrania maj¹cego na
celu ukrycie twarzy. Za miejsce takie rozumie siê przy tym drogi publiczne
i miejsca udostêpnione do zwiedzania lub zwi¹zane z wykonywaniem us³ug
publicznych, a co za tym idzie, obejmuje ono w istocie wszystko, co nie jest
przestrzeni¹ stricte prywatn¹. W szczególnoci wykracza poza instytucje publiczne, takie jak urzêdy, czy placówki owiatowe. Z³amanie tego zakazu
obwarowane jest kar¹ grzywny w wysokoci 150 euro. Znacznie wy¿sza kara
zosta³a z kolei przewidziana za zmuszanie innej osoby do zas³aniania twarzy
i w takim przypadku wynosi 1 rok pozbawienia wolnoci i 30 000 euro
grzywny lub nawet 2 lata pozbawienia wolnoci i 60 000 euro, je¿eli dotyczy
to osoby ma³oletniej. Z zakazu zas³aniania twarzy wy³¹czone s¹ jedynie przypadki zwi¹zane z nakazami prawa, uzasadnione ze wzglêdów zdrowotnych,
zawodowych, czy te¿ wynikaj¹ce z uprawiania sportu i uczestnictwa w festiwalach artystycznych i tradycyjnych.
Podobne regulacje, pocz¹wszy od dnia 22 lipca 2011 r.24 obowi¹zuj¹
w Belgii, gdzie do Kodeksu Karnego z 1848 r. wprowadzono art. 563bis,
zgodnie z którym, karze grzywny lub pozbawienia wolnoci podlega ten, kto,
jeli nie wymaga tego prawo, w miejscach dostêpnych dla publicznoci maskuje lub zakrywa swoj¹ twarz w taki sposób, ¿e nie jest rozpoznawalny.
Wysokoæ grzywny ustalona jest w przedziale pomiêdzy 15 a 30 euro, okres
pozbawienia wolnoci wynosi natomiast do 7 dni. Zakaz nie dotyczy zas³aniania twarzy zwi¹zanego z wykonywaniem pracy, utrzymaniem porz¹dku lub
udzia³em w festiwalach.
W ¿adnej z tych ustaw nie wskazano motywów religijnych, jako wy³¹czaj¹cych zakaz zas³aniania twarzy. Powody takiego stanu rzeczy staj¹ siê oczywiste, gdy poza sam¹ treæ uchwalonych regulacji, wemie siê pod uwagê
tak¿e motywy, jakie leg³y u podstaw ich wprowadzenia. Ustawy te wprost
okrelane by³y bowiem w mediach jako burqa ban law25, a Francuska Rada
Konstytucyjna badaj¹ca zgodnoæ zakazu zakrywania twarzy z ustaw¹ zasadnicz¹ Francji widzia³a w tym przepisie przede wszystkim odniesienie do
muzu³mañskich kobiet. W decyzji z dnia 7 padziernika 2010 r., powo³uj¹c siê
23 Journal Officiel de la République Française, nr 0237 z dnia 12 padziernika 2010 r.,
s. 18345; pe³ny tekst pod adresem http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&dateTexte= (dostêp w dniu 5 listopada 2011 r.).
24 Moniteur Belge nr 202 z dnia 13 lipca 2011 r., s. 41734; pe³ny tekst pod adresem
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2011060108 (dostêp w dniu 5 listopada 2011 r.).
25 Por. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8652861.stm ; http://strasbourgobservers.com/2011/04/
28/belgium-votes-burqa-ban/ ; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/
8444177/BurkaFranceNational-FrontMarine-Le-PenMuslimFadela-AmaraAndre-Gerinhijab.html ; http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/10/france-burqa-law-kenza-drider (dostêp w dniu 1 listopada 2011 r.).
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na art. 4 Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela26 wskaza³a ona, ¿e praktyki, do których odwo³uje siê ustawa ( ) ignoruj¹ minimalne wymagania ¿ycia
w spo³eczeñstwie. Dodatkowo, ustawodawca jest przekonany, ¿e kobiety
ukrywaj¹ce twarz, czy to dobrowolnie, czy te¿ nie, znajduj¹ siê w sytuacji
wykluczenia i ni¿szoci w sposób oczywisty niezgodny z konstytucyjnymi
zasadami wolnoci i równoci ( )27. Tak¿e prezydent Francji, Nicolas Sarkozy da³ wyraz takim intencjom owiadczaj¹c, ¿e burka nie jest mile widziana we Francji28.
Bez wzglêdu jednak na to, czy na przepisy francuskiej ustawy z dnia
11 padziernika 2010 r. i belgijskiej z dnia 13 lipca 2011 r. patrzymy wy³¹cznie pod k¹tem ich brzmienia, czy te¿ uwzglêdniamy t³o ich przyjêcia, ocena
koñcowa bêdzie taka sama. W sposób generalny zakazuj¹ one bowiem, we
wszystkich miejscach publicznych, noszenia burek i nikabów, a wiêc strojów
noszonych dla wyra¿enia przez wiernych praktykowanego wyznania. Niew¹tpliwie, mamy zatem do czynienia z ingerencj¹ w prawa i wolnoci chronione przez art. 9 Konwencji.
Wolnoæ uzewnêtrzniania wyznania, w przeciwieñstwie do aspektu wewnêtrznego wolnoci chronionych przez art. 9 Konwencji, nie jest jednak
absolutna i mo¿e podlegaæ limitacji. W spo³eczeñstwie demokratycznym,
gdzie ¿yj¹ obok siebie ludzie wyznaj¹cy ró¿ne religie, pomiêdzy którymi
dochodzi do spo³ecznych interakcji, konieczne jest nieraz wprowadzanie pewnych ograniczeñ sfery manifestacji pogl¹dów i wiary, gdy¿ istnieje koniecznoæ pogodzenia interesów ró¿nych grup i zapewnienia poszanowanie przekonañ ka¿dej osoby29. Wychodz¹c z takiego za³o¿enia, Konwencja przewiduje
zatem w art. 9 ust. 2, ¿e wolnoæ uzewnêtrzniania wyznania lub przekonañ
mo¿e podlegaæ ograniczeniom, które s¹ przewidziane przez ustawê i konieczne w spo³eczeñstwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeñstwa
publicznego, ochronê porz¹dku publicznego, zdrowia i moralnoci lub ochronê
26 Wolnoæ polega na czynieniu tego wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu. W ten
sposób nie ma innych granic dla u¿ywania praw naturalnych cz³owieka, jak te, które zapewniaj¹ u¿ywanie tych¿e praw innym cz³onkom spo³eczeñstwa. Te granice mo¿e okreliæ
tylko Ustawa (B. Lesiñski (red.), Historia Pañstwa i Prawa  wybór tekstów ród³owych,
Poznañ 1995, s. 204-205).
27 Journal Officiel de la République Française, nr 0237 z dnia 12 padziernika 2010 r.,
s. 18345; pe³ny tekst decyzji Rady Konstytucyjnej pod adresem http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9E2B279F2327FC55C6CCD96F6E7BCFCB.tp
djo14v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022911681&categorieLien=cid (dostêp
w dniu 1 listopada 2011 r.). W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e stanowisko Rady Konstytucyjnej jest niezwykle kontrowersyjne. Dokonuje ona bowiem arbitralnej oceny zachowañ
ludzkich, jako sprzecznych z zasadami wolnoci i równoci, mimo, ¿e w³anie te zachowania wyp³ywaæ mog¹ z wolnej, nieprzymuszonej woli, co zreszt¹ sama Rada podkrela. Stanowisko takie, w moim przekonaniu, jest wewnêtrznie sprzeczne. Równie dobrze mo¿e prowadziæ tak¿e do arbitralnego, odgórnego rozwi¹zania chrzecijañskich zakonów, szczególnie
tych, w których mnisi i mniszki dobrowolnie poddaj¹ siê szczególnie rygorystycznym regu³om odosobnienia i wy³¹czenia ze spo³eczeñstwa, powiêcaj¹c swe ¿ycie Bogu.
28 http://www.nytimes.com/2010/07/14/world/europe/14burqa.html (dostêp w dniu 5.11.2011).
29 Case of
Kokkinkis v. Greece, application no. 14307/88, judgment of 25.05.1993,
par. 33.

Zakaz zas³aniania twarzy a prawo do uzewnêtrzniania wyznania

13

praw i wolnoci innych osób. Ingerencja w sferê uzewnêtrzniania wyznania
nie mo¿e byæ zatem w ¿adnym razie arbitralna, a winna opieraæ na przes³ankach legalnoci formalnej (wprowadzenia przez ustawê), legalnoci materialnej (powi¹zania z jednym z celów prawowitych) oraz przes³ance koniecznoci
w spo³eczeñstwie demokratycznym.
W odniesieniu do kryterium legalnoci przyj¹æ nale¿y, ¿e jest ono spe³nione zarówno przez regulacjê belgijsk¹, jak i francusk¹, która zreszt¹ podlega³a nawet badaniu przez Radê Konstytucyjn¹ tego kraju. Problematyczna
jednak staje siê ju¿ kwestia, czy ingerencja w prawa i wolnoci chronione
art. 9 Konwencji, jaka ma miejsce na skutek wprowadzenia zakazów zakrywania twarzy w miejscach publicznych rzeczywicie realizuje jeden z celów
wskazanych w ust. 2 tego artyku³u, a tak¿e, czy w demokratycznym spo³eczeñstwie jest ona konieczna.
Jak ju¿ zaznaczono na wstêpie, ograniczenia ekspresji wyznania przez
ubiór by³y ju¿ rozpatrywane w dotychczasowej praktyce orzeczniczej organów strasburskich i zasadniczo nie dopatrywano siê w takich dzia³aniach
naruszeñ wolnoci myli, sumienia i wyznania. W powo³ywanej ju¿ sprawie
Leyla Sahin przeciwko Turcji30 Trybuna³ uzna³, ¿e odmowa w³adz uniwersyteckich wydania skar¿¹cej dokumentu potwierdzaj¹cego ukoñczenie przez
ni¹ studiów w zwi¹zku z niedostarczeniem zdjêcia, na którym skar¿¹ca mia³aby ona odkryt¹ g³owê, by³a dopuszczalna. W pañstwie takim, jak Turcja,
wy¿sze uczelnie mog¹ bowiem, zdaniem Trybuna³u, regulowaæ miejsce i sposób manifestowania kultów i noszenia symboli religijnych, aby zapewniæ
pokojowe wspó³¿ycie studentów ró¿nych wyznañ oraz chroniæ porz¹dek publiczny i przekonania innych31. Podobne rozstrzygniêcia zapada³y tak¿e przy
rozpoznawaniu skarg wniesionych w zwi¹zku z wykonywaniem francuskiej
ustawy z dnia 15 marca 2004 r., która reguluje, w oparciu o zasadê laickoci,
noszenie symboli lub ubiorów religijnych w publicznych placówkach edukacyjnych. W sprawie Dogru przeciwko Francji i Kervanci przeciwko Francji32,
skar¿¹ce, bêd¹ce uczennicami zosta³y wydalone ze szko³y w zwi¹zku z tym,
¿e nie uczestniczy³y w zajêciach wychowania fizycznego, gdy¿ odmawia³y
zdjêcia nakryæ g³owy. Decyzje w³adz szkolnych zosta³y podtrzymane przez
s¹dy francuskie, a sam Trybuna³ nie dopatrzy³ siê w takim dzia³aniu w³adz
owiatowych naruszenia art. 9 Konwencji. Wskazano bowiem, ¿e w tym
przypadku konsekwencje, jakie ponios³y skar¿¹ce, zwi¹zane by³y z nieprzestrzeganiem przez nie regu³ obowi¹zuj¹cych w szkole, co do których zosta³y
wczeniej w³aciwie poinformowane, nie za z ich przekonaniami. Tak¿e
w po³¹czonej sprawie Aktas przeciwko Francji, Bayrak przeciwko Francji,
Gamaleddyn przeciwko Francji, Ghazal przeciwko Francji, J. Singh przeciwko Francji i R. Singh przeciwko Francji33 Trybuna³ dokona³ oceny zgodnoci
30
31
32
33

Zob. przyp. 1.
Leyla Sahin, par. 116.
Zob. przyp. 1.
Zob. przyp. 1.
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wydalenia ze szko³y uczniów, którzy wbrew regulacjom, chcieli uczêszczaæ na
zajêcia w ubraniach manifestuj¹cych przynale¿noæ religijn¹ (dziewczêta
w chustach na g³owach, ch³opcy nosz¹cy keski34). Orzekaj¹c o niedopuszczalnoci skarg Trybuna³ wskaza³, ¿e pañstwo nale¿ycie wykonywa³o swój obowi¹zek neutralnego organizatora nauki w placówkach publicznych i wprowadzone regulacje nie naruszaj¹ art. 9 Konwencji. Tym bardziej, ¿e uczniowie
mogli kontynuowaæ naukê np. w formie korespondencyjnej35. W sprawie
Dahlab przeciwko Szwajcarii36 ocenie poddane zosta³y dzia³ania w³adz placówki owiatowej, które zakaza³y nauczycielce, bêd¹cej wyznania muzu³mañskiego, prowadzenia zajêæ lekcyjnych z dzieæmi z za³o¿on¹ na g³owie
chust¹. Trybuna³ wskaza³ w tym przypadku, ¿e noszenie chusty islamskiej
jest sprzeczne z przes³aniem tolerancji, szacunku dla innych, a zw³aszcza
równoci i niedyskryminacji, które ka¿dy nauczyciel w spo³eczeñstwie demokratycznym musi przekazywaæ swoim uczniom.
Inne wzglêdy, ni¿ zwi¹zane z koniecznoci¹ zapewnienia neutralnoci
wiatopogl¹dowej instytucji owiatowych, leg³y u podstaw decyzji o niedopuszczalnoci skargi w sprawie El Morsli przeciwko Francji37, w której skar¿¹ca odmówi³a pokazania twarzy w celu identyfikacji to¿samoci mêskiemu
pracownikowi konsulatu francuskiego w Marakeszu, co spowodowa³o niewydanie jej wizy. Trybuna³ wskaza³, ¿e koniecznoæ zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego legitymowa³a dzia³anie personelu konsulatu, a naruszenie
wolnoci skar¿¹cej by³o bardzo ograniczone w czasie. Wzglêdy bezpieczeñstwa leg³y tak¿e u podstaw uznania za zgodne z prawem ograniczeñ zwi¹zanych z koniecznoci¹ noszenia kasków podczas jazdy motocyklem, które
mog¹ pozostawaæ w sprzecznoci z obowi¹zkami religijnymi, dotycz¹cymi
nakrycia g³owy38.
We wszystkich przywo³ywanych powy¿ej sprawach ograniczenia manifestacji wyznania poprzez ubiór uznane zosta³y za usprawiedliwione na gruncie art. 9 ust. 2 Konwencji. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e organy strasburskie
dokonywa³y oceny limitacji wolnoci myli, sumienia i wyznania wprowadzanej w sytuacjach szczególnych, ograniczonych w miejscu i czasie. Francuskie
i belgijskie przepisy, na podstawie których zakazuje siê noszenia burek i nikabów dotycz¹ z kolei ca³ej przestrzeni publicznej, rozumianej w dodatku
bardzo szeroko i daleko wykraczaj¹cej poza placówki edukacyjne, czy instytucje publiczne. Nie ma zatem raczej mo¿liwoci odnoszenia tych orzeczeñ,
per analogiam, do wprowadzonych zakazów. Wydaje siê natomiast, ¿e mo¿liwoæ
34
35

Nakrycie g³owy noszone przez Sikhów.
Por. Case of Raihon Hudoyberganova v. Uzbekistan (przyp. 17), w której Komitet
Praw Cz³owieka ONZ uzna³ za naruszaj¹ce wolnoæ religii dzia³ania uczelni, zmuszaj¹ce do
zdejmowania chusty z g³owy przez skar¿¹c¹. W systemie ochrony praw cz³owieka na podstawie Paktu Praw Obywatelskich i politycznych takie dzia³ania ocenia siê zatem odmiennie ni¿ w systemie opartym na Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.
36 Zob. przyp. 2.
37 Zob. przyp. 3.
38 Case of X v. United Kingdom, decision of 12.07.178 r.
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taka dotyczy powo³anej ju¿ sprawy Ahmet Arslan i Inni przeciwko Turcji39,
w której dosz³o do aresztowania cz³onków grupy religijnej Aczimendi tarikaty tylko na podstawie ubioru, jaki nosili. Trybuna³ orzek³, ¿e w tym wypadku, dzia³ania w³adz nie by³y usprawiedliwione, gdy¿ brak jest jakichkolwiek
dowodów, ¿e osoby, przeciwko którym wyci¹gniêto konsekwencje w jakikolwiek sposób narusza³y swoim wygl¹dem porz¹dek publiczny, czy te¿ prowadzi³y formê niedozwolonego prozelityzmu40. St¹d, dzia³ania w³adz, jako arbitralne, uznane zosta³y za naruszaj¹ce art. 9 Konwencji, gdy¿ ingerencja
w sferê wolnoci myli, sumienia i wyznania nie znajdowa³a ¿adnego usprawiedliwienia w ust. 2 tego¿ artyku³u i odby³a siê wy³¹cznie w zwi¹zku z form¹ uzewnêtrzniania wyznania przez ubiór41.
Odniesienie takiego stanowiska Trybuna³u do zakazów zas³aniania twarzy
wprowadzonych we Francji i Belgii powoduje, ¿e zarówno same przepisy, jak
i podejmowane w zgodzie z nimi dzia³ania, uznaæ mo¿na za nieuprawnion¹
ingerencjê w wolnoci chronione przez art. 9, a wiêc za jego naruszenie. Zastosowanie tych regulacji nie jest bowiem obwarowane jakimikolwiek dodatkowymi przes³ankami i osoba podlega sankcjom karnym ju¿ za samo pojawienie siê
w miejscu publicznym z twarz¹ zas³oniêt¹ burk¹ lub nikabem. Nie jest zatem
nawet wymagane, aby jej zachowanie w jakikolwiek sposób wype³nia³o znamiona naruszenia bezpieczeñstwa publicznego, gdy¿ ju¿ sam ubiór, bez wzglêdu na inne okolicznoci, stanowi podstawê do poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnej. Co prawda Rada Konstytucyjna Francji argumentowa³a, ¿e zakaz
ten obejmuje zachowania mog¹ce stanowiæ publiczne zagro¿enie, co mog³oby
korespondowaæ ze wskazaniem Trybuna³u, ¿e ka¿de pañstwo, w lad za swoimi dowiadczeniami historycznymi i zgodnie z wymaganiami Konwencji, powinno przeciwstawiaæ siê ekstremistycznym ruchom politycznym usi³uj¹cym
narzuciæ spo³eczeñstwu symbole i koncepcjê ¿ycia oparte na regu³ach religijnych42 . Czy jednak noszenie burki lub nikabu w ka¿dym przypadku stanowi
wyraz pogl¹dów ekstremistycznych i stanowi zamach na wartoci spo³eczeñstwa demokratycznego oraz na bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny? Odpowied na powy¿sze pytanie musi byæ negatywna, gdy¿ tego typu generalizacja,
szczególnie je¿eli odnosi siê do ubioru, którego zak³adanie znajduje religijn¹
motywacjê w szerokich krêgach wiernych, jest ca³kowicie nieuprawniona. Nie
ma przy tym ¿adnej korelacji i ³¹cznika pomiêdzy noszeniem tego typu ubrañ,
a dzia³alnoci¹ ekstremistyczn¹, gdy¿ burka i nikab nie s¹ wyrazem przynale¿noci do zradykalizowanej sekty, której dzia³alnoæ ma cele niezgodne z prawem, jak mog³oby to mieæ miejsce np. w przypadku noszenia symboli nazistowskich, ale s¹ wyrazem pod¹¿ania cie¿k¹ wiary wyznaczon¹ przez szko³y
prawa muzu³mañskiego, obejmuj¹ce ok. 33% wyznawców islamu, a wiêc ponad 500 000 000 ludzi43.
39
40
41
42
43

Zob. przyp. 22.
Ahmet Arslan, par. 4950.
Wyrok nie zapad³ jednak jednomylnie i zdanie odrêbne z³o¿y³ sêdzia Popovic.
Leyla Sahin, par. 39.
Zgodnie z danymi zawartymi w The Future of the Global Muslim Population (Pew
Research Center, 2011), liczba muzu³manów na wiecie w 2010 r. wynios³a 1,6 mld.
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Zakaz zas³aniania twarzy mo¿e byæ przy tym oczywicie motywowany
wzglêdami bezpieczeñstwa, jednak¿e tylko wtedy, gdy mamy do czynienia
z istnieniem rzeczywistego zagro¿enia. Dotyczy to w szczególnoci sytuacjach, kiedy ukrywanie twarzy mo¿e wynikaæ z chêci unikniêcia rozpoznania (np. w przypadku pseudokibiców, b¹d te¿ w sytuacji stanu wyj¹tkowego,
jak wojna, zamieszki itp.). Nie mo¿e siê jednak odnosiæ do ca³ej przestrzeni
publicznej w ka¿dym czasie, gdy¿ prowadzi³by to do koniecznoci zamkniêcia
w sferze cile prywatnej i wy³¹czenia z ¿ycia spo³ecznego osób, dla których
noszenie burki i nikabu jest integraln¹ form¹ praktykowania wyznania,
b¹d te¿ zmusza³oby je do postêpowaniu wbrew swym wierzeniom w ¿yciu
codziennym. Wprowadzonych zakazów generalnych nie da siê tak¿e usprawiedliwiæ ochron¹ wolnoci innych osób. Nie wiadomo zreszt¹, przed czym
przepisy te mia³yby chroniæ i kogo. Maj¹c bowiem na uwadze, ¿e jak wskaza³
Trybuna³ w sprawie Otto-Preminger-Institut przeciwko Austrii44, w spo³eczeñstwie pluralistycznym nikomu nie przys³uguje roszczenie o brak styku z
innymi wyznaniami, a tak¿e z ich publicznym uzewnêtrznianiem i przeciwdzia³aæ mo¿na tylko takim formom praktykowania, które wywo³uj¹ interakcjê z innymi w sposób wykraczaj¹cy poza zwyk³e wzajemne obcowanie.
Mowa tu choæby o si³owym narzucaniu przekonañ. Uznanie danego zachowania za kulturowo, czy wyznaniowo obce, nie mo¿e jednak, a priori, powodowaæ jego dyskwalifikacji i wykluczenia. Samo pojawienie siê w miejscu publicznym w burce, czy nikabie z ca³¹ pewnoci¹ nie wkracza zatem w wolnoæ
innych osób w niedozwolony sposób.
Dzia³anie w³adz francuskich i belgijskich uznaæ przy tym nale¿y za
sprzeczne z sam¹ istot¹ spo³eczeñstwa demokratycznego. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka podkrela³ bowiem w swoich orzeczeniach45, ¿e nieodzown¹ czêci¹ takiego spo³eczeñstwa jest pluralizm. Podstawowym, o ile
wrêcz nie najwa¿niejszym prawem, które ten pluralizm chroni, jest wolnoæ
myli, sumienia i wyznania. Podobnie, jak nienaruszalnoæ integralnoci fizycznej chroni istotê ludzk¹ w wymiarze fizycznym, tak wolnoæ ta chroni j¹
w wymiarze intelektualnym i duchowym46. W takim ujêciu, wolnoæ myli,
sumienia i wyznania nabiera dodatkowego znaczenia, gdy¿ obok ukierunkowania na ochronê praw indywidualnych, gdzie jest jednym z najwa¿niejszych
elementów, jakie sk³adaj¹ siê na to¿samoæ wierz¹cych i ich wizjê ¿ycia47,
wpisuje siê tak¿e w szersz¹ aksjologiê Konwencji, która ma na celu budowanie
spo³eczeñstwa demokratycznego48. Nie ma zatem przesady w stwierdzeniu
44 Por. Case of Otto-Preminger-Institut v. Austria, Application no. 13470/87, judgment
of 20.09.1994.
45 Case of Kokkinakis v. Greece application no. 14307/88, judgment of 25.05.1993, par.
31; Case of Grzelak v. Poland, application no. 7710/02, judgment of 15.06.2010, par. 85.
46 J. Falski, Europejskie kryteria wolnoci sumienia i wyznania a islam, Pañstwo
i Prawo 2008, nr 9, s. 57.
47 Kokkinakis, par. 31.
48 L. Garlicki, P. Hofmañski, A. Wróbel, Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci. Komenrzarz do artyku³ów 118, C.H.Beck 2010, dostêp za porednictwem systemu Legalis, komentarz do art. 9, s. 2.
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Trybuna³u, ¿e wolnoæ myli, sumienia i wyznania jest fundamentem spo³eczeñstwa demokratycznego49. Arbitralne usuwanie z przestrzeni publicznej
osób manifestuj¹cych swoje wyznanie poprzez okrelony ubiór powoduje, ¿e
naruszana jest sama istota pluralizmu, który nie mo¿e przecie¿ dotyczyæ wy³¹cznie koncesjonowanych przez pañstwo form wyra¿ania wyznania. W takim
wypadku nie mamy ju¿ do czynienia z pluralizmem, a co za tym idzie, podkopujemy fundament spo³eczeñstwa demokratycznego. ¯adne pañstwo nie jest
przy tym uprawnione do oceny charakteru przekonañ religijnych i rodków
s³u¿¹cych do ich wyra¿ania, co wprost Trybuna³ podkreli³ w sprawie Manoussakis przeciwko Grecji50. Powy¿sze powtórzono tak¿e w sprawie Hassan
i Tchaouch przeciwko Bulgari51, w której wskazano, ¿e z wyj¹tkiem sytuacji
nadzwyczajnych, prawo do wolnoci wyznania w rozumieniu Konwencji wy³¹cza mo¿liwoæ dokonywania oceny przez pañstwo, co do s³usznoci przekonañ
religijnych i sposobów ich wyra¿ania52. Z kolei w sprawie Kosteski przeciwko
Macedonii53 Trybuna³ bardzo dobitnie wskaza³, ¿e obraz pañstwa wydaj¹cego
s¹dy o wewnêtrznych, osobistych przekonaniach jednostki by³by odra¿aj¹cy
i móg³by przypominaæ dawniejsze haniebne przeladowania54 .
Podsumowuj¹c powy¿sze nale¿y wskazaæ, ¿e francuska i belgijska regulacja prawna, zakazuj¹ca zakrywania twarzy w miejscach publicznych, winna byæ uznana za sprzeczn¹ z art. 9 Konwencji, jako arbitralnie i w sposób
ca³kowicie nieuzasadniony ingeruj¹ca w wolnoæ uzewnêtrzniania wyznania
przez jego praktykowanie polegaj¹ce na czynieniu zadoæ przyjêtym regu³om
religijnym nakazuj¹cym noszenie okrelonego rodzaju ubrania. Podobna
konkluzja winna dotyczyæ dzia³añ podejmowanych przez w³adze w zgodzie
z tymi przepisami, je¿eli ich wy³¹czn¹ motywacj¹ jest noszenie sprzecznego
z prawem ubrania, nie za okolicznoci konkretnej sprawy, z których wynika,
¿e ingerencja pañstwa jest uprawniona na mocy art. 9 ust. 2 Konwencji.
Dodatkowo, w zwi¹zku z tym, ¿e zakaz dotyczy w istocie szczególnej grupy
wyznawców jednej religii, nie s¹ nieuzasadnione przypuszczenia, ¿e dojæ
mog³o tak¿e do naruszenia art. 14 Konwencji. Powy¿sze wykracza ju¿ jednak
poza ramy niniejszej pracy.
Obok oceny omawianych regulacji przez pryzmat prawa do wolnoci myli, sumienia i wyznania, nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e przyjête rozwi¹zania s¹
sprzeczne z sam¹ aksjologi¹ Konwencji, która jak wskazano powy¿ej, ukierunkowana jest na budowê spo³eczeñstwa demokratycznego, które cechuje tolerancja, otwartoæ i pluralizm. Regulacje te s¹ jednoczenie krokiem wstecz
w i tak ju¿ bardzo nie³atwym dialogu miêdzykulturowym i miêdzyreligijnym55.
49
50
51

Kokkinakis, par. 31.
Por. Case of Manoussakis and Others v. Greece, judgment of 26.09.1996 r., par 44, 47, 53.
Case of Hassan and Tchaouch v. Bulgaria, application no. 30985/96, judgment of
26.10.2000.
52 Hassan and Tchaouch, par. 78.
53 Case of Kosteski v. Macedonia, Application no. 55170/00, judgment of 13.07.2006.
54 Kosteski, par. 39.
55 Na marginesie powy¿szych rozwa¿añ nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e wprowadzony zakaz,
zgodnie z intencj¹ twórców, mia³ na celu uwolnienie kobiet od dyskryminacji i zmuszania
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FACE VEILING BAN AND THE RIGHT TO MANIFEST
ONES RELIGION
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Summary

France and Belgium became the first European countries which introduced a total ban on
face veiling in all public places. As a result of these regulations, wearing burqa and niqab, the
traditional dress worn by some muslim women, became illegal. Wearing this kind of garment
comes out of religious precepts, and therefore can be regarded as a form of manifestation of the
religion. Naturally the question arises whether introduced prohibitions interfere with the
freedoms guaranteed by Article. 9 of the European Convention on Human Rights and, if so,
whether that interference is permissible under the Convention. The answer based on the
analysis of earlier rulings of the European Court of Human Rights should be affirmative.
General and universal ban on wearing clothes, by which the religion is manifested, certainly
goes beyond the boundaries of permissible interference with the freedoms guaranteed by
Article. 9 of the Convention, and thereby causes a breach of this provision.

do noszenia ubioru ca³kowicie zas³aniaj¹cego twarz. Zachowania z tym zwi¹zane s¹ oczywicie godne najwy¿szego potêpienia i winny byæ zwalczane z ca³¹ stanowczoci¹. Ta czêæ
regulacji francuskiej, która nak³ada sankcjê za takie czyny wina byæ zatem oceniona pozytywnie. Nie wydaje siê jednak zasadnym przypuszczenie, ¿e we wszystkich, a nawet
w wiêkszoci przypadków, mamy do czynienia z si³owym, odgórnym narzucaniem noszenia
okrelonego ubioru przez rodzinê, czy mikrospo³ecznoæ, w której dana osoba ¿yje. Kobiety,
które ukarano jako pierwsze po wejciu w ¿ycie zakazu, zjawi³y siê w miejscach publicznych, maj¹c na sobie niedozwolone ubrania, zupe³nie celowo, by zamanifestowaæ swoje praktyki. (http://www.huffingtonpost.com/2011/04/11/france-burqa-ban-takesef_n_847366.html).
Dodatkowo, w przypadkach, gdy rzeczywicie kobiety s¹ zmuszane do nak³adania burek
i nikabów, zakaz mo¿e wywo³aæ efekt ca³kowicie odwrotny od zamierzonego. Skoro bowiem
osoby trzecie by³y w stanie narzuciæ komu nakaz noszenia takiego stroju, w momencie,
gdy nie jest ona ju¿ w stanie legalnie nosiæ go publicznie, bêd¹ najprawdopodobniej tak¿e
w stanie wymóc na niej ca³kowite wy³¹czenie siê ze sfery publicznej poprzez zamkniêcie
w domu i ca³kowit¹ izolacjê. Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e notuje siê aktualnie znaczny wzrost
zachowañ agresywnych wobec kobiet które nadal decyduj¹ siê na noszenie burki i nikabu
(http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/19/battle-for-the-burqa).
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Swego czasu, a by³o to w roku 2001, opublikowa³em zbiór materia³ów,
powiêcony m.in. Prawu i systemom wyborczym, a nosz¹cy wymowny podtytu³ W dwudziestolecie «Polskiego dowiadczenia Solidarnoci».1 Zawiera³
on m.in. w miarê wyczerpuj¹ce orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw
Cz³owieka i raczkuj¹ce dopiero orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka w skargach opieranych na art. 3 Protoko³u do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.2 W zbiorze tym znalaz³ siê równie¿ wyrok w sprawie
Rekvenyi p. Wêgrom, który  co prawda  dotyczy³ zarzutów osnutych na tle
art.10 i 11 Konwencji, ale  zwa¿ywszy na bezporednie znaczenie praw
w tych artyku³ach, gwarantowanych dla korzystania z praw umocowanych
w art.3 Protoko³u I  ma bezporednie znaczenie dla badanego tu problemu
i poniek¹d otwiera w tym zakresie orzecznictwo strasburskie w sprawach
by³ych europejskich pañstw socjalistycznych.3 Jakby symbolicznym zamkniêciem pocz¹tkuj¹cych dopiero dowiadczeñ tego orzecznictwa w tym zakresie
by³ wyrok ETPC w sprawie Gaulieder p. S³owacji z 18.05.2000 r., przyjmuj¹cy do wiadomoci polubowne za³atwienie sporu, w którym mieci³o siê
1 Patrz: Orzecznictwo Strasburskie: Wolnoæ pokojowych zgromadzeñ i zrzeszania siê.
Wolnoæ zwi¹zkowa. Prawa i systemy wyborcze. W dwudziestolecie Polskiego dowiadczenia
Solidarnoci, t³um. i oprac. T. Jasudowicz, Dom Organizatora TNOiK, Toruñ 2001.
2 Por. wyroki w sprawach: Gitonas i inni p. Grecji z 1.07.19917r. oraz Matthews
p. Zjedn.Królestwu z 18.02.1999 r., ibidem, s. 151 i nn., 168 i nn., odpowiednio.
3 Por.: ibidem, s.184 i nn. Chodzi zw³aszcza o sposób rozumienia terminu dzia³alnoæ
polityczna, w kontekcie zbioru przepisów czêciowo dopuszczaj¹cych  okazjonalnie, pod
warunkiem zezwolenia  a czêciowo ograniczaj¹cych uczestnictwo funkcjonariuszy policji
w niektórych rodzajach dzia³alnoci politycznej  pkt 35 wyroku.
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zarówno ubolewanie ze strony rz¹du wobec skar¿¹cego, jak te¿ rekompensata szkody pieniê¿nej i niepieniê¿nej oraz kosztów prawnych poniesionych
przez skar¿¹cego.4
Gdy siê spogl¹da na orzecznictwo strasburskie w sprawach wyborczych
w pierwszym dziesiêcioleciu XXI w., uderza fakt, z jednej strony, bardzo
rzadkiego  rzec mo¿na wrêcz, wyj¹tkowego  badania przez Trybuna³ Strasburski skarg skierowanych przeciwko tzw. pañstwom zachodnim;5 przeciwnie, zdecydowanie zaczê³y dominowaæ  ilociowo i poniek¹d jakociowo
 skargi przeciwko by³ym europejskim pañstwom socjalistycznym.6 Moim
zdaniem, trudno siê temu dziwiæ. Z jednej strony, spo³eczeñstwa tych pañstw
dotkliwie odczuwa³y g³ód demokracji, odzwyczajone od tradycji wolnych
wyborów przez dziesiêciolecia realnego socjalizmu; z drugiej strony, systemy
wyborcze tych pañstw  w ich prawie, a zw³aszcza w praktyce  zderza³y siê
i poniek¹d musia³y siê zderzaæ z zupe³nie szczególnymi problemami dziedzictwa postkomunistycznego czy postsowieckiego.
To najnowsze orzecznictwo strasburskie wcale nie wprowadza ¿adnej
rewolucji w swym dorobku; przeciwnie, stanowi ono jakby twórcz¹ kontynuacjê wczeniejszego orzecznictwa, a spraw¹ po dzi dzieñ przypominan¹ jest
sprawa Mathieu-Mohin i Clerfayt p. Belgii,7 bêd¹ca autentycznym precedensem w tym zakresie. Nie pojawi³ siê w sprawach przeciwko by³ym pañstwom
socjalistycznym problem wyborów do Parlamentu Europejskiego, swoj¹ drog¹ skupiaj¹cy dot¹d sporo uwagi orzecznictwa strasburskiego: od najwczeniejszych ustaleñ Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka, kwestionuj¹cych
jeszcze mo¿liwoæ postrzegania Parlamentu Europejskiego jako w³adzy
ustawodawczej w rozumieniu art.3 Protoko³u I do EKPC,8 a¿ po wyrok
4 Case of Gaulieder v. Slovakia, appl.no.36009/97, pkt 1518. Wobec tego, sprawa zosta³a skreslona z listy  ibidem, pkt 18.
5 Por.: Case of Lykourezos v. Greece, wyrok z 15.06.2006 r.; Affaire Vincenzo Taiani
c. Italie, wyrok z 13.07.2006 r.; Affaire Sitaropoulos et autres c. Grece, wyrok z 8.07.2010 r.
6 Sporód 16 wyroków ETPC, wydanych w latach 20012010 przeciwko pañstwom z tej
grupy: 1 przypad³ na rok 2002 (Podkolzina p. £otwie), 2 na rok 2004 (¯danoka p. £otwie
i Melnychenko p. Ukrainie), 1 na rok 2006 (Suchovetskiy p. Ukrainie), 2 na rok 2007 (Rosyjska Partia Konserwatywna Przedsiêbiorców p. Rosji oraz Krasnov i Skuratov p. Rosji),
a¿ 4 na rok 2008 (Kovach p. Ukrainie, Sarukhanyan p. Armenii, Adamsons p. £otwie oraz
Gruziñska Partia Pracy p. Gruzji); 3 na rok 2009 (Petkov i inni p. Bu³garii, Seyidzadze
p. Azerbajd¿anowi oraz Sejdic i Finci p. Boni i Hercegowinie); wreszcie 3 na rok 2010
(Grosaru p. Rumunii, Tanase p. Mo³dowie oraz Namat Aliyev p. Azerbajd¿anowi).
7 Case of Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, wk z 28.01.1987 r.
8 W decyzji z 28.02.1979 r., w sprawie nr 7700/76 Europejska Komisja Praw Cz³owieka
uzna³a, i¿ nie jest powo³ana do okrelania, czy art.3 Protoko³u I obejmuje równie¿ prawo
do g³osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednak ju¿ w sprawie Kennedy,
Lindsay i inni p. Zjednoczonemu Królestwu, Komisja  chocia¿ uzna³a, i¿ twórcy Konwencji, przyjmuj¹c ten artyku³, mieli na myli krajow¹ w³adze ustawodawcz¹ nie wykluczy³a
zarazem mo¿liwoci, i¿ rozwój w strukturze wspólnot Europejskich wymagaæ bêdzie od Wysokich Umawiaj¹cych siê Stron przyznania prawa chronionego na podstawie art.3 Protoko³u
I odnonie do nowych organów przedstawicielskich czêciowo przejmuj¹cych kompetencji
i funkcje krajowej w³adzy ustawodawczej. To jakby zapowied tego, co stwierdzi³ póniej
ETPC w wyroku Matthews. Por. Orzecznictwo..., s. 60, 71 i 172175 (pkt 4051 wyroku).
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w sprawie Matthews p. Zjednoczonemu Królestwu, w którym Trybuna³  po
dog³êbnym rozwa¿eniu  doszed³ do wniosku, ¿e Parlament Europejski jest
wystarczaj¹co zaanga¿owany w specyficzny proces ustawodawczy prowadz¹cy do tworzenia prawa na podstawie art. 189 b i 189 c Traktatu WE, i jest
wystarczaj¹co zaanga¿owany w ogólny nadzór demokratyczny nad dzia³alnoci¹ Wspólnoty Europejskiej, by stanowiæ czêæ «w³adzy ustawodawczej»
z punktu widzenia celów art. 3 Protoko³u I.9 Sprawa zosta³a wiêc jednoznacznie rozstrzygniêta na korzyæ zastosowalnoci i wymagalnoci w tym
zakresie umocowanego w systemie EKPC standardu wolnych wyborów, zanim wiêksza grupa by³ych europejskich pañstw socjalistycznych uzyska³a
cz³onkostwo UE z dniem 1.05.2004 r.
Przypomnijmy, ¿e art. 3 Protoko³u I do EKPC stanowi: Wysokie Uk³adaj¹ce siê Strony zobowi¹zuj¹ siê organizowaæ w rozs¹dnych odstêpach czasu wolne wybory, oparte na tajnym g³osowaniu, w warunkach zapewniaj¹cych swobodê wyra¿ania opinii ludnoci w wyborze cia³a ustawodawczego.10
Rzuca siê w oczy specyficzne sformu³owanie tego postanowienia w porównaniu z wiêkszoci¹ innych substancjalnych postanowieñ Konwencji i jej Protoko³ów. Nie ma tu typowego akcentu na podmiot uprawniony ani na przys³uguj¹ce mu prawa; jest raczej akcent po³o¿ony na obowi¹zek pañstwstron.
W wyroku w sprawie Irlandia p. Zjednoczonemu Królestwu Trybuna³ wrêcz
sk³ania³ siê do tezy, ¿e art. 3 Protoko³u I prowadzi tylko do zobowi¹zañ
miêdzy pañstwami.11 Dobrze siê sta³o, ¿e w wyroku Mathieu-Mohin Trybuna³ skrzêtnie przeanalizowa³ orzecznictwo Komisji i jego ewolucjê, by sk³oniæ
siê do podmiotowych praw uczestnictwa «prawa do g³osowania» oraz «prawa do kandydowania w wyborach w³adzy ustawodawczej».12 Koncepcja powszechnych podmiotowych praw uczestnictwa w wyborach w postaci czynnej
lub biernej nie budzi³a ju¿ w¹tpliwoci i wielokrotnie by³a potwierdzana
w wyrokach dotycz¹cych by³ych europejskich pañstw socjalistycznych.13 Do
9 Case of Matthews v. the United Kingdom, wyrok z 18.02.1999 r., pkt 54. Por. szersze
wywody  ibidem, pkt 3453.
10 Osobicie wolê mówiæ o Umawiaj¹cych siê Stronach i o w³adzy ustawodawczej.
11 Case of Ireland v. the United Kingdom, wyrok ETPC z 18.01.1978 r., ser.A, nr 25,
pkt 239. Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e Komisja wczeniej ju¿ koncepcjê praw podmiotowych w kontekcie art. 3 Protoko³u I uzna³a; najpierw przyjmuj¹c prawo do powszechnego
g³osowania, ale nie wywodz¹c z tego konsekwentnie prawa podmiotowego ka¿dej i jakiejkolwiek jednostki (np. skarga nr 5836/72, dec. 30.09.1974 r., w: Orzecznictwo..., s.36; X.
p. Holandii, skarga nr 6573/74, dec. z 19.12.1974 r.  ibidem, s. 3637), a potem w sprawie W., X., Y. i Z. p. Belgii wyranie zdecydowa³a siê czêciowo zrewidowaæ swoj¹ interpretacjê, jako ¿e wynika zarówno z Preambu³y, jak i z art.5 Protoko³u I, ¿e umocowane
w Protokole prawa chronione s¹ takim samymi gwarancjami, jak prawa zawarte w samej
Konwencji, i dlatego trzeba przyj¹æ, ¿e bez wzglêdu na sformu³owanie art.3, prawo, które on przyznaje, ma charakter prawa indywidualnego, poniewa¿ ta jakoæ stanowi sam¹
podwalinê ca³oci Konwencji (skarga nr 6745/74 i 6746/74, dec, z 30.05.1975 r.  w: ibidem, s. 38 i nn., na s. 39).
12 Mathieu-Mohin, pkt 51. Szerzej  pkt 4850.
13 Por.: Case of Russian Conservative Party of Entrepreneurs and others v. Russia,
wyrok z 11.01.2007 r., pkt 48; Case of Krasnov and Skuratov v. Russia, wyrok z 19.07.2007 r.,
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problemów korzystania z prawa do g³osowania oraz z prawa do kandydowania w wyborach w³adzy ustawodawczej jeszcze powrócê.
Art. 3 Protoko³u I to nie byle jakie postanowienie w europejskim systemie ochrony praw cz³owieka. Zwróci³ na to uwagê Trybuna³ Strasburski,
stwierdzaj¹c w wyroku Mathieu-Mohin i Clerfayt: Zgodnie z Preambu³¹
Konwencji, fundamentalne prawa i wolnoci cz³owieka najlepiej s¹ podtrzymywane przez «efektywn¹ demokracjê polityczn¹». Poniewa¿ wpisuje on charakterystyczn¹ zasadê demokracji, art. 3 Protoko³u I ma  co za tym idzie
 pierwszorzêdne znaczenie w systemie Konwencji.14 Tak¿e ten element
dorobku orzeczniczego znajdowa³ póniej bogate odzwierciedlenie w sprawach przeciwko by³ym europejskim pañstwom socjalistycznym.15 W sprawie
Rosyjskiej Konserwatywnej Partii Przedsiêbiorców Trybuna³  poza przypomnieniem, i.z art. 3 wpisuje zasadê fundamentaln¹ dla skutecznej demokracji politycznej  zacytowa³ fragment swego wyroku w sprawie Komunistycznej Partii Turcji (pkt 45): Niew¹tpliwie, demokracja jest fundamentaln¹
zasad¹ europejskiego porz¹dku publicznego. Wynika to, po pierwsze, z Preambu³y Konwencji, która ustanawia bardzo jasny zwi¹zek miêdzy Konwencj¹ a demokracj¹, stwierdzaj¹c, ¿e utrzymywanie i dalsze urzeczywistnianie
praw cz³owieka i podstawowych wolnoci najlepiej jest zabezpieczone, z jednej strony, przez skuteczn¹ demokracjê polityczn¹, a z drugiej, przez wspólne rozumienie i przestrzeganie praw cz³owieka. Preambu³a przechodzi do
potwierdzenia, ¿e kraje europejskie maj¹ wspólne dziedzictwo tradycji politycznych, idea³ów, wolnoci i rule of law.16
Zajmuj¹c siê w wyroku Mathieu-Mohin i Clerfayt specyficznym sformu³owaniem postanowieñ art. 3 Protoko³u I, Trybuna³ podkrela³, z jednej
strony, ¿e to nie odzwierciedla ¿adnej substancjalnej ró¿nicy w porównaniu
z innymi klauzulami Konwencji i Protoko³ów, a z drugiej, akcentowa³, ¿e
pierwszorzêdnym obowi¹zkiem w tej dziedzinie nie jest powstrzymywanie
siê czy nieingerencja, jak w przypadku wiêkszoci praw obywatelskich i politycznych, leczy przyjêcie przez pañstwo rodków pozytywnych co do «przeprowadzania» demokratycznych wyborów.17 Równie¿ ta idea zobowi¹zañ pozytywnych, jakby typowych dla art.3 Protoko³u I, znajdowa³a póniej
pkt 40; Case of the Georgian Labour Party v. Georgia, wyrok z 8.07.2008 r., pkt 72; Case of
Petkov and others v. Bulgaria, wyrok z 11.06.2009 r., pkt 59; Case of Seyidzadze v. Azerbaijan, wyrok z 3.12.2009 r., pkt 27; Affaire Grosaru c. Roumanie, wyrok z 2.03.2010 r., pkt 42,
47; Case of Namat Aliyev v. Azerbaijan, wyrok z 9.04.2010 r., pkt 70.
14 ...Mathieu-Mohin and Clerfayt..., pkt 47.
15 Por. Case of Melnychenko v. Ukraine, wyrok z 19.10.2004 r., pkt 53; Russian Conservative Party..., pkt 47; Krasnov..., pkt 39; Case of Sarukhanyan v. Armenia, wyrok
z 27.05.2008 r., pkt 37; Seyidzadze..., pkt 27; Case of Tanase v. Moldova, wyrok z 27.04.2010 r.,
pkt 154. W tej ostatniej sprawie Trybuna³ przypomnia³ swoje stanowisko z wyroku w sprawie Yumak i Sadak p. Turcji (pkt 105), stosownie do którego prawa gwarantowane na podstawie art.3 Protoko³u I s¹ kluczowe dla ustanowienia i utrzymywania podwalin efektywnej
i znacz¹cej demokracji opartej na rule of law, a wolne wybory i wolnoæ ekspresji, w tym
zw³aszcza wolnoæ debaty politycznej, . tworz¹ podwaliny wszelkiej demokracji.
16 Russian Conservative Party..., pkt 47.
17 Mathieu-Mohin and Clerfayt..., pkt 50.
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odzwierciedlenie w wyrokach przeciwko by³ym pañstwom socjalistycznym.18
Mia³o to jednak odniesienie do kwestii szczegó³owych dotycz¹cych realizacji
prawa do g³osowania b¹d dochodzenia roszczeñ na tle nieprawid³owoci
w funkcjonowaniu systemu wyborczego. Ze swej strony, chcia³bym bardzo
silnie podkreliæ, i¿ znalezienie jakby sedna zobowi¹zañ p³yn¹cych z art.3
Protoko³u I w koncepcji pozytywnych zobowi¹zañ pañstwa, w ¿adnym razie
nie mo¿e prowadziæ do prób os³abienia jego niew¹tpliwych zobowi¹zañ negatywnych  jak zauwa¿ymy, Trybuna³ wskazuje bardzo wyrazicie granice
kompetencji pañstwa w kontekcie praw i systemów wyborczych, przestrzegaj¹c przed niebezpieczeñstwami koncepcji kompetencji dyskrecjonalnych.
Z tym siê wi¹¿¹ z kolei koncepcje implied limitations i margin of
appreciation. Komisja ju¿ w 1975 r. stwierdzi³a, ¿e prawo, o które chodzi w
art. 3 Protoko³u I, nie jest ani absolutne, ani nieograniczone; za pañstwa
mog¹ nak³adaæ pewne ograniczenia na prawo do g³osowania i prawo do
kandydowania, pod warunkiem, ¿e ograniczenia takie nie maj¹ charakteru
arbitralnego ani nie godz¹ w swobodne wyra¿anie opinii ludnoci.19 Odwo³uj¹c siê do prac przygotowawczych Konwencji, Trybuna³ w sprawie Mathieu-Mohin i Clerfayt stwierdzi³, ¿e: W swych krajowych porz¹dkach prawnych Umawiaj¹ce siê pañstwa poddaj¹ prawa do g³osowania i do
kandydowania warunkom, które na podstawie art. 3 w zasadzie wykluczone
nie s¹. Dysponuj¹ one w tej sferze szerokim marginesem oceny(...).20
Ta  rzadko przez Trybuna³ wykorzystywana  koncepcja nie w¹skiego
czy pewnego, lecz w³anie szerokiego marginesu oceny, jest niew¹tpliwie
dowodem uznawania i szanowania to¿samoci narodowej ka¿dego z pañstwstron i wynikaj¹cego st¹d prawa do specyfiki, odpowiadaj¹cej tradycjom,
obyczajom i wierze danego spo³eczeñstwanarodu; porednio jest jakby potwierdzeniem suwerennoci pañstwa oraz prawa narodu do samostanowienia. Z drugiej strony, Trybuna³ konsekwentnie przypomina, ¿e to do Trybuna³u nale¿y ostatecznie rozstrzyganie, czy wymogi Protoko³u I by³y przestrzegane; musi on upewniæ siê, ¿e (ustalone przez pañstwo) warunki nie uszczuplaj¹ odnonych praw w takim zakresie, i¿ godz¹ w sam¹ ich istotê i pozbawiaj¹ je ich skutecznoci, ¿e s¹ one nak³adane dla realizacji celu prawowitego oraz ¿e u¿yte rodki nie s¹ dysproporcjonalne.21
Te ustalenia stanowi³y póniej sta³y sk³adnik orzecznictwa strasburskiego w sprawach przeciwko by³ym europejskim pañstwom socjalistycznym, tak
jeli chodzi o koncepcjê dorozumianych ograniczeñ,22 jak te¿ koncepcjê
18 Por.: Russian Conservative Party..., pkt 72; Georgian Labour Party..., pkt 90; Natan
Aliyev..., pkt 88.
19 Sprawa W., X., Y. i Z. p. Belgii, dec. z 30.05.1075 r., Orzecznictwo..., s. 40, pkt 3.
20 Mathieu-Mohin and Clerfayt..., pkt 52.
21 Mathieu-Mohin and Clerfayt..., pkt 52.
22 Por.: Affaire Podkolzina c Lettonie, wyrok z 9.04.2002 r., pkt 33; Affaire ¯danoka
c. Lettonie, wyrok z 17.06.2004 r., pkt 82; Melnychenko..., pkt 54; Case of Sukhovetskyy
v. Ukraine, wyrok z 28.03.2006 r., pkt 50; Case of Kovach v. Ukraine, wyrok z 7.02.2008 r.,
pkt 49; Sarukhanyan..., pkt 38; Affaire Adamsons c. Lettonie, wyrok z 24.06.2008 r., pkt 111.
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szerokiego marginesu oceny23 oraz koncepcjê ostatecznej kompetencji Trybuna³u Strasburskiego do rozstrzygania powstaj¹cych na tym te sporów
i w¹tpliwoci.24
W zwi¹zku z koncepcj¹ dorozumianych ograniczeñ dostrzega siê znamienn¹ ewolucje stanowiska w orzecznictwie strasburskim. I tak, jeszcze
w wyroku ¯danoka Trybuna³  po przypomnieniu dotychczasowego podejcia
 uzna³, ¿e powinien siê kierowaæ tymi samymi kryteriami, jak w przypadku ingerencji dopuszczonych na podstawie art.811 Konwencji: jedyn¹ form¹
koniecznoci mog¹c¹ usprawiedliwiaæ ingerencjê w prawa oparte na art. 3
Protoko³u I jest zatem koniecznoæ, jak¹ dyktuje «demokratyczne spo³eczeñstwo».25
Ale ju¿ wyroku Adamsons Trybuna³  przypomniawszy koniecznoæ zapewnienia poszanowania pluralizmu pogl¹dów w demokratycznym spo³eczeñstwie oraz wymóg postrzegania Konwencji i jej Protoko³ów jako ca³oci  zwróci³ jednak uwagê, ¿e w kontekcie zarzutów naruszeñ art. 3
Protoko³u I Trybuna³ nie powinien automatycznie odwo³ywaæ siê do tych
samych kryteriów, które s¹ stosowane przy ingerencjach dopuszczonych
przez ust. 2 art. 8-11 Konwencji, podobnie jak nie powinien systematycznie
opieraæ swych wniosków na tle art. 3 Protoko³u I na zasadach wynikaj¹cych
ze stosowania art. 8-11 Konwencji; Normy stosuj¹ce siê do ustalania zgodnoci z art. 3 Protoko³u I nale¿y wiêc postrzegaæ jako mniej cis³e od norm,
które s¹ stosowane na terenie art. 8-11 Konwencji.26
Zatem, chocia¿ w art. 3 Protoko³u I nie ma ¿adnej klauzuli limitacyjnej,
dorozumiewamy poniek¹d j¹, tyle ¿e pañstwomstronom Konwencji pozostawiamy wiêcej dyskrecji czy swobody, co  swoj¹ drog¹  doskonale harmonizuje z przypisywaniem im przez orzecznictwo strasburskie szerokiego marginesu oceny. Znajduje to odniesienie do ka¿dego z trzech testów dopuszczalnoci
ingerencji w³adzy publicznej: legalnoci, celowoci i koniecznoci.
I tak, jeli chodzi o test celowoci, Trybuna³  potwierdzaj¹c prawo
pañstwstron do ustalania warunków korzystania z praw wyborczych i funkcjonowania systemów wyborczych  podkrela wymóg, ¿e warunki te kieruj¹ siê celem prawowitym, ale zwraca uwagê na to, ¿e Trybuna³ w obszarze
art. 3 Protoko³u I nie jest zwi¹zany wyczerpuj¹cym wyliczeniem «celów prawowitych» i  nawi¹zuj¹c do koncepcji «szerokiego marginesu oceny» 
uzna³, i¿ inkryminowany rodek kierowa³ siê trzema celami prawowitymi
23 Por.: Podkolzina..., pkt 33; ¯danoka..., pkt 82; Melnychenko..., pkt 54 i 59; Suchovetskyy..., pkt 50 i 68; Krasnov..., pkt 42; Russian Coservative Party..., pkt 48; Kovach...,
pkt 49; Sarukhanyan..., pkt 38; Adamsons..., pkt 114f, 115 i 132; Georgian Labour Party...,
pkt 90; Tanase..., pkt 157 i 161; Grosaru..., pkt 43 i 47; Seyidzadze..., pkt 28; Natan
Aliyev..., pkt 72.
24 Por.: Podkolzina..,., pkt 33; ¯danoka..., pkt 82; Melnychenko..., pkt 54, 57 i 59;
Sukhovetskyy..., pkt 5152, 69 i 70; Kovach..., pkt 50; Sarukhanyan..., pkt 38; Seyidzadze..., pkt 88; Krasnov..., pkt 40; Russian Conservative Party..., pkt 48; Grosaru..., pkt 44;
Tanase..., pkt 161; Natan Aliyev..., pkt 7172.
25 ¯danoka, pkt 82.
26 Adamsons..., pkt 111a.
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cytowanymi przez rz¹d: ochron¹ niepodleg³oci pañstwa, re¿imu demokratycznego oraz bezpieczeñstwa narodowego.27 Z kolei, w wyroku Sarukhanyan Trybuna³ podkreli³, ¿e pañstwo ma prawowity interes w zapewnieniu
normalnego funkcjonowania swego w³asnego systemu instytucjonalnego, co
tym bardziej siê odnosi do parlamentu narodowego, a to z uwagi na jego
prawodawcze kompetencji i pierwszorzêdn¹ rolê w demokratycznym pañstwie.28
W wyroku Adamsons Trybuna³ jednoznacznie stwierdzi³: Zwa¿ywszy, ¿e
art. 3 nie jest ograniczony precyzyjn¹ list¹ «celów prawowitych», jak s¹ one
wymienione w art. 811, Umawiaj¹ce siê Pañstwa mog¹ zatem swobodnie
opieraæ siê na celu, który nie figuruje na takiej licie dla usprawiedliwienia
ograniczenia, pod warunkiem, ¿e w szczególnych okolicznociach danej sprawy zostanie wykazana zgodnoæ tego celu z zasad¹ rz¹dów prawa oraz
z ogólnymi celami Konwencji.29
W szczególnoci w wyroku Tanase, w którym Trybuna³ stan¹³ wobec
problemu lojalnoci osób o podwójnym obywatelstwie, stwierdzi³ on, ¿e nie
ma usprawiedliwienia dla stwarzania przeszkód grupie politycznej tylko dlatego, ¿e d¹¿y ona do debaty publicznej nad po³o¿eniem czêci ludnoci pañstwa oraz uczestnictwem w ¿yciu politycznym narodu, w celu znalezienia
 stosownie do regu³ demokratycznych  rozwi¹zañ mog¹cych zadowoliæ
wszystkich zainteresowanych; fakt, ¿e mo³dawscy cz³onkowie parlamentu
o podwójnym obywatelstwie mog¹ d¹¿yæ do programu politycznego, który
przez innych by³by uwa¿any za nie do pogodzenia z aktualnymi zasadami
i strukturami pañstwa mo³dawskiego, nie powoduje niemo¿noci pogodzenia
ich z normami demokracji; musi ona dopuciæ do proponowania i debatowania rozmaitych programów politycznych, nawet tam, gdzie kwestionuj¹ one
sposób, w jaki pañstwo aktualnie jest zorganizowane, pod warunkiem, ¿e nie
szkodz¹ demokracji jako takiej.30
Tak¿e test koniecznoci w kontekcie badania ograniczeñ wprowadzanych przez pañstwa w obszarze art. 3 Protoko³u I nie jest prost¹ replik¹
testu koniecznoci typowego dla mechanizmu limitacji korzystania z praw
w art. 811 Konwencji. W wyroku Adamsons Trybuna³ podkreli³, ¿e nie
stosuje tradycyjnych koncepcji «koniecznoci» lub «nagl¹cej potrzeby spo³ecznej», których siê u¿ywa w ramach art. 811; Trybuna³ zasadniczo trzyma
siê dwóch kryteriów: z jednej strony, bada on, czy zachodzi arbitralnoæ lub
brak proporcjonalnoci, a z drugiej strony, czy ograniczenie ugodzi³o w swobodne
wyra¿anie opinii ludnoci.31 Akcentuje przy tym koniecznoæ indywidualizacji
27 ¯danoka..., pkt 82 i 86. W wyroku Suchovetskyy..., pkt 62  za cel prawowity uznano zapewnienie prawa do skutecznego, sprawnego przedstawicielstwa poprzez wsparcie odpowiedzialnoci kandydatów w wyborach oraz ograniczenie wyborów do kandydatów powa¿nych, przy jednoczesnym unikaniu nierozs¹dnego wydatkowania funduszy publicznych.
28 Saruhkhanyan..., pkt 42. Por. Krasnov..., pkt 44.
29 Adamsons..., pkt 111b. Por. Seyidzadze..., pkt 27.
30 Tanase..., pkt 167.
31 Adamsons..., pkt 111c. Trybuna³ doda³ koniecznoæ oceny wszelkiego ustawodawstwa
wyborczego w wietle ewolucji politycznej danego kraju, jako, ¿e cechy nie do przyjêcia
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rzeko o niezgodnego z Konwencj¹ rodka ustawodawczego, zwracaj¹c uwagê
na to, i¿ stopieñ jego wymaganej indywidualizacji zale¿y od okolicznoci
ka¿dej konkretnej sprawy, tj. od charakteru, typu, czasokresu oraz konsekwencji spornego ograniczenia prawnego.32
Jeli chodzi o test legalnoci, ju¿ w sprawie Podkolzina Trybuna³ zwróci³
uwagê na to, ¿e wieloæ sytuacji przewidzianych w konstytucjach i ustawach
wyborczych wielu pañstwcz³onków Rady Europy wykazuje ró¿norodnoæ
mo¿liwych wyborów w tej dziedzinie, a Dla potrzeb art. 3, ka¿de prawo
wyborcze zawsze powinno byæ oceniane w wietle ewolucji politycznej kraju,
bo elementy nie do przyjêcia w ramach jednego systemu daj¹ siê usprawiedliwiæ w ramach drugiego systemu.33 W sprawie ¯danoka stan¹³ Trybuna³
wobec zarzutu nielegalnoci partii PCL i jej dzia³alnoci u progu niepodleg³oci £otwy w 1991 r. i przy tej okazji przypomnia³, ¿e badaj¹c poszanowanie
kryterium «legalnoci» ingerencji przewidzianych w art. 811 Konwencji,
wielokrotnie potwierdza³, ¿e wszelkie przepisy restrykcyjne powinny byæ
«przewidywalne», a wymóg ten jest cile zwi¹zany z zasad¹ bezpieczeñstwa
prawnego.34
Szczególnie mocno zabrzmia³a ocena Trybuna³u w wyroku Krasnov,
w czêci dotycz¹cej Skuratova, któremu  jako kandydatowi w wyborach do
Dumy  w³adze zarzuca³y braki w informacji o jego zatrudnieniu. Trybuna³
zauwa¿y³, ¿e nie tylko ¿e decyzje w³adz krajowych by³y inter se sprzeczne,
ale nie by³y te¿ one oparte na ¿adnych przepisach prawnych ani na orzecznictwie interpretuj¹cym wymogi Ustawy Wyborczej, jeli chodzi o wskazywanie swojego miejsca pracy, wobec czego Trybuna³ stwierdzi³, ¿e obowi¹zku
wyliczania zmian w zatrudnieniu ani obowi¹zku rozró¿niania pomiêdzy stanowiskami sta³ymi a przejciowymi, nie da siê wywieæ z literalnego sformu³owania Ustawy Wyborczej, która wymaga jedynie wskazywania «g³ównego
miejsca pracy», Brak jasnej podstawy prawnej dla decyzji w³adz krajowych
uzasadnia wniosek Trybuna³u, i¿ nie spe³ni³y one konwencyjnego standardu
«zgodnoci z prawem» oraz przewidywalnoci inkryminowanego rodka,
standardu, który wymaga, by jakiekolwiek prawo by³o wystarczaj¹co precyzyjne, tak by zainteresowana osoba mog³a  w razie potrzeby, za w³aciwym
poradnictwem  przewidywaæ konsekwencje, do jakich dane dzia³ania mog¹
prowadziæ.35
w ramach jednego systemu mog¹ dawaæ siê usprawiedliwiæ w kontekcie drugiego systemu. Por. Seyidzadze..., pkt 2728.
32 Ibidem, pkt 111d.
33 Podkolzina..., pkt 33.
34 ¯danoka..., pkt 90. Stwierdzi³ zarazem, ¿e ¿aden akt normatywny nie zakazywa³
 ani wyranie, ani choæby w sposób dorozumiany  funkcjonowania PCL lub PCUS do
sierpnia 1991 r., wobec czego anga¿uj¹c siê do tych organizacji albo walcz¹c w ich ³onie w
tamtym okresie, skar¿¹ca nie mog³a rozs¹dnie przewidzieæ negatywnych konsekwencji mog¹cych wynikn¹æ w przysz³oci. Nie mo¿na wiêc jej zarzucaæ walki w nielegalnym zrzeszeniu.
35 Krasnov..., pkt 60. Zdaniem Trybuna³u, skoro nic nie wskazywa³o, i¿by p. Skuratov
dzia³a³ w z³ej wierze, zadaniem w³adz by³o wyjanienie wchodz¹cych w grê wymogów
prawnych i udzielenie drugiemu skar¿¹cemu jasnych informacji, jak przygotowaæ dokumenty  ibidem, pkt 61.
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W wyroku Seyidzadze Trybuna³  rozwa¿aj¹c zakres kompetencji reglamentacyjnych pañstwa i po przypomnieniu, ¿e przy ustalaniu unormowañ
wyborczych chodzi o zapewnienie, by warunki te nie ogranicza³y odnonych
praw w takim zakresie, by godziæ w sam¹ ich istotê i pozbawiaæ je ich
skutecznoci, by s³u¿y³y one realizacji prawowitego celu oraz by u¿yte
rodki nie by³y dysproporcjonalne  specjalny akcent po³o¿y³ na to, ¿e
¿adne nak³adane warunki nie mog¹ zniweczyæ swobodnej opinii ludnoci
w wyborze cia³a ustawodawczego  innymi s³owy, musz¹ one odzwierciedlaæ,
a nie niweczyæ potrzebê utrzymywania integralnoci i skutecznoci procedury wyborczej maj¹cej na celu zidentyfikowanie woli ludnoci za porednictwem g³osowania powszechnego.36 Podkreli³ te¿: Chocia¿ prawd¹ jest, ¿e
pañstwa korzystaj¹ z szerokiego marginesu oceny przy ustalaniu abstrakcyjnych warunków kandydowania, zasada, i¿ prawa maj¹ byæ skuteczne, wymaga, by procedura kandydowania zawiera³a wystarczaj¹ce gwarancje dla zapobie¿enia decyzjom arbitralnym.37
Zatem, przypominaj¹c prawo pañstw do wprowadzania schematów polityki ogólnej rodkami legislacyjnymi, w tym odmiennie traktuj¹cymi niektóre kategorie osób, Trybuna³ zaznaczy³: Tam, gdzie odnone ustawodawstwo krajowe jest wystarczaj¹co jasne i precyzyjne, jeli chodzi o zdefiniowanie kategorii dotkniêtych osób i zakres stosowania danego ograniczenia ustawowego, koniecznym jest li tylko okrelenie, i¿ cel le¿¹cy u pod³o¿a ustawy
daje siê pogodziæ z konwencyjnym wymogiem proporcjonalnoci. Jak d³ugo
rozró¿nienie ustawowe samo jest proporcjonalne, zadanie w³adz krajowych
mo¿e siê ograniczaæ do ustalenia, czy dana jednostka nale¿y do inkryminowanej kategorii ustawowej.(...) Tam, gdzie definicja inkryminowanej kategorii ustawowej jest szeroka lub nieprecyzyjna, koniecznym mo¿e siê okazaæ
przyjêcie «zindywidualizowanego» podejcia w ograniczaniu praw wyborczych osobo nale¿¹cej do tej kategorii oraz oceny, czy  w danej indywidualnej sprawie  jego lub jej osobiste zaanga¿owanie polityczne przedstawia³o
zagro¿enie dla porz¹dku demokratycznego.38
W sprawie tej chodzi³o o interpretacjê ustawowych terminów osoba
duchowna i zawodowa dzia³alnoæ religijna. Ani Konstytucja, ani ustawy,
ani wreszcie orzecznictwo s¹dów krajowych definicji takiej nie dostarcza³o;
Trybuna³ za przypomnia³ swoje tradycyjne stanowisko: Nie jest zadaniem Trybuna³u zastêpowanie swoj¹ w³asn¹ interpretacj¹ interpretacji w³adz krajowych,
36 Seyidzadze..., pkt 28. Por.: Case of Hirst, no 2, ECHR 2005IX, pkt 62; Yumak
i Sadak..., pkt 118; Adamsons..., pkt 116119.
37 Ibidem, pkt 29.
38 Ibidem, pkt 30. Trybuna³ zwróci³ uwagê na to, ¿e g³ówny przedmiot zarzutów skar¿¹cego dotyczy³ jakoci prawa, na którym ograniczenie siê opiera³o, zw³aszcza przewidywalnoæ ograniczenia  ibidem, pkt 32. Doda³ przy tym: tam, gdzie  jak w niniejszej
sprawie  ograniczenia kandydowania w wyborach s¹ przewidziane przez prawo, prawo
takie musi spe³niaæ pewne minimalne wymogi co do jego jakoci, takie jak wymóg przewidywalnoci; przypomnia³ te¿, ¿e regu³a jest «przewidywalna», je¿eli jest ona sformu³owana z precyzj¹ wystarczaj¹c¹ do umo¿liwienia ka¿dej jednostce  w razie potrzeby, za w³aciwym poradnictwem  regulowania jej postêpowania  ibidem, pkt 33.
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a zw³aszcza s¹dów, jako ¿e w pierwszym rzêdzie to do nich nale¿y interpretacja i stosowanie prawa krajowego.39 Zdaniem Trybuna³u, ustawodawstwo
krajowe przewiduj¹ce inkryminowane ograniczenie nie by³o przewidywalne
co do jego skutków i pozostawia³o znacz¹c¹ przestrzeñ na spekulacje co do
definicji kategorii osób nim dotkniêtych; w rezultacie Trybuna³ uzna³, ¿e
definicja prawna kategorii osób dotkniêtych przez inkryminowane ograniczenie by³a nazbyt szeroka i nieprecyzyjna, a stosowanie prawa w stosunku do skar¿¹cego rodzi³o sytuacjê, w której sama istota jego praw gwarantowanych przez art. 3 Protoko³u I dozna³a szwanku.40
Inny aspekt testu legalnoci pojawi³ siê w sprawie Gruziñskiej Partii
Pracy, w której w³adze wyborcze stanê³y przed wyzwaniem b³yskawicznego
zaradzenia oczywistym niedostatkom w g³osowaniu w «postrewolucyjnej» sytuacji politycznej; Trybuna³ jednak doszed³ do wniosku, i¿ niespodziewana
zmiana w regu³ach rejestracji wyborców na miesi¹c przed powtórzonymi
wyborami parlamentarnymi 28 marca 2004 r. by³a  w specyficznych warunkach tej sytuacji  rozwi¹zaniem nie podlegaj¹cym krytyce na podstawie art.
3 Protoko³u I; Trybuna³ szerokim marginesem oceny przys³uguj¹cym pañstwu usprawiedliwi³ wprowadzenie aktywnego systemu rejestracji wyborców, który czêciowo przerzuca³ odpowiedzialnoæ za dok³adnoæ spisów wyborczych z w³adz na wyborców, uznaj¹c, ¿e dawa³o siê to pogodziæ z pozytywnymi zobowi¹zaniami Umawiaj¹cych siê pañstw co do zapewnienia swobodnego wyra¿ania opinii ludnoci.41
W sprawie Grosaru przedmiotem sporu by³a interpretacja przepisów
dotycz¹cych parlamentarnej reprezentacji mniejszoci narodowej, a konkretnie o sposób rozumienia deputowanego, który zebra³ najwiêksz¹ iloæ g³osów, jako ¿e nie by³o wiadomo, czy chodzi o najwiêksz¹ liczbê g³osów
w skali kraju, czy te¿ w okrêgu wyborczym.42 Centralne Biuro Wyborcze
przyjê³o ten drugi wariant. Trybuna³, przypominaj¹c wczeniejsze wyroki,
w których potêpi³ ekstensywn¹ interpretacjê ograniczeñ wyborczych, zwróci³
m.in. uwagê na brak wyjanienia, dlaczego kryterium reprezentatywnoci
terytorialnej zastosowano do mniejszoci narodowych, skoro korzysta³y one
 pod innymi wzglêdami dotycz¹cymi wyborów  z przepisów szczególnych
zwi¹zanych z kryterium reprezentatywnoci narodowej, zw³aszcza ¿e w stosunku do organu rozpatruj¹cego protest wyborczy skar¿¹cego powstawa³y
powa¿ne zarzuty braku bezstronnoci.43
Pomoc¹ w ochronie przed nadu¿ywaj¹cymi praktykami pañstwstron
przychodz¹ dwie  czêsto przywo³ywane przez Trybuna³  zasady podstawowe.
39
40
41

Ibidem, pkt 35.
Ibidem, pkt 37 i 39.
Georgian Labour Party..., pkt 8990. Por. dalsze wywody Trybuna³u, m.in. dotycz¹ce
pokrewnych systemów rejestracji w innych pañstwach europejskich  ibidem, pkt 9193.
42 Grosaru..., pkt 49.
43 Ibidem, pkt 52 i 54. Tote¿ Trybuna³ stwierdzi³, ¿e brak jasnoci prawa wyborczego,
jeli chodzi o mniejszoci narodowe, oraz brak wystarczaj¹cych gwarancji bezstronnoci
organów upowa¿nionych do badania protestów skar¿¹cego godzi³ w sam¹ substancjê praw
gwarantowanych przez art.3 Protoko³u I  ibidem, pkt 57.
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Po pierwsze, ju¿ w wyroku Podkolzina Trybuna³  po przedstawieniu szerokiego marginesu oceny pañstwa  podkreli³: Taki przyznany pañstwu margines manewru zawsze jest ograniczony przez obowi¹zek poszanowania fundamentalnej zasady art. 3, a mianowicie «swobodnego wyra¿ania opinii
ludnoci w wyborze cia³a ustawodawczego.44 Po drugie, raz po raz Trybuna³
odwo³uje siê do zasady skutecznoci praw. W tej¿e sprawie Trybuna³
 przypominaj¹c, ¿e przedmiot i cel Konwencji, jako instrumentu ochrony
istot ludzkich, wymaga interpretowania i stosowania jej postanowieñ w sposób, który czyni jej wymogi nie teoretycznymi czy iluzorycznymi, ale konkretnymi i skutecznymi  stwierdzi³: Prawo do kandydowania w wyborach
zagwarantowane w art. 3 Protoko³u I, nieod³¹czne od koncepcji re¿imu autentycznie demokratycznego, by³oby czysto iluzorycznym, gdyby zainteresowana osoba w jakimkolwiek momencie mog³aby byæ go pozbawiana; zasada
skutecznoci praw wymaga, by decyzje dotycz¹ce nieprzestrzegania tych warunków w indywidualnym przypadku ka¿dego z kandydatów odpowiada³y
pewnej liczbie kryteriów pozwalaj¹cych unikn¹æ arbitralnoci.45
Wród rozpoznanych przez orzecznictwo strasburskie praw podmiotowych podlegaj¹cych ochronie na podstawie art. 3 Protoko³u, wyranie wymieniano prawo do g³osowania i prawo do kandydowania w wyborach. Przygniataj¹ca wiêkszoæ objêtych niniejszym badaniem praw dotyczy³a drugiego
z tych praw, a wiêc prawa do kandydowania, a bardziej konkretnie  granic
dopuszczalnoci dyskwalifikacji wybranego ju¿  zdawa³oby siê  kandydata.
Tym niemniej, pewne uwagi Trybuna³u odnosz¹ce siê do prawa do g³osowania warto wychwyciæ. Nie od rzeczy te¿ jest zwróciæ uwagê na naturalny
zwi¹zek miêdzy tymi dwoma prawami, jako ¿e dyskwalifikacja wybranego kandydata jest przecie¿ si³¹ rzeczy zakwestionowaniem wyboru dokonanego przez
ludnoæ, niejako ciosem w wolnoæ wyborców.46 W wyroku Melnychenko
44 Podkolzina..., pkt 33 in fine. Por. m.in.: ¯danoka..., pkt 83 in fine. W sprawie tej
Trybuna³, przeciwstawiaj¹c siê zrównywaniu pozycji pos³ów z po³o¿eniem pracowników
s³u¿by cywilnej, wyranie podkreli³: Art.3 Protoko³u I chroni¹cy «swobodne wyra¿anie
opinii ludnoci» jest efektywnie oparty na idei pluralizmu politycznego; ani parlament, ani
indywidualny deputowany nie mo¿e  ju¿ z samej definicji  byæ «politycznie neutralny»
 ibidem, pkt 85; Melnychenko..., pkt 55 in fine; Seyidzadze..., pkt 28; Grosaru..., pkt 44;
Tanase..., pkt 157.
45 Podkolzina..., pkt 35. Trybuna³ doprecyzowa³: W szczególnoci, decyzje takie powinny byæ podejmowane przez organ zapewniaj¹cy minimum gwarancji bezstronnoci. Kompetencja ocenna tego organu nie mo¿e byæ nadmierna; powinna ona byæ, z wystarczaj¹cym
stopniem precyzji, opisana w przepisach prawa krajowego. Wreszcie, procedura stwierdzania dyskwalifikacji powinna mieæ taki charakter, by gwarantowaæ decyzjê s³uszn¹ i obiektywn¹, tak by unikn¹æ wszelkiego nadu¿ycia w³adzy przez ów kompetentny organ.
Por. Melnychenko..., pkt 59; Krasnov..., pkt 42; Seyidzadze..., pkt 29; Tanase..., pkt 158159.
W wyroku Natan Aliyev..., pkt 72  Trybuna³ doda³: Chocia¿ pierwotnie sformu³owana
w zwi¹zku z warunkami kandydowania w wyborach, zasada wymagaj¹ca zapobiegania arbitralnoci jest równie istotna w innych sytuacjach, gdzie wchodzi w grê skutecznoæ indywidualnych praw wyborczych.
46 W sprawie Podkolzina..., pkt 33 Trybuna³ podkreli³, ¿e owe kryteria dyskwalifikacji
wyrastaj¹ ze wspólnej troski  o zapewnienie niezale¿noci wybranych, ale te¿ i wolnoci
wyborców. Por. ¯danoka..., pkt 83; Melnychenko..., pkt 55.
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Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e mog¹ byæ na³o¿one surowsze wymogi dla kwalifikowania do kandydowania w wyborach do parlamentu ni¿ kwalifikowania do
g³osowania.47
Z kolei, w sprawie Rosyjskiej Konserwatywnej Partii Przedsiêbiorców
Trybuna³ bardzie siê skupi³ na prawie do g³osowania. Stwierdzi³ m.in.:
Wspólne zasady europejskiego dziedzictwa konstytucyjnego, które tworz¹
podstawy ka¿dego autentycznie demokratycznego spo³eczeñstwa, umocowuj¹
prawo do g³osowania jako mo¿liwoæ oddania g³osu w powszechnych, równych, wolnych, tajnych i bezporednich, regularnie odbywanych wyborach.
Art. 3 Protoko³u I wyranie przewiduje prawo do wolnych wyborów periodycznie odbywanych w tajnym g³osowaniu, a inne zasady równie¿ zosta³y
uznane w orzecznictwie instytucji konwencyjnych.48
Trybuna³ doda³, ¿e Wolnoæ g³osowania jest kamieniem wêgielnym
ochrony przyznanej przez art. 3 Protoko³u I, a s³owa «swobodne wyra¿anie
opinii ludnoci» oznaczaj¹ w pierwszym rzêdzie, ¿e «wybory nie mog¹ byæ
odbywane pod ¿adn¹ form¹ presji co do wyboru jednego lub wiêcej kandydatów oraz ¿e w tym wyborze wyborca nie mo¿e byæ niedopuszczalnie naciskany w kierunku oddania g³osu na rzecz tej lub innej partii»; Innymi s³owy,
z perspektywy wyborcy wolne g³osowanie obejmuje dwa aspekty: wolnoæ
kszta³towania pogl¹dów oraz wolnoæ wyra¿ania tych pogl¹dów.49
Tê pierwsz¹ wolnoæ opisywano w Radzie Europy jako obowi¹zek honorowania przez pañstwo swej neutralnoci, zw³aszcza tam, gdzie wchodzi³o w grê
zastosowanie mediów masowych, afiszy, prawa do demonstrowania oraz zasilanie finansowe partii i kandydatów, dostrzegaj¹c te¿ w tej wolnoci pewne
zobowi¹zania pozytywne po stronie w³adz, takie jak obowi¹zek przedstawienia
kandydatur elektoratowi oraz udostêpniania informacji o kandydatach.50
Jeli chodzi o drug¹ wolnoæ, Trybuna³ stwierdzi³: Swoboda wyra¿ania
przez wyborców ich ¿yczeñ, z drugiej strony, rozumiana by³a jako cis³e
przestrzeganie procedury g³osowania. Wyborcy powinni dysponowaæ mo¿liwoci¹ oddawania swoich g³osów na zarejestrowane listy lub na kandydatów,
w warunkach chroni¹cych ich przed grobami lub przymusem, maj¹cymi
powstrzymaæ ich od oddawania ich g³osów albo od kierowania siê w³asnymi
¿yczeniami, niezale¿nie od tego, czy takie groby pochodzi³yby od w³adz, czy
te¿ od innych jednostek.51
Trybuna³ nie dopatrzy³ siê jednak podstaw dla stwierdzenia naruszenia prawa do g³osowania trzeciego skar¿¹cego w zwi¹zku z dyskwalifikacj¹ okrelonej
47 Melnychenko..., pkt 57. Trybuna³ nie wykluczy³ wiêc dopuszczalnoci wymogu 5-letniego nieprzerwanego pobytu kandydatów w kraju, by umo¿liwiæ takim osobom nabycie
wystarczaj¹cej znajomoci zagadnieñ zwi¹zanych z zadaniami parlamenty krajowego.
48 Russian Conservative Party..., pkt 70.
49 Ibidem, pkt 71.
50 Ibidem, pkt 72. Trybuna³ powo³ywa³ siê na Guidelines on Elections Komitetu Ministrów
Rady Europy i do³¹czony do nich Exoplanatory Report  por. pkt 3.1.ab oraz pkt 26.a-b,
odpowiednio.
51 Ibidem, pkt 73. Por. pkt 3.2. Guidelines oraz pkt 27 Explanatory report.
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partii politycznej i niemo¿noci¹ oddania g³osu na jej listê. Po pierwsze,
w¹tpi³, czy mo¿na by w takiej sytuacji dochodziæ spornego roszczenia, skoro
wchodzi³by tu w grê oczywisty problem z uzyskaniem wystarczaj¹cej podstawy dowodowej dla wykazania charakteru i powagi takiego sfrustrowanego ¿yczenia wyborczego», poniewa¿ Zamiar g³osowania na okrelon¹ partiê
jest zasadniczo myl¹ mieszcz¹c¹ siê w forum internum jednostki. Nie da siê
dowieæ jego istnienia ani go zanegowaæ. Chyba ¿e i na ile zosta³ on wyra¿ony poprzez akt g³osowania albo wrêczenie kartki czy druku.52
Trybuna³ zaakcentowa³: (...) prawo do g³osowania nie mo¿e byæ rozumiane jako daj¹ce ogóln¹ gwarancjê i¿ ka¿dy wyborca ma byæ zdolny do
znalezienia na kartce wyborczej kandydata lub partii, na których mia³ zamiar g³osowaæ; jednak¿e swobodnego wyra¿ania opinii ludnoci nie da siê
poj¹æ bez uczestnictwa wieloci partii politycznych reprezentuj¹cych rozmaite odcienie opinii znajdowane wród ludnoci kraju.53
Problemy prawa do g³osowania pojawi³y siê równie¿ w sprawie Gruziñskiej Partii Pracy . Zdaniem Trybuna³u, w³aciwe prowadzenie list wyborczych stanowi przes³ankê wolnego i sprawiedliwego g³osowania. Umo¿liwienie rejestracji wszystkich kwalifikuj¹cych siê wyborców s³u¿y inter alia
zasadom powszechnoci i równoci g³osowania i podtrzymuje powszechne
zaufanie do administrowania przez pañstwo procesami wyborczymi; miêdzy
obu prawami dostrzeg³ Trybuna³ wystarczaj¹co cis³y zwi¹zek przyczynowy
i jeli lista wyborcza nie uwzglêdnia niektórych wyborców i/lub umo¿liwia
wielokrotn¹ rejestracjê innych wyborców, takie niedoci¹gniêcia nie tylko ¿e
podkopuj¹ interesy wyborców, ale mog¹ równie¿ zmniejszyæ szanse kandydatów do równej i s³usznej pozycji w wyborach.54
W zwi¹zku z argumentem, i¿ nag³a zmiana w systemie rejestracji by³a
dla wyborców niespodziewana, Trybuna³ potwierdzi³, ¿e politycznie by³oby
lepiej podtrzymywaæ stabilnoæ prawa wyborczego; Fundamentalne normy
52 Ibidem, pkt 76. Trybuna³ zwróci³ ponadto uwagê na to, i¿ preferencje wyborcy nie
s¹ statyczne. lecz mog¹ z czasem ewoluowaæ, podlegaæ wp³ywom wydarzeñ politycznych
i kampanii wyborczych. Nag³e i radykalne zmiany w zamiarach wyborców s¹ dobrze udokumentowanym zjawiskiem politycznym i spo³ecznym  ibidem.
53 Ibidem, pkt 79. Trybuna³ zwróci³ uwagê na to, ¿e Trzeci skar¿¹ce nie dostarczy³
¿adnych informacji o sposobie, w jaki wykonywa³ swoje prawo do g³osowania. Nie wiadomo, czy wrzuci³ on swoj¹ kartkê do g³osowania, ani czy w ogóle uda³ siê w dniu wyborów
do punktu wyborczego. Nie wszczyna³ on ani nie bra³ udzia³u w ¿adnym postêpowaniu
krajowym, w którym s¹dy mog³yby ustaliæ fakt, i¿ zamierza³ on g³osowaæ na partie skar¿¹c¹  ibidem, pkt 77. Por. te¿: ibidem, pkt 80.
54 Georgian Labour Party..., pkt 8283. W wyroku Adamsons Trybuna³ potwierdzi³, ¿e
prawo do kandydowania w wyborach parlamentarnych mo¿e zostaæ otoczone bardziej cis³ymi wymogami ni¿ prawo do g³osowania; W konsekwencji, podczas gdy kryterium dotycz¹ce aktywnego aspekty art.3 Protoko³u I zwykle implikuje szersz¹ ocenê proporcjonalnoci przepisów prawnych pozbawiaj¹cych osobê czy grupê osób prawa do g³osowania,
stanowisko zajête przez Trybuna³ co do biernego aspektu tego postanowienia ogranicza
siê zasadniczo do zweryfikowania braku arbitralnoci w procedurach wewnêtrznych prowadz¹cych do zdyskwalifikowania jednostki  Adamsons..., pkt 111e. Por. co do interakcji
obu praw  Tanase..., pkt 155 in fine.
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wyborcze, takie jak normy dotycz¹ce rejestracji wyborców, normalnie nie
powinny podlegaæ zbyt czêstym zmianom, a zw³aszcza w przededniu wyborów, w przeciwnym razie pañstwo stwarza ryzyko podkopania szacunku i zaufania do istnienia gwarancji wolnych wyborów.55
Jak ju¿ wy¿ej stwierdzono, w przygniataj¹cej wiêkszoci spraw badanych przez Trybuna³ Strasburski chodzi³o o zarzuty bezpodstawnej dyskwalifikacji wybranych kandydatów. W sprawie Podkolzina Trybuna³ przyzna³, ¿e
prawo wyborcze mo¿e przewidywaæ dyskwalifikacjê kandydatów nie w³adaj¹cych w wystarczaj¹cym stopniu jêzykiem pañstwowym, poniewa¿ interes
ka¿dego pañstwa w zapewnieniu normalnego funkcjonowania jego w³asnego
systemu instytucjonalnego ma niew¹tpliwie prawowity charakter; wybór
jêzyka roboczego parlamentu narodowego(...)  dyktowany w³aciwymi dlañ
wzglêdami o charakterze historycznym i politycznym  nale¿y w zasadzie do
sfery wy³¹cznej kompetencji pañstwa.56
Z kolei, w wyroku ¯danoka Trybuna³  wskazuj¹c na art.17 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka  przypomnia³, ¿e nikt nie mo¿e byæ upowa¿niony do korzystania z postanowieñ Konwencji dla os³abienia czy zniszczenia
idea³ów i wartoci demokratycznego spo³eczeñstwa oraz potwierdzi³ prawowity charakter za³o¿enia o demokracji zdolnej do samoobrony.57 Nawi¹zuj¹c do wczeniejszego orzecznictwa strasburskiego, przypomnia³ on rozró¿nienie miêdzy konsekwencjami dzia³alnoci skar¿¹cych w przesz³oci a ich
aktualnym zaanga¿owaniem i dzia³alnoci¹ polityczn¹. Odrzucaj¹c dopuszczalnoæ odnoszenia obowi¹zków politycznej neutralnoci do parlamentarzystów, Trybuna³ stwierdzi³, ¿e obowi¹zek lojalnoci  nawet gdyby takowy w przypadku parlamentarzystów wchodzi³ w grê  nie mo¿e byæ ani
identyczny, ani nawet podobny do obowi¹zku nak³adanego na cz³onków s³u¿by cywilnej.58
Zarazem, Trybuna³ przypomnia³, ¿e  chocia¿ nie nale¿y doñ rozstrzyganie kontrowersji historycznych miêdzy stronami  totalitarny i antydemokratyczny charakter partii komunistycznych kieruj¹cych pañstwami Europy rodkowej i Wschodniej przed 1990 r. stanowi zasz³oæ historyczn¹
notorycznie znan¹.59 Odwo³ywanie siê do idei demokracji zdolnej do samoobrony mog³oby byæ usprawiedliwione i proporcjonalne w pierwszych latach po przywróceniu niepodleg³oci £otwy; Jednak po up³ywie pewnego
55 Georgian Labour Party...,pkt 88. W szczególnym kontekcie sytuacyjnym tej sprawy,
Trybuna³ tak¹ zmianê usprawiedliwi³  por. ibidem, pkt 8993.
56 Podkolzina..., pkt 34. Trybuna³ stwierdzi³ jednak naruszenie praw skar¿¹cej, a to ze
wzglêdu na brak jakiejkolwiek, gwarancji obiektywizmu i jakiegokolwiek celu, którym by
siê kierowa³ ten powtórny egzamin, a procedura zastosowana wobec skar¿¹cej...nie dawa³a siê pogodziæ z warunkami sprawiedliwoci proceduralnej i pewnoci prawnej, wymaganymi w sferze dyskwalifikacji kandydatów.
57 ¯danoka..., pkt 7981, z nawi¹zaniem do wyroków w sprawie Refah Partisi p. Turcji
(pkt 99,102) oraz Vogt p. Niemcom (pkt 51 i 59).
58 Ibidem, pkt 85, w zw. z pkt 84. Por. Adamsons..., pkt 112.
59 Ibidem, pkt 91.
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czasu podstawa ta ju¿ nie wystarcza(...).60 W rezultacie, Trybuna³ stwierdzi³, ¿e sta³a dyskwalifikacja skar¿¹cej...nie jest proporcjonalna w stosunku
do prawowitych celów, którymi siê kieruje, a przy tym redukuje ona prawa
wyborcze skar¿¹cej w stopniu, który godzi w sam¹ ich substancjê i nie
zosta³a wykazana jej koniecznoæ w demokratycznym spo³eczeñstwie.61
Podstawy dla dyskwalifikacji kandydatów w poszczególnych sprawach
strasburskich by³y rozmaite. I tak, w sprawie Melnychenko Trybuna³ dopatrzy³ siê naruszenia gwarancji z art.3 Protoko³u I w zwi¹zku z zarzutem
braku wymaganego pobytu skar¿¹cego na Ukrainie, mimo ¿e mia³ on nadal
zarejestrowane miejsce legalnego pobytu na Ukrainie (propiska).62
W sprawie Rosyjskiej Konserwatywnej Partii Przedsiêbiorców dyskwalifikacja ca³ej partii i indywidualnych skar¿¹cych wynika³a z podania przez
jednego z kandydatów z czo³owych miejsc na licie nieprawdziwych danych
finansowych; Trybuna³ uzna³, ¿e skar¿¹ca partia i drugi skar¿¹cy zostali
ukarani za okolicznoci, które nie by³y zwi¹zane z ich w³asn¹ postawa przestrzegania prawa i które pozostawa³y poza ich kontrol¹ oraz ¿e dyskwalifikacja w tych warunkach by³a dysproporcjonalna w stosunku do realizowanych celów prawowitych. A mianowicie zapewnienia prawdziwoci
owiadczeñ o po³o¿eniu finansowym kandydatów oraz promocji integralnoci
bloków lub zwi¹zków wyborczych.63
W sprawie Krasnova i Skuratova Trybuna³ zaj¹³ dwa odmienne stanowiska: w zwi¹zku z podaniem przez Krasnova fa³szywych informacji o zatrudnieniu, decyzja dotycz¹ca jego dyskwalifikacji nie by³a dysproporcjonalna do
realizowanego celu prawowitego i do naruszenia art. 3 nie dosz³o;64 przeciwnie, jeli chodzi o Skuratova, decyzja o jego dyskwalifikacji oparta na rzekomym braku podania przezeñ akuratnych informacji o jego zatrudnieniu
i cz³onkostwie partii, nie by³a oparta na relewantnych i wystarczaj¹cych
powodach i nie odpowiada³a oczywistym faktom, by³a wiêc dysproporcjonalna i stanowi³a naruszenie art. 3 Protoko³u I.65
Z kolei w sprawie Petkova i innych p. Bu³garii podstaw¹ dla stwierdzenia przez Trybuna³ naruszenia art. 3 Protoko³u I by³ brak przywrócenia
trojga skar¿¹cych na listy kandydatów, mimo takiego orzeczenia kompetentnego s¹du; by³o to dla Trybuna³u okazj¹ do przypomnienia wymogów zasady rule
of law, która to zasada bêd¹c jedn¹ z fundamentalnych zasad demokratycznego
60
61
62
63

Ibidem, pkt 92. Por. szczegó³owe wywody Trybuna³u w pkt 9398.
Ibidem, pkt 99. Por. Adamsons..., pkt 129132.
Melnychenko..., pkt 66, w zw. z pkt 5465.
Russian Conservativr Party..., pkt 65. Przyj¹³ te¿ stanowisko rosyjskiego Trybuna³u
Konstytucyjnego, w myl którego dyskwalifikacja kandydatów i ca³ych sojuszy wyborczych
z powodów nie zwi¹zanych z ich postêpowaniem w niedopuszczalny sposób ugodzi³a w ich
bierne prawa wyborcze, bez wzglêdu na podstawy wycofania kandydata z jednego z pierwszych trzech miejsc i by³a sprzeczna z zasad¹ prawn¹ nulla poena sine culpa  ibidem, pkt 66.
Por. Sarukhanyan..., pkt 50, gdzie dyskwalifikacja skar¿¹cego zosta³a uznana za dysproporcjonalna m.in. z uwagi na the minor nature of his property rights.
64 Krasnov..., pkt 51, w zw. z pkt 4850.
65 Ibidem, pkt 66, w zw. z pkt 5665.
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spo³eczeñstwa, obejmuje ci¹¿¹cy na pañstwie i na w³adzach publicznych obowi¹zek poszanowania wydanych przeciwko nim wyroków i decyzji s¹dowych.66
Jak ju¿ wskazywano wy¿ej, w sprawie Seyidzadze chodzi³o o dyskwalifikacjê kandydata jako osoby duchownej z powodu jego rzekomej zawodowej
dzia³alnoci religijnej. Po wnikliwym rozpoznaniu sprawy, Trybuna³ stwierdzi³, ¿e definicja prawna kategorii osób dotkniêtych przez inkryminowane
ograniczenie by³a zbyt szeroka i nieprecyzyjna, za stosowanie prawa
w stosunku do skar¿¹cego rodzi³o sytuacjê, w której sama istota praw gwarantowanych przez art. 3 Protoko³u I doznawa³a szwanku.67
Wielce oryginalnym by³ przypadek Seidica i Finciego, którzy zostali zdyskwalifikowani jako kandydaci do Izby Ludowej Boni i Hercegowiny. Bêd¹c
pochodzenia cygañskiego i ¿ydowskiego, nie zostali przez w³adze wyborcze
zaliczeni do constituent people. W specyficznym kontekcie politycznym i normatywnym konstrukcja ta mia³a ogarniaæ Boniaków, Serbów i Chorwatów
i by³a zwi¹zana z d¹¿eniem do zapewnienia pokoju. Trybuna³  orzekaj¹c na
podstawie art.14 Konwencji w zwi¹zku z art. 3 Protoko³u I  uzna³, ¿e kontynuowanej dyskwalifikacji skar¿¹cych jako kandydatów do Izby Ludowej Boni
i Hercegowin y brak obiektywnego i rozs¹dnego usprawiedliwienia.68
W sprawie Grosaru p. Rumunii powodem dyskwalifikacji kandydata
w wyborach parlamentarnych roku 2000 by³y przepisy rumuñskie dotycz¹ce
 szczególnie w³anie w tym pañstwie rozbudowanego  prawa mniejszoci
narodowych do reprezentacji parlamentarnej. Chodzi³o o spór dotycz¹cy kryterium rozstrzygaj¹cego  czy decydowaæ ma iloæ g³osów w danym okrêgu
wyborczym, czy zbiorcza liczba g³osów w skali ca³ego kraju? Trybuna³ stwierdzi³, ¿e brak jasnoci prawa wyborczego, jeli chodzi o ,mniejszoci narodowe, oraz brak wystarczaj¹cych gwarancji bezstronnoci organów upowa¿nionych do badania protestów skar¿¹cego godzi³ w sam¹ substancjê praw
gwarantowanych przez art. 3 Protoko³u I.69
Tanase zosta³ zdyskwalifikowany jako kandydat w wyborach parlamentarnych w Mo³dowie, poniewa¿ mia³ podwójne obywatelstwo, a nie dokona³
66
67

Case of Petkov and others v. Bulgaria, wyrok z 11.06.2009 r., pkt 62, w zw. z pkt 67.
Seyidzadze..., pkt 39, w zw. z pkt 3138. Warto dodaæ, ¿e w zwi¹zku z podnoszeniem
przez skar¿¹cego zarzutów tak¿e na podstawie art. 6 Konwencji, Trybuna³ zauwa¿y³, i¿
chodzi³o o rozstrzygniêcie co do prawa skar¿¹cego do kandydowania w wyborach parlamentarnych, ¿e  zatem  spór dotyczy³ wiêc praw politycznych skar¿¹cego i nie mia³
¿adnego zwi¹zku z jego «prawami i obowi¹zkami o charakterze cywilnym» w rozumieniu
art. 6 ust.1 Konwencji  ibidem, pkt 4546.
68 Case of Seidic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, wyrok z 22.12.2009 r., pkt 50.
Trybuna³ zwróci³ uwagê na specjalne zobowi¹zania pañstwa pozwanego z 2002 r., gdy stawa³o siê ono cz³onkiem Rady Europy i zobowi¹zywa³o siê do zrewidowania prawa wyborczego
zgodnie z wymogami standardów Rady Europy. Warto zwróciæ uwagê, ¿e Trybuna³ stwierdzi³ równie¿ naruszenie art.1 Protoko³u XII do EKPC  ibidem, pkt 56, w zw. z pkt 5255.
69 Grosaru..., pkt 57, w zw. z pkt 4856. Trybuna³ stwierdzi³ równie¿ naruszenie art.13
Konwencji, w zw. z art.3 Protoko³u I, w³anie z uwagi na brak bezstronnoci organów;
odrzuci³ te¿ odwo³ywanie siê rz¹du do ustawodawstwa wyborczego innych krajów, a to
z racji szczególnego statusu, z jakiego korzystaj¹ mniejszoci narodowe w Rumunii  ibidem, pkt 6162.
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wszczêcia procedury zrzeczenia siê obywatelstwa rumuñskiego. Trybuna³ pozostawi³ otwart¹ kwestiê, czy zakaz zasiadania w parlamencie osób z wielorakim obywatelstwem s³u¿y prawowitemu celowi?70 Trybuna³ bra³ pod uwagê fakt, ¿e trzy pañstwa w Radzie Europy maj¹ w swych porz¹dkach
krajowych identyczny zakaz, tyle ¿e ¿adne z nich nie zwi¹za³o siê art. 17
Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie z 1997 r.71 Mo³dowa tym postanowieniem siê zwi¹za³a, co oznacza, ¿e ma obowi¹zek zapewnienia, by obywatele Mo³dowy posiadaj¹cy inne obywatelstwo mieli takie same prawa i obowi¹zki jak inni obywatele Mo³dowy.72
Zupe³n¹ specyfik¹ wykazuje siê na tym tle sprawa Namata Aliyeva
p. Azerbajd¿danowi. Nie chodzi³o w niej o jakie konkretne kryterium dyskwalifikacji kandydata, lecz raczej o nieprawid³owoci w procedurze wyborczej i ich wp³yw na prawa wyborcze skar¿¹cego. Trybuna³ przypomnia³, ¿e 
chocia¿ prawd¹ jest, ¿e pañstwa maj¹ szeroki margines oceny w abstrakcyjnym ustalaniu warunków kwalifikacji, zasada ¿e prawa musz¹ byæ skuteczne, wymaga. by postêpowanie kwalifikacyjne zawiera³o wystarczaj¹ce gwarancje dla zapobie¿enia arbitralnym decyzjom, a zasada wymagaj¹ca
zapobiegania arbitralnoci jest równie istotna w innych sytuacjach, w których wchodzi w grê skutecznoæ indywidualnych praw wyborczych; wskaza³
równie¿, ¿e istotne jest, by w³adze odpowiedzialne za administracjê wyborcz¹ funkcjonowa³y w sposób transparentny oraz by zachowywa³y bezstronnoæ i niezawis³oæ od manipulacji politycznej.73

70 Tanase..., pkt 170. Trybuna³ wskaza³: Tam, gdzie w³adze wprowadzaj¹ znacz¹ce
ograniczenia prawa do g³osowania lub kandydowania, a w szczególnoci tam, gdzie zmiany
takie s¹ wprowadzane na krótko przed odbyciem wyborów, nale¿y do rz¹du dostarczenie
istotnych dowodów na wsparcie jego twierdzenia co do zamierzonego celu inkryminowanego rodka. W przypadkach takich jak niniejszy, gdzie rodek rodzi znacz¹cy szkodliwy skutek dla zdolnoci uczestnictwa partii opozycyjnych w procesie politycznym, wymóg, by rz¹d
przedstawi³ dowody na wykazanie, i¿ zmiany zosta³y wprowadzone z prawowitych powodów, jest tym bardziej kluczowym. W niniejszej sprawie rz¹d nie potrafi³ przedstawiæ ani
jednego przyk³adu cz³onka parlamentu z podwójnym obywatelstwem wykazuj¹cego brak
lojalnoci wobec pañstwa mo³dawskiego  ibidem, pkt 169.
71 Zdaniem Trybuna³u, przegl¹d praktyki pañstw cz³onkowskich Rady Europy przejawia consensus  tam, gdzie dozwolone jest wielorakie obywatelstwo, utrzymywanie wiêcej
ni¿ jednego obywatelstwa nie mo¿e stanowiæ podstawy dla dyskwalifikowania z zasiadania w
parlamencie, nawet tam, gdzie ludnoæ jest etnicznie ró¿norodna, a liczna cz³onków parlamentu z wielorakim obywatelstwem mog³aby sie okazaæ wysoka  ibidem, pkt 172.
72 Ibidem, pkt 177. Trybuna³ nie wyklucza³, i¿  mimo konsensusu europejskiego
 odmienne podejcie mog³oby byæ usprawiedliwione tam, gdzie wchodz¹ w grê wzglêdy
specjalne historyczne lub polityczne, które zmuszaj¹ do bardziej restrykcyjnej praktyki (pkt
172). Jednak, w odpowiedzi na twierdzenie Mo³dowy, i¿ oko³o 1/5 cz³onków parlamentu ma
b¹d ubiega siê o podwójne obywatelstwo, Trybuna³ wskaza³, ¿e znacz¹ca proporcja ludnoci tak¿e ma podwójne obywatelstwo, a obywatele ci maja prawo do bycia reprezentowanymi przez cz³onków parlamentu, którzy odzwierciedlaj¹ ich interesy i pogl¹dy polityczne (pkt 172, w zw. z pkt 174 in fine).
73 Namat Aliyev..., pkt 7273. Zdaniem Trybuna³u, chodzi³o w tej sprawie nie o prawo
skar¿¹cego do zwyciêstwa w wyborach w jego okrêgu, lecz o prawo do swobodnego i skutecznego ubiegania siê o to  ibidem, pkt 75.
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Skar¿¹cy z³o¿y³ protest wyborczy. Jednak¿e komisje wyborcze  w tym
tak¿e w trybie odwo³awczym Centralna Komisja Wyborcza  odrzuci³y go,
nie staraj¹c siê swojej decyzji nawet uzasadniæ. Trybuna³ uzna³, ¿e z uwagi
na z³o¿onoæ procesu wyborczego i zwi¹zane z nim ograniczenia czasowe,
wymagaj¹ce dynamizowania rozmaitych procedur wi¹¿¹cych siê z wyborami,
od kompetentnych w³adz krajowych oczekuje siê badania apelacji zwi¹zanych z wyborami w stosunkowo krótkich terminach dla unikniêcia opónieñ
w procesie wyborczym; wobec tego pañstwa mog¹ postrzegaæ jako niewygodne wymagaæ od tych w³adz przestrzegania zbioru bardzo cis³ych gwarancji proceduralnych albo do³¹czania bardzo szczegó³owych uzasadnieñ.74
Wzglêdy tego rodzaju nie mog¹ jednak s³u¿yæ do podkopywania skutecznoci procedury apelacyjnej. Nale¿y zapewniæ, by podjête zosta³y autentyczne
wysi³ki dla zajêcia siê substancj¹ spornych zarzutów indywidualnych dotycz¹cych nieprawid³owoci wyborczych oraz by odnone decyzje by³y wystarczaj¹co uzasadnione.75 W badanej sprawie Trybuna³ spe³nienia tych wymogów siê nie dopatrzy³; uzna³ zatem, ¿e zarzutami skar¿¹cego dotycz¹cymi
nieprawid³owoci wyborczych na szczeblu krajowym efektywnie siê nie zajêto i odrzucono je w sposób arbitralny.76
Niew¹tpliwie nie wyczerpa³em problematyki zwi¹zanej z realizacj¹ praw
wyborczych w by³ych europejskich pañstwach socjalistycznych w wietle
orzecznictwa strasburskiego. Zwróci³em uwagê na wybrane podstawowe
kwestie interpretacji i stosowania art. 3 Protoko³u I do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka w ich specyficznym odniesieniu do postkomunistycznych warunków funkcjonowania systemów wyborczych i realizacji praw wyborczych, a zw³aszcza nadu¿ywaj¹cych praktyk w sferze dyskwalifikacji
kandydatów. Moim zdaniem, problemy te s¹ na tyle wa¿ne, ¿e prawdziwie
zas³uguj¹ na ich obszerne monograficzne opracowanie, m.in. z akcentem
na granice dopuszczalnoci walki z tzw. dziedzictwem postkomunistycznym,
w szczególnoci z wy³aniaj¹cymi siê w tle problemami dekomunizacji i lustracji.

74

Ibidem, pkt 90, w zw. z pkt 8289.
Ibidem.
76 Ibidem, pkt 91. Co do znaczenia gwarancji proceduralnych w kontekcie praw i systemów wyborczych  por.: Podkolzina..., pkt 35 i 37; Melnychenko..., pkt 59; Russian Conservative Party..., pkt 50 i 57; Sarukhanyan..., pkt 40; Adamsons..., pkt 114f i 116; Petkov..., pkt 61, 63 i 67; Seyidzadze..., pkt 30; Grosaru..., pkt 4647.
75
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RIGHT TO FREE ELECTION IN THE FORMER SOCIALIST
STATES IN THE RULINGS OF THE EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS
Key words: elections, political democracy, right to vote, right to stand for election, margin
of appreciation.
Summary
This paper reviews the existing rulings of the European Court of Human Rights regarding
the cases implicating an infringement of both civil right to vote and the right to stand for
election as stated in Article 3 of the Protocol No. 1 to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms in European post-socialist states. Based on the
Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium and the rulings of the European Commission
of Human Rights, the review addresses specifically the unique context of the former communist states involving the questions of the decommunisation and lustration processes.
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Idea³y wychowawcze w Polsce
po II wojnie wiatowej  ewolucja czy rewolucja?
S³owa kluczowe: ideologia komunistyczna, transformacja ustrojowa, pluralizm, cele edukacji,
idea³ pedagogiczny, prawo do nauki, prawa dziecka.

1. Stereotypy i za³o¿enia powojennych programów
wychowawczych
Historycznej ewolucji idea³u wychowawczego towarzyszy³y reformy zarówno Polski Ludowej z jej socjalistycznymi stereotypami, jak i Rzeczypospolitej Polskiej, która od 1989 r. funkcjonuje jako pañstwo demokratyczne.
Zasadniczym problemem jest interpretacja pojêcia idea³u, metod wychowawczych, treci, form i celów edukacji przyjêtych przez polsk¹ pedagogikê
w ró¿nych okresach dziejowych. W spo³eczeñstwie quasitotalitarnym, pedagogika legitymizowa³a siê ostateczn¹ i niepodwa¿aln¹ ideologi¹ oddzia³ywañ
politycznych, a tym samym sprzyja³a utrwalaniu izolacji od innych pr¹dów
i nurtów wychowawczych.1 Odrzucanie pluralizmu w naukach o wychowaniu by³o cile powi¹zane z pedagogik¹ socjalistyczn¹ jako jedynie s³usznym
systemem wiedzy o wychowaniu totalitarnego spo³eczeñstwa.2
Polska powojenna, indoktrynowana ideologicznie przez Zwi¹zek Radziecki, daleka od prawdy historycznej, ³ami¹ca zasady godnoci wyznacza³a
poprzez w³adzê komunistyczn¹ cele i treci edukacji oraz formy jej funkcjonowania. Ustrój pañstwa ukszta³towany bez jego udzia³u i akceptacji, wzorowany na systemie radzieckim, oznacza³ sowietyzacjê Polski. Zwi¹zek Radziecki narzuca³ swoje prawa, za Polska gwarantowa³a pos³uszeñstwo
i ca³kowite podporz¹dkowanie radzieckiej w³adzy komunistycznej.3 Manifest
1 Pedagogika. Podrêcznik akademicki, red. Z. Kwieciñski, B. liwerski, t. 1, Warszawa
2004, s. 185.
2 Ibidem.
3 A. Gaca, K. Kamiñska, Z. Naworski, Historia i wspó³czesnoæ. wiat i Polska. Ludzie
i pogl¹dy, t. II, Toruñ 1998, s. 266277.
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do Narodu Polskiego, og³oszony 22 lipca 1944 r. przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego uznaj¹c za obowi¹zuj¹ce postanowienia Konstytucji
z 17 marca 1921 r. do czasu powo³ania nowej konstytucji, narzuci³ charakter
demokracji ludowej w cis³ym sojuszu z ZSRR nowo powsta³emu pañstwu.
Manifest og³osi³ wprowadzenie w szko³ach jednolitego programu nauczania,
uznaj¹c za priorytetowe zasady powszechnoci, publicznoci oraz bezp³atnoci.4 Podejmowa³ problem odbudowy szkolnictwa umacniaj¹c w spo³eczeñstwie polskim przekonanie, ¿e istniej¹ przes³anki do stworzenia demokratycznego pañstwa prawa. Na takiej p³aszczynie odbywa³y siê o¿ywione
dyskusje i debaty ujmuj¹ce znaczenie demokratycznego idea³u wychowawczego w kszta³towaniu siê oblicza ideowego powszechnej edukacji narodu.
Wielki Zjazd Owiatowy debatuj¹cy w £odzi w 1945 r., uwidoczni³ rolê socjalistycznych podstaw idea³u w polskiej pedagogice poprzez tocz¹cy siê dyskurs: kim jest, kim ma byæ cz³owiek uspo³eczniony i obywatel w ustroju demokratycznym oraz jaka ma byæ polska szko³a.5
Referendum ludowe, które odby³o siê w Polsce 30 czerwca 1946 r.
w oparciu o ustawê o przeprowadzeniu g³osowania ludowego z 28 kwietnia
1946 r. uchwalon¹ przez Krajow¹ Radê Narodow¹6 , sfa³szowane przez w³adzê komunistyczn¹, mia³o byæ sprawdzianem popularnoci rz¹dz¹cych krajem komunistów. Fale terroru skierowane przeciwko ró¿nym grupom spo³ecznym, w tym tak¿e przeciwko Kocio³owi, ksiê¿om, szkolnictwu
kocielnemu, katechezie w szko³ach mia³y miejsce w czasach funkcjonowania
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z konstytucyjnie zagwarantowanymi demokratycznymi rozwi¹zaniami prawnymi. Bezprawie aparatu bezpieczeñstwa
i jego wszechw³adza wymusza³y umacnianie siê demokracji ludowej,7 za
szko³a polska realizowa³a idea³y wychowania komunistycznego wed³ug wzorców ukszta³towanych w Zwi¹zku Radzieckim, a nastêpnie przeszczepianych
na grunt polski. Podstaw¹ ówczesnych teorii pedagogicznych by³y nowatorskie metody Rosjanina, Antoniego Makarenki, dotycz¹ce pracy kolektywnej.8
W tym miejscu warto przybli¿yæ postaæ Antoniego Makarenki, który
wywar³ olbrzymi wp³yw na losy powojennej polskiej pedagogiki, gdy¿ skupia³
siê na problemie ideowo-moralnym w procesie wychowawczym, walcz¹c tym
samym o umacnianie podstaw ustroju komunistycznego. Jako ludowy nauczyciel i proletariacki pedagog, Makarenko odrzuca³ stare zasady i tradycje,
podkrelaj¹c znaczenie wychowania klasy robotniczej w kolektywie, stanowi¹cym  jego zdaniem  si³ê znakomit¹, twórcz¹, surow¹, dok³adn¹ i dowiadczon¹. Uznawa³ on mistrzostwo pedagogiczne za najwy¿sze osi¹gniêcie
nauczyciela traktuj¹cego priorytetowo jednoæ w kolektywie, zwartoæ, brak
indywidualizmu i karnoæ. Podstawowym rodkiem rozwijania dyscypliny
4
5
6
7
8

Dz. U. 1944, Nr 1, poz. 1.
Pedagogika..., s. 162163.
Dz. U. 1946, Nr 15, poz. 105.
A. Gaca, K. Kamiñska, Z. Naworski, op. cit, s. 267.
Pedagogika..., s. 173.
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by³, wed³ug Makarenki, proces i program wychowawczy, za najwa¿niejszym
rodkiem wychowawczym  dobry kolektyw pedagogów i jednolity kolektyw
uczniowski.9 W swej ideologii dostrzega³ koniecznoæ stosowania rozkazów,
raportów i kar, uznaj¹c karê za najw³aciwszy rodek wzglêdem najlepszych,
wszelk¹ manipulacjê za ród³o sukcesu, a przezwyciê¿anie przeszkód, spe³nianie trudnych zadañ i dokonywanie bohaterskich czynów za obowi¹zek
ka¿dego wychowanka.10
Socjalistyczny program wychowawczy, bazuj¹cy w PRL na wykorzystaniu czynników opartych na za³o¿eniach ideologii marksistowsko-leninowskiej,11 uznawa³ za priorytowe dzia³ania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która wp³ywa³a bezporednio na program wychowawczy szko³y.12
W 1948 r. powo³ano 11-letni¹ szko³ê ogólnokszta³c¹c¹, sk³adaj¹c¹ siê z 7-letniej
szko³y podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokszta³c¹cego lub maturalnych
szkó³ zawodowych, umo¿liwiaj¹cych podjêcie studiów wy¿szych. Próbowano
w ten sposób wykszta³ciæ i wychowaæ robotniczo-ch³opsk¹ inteligencjê jako
podporê w³adzy ludowej.13
Od roku 1949 wraz z wprowadzeniem jêzyka rosyjskiego jako obowi¹zkowego nasili³a siê w edukacji ofensywa ideologiczna. Wszystkie decyzje dotycz¹ce szkolnictwa i dyscypliny podejmowano w ramach dzia³alnoci Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, resortu owiaty oraz rodowisk
pedagogicznych.14 W styczniu 1947 r. rz¹d komunistyczny powo³a³ Specjaln¹
Komisjê Dyscyplinarn¹, której celem by³a weryfikacja kadry nauczycielskiej.
W procesie tym wykorzystano uczniów do oskar¿ania niewygodnych politycznie nauczycieli. Przemówienia ministrów owiaty inauguruj¹ce naukê szkoln¹ mia³y charakter s³uchowisk obowi¹zkowych podkrelaj¹cych szczer¹ przyjañ polsko-radzieck¹ oraz priorytet wychowania socjalistycznego.15 Represyjna polityka rz¹du oraz chêæ ograniczenia autonomii Kocio³a nak³oni³y
ksiê¿y do podpisania 14 kwietnia 1950 r. porozumienia z rz¹dem, dotycz¹cego m.in. nauczania katechezy w szko³ach.16
Ustaw¹ reguluj¹c¹ funkcjonowanie naszego pañstwa by³a Konstytucja
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r., która w Preambule,
uznaj¹c pañstwo polskie za republikê ludu pracuj¹cego, podkrela³a znaczenie idei wyzwoleñczych polskich mas pracuj¹cych17 oraz poparcie dla historycznego zwyciêstwa Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
9 A. Lewin, M. Bybluk, Makarenko o wychowaniu. Wybór pism, Warszawa 1988, s. 78.
10 Ibidem, s. 135.
11 S³ownik wiedzy obywatelskiej, Warszawa 1970, s. 163.
12 Ibidem, s. 191.
13 K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001, s. 206207.
14 Ibidem, s. 205.
15 T. Hejnicka-Bezwiñska, Zarys historii wychowania (19441989) (owiata i pedagogi-

ka pomiêdzy dwoma kryzysami), cz. IV, Kielce 1996, s. 103.
16 S. Wyszyñski, Zapiski wiêzienne, Bydgoszcz 1990, s. 15.
17 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r., w: Dz. U. 1952,
Nr 33, poz. 232.
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Podstaw¹ w³adzy PRL w wietle postanowieñ Konstytucji by³ sojusz
robotniczo-ch³opski, który sta³ na stra¿y zdobyczy ludu pracuj¹cego, broni¹c
jego w³adzy i wolnoci przed wrogami ludu oraz d¹¿¹c do likwidacji klas
¿yj¹cych z wyzysku.18 Art. 61 Konstytucji zapewnia³ wszystkim obywatelom
PRL prawo do nauki, uznaj¹c szkolnictwo podstawowe za powszechne, bezp³atne i obowi¹zkowe,19 gwarantuj¹c sta³¹ rozbudowê szkolnictwa redniego
ogólnokszta³c¹cego, zawodowego i wy¿szego20 oraz rozbudowê burs, internatów, domów akademickich, form pomocy materialnej dla dzieci robotników,
pracuj¹cych ch³opów, a tak¿e inteligencji.21
Konstytucja otoczy³a opiek¹ ma³¿eñstwo, rodzinê22 oraz wychowanie
m³odzie¿y23 , za art. 79 obligowa³ rodziców do wychowania dzieci na prawych i wiadomych obywateli Polski Ludowej.24 Ideologia socjalistyczna
ogranicza³a obywatelom korzystanie z wolnoci myli, sumienia i religii,
a nadu¿ywanie tej wolnoci by³o surowo karane, mimo ¿e Konstytucja w art. 82
pkt 1 zapewnia³a swobodê wype³nianiania funkcji i obrzêdów religijnych.
Zwa¿ywszy na zapis art. 81, zakazuj¹cego szerzenia pogardy, nienawici,
wywo³ywania wani, poni¿ania cz³owieka ze wzglêdu na wyznanie, swobodne
korzystanie z praw i wolnoci nie by³o mo¿liwe. Koció³ zosta³ konstytucyjnie
oddzielony od pañstwa, za zasady stosunku pañstwa do Kocio³a oraz sytuacjê
prawn¹ i maj¹tkow¹ zwi¹zków wyznaniowych regulowa³y odrêbne ustawy.25
Funkcjonuj¹cy w PRL system owiaty narzuca³ w³adzy szkolnej stosowanie cenzury, metod manipulacji w dziedzinie edukacji, uznanych idea³ów,
celów edukacyjnych oraz treci i form kszta³cenia.26 Prze³om padziernikowy 1956 r. zaowocowa³ reform¹ systemu,27 z programów nauczania usuniêto
slogany ideologiczne a tak¿e zmniejszono wymiar nauki szkolnej. Akcja eliminowania nauki religii ze szkó³ nie usta³a, podobnie jak programowa
laicyzacja nauczania i wychowania. 8 grudnia 1956 r. minister owiaty W³adys³aw Bieñkowski wyda³ zarz¹dzenie w sprawie nauczania religii w szko³ach jako przedmiotu nadobowi¹zkowego, za 11 grudnia 1956 r. ukaza³o siê
zezwolenie na tworzenie szkó³ bez nauki religii.28
Po decyzji plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej z 15 lipca 1961 r. sejm uchwali³ Ustawê o rozwoju systemu owiaty
i wychowania.29 Ustawa  podobnie jak Konstytucja  podkrela³a, ¿e owiata
i wychowanie s¹ jedn¹ z podstawowych dziedzin dzia³alnoci pañstwa wraz
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

A. Gaca, K. Kamiñska, Z. Naworski, op cit., s. 271.
Art. 61 pkt 2, 1) Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.
Ibidem, art. 61, pkt 2, 2.
Ibidem, art. 61, pkt 4.
Ibidem, art. 67, pkt 1.
Ibidem, art. 68.
Ibidem, art. 79, pkt 2.
Ibidem, art. 82, pkt 2.
B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, O prawach dziecka, Toruñ 1994, s. 111.
T. Hejnicka-Bezwiñska, op. cit., s. 96.
<http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/historia_katechezy.html>, dostêp: ????
Dz. U. 1961, Nr 32, poz. 160.
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z pañstwowym, bezp³atnym i laickim szkolnictwem oraz nauk¹ religii, odbywaj¹c¹ siê w kocio³ach.30 W myl art. 2 ustawy szko³y i placówki wychowawcze jako instytucje wieckie by³y zobligowane do wprowadzania systemu
nauczania i wychowania o charakterze wieckim eliminuj¹c tym samym
nauki religii ze szkó³. Ustawa wprowadzi³a 8-letni¹ obowi¹zkow¹ szko³ê podstawow¹, bezp³atn¹ i dostêpn¹ dla wszystkich, 4-klasowe licea ogólnokszta³c¹ce oraz 4- lub 5-letnie technika i licea zawodowe. Absolwenci szko³y podstawowej mogli te¿ zdobywaæ kwalifikacje w 2- lub 3-letnich szko³ach
zasadniczych zawodowych.31
Zadaniem szkó³ by³o dostarczanie wykwalifikowanych pracowników,
wiadomych budowniczych socjalizmu. Idea³ wychowawczy by³ kszta³towany
poprzez pryzmat ideologii wedle hase³ propagandowych systemu totalitarnego. Reforma owiaty z 1973 r., mimo i¿ opiera³a siê na szczytnych has³ach
Komisji Edukacji Narodowej, wprowadza³a zmiany, podkrelaj¹c obowi¹zek
realizowania systemu wychowania socjalistycznego w szkole podstawowej.
Nowo powsta³e gminne szko³y zbiorcze mia³y umo¿liwiæ szerszy dostêp do
owiaty w rodowiskach wiejskich, projekt 10-letniej szko³y podstawowej
mia³ umo¿liwiæ podniesienie poziomu edukacji, za obowi¹zek uzyskania
przez ka¿dego nauczyciela wy¿szego wykszta³cenia mia³ na celu podniesienie
rangi zawodu nauczycielskiego.32
Propaganda ideologiczn¹ by³ przesi¹kniêty ca³y system szkolny. Uczniowie nosili granatowe fartuszki z przyszytymi tarczami i bia³ymi ko³nierzykami, mieli obowi¹zek posiadania dzienniczków z ocenami i uwagami, musieli
uczestniczyæ w uroczystociach szkolnych, s³u¿¹cych indoktrynacji, w pracach spo³ecznych oraz w zajêciach Towarzystwa Przyjani Polsko-Radzieckiej. Tydzieñ nauki trwa³ od poniedzia³ku do soboty, w salach  obok pañstwowego god³a  wsia³y portrety polskich i radzieckich dygnitarzy.
Do po³owy lat 60. kary cielesne powszechnie akceptowano, za Konstytucja z 1952 r. nie regulowa³a tej kwestii. Dyscyplina szkolna, oparta na
przek³amanych, socjalistycznych autorytetach, stanowi³a czêæ propagandy
systemu wprowadzonego przez ZSRR. Podrêczniki szkolne przedstawiaj¹ce
m³odzie¿y nieprawdziw¹ historiê Polski stanowi³y bulwersuj¹cy obraz manipulacji przez w³adzê PRL.
Miêdzynarodowe Pakty Praw Cz³owieka z 1966 r. ujmuj¹ce w ramy
prawne polityczne i osobiste prawa cz³owieka, ratyfikowane przez PRL
w 1977 r., pomimo zobowi¹zañ wynikaj¹cych z art. 2 Miêdzynarodowego Paktu
Praw Obywatelskich i Politycznych dotycz¹cego przestrzegania postanowieñ,
pozostawa³y traktatami na papierze. Okolicznoci ratyfikacji Paktów w warunkach manipulacji w³adzy komunistycznej, mimo protestów podziemnych
organizacji o charakterze wolnociowym, nie pozwoli³y na objêcie ratyfikacj¹
Protoko³u Fakultatywnego, wprowadzaj¹cego mechanizm skargi indywidualnej.
30
31
32

Ks. A. Orczyk, op.cit., s. 311.
K. Bartnicka, I. Szybiak, op. cit., s. 207.
T. Hejnicka-Bezwiñska, op. cit., s. 131.
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Rewolucyjna czujnoæ komunistów nie dopuci³a do sytuacji, w której obywatele mogliby sk³adaæ indywidualne skargi do Komitetu Praw Cz³owieka
w Genewie,33 powo³anego na podstawie postanowieñ Miêdzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.34 Ratyfikacja przez Polskê Protoko³u Fakultatywnego do Paktów nast¹pi³a dopiero w dniu 7 listopada 1991 r.,
za jego wejcie w ¿ycie  7 lutego 1992 r. Zgodnie z art. 1 Polska uzna³a
w³aciwoæ Komitetu co do przyjmowania i rozpatrywania zawiadomieñ osób
 ofiar naruszenia przez PañstwoStronê praw zagwarantowanych w Pakcie.
35 Dzia³ania Komitetu Praw Cz³owieka z czasów zimnej wojny by³y lakoniczne, bazowa³y na wypowiedziach cz³onków, pomijaj¹c tym samym mo¿liwoæ ingerencji w przypadku naruszeñ praw cz³owieka.36 Konfrontacja ideologiczna zakoñczy³a siê dopiero po 1989 r., kiedy to zarówno w obozie
pañstw socjalistycznych, jak i w Polsce nast¹pi³y zmiany ustrojowe, czego
wynikiem jest transformacja samego Komitetu Praw Cz³owieka. Polska, zobligowana do przestrzegania postanowieñ zawartych w Paktach, stworzy³a
dopiero po 1989 r. nowy porz¹dek prawny, za umowy miêdzynarodowe sta³y
siê ród³em powszechnie obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa.37
Pomimo i¿ PRL ratyfikuj¹c Pakty zobowi¹za³a siê do przestrzegania
zasad i za³o¿eñ idea³u pedagogicznego, uwzglêdnionego w art. 13 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, nale¿y
przypomnieæ, i¿ realizacja tych za³o¿eñ nast¹pi³a dopiero po 1989 r., podobnie jak rozpowszechnianie wiedzy o prawach cz³owieka, wdra¿anie standardów praw cz³owieka do programów nauczania przedmiotów dotycz¹cych wychowania do ¿ycia w spo³eczeñstwie, wiedzy o spo³eczeñstwie, edukacji
europejskiej,38 edukacji seksualnej39 oraz edukacji religijnej.40
Edukacja religijn¹ w czasach PRL odbywa³a siê w punktach katechetycznych, budynkach kocielnych i domach prywatnych, wiêc o realizacji
postanowieñ Paktów odnonie poszanowania wolnoci myli, sumienia i religii,41 wolnoci rodziców do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego zgodnie z w³asnymi przekonaniami42 oraz uznania religii
33 Palestra, Pismo Adwokatury Polskiej z 11 grudnia 2006, tekst w: <http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2140>, dostêp: ????????
34 Art. 28 pkt 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
35 Protokó³ Fakultatywny do Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r., w: Dz. U. z 1994 r., Nr 23, poz. 80
36 Ministerstwo Sprawiedliwoci. Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa
Europejskiego, Realizacja przez Polskê postanowieñ Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji
postanowieñ Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Warszawa
2005, s. 510
37 Art.. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., w: Dz. U. 1997 r.
Nr 78 poz. 483
38 Ibidem, s. 26.
39 Ibidem, s. 47.
40 Ibidem, s. 116.
41 Art. 18 pkt 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
42 Ibidem, art. 18 pkt 4.
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jako wa¿nego elementu dziedzictwa duchowego narodów europejskich nie
mog³o wtedy byæ mowy.43 Polskie rodziny, wiadome tradycji i to¿samoci
chrzecijañskiej, a jednoczenie dostrzegaj¹c ostojê polskoci w wierze katolickiej pomimo sprzeciwów w³adzy socjalistycznej wychowywa³y dzieci wed³ug zasad katolickich. Opieka pañstwa oparta na przeladowaniach wrogów
socjalizmu, kryzysie moralnym i wychowawczym zosta³a zachwiana, a wybór
Polaka Karola Wojty³y na papie¿a w roku 1978 przyspieszy³ upadek komunizmu. Zmiana ustroju w roku 1989 poci¹gnê³a za sob¹ równie¿ nowe spojrzenie na sprawy owiaty i wychowania.

2. Ewolucja idea³u wychowawczego po 1989 r.
Pocz¹wszy od 1989 r. zmieni³o siê oblicze Polski i Polaków. Na mocy
Ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej44 powstaje Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne pañstwo prawne urzeczywistniaj¹ce zasady równoci spo³ecznej,45 co potwierdza
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. dostrzegaj¹c znaczenie tradycji chrzecijañskiej w polskim narodzie oraz koniecznoæ poszanowania wartoci uniwersalnych, dbaj¹cych o zachowanie godnoci cz³owieka.46
W wymiarze politycznym i spo³ecznym wartoci te sta³y siê fundamentem polskiego spo³eczeñstwa i demokratycznego pañstwa prawa. Postanowienia Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, dotycz¹ce zakazu wszelkiej propagandy wojennej oraz popierania w jakikolwiek
sposób nienawici narodowej, rasowej oraz religijnej, co stanowi³oby pod¿eganie do dyskryminacji, wrogoci lub gwa³tu47 , sta³y siê priorytetowe, za
Polska zobligowana zosta³a do sk³adania okresowych sprawozdañ z realizacji
zarówno tego prawa, jak i innych zawartych w Paktach. Art. 13 Konstytucji
zakaza³ istnienia partii politycznych i innych organizacji odwo³uj¹cych siê
w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk nazizmu, faszyzmu
i komunizmu, a tak¿e tych, których program lub dzia³alnoæ zak³ada lub
dopuszcza nienawiæ rasow¹ lub narodowociow¹, stosowanie przemocy w
celu zdobycia w³adzy lub wp³ywu na politykê pañstwa albo przewiduje utajnienie struktur lub cz³onkostwa. Art. 256 Konstytucji zakazuje stosowania
praktyk propaguj¹cych ustrój totalitarny, penalizuj¹c jak¹kolwiek dyskryminacjê czy nawo³ywanie do nienawici na tle ró¿nic narodowociowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych. W wyniku przemian ustrojowych w systemie polskiej edukacji pojawi³a siê problematyka praw i wolnoci cz³owieka,
43
44
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Encyklopedia..., op. cit., s. 818.
Dz.U. 1989 Nr 75 poz. 444.
Ibidem, art. 4.
Preambu³a Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., w: Dz. U. 97.
78. 483.
47 Art. 20 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
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za ewolucja idea³u edukacyjnego wraz z za³o¿eniami demokratycznego pañstwa stymulowa³y do wprowadzenia nowoczesnego porz¹dku szkolnego,
opartego na samokontroli i aktywnoci uczniów.
Wród unormowañ krajowych zmieniaj¹cych polsk¹ szko³ê po 1989 r.
priorytetowe znaczenie maj¹ postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, która ukazuj¹c prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie
z w³asnymi przekonaniami, podkrela, i¿ wychowanie winno uwzglêdniaæ
stopieñ dojrza³oci dziecka, wolnoæ sumienia, wyznania oraz jego przekonania.48 Art. 53 pkt 3 stanowi¹c o prawie rodziców do zapewnienia dzieciom
wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego uznaje koniecznoæ
wprowadzenia religii jako przedmiotu nauczania do szkó³.49 W tym miejscu
warto wspomnieæ, i¿ gwarancja konstytucyjna dotycz¹ca wolnoci sumienia
i religii50 implikuje wolnoæ wyznawania lub przyjmowania religii wed³ug
w³asnego wyboru oraz uzewnêtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwê, uczestniczenie w obrzêdach, praktykowanie oraz nauczanie.51
Konstytucja, gwarantuj¹c prawo do nauki, 52 nadmienia, i¿ nauka
w szko³ach publicznych jest obowi¹zkowa do 18 roku ¿ycia i bezp³atna,53
w³adze publiczne zapewniaj¹ powszechny i równy dostêp do wykszta³cenia,54
rodzice korzystaj¹ z wolnoci wyboru dla swych dzieci szkó³ innych ni¿ publiczne,55 za obywatele i instytucje maj¹ prawo zak³adaæ szko³y podstawowe, ponadpodstawowe i wy¿sze.56 Konstytucja zakazuje stosowania kar cielesnych oraz okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania lub
karania57 , zapewniaj¹c gwarancje ochronne dzieciom.58 Konstytucja stanowi, i¿ ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od organów w³adzy publicznej ochrony dziecka
przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹,59 za ustawa
okrela kompetencje i powo³uje instytucjê Rzecznika Praw Dziecka60, bêd¹cego swoistym stra¿nikiem praw dzieci.
Ustawa o systemie owiaty z 7 wrzenia 1991 r. reguluj¹c system polskiej edukacji przypomina o celach nauczania stanowi¹c, i¿ owiata jest
wspólnym dobrem ca³ego spo³eczeñstwa, kieruje siê zasadami zawartymi
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazaniami Powszechnej De48 Art. 48 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., w: Dz. U. 1997,
Nr 78, poz. 483.
49 Art. 53 pkt 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
50 Ibidem, art. 53 pkt 1.
51 Ibidem, art. 53 pkt 2.
52 Ibidem, art. 70 pkt 1, 2.
53 Ibidem, art. 70 pkt 2.
54 Ibidem, art. 10 pkt 4.
55 Ibidem, art. 70 pkt 3.
56 Ibidem.
57 Ibidem, art. 40.
58 Ibidem, art. 72, pkt 1.
59 Ibidem.
60 Ibidem, art. 72, pkt 4.
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klaracji Praw Cz³owieka, Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.61 Nauczanie i wychowanie
zgodnie z ustaleniami ustawy winny respektowaæ chrzecijañski system wartoci, uniwersalne zasady etyki, rozwijaæ u m³odzie¿y poczucie odpowiedzialnoci, mi³oci ojczyzny, uszanowaæ polskie dziedzictwo kulturowe oraz kulturê Europy i wiata. Ustawa stanowi, ¿e szko³a winna zapewniæ ka¿demu
uczniowi warunki niezbêdne do jego rozwoju, przygotowaæ go do wype³niania
obowi¹zków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarnoci,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwoci i wolnoci.62
Ustawa szczegó³owo okrela realizacjê prawa ka¿dego ucznia do nauki
oraz prawa dzieci i m³odzie¿y do wychowania i opieki, odpowiednich do
wieku i osi¹gniêtego rozwoju,63 wspomaganie przez szko³ê wychowawczej
roli rodziny,64 mo¿liwoæ zak³adania i prowadzenia szkó³ przez ró¿ne podmioty,65 dostosowanie treci, metod i organizacji nauczania do mo¿liwoci
psychofizycznych uczniów,66 opiekê nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,67
upowszechnianie dostêpu do szkó³ rednich,68 utrzymywanie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki,69 upowszechnianie wiedzy ekologicznej70
oraz dostosowanie kierunków i treci kszta³cenia do wymogów rynku pracy.71
W myl ustawy nauczyciel w swoich dzia³aniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych jest zobowi¹zany kierowaæ siê dobrem uczniów,
trosk¹ o ich zdrowie, postawê moraln¹ i obywatelsk¹ wraz z poszanowaniem
godnoci osobistej ucznia.72 Organ prowadz¹cy szko³ê winien dbaæ o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,73 wyposa¿enie szko³y w pomoce dydaktyczne i sprzêt niezbêdny do pe³nej
realizacji programów nauczania.74 Szko³y podstawowe i gimnazja winny organizowaæ naukê religii na ¿yczenie rodziców, za publiczne szko³y ponadgimnazjalne  na ¿yczenie rodziców b¹d samych uczniów.75
Szko³a i placówka zobowi¹zane s¹ do umo¿liwienia uczniom podtrzymywania poczucia to¿samoci narodowej, etnicznej, jêzykowej i religijnej, a w szczególnoci naukê jêzyka oraz w³asnej historii i kultury,76 za na wniosek rodziców
61 Preambu³a Ustawy o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 r., w: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572.
62 Ibidem.
63 Ibidem, art. 1 pkt 1.
64 Ibidem, art. 1 pkt 2.
65 Ibidem, art. 1 pkt 3.
66 Ibidem, art. 1 pkt 4.
67 Ibidem, art. 1 pkt 6.
68 Ibidem, art. 1 pkt 7.
69 Ibidem, art. 1 pkt 10.
70 Ibidem, art. 1 pkt 10.
71 Ibidem, art. 1 pkt 13.
72 Ibidem, art. 4.
73 Ibidem, art. 5 pkt 1.
74 Ibidem, art. 5 pkt 4.
75 Ibidem, art. 12 pkt 1.
76 Ibidem, art. 13 pkt 1.
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nauka ta mo¿e byæ prowadzona b¹d w osobnych grupach,77 w grupach,
oddzia³ach lub szko³ach z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka oraz w³asnej historii
i kultury,78 b¹d w miêdzyszkolnych zespo³ach nauczania.79
Ustawa stanowi, i¿ nauka do 18 roku ¿ycia jest obowi¹zkowa, za obowi¹zek szkolny rozpoczyna siê z pocz¹tkiem roku szkolnego, w którym dziecko skoñczy 7 lat.80 Na wniosek rodziców naukê mo¿e rozpocz¹æ dziecko
w wieku 6 lat, je¿eli spe³nia odpowiednie wymogi81 , oraz poza szko³¹ w indywidualnych przypadkach.82
Ustawa precyzyjnie wymienia prawa ucznia, które szko³a winna respektowaæ i realizowaæ. Uczeñ ma prawo do zapoznawania siê z programem
nauczania,83 korzystania z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postêpów
w nauce i zachowaniu,84 a tak¿e prawa do rozwijania w³asnych zainteresowañ.85
Ustawa  Karta Nauczyciela obliguje polskich nauczycieli i wychowawców do pracy wychowawczej i edukacyjnej.86 Karta podkrela szczególn¹
rangê zawodu nauczyciela i jego powinnoci wzglêdem m³odego pokolenia.
Nauczyciel, zgodnie z Kart¹, winien kszta³ciæ i wychowywaæ m³odzie¿ w umi³owaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w atmosferze wolnoci sumienia i szacunku dla ka¿dego cz³owieka. Jest zobowi¹zany dbaæ o kszta³towanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide¹ demokracji, pokoju oraz przyjani miêdzy ludmi ró¿nych narodów, ras i wiatopogl¹dów.87
Zarówno Ustawa o systemie owiaty, Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.,
jak i Ustawa o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r.88
normuj¹ naukê religii w polskiej szkole uznaj¹c prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadê tolerancji.89 Program nauczania religii
w szkole, stosownie do postanowieñ Konkordatu, opracowuje w³adza kocielna i podaje do wiadomoci kompetentnej w³adzy pañstwowej.90 Zgodnie
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Ibidem, art. 13 pkt 2. 1).
Ibidem, art. 13 pkt 2. 2).
Ibidem, art. 13 pkt 2. 3).
Ibidem, art. 15.
Ibidem, art. 16 pkt 1.
Ibidem, art. 16 pkt 8.
Ibidem, art. 55.5 pkt 1.
Ibidem, art. 55.5 pkt 2.
Ibidem, art. 55.5 pkt 3.
Preambu³a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Kart.a Nauczyciela, w: Dz .U. z 2004 r.
Nr 179, poz. 1845.
87 Ibidem, s. 6.
88 Ustawa o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r., w: Dz.U.
z 2000 r., Nr 26, poz. 319.
89 Art. 13 pkt 1 Ustawy o systemie owiaty z 7 wrzenia 1991r.,w: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256,
poz 2572, Art. 12 pkt 1 Konkordatu miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
z dnia 28 lipca 1993 r. , w: Dz. U. z 1998 r., Nr. 51, poz. 318
90 Art. 12 pkt 2 Konkordatu miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹.
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z regulacj¹ Konkordatu, Koció³ katolicki ma prawo zak³adaæ i prowadziæ
placówki owiatowe i wychowawcze.91
Ustawa o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania92 uznaje prawo do
posiadania i korzystania z przedmiotów potrzebnych do uprawiania kultu
i praktyk religijnych przez dzieci i m³odzie¿,93 w tym tak¿e przebywaj¹c¹
w zak³adach karnych, poprawczych i wychowawczych, aresztach ledczych,
orodkach przystosowania spo³ecznego oraz w schroniskach dla nieletnich.94
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szko³ach95 w § 1 pkt 1 stanowi, i¿ w publicznych szko³ach
podstawowych i ponadpodstawowych organizuje siê w ramach planu zajêæ
naukê religii oraz etyki dla uczniów, których rodzice b¹d opiekunowie prawni wyra¿¹ takie ¿yczenie, za w szko³ach ponadpodstawowych  dla uczniów,
których rodzice lub sami uczniowie wyra¿¹ takie ¿yczenie. Po osi¹gniêciu
pe³noletnoci, zgodnie z rozporz¹dzeniem o pobieraniu nauki religii i etyki
decyduj¹ sami uczniowie. Szko³a zobowi¹zana jest zorganizowaæ naukê religii dla grupy nie mniejszej ni¿ siedmiu uczniów danej klasy, za w sytuacji
mniejszej liczby uczniów religia winna byæ zorganizowana w grupie miêdzyklasowej lub miêdzyoddzia³owej.96 Nauczanie religii odbywa siê w oparciu
o programy zatwierdzone przez w³aciwe w³adze Kocio³a Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego oraz w³adze zwierzchnie
innych kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, przedstawionych Ministrowi
Edukacji Narodowej do wiadomoci.97 Szko³a mo¿e zatrudniæ nauczyciela
religii,98 który prowadzi zajêcia z religii99 i wchodzi w sk³ad rady pedagogicznej szko³y.100
Bezpieczeñstwo dziecka i ochrona przed przemoc¹ winny stanowiæ podstawowe prawa zagwarantowane uczniom w szkole, st¹d w obowi¹zuj¹cych
przepisach owiatowych, statutach szko³y podstawowej i gimnazjum widniej¹ regulacje dotycz¹ce szczegó³owo okrelonych warunków pobytu uczniów
w szkole wraz z zagwarantowanym bezpieczeñstwem, ochron¹ przed przemoc¹, uzale¿nieniami oraz innymi przejawami patologii spo³ecznej.101
91
92

Ibidem, art. 14 pkt 1.
Ustawa z dnia 17 maja o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, w: Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 319.
93 Ibidem, art. 4 pkt 1. 2. 2.
94 Ibidem, art. 4 pkt 1. 3.
95 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach,
w: Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155.
96 Ibidem, § 2 pkt 1.
97 Ibidem, § 4.
98 Ibidem, § 5 pkt 1.
99 Ibidem, § 5 pkt 3.
100 Ibidem, § 7 pkt 1.
101 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowego statutu publicznej szecioletniej szko³y podstawowej i publicznego gimnazjum,
Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624.
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Wród dokumentów systemu uniwersalnego praw cz³owieka, obowi¹zuj¹cych polsk¹ owiatê, na uwagê zas³uguj¹ postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka uchwalonej 10 grudnia 1948 r. w Pary¿u,102
która w sposób kompleksowy ujê³a prawa jednostki oraz nakreli³a ramy
miêdzynarodowo uznanych celów edukacji. Deklaracja ju¿ w swej Preambule
podkrela znaczenie przyrodzonej godnoci, równych, niezbywalnych praw
wszystkich cz³onków wspólnoty ludzkiej jako podstawy wolnoci, sprawiedliwoci i pokoju na wiecie oraz obliguje pañstwa, by poprzez nauczanie i wychowanie d¹¿y³y do pe³niejszego poszanowania praw i wolnoci wszystkich
ludzi. Celem owiaty, zgodnie z Deklaracj¹, winien byæ pe³ny rozwój osobowoci ludzkiej oraz ugruntowanie poszanowania dla praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, za oobowi¹zkiem edukacji winno byæ krzewienie zrozumienia, tolerancji i przyjani miêdzy narodami, grupami rasowymi lub
religijnymi oraz udzielanie poparcia dzia³alnoci Organizacji Narodów Zjednoczonych, zmierzaj¹cej do utrzymania pokoju.103
Deklaracja precyzuj¹c cele edukacji podkrela znaczenie prawa rodziców do wyboru rodzaju nauczania dla swych dzieci104 oraz prawo ka¿dego do
nauki sugeruj¹c, i¿ owiata na poziomie podstawowym winna byæ bezp³atna
i obowi¹zkowa, edukacja techniczna i zawodowa powszechnie dostêpna,
a owiata na poziomie wy¿szym dostêpna w zale¿noci od zalet osobistych.105
Dokumentem systemu uniwersalnego, który wraz z Deklaracj¹ podkrela znaczenie edukacji ujmuj¹c w sposób bardziej obszerny miêdzynarodowo
uznane cele edukacji jest Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Pakt -podobnie jak Deklaracja  podkrela uznanie
przyrodzonej godnoci oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich cz³onków wspólnoty ludzkiej jako podstawê wolnoci, sprawiedliwoci i pokoju na
wiecie106 , jednak dostrzega koniecznoæ umo¿liwienia wszystkim ludziom
korzystania z praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych,107 w tym prawa ka¿dego do nauki podkrelaj¹c, i¿ nauka winna zmierzaæ do pe³nego
rozwoju osobowoci i poczucia ludzkiej godnoci oraz umacniaæ poszanowanie
dla praw cz³owieka i podstawowych wolnoci.108 Pakt potwierdzaj¹c cele
edukacji ujête w Deklaracji podkrela, i¿ nauka winna umo¿liwiaæ wszystkim efektywny udzia³ w wolnym spo³eczeñstwie, rozwijaæ zrozumienie, tolerancjê i przyjañ miêdzy wszystkimi narodami i grupami rasowymi, etnicznymi i religijnymi, jak równie¿ popieraæ dzia³alnoæ Organizacji Narodów
Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju.109
102 Tekst w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa cz³owieka. Dokumenty miêdzynarodowe, Toruñ 1993.
103 Art. 26 pkt 2 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.
104 Ibidem, art. 26 pkt 3.
105 Ibidem, art. 26 pkt 1.
106 Preambu³a ka¿dego z Miêdzynarodowych Paktów Praw Cz³owieka.
107 Ibidem.
108 Ibidem, art. 13 pkt 1.
109 Ibidem.
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W celu pe³nej realizacji prawa do nauki, Pakt zobowi¹zuje pañstwa do
wprowadzania nauczania podstawowego jako obowi¹zkowego, bezp³atnego
i dostêpnego dla wszystkich,110 nauczania redniego, w tym technicznego
i zawodowego jako ogólnie dostêpnych uwzglêdniaj¹c potrzebê wprowadzania bezp³atnej nauki111 oraz nauczania wy¿szego jako dostêpnego na podstawie kryterium zdolnoci.112 Pakt popiera nauczanie elementarne i jego rozwój w mo¿liwie jak najwiêkszym stopniu dla osób, które nie otrzyma³y lub
nie ukoñczy³y pe³nego wykszta³cenia podstawowego113 oraz popiera rozwój
systemu szkó³ wszystkich stopni, w tym ustanowienia odpowiedniego systemu stypendiów i systematyczn¹ poprawê warunków materialnych personelu
nauczaj¹cego.114
Pakt uwzglêdniaj¹c prawa rodziców, zobowi¹zuje pañstwa do poszanowania ich wolnoci w zakresie wyboru dla swych dzieci szkó³ innych ni¿
szko³y publiczne, ale odpowiadaj¹ce minimalnym wymaganiom edukacyjnym
zatwierdzonym przez pañstwo, jak równie¿ zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego, zgodnie z w³asnymi przekonaniami.115
Uwzglêdniaj¹c miêdzynarodowo przyjête cele edukacji, Pakt dopuszcza
mo¿liwoæ tworzenia i prowadzenia zak³adów owiatowych przez ró¿ne osoby
i instytucje podkrelaj¹c jednoczenie, i¿ zakazane winno byæ naruszanie
wolnoci tych osób i instytucji wraz z zastrze¿eniem, i¿ przestrzegane bêd¹
zasady dotycz¹ce ustalonych celów edukacji, a nauka udzielana w tych zak³adach bêdzie odpowiadaæ minimalnym wymaganiom ustalonym przez pañstwo.116
W Komentarzu Ogólnym do art. 13 Paktu Gospodarczego Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych
z 8 grudnia 1999 r. zosta³ poruszony w szerokim zakresie problem celów
edukacji oraz koniecznoæ realizacji tych celów, nawet wtedy, gdy jest to sprawa odleg³a. Edukacja, zdaniem Komitetu, bêd¹c prawem s³u¿¹cym do urzeczywistniania innych praw, koreluje z dostêpnoci¹ i bezpieczeñstwem ekonomicznym. Jawi siê czêsto jako pierwszorzêdne narzêdzie do wyzwolenia
z ubóstwa, dowartociowania kobiet, zabezpieczenia dzieci przed ekploatatorsk¹ i niebezpieczn¹ prac¹ czy wyzyskiem seksualnym. Komitet podkrela
koniecznoæ uznania edukacji za najlepsz¹ inwestycjê finansow¹, bowiem
wyedukowany i owiecony, aktywny umys³, zdolny do swobodnej i wszechstronnej penetracji stanowi jedno z narzêdzi i zdobyczy bytu ludzkiego.117
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Ibidem, art. 13 pkt 2 a).
Ibidem, art. 13 pkt 2 b).
Ibidem, art. 13 pkt 2 c).
Ibidem, art. 13 pkt 2 d).
Ibidem, art. 13 pkt 2 f).
Ibidem, art. 13 pkt 3.
Ibidem, art. 13 pkt 4.
Pkt 1 : Prawo do nauki (art..13), w: Implementation of the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No.13: The Right to Education 8 grudnia 1999. UN Doc.E/C.12/1999/10.
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Miêdzynarodowo ustalone cele edukacji ujête w art. 13 Paktu  zdaniem
Komitetu  dotycz¹c w pe³ni edukacji publicznej i prywatnej odzwierciedlaj¹
zarówno fundamentalne cele i zasady Narodów Zjednoczonych, jak i koniecznoæ ukierunkowania edukacji na poczucie godnoci, przygotowanie ludzi do
uczestnictwa w swobodnym spo³eczeñstwie, potrzebê zrozumienia dla
wszystkich grup etnicznych, rasowych i religijnych z podkreleniem celów
edukacyjnych najbardziej fundamentalnych, uwzglêdniaj¹cych pe³ny rozwój
osobowoci ludzkiej.118
Cele edukacji ulegaj¹c modyfikacjom, przemianom, ewolucji prowokuj¹
do wprowadzania coraz to nowych elementów. W interpretacji Komitetu,
istotny jest problem równoci p³ci czy poszanowania rodowiska, które podobnie jak wydolnoæ systemu edukacji, dostêpnoæ, akceptowalnoæ czy adaptowalnoæ wydaj¹ siê byæ niezbêdnymi, wywieraj¹cymi olbrzymi wp³yw na
kszta³t miedzynarodowo przyjêtego idea³u edukacyjnego.119
Ujêty w Komentarzu element wydolnoci, zwi¹zany z funkcjonowaniem
instytucji i programów edukacyjnych ogólnie dostêpnych, zwraca uwagê na
problem zdrowia i bezpieczeñstwa w szkole, warunki sanitarne, wyszkolenie
nauczycieli, korzystanie z bibliotek, urz¹dzeñ komputerowych czy technologii informatycznej.120
Element dostêpnoci, zdaniem Komitetu, wydaje siê byæ nieodzowny,
bowiem gwarancja dostêpu wszystkich do instytucji i programów edukacyjnych, w ramach jurysdykcji pañstw bêd¹cych stronami Paktu, jest konieczna. Owa dostêpnoæ wykazuje wymiar; niedyskryminacji ujmuj¹c edukacjê
dostêpn¹ dla wszystkich grup; dostêpnoci fizycznej w ramach której edukacja winna byæ osi¹galna w bezpiecznym dostêpie fizycznym poprzez dogodn¹
lokalizacjê geograficzn¹ (np. szko³a znajduj¹ca siê w s¹siedztwie), czy za
porednictwem nowoczesnej technologii (np. programy nauczania na odleg³oæ); dostêpnoci ekonomicznej umo¿liwiaj¹cej uzyskanie wykszta³cenia
wszystkim grupom spo³ecznym na poziomie podstawowym oraz w miarê
mo¿liwoci rednim i wy¿szym.121
Z uwagi na aspekt akceptowalnoci ujêty w Komentarzu, forma i treæ
edukacji wraz z programami szkolnymi i metodami nauczania winna byæ
odpowiednia do zaakceptowania przez uczniów oraz czêsto przez ich rodziców, w³aciwa kulturowo, dobrej jakoci oraz zgodna z celami edukacyjnymi
art 13 Paktu i minimalnymi standardami edukacyjnymi, jakie aprobowa³oby
dane pañstwo.122 Adaptowalnoæ  zdaniem Komitetu  winna polegaæ na
stworzeniu edukacji na tyle elastycznej, by mo¿na by³o j¹ dostosowaæ do
zmieniaj¹cych siê potrzeb spo³eczeñstw i wspólnot oraz odpowiadaæ potrzebom
118
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nych.
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Ibidem, pkt 4: I Normatywna treæ art.. 13, art. 13 (1): Cele edukacji.
Ibidem, pkt 6: art. 13 ust. 2: Prawo do otrzymania edukacji  kilka uwag ogólIbidem, pkt 6 a).
Ibidem, pkt 6 b).
Ibidem, pkt 6 c).
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uczniów w ich ró¿norodnych sytuacjach spo³ecznych oraz kulturowych123
uznaj¹c za priorytet interesy ucznia.124
Wród miêdzynarodowo ujêtych celów edukacji elementem stanowi¹cym
wartoæ nadrzêdn¹  zgodnie z wol¹ Komitetu  winna byæ wolnoæ rodziców
do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami, nauczanie w szko³ach publicznych religii i etyki udzielanej w sposób bezstronny i obiektywny
wraz z poszanowaniem swobody opinii, sumienia i ekspresji oraz wolnoæ
rodziców co do wyboru dla swych dzieci szkó³ innych ni¿ szko³y publiczne.
Komitet podkrelaj¹c, i¿ elementem istotnym w ujêciu ca³ego szkolnego
systemu discyplinarnego i wychowawczego jest stosowanie odpowiednich
form dyscypliny szkolnej, opartej na fundamentalnej zasadzie przewodniej
prawa miêdzynarodowego praw cz³owieka, uwa¿a, i¿ kary cielesne oraz publiczne poni¿anie winny byæ wyeliminowane, bowiem ¿adna forma dyscypliny nie mo¿e naruszaæ praw opartych na Pakcie. Komitet uznaj¹c koniecznoæ podjêcia kroków, by dyscyplina, która jest niezgodna z Paktem, nie
wystêpowa³a w ¿adnej publicznej czy prywatnej instytucji edukacyjnej,
uznaje inicjatywy pañstw, które aktywnie wspieraj¹ szko³y, wprowadzaj¹ce
pozytywne, wolne od przemocy podejcie do dyscypliny szkolnej.125
Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie owiaty
z 15 grudnia 1960 r., ratyfikowana przez Polskê w 1964 r., jest kolejnym
standardem uniwersalnym, obowi¹zuj¹cym polsk¹ owiatê, dotycz¹cym miêdzynarodowo ustalonych celówh edukacji. Konwencja w sposób bardzo szczegó³owy rozwa¿a problem zakazu dyskryminacji w dziedzinie owiaty i jednakowego traktowania uznaj¹c za niedopuszczalne zamkniêcie komukolwiek
dostêpu do edukacji b¹d jego ograniczenie.126
Pañstwa, bêd¹ce stronami Konwencji zobligowane s¹ do opracowywania,
rozwijania i wprowadzania w ¿ycie polityki ogólnopañstwowej maj¹cej na
celu zapewnienie jednakowych mo¿liwoci i jednakowego traktowania
w dziedzinie owiaty.127 Konwencja, podobnie jak inne dokumenty systemu
uniwersalnego podkrela, i¿ celem edukacji winien byæ pe³ny rozwój osobowoci ludzkiej wraz z poszanowaniem praw cz³owieka i podstawowych wolnoci. Edukacja, zgodnie z Konwencj¹ winna sprzyjaæ wzajemnemu zrozumieniu, tolerancji i przyjani miêdzy wszystkimi narodami, grupami
rasowymi i religijnymi, a tak¿e popieraniu dzia³alnoci Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju.128
W wietle postanowieñ Konwencji rodzice powinni mieæ zagwarantowan¹ mo¿liwoæ posy³ania swych dzieci do szkó³ prywatnych odpowiadaj¹cych
minimalnym wymaganiom ustalonym przez pañstwo oraz zapewnion¹ mo¿liwoæ
123
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125
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Ibidem, pkt 6 d).
Ibidem, pkt 7.
Ibidem, art. 13 ust. 2: Prawo do otrzymania edukacji  kilka uwag ogólnych, pkt 41.
Art. 1 pkt 1 a) Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie owiaty z 15 grudnia 1960 r., w: Dz. U. z dnia 19 listopada 1964 r., Nr 40, poz. 268  za³¹cznik.
127 Ibidem, art. 4.
128 Ibidem, art. 5 pkt 1 a).

54

Ma³gorzata Judycka

wychowania swoich dzieci pod wzglêdem moralnym i religijnym zgodnie ze
swymi osobistym przekonaniami. Konwencja dodaje ponadto, i¿ nie wolno
nikomu ani indywidualnie ani grupowo narzucaæ religijnego wychowania
niezgodnego z ich przekonaniami.129
Konwencja uznaje prawo mniejszoci narodowych do prowadzenia w³asnej dzia³alnoci owiatowej oraz kierowania szko³ami w sposób zgodny z polityk¹ ka¿dego pañstwa w dziedzinie owiaty w kwestii u¿ywania albo nauczania w³asnego jêzyka.130 Konwencja podkrela mo¿liwoæ utworzenia lub
utrzymywania odrêbnych systemów owiatowych lub placówek owiatowych
dla uczniów ró¿nej p³ci je¿eli systemy te zapewniaj¹ jednakowy dostêp do
edukacji, dysponuj¹ personelem pedagogicznym o identycznych kwalifikacjach, dysponuj¹ lokalami szkolnymi i wyposa¿eniem tej samej jakoci oraz
umo¿liwiaj¹ odbywanie nauki wed³ug jednakowych programów131 . Konwencja dopuszcza tak¿e mo¿liwoæ utworzenia lub utrzymywania odrêbnych systemów owiatowych z przyczyn natury religijnej lub jêzykowej, ale daj¹cych
wykszta³cenie odpowiadaj¹ce wyborowi rodziców132 oraz utworzenie lub
utrzymywanie prywatnych zak³adów owiatowych, je¿eli ich celem jest uzupe³nienie mo¿liwoci kszta³cenia zapewnionych przez pañstwo.133
Konwencja bardzo obszernie rozwa¿a problem dyskryminacji stanowi¹c,
i¿ konieczne jest dostosowanie prawa owiatowego w taki sposób, by wyeliminowane zosta³y przepisy o dyskryminacyjnym charakterze,134 dyskryminacja przy przyjmowaniu uczniów do szkó³135 oraz w przypadku przyznawania stypendium.136
Standardem uniwersalnym, ujmuj¹cym w sposób szczegó³owy miêdzynarodowo ustalone cele edukacji oraz bezporednio odnosz¹cym siê do dziecka, jest Konwencja Praw Dziecka z 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez
Polskê 7 lipca 1991 r.137 Konwencja stanowi¹c o prawie dziecka do nauki
podkrela znaczenie celów edukacji i wypowiada siê na temat samego idea³u
edukacyjnego. Nauka dziecka, zgodnie z postanowieniami Konwencji, winna
zmierzaæ do rozwijania osobowoci dziecka, jego talentów i zdolnoci umys³owych oraz fizycznych w jak najpe³niejszym zakresie.138 Konwencja potwierdzaj¹c postanowienia dokumentów miêdzynarodowych stanowi, i¿ nieodzownym elementem celów edukacji jest koniecznoæ wpojenia dziecku szacunku
dla praw cz³owieka i podstawowych wartoci, dla zasad zawartych w Karcie
129
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Ibidem, art. 5 pkt 1 b).
Ibidem, art. 5 c).
Ibidem, art. 2 a).
Ibidem, art. 2 b).
Ibidem, art. 2 c).
Ibidem, art. 3 a).
Ibidem, art. 3 b).
Ibidem, art. 3 c).
Konwencja Praw Dziecka z 20 listopada 1989 r., w: Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.,
Nr 120, poz. 256.
138 Ibidem, art. 29 pkt 1 a).
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Narodów Zjednoczonych139 oraz dodaje, i¿ wartoci¹ chronion¹ winien byæ
szacunek dziecka dla rodziców, w³asnej to¿samoci, jêzyka i wartoci kulturowych, jak równie¿ szacunek dla wartoci narodowych kraju, w którym
mieszka, kraju, z którego pochodzi oraz dla innych kultur.140
Konwencja mówi¹c o celach edukacji, dostrzega koniecznoæ przygotowania dziecka do odpowiedzialnego ¿ycia w wolnym spo³eczeñstwie, w duchu
zrozumienia, pokoju, tolerancji, równoci p³ci oraz przyjani miêdzy wszystkimi narodami i grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz z osobami rdzennego pochodzenia.141 Konwencja podkrela tak¿e potrzeby wpajania
dziecku szacunku dla rodowiska naturalnego, co wiadczy o ewolucji w dziedzinie nauczania oraz szeroko pojêtej edukacji.142
Konwencja uznaj¹c prawo dziecka do nauki podkrela koniecznoæ uznania tego prawa na zasadzie równoci szans oraz obliguje pañstwa bêd¹ce jej
stronami do zapewnienia nauczania podstawowego jako obowi¹zkowego
i nieodp³atnego dla wszystkich,143 udzielania poparcia dla ró¿nych form nauczania ponadpodstawowego, w tym ogólnokszta³c¹cego oraz zawodowego
wraz z uczynieniem ich otwartymi i dostêpnymi dla ka¿dego dziecka oraz
podjêcia w³aciwych kroków, maj¹cych na celu wprowadzenie nieodp³atnego
nauczania oraz udzielania, w razie potrzeby, pomocy finansowej.144
Konwencja obliguje pañstwa do zastosowania wszelkich mo¿liwych rodków w celu uczynienia nauczania wy¿szego dostêpnego dla wszystkich na
zasadzie zdolnoci145 , udostêpnienia wszystkim dzieciom informacji i poradnictwa szkolnego oraz zawodowego146 oraz podjêcia rodków na rzecz zapewnienia regularnego uczêszczania do szkó³ oraz zmniejszenia wskanika porzucania nauki. 147 Konwencja zobowi¹zuj¹c pañstwa do podejmowania
w³aciwych rodków, by dyscyplina szkolna by³a stosowana w sposób zgodny
z godnoci¹ dziecka jako istoty ludzkiej,148 stanowi jednoczenie o koniecznoci udzielania poparcia dla rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej w dziedzinie owiaty, szczególnie w celu likwidacji ignorancji i analfabetyzmu wraz
z u³atwianiem dostêpu do wiedzy naukowo-technicznej i nowoczesnych metod nauczania.149
Konwencja akcentuje koniecznoæ zapewnienia skutecznej ochrony
dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania,150 torturami
albo nieludzkim b¹d poni¿aj¹cym traktowaniem,151 uznania praw dziecka
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do wolnoci myli, sumienia i religii152 wraz z szacunkiem dla praw i obowi¹zków rodziców wynikaj¹cych z ukierunkowania dziecka w sposób zgodny
z jego zdolnociami,153 praw dziecka do wyra¿ania swoich pogl¹dów,154
z uwzglêdnieniem jego wieku i stopnia dojrza³oci155 oraz praw do korzystania
z wolnoci poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji, w formie ustnej, pisemnej, za pomoc¹ druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem ka¿dego innego rodka przekazu zgodnie z wyborem dziecka.156
Korzystanie przez dziecko z tych wolnoci mo¿e podlegaæ  w myl Konwencji  ograniczeniom przewidzianym przez prawo, b¹d w celu ochrony
bezpieczeñstwa publicznego, porz¹dku publicznego, publicznego zdrowia
i moralnoci, a tak¿e podstawowych praw i wolnoci innych osób.157
Konwencja podkrela, ¿e pañstwa powinny zadbaæ o otwartoæ i dostêpnoæ nauki poprzez rozwijanie sieci szkolnictwa, uszanowanie swobód osób
i instytucji w zakresie tworzenia i prowadzenia szkó³ wraz z poszanowaniem
idea³u wychowawczego oraz przestrzeganiem minimalnych standardów edukacyjnych zatwierdzonych przez pañstwo.158
W Uwagach Ogólnych Komitetu Praw Dziecka, dotycz¹cych ogólnych
rodków urzeczywistniania Konwencji Praw Dziecka istnieje zapis, i¿ w kwestii urzeczywistniania praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych Konwencja obliguje pañstwa do podjêcia rodków dostêpnych w danym pañstwie
w maksymalnym zakresie,159 nadania realnoci prawom dzieci oraz zapewnienia dzieciom ochrony i opieki koniecznej dla ich dobrobytu, bior¹c pod
uwagê prawa i obowi¹zki rodziców.160 W sytuacji braku zasobów  zdaniem
Komitetu  istnieje koniecznoæ wprowadzania koncepcji postêpowego urzeczywistniania praw, bior¹c pod uwagê wspó³dzia³anie miêdzynarodowe.161
Komitet jest zdania, i¿ pañstwa winny wprowadzaæ w³aciw¹ politykê, programy, tworzyæ odpowiednie s³u¿by, powo³ywaæ organy do spraw dzieci,
w tym rzeczników stoj¹cych na stra¿y realizacji i ochrony ich praw.162
Sporód standardów europejskich, obowi¹zuj¹cych w polskiej szkole, podejmuj¹cych problem idea³u edukacyjnego i prawa do nauki, na uwagê zas³uguje Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci z 4 listopada 1950 r, ratyfikowana przez Polskê 19 stycznia
1993 r.,163 która wraz z Protoko³em I do Europejskiej Konwencji o Ochronie
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Ibidem, art. 14 pkt 1.
Ibidem, art. 14 pkt 2.
Ibidem, art. 12.
Ibidem, art. 12 pkt 1.
Ibidem, art. 13 pkt 1.
Ibidem, art. 13 pkt 2, 14 pkt 3.
Ibidem, art. 29 pkt 2.
Uwagi Ogólne nr 5(2003) Komitetu Praw Dziecka Ogólne rodki urzeczywistniania
Konwencji Praw Dziecka CRC/GC/2003/5, s. 2.
160 Ibidem, s. 3.
161 Ibidem, s. 4.
162 Ibidem, s. 5.
163 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci z 4 listopada 1950 r, w: Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284.
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Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci z 20 marca 1952 r., ratyfikowanym przez Polskê 10 padziernika 1994 r.164 , gwarantuje poszanowanie
praw i wolnoci dzieciom i ich rodziców. Konwencja powo³uj¹c siê na prawa
i wolnoci ujête w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka165 potwierdza
koniecznoæ realizacji praw cz³owieka i podstawowych wolnoci.166 Zakaz
tortur,167 prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego,168 wolnoæ
myli, sumienia i wyznania,169 wyra¿ania opinii170 zawarte w Konwencji
wraz z prawem do nauki, o którym mówi Protokó³ I171 , potwierdzaj¹ prawa
zawarte w dokumentach systemu uniwersalnego. Prawo do nauki, o którym
mówi art. 2 Protoko³u podkrela, ¿e nikt nie bêdzie nauki pozbawiony, za
wykonuj¹c funkcje edukacyjne, pañstwa winny szanowaæ prawo rodziców do
zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich w³asnymi przekonaniami
religijnymi i filozoficznymi.
Zdaniem Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, postanowienia art. 2
Protoko³u I stosuje siê do wszelkich funkcji pañstwa w zakresie wychowania
i nauczania wraz ze zobowi¹zaniem pañstwa do poszanowania przekonañ
religijnych i filozoficznych rodziców w ramach pañstwowego programu edukacyjnego.172 W zakres kompetencji pañstwa wchodzi ustalenie i zaplanowanie pañstwowych programów edukacyjnych oraz nauczania o charakterze religijnym lub filozoficznym w sposób zgodny z oczekiwaniami rodziców
dzieci.173
Trybuna³ jest zdania, ¿e postanowienie art 2 Protoko³u implikuje w sobie
zobowi¹zanie pañstwa do wype³niania funkcji w zakresie wychowania i nauczania oraz przekazywania wiedzy w sposób obiektywny, krytyczny i pluralistyczny, bowiem obowi¹zkiem pañstwa jest poszanowanie przekonañ religijnych i filozoficznych rodziców oraz zakaz indoktrynacji.174 Zapewnienie
pluralizmu w edukacji jest istotne dla zachowania demokratycznego spo³eczeñstwa,175 gdy¿ postanowienie art 2 Protoko³u I ma na celu zapobieganie
164 Protokó³ Nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci z 20 marca 1952 r., w: Dz. U. z 1995 r. nr 36 poz. 175.
165 Preambu³a Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci.
166 Ibidem.
167 Ibidem, art. 3.
168 Ibidem, art. 8.
169 Ibidem, art. 9.
170 Ibidem, art. 10.
171 Art. 2 Protoko³u Nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci.
172 Sprawa Kjeldsen, Busk Madsen i Pedersen przeciwko Danii, wyrok z dnia 7 grudnia
1976 r., pkt 51,w: T. Jasudowicz, Wolnoæ religii. Wybór materia³ów. Dokumenty. Orzecznictwo, Toruñ 2001, s. 195.
173 X. i Y. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Skarga nr 7527/76  Decyzja z 5 lipca
1977 DR11, s. 147 i n.
174 Ibidem.
175 40 Matek przeciwko Szwecji. Skarga nr 6853/74  Decyzja z 9 marca 1977, DR 9,
s. 27 i nast., w: T. Jasudowicz, op. cit., s. 196.
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indoktrynacji dzieci oraz propagandzie ideologicznej, której rodzice nie akceptuj¹. Metody dyscyplinarne oraz inne rodki praktyczne, dotycz¹ce administrowania szko³¹, nie dotycz¹ religijnych czy filozoficznych przekonañ
dziecka.176
Trybuna³ potêpiaj¹c nawet drobne formy karcenia cielesnego,177 podkrela koniecznoæ stosowania rodków dyscyplinarnych, pozbawionych nadu¿yæ
i przemocy wobec dzieci.178 Kwestia wymierzania kar cielesnych w szko³ach
powinna byæ zbadana dog³êbnie gdy¿  zdaniem Trybuna³u  jest to zagadnienie z³o¿one i nie zawsze mo¿e byæ rozwa¿ane na podstawie art. 2 Protoko³u I, zwa¿ywszy, i¿ w niektórych pañstwach wymierzanie kar cielesnych
stanowi nadal czêæ polityki edukacyjnej.179 Trybuna³ podkrela, i¿ w okolicznociach, w których pañstwo zapewnia i organizuje przymusow¹ naukê,
ponosi ono odpowiedzialnoæ za postêpowanie w³adz szkolnych, a tak¿e nauczycieli, w szczególnoci za za wymierzanie kar cielesnych tam, gdzie
stanowi to czêæ polityki edukacyjnej.180 Trybuna³ podkreli³, i¿ wychowanie
dzieci stanowi sumê dzia³añ, poprzez które doroli d¹¿¹ do wdro¿enia swych
wierzeñ, obyczajów i innych wartoci.181
Standardem europejskim obowi¹zuj¹cym polsk¹ owiatê, zawieraj¹cym
gwarancje uzupe³niaj¹ce prawo dziecka do nauki nale¿¹ postanowienia Europejskiej Karty Socjalnej z 18 padziernika 1961 r., ratyfikowanej przez
Polskê w 1997 r.182 Karta zawiera regulacje dotycz¹ce praw dzieci i m³odzie¿y do ochrony, ustalaj¹c wiek piêtnastu lat jako minimalny dopuszczaj¹cy do
zatrudnienia dziecka, z wyj¹tkiem prac lekkich, nieszkodliwych dla zdrowia,
moralnoci lub nauki;183 podkrela koniecznoæ zapewnienia, by osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi szkolnemu by³y zatrudniane w pracy umo¿liwiaj¹cej im
pe³ne korzystanie z edukacji184 , oraz ¿eby osobom zatrudnionym poni¿ej
osiemnastego roku ¿ycia przys³ugiwa³ roczny urlop p³atny.185 Karta dostrzega koniecznoæ specjalnej ochrony dzieci i m³odzie¿y przed niebezpieczeñstwami fizycznymi i moralnymi, na jakie dzieci i m³odzie¿ mog³yby byæ
nara¿one, podkrelaj¹c w szczególnoci ochronê przed niebezpieczeñstwami,
176 Grace Campbell przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Skarga nr 7511/76  Decyzja
z 15 grudnia 1977 DR 12, s. 49 i nast., w: Ibidem, s. 5455.
177 Seven individuals v. Sweden, Adm. Dec., 13 May 1982, w: T. Jasudowicz, Prawa
rodziny. Prawa w rodzinie w wietle standardów miêdzynarodowych. Orzecznictwo Strasburskie, Toruñ 1999, s. 125.
178 Ibidem.
179 Grace Campbell przeciwko Zjednoczonemu Królestwu..., s. 5859.
180 J. Y. Cosans i J. S. Cosans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Decyzja z 15 grudnia 1977, DR 12, s. 140 i nast., s. 148150, w: T. Jasudowicz, Wolnoæ religii, s. 203.
181 G. Cohen  Jonatan, La Convention Européenne des Droits de lHomme, Paris
1989, s. 498.
182 Europejska Karta Socjalna z 18 padziernika 1961 r., w: Dz. U. z dnia 29 stycznia
1999r., Nr 8, poz. 67.
183 Ibidem, art. 7 pkt 1.
184 Ibidem, art. 7 pkt 3.
185 Ibidem, art. 7 pkt 7.
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wynikaj¹cymi bezporednio b¹d porednio z ich pracy.186 Zgodnie z orzecznictwem Komitetu Niezale¿nych Ekspertów, ochrona dzieci dotyczy niebezpieczeñstw wynikaj¹cych z pracy187 oraz wszelkich niebezpieczeñstw fizycznych i moralnych, na jakie dzieci i m³odzie¿ mog³yby byæ nara¿one.188
Podejmuj¹c próbê porównania postanowieñ dotycz¹cych idea³u mo¿na
dostrzec bogactwo norm standardów europejskich i systemu uniwersalnego.
Zwa¿ywszy, i¿ transformacja ustrojowa 1989 r. przeobrazi³a pojêcie idea³u,
a reformy szkolnictwa osi¹ga³y w kolejnych fazach ró¿ne stadia rozwoju,
w³adze owiatowe zobligowane zosta³y do stopniowego wprowadzania nowych kierunków polityki szkolnej, zwi¹zanych z eliminacj¹ politycznej i ideologicznej indoktrynacji, wdra¿aniem nowatorskich programów nauczania,
innowacji pedagogicznych oraz uszanowaniem praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami.189 Na uwagê zas³uguje istotna
rola Kocio³a katolickiego, posiadaj¹cego w Polsce szczególn¹ pozycjê i znacz¹cy wp³yw na ¿ycie spo³eczne i nauczanie religijne m³odych Polaków.190 Wa¿ne
zadanie Kocio³a uwarunkowane jest zarówno wzglêdami historycznymi, jak
i faktem, i¿ oko³o 90 % polskiego spo³eczeñstwa to katolicy,191 a wychowanie
religijne kojarzy siê z patriotyzmem, odwag¹ i mi³oci¹ do ojczyzny.
Zdaniem Komitetu Praw Cz³owieka, problematyka praw cz³owieka widoczna jest w polskim szkolnictwie;192 na lekcjach religii nie wystêpuje zjawisko faworyzowania wyznañ;193 znamiona pewnej dyskryminacji dotycz¹
tylko wprowadzania dni wolnych od zajêæ szkolnych w wiêta;194 dyscyplina
szkolna stosowana jest zgodnie z ludzk¹ godnoci¹ dziecka, jednak skuteczn¹ egzekucjê przepisów zakazuj¹cych stosowania kar cielesnych w szko³ach
winno wzmocniæ  zdaniem Komitetu  zwiêkszenie roli nadzoru pedagogicznego. Komitet podkrela, i¿ niezbêdne jest w szko³ach objêcie nadzorem
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wyeksponowanie problematyki przestrzegania praw ucznia, konsekwencje w przypadku nieusuniêcia przez dyrektora uchybieñ, do¿ywianie g³odnych dzieci
w szkole w celu zapewnienia im prawid³owych warunków rozwoju,195 dofinansowywanie podrêczników szkolnych dla dzieci niewidomych b¹d s³abos³ysz¹cych,196 w³aciwa realizacja programu medycyny szkolnej,197 wprowadzenie
edukacji seksualnej w szko³ach wraz z profilaktyk¹ przemocy w rodzinie
186
187

Ibidem, art. 7 pkt 10.
Conclusions I, s. 41., w: T. Jasudowicz, Prawa rodziny  prawa w rodzinie w systemie Europejskiej Karty Socjalnej. Orzecznictwo Komitetu Niezale¿nych Ekspertów, Toruñ
1999, s. 180.
188 Conclusions XII1, s. 135., w: ibidem, s. 192.
189 Wielka Encyklopedia PWN, Tom 21, Red: J. Wojnowski, Warszawa 2004, s. 456.
190 Realizacja..., s. 116117.
191 Ibidem, s. 117.
192 Ibidem, s. 26.
193 Ibidem, s. 122.
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i przemocy seksualnej wobec dzieci,198 w tak¿e opracowywanie programów
dotycz¹cych wychowania i profilaktyki dzieci i m³odzie¿y.199
Reasumuj¹c, elementy idea³u zwi¹zane zarówno z dostêpnoci¹, wydolnoci¹, akceptowalnoci¹, jak i adaptowalnoci¹ zauwa¿alne s¹ w systemie
polskiej owiaty, jednak koniecznoæ udoskonalania, ci¹g³ego wzbogacania
standardów edukacyjnych w imiê przyjêtych idea³ów wolnoci i demokracji
oraz rozwi¹zañ dotycz¹cych dyscypliny i bezpieczeñstwa w szko³ach stymuluj¹ do podejmowania dalszych dzia³añ. Idea³ zwi¹zany z pluralistyczn¹ wizj¹ przysz³oci, otwarty na rozwój winien korelowaæ z bezpieczeñstwem ekonomicznym, z pozycj¹ spo³eczn¹ i materialn¹ rodzin, dostêpem do edukacji
wszystkich bez ró¿nicy, walk¹ z przemoc¹, mobbingiem, agresj¹ i uzale¿nieniami wród dzieci i m³odzie¿y, walk¹ z niedo¿ywieniem dzieci i dba³oci¹
o ich zdrowie. Niew³aciwy rozwój bowiem obni¿a szanse edukacyjne,200
a tym samym ogranicza mo¿liwoci pe³nego rozwoju osobowoci.
Warto w tym miejscu wspomnieæ o koniecznoci wdra¿ania miêdzynarodowo ustalonych celów edukacji, gdy¿ pewne elementy rozwoju, widoczne w polskiej owiacie, nie wystarcz¹ do udwigniêcia ciê¿aru wychowania m³odego
pokolenia Polaków w duchu poszanowania praw cz³owieka, poczucia to¿samoci narodowej i patriotyzmu. Porównuj¹c na przestrzeni lat ewolucjê idea³u,
mo¿na z powodzeniem wspomnieæ o swego rodzaju rewolucji pocz¹wszy od
systemu socjalistycznego Antoniego Makarenki, a skoñczywszy na dzisiejszym
zarysie idea³u demokratycznego, funkcjonuj¹cego w polskim szkolnictwie. Widoczny jest postêp, ma³ymi kroczkami gonimy Europê mimo i¿ funkcjonujemy
w niej od zawsze, nie dane nam by³o czuæ siê Europejczykami. ¯elazna kurtyna bowiem zmieni³a wiele w polskiej mentalnoci, przeobrazi³a polskie spo³eczeñstwo na d³ugie lata, izoluj¹c je od postêpowych rozwi¹zañ. Konieczne jest
zatem nadrobienie strat, wyzbycie siê zakorzenionych w narodzie kompleksów
i chocia¿ zmiany s¹ widoczne, jest jeszcze wiele do zrobienia w polskiej owiacie, w dostosowaniu naszego systemu do norm europejskich.
TITLE: IDEALS OF EDUCATION IN POLAND AFTER SECOND
WORLD WAR  EVOLUTION OR REVOLUTION?
Key words: communist ideology, political transformation, pluralism. aims of education, ideal
educational, right to education, childrens rights.
Summary
The historical evolution of the ideal of educational reform was accompanied by her Polish
Peoples Socialist Republic of stereotypes and Polish, which since 1989 operates as a democratic country. The interpretation of the concept of the ideal, educational methods, content, forms
198
199
200

Ibidem, s. 144145.
Ibidem, s. 145.
Ibidem, s. 141.
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and educational goals adopted by the Polish pedagogy in different periods of history has
become a major problem in both the quasi-totalitarian society with influence of ideological
doctrine of the Association of Soviet Socialist Republics, as well as a democratic society where
the dignity of each man has become a universally applicable. Rejecting pluralism in education
sciences closely related to the pedagogy of the socialist system as the only legitimate knowledge about the upbringing of a totalitarian society led to isolation, the effects are visible today.
The need to make up for losses in the adaptation of our education system to European
standards is a priority for the Polish education. Perfection teaching in the Polish school has
evolved, even though the building blocks are slightly visible.
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Og³oszenie niepodleg³oci przez Kosowo sta³o siê powa¿nym problemem
z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego. O powadze sytuacji wiadcz¹
rozbie¿noci w ocenie tego aktu przez najwa¿niejszych aktorów areny miêdzynarodowej, co w efekcie doprowadzi³o do decyzji Zgromadzenia Ogólnego
NZ o wystosowaniu wniosku o udzielenie opinii doradczej przez MTS. Trybuna³ mia³ udzieliæ odpowiedzi na pytanie: Czy jednostronna deklaracja niepodleg³oci og³oszona przez Tymczasowe Instytucje Samorz¹du Kosowa jest
zgodna z prawem miêdzynarodowym?1. 22 lipca 2010 r. Trybuna³ wyda³
opiniê w tej kwestii  jak siê jednak okaza³o, nie rozwia³a ona w¹tpliwoci,
prawnych zwi¹zanych z badanym przypadkiem. Trybuna³ postanowi³ bowiem  dosyæ sztucznie  ograniczyæ zakres odpowiedzi, nie poruszaj¹c niezwykle istotnych kwestii zwi¹zanych chocia¿by z problemem pañstwowoci
Kosowa, statusem prawnym instytucji remedial secession czy konsekwencjami uznania Kosowa za pañstwo. Jak siê zatem wydaje, Trybuna³ straci³
wspania³¹ okazjê, ¿eby wypowiedzieæ siê na temat wspó³czesnej sytuacji tych
niezwykle kontrowersyjnych instytucji2, badaj¹c jedynie stosowne dokumenty oraz normy ogólne prawa miêdzynarodowego w poszukiwaniu zakazu
deklaracji niepodleg³oci. W swej konkluzji Trybuna³ uzna³ tego typu akt za
dzia³anie faktyczne, które nie by³o sprzeczne z prawem miêdzynarodowym
ani z Rezolucj¹ 1244 RB, ani z ramami konstytucyjnymi og³oszonymi przez
UNMIK (Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie). Bior¹c jednak pod uwagê fakt, ¿e powy¿sza opinia nie
1
2

<http://www.icj-cij.org/docket/files/141/14797.pdf>, dostêp: 18 maja 2010 r.
Por. deklaracjê Sêdziego Bruno Simmy do omawianej opinii doradczej, <http://
www.icj-cij.org/docket/files/141/15993.pdf>, dostêp: 20 listopada 2010 r.
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rozstrzyga problemu sytuacji prawnej Kosowa (mimo deklaracji niepodleg³oci najwy¿sz¹ w³adz¹ w Kosowie pozostaje UNMIK  wobec braku kolejnej
rezolucji Rady Bezpieczeñstwa) ci¹gle zasadne wydaj¹ siê rozwa¿ania dotycz¹ce Kosowa.
Jak siê wydaje, aby zmierzyæ siê z powy¿szym problemem, nale¿y: rozwa¿yæ treæ dokumentów miêdzynarodowych reguluj¹cych sytuacjê Kosowa
przed deklaracj¹ niepodleg³oci; oceniæ secesjê z punktu widzenia ogólnych
regu³ prawa miêdzynarodowego; przeanalizowaæ przypadki uznania Kosowa
przez poszczególne pañstwa, a tak¿e znaczenie uznania w tym konkretnym
przypadku. Istotna bêdzie równie¿ odpowied na pytanie, czy przypadek
Kosowa mo¿na traktowaæ jako precedens, wytyczaj¹cy pewn¹ now¹ liniê
postêpowania, czy przeciwnie, jest to, jak chcieliby tego przedstawiciele
w³adz Stanów Zjednoczonych  a unique case.

1. Ocena rezolucji 1244
Po jednostronnym ataku wojsk NATO na Jugos³awiê w 1999 r. Rada
Bezpieczeñstwa NZ postanowi³a efektywnie partycypowaæ w rozwi¹zaniu
problemu kosowskiego3. Ramowy program dzia³añ w tej kwestii zosta³ zawarty w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeñstwa z 10 czerwca 1999 r. Ze wzglêdu na wi¹¿¹c¹ moc rezolucji RB podejmowanych w ramach rozdzia³u VII
Karty NZ4, postanowienia omawianego dokumentu sta³y siê niezwykle istotne po og³oszeniu niepodleg³oci przez Kosowo. Serbia oraz Rosja zajê³y stanowisko, i¿ Kosowo nie mo¿e dokonaæ secesji bez zgody Serbii, co wynika
jasno z zapisów rezolucji 1244, chroni¹cych integralnoæ terytorialn¹ wspomnianego pañstwa. Czêæ autorów jest jednak odmiennego zdania, wskazuj¹c, ¿e zastrze¿enia dotycz¹ce integralnoci terytorialnej Serbii znajduj¹ siê
jedynie w preambule powy¿szej rezolucji, nie za we w³aciwym tekcie.5 Co
wiêcej, MTS w opinii doradczej odniós³ siê bezporednio do powy¿szej kwestii
staj¹c na stanowisku, i¿ zasada integralnoci terytorialnej dotyczy jedynie
podmiotów, które s¹ pañstwami6, nie za grup ludnoci, d¹¿¹cych do utworzenia nowego pañstwa.
3 Skoro veto dwóch sta³ych cz³onkowie RB  Rosji oraz Chin nie wystarczy³o, ¿eby
zatrzymaæ zbrojn¹ interwencjê (choæ dziêki temu akcja nie by³a przeprowadzona w trybie
Rozdzia³u VII Karty NZ), pañstwa te chcia³y mieæ wp³yw na dalszy bieg wydarzeñ w tym
regionie.
4 Wynika to z brzmienia art. 25 Karty NZ; zob. W. Czapliñski, A. Wyrozumska, Prawo
miêdzynarodowe publiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 127.
5 Ch. Borgen, Kosovos Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and
Recognition, ASIL Insights, 2008, nr 2, vol. 12, <http://www.asil.org/insights080229.cfm>,
dostêp: 1 maja 2010 r.; J. Cerone, The Legality and Legal Effect of Kosovos Purported
Secession and Ensuing Acts of recognition, Annals of the Faculty of Law in Belgrade
 International Edition, 3, 2008, s. 68.
6 Par. 80 Opinii Doradczej MTS, <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf>,
dostêp: 20 listopada 2010 r.
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Rzeczywicie, w tekcie preambu³y rezolucji 1244 Rada Bezpieczeñstwa
potwierdza uznanie wszystkich pañstw cz³onkowskich dla suwerennoci
i integralnoci terytorialnej Federalnej Republiki Jugos³awii a tak¿e innych
pañstw regionu7. Jednak¿e odniesienie do wspomnianej regu³y mo¿na odnaleæ tak¿e w tekcie g³ównym rezolucji. Paragraf pierwszy stanowi bowiem:
Rada Bezpieczeñstwa postanawia, ¿e polityczne rozwi¹zanie kryzysu kosowskiego bêdzie bazowa³o na ogólnych zasadach zawartych w Aneksie 1
oraz w póniej ustalonych zasadach i innych koniecznych elementach
w Aneksie 2. W obu aneksach znajduj¹ siê jasne odniesienia do zasady
integralnoci terytorialnej.8 Zatem, jak wskazuje Milo Jovanoviæ, Aneksy 1
i 2 zawieraj¹ zasady, które stanowi¹ bazê do rozwi¹zania problemu kosowskiego9.
Odnosz¹c siê do konkluzji MTS w sprawie podmiotów, których dotyczy
omawiana zasada warto mieæ jednak na uwadze rozbie¿noci w ocenie tego
problemu wród prawników miêdzynarodowych, o czym mo¿e wiadczyæ
choæby opinia odrêbna sêdziego Koromy.10
Powa¿ne kontrowersje budzi kwestia, czy rezolucja 1244 wskazuje sposób rozwi¹zania kryzysu kosowskiego, a wiêc, czy dopuszcza mo¿liwoæ secesji Kosowa bez zgody Serbii. W tej materii najwiêkszy problem rodzi interpretacja paragrafu jedenastego omawianej rezolucji. Poród g³ównych celów
cywilnej administracji odnajdujemy tam promocje ustanowienia, zmierzaj¹cej do ostatecznego porozumienia, znacznej autonomii i samorz¹du w Kosowie, z pe³nym uwzglêdnieniem Aneksu 2 oraz porozumieñ z Rambouillet
(S/l 999/648), a tak¿e wspomagania procesu politycznego maj¹cego na celu
okrelenie przysz³ego statusu Kosowa, z uwzglêdnieniem porozumieñ z Rambouillet (S/l 999/648).
U¿ycie zwrotów przysz³y status czy ostateczne porozumienie (wyranie oddzielone od zwrotu znaczna autonomia i samorz¹d11) mog¹ sugerowaæ, ¿e droga do oderwania siê Kosowa od Serbii jest otwarta. Takie te¿
stanowisko zajê³a Unia Europejska w pisemnym memorandum dotycz¹cym
wys³ania do Kosowa misji UELEX12. Powy¿sz¹ tezê wspiera przywo³anie
przez rezolucjê porozumieñ z Rambouillet i to w wersji niezaakceptowanej
7 Tekst rezolucji 1244 dostêpny na stronie: <http://www.nato.int/Kosovo/docu/
u990610a.htm>, dostêp: 18 maja 2010 r.
8 I tak np. Aneks 1, jako jedn¹ z g³ównych zasad wskazuje polityczny proces prowadz¹cy do ustanowienia tymczasowego ramowego porozumienia zapewniaj¹cego istotny samorz¹d dla Kosowa, z pe³nym uwzglêdnieniem porozumienia z Rambouillet oraz zasad
suwerennoci i integralnoci terytorialnej Federalnej Republiki Jugos³awii oraz innych
krajów regionu, a tak¿e rozbrojenia Armii Wyzwolenia Kosowa.
9 M. Jovanoviæ, Recognition of Kosovo Independence as a Violation of International
Law, Annals of the Faculty of Law in Belgrade  International Edition, 3, 2008, s. 137.
10 <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15991.pdf>, dostêp: 22 listopada 2010 r.; wart
odnotowania jest fakt, ¿e zastrze¿enie poszanowania integralnoci terytorialnej w wielu dokumentach miêdzynarodowych wystêpuje w ustêpach powiêconych zasadzie samostanowienia, co wyranie implikuje jej obowi¹zywanie równie¿ w odniesieniu do ruchów secesyjnych.
11 M. Jovanoviæ, op. cit., s. 138.
12 Zob. Ch. Borgen, op. cit.
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przez Serbiê. Przes¹dza o tym do³¹czenie do tekstu Rambouillet accords
odniesienia (S/l 999/648); jest to sytuacja wielce kontrowersyjna, bowiem jak
wskazuje Panayotis G. Haritos, powy¿sze odniesienie zosta³o dodane w ostatniej chwili i nie wystêpuje po zwrocie Rambouillet accords w artykule 8
Aneksu 2 Rezolucji 124413. Aneks 2 powsta³ na bazie porozumienia z Belgradu z 3 czerwca 1999 r., które nie zawiera³o ultimatum postawionego przez
Grupê Kontaktow¹, wystêpuj¹cego pod tytu³em Tymczasowe porozumienie
dla pokoju i samorz¹du w Kosowie (dodanego do zwrotu Rambouillet accords
w³anie w formie numeru porz¹dkowego S/l 999/648)14.
Serbia nie chcia³a zaakceptowaæ powy¿szego rozwi¹zania, gdy¿ wi¹za³o
siê to m.in. z przyzwoleniem na swobodne poruszanie siê si³ NATO po ca³ym
terytorium Serbii (rozdzia³ 7, aneks B, artyku³ 8), a tak¿e przewidywa³o
miêdzynarodow¹ konferencjê, która w trzy lata po wejciu w ¿ycie omawianego ultimatum okreli mechanizm ostatecznego rozwi¹zania kryzysu, bior¹c pod uwagê wolê ludnoci Kosowa (rozdzia³ 8, artyku³ 1, punkt 3)15. Bez
dopisania numeru porz¹dkowego powy¿szego ultimatum jasne by³o, ¿e pod
pojêciem Rambouillet accords by³y rozumiane jedynie faktyczne, zgodne stanowiska zainteresowanych stron. Prof. Haritos u¿ywa mocnych s³ów stwierdzaj¹c, ¿e dzia³anie delegacji Francji, która postulowa³a dopisanie omawianego numeru jest pogwa³ceniem bardzo istotnej zasady prawa miêdzynarodowego  zasady dobrej wiary16. Na pewno wypada przychyliæ siê do zdania, i¿ trudno nazwaæ porozumieniem akt, na który nie zgadza siê jedna ze
stron.
Pomijaj¹c jednak okolicznoci zwi¹zane z w³¹czeniem ultimatum w ramy
rezolucji 1244  sta³o siê to faktem, który wi¹¿e siê z pewnymi konsekwencjami. Jak wskazuje Piotr Daranowski, zawarcie porozumieñ z Rambouillet
w omawianej rezolucji pokazuje jasno, ¿e perspektywa niepodleg³oci Kosowa nie by³a wykluczona w 1999 roku17. Pojawiaj¹ siê tu jednak dwa problemy: po pierwsze Kosowo og³osi³o niepodleg³oæ pomijaj¹c koniecznoæ przeprowadzenia miêdzynarodowej konferencji, która mia³a ustaliæ mechanizmy
prowadz¹ce do tego rozstrzygniêcia, co by³o niezgodne z postanowieniami
Tymczasowego porozumienia dla pokoju i samorz¹du w Kosowie; po drugie
zarówno w treci powy¿szego ultimatum, jak i w wielu miejscach rezolucji
jest mowa o porozumieniu, zatem konieczna jest zgoda wszystkich zainteresowanych stron  jak wiadomo, Serbia nie uzna³a deklaracji niepodleg³oci
Kosowa. Co wiêcej przywo³any wczeniej paragraf jedenasty rezolucji 1244
13
14

Zob. M. Jovanoviæ, op. cit., s. 139.
Tekst porozumienia dostêpny na stronie: <http://www.barder.com/politics/international/kosovo/>, dostêp: 18 maja 2010 r.
15 Przy mia¿d¿¹cej przewadze ludnoci pochodzenia albañskiego w³adze Serbii zdawa³y
sobie sprawê, jaki bêdzie wynik wspomnianego plebiscytu.
16 M. Jovanoviæ, op. cit., s. 139.
17 P. Daranowski, Uznanie niepodleg³oci Kosowa  usankcjonowanie precedensu [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Jana Bia³ocerkiewicza, t. 2, pod red. T. Jasudowicza
i M. Balcerzaka, TNOiK Dom Organizatora, Toruñ 2009, s. 629630.
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mówi o pe³nym uwzglêdnieniu nie tylko porozumieñ z Rambouillet, ale tak¿e
Aneksu 2, który mówi o politycznym procesie, prowadz¹cym do osi¹gniêcia
istotnego samorz¹du Kosowa z pe³nym uwzglêdnieniem zasad suwerennoci
i integralnoci terytorialnej Federalnej Republiki Jugos³awii.
MTS, rozwa¿aj¹c powy¿sz¹ kwestiê, dochodzi do odmiennych wniosków.
W paragrafie 114 Trybuna³ stwierdza, ¿e Rezolucja 1244 nie zawiera ¿adnych ustaleñ dotycz¹cych ostatecznego statusu Kosowa ani mechanizmów
prowadz¹cych do rozwi¹zania tego problemu.18 Bior¹c pod uwagê omawian¹
ju¿ treæ porozumieñ z Rambouillet, taka konkluzja nie wydaje siê uprawniona.
W najlepszym wiêc razie mo¿na powiedzieæ, i¿ rezolucja 1244 nie przes¹dza, czy secesja Kosowa by³a dozwolona, czy zabroniona19, co mo¿e wynikaæ
z niejasnych, a czasem nawet sprzecznych sformu³owañ zawartych w tekcie.
Bli¿sza jednak intencjom autorów wydaje siê byæ teza, ¿e rezolucja 1244
mia³a zmierzaæ ostatecznie do ustanowienia samorz¹du i przyznania znacznej autonomii Kosowu w ramach Federacyjnej Republiki Jugos³awii20.
wiadczy o tym kilka argumentów. Po pierwsze w preambule, jak i w czêci
materialnej rezolucji wielokrotnie jest mowa o poszanowaniu integralnoci
terytorialnej FRJ. Po drugie, jak wskazuje M. Jovanoviæ, artyku³ czwarty
rezolucji przewidywa³ powrót wojsk i policji jugos³owiañskiej na terytorium
Kosowa w celu m.in. wspó³pracy z si³ami miêdzynarodowymi czy kontroli
wa¿niejszych przejæ granicznych21. Powy¿sze rozwi¹zanie (co interesuj¹ce,
nigdy nie wprowadzone w ¿ycie), przywracaj¹ce pewne aspekty suwerennoci Jugos³awii nad Kosowem zawiera³a w sobie, jak siê wydaje, domniemanie
zamiaru utrzymania jednoci terytorialnej Jugos³awii.
Nastêpnie nale¿y spojrzeæ na zachowanie Rady Bezpieczeñstwa po og³oszeniu deklaracji niepodleg³oci Kosowa. Na sesji zwo³anej niezw³ocznie po
wspomnianym akcie RB nie potrafi³a dojæ do porozumienia w sprawie wydania nowych instrukcji  nie przyjêto nowej rezolucji zastêpuj¹cej akt 1244.
Wyp³ywa z tej sytuacji jasny wniosek  cz³onkowie RB nie uznali jednog³onie, ¿e spe³nione zosta³y cele postawione przed spo³ecznoci¹ miêdzynarodow¹ w zwi¹zku z Kosowem. Og³oszenie niepodleg³oci nie zosta³o zatem przyjête za ostateczne porozumienie, a rezolucja 1244 nie utraci³a mocy
prawnej.
Warto podkreliæ, i¿ nawet gdyby rezolucja 1244 nie wyklucza³a niepodleg³oci Kosowa, powinna ona byæ uzyskana w zgodzie z postanowieniami
omawianego aktu, co nie mia³o miejsca.
18
19

<http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf>, dostêp: 25 listopada 2010 r.
Tak: Ch. Borgen, op. cit., takie jest tak¿e stanowisko Wielkiej Brytanii, które Colin
Warbrick streszcza fraz¹ co nie jest w jasny sposób zabronione, jest dozwolone, a nie ma
nic [ ] w rezolucji 1244, co wyklucza³oby niepodleg³oæ; C. Warbrick, Kosovo: The Declaration of Independence, International and Comparative Law Quarterly, 57, 2008, s. 688.
20 Do takich wniosków dochodzi prof. Warbrick, a tak¿e prof. Tomuschat; zob. C. Warbrick, op. cit., s. 685, 686.
21 M. Jovanoviæ, op. cit., s. 138.
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2. Deklaracja niepodleg³oci Kosowa jako akt secesji?
Wiêkszoæ autorów jest obecnie zgodna odnonie do istnienia pañstwowoci Kosowa. Problematyczna jednak ci¹gle pozostaje kwestia uzasadnienia
powy¿szego stanu, a wiêc odnalezienia norm b¹d instytucji w prawie miêdzynarodowym, które potwierdz¹ i udowodni¹ tak¹ tezê. Niestety Opinia Doradcza MTS nie udziela odpowiedzi na powy¿sze pytanie. Jak siê wydaje dwie
mo¿liwoci zas³uguj¹ na uwagê w zwi¹zku z t¹ materi¹. Po pierwsze niepodleg³oæ Kosowa jest wykonaniem prawa do samostanowienia w drodze remedial
secession. Po drugie Kosowo oderwa³o siê od Serbii w drodze secesji de facto.
2.1. Secesja Kosowa jako wykonanie prawa do samostanowienia
Jedynym pewnym i akceptowanym przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹
sposobem okrelenia strony podmiotowej zasady samostanowienia jest kryterium terytorialne22. Kosowo z pewnoci¹ nie mo¿e byæ zakwalifikowane jako
terytorium mandatowe, powiernicze czy niesamodzielne zgodnie ze znaczeniem, jakie tym terminom nadaj¹ rezolucje ONZ. Tak¿e Komisja Badintera
nie uzna³a terytorium Kosowa jako uprawnionego do wykonania prawa do
samostanowienia. Co wiêcej wyranie wypowiedzia³a siê ona w sprawie Republiki Serbskiej, której sytuacja by³a praktycznie identyczna z sytuacj¹ Kosowa;
Komisja uzna³a, ¿e wspomniany region autonomiczny, jeli w ogóle ma prawo
do samostanowienia, jest to mo¿liwe jedynie w jego wewnêtrznym aspekcie23.
Jak siê wydaje, jedyn¹ koncepcj¹, zwi¹zan¹ z zasad¹ samostanowienia
i jednoczenie przystaj¹c¹ do okolicznoci zaistnia³ych w Kosowie, jest teoria
remedial secession. Do najistotniejszych prawnych przes³anek powy¿szej koncepcji Chris Borgen zalicza: istnienie ludu (w znaczeniu etnicznym); wyst¹pienie powa¿nych naruszeñ praw cz³owieka, których dopuci³o siê pañstwopoprzednik; uznanie, ¿e brak jest innych efektywnych metod rozwi¹zania sporu
na gruncie prawa krajowego oraz miêdzynarodowego24. Przy zaistnieniu powy¿szych przes³anek ³¹cznie secesja Kosowa mog³aby byæ uprawniona.
2.1.1. Czy Kosowarzy s¹ ludem?
Prawo miêdzynarodowe nie wypracowa³o jednolitej i powszechnie zaakceptowanej definicji ludu. Drog¹ negacji wykluczono jednak mniejszoci narodowe
i etniczne z krêgu grup uprawnionych do zewnêtrznego prawa do samostanowienia. Wniosek ten zosta³ przedstawiony ju¿ przez Komisjê Jurystów
22
23

Szerzej na ten temat: J. Crawford, op. cit., s. 124127.
Por. A. Pellet, The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A Second Breath
for the Self-Determination of Peoples, European Journal of International Law, 1992, 3.
<http://207.57.19.226/journal/Vol3/No1/art1213.pdf>, dostêp: 22 maja 2010 r.
24 Ch. Borgen, op. cit.

Niepodleg³e Kosowo, prawo miêdzynarodowe i prawa cz³owieka...

69

w sprawie Wysp Alandzkich, a tak¿e potwierdzony przez Komisjê Badintera
oraz liczne opinie wybitnych prawników miêdzynarodowych.
¯¹dania separatystyczne w Kosowie s¹ wysuwane przez ludnoæ albañsk¹, która stanowi zdecydowan¹ wiêkszoæ w tym regionie. W obrêbie Serbii
jednak stanowi ona bezspornie grupê zaliczan¹ do mniejszoci narodowych,
gdy¿ Albañczycy posiadaj¹ ju¿ swoje pañstwo narodowe. Jak siê zatem wydaje, na gruncie tradycyjnego pojmowania zasady samostanowienia pozycja
mniejszoci albañskiej by³aby zdecydowanie s³absza ni¿ choæby Czeczenów,
którzy nie posiadaj¹ swojego pañstwa25. Co wiêcej kosowscy Albañczycy zamieszkuj¹ terytorium, któremu nie przys³uguje prawo do samostanowienia. Zgodnie bowiem z praktyk¹ wypracowan¹ w toku rozpadu Zwi¹zku
Radzieckiego oraz Jugos³awii, jedynie cz³onom federacji przys³ugiwa³o wspomniane uprawnienie.
Jak zatem zauwa¿a Chris Borgen, przypadek Kosowa stanowi pewne
przesuniêcie w rozumieniu pojêcia lud, które powinno od teraz obejmowaæ
tak¿e homogeniczne enklawy etniczne, a nie jedynie, jak to by³o wczeniej,
kompletne etnicznie ludy26. Piotr Daranowski zwraca tak¿e uwagê na fakt,
i¿ pañstwowoæ Kosowa oznacza odejcie od badinterowskiego wzorca, który
przyznawa³ prawo do samostanowienia tylko cz³onom federacyjnym; obecnie
omawiane prawo obejmuje swym zakresem tak¿e inne jednostki administracyjne pañstwa27.
Powy¿szy przypadek wydaje siê potwierdzaæ teoretyczne za³o¿enia strony podmiotowej koncepcji remedial secession. Jeli bowiem wyst¹pi¹ dwie
pozosta³e przes³anki, konieczne do uruchomienia omawianej instytucji, wystarczy, ¿e pewna grupa ludnoci zamieszkuje daj¹ce siê wyodrêbniæ terytorium oraz jest jednolita etnicznie28. Zatem ze wzglêdu na wagê pozosta³ych
okolicznoci, tj. naruszeñ praw cz³owieka i braku mo¿liwoci rozwi¹zania
sporu w sposób inny ni¿ secesja, remedial secession stawia znacznie ni¿sze
wymagania odnonie do strony podmiotowej ni¿ tradycyjna koncepcja zasady
samostanowienia, wypracowana na gruncie dekolonizacji oraz rozpadu
pañstw federacyjnych.
2.1.2. Czy mia³y miejsce powa¿ne naruszenia praw cz³owieka?
W tym miejscu nale¿y rozwa¿yæ dwie kwestie: czy Kosowarzy dowiadczyli ograniczania ich prawa do wewnêtrznego samostanowienia oraz czy
byli poddani naruszeniom praw cz³owieka, zwi¹zanym z u¿yciem przemocy.
25 Takie by³o równie¿ stanowisko Komisji Jurystów, która w sprawie Wysp Alandzkich
stwierdzi³a, i¿ ludnoæ szwedzka omawianych wysp nie posiada tak silnego roszczenia jak
przyk³adowo Finowie, którzy odrywaj¹c siê od Zwi¹zku Radzieckiego objêli pañstwowoci¹
praktycznie ogó³ ludnoci fiñskiej.
26 Ch. Borgen, op. cit.
27 P. Daranowski, op. cit., s. 627628.
28 R. Pails, Self-Determination, the Use of Force and the International Law: an Analytical Framework, University of Tasmania Law Review, 20, 2001, s. 8384.
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Ograniczenie wewnêtrznego prawa do samostanowienia ludnoci Kosowa wi¹zane jest przede wszystkim z wprowadzeniem poprawek do konstytucji Serbii w marcu 1989 r.. Na takie dzia³ania w³adz serbskich mo¿na jednak
spojrzeæ z innej strony  zgodnie z nimi zniesiona zosta³a niespotykana
nigdzie indziej zale¿noæ decyzyjna pañstwa od jego obszarów autonomicznych, która de facto ogranicza³a wykonywanie suwerennoci Serbii nad ca³ym swym terytorium29. Nie oznacza³y one ca³kowitego zniesienia autonomii
Kosowa, która zosta³a jednak zawieszona w zwi¹zku z og³oszeniem w 1990 r.
przez parlament Kosowa niepodleg³oci. Czêæ autorów wskazuje, i¿ w³adze
Serbii zlikwidowa³y w tym czasie zupe³nie odrêbnoæ omawianego regionu,
a tak¿e stosowa³y masowe aresztowania i przeladowania ludnoci albañskiej30. Marek Waldenberg próbuje t³umaczyæ powy¿sze represje masowymi
demonstracjami ludnoci albañskiej oraz tworzeniem przez ni¹ odrêbnych
organów w³adzy, niezale¿nych od tych pañstwowych31. Ludnoæ albañska
bojkotowa³a pañstwowe szkolnictwo, s³u¿bê zdrowia, a tak¿e rezygnowa³a
z udzia³u w ¿yciu politycznym Serbii32. Milos Jovanoviæ wskazuje, ¿e z prawnego punktu widzenia nic nie sta³o na przeszkodzie, aby Albañczycy d¹¿yli
do osi¹gniêcia swoich celów poprzez udzia³ w demokratycznych wyborach
w ramach Serbii; jednak¿e jedynym politycznym celem elit kosowskich Albañczyków by³a pe³na niepodleg³oæ Kosowa33. Zatem ludnoæ Kosowa dobrowolnie rezygnowa³a ze swojego wewnêtrznego prawa do samostanowienia na
rzecz budowania nielegalnych, quasi-pañstwowych struktur. Mimo wprowadzania sporadycznych represji wobec takich dzia³añ, w³adze serbskie zasadniczo tolerowa³y powy¿szy stan rzeczy, czego przyk³adem mo¿e byæ brak
interwencji podczas wyborów do parlamentu Republiki Kosowa34. Jest to
jednak tylko jedna z mo¿liwych interpretacji35, czêæ autorów zwraca bowiem uwagê na fakt, i¿ Albañczycy byli w tym czasie masowo usuwani
z pracy na ogromn¹ skalê, a tak¿e poddawani masowym aresztowaniom36.
Kolejn¹ kwesti¹, poddan¹ pod rozwagê w tym podrozdziale, jest sprawa
powa¿nych naruszeñ praw cz³owieka, zwi¹zanych z u¿yciem si³y. Jak siê
wydaje, pod³o¿em do rozwa¿añ na ten temat powinien byæ problem z porozu29 M. Waldenberg, Rozbicie Jugos³awii: od separacji S³owenii do wojny kosowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 282283; M. D. Lukoviæ, Kryzys kosowski
oczyma Serbów, M. Lukoviæ, Belgrad 1999, s. 73; M. Jovanoviæ, op. cit., s.132.
30 J. L. Charney, Self-Determination: Chechnya, Kosovo and East Timor, Vanderbilt
Journal of Transnational Law, 34, 2001, s. 460462.
31 M. Waldenberg, op. cit., s. 284285.
32 Ibidem.
33 M. Jovanoviæ, op. cit., s. 132.
34 M. Waldenberg, op. cit., s. 286.
35 U¿ywam s³owa interpretacja, gdy¿ w przypadku wskazanych wydarzeñ mamy do
czynienia z rozbie¿nymi przekazami odnonie do faktów i ¿adna z wersji nie wydaje siê
byæ ostatecznie przekonywuj¹ca.
36 Ibidem, s. 284; J. L. Charney, op. cit., s. 461; podobne informacje mo¿na znaleæ na
stronie: <http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj_start.php?xkraj_stos=Kosowo&kraj=Serbia&typ=problemy>, dostêp: 20 maja 2010 r.
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mieniem miêdzy w³adzami serbskimi a ludnoci¹ albañsk¹. Doprowadzi³o to
do podjêcia prób osi¹gniêcia swoich celów drog¹ zbrojn¹  przez Albañczyków za pomoc¹ terrorystycznych dzia³añ Wyzwoleñczej Armii Kosowa, przez
w³adze Serbii za poprzez zintensyfikowanie represji. Sytuacja prowadz¹ca
do interwencji wojsk NATO by³a tak skomplikowana, ¿e nie sposób przedstawiæ jej w tak krótkim opracowaniu37  nale¿y zatem skonstatowaæ, i¿ naruszenia praw cz³owieka w Kosowie mia³y z pewnoci¹ miejsce, w¹tpliwoci
budzi jednak ich charakter oraz skala. Jest to o tyle istotne, ¿e wiêkszoæ
autorów wskazuje koniecznoæ wyst¹pienia powa¿nych naruszeñ o masowych rozmiarach38 ; jak zaznaczy³ S¹d Najwy¿szy Kanady, prawo do zewnêtrznego samostanowienia powstaje tylko i wy³¹cznie w najciê¿szych
przypadkach i, nawet wtedy, przy uwa¿nie zbadanych okolicznociach39 .
Jest to bowiem wyj¹tkowa sytuacja, w której dwie fundamentalne zasady
prawa miêdzynarodowego  zasada suwerennoci oraz integralnoci terytorialnej  maj¹ ust¹piæ pola.
W przypadku Kosowa rzekomym momentem zaistnienia powy¿szych naruszeñ by³y wydarzenia poprzedzaj¹ce interwencjê wojsk NATO z 1999 r. Ze
wzglêdu na fakt, ¿e kluczow¹ przes³ank¹ legitymizuj¹c¹ zarówno interwencjê humanitarn¹ (gdy¿ za tak¹ uwa¿a³y swe dzia³anie si³y NATO), jak i remedial secession s¹ w³anie powa¿ne naruszenia praw cz³owieka, nale¿y przyjrzeæ siê stanowisku spo³ecznoci miêdzynarodowej oraz prawników
miêdzynarodowych odnonie do zasadnoci powy¿szej interwencji. Jeli bowiem by³a ona uprawniona, spe³niona bêdzie tak¿e odpowiednia przes³anka
secesji jako remedium.
Bezsporne s¹ nastêpuj¹ce fakty: si³y NATO nie uzyska³y autoryzacji
Rady Bezpieczeñstwa do przeprowadzenia zbrojnego ataku na Serbiê; wiêkszoæ autorów jest zgodna, ¿e interwencja NATO stanowi³a pogwa³cenie zakazu u¿ycia si³y40 ; Serbowie nie dopucili siê zbrodni ludobójstwa41 . Jednak37 Zob. M. D. Lukoviæ, Kryzys kosowski oczyma Serbów, M. Lukoviæ, Belgrad 1999,
D. Gibas-Krzak, Serbsko-albañski konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania  przebieg  konsekwencje, Dom Wydawniczy DUET, Toruñ 2008, M. Waldenberg, Rozbicie Jugos³awii: od separacji S³owenii do wojny kosowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia pod rz¹dami Slobodana Miloevicia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2008, Human Rights Watch, The
Continuing Failure to Address Accountability I Kosovo Post-March 2004, artyku³ dostêpny na
stronie: <http://www.hrw.org/en/reports/2006/05/29/not-agenda-0>, dostêp: 6 czerwca 2010.
38 Tak: Theodore Christiakis, Christian Tomuschat, Milo Jovanoviæ; por. M. Jovanoviæ, op. cit., s. 120.
39 Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, <http://scc.lexum.umontreal.ca/en/1998/1998rcs2-217/1998rcs2-217.html, par. 126>, dostêp: 22 maja 2010 r.
40 J. Cerone, op. cit., s. 67; M. Jovanoviæ, op. cit., s. 134. R. Skidelsky, The Kosovo
Effect, artyku³ dostêpny na stronie: <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/apr/21/
thekosovoeffect>, dostêp: 22 maja 2009 r.; R. Pails, op. cit., s. 96; zob. tak¿e: A. D. Sofaer,
International Law and Kosowo, Stanford Journal of International Law, 2000, 1.
41 R. Skidelsky, op. cit.; M. Waldenberg, op. cit., s. 356; S. Sykuna, Humanitarna
interwencja. Kosowo  studium jednego przypadku, rozprawa doktorska na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego pod kierunkiem dra hab. Jerzego Zajad³o, prof.
UG, s. 127.
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¿e nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Rada Bezpieczeñstwa nie potêpi³a omawianej interwencji; powszechna jest równie¿ opinia, ¿e w Kosowie dosz³o do czystek
etnicznych42.
Powy¿sze fakty pokazuj¹, jak trudnym do oceny przypadkiem jest sytuacja zaistnia³a w Kosowie w latach 19981999. Pomimo w¹tpliwoci natury
prawnej odnonie do zasadnoci zbrojnej interwencji z pobudek humanitarnych43, spo³ecznoæ miêdzynarodowa w wiêkszoci uzna³a, i¿ interwencja
w Kosowie by³a moralnie s³uszna. Da³a temu wyraz w licznych rezolucjach,
w których potwierdzona zosta³a liczba 230 tys. albañskich uchodców (rezolucja 1199 RB) oraz u¿yte zwroty: grave humanitarian situation, threat to
international peace and security (rezolucja 1244 RB).
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e interwencja humanitarna w Kosowie znacznie przyczyni³a siê do ugruntowania opinii o powa¿nych naruszeniach praw
cz³owieka przez w³adze serbskie. W zwi¹zku z powy¿szym, nie wydaje siê
obecnie mo¿liwe kwestionowanie, ¿e omawiana przes³anka remedial secession zosta³a spe³niona.
2.1.3. Czy nie istnia³a inna mo¿liwoæ rozwi¹zania konfliktu
na gruncie prawa wewnêtrznego lub miêdzynarodowego?
Okres od interwencji wojsk NATO w 1999 r. do og³oszenia niepodleg³oci
Kosowa w 2008 r. naznaczony by³ niemo¿noci¹ porozumienia siê obu stron
konfliktu. Ostatecznie specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego
ONZ, Martti Ahtisaari, zaproponowa³ w lutym 2007 r. sterowan¹ niepodleg³oæ Kosowa jako mniejsze z³o44. Czy rzeczywicie by³o to najlepsze wyjcie, a jeli tak, czy by³ to odpowiedni moment na og³oszenie niepodleg³oci?
Ju¿ od lat 70 wszystkie wa¿niejsze si³y polityczne kosowskich Albañczyków d¹¿y³y do jednego celu  secesji Kosowa45. Ludnoæ pochodzenia albañskiego odmawia³a udzia³u w ¿yciu politycznym Jugos³awii, a Wyzwoleñcza
Armia Kosowa dokonywa³a licznych akcji terrorystycznych. Jak wskazuje
Milo Lukoviæ, w roku 1998  w odpowiedzi na ¿¹dania spo³ecznoci miêdzynarodowej  strona serbska stworzy³a delegacjê w celu osi¹gniêcia porozumienia z przedstawicielami ludnoci albañskiej. Na czele wspomnianej delegacji stan¹³ wiceminister rz¹du, profesor prawa konstytucyjnego Ratko
42
43

S. Sykuna, op. cit., s. 130; R. Pails, op. cit., s. 8485.
Trafnie przedstawi³ powy¿sz¹ myl Bruno Simma: nie powinnimy zmieniaæ ugruntowanych regu³ tylko po to, by uczyniæ zadoæ naszym humanitarnym impulsom, nie powinnimy ustanawiaæ ¿adnych nowych standardów (prawnych) tylko po to, by w pojedynczym przypadku czyniæ to, co jest s³uszne (moralnie), zob. M. Waldenberg, op. cit., s. 370;
wydaje siê to o tyle s³uszne, ¿e w kontekcie sytuacji Czeczenów czy Kurdów inna kwalifikacja oznacza³aby wprowadzanie podwójnych standardów, wiadomo bowiem, ¿e spo³ecznoæ
miêdzynarodowa nie bêdzie interweniowa³a humanitarnie w tych miejscach ze wzglêdów
politycznych.
44 Zob. C. Warbrick, op. cit., s. 678.
45 M. Waldenberg, op. cit., s. 288.

Niepodleg³e Kosowo, prawo miêdzynarodowe i prawa cz³owieka...

73

Markoviæ. Przedstawiciele rz¹du Serbii wyje¿d¿ali do Prisztiny ponad dwadziecia razy aby szukaæ rozwi¹zania konfliktu, lecz negocjatorzy z wa¿niejszych partii albañskich nie pojawiali siê46. Jeszcze bowiem przed interwencj¹
wojsk NATO albañskie elity polityczne uzyska³y wsparcie znacz¹cych
pañstw zachodnich47. Jak stwierdza³ w swym sprawozdaniu z 4 czerwca
1998 r. sekretarz generalny ONZ, jednostronny miêdzynarodowy nacisk na
kierownictwo jugos³owiañskie i tolerowanie przemocy stosowanej przez WAK
zdawa³y siê umacniaæ j¹ w kontynuowaniu wybranej drogi48. Warto w tym
miejscu nadmieniæ, ¿e przed interwencj¹ wojsk NATO kosowscy Albañczycy
nie mieli ¿adnych podstaw prawnych do dokonania secesji. Wszelkie zatem
wspomniane dzia³ania by³y niezgodne zarówno z wewnêtrznym prawem Serbii, jak i prawem miêdzynarodowym.
Po interwencji zbrojnej NATO powy¿sza sytuacja uleg³a znacznemu pogorszeniu. Stanowisko Serbii by³o bowiem otwarcie lekcewa¿one przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹, co sprawia³o, ¿e nie mog³o byæ mowy o równoprawnej pozycji stron w dyskusji. Jak wskazuje Milo Jovanoviæ, autonomia
oferowana mniejszoci albañskiej przewy¿sza³a wszelkie miêdzynarodowe
standardy. Zgodnie z serbskim programem negocjacji, kosowscy Albañczycy
uzyskaliby wy³¹czne kompetencje i zupe³ny samorz¹d we wszystkich dziedzinach ¿ycia, z wy³¹czeniem uprawnieñ zwi¹zanych z polityk¹ monetarn¹,
zagraniczn¹ czy c³ami, które mia³y pozostaæ w gestii centralnych organów
pañstwowych (w których Albañczycy mogliby tak¿e uczestniczyæ przy pomocy instytucji demokratycznych)49. Co wiêcej, powy¿sze propozycje nie wydawa³y siê go³os³owne, jeli przyjrzymy siê szerokiej autonomii przyznanej
Wojwodinie oraz faktycznemu poszanowaniu praw jej mieszkañców50. Przedstawiciele ludnoci albañskiej wiedzieli jednak, i¿ poparcie spo³ecznoci miêdzynarodowej dla nich jest tak przyt³aczaj¹ce, ¿e nie musz¹ siê godziæ na
¿adne ustêpstwa51.
Nawet przy za³o¿eniu, ¿e z racjonalnego punktu widzenia nie istnia³a
¿adna alternatywa dla niepodleg³oci Kosowa, gdy¿ skala przemocy i zwi¹zana z ni¹ wzajemna nienawiæ obydwu stron by³y nie do pogodzenia w ramach jednego pañstwa, wydaje siê, ¿e Kosowo nie by³o jeszcze gotowe na
46
47
48
49
50

M. Lukoviæ, op. cit., s. 12.
Ibidem, M. Waldenberg, op. cit., s. 288.
Cyt za M. Waldenberg, op. cit., s. 296.
M. Jovanoviæ, op. cit., s. 133.
M. Goodwin, What Future for Kosovo? From Province to Protectorate to State? Speculation on the Impact of Kosovos Genesis upon the Doctrines of International Law, German Law Journal, 8 no.1, 2007, artyku³ dostêpny pod adresem: <http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=786>, dostêp: ??????//
51 Zob. R. Skidelsky, op. cit.; jak pokazuje przypadek Acehu, autonomicznego terytorium Indonezji, któremu po d³ugim okresie walk, a nastêpnie mediacji pokojowych przyznano autonomiê w ramach Indonezji, mo¿na rozwi¹zaæ podobny konflikt w inny sposób, zw³aszcza gdy istniej¹ realne przes³anki, ¿e sytuacja naruszeñ praw cz³owieka ju¿ siê nie powtórzy,
por. M. Jovanoviæ, Is Kosovo and Metohija Indeed a Unique Case?, s. 2, artyku³ dostêpny
pod adresem: <http://www.kosovo-law.org/mjovanovic.pdf>, dostêp: 25 maja 2010 r.
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niepodleg³oæ52. Martti Ahtisaari, który zaproponowa³ wizjê sterowanej niepodleg³oci, wskazywa³, ¿e zdolnoæ Kosowa do sprostania problemom zwi¹zanym z ochron¹ mniejszoci narodowych, rozwojem demokracji, odbudow¹
gospodarki oraz pojednaniem spo³ecznym jest wielce ograniczona53. Bardziej
dosadnie okreli³ obecny stan Kosowa Robert Skidelsky: Kosowo pozostaje
w politycznej pró¿ni do dnia dzisiejszego. Dwa tysi¹ce urzêdników Unii Europejskiej zarz¹dza krajem, a szesnacie tysiêcy ¿o³nierzy NATO strze¿e jego
bezpieczeñstwa54.
Jak siê zatem wydaje, secesja Kosowa by³a przedwczesna, stworzy³a
pañstwo niesamodzielne, utrzymywane i zarz¹dzane przez misje miêdzynarodowe. Lepszym wyjciem z sytuacji by³oby utrzymanie protektoratu. Dziêki temu mo¿liwe by³oby albo za³agodzenie kryzysu i przyznanie Kosowu
wewnêtrznej autonomii w ramach Serbii, albo stworzenie efektywnego aparatu pañstwowego i wydolnej gospodarki, która pozwoli³aby Kosowu na samodzielny byt pañstwowy. Odnosz¹c siê do jednej z postulowanych wczeniej
przes³anek remedial secession nale¿y stwierdziæ, ¿e pogr¹¿one w chaosie
i przestêpczoci pañstwo nie wydaje siê byæ lekarstwem na problemy ludnoci Kosowa.
2.1.4. Wnioski
Prawo do samostanowienia rozumiane w kontekcie dekolonizacji i rozpadu pañstw federacyjnych, nie obejmowa³o swym zastosowaniem regionu
Kosowa. Co wydaje siê byæ równie istotne, jak zauwa¿a prof. Tomuschat,
rezolucja 1244 RB ONZ w ¿adnym miejscu nie wspomina zasady samostanowienia55. Zatem nawet po zaistnieniu powa¿nych naruszeñ praw cz³owieka
spo³ecznoæ miêdzynarodowa nie uzna³a, aby mia³y one usprawiedliwiaæ
uruchomienie koncepcji remedial secession. Id¹c dalej tym tropem, jeli
cz³onkowie Rady Bezpieczeñstwa niezw³ocznie po wydarzeniach z 1999 r. nie
zezwolili na secesjê (co by³oby odpowiedzi¹ na ra¿¹c¹ niesprawiedliwoæ),
tym bardziej nie powinno byæ to uprawnione w momencie, gdy w Serbii
przestrzegane s¹ prawa cz³owieka, gwarantowana autonomia Wojwodiny,
a tak¿e umo¿liwiona zosta³a legalna secesja Czarnogóry56. Takie stanowisko
Rady Bezpieczeñstwa mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e zasadniczo wszystkie przes³anki secesji jako remedium nie s¹ mo¿liwe do zastosowania w przypadku
Kosowa bez kontrowersji. Zatem taka subsumpcja prowadzi³aby nieuchronnie do znacznego poszerzenia, a nawet rozmycia omawianej koncepcji, czego
52
53
54
55

M. Goodwin, op. cit.
C. Warbrick, op. cit., s. 678.
R. Skidelsky, op. cit.
Zob. C. Warbrick, op. cit., s. 686; jedynie w przytaczanym ju¿ ultimatum dla strony
serbskiej, które zosta³o przywo³ane we wspomnianej rezolucji mo¿na znaleæ zwrot maj¹c
na uwadze wolê spo³ecznoci; por. P. Daranowski, op. cit., s. 629.
56 M. Goodwin, op. cit.
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wiadoma jest spo³ecznoæ miêdzynarodowa, powtarzaj¹ca jak mantrê zapewnienie o unikalnym, niespotykanym wczeniej charakterze przypadku
Kosowa, który ¿adn¹ miar¹ nie mo¿e byæ traktowany jako precedens57.
Ze wzglêdu na powy¿sze w¹tpliwoci odnonie do mo¿liwoci zastosowania konstrukcji remedial secession do przypadku Kosowa nasuwaj¹ siê pytania o ewentualne nadu¿ycie prawa do samostanowienia (abuse of the right to
self-determination) oraz naruszenie zasady ex iniuria ius non oritur.
Jak zwracaj¹ uwagê John Dugard i David Raiæ, akt jednostronnej secesji, który nie spe³nia tych warunków, jest nadu¿yciem prawa oraz [jest]
nielegalny jako naruszenie prawa do samostanowienia58. Warto w tym momencie zwróciæ uwagê na motywacjê i dzia³ania przywódców kosowskich
Albañczyków. Jak to zosta³o przedstawione, ju¿ od momentu ograniczenia
autonomii regionu kosowskiego, tj. roku 1989, ludnoæ pochodzenia albañskiego zrezygnowa³a z wykonywania swoich praw w drodze demokratycznej
reprezentacji, tworz¹c nielegalne instytucje o charakterze politycznym
i quasi-pañstwowym. Nastêpnie Armia Wyzwolenia Kosowa podjê³a dzia³ania
zbrojne o charakterze terrorystycznym. Serbia, wykonuj¹c swoj¹ suwerennoæ, mia³a prawo odpowiedzieæ si³¹ na zaistnia³¹ sytuacjê. Zazwyczaj bowiem kiedy pañstwo, chroni¹c zgodnie z prawem miêdzynarodowym swoj¹
suwerennoæ i integralnoæ terytorialn¹ przeciwstawia siê ruchom secesyjnym, dochodzi do konfliktu zbrojnego. Po stronie walcz¹cej o niepodleg³oæ
brak jest najczêciej regularnej armii, walcz¹ zatem bojownicy, którym
sprzyja czêsto ca³a zainteresowana ludnoæ, nierzadko uzbrojona. Jak zauwa¿a Malcolm Shaw, To, czy jak¹ grupê okrela siê mianem terrorystów,
czy bojowników o wolnoæ, zale¿y od zajmowanego stanowiska politycznego59. W tym kontekcie dzia³ania elit politycznych i militarnych kosowskich
Albañczyków mo¿na widzieæ jako próbê doprowadzenia do sytuacji, w której
przemoc przekroczy akceptowalny próg, co wywo³a interwencjê spo³ecznoci
miêdzynarodowej60. Tak¿e wskazany wczeniej brak woli porozumienia
w sprawie znacznej autonomii móg³by byæ uznany za nadu¿ycie prawa61.
Czêæ autorów zwraca równie¿ uwagê na mo¿liwoæ nadu¿ycia omawianego prawa w sytuacji, gdy nowo powsta³e pañstwo nie zapewnia ochrony
swoim mniejszociom narodowym62. Powy¿szy pogl¹d wydaje siê trafny63,
gdy¿ to w³anie naruszenia praw cz³owieka umo¿liwi³y powstanie Kosowa
 zatem powielanie patologicznych schematów by³oby ewidentn¹ karykatur¹
prawa do samostanowienia. Niestety, tego typu zachowanie poród ludnoci
57 Zob. wypowied sekretarz stanu USA, Condoleezzy Rice, towarzysz¹c¹ uznaniu niepodleg³oci Kosowa, przytoczon¹ na stronie: <http://www.america.gov/st/peacesec-english/
/2008/February/20080218144244dmslahrellek0.9832117.html>, dostêp: 25 maja 2010 r.
58 Za M. Jovanoviæ, op. cit., s. 120.
59 M. N. Shaw, op. cit., s. 596.
60 Por. M. Goodwin, op. cit.
61 Ibidem, s. 133.
62 C. Warbrick, op. cit., s. 686.
63 Choæ nie znalaz³ on poparcia w praktyce pañstw.
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kosowskich Albañczyków wobec mniejszoci serbskiej czy romskiej wystêpowa³o powszechnie64.
Powy¿sze okolicznoci mog¹ byæ równie¿ kwalifikowane jako naruszenie
zasady ex iniuria ius non oritur65. Wp³yw dzia³alnoci zbrojnej WAK (bêd¹cej
zabronion¹ przez prawo dzia³alnoci¹ terrorystyczn¹) wraz z brakiem woli
porozumienia z w³adzami serbskimi bez w¹tpienia przyczyni³y siê do uzyskania przez Kosowo niepodleg³oci. Akt secesji narusza³ integralnoæ terytorialn¹ Serbii, chronion¹ przez system prawa miêdzynarodowego, a w szczególnoci przez rezolucjê 1244. Wydaje siê byæ zatem uzasadnione twierdzenie, i¿ z bezprawnych dzia³añ kosowskich Albañczyków nie powinno powstaæ
prawo do samostanowienia66. Podobnie do bezporednich przyczyn uzyskania przez Kosowo niepodleg³oci nale¿y zaliczyæ interwencjê si³ NATO, która
powszechnie klasyfikowana by³a jako naruszenie zakazu u¿ycia si³y67.
Jak zatem konkluduje Milo Jovanoviæ, utworzenie niepodleg³ego Kosowa stanowi potrójne naruszenie prawa: zasady integralnoci terytorialnej,
zasady samostanowienia oraz zakazu u¿ycia si³y, które dodatkowo stanowi¹
pogwa³cenie zasady ex iniuria ius non oritur68. Wydaje siê to byæ bardzo
surow¹ kwalifikacj¹, z któr¹ powinny wi¹zaæ siê daleko id¹ce konsekwencje.
Jak pokazuje jednak praktyka pañstw, nie znalaz³a ona uznania w oczach
spo³ecznoci miêdzynarodowej.
2.2. Powstanie niepodleg³ego Kosowa jako secesja de facto
Wspomniane okolicznoci mog¹ podwa¿aæ tezê, ¿e secesja Kosowa stanowi³a wykonanie prawa do samostanowienia. Gdyby tak by³o, by³by to akt
neutralny z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego, bêd¹cy wewnêtrzn¹
spraw¹ Serbii69. O skutecznoci powstania nowego pañstwa w drodze secesji
decydowa³oby spe³nienie przes³anek przedstawionych w Konwencji z Montevideo z 1933 r., tj. posiadanie sta³ej ludnoci, okrelonego terytorium oraz
rz¹du, a tak¿e zdolnoæ do wchodzenia w stosunki z innymi pañstwami. Jak
wskazuje jednak Malcolm Shaw, okrelenia te nie s¹ ani wystarczaj¹ce, ani
niezmienne.[ ] Niew¹tpliwie natomiast rodkiem ciê¿koci, wokó³ którego
skupia siê ca³e zagadnienie, jest kwestia skutecznego wykonywania w³adzy
na danym terytorium.70

64
65

M. Goodwin, op. cit.; M. Waldenberg, op. cit., s. 389391.
Powy¿sza zasada jest charakteryzowana jako podstawa ka¿dego systemu prawnego,
a tak¿e jedna z ogólnych zasad prawa miêdzynarodowego; szerzej na ten temat: J. Symonides, Zasada efektywnoci w prawie miêdzynarodowym, Wydawnictwa Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 1967, s. 1315.
66 M. Jovanoviæ, op. cit., s. 136.
67 J. Cerone, op. cit., s. 67.
68 M. Jovanoviæ, op. cit., s. 136.
69 J. Crawford, op. cit., s. 388.
70 M. N. Shaw, op. cit., s. 127.
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Bior¹c pod uwagê powy¿sze kryteria, powstaje pytanie, czy Kosowo spe³nia warunki niepodleg³ej pañstwowoci. Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e
posiada ono ludnoæ, stosunkowo okrelone terytorium oraz rz¹d zdolny do
wchodzenia w stosunki z innymi pañstwami71 . Powa¿ne problemy rodz¹ siê
jednak w momencie rozpatrywania kwestii efektywnej kontroli w³adz Kosowa nad zajmowanym terytorium. Co istotne, jak podaje John Cerone, w sytuacji kiedy pañstwo-poprzednik przeciwstawia siê secesji, stopieñ omawianej kontroli powinien byæ bardzo wysoki72. Przypadek Kosowa diametralnie
odbiega od tego wzorca. Instytucje pañstwowe s¹ bardzo kruche, stworzone
i wspomagane przez administracjê Unii Europejskiej73. Granic pañstwowych,
wci¹¿ realnie74, musz¹ broniæ si³y KFOR. Kosowo jest tak¿e praktycznie
ca³kowicie zale¿ne finansowo od pañstw UE i trudno snuæ przypuszczenia,
kiedy powy¿sza zale¿noæ dobiegnie koñca75.
Czêæ autorów wskazuje, ¿e zasada efektywnoci musi byæ rozpatrywana
w kontekcie rywalizacji miêdzy kontrol¹ sprawowan¹ przez pañstwo a si³¹
tworu d¹¿¹cego do secesji76. Zatem, w przypadku Kosowa stopieñ kontroli
mo¿e byæ stosunkowo niewielki, gdy¿ si³y serbskie nie sprawuj¹ wcale faktycznej w³adzy nad omawianym regionem. Bior¹c jednak pod uwagê fakt, ¿e
Serbia najpierw zosta³a zbrojnie przymuszona do takiej decyzji przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹, a nastêpnie sama zrezygnowa³a z u¿ycia si³y
w odpowiedzi na deklaracjê niepodleg³oci Kosowa, sprawa ta nie wydaje siê
byæ tak oczywista.77 Zgodnie bowiem z obowi¹zuj¹cym prawem miêdzynarodowym, Serbia w sytuacji secesji de facto posiada³a prawo do podjêcia dzia³añ w celu przywrócenia stanu poprzedniego wszelkimi dostêpnymi rodkami78. Wydaje siê byæ oczywiste, ¿e w obliczu ataku wojsk serbskich w³adze
albañskie nie by³yby w stanie utrzymaæ swojej niepodleg³oci bez pomocy si³
miêdzynarodowych. Co wiêcej rezolucja 1244 przewidywa³a powrót serbskich
si³ policyjnych i wojskowych na terytorium Kosowa, co nigdy nie zosta³o
przeprowadzone, a by³oby czynnikiem przywracaj¹cym pewien stopieñ kontroli Serbii nad Kosowem79. Jak wskazuje zatem Morag Goodwin, Serbia
zosta³a postawiona w sytuacji bez wyjcia. Akceptacja obecnoci UNMIK na
terytorium Kosowa doprowadzi³a do zarzutów o dobrowolnym zrzeczeniu siê
suwerennoci nad Kosowem; brak takowej akceptacji zosta³by odczytany
jako zamach na autonomiê Kosowa, co wzmocni³oby d¹¿enia kosowskich
Albañczyków do niepodleg³oci80.
71
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J. Cerone, op. cit., 65.
Ibidem.
C. Warbrick, op. cit., s. 682.
Serbowie w ramach protestu niszczyli s³upki graniczne pomiêdzy Kosowem a Serbi¹; zob. C. Warbrick, op. cit., s. 682.
75 M. Goodwin, op. cit.
76 J. Cerone, op. cit., s. 66.
77 C. Warbrick, op. cit., s. 682.
78 J. Crawford, op. cit., s. 388; C. Warbrick, op. cit., s. 682.
79 M. Jovanoviæ, op. cit., s. 135.
80 M. Goodwin, op. cit.
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Przypadek Kosowa jest zatem potwierdzeniem obecnej w prawie miêdzynarodowym tendencji do odchodzenia od testu efektywnoci przy ocenie pañstwowoci81. Spo³ecznoæ miêdzynarodowa niejako stworzy³a nowe pañstwo,
nie udzieli³a jednak odpowiedzi, w którym momencie i w jaki sposób Serbia
utraci³a swój tytu³ do Kosowa. Sztuczne utrzymywanie przy ¿yciu niesamodzielnych tworów (przy za³o¿eniu, i¿ nie s¹ one jednostkami uprawnionymi
do samostanowienia) prowadzi do os³abienia znaczenia obiektywnych kryteriów pañstwowoci82. Jest to o tyle niebezpieczne, ¿e wprowadza niepewnoæ
odnonie do kluczowych podmiotów prawa miêdzynarodowego oraz znacz¹co uzale¿nia pañstwowoæ od politycznej instytucji uznania.

3. Uznanie Kosowa przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹
Pomimo deklaratywnego charakteru uznania pañstwa wystêpuj¹ sytuacje, w których ma ono szczególne znaczenie, wykraczaj¹ce, jak siê wydaje,
poza ramy zwyk³ego potwierdzenia zaistnia³ego faktu. Najczêciej s¹ to przypadki kontrowersyjne, kiedy prawo miêdzynarodowe nie udziela jasnej odpowiedzi czy dana jednostka osi¹gnê³a ju¿ byt pañstwowy lub te¿ gdy panuje
w tej kwestii rozbie¿noæ miêdzy cz³onkami ONZ.
W takich w³anie okolicznociach powsta³o niepodleg³e Kosowo, dlatego
przeledzenie reakcji poszczególnych pañstw, a zw³aszcza Serbii, wydaje siê
byæ niezwykle istotne.
3.1. Nieuznanie niepodleg³oci Kosowa przez Serbiê
Brak zgody Serbii na secesjê Kosowa wydaje siê byæ najpowa¿niejszym
problemem dla spo³ecznoci miêdzynarodowej oraz komentatorów prawnych.
Jak pokazuje bowiem praktyka, od 1945 r. jeszcze ¿adne pañstwo powsta³e
w drodze jednostronnej secesji, przy sprzeciwie pañstwapoprzednika, nie
zosta³o przyjête w poczet ONZ83. W sytuacjach gdy miêdzy stronami istnia³
konsensus, kwalifikacja prawna nie odgrywa³a znacz¹cej roli, a uznanie nowego pañstwa przez resztê najwa¿niejszych podmiotów prawa miêdzynarodowego przebiega³o zazwyczaj sprawnie i bez kontrowersji84.
Serbia ma powa¿ne argumenty ¿eby nie uznawaæ Kosowa. Deklaracja
niepodleg³oci jest nielegalna z punktu widzenia jej wewnêtrznego prawa,
a tak¿e, jak by³o to przedstawione powy¿ej, prawne konsekwencje takiego
81 W przypadku Chorwacji oraz Boni i Hercegowiny spo³ecznoæ miêdzynarodowa
uzna³a ich pañstwowoæ w momencie, gdy du¿e obszary obu pañstwa pozostawa³y poza
kontrol¹ legalnych w³adz; zob. J. Crawford, op. cit., s. 128;
82 M. Goodwin, op. cit.
83 J.Crawford, op. cit., s. 390.
84 W taki sposób powsta³y m.in. Erytrea, Senegal, Singapur.
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aktu mog¹ stanowiæ naruszenie prawa miêdzynarodowego85. Argumenty te
przemawiaj¹ do dwóch sta³ych cz³onków Rady Bezpieczeñstwa (Rosji oraz
Chin) a tak¿e do pokanej czêci spo³ecznoci miêdzynarodowej. Sytuacja
Kosowa jest zatem dosyæ skomplikowana  nie wydaje siê mo¿liwe w najbli¿szym czasie, aby zosta³o ono przyjête w poczet ONZ czy innych miêdzynarodowych organizacji; Rada Bezpieczeñstwa nie potêpi³a deklaracji niepodleg³oci Kosowa ani te¿ nie uzna³a jej poprzez wprowadzenie rezolucji
zastêpuj¹cej dokument 1244, brak jest zatem nowych instrukcji ze strony
ONZ informuj¹cych, jak powinny zachowywaæ siê jej instytucje w obliczu
zaistnia³ej sytuacji. Powy¿szy brak jednoznacznego stanowiska budzi zaniepokojenie, zw³aszcza ¿e jest obecnie odczytywany w myl zasady: co nie jest
wyranie zabronione, jest dozwolone. Taki stan rzeczy James Crawford skomentowa³ w nastêpuj¹cy sposób: It seems to be a serious thing for the UN
basically to act as a midwife to a new state in a situation in which the
previous state doesnt agree86.
Jak siê wydaje, w przypadku kwalifikacji secesji Kosowa jako remedial
secession, uznanie ze strony pañstwapoprzednika nie powinno byæ konieczne. Wynika to jasno z konstrukcji wspomnianej instytucji, w której to pañstwo, poprzez swoje naganne zachowanie, traci suwerennoæ nad przeladowanym regionem. Jeli zatem w doktrynie przewa¿y pogl¹d, i¿ secesja
Kosowa by³a wykonaniem prawa do samostanowienia, mo¿na spodziewaæ siê
pierwszego przypadku przyjêcia w poczet ONZ pañstwa, które powsta³o
w drodze jednostronnej secesji bez zgody pañstwapoprzednika87.
3.2. Reakcja spo³ecznoci miêdzynarodowej
Deklaracja niepodleg³oci Kosowa w za³o¿eniu mia³a byæ jednostronnym
aktem tworz¹cym pañstwo. Jak wskazuje jednak czêæ autorów, by³ to jedynie mia³y dokument, który nie mia³ sam w sobie mocy sprawczej, gdy¿ de
facto sytuacja Kosowa nie uleg³a zmianie ani w kwestii praktycznej, ani
teoretycznej88. Kluczowa w tym przypadku mia³a okazaæ siê odpowied Serbii (która, jak wiemy, zrezygnowa³a z u¿ycia si³y), a tak¿e stanowisko spo³ecznoci miêdzynarodowej. W tym miejscu trzeba zatem zaznaczyæ, ¿e uznanie
Kosowa mia³o charakter mieszany, z przewag¹ elementów konstytutywnych.
Jak siê wydaje, pañstwa kierowa³y siê dwiema kwestiami przy podejmowaniu decyzji o uznaniu b¹d nieuznaniu Kosowa  obie posiada³y charakter
wybitnie polityczny. Po pierwsze, istotne by³o stanowisko danego kraju wobec interwencji si³ NATO w 1999 r., gdy¿ w wiêkszoci przypadków pañstwa,
które bra³y udzia³ w powy¿szej misji, wspiera³y Kosowo w d¹¿eniach separa85
86

C. Warbrick, op. cit., s. 684.
Cyt. za Canada Faces No Threat over Kosovo: Experts, National Post, dostêpne na
stronie <http://www.nationalpost.com/scripts/story.html?id=386919>, dostêp: 28 maja 2010 r.
87 Istotne znaczenie mo¿e mieæ tu opinia MTS w tej sprawie.
88 C. Warbrick, op. cit., s. 682.
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tystycznych. Po drugie, uznania Kosowa odmówi³a wiêkszoæ pañstw wieloetnicznych, które same borykaj¹ siê z problemami ró¿nych ruchów separatystycznych89.
Czêciej jednak to pañstwa neguj¹ce niepodleg³oæ Kosowa odwo³ywa³y
siê do prawa miêdzynarodowego, przywo³uj¹c argumenty prezentowane tak¿e w niniejszym artykule.
Odpowied Rosji na zaistnia³¹ sytuacjê by³a stanowcza. Rosyjska Duma
wyda³a owiadczenie, w którym wykluczy³a mo¿liwoæ przyznania prawa do
samostanowienia Kosowu przy jednoczesnej odmowie tego prawa innym tworom powsta³ym przez jednostronny akt90. Siergiej £awrow, minister spraw
zagranicznych Rosji, wielokrotnie podkreli³, i¿ uznanie niepodleg³oci Kosowa to wywrócenie wszystkich fundamentów prawa miêdzynarodowego91.
Podobnie prezydent Cypru, Dimitris Christofias powiedzia³ do Serbów:
Cypr nie uzna³ jednostronnej deklaracji niepodleg³oci Kosowa i nie uzna jej
w przysz³oci. Jestemy po waszej stronie nie tylko ze wzglêdu na fakt, ¿e
wasza sytuacja jest podobna do naszej  jest to kwestia zasad92.
Jeden z ambasadorów Iranu zwróci³ uwagê na fakt, i¿ ONZ podzieli³a
jednego ze swoich cz³onków na dwie czêci, mimo ¿e rezolucja 1244 potwierdza
integralnoæ terytorialn¹ Serbii. Jest to bardzo dziwne wydarzenie. Naszym
zdaniem pewne kraje staraj¹ siê os³abiæ organizacje miêdzynarodowe93.
Warto tak¿e przytoczyæ wspólne owiadczenie ministrów spraw zagranicznych Indii, Chin oraz Rosji przedstawione na konferencji w Jekaterynburgu 15 maja 2008 r. W dokumencie tym strony jasno zaznaczy³y, ¿e jednostronna deklaracja niepodleg³oci narusza rezolucjê 124494.
W stanowiskach pañstw uznaj¹cych Kosowo warto zwróciæ uwagê na
s³owa, jakich u¿yto w owych tekstach. Charakterystyczne s¹ zwroty zastosowane przez Bu³gariê i W³ochy, które uznaj¹ niepodleg³oæ pod miêdzynarodowym nadzorem95. Rozwiniêcie powy¿szej myli mo¿na odnaleæ w stanowisku Szwecji, która uznaje Republikê Kosowa jako niepodleg³y kraj,
którego niepodleg³oæ jest nadzorowana tymczasowo przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹[ ] Rozpocz¹³ siê teraz trudny i wymagaj¹cy okres budowania
pañstwa kosowskiego, które bêdzie spe³niaæ miêdzynarodowe standardy96.
Jak wskazuje Colin Warbrick, nie jest to normalny jêzyk, jakim pos³uguj¹ siê
pañstwa uznaj¹c inne kraje. Zdaniem autora s¹ to formu³y, które w najlepszy sposób oddaj¹ intencje powy¿szych pañstw  w ten sposób bowiem otwar89 Otwarcie przyzna³y to: Hiszpania, Izrael, Cypr, Bonia I Hercegowina, Gruzja, Azerbejd¿an.
90 Zob. Ch. Bergen, op. cit.
91 British Broadcasting Company, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7244538.stm>, dostêp: 28 maja 2010 r.
92 Cyt. za <http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2009&mm=02&
dd=23&nav_id=57371>, dostêp: ?????
93 Cyt. za <http://mnweekly.ru/world/20080313/55316656.html>, dostêp: 28 maja 2010 r.
94 Cyt. za <http://www.balkaninsight.com/en/main/news/10202/>, dostêp: 28 maja 2010 r.
95 C. Warbrick, op. cit., s. 684, 687.
96 Ibidem, s. 684.
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ta pozostaje kwestia niepodleg³oci Kosowa, które to mo¿e nie sprostaæ miêdzynarodowym standardom97. Co wiêcej, jak podaje autor, charakter powy¿szego nadzoru bêdzie ewidentnie ekspansywny, a niepodleg³oæ oparta na
sile spo³ecznoci miêdzynarodowej. Nie jest to sposób, w jaki tradycyjnie
pojmowano niepodleg³oæ98.
Pañstwa Wspólnoty Europejskiej wypracowa³y pewne zasady dotycz¹ce
uznawania nowych krajów, zamieszczone w Wytycznych w sprawie uznania
nowych pañstw w Europie Wschodniej i Zwi¹zku Radzieckim z 1991 r. Poród
nich znajdowa³y siê m.in. obowi¹zek poszanowania praw cz³owieka czy gwarancje dla grup mniejszoci narodowych i etnicznych. Ju¿ przedwczesne
uznanie Chorwacji oraz Boni i Hercegowiny pokaza³y, ¿e Wspólnota bêdzie
honorowa³a nawet zapowiedzi akceptacji powy¿szych zastrze¿eñ, nie zag³êbiaj¹c siê w rzeczywiste postêpowanie nowych pañstw99. Jak siê wydaje,
w przypadku uznania Kosowa pañstwa UE tak¿e nie przyk³ada³y wagi do
realiów, jeli spojrzymy na dzia³ania kosowskich Albañczyków, skierowane
przeciwko mniejszoci serbskiej100.
Decyzje pañstw o uznaniu b¹d nieuznaniu Kosowa mia³y pod³o¿e wybitnie polityczne. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, i¿ skutki akceptacji Kosowa
przez istotnych aktorów sceny miêdzynarodowej, przy bezw³adzie decyzyjnym
Rady Bezpieczeñstwa ONZ wykracza³y znacznie poza ramy zwyk³ych deklaracji. Jak zwraca uwagê Morag Goodwin: Suwerennoæ powinna byæ jednoczenie proklamowana i wykonywana. Jest czym dziwnym do zaakceptowania, ¿e
suwerennoæ mo¿e byæ po prostu dana101. Co prawda zdarza³y siê przypadki,
w których Rada Bezpieczeñstwa ONZ zmienia³a uk³ad granic oraz przyznawa³a
niepodleg³oæ pewnym terytoriom102, jednak¿e w kwestii powstania niepodleg³ego Kosowa nie mamy zgody Rady Bezpieczeñstwa na podobne dzia³ania.

4. Kosowo jako przypadek sui generis?
Secesja Kosowa jest przypadkiem wyj¹tkowo trudnym do oceny i kwalifikacji, zarówno z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego, jak i polityki.
Jak zosta³o to zaznaczone w niniejszej pracy, praktycznie wszystkie okolicz97
98
99

Ibidem.
Ibidem, 688.
A. Aust, Handbook of International Law, Cambridge University Press, New York
2005, s. 18; przyk³adowo, mimo deklaracji o poszanowaniu praw mniejszoci Chorwacja
dokona³a w 1995 roku ataku na Republikê Serbska Kraina, dokonuj¹c tam czystki etnicznej ludnoci serbskiej; por. M. Waldenberg, op. cit., s. 142151.
100 Human Rights Watch przedstawia przekonuj¹ce dane o zbrodniach kosowskich Albañczyków dokonanych na mniejszociach etnicznych i narodowych w latach 1999 oraz 2004,
<http://www.hrw.org/en/news/2008/12/16/kosovo-ethnic-crimes-top-priority-eu-mission>, dostêp:
30 maja 2010 r.
101 M. Goodwin, op. cit.
102 Przyk³adowo w drodze decyzji RB nast¹pi³ podzia³ Palestyny w 1947 r., czy te¿
ustalenie granic miêdzy Kuwejtem a Irakiem po I wojnie w Zatoce Perskiej; por. M. Goodwin, op. cit.
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noci prowadz¹ce do niepodleg³oci Kosowa mog¹ powodowaæ sprzeczne interpretacje. Ponadto ich wzajemne relacje zwielokrotniaj¹ mo¿liwe kwalifikacje.
Pañstwa uznaj¹ce Kosowo bardzo wyranie podkrela³y unikalny charakter secesji tego regionu i ³¹czy³y z tym faktem zastrze¿enie, ¿e nie mo¿e
byæ on traktowany jako precedens dla innych ruchów secesyjnych. Condoleezza Rice, sekretarz stanu USA, u¿y³a nastêpuj¹cych s³ów: Niezwyk³e powi¹zanie czynników zaistnia³ych w Kosowie nie wyst¹pi³o nigdzie wiêcej,
dlatego sytuacja Kosowa jest przypadkiem wyj¹tkowym. Kosowo nie mo¿e
zostaæ uznane za sprawê precedensow¹ dla ¿adnej innej sytuacji istniej¹cej
obecnie na wiecie103. Czy zatem przypadek Kosowa tworzy swoj¹ odrêbn¹
kategoriê jako sprawa wyj¹tkowa i czy tym samym wyklucza to mo¿liwoæ
traktowania go jako precedensu w innych podobnych sytuacjach?
Autorzy zwracaj¹ uwagê na kilka powodów, wyró¿niaj¹cych Kosowo sporód innych separatystycznych ruchów. Po pierwsze ludnoæ kosowska zosta³a poddana represjom na olbrzymi¹ skalê, co zmusi³o si³y NATO do interwencji humanitarnej 104 . Po drugie, w konflikt zaanga¿owa³a siê ONZ,
przejmuj¹c praktycznie ca³kowicie kontrolê nad terytorium Kosowa. Po³¹czenie faktu zbrojnej interwencji z nastêpuj¹c¹ po niej misj¹ ONZ stworzy³y
niejako polityczn¹ odpowiedzialnoæ spo³ecznoci miêdzynarodowej za wypracowanie rozwi¹zania, które poprawi sytuacjê kosowskich Albañczyków105.
Wskazano tak¿e, i¿ ze wzglêdu na stopieñ wzajemnych krzywd Kosowo nie
mo¿e powróciæ pod zarz¹d Serbii.
Serbscy prawnicy miêdzynarodowi próbowali zbijaæ przedstawione argumenty. Miodrag Jovanoviæ wskazuje, ¿e powa¿ne naruszenia praw cz³owieka
nie s¹ z pewnoci¹ sytuacj¹ wyj¹tkow¹ i, jak pokazuje praktyka pañstw,
mo¿na rozwi¹zaæ tego typu konflikt pokojowo, w drodze szerokiej autonomii
dla pokrzywdzonej ludnoci106. Obecnoæ misji ONZ na spornym terenie równie¿ nie musi oznaczaæ utraty suwerennoci przez nadzorowane pañstwo.
Obrazuje to wietnie przyk³ad Tureckiej Republiki Pó³nocnego Cypru czy
Slawonii, Baranji i Sremu Zachodniego, które znajdowa³y siê pod administracj¹ ONZ, a w 1997 r. zosta³y przekazane pokojowo Chorwacji107.
Jak siê wydaje, mo¿na zakwestionowaæ wyj¹tkowoæ przypadku Kosowa
neguj¹c kolejne argumenty z osobna, jednak ich po³¹czenie tworzy sytuacjê
rzeczywicie unikaln¹108. Czy jednak ta sytuacyjna wyj¹tkowoæ przekrela
mo¿liwoæ powo³ywania siê na przypadek Kosowa przez inne grupy ludnoci? Jak podaje Chris Borgen, Kosowo mo¿e byæ jednoczenie unikalne i za103 Wypowied dostêpna na stronie: <http://www.america.gov/st/peacesec-english/2008/
February/20080218144244dmslahrellek0.9832117.html>, dostêp: 25 maja 2010 r.
104 M. A. Jovanovic, op. cit., s. 12.
105 C. Warbrick, op. cit., s. 680.
106 Autor przytacza przypadek Acehu, którego ludnoæ uzyska³a szerok¹ autonomiê
w ramach Indonezji w drodze rozmów pokojowych.
107 M. Goodwin, op. cit.
108 C. Warbrick, op. cit., s. 680.
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razem tworzyæ precedens109. Có¿ bowiem za znaczenie bêdzie mia³a obecnoæ
interwencji zbrojnej czy d³ugotrwa³ej misji ONZ, jeli dana grupa u¿yje secesji Kosowa jako przyk³adu rozszerzenia pojêcia lud na potrzeby prawa do
samostanowienia. Co wiêcej, wyj¹tkowoæ przypadku Kosowa mo¿e byæ
rozpatrywana w kategoriach czysto historycznych, gdzie ¿adne wydarzenie
nie jest identyczne z innym. Prawnie bowiem precedens sk³ada siê z czêci
tworz¹cej pewn¹ normê, daj¹c¹ siê zastosowaæ w innych sytuacjach (ratio
decidendi) oraz czêci bêd¹cej dodatkowymi okolicznociami (obiter dicta).
W omawianym przypadku mo¿liwe wydaje siê wyci¹gniêcie swoistej esencji, która mo¿e byæ zastosowana w innych przypadkach.
Jak pokaza³a praktyka pañstw, tego typu sytuacje mog¹ byæ wykorzystane politycznie bez wzglêdu na to, czy takie by³o ¿yczenie pañstw znakuj¹cych
Kosowo jako przypadek sui generis. Rosyjska Duma jasno wyrazi³a powy¿sze
obawy: prawo ludów do samostanowienia nie mo¿e usprawiedliwiaæ uznania
niepodleg³oci Kosowa przy jednoczesnym sprzeciwie, aby rozwa¿aæ inne samozwañcze pañstwa, które uzyska³y niepodleg³oæ de facto wy³¹cznie w³asnymi si³ami110. Co wiêcej, Rosja niejako wprowadzi³a swoje obawy w czyn,
odrywaj¹c Osetiê Po³udniow¹ i Abchazjê od Gruzji. Schemat dzia³ania by³
podobny do tego zastosowanego w 1999 r.  Stany Zjednoczone nie licz¹ siê
z g³osem Rosji i interweniuj¹ zbrojnie w Kosowie, zatem Rosja podejmuje
dzia³ania zbrojne w Czeczenii. Federacja Rosyjska bardzo szybko uzmys³owi³a
stronie zachodniej, ¿e niepodleg³oæ Kosowa bêdzie nosi³a cechy precedensu.
Siergiej £awrow, minister spraw zagranicznych Rosji, szybko powi¹za³
tak¿e zamieszki w Tybecie z proklamacj¹ niepodleg³oci Kosowa111. Nie wydaje siê to zupe³nie bezpodstawne, gdy przeledzimy wypowiedzi aktywistów
ró¿nych ruchów separatystycznych. Daniel Turp, jeden z przedstawicieli Partii Quebeckiej, stwierdzi³, ¿e Kosowo mo¿e pokazywaæ drogê, jak omin¹æ
referendum w sprawie secesji112. Jeden z cz³onków nacjonalistycznej partii
Republiki Serbskiej stwierdzi³ natomiast, ¿e jeli nielegalny parlament Kosowa ma prawo og³osiæ niepodleg³oæ, nie ma powodów s¹dziæ, ¿e legalny parlament Republiki Serbskiej nie posiada takowego prawa113.
Podsumowuj¹c, secesja Kosowa jest z pewnoci¹ wynikiem z³o¿onych
procesów, które tworz¹ przypadek unikalny. W¹tpliwe natomiast jest, czy ta
wyj¹tkowoæ musia³a koniecznie prowadziæ do niepodleg³oci. W tym kontekcie charakterystyczn¹ cech¹ Kosowa, niespotykan¹ zbyt czêsto w relacjach
miêdzypañstwowych, jest wola du¿ej czêci spo³ecznoci miêdzynarodowej,
109
110
111
112

Ch. Borgen, op. cit.
Cyt. za Ch. Bergen, op. cit.
Zob. R. Skidelsky, op. cit.
Zasugerowa³, ¿e wybory do organów przedstawicielskich Quebeku poprzedzaj¹ce
secesjê mog¹ byæ skuteczniejsze ni¿ powtarzaj¹ce siê referenda; zob. National Post, Faces
No Threat over Kosovo: Experts.
113 SETimes, Bosnian Serb Nationalists Threaten Secession, dostêpne na stronie:
<http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2008/02/15/
feature-01>, dostêp: 30 maja 2010 r.
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aby pozbawiæ jednego z cz³onków ONZ czêci swojego terytorium bez jego
zgody.
Druga cecha, która mia³a wynikaæ z wyj¹tkowoci przypadku Kosowa to
brak mo¿liwoci potraktowania go jako sprawy precedensowej. To pobo¿ne
¿yczenie zw³aszcza USA i pañstw UE zosta³o prawie natychmiast sprowadzone na ziemiê wraz z deklaracjami pañstw wieloetnicznych (m.in. Rosji,
Chin, Indii, Hiszpanii, Gruzji, Cypru, Boni i Hercegowiny, Ukrainy, Izraela), ¿e nie uznaj¹ one Kosowa w zwi¹zku z obawami o zintensyfikowanie
ruchów separatystycznych na ich w³asnych terytoriach. Tak¿e wielu prawników miêdzynarodowych, na czele z Jamesem Crawfordem (obecnie jednym
z najwiêkszych autorytetów w kwestii powstawania nowych pañstw), wypowiada siê wprost o Kosowie jako o sprawie precedensowej114. Profesor Crawford stwierdza: Miêdzynarodowe uznanie niepodleg³oci Kosowa  z pominiêciem protestów Serbii  tworzy k³opotliwy precedens115. Autor podkrela
nastêpnie negatywne konsekwencje z tym zwi¹zane: Na wiecie jest sto
ruchów separatystycznych. Niektóre przypadki s¹ klarowniejsze ni¿ inne,
lecz wiêkszoæ spraw jest wyranie trudnych. Destabilizacja i tak ju¿ w¹t³ych pañstw w wiecie nie jest zasadniczo dobrym pomys³em116.
Przypadek Kosowa tworzy zatem niebezpieczny precedens, który zamiast wprowadzaæ stabilizacjê na Ba³kanach ju¿ zd¹¿y³ przyczyniæ siê do
zaognienia sytuacji na wiecie (vide: Gruzja).

5. Podsumowanie
Deklaracja niepodleg³oci Kosowa jest dokumentem niezwyk³ym. Jest to
bowiem ¿¹danie organu o w¹tpliwym statusie, skierowane do spo³ecznoci
miêdzynarodowej, aby ta uzna³a powstanie nowego pañstwa na terytorium
innego pañstwa. Jednak¿e organ ów nie posiada efektywnej kontroli nad
terytorium, do którego roci sobie prawa, a prawowity suweren nie zgadza
siê na takie rozwi¹zanie. Zostaje jednak pozbawiony mo¿liwoci obrony swoich praw przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹, która jednak nie potrafi zaj¹æ
jednoznacznego stanowiska wobec zaistnia³ej sytuacji.
Bezsprzecznie rysuje siê przed oczami obraz upokorzonego pañstwa, pod
którym chwiej¹ siê fundamenty prawa miêdzynarodowego. Colin Warbrick
wskazuje, ¿e nie istnieje w tym prawie norma zezwalaj¹ca na ukaranie
pañstwa poprzez utratê terytorium, nawet jeli mia³y miejsce powa¿ne naruszenia tego¿ prawa117. Komisja Prawa Miêdzynarodowego zrezygnowa³a
zkoncepcji zbrodni pañstw w projekcie dotycz¹cym odpowiedzialnoci tych114 Zob. Canada Faces no Threat over Kosovo: Experts; R. Skidelsky, op. cit.; M. A. Jovanovic, dz. op. cit.; Ch. Borgen, op. cit.
115 Cyt. za Canada Faces no Threat over Kosovo: Experts.
116 Tam¿e.
117 C. Warbrick, op. cit., s. 680, 685.
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¿e. A w sprawie naruszeñ praw cz³owieka w Kosowie jednostki zosta³y postawione w stan oskar¿enia i w du¿ej mierze ju¿ os¹dzone przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla by³ej Jugos³awii; mimo to Serbia, która ju¿ dawno
przesta³a byæ Serbi¹ Miloevicia, pokutuje jako kraj za grzechy swoich by³ych przywódców.
Powy¿sze konstatacje s¹ jednak prawdziwe tylko w sytuacji, gdy mamy
do czynienia z secesj¹ de facto. W przypadku za, gdy uznamy, ¿e ludnoæ
Kosowa wykona³a prawo do samostanowienia w drodze remedial secession,
przed oczami powinien zarysowaæ siê zupe³nie odmienny obraz. Oto przeladowany lud, pozbawiony swoich praw i mo¿liwoci porozumienia z poprzednim suwerenem tworzy nowe pañstwo, co jest jego przyrodzonym uprawnieniem. W tej sytuacji inne regu³y prawa miêdzynarodowego musz¹ ust¹piæ.
I tu jednak powstaje powa¿ny dylemat, gdy¿ teoretyczna koncepcja secesji jako remedium nie daje siê zastosowaæ bez zastrze¿eñ do przypadku
Kosowa. Mo¿emy zatem uznaæ, ¿e uleg³a ona zasadniczemu poszerzeniu i, de
facto, rozmyciu lub odrzuciæ mo¿liwoæ zastosowania omawianej teorii w tej
sytuacji.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze okolicznoci, najbardziej trafne wydaje siê
zastosowanie analogii pojêciowej do przypadku Bangladeszu. James Crawford u¿y³ zwrotu fait accompli, okrelaj¹c wybicie siê na niepodleg³oæ tego
kraju118. A zatem by³ to fakt dokonany, utrudniaj¹cy powrót do stanu poprzedniego119, zaistnia³y w wyniku zewnêtrznej interwencji zbrojnej w towarzystwie wyj¹tkowych okolicznoci. Stopieñ represji stosowany przez armiê pakistañsk¹ spowodowa³ przekroczenie progu, po którym ponowne
przy³¹czenie tego regionu do Pakistanu by³o niemo¿liwe do zaakceptowania.
Zatem spo³ecznoæ miêdzynarodowa zaczê³a uznawaæ niepodleg³oæ Bangladeszu jeszcze przed uznaniem jej przez Pakistan  mo¿e nie by³o to legalne
(legal), lecz z pewnoci¹ s³uszne (legitimate).
Podobieñstwa Bangladeszu i Kosowa w kwestii zarówno zaistnia³ych
okolicznoci jak i reakcji pañstw s¹ uderzaj¹ce. Przy kwalifikacji prawnej
powstania pierwszego z nich, ONZ nie odnios³a siê do zasady samostanowienia, mimo solidnych ku temu powodów120. Ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ tu
najwa¿niejsze przes³anki, konstytuuj¹ce koncepcjê remedial secession. Chronologicznie rzecz bior¹c, to jednak secesja Bangladeszu przyczyni³a siê do
ukszta³towania powy¿szej koncepcji, a nie na odwrót. Jednak¿e przypadek
Kosowa mia³ miejsce wówczas, gdy wskazana teoria by³a ju¿ ugruntowana.
Có¿ zatem stanê³o na drodze takiej kwalifikacji przez ONZ? Jak siê wydaje,
by³a to obawa przed daleko id¹cymi konsekwencjami, a tak¿e brak konsensusu wród kluczowych pañstw odnonie do zgodnoci z prawd¹ wydarzeñ, które
mia³y mieæ miejsce w Kosowie, i które mia³y tak¹ kwalifikacjê umo¿liwiæ.
118
119

J. Crawford, op. cit., s. 415416.
W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, dostêpny na
stronie: <http://www.slownik-online.pl/kopalinski/D1088AA9EABE1376412565BF002A4DAB.php>,
dostêp: 31 maja 2010 r.
120 Zob. J. Crawford, op. cit., 415.
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Zatem tak jak w przypadku Bangladeszu, na drodze prawa miêdzynarodowego staj¹ wyj¹tkowe okolicznoci, które czyni¹ z secesji Kosowa fait
accompli. Powstanie Kosowa wymyka siê zatem z ram stricte prawnych,
bêd¹c rozwi¹zaniem po prostu moralnie s³usznym. A jak wiemy, pañstwa
jako spo³ecznoæ s¹ dysponentami prawa miêdzynarodowego i to, co dzi jest
niezgodne z tym systemem prawnym, za spraw¹ globalnego konsensusu
staje siê uprawnione. W myl tej zasady mo¿na odczytywaæ treæ opinii
doradczej MTS. Trybuna³, jak siê wydaje, swoj¹ powci¹gliwoci¹ chcia³
unikn¹æ sytuacji, w której musia³by stan¹æ w roli prawodawcy.
Na koniec, w kontekcie sprawy Kosowa zasadne wydaje siê poczynienie
kilku uwag o miejscu, w którym znajduje siê obecnie prawo miêdzynarodowe
oraz stosunki miêdzynarodowe. Po czasach dwupodzia³u wiata na obóz kapitalistyczny i obóz socjalistyczny spo³ecznoæ miêdzynarodowa wydaje siê
ci¹gle borykaæ z problemem przystosowania instytucji ponadnarodowych do
nowej sytuacji. Rada Bezpieczeñstwa jest ci¹gle niewydolna decyzyjne, gdy
chodzi o sprawy dotykaj¹ce bezporednio obszarów bêd¹cych dawn¹ stref¹
wp³ywów mocarstw w niej zasiadaj¹cych. Zatem dwupodzia³ wiata nie zosta³ wcale zniwelowany, a prawo miêdzynarodowe  ponad dwadziecia lat
po upadku muru berliñskiego  nie jest w stanie uporaæ siê z jego konsekwencjami. Kolejnym problemem, który bêdzie z pewnoci¹ narasta³ jest
kwestia odnalezienia realnych, skutecznych i sprawiedliwych regu³, które
pozwol¹ na pokojowe funkcjonowanie pañstw wieloetnicznych. Rozwi¹zañ
obu wskazanych problemów prawo miêdzynarodowe wydaje siê coraz wyraniej poszukiwaæ w powrocie do koncepcji prawnonaturalnych, które przenikaj¹ i rozpuszczaj¹ dosyæ skostnia³e i sztywne zasady, bêd¹ce podstaw¹
stosunków miêdzynarodowych w poprzednim wieku (jak choæby zasada suwerennoci, integralnoci terytorialnej czy zakaz u¿ycia si³y).
INDEPENDENT KOSOVO, INTERNATIONAL LAW AND HUMAN
RIGHTS  AN ATTEMPT TO FIND A COMMON GROUND
Key words: Kosovo, human rights, territorial integrity, sovereignty, precedent, state recognition, remedial secession.
Summary
The aim of this article is to find the legal basis for Kosovo statehood in international law.
The author, taking into consideration the restrained opinion of ICJ on the legality of Kosovo
declaration of independence, analyses the possible legal qualifications of the secession. Firstly,
the Security Council Resolution 1244 (1999) is being examined in order to find regulations
allowing the People of Kosovo to establish their own country without consent of Serbia and
international society. In the next section, the author introduces the concept of remedial secession. Within this concept it is analyzed whether Albanian Kosovars may be treated as a people and whether the humanitarian situation before the NATO intervention in 1999 was
severe enough to use the concept of remedial secession. Lastly, the possible different ways of
solving the discussed problem are being examined. In the next part the author considers the
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possible qualification of Kosovo secession as a de facto secession. The criteria of statehood
taken from Montevideo Convention from 1933 and the principle of effectiveness are being
considered in relation to Kosovo situation.
The next paragraph is dedicated to the institution of state recognition and the reaction of
international society on the Kosovo declaration of independence. In the end of the article the
author contemplates the case of Kosovo as sui generis and fait accompli. In closing remarks
there are some notices concerning the contemporary condition of international law.
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Realizacja art. 3 Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka w Europie rodkowo-Wschodniej.
Przegl¹d orzecznictwa strasburskiego
S³owa kluczowe: tortury, nieludzkie lub poni¿aj¹ce traktowanie oraz karanie, si³y policyjne,
nadmierna si³a, pozbawieni wolnoci, przemoc na tle rasowym, przeludnione
cele, warunki higieniczne i sanitarne.

Wysoko rozwiniêta kultura prawna Europy, tradycyjne przywi¹zanie do
rz¹dów prawa, a nade wszystko pamiêæ dowiadczeñ drugiej wojny wiatowej, obozów koncentracyjnych, praktyk gestapo i podobnych formacji terroru, jak i krzywd poczynionych przez tajne i oficjalne s³u¿by w rodkowych
i wschodnich pañstwach Starego Kontynentu, zw³aszcza w tzw. okresie stalinowskim, nie pozwalaj¹ pozostaæ jej obojêtn¹ na zachodz¹ce przypadki nieludzkiego i poni¿aj¹cego traktowania jednostek ludzkich, nie mówi¹c ju¿
o torturach1. Pañstwa, a przede wszystkim instytucje europejskie wyposa¿one w odpowiednie atrybuty, ¿ywo reaguj¹ na takie naruszenia, które w du¿ej
mierze s¹ echem poprzedniego ustroju politycznego Europy rodkowoWschodniej, ale nie mo¿na wykluczyæ te¿ zjawisk nowych, stanowi¹cych zapowied kolejnych wypaczeñ. G³ównym forum takiej reakcji, a w konsekwencji ostrej krytyki jest Rada Europy, in primis Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka w Strasburgu oraz Europejski Komitet Zapobiegania Torturom.

Uwagi ogólne na tle art. 3 Konwencji Europejskiej
Europejska Konwencja Praw Cz³owieka2 w art. 3 stanowi, i¿ Nikt nie
mo¿e byæ poddany torturom ani nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu
1 G. Micha³owska, Ochrona praw cz³owieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 116.
2 Konwencja Rady Europy, otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., Dz.U. 93 nr 61,
poz. 284.
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albo karaniu. Podobny przepis zawieraj¹ tak¿e Powszechna Deklaracja
Praw Cz³owieka3, Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych4, Amerykañska Karta Praw Cz³owieka5 oraz Afrykañska Karta Praw
Cz³owieka i Ludów6. Wymienione dokumenty zawieraj¹ niewielkie ró¿nice
w sensie jakociowym regulacji, ale najwa¿niejsze jest, i¿ konstytuowana
przez nie wolnoæ od tortur oraz nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania
ma status wolnoci chronionej w sposób absolutny.
Przywo³any art. 3 Konwencji zawiera jedn¹ z najbardziej podstawowych
wartoci demokratycznych spo³eczeñstw7. Zakaz tortur oraz nieludzkiego
albo poni¿aj¹cego traktowania lub karania nie podlega derogacji na wypadek
wojny lub w obliczu innego niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹cego ¿yciu narodu8.
Nawet w najtrudniejszych okolicznociach, takich jak zwalczanie terroryzmu
i przestêpczoci zorganizowanej bezwzglêdnie pozostaje aktualny; a minori
ad maius nie dopuszcza siê jego jakichkolwiek ograniczeñ ad casum. Potwierdzi³ to Trybuna³ Strasburski w swoim orzecznictwie, expressis verbis
stanowi¹c, i¿ zakazuje w sposób absolutny tortur,(...), niezale¿nie od okolicznoci i sposobu zachowania ofiary9. Innymi s³owy, nadaje on art. 3 charakter prawa bezwzglêdnego10.
Konfrontuj¹c treæ art. 1 EKPCz, który zobowi¹zujê pañstwastrony do
zapewnienia ka¿demu cz³owiekowi podlegaj¹cemu ich jurysdykcji praw
i wolnoci okrelonych w Rozdziale I Konwencji, z art. 3, nale¿y zauwa¿yæ, i¿
musz¹ one podejmowaæ kroki gwarantuj¹ce, aby osoby te nie by³y poddane
torturom ani z³emu traktowaniu. rodki takie powinny zapewniaæ ochronê
skuteczn¹, zw³aszcza dzieci i innych osób bezbronnych oraz umo¿liwiaæ zapobie¿enie takim negatywnym praktykom, o którym w³adze krajowe powinny
by³y wiedzieæ11. Warto przytoczyæ w tym miejscu sprawê M.C. przeciwko
Bu³garii, dotycz¹c¹ niew³aciwego sposobu prowadzenia postêpowañ karnych
w sprawach o gwa³t, w której Trybuna³ wskaza³, ¿e zgodnie ze wspó³czesnymi
standardami i procesami obowi¹zek pañstw ochrony przed traktowaniem i karaniem niezgodnym z art. 3 musi równie¿ obejmowaæ penalizacjê i skuteczne
3 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjêta i proklamowana dnia
10 grudnia 1948 r., art. 5.
4 Otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U.77 nr 38 poz. 167,
art. 7.
5 «Pact of San Jose, Costa Rica« z dnia 22.11.1969 r.
6 African [Banjul] Charter on Human and Peoples Rights, Adopted on 17 June 1981,
art. 5.
7 Zob. orzecz. Labita przeciwko W³ochom [GC], nr 26772/95, 6.4.2000, § 119, ECHR
2000-IV.
8 Zob. orzeczenie Soering przeciwko Wielkiej Brytani z dnia 7 lipca 1989r., A. 161,
§ 88.
9 Zob. orzecz. Iwañczuk przeciwko Polsce z dnia 15 listopada 2001 r., Sekcja IV, skarga nr 25196/94, § 49.
10 EKPCz, art. 15 ust. 1, 2.
11 Zob. orzecz. Z. i inni przeciwko Wielkiej Brytanii z 10 maja 2001 r., Wielka Izba,
skarga nr 29392/95, § 73, RJD 2001.
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ciganie ka¿dego niedobrowolnego aktu seksualnego, tak¿e w sytuacji, gdy
jego ofiara nie stawia oporu12.
Przedmiotem art. 3 s¹ tortury oraz nieludzkie i poni¿aj¹ce traktowanie
lub karanie. Organy Konwencji Europejskiej dla wyk³adni pojêcia tortur
pos³uguj¹ siê definicj¹ przyjêt¹ w art. 1 konwencji ONZ w sprawie zakazu
stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego
traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 r.13. Wynika z niej, ¿e tortur¹
jest ka¿de dzia³anie, za pomoc¹ którego osobie torturowanej umylnie zadaje
siê dotkliwy ból lub cierpienie, fizyczne b¹d psychiczne, aby uzyskaæ od niej
lub od osoby trzeciej informacje lub wyznania, aby ukaraæ j¹ za czyn pope³niony przez ni¹ lub osobê trzeci¹ albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a tak¿e aby zastraszyæ lub wywrzeæ nacisk na ni¹ lub osobê trzeci¹ albo
w innym celu wynikaj¹cym z dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, gdy taki
ból lub cierpienie powodowane s¹ przez funkcjonariusza pañstwowego lub
inn¹ osobê wystêpuj¹c¹ w charakterze urzêdowym lub te¿ z ich polecenia
albo za ich wyran¹ czy milcz¹c¹ zgod¹14. Nie obejmuje to bólu lub cierpienia
wynikaj¹cego jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieod³¹cznie z nimi
zwi¹zanego lub przypadkowego.
Na podstawie orzecznictwa strasburskiego przyjmuje siê, ¿e tortury s¹
form¹ szczególn¹ umylnego, nieludzkiego traktowania powoduj¹cego bardzo
powa¿ne i dotkliwe cierpienie15.
Trybuna³ uznaje traktowanie za nieludzkie m.in. wtedy gdy, podjêto je
z premedytacj¹, stosowano bez przerwy, powoduj¹c obra¿enia lub powa¿ne
cierpienie fizyczne lub psychiczne16. Natomiast, w zwi¹zku z pojêciem poni¿aj¹ce traktowanie ETPCz podkreli³, ¿e nie mo¿na takiego stwierdziæ, jeli
nie by³o poni¿enia lub upodlenia ofiary choæby w minimalnym stopniu. Ocena tego stopnia jest jednak wzglêdna i zale¿y od okolicznoci konkretnej
sprawy17. Mianowicie, traktowanie mo¿na uznaæ za poni¿aj¹ce, je¿eli rodzi
u ofiary poczucie strachu i poni¿enia, prowadz¹ce do upodlenia, którego
skutkiem mo¿e byæ za³amanie fizyczne i psychiczne. Nadto wystarczy, ¿e
ofiara czuje siê poni¿ona we w³asnych oczach.
Trybuna³ bada równie¿, czy celem postêpowania wobec jednostki jest
poni¿enie i upodlenie oraz czy  bior¹c pod uwagê skutki  negatywnie
wp³ynê³o ono na osobowoæ ofiary w sposób sprzeczny z art. 318.
12 Zob. orzecz. M. C. p-ko Bu³garii z dnia 4 grudnia 2003 r., Izba (Sekcja I), skarga
nr 39272/98, § 166.
13 Dz.U. 1989 nr 63, poz. 378.
14 Por. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa cz³owieka i ich ochrona, Toruñ 2005, s. 249.
15 M. A. Nowicki, Wokó³ Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka, Kraków 2006, s. 104.
16 Zob. orzecz. Ka³asznikow przeciwko Rosji z dnia 15 lipca 2002 r., Izba (Sekcja III),
skarga nr 47095/99, § 9697.
17 Zob. orzecz. Iwañczuk przeciwko Polsce, § 50.
18 Ibidem, § 52.
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Nale¿y dodaæ, i¿ nawet cierpienie wynikaj¹ce z naturalnej choroby
 fizycznej lub umys³owej  mo¿e byæ objête jego ochron¹, gdy jest lub mo¿e
byæ na skutek z³ego traktowania intensyfikowane, np. w zwi¹zku z warunkami aresztowania, za które w³adze ponosz¹ odpowiedzialnoæ19.
Wspólnym mianownikiem opisanych wy¿ej terminów oraz fundamentem
stwierdzenia naruszenia standardu Konwencji w przedmiotowej materii jest
przekroczenie pewnego minimalnego poziomu dolegliwoci danej formy traktowania lub karania cz³owieka20, które bêdzie zale¿a³o od m.in. d³ugoci
okresu z³ego traktowania, jego skutków psychicznych i fizycznych, a w niektórych okolicznociach p³ci, wieku i stanu zdrowia podmiotu.
Nale¿y zauwa¿yæ, zgadzaj¹c siê z B. Gronowsk¹, i¿ praktyka orzecznicza
Trybuna³u Strasburskiego na tle art. 3 Konwencji ukazuje niezwykle zró¿nicowane sytuacje, co jest odbiciem wielowarstwowoci przedmiotu ochrony
tego przepisu  godnoci osobowej21. Obejmowa³a ona sprawy najciê¿sze pod
wzglêdem gatunkowym (Salman przeciwko Turcji, wyrok z dnia 27 czerwca
2000r.), poprzez okazjonalne zastosowania w sposób nadmierny rodków
przymusu bezporedniego w trakcie czynnoci s³u¿bowych i interwencji (Assenow przeciwko Bu³garii, wyrok z dnia 28 padziernika 1998r.), a¿ po przypadki «ekscentrycznego« nêkania osoby (Jankow przeciwko Bu³garii, wyrok z dnia
11 grudnia 2003r. dotycz¹cy przymusowego zgolenia w³osów wiêniowi)22.
Wolnoæ jednostki od tortur i traktowania w sposób przewidziany w art.
3 nabiera szczególnego znaczenia, przede wszystkim, w warunkach rozumianego sensu largo systemu wymiaru sprawiedliwoci w sprawach karnych. In
primis, do naruszeñ tego artyku³u wielokrotnie dochodzi w trakcie czynnoci
s³u¿bowych, interwencji, zatrzymañ dokonywanych przez funkcjonariuszy
publicznych. Tortury, poni¿aj¹ce lub nieludzkie traktowanie jest równie¿ realnym zagro¿eniem dla osób ju¿ zatrzymanych, aresztowanych, przetrzymywanych w warunkach detencji.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje, w tym kontekcie, sytuacja osób odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoci. Ju¿ samo przymusowe «zamkniêcie«
mocno uderza w sferê godnoci cz³owieka, a skrajne warunki panuj¹ce w zak³adach karnych, które s¹ mankamentem i wizytówk¹ system penitencjarnego Europy rodkowo  wschodniej, mog¹ prowadziæ do deprawacji jego wartoci i dehumanizacji, co jest jawnie sprzeczne z art. 3.
Nadto, Trybuna³ rozpatrywa³ wolnoæ od tortur w aspekcie zakazu wydalenia cudzoziemca z terytorium pañstwa do kraju, w którym istnieje realne ryzyko, i¿ zostanie on tam poddany torturom, nieludzkiemu b¹d poni¿a19 Orzecz. Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 29 kwietnia 2002 r., skarga
nr 2346/02, § 52.
20 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, op. cit.,
s. 251.
21 Ibidem, s. 250.
22 Por., orzecz. Salman przciwko Turcji z dnia 27 czerwca 2000 r., skarga nr 21986/93,
§ 110117, orzecz. Assenov przciwko Bu³garii z dnia 28 padziernika 1998 r., § 90106,
orzecz. Jankow przeciwko Bu³garii z dnia 11 grudnia 2003 r., skarga nr 39084/97, § 99122.
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j¹cemu traktowaniu lub karaniu. Jest to bezsprzeczny standard strasburski,
któremu ETPCz da³ wyraz w orzeczeniu Shamayev i 12 innych osób przeciwko Rosji i Gruzji23.
Wskazane pejoratywne zjawiska zwi¹zane z wymiarem sprawiedliwoci
i systemem penitencjarnym, które maj¹ notorycznie miejsce w pañstwach
Europy rodkowo-Wschodniej, w du¿ej mierze stanowi¹ relikt dawnego
ustroju, który przez wiele lat obowi¹zywa³ na ich terytorium. Pod rz¹dami
tamtego ustroju, sprzeczne z Konwencj¹ postêpowanie funkcjonariusza publicznego by³o codziennoci¹ i spotyka³o siê z pochwa³ami i aprobat¹ prze³o¿onych.. Nie sposób jednak ca³ego z³a sprowadziæ do nastêpstw przesz³oci.
Tym samym, nale¿y zgodziæ siê z G. Micha³owsk¹, która zaznacza, i¿ przypadki nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania, rzadziej tortur, wielokrotnie rodz¹ siê ze zwyrodnieñ pojedynczych jednostek24. Autorka w ten
sposób próbuje uzasadniæ gros skarg do ETPCz na naruszenia art. 3 Konwencji Europejskiej, skierowanych przeciwko pañstwom demokratycznego
Zachodu25.

Europejski Komitet Zapobiegania Torturom
Zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ przed torturami lub innym nieludzkim
b¹d poni¿aj¹cym traktowaniem s¹ uregulowane w systemie europejskim
nie tylko w EKPCZ, ale równie¿ w Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu
Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu albo Karaniu26,
któr¹ Komitet Ministrów Rady Europy przyj¹³ 26 czerwca 1987 r. Geneza
przyjêcia tej Konwencji wynika z jej Preambu³y, w której nawi¹zano do art. 3
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i podkrelono, ¿e mechanizm w niej
ustanowiony odnosi siê do osób, które twierdz¹, ¿e ju¿ pad³y ofiar¹ naruszenia tego artyku³u, zatem konieczne i uzasadnione by³o wprowadzenie rodków pozas¹dowych o charakterze prewencyjnym, opartym na wizytacjach27.
Innymi s³owy, uznano, ¿e system ochrony oparty na skargach indywidualnych i skargach miêdzy pañstwami wymaga uzupe³nienia rodkami o charakterze prewencyjnym.
Wskazan¹ lukê wype³ni³ Komitet (o nazwie odpowiadaj¹cej tytu³owi
Konwencji z 1987 r.), który swoj¹ dzia³alnoæ opiera na wizytacjach w ka¿dym, podlegaj¹cym jurysdykcji pañstwa  strony miejscu, gdzie ludzie s¹
23
24
25

Orzecz. z kwietnia 2005 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 36378/02, § 375.
G. Micha³owska, op. cit., s. 116.
Przyk³adowo: orzecz. Selmouni przeciwko Francji z dnia 28 lipca 1999 r., Wielka
Izba, skarga nr 25803/94, § 70105; orzecz. Caloc przciwko Francji z dnia 20 lipca 2000 r.,
Izba (Sekcja III), skarga nr 33951/96, § 75109.
26 Dz.U. 95, nr 46 poz. 238 i 239.
27 Por. Z. Ho³da, Europejskie Standardy Ochrony Praw Cz³owieka a Ustawodawstwo
Polskie. Komitet Zapobiegania Torturom Rady Europy, pod. red. E. Dyni i C.P. K³aka, Rzeszów 2005, s. 45.
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pozbawieni wolnoci przez w³adze publiczne28. Obejmuje to wszelkiego typu
wiêzienia, areszty, zak³ady dla nieletnich, szpitale psychiatryczne, izby wytrzewieñ etc... Mog¹ to byæ zarówno zak³ady publiczne jak i niepubliczne29.
Wizytacje Komitetu dziel¹ siê na okresowe, które odbywaj¹ siê regularnie w ka¿dym z pañstwstron co 4 lata, oraz tzw. wizytacje ad hoc, podejmowane w okrelonych warunkach jako konieczne30. Wizytacja ka¿dorazowo,
niezale¿nie od charakteru, wymaga uprzedniej notyfikacji31.
Po przeprowadzeniu wizytacji Komitet sporz¹dza sprawozdanie dotycz¹ce okolicznoci ustalonych podczas jej trwania, maj¹c na uwadze zastrze¿enia przedstawione przez wizytowane pañstwo32. Oprócz tego, mo¿e on przekazaæ pañstwu zalecenia czy w trybie konsultacji zaproponowaæ poprawê
ochrony osób pozbawionych wolnoci33. Nale¿y odnotowaæ, ¿e je¿eli pañstwo
strona odmawia kooperacji czy zastosowania siê do zaleceñ Komitetu, mo¿e
on zadecydowaæ kwalifikowan¹ wiêkszoci¹ (2/3) g³osów o wydaniu publicznego owiadczenia w tej sprawie. Taka praktyka mia³a miejsce dotychczas
m.in. w stosunku do Rosji i Turcji34.
Trzeba podkreliæ, i¿ Europejski Komitet Zapobiegania Torturom nie jest
organem s¹dowym i nie wyrêcza Trybuna³u Strasburskiego w orzekaniu
w przedmiocie naruszenia art. 3 EKPCZ, ograniczaj¹c siê do dzia³añ prewencyjnych.
Opisywany organ, w toku swojej dzia³alnoci, sformu³owa³ autonomiczne
definicje pojêcia tortur oraz nieludzkiego czy poni¿aj¹cego traktowania.
Jego zdaniem, termin tortur jest zarezerwowany do okrelenia dolegliwoci
fizycznych zadawanych przez funkcjonariuszy policyjnych instrumentalnie
(np. celem wymuszenia zeznañ). Natomiast, pojêcia traktowanie nieludzkie
lub poni¿aj¹ce, stosowane razem lub osobno, s³u¿¹ do okrelania rozmaitych przypadków dolegliwoci wynikaj¹cych z warunków uwiêzienia, g³ównie warunków bytowych, mieszkalnych, gdzie element celowego dzia³ania
nie wystêpuje35.
Co ciekawe, przytoczone definicje Komitetu wchodz¹ w polemikê z rozumieniem tych pojêæ przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Dla przypomnienia  na tle jego orzecznictwa  tortury, nieludzkie i poni¿aj¹ce traktowanie to formy niedopuszczalnego postêpowania ró¿ni¹ce siê stopniem
dolegliwoci, gdzie tortury zawsze s¹ kwalifikowan¹ postaci¹ naruszenia.
Nie bada siê natomiast w Strasburgu, intencjonalnoci dokonanych naruszeñ
28
29
30
31
32
33
34
35

Europejska Konwencja o Zapobieganiu...,
Z. Ho³da, op. cit., s. 46.
Europejska Konwencja o Zapobieganiu...,
Ibidem, art. 8.
G. Micha³owska, op. cit., s. 118.
Europejska Konwencja o Zapobieganiu...,
Zob. Z. Ho³da, op. cit., s. 48.
Zob. Sprawozdanie dla polskiego rz¹du
Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom
niu 819 maja 2000 r., § 63.

art. 2.
art. 7.
art. 10.
z wizyty w Polsce przeprowadzonej przez
lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu lub Kara-
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dla potrzeb ich zakwalifikowania do jednej z trzech wymienionych postaci
pogwa³cenia wolnoci z art. 3.
Wymaga odnotowania, i¿ Polska ratyfikowa³a Europejsk¹ Konwencjê
o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu
albo Karaniu w 1994 r. i jak do tej pory trzykrotnie by³a wizytowana, nigdy
ad hoc, przez Komitet, odpowiednio w roku 1996, 2000 i 2004.
Pozycja i znaczenie wskazanej Konwencji wzros³y w 2002 r., kiedy
wszed³ w ¿ycie protokó³ nr 1 do niej, upowa¿niaj¹cy Komitet Ministrów Rady
Europy do zaproszenia do przyst¹pienia do Konwencji ka¿dego pañstwa nie
bêd¹cego cz³onkiem organizacji36.

Przestrzeganie art. 3 a postêpowanie organów
aparatu wykonawczego
W pañstwach Europy rodkowo-Wschodniej art. 3 Konwencji Europejskiej jest notorycznie naruszany przez si³y policyjne i wiêzienne przy interwencjach s³u¿bowych, w szczególnoci przy zatrzymaniach. Wielokrotnie
funkcjonariusze u¿ywaj¹ nadmiernej si³y do zatrzymania osoby i tym samym
dopuszczaj¹ siê pobicia podejrzanego. Przyk³adem takiej tendencji jest sprawa Rehbock przeciwko S³owenii37, w której trzynastu policjantów podczas
planowanej akcji dokona³o zatrzymania trzech obywateli s³oweñskich, dotkliwie bij¹c jednego z nich. Znamienne jest, i¿ osoby podejrzane nie zagra¿a³y
policjantom, nie nosi³y ostentacyjnie broni ani nie stawia³y czynnego oporu,
a operacja policji by³a sumiennie przygotowana i nie obra³a nieoczekiwanego
obrotu, co mog³oby w czêci uzasadniæ u¿ycie przez w³adze si³y o du¿ym
natê¿eniu.
Oczywicie, nie mo¿na wykluczyæ stosowania rodków przymusu bezporedniego przez si³y prewencyjne, jednak¿e  jak podkrela Trybuna³  u¿ycie si³y przy zatrzymaniu musi byæ nieodzowne i nie mo¿e byæ nadmierne.
Takiego testu nie zda³a interwencja policjantów bu³garskich, którzy podczas
patrolu dotkliwie pobili czternastoletniego ch³opca, którego to przypadku
dotyczy³a sprawa Vasilev przeciwko Bu³garii38. Maj¹c na uwadze stopieñ
doznanych przez niego obra¿eñ, przewagê fizyczn¹ policjantów nad nim oraz
okolicznoci sprawy, nie mo¿na nie zgodziæ siê z Trybuna³em, który jednog³onie stwierdzi³, i¿ zastosowane rodki przymusu by³y nadmierne, zarówno
pod wzglêdem ich intensywnoci, jak i okresu ich stosowania, w szczególnoci, ¿e art. 3 zakazuje nieludzkiego traktowania w sposób absolutny, niezale¿nie od zachowania ofiary.
Na terytorium przedmiotowych pañstw maj¹ miejsce przypadki stosowania przemocy wobec pozbawionych wolnoci, in primis, zatrzymanych czy
36
37
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M. A. Nowicki, op. cit., s. 114.
Orzecz. z dnia 28 listopada 2000 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 29462/95, § 6581.
Orzecz. z dnia 12 kwietnia 2007 r., Izba (Sekcja V), skarga nr 48130/99, § 5565.
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tymczasowo aresztowanych. Trybuna³ w sprawie Dzwonkowski przeciwko
Polsce39 wskaza³, i¿ siêganie po si³ê fizyczn¹, która nie by³a cile konieczna
w stosunku do osoby pozbawionej wolnoci ze wzglêdu na jej w³asne zachowanie, uderza w ludzk¹ godnoæ i stanowi w zasadzie naruszenie prawa
zagwarantowanego w art. 3. Rz¹d musi wykazaæ przy pomocy wiarygodnych
argumentów, ¿e intensywne rodki, które doprowadzi³y do licznych obra¿eñ,
nie by³y nadmierne40. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przy ich ocenie ETPCZ nie lekcewa¿y ani potencja³u przemocy w rodowisku wiêziennym, ani tego, ¿e ryzyko
niepos³uszeñstwa ze strony aresztowanych mo¿e doprowadziæ do przelewu
krwi i wymagaæ siêgniêcia przez w³adze po pomoc si³ porz¹dkowych41.
Przy rozpatrywaniu skarg z tytu³u nieludzkiego traktowania aresztantów Trybuna³ pos³uguje siê konstrukcj¹ domniemania, z której wynika, ¿e
jeli osoba pozbawiona wolnoci lub pozostaj¹ca pod kontrol¹ policji dozna³a
obra¿eñ, sugeruje to powa¿ne domniemanie stosowania wobec niej przemocy.
Tym samym, je¿eli jednostka zosta³a przyjêta do aresztu w stanie dobrym,
a przy zwolnieniu zanotowano lady obra¿eñ, na pañstwie ci¹¿y obowi¹zek
przedstawiæ uzasadnione wyjanienia ich ród³a. Takie domniemanie znalaz³o zastosowanie w przytoczonym ju¿ przypadku Dzwonkowskiego i w sprawie Colibaba przeciwko Mo³dawii42.
Zdarza siê, i¿ stosowanie nadmiernych rodków przymusu bezporedniego przez w³adze porz¹dkowe ma miejsce na tle rasowym. W kazusie Osman
(Bu³gar pochodzenia tureckiego) przeciwko Bu³garii43, policjanci uczestnicz¹cy w eksmisji dopucili siê u¿ycia si³y do opanowania protestu skar¿¹cych.
Jednak¿e intensywnoæ ich reakcji by³a nieproporcjonalna, dodatkowo towarzyszy³y temu niszczenie mienia przy pomocy ciê¿kich maszyn i obrazy s³owne, poczynione na tle pochodzenia ofiar. Co do ostatniego, Trybuna³ nie by³
przekonany, czy zosta³y w pe³ni wyczerpane przes³anki postawy rasistowskiej i powi¹za³ obel¿ywe wypowiedzi bezporednio ze sporem zwi¹zanym
z zajmowaniem terenu. Natomiast ETPCZ nie mia³ ju¿ ¿adnych w¹tpliwoci
w sprawie Cobzaru (Roma) przeciwko Rumunii44, w której stanowi³, ¿e przemoc na tle rasowym jest szczególnym zamachem na godnoæ ludzk¹ i wymaga od w³adz pañstwa specjalnej czujnoci oraz stanowczej reakcji. S¹ one
zobligowane wszelkimi dostêpnymi rodkami zwalczaæ rasizm i zwi¹zane
z nim akty przemocy oraz dbaæ w ten sposób o demokratyczn¹ wizjê spo³eczeñstwa, w którym ró¿norodnoci nie postrzega siê jako zagro¿enia, ale jako
ród³o bogactwa45. Trybuna³ doda³, i¿ obowi¹zek pañstwa dotycz¹cy badania
39
40
41

Orzecz. z dnia 12 kwietnia 2007 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 46702/99, § 4367.
Ibidem, § 51.
Orzecz. Shamayev i 12 innych osób przeciwko Rosji i Gruzji z dnia 12 kwietnia
2005 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 36378/02, § 375.
42 Orzecz. z 23 padziernika 2007 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 29089/06, § 43.
43 Orzecz. z 16 lutego 2006r., Izba (Sekcja I), skarga nr 43233/98, § 56.
44 Orzecz. z 26 lipca 2007r., Izba (Sekcja III), skarga nr 48254/99, § 97.
45 Podane za M. A. Nowicki, Europejski Komitet Praw Cz³owieka. Wybór orzeczeñ 2007,
s. 66.
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mo¿liwych elementów rasistowskich w aktach przemocy nie jest absolutny,
ale wymaga daleko id¹cej starannoci.
Cech¹ charakterystyczn¹ dla przypadków naruszeñ art. 3, aktualn¹ dla
funkcjonariuszy wszystkich pañstw, w tym pañstw rodkowo-wschodniej czêci Starego Kontynentu, jest brak przeprowadzenia odpowiedniego ledztwa
w przedmiocie poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci tych funkcjonariuszy.
W przypadku pogwa³cenia art. 3 wymagane jest skuteczne urzêdowe ledztwo, pozwalaj¹ce na ustalenie i ukaranie osób odpowiedzialnych. W innym
przypadku, ogólny zakaz tortur oraz nieludzkiego i poni¿aj¹cego traktowania i karania, w oderwaniu od jego fundamentalnego znaczenia, by³by nieskuteczny w praktyce, a w skrajnych wypadkach umo¿liwia³by funkcjonariuszom ca³kowicie bezkarne naruszanie praw osób pozostaj¹cych pod ich
kontrol¹46. W wielu sprawach ETPCZ stwierdza³, i¿ wskazane standardy nie
zosta³y wype³nione, ledztwa by³y nieskuteczne, powierzchowne, nieobiektywne, a ich konkluzje nie mia³y oparcia w starannej analizie faktów47.
Powy¿sza nieprawid³owoæ silnie zwi¹zana jest z negatywnymi zjawiskami,
towarzysz¹cymi grupie zawodowej funkcjonariuszy, tj. z hermetycznoci¹,
wyalienowaniem oraz ich  najczêciej  nieetyczn¹ solidarnoci¹ zawodow¹.
Nie ulega zatem w¹tpliwoci, i¿ konieczne i zasadne jest wprowadzenie kontroli przedmiotowej dzia³alnoci funkcjonariuszy prowadzonej przez niezawis³y i bezstronny organ, która to kontrola przyczyni³aby siê do efektywnego
prowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
Istotnym mankamentem jest równie¿ czêstokroæ nieuzasadnione uniemo¿liwienia wiêzionym kontaktowania siê z adwokatem, jak w sprawie Shamayeva i 12 innych osób przeciwko Rosji i Gruzji. Signum specificum tej
sprawy by³o równie¿ powa¿ne utrudnianie przez w³adze rosyjskie sprawowania miêdzynarodowego monitoringu nad prawami wiêzionych, co jest notoryczne w przypadku aresztowañ w zwi¹zku z konfliktem czeczeñskim. Nadto, Trybuna³ z niepokojem odebra³ raport Miêdzynarodowej Helsiñskiej
Fundacji Praw Cz³owieka, i¿ miêdzynarodowa pomoc na pó³nocnym Kaukazie staje siê coraz bardziej sporadyczna, co powoduje prawie ca³kowity brak
niezbêdnych rodków i pomocy z zewn¹trz48.
Trybuna³ wielokrotnie podkrela³, i¿ z racji absolutnego charakteru zakazu tortur i nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania ka¿dorazowo ci¹¿y
nad w³adzach powinnoæ przedstawienia przekonuj¹cych i wiarygodnych
argumentów pozwalaj¹cych wyjaniæ lub usprawiedliwiæ postêpowanie,
w szczególnoci si³ê, u¿yt¹ podczas interwencji policyjnej49. Ten obowi¹zek
jest konsekwencj¹ przywo³anego wczeniej domniemania z³ego traktowania
osoby, która dozna³a obra¿eñ podczas pozostawania pod kontrol¹ s³u¿b mundurowych. W tym kazusie ETPCZ przypomnia³ tak¿e, ¿e organa Konwencji
46
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Orzecz. Colibaba przeciwko Mo³dawii, § 53; Cobzaru przeciwko Rumunii, § 65.
Orzecz. Dzwonkowski przeciwko Polsce, § 48.
Orzecz. Shamayev i inni przeciwko Gruzji i Rosji, § 234244.
Por. orzecz. Rehbock przeciwko S³owenii, § 67.
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maj¹ swobodê nadania kwalifikacji prawnej faktom uznanym za ustalone na
podstawie przedstawionych dowodów w sposób odmienny ni¿ skar¿¹cy lub
mog¹ inaczej te fakty postrzegaæ i w ¿adnym wypadku nie s¹ zwi¹zane
dokonan¹ przez niego kwalifikacj¹ prawn¹50.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zagadnienie sytuacji prawnej ofiar stosowania przemocy przez s³u¿by mundurowe, które jako osoby podejrzane, zatrzymane czy te¿ tymczasowo aresztowane s¹ w wietle prawa nadal niewinne. Wynika to expressis verbis z tzw. zasady domniemania niewinnoci, która
obowi¹zuje do chwili uprawomocnienia siê orzeczenia stwierdzaj¹cego odpowiedzialnoæ karn¹ sprawcy51. Maj¹c na uwadze powy¿szy standard oraz
okolicznoæ, ¿e aresztowani pozostaj¹ pod ca³kowitym nadzorem w³adz, sposób ich traktowania musi byæ poddany skrupulatnej kontroli na podstawie
EKPCZ52.
W przedmiocie poni¿aj¹cego traktowania osób pozbawionych wolnoci
nale¿y przywo³aæ sprawê Jankow przeciwko Bu³garii53, która jest nietypowa
z tej racji, i¿ dotyczy przymusowego ogolenia g³owy wiêniowi. Trybuna³
zaznaczy³, i¿ prowadzi to do przymusowej zmiany wygl¹du jednostki, która
z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿e ³¹czyæ siê z uczuciem poni¿enia i zamachu na jej godnoæ. W zale¿noci od sytuacji takiej osoby oraz okolicznoci
dzia³ania sprawców i jego celu, taki zamach mo¿e spe³niæ przes³anki poni¿enia. Oprócz tego, w przywo³anym orzeczeniu zosta³o podniesione, ¿e karanie54 wiêniów za rzekomo fa³szywe oskar¿enia dotycz¹ce warunków panuj¹cych w wiêzieniu oraz dzia³añ administracji penitencjarnej, uwzglêdniaj¹c
sui generis zale¿noæ osób pozbawionych wolnoci, jeli ma byæ uznane za
konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie, wymaga szczególnie solidnego
uzasadnienia55. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i¿ granice krytyki funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwoci, jak i zwyk³ych urzêdników, z uwagi na
pe³nione przez nich funkcje, s¹ bardziej elastyczne ni¿ w odniesieniu do osób
prywatnych56.
Cechy nietypowoci nie mo¿na odmówiæ tak¿e kazusowi Nevmerzhitsky
przeciwko Ukrainie57, w którym ETPCZ rozwa¿a³, czy przymusowe karmienie mo¿e byæ w pewnych okolicznociach poni¿aj¹cym traktowaniem, zakazanym w oparciu o art. 3 Konwencji Europejskiej, oraz analizowa³ konflikt,
50
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Ibidem, § 6264.
Zob. EKPCZ, art. 6 ust. 2.
Orzecz. Iwañczuk przeciwko Polsce z dnia 15 listopada 2001 r., Izba (Sekcja IV),
skarga nr 25196/94, § 53; podobnie orzecz. Ka³asznikow przeciwko Rosji z dnia 15 lipca
2002 r., Izba (Sekcja III0, skarga nr 47095/99, § 95.
53 Orzecz. z dnia 11 grudnia 2003 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 39084/97, Reports of
Judgments and Decisions 2003-XII .
54 Na marginesie: Jankow zosta³ ukarany kar¹ dyscyplinarn¹ za wypowiedzi zawarte
w rêkopisie ksi¹¿ki.
55 Orzecz. Jankow przeciwko Bu³garii, podane za M. A. Nowicki, Nowy , s. 312.
56 Por. Orzecz. Janowski przeciwko Polsce z dnia 21 stycznia 1999 r., skarga nr 25716/
/94, § 33.
57 Orzecz. z dnia 5 kwietnia 2005 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 54825/00, § 89.
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którego Konwencja sama nie rozwi¹zuje, a mianowicie, miêdzy prawem jednostki prowadz¹cej g³odówkê do integralnoci fizycznej a obowi¹zkiem pañstwa na podstawie art. 2 (ochrony ¿ycia). Jako konkluzjê z przeprowadzonych rozwa¿añ przedstawi³ stanowisko, ¿e rodek wymagany ze wzglêdu na
potrzebê okrelonej terapii nie mo¿e byæ co do zasady uznany za nieludzki
lub poni¿aj¹cy58. Analogicznie nale¿y podejæ do kwestii przymusowego karmienia, niezbêdnego dla ratowania ¿ycia aresztanta, wiadomie odmawiaj¹cego przyjmowania pokarmu59. Owa niezbêdnoæ musi znaleæ potwierdzenie
w niezale¿nej i sumiennie przygotowanej opinii medycznej.
Dla uzyskania pe³nego obrazu ochrony praw z art. 3 EKPCZ warto
wskazaæ sprawê, przy rozpoznaniu której Trybuna³ nie dopatrzy³ siê naruszenia tego artyku³u. Jedn¹ z takich spraw jest case Berliñski przeciwko
Polsce; który dotyczy³ z³ego traktowania skar¿¹cych przez policjantów, w tym
pobicia ich podczas zatrzymania.60 ETPCZ przypomnia³ w tej sprawie, i¿
zarzut odnonie do nieprawid³owego traktowania musi byæ poparty stosownymi dowodami. Nadto, przy ocenie tych dowodów Trybuna³ przyjmuje standard ponad rozs¹dn¹ w¹tpliwoæ61. Kluczowa dla uznania, i¿ w badanym
przypadku nie dosz³o do poni¿aj¹cego lub niegodnego traktowania jest okolicznoæ, ¿e skar¿¹cy stawiali czynny opór podczas operacji policyjnej i w konsekwencji nadali jej nieoczekiwany obrót62. Trybuna³, uwzglêdniaj¹c gwa³towny przebieg akcji policyjnej  zatrzymania, doszed³ do wniosku, i¿ powa¿ny stopieñ obra¿eñ, których doznali skar¿¹cy per se nie mo¿e przes³oniæ
faktu, i¿ u¿ycie przemocy fizycznej w niniejszej sprawie by³o konieczne
z uwagi na ich postêpowanie63. Tym samym, zastosowan¹ wobec nich si³ê nie
mo¿na uznaæ za nadmiern¹. Co istotne, zdaniem Trybuna³u w sprawie Berliñski nie dosz³o do naruszenia art. 3 tak¿e w aspekcie przeprowadzenia sumiennego, rzetelnego ledztwa krajowego w sprawie pobicia skar¿¹cych64. Prokuratorskie postêpowanie przeciwko policjantom obfitowa³o w przes³uchania
niezale¿nych wiadków i sporz¹dzenie oddzielnych opinii przez bieg³ych, co
przes¹dzi³o o spe³nieniu przez w³adze krajowe gwarancji przeprowadzenia
dok³adnego i skutecznego ledztwa, skutkuj¹cego sprawiedliwym rozpoznaniem i ewentualnym ukaraniem osób odpowiedzialnych za naruszenia65.
Reasumuj¹c, w pañstwach by³ego bloku wschodniego nagminnie dochodzi do naruszania praw cz³owieka, w szczególnoci wolnoci wynikaj¹cych
z art. 3. Te negatywne zjawiska s¹ najczêciej generowane godnym potêpienia
postêpowaniem funkcjonariuszy publicznych w stosunku do zatrzymywanych
58
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Ibidem, § 90.
Ibidem, § 91.
Orzecz. Berliñski przeciwko Polsce z dnia 20 czerwca, nr skargi 27715/95 i 20309/96,
§ 5771.
61 Ibidem, § 59.
62 A contrario sprawa Rehbock przeciwko S³owenii, gdzie 13 policjantów dokonywa³o
zatrzymania i dotkliwie pobi³o 2 osób w ogóle nie stawiaj¹cych oporu osób.
63 Orzecz. Berliñski przeciwko Polsce, § 64.
64 Ibidem, § 68.
65 Ibidem, § 69.
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lub aresztowanych. Szczególnie niepokoj¹cy jest fakt, ¿e nieludzkie, poni¿aj¹ce traktowanie ze strony w³adz ma miejsce nie tylko podczas zatrzymañ
czy aresztowañ, które w pojedynczych wypadkach, przybrawszy nieoczekiwany obrót, mog¹ uzasadniaæ nadmiern¹ reakcjê funkcjonariuszy. Lwia czêæ
skarg skierowanych do Strasburga dotyczy dotkliwych pobiæ, poni¿eñ oraz
innych przejawów niedopuszczalnego traktowania osób pozbawionych ju¿
wolnoci, przebywaj¹cych w aresztach ledczych lub zak³adach karnych. Niepokój wzronie, je¿eli bêdziemy pamiêtaæ o tym, ¿e zakaz z art. 3 jest absolutny i obowi¹zuje niezale¿nie od zachowania cz³owieka.
Na tle przywo³anych spraw, widoczne jest, i¿ przedmiotowa czêæ Europy
nie jest wolna od uprzedzeñ rasowych. Szczególnie aktualny staje siê w tym
kontekcie problem dyskryminacji spo³ecznoci romskiej66.

Art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
w warunkach pozbawienia wolnoci
Europejska Konwencja Praw Cz³owieka expressis verbis w art. 5 stanowi, i¿ ka¿dy ma prawo do wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego. Dodatkowo, nikt nie mo¿e byæ pozbawiony wolnoci, z wyj¹tkiem [m.in.] [...] zgodnego z prawem pozbawienia wolnoci w wyniku skazania przez w³aciwy s¹d
lub [...] zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed w³aciwym organem, je¿eli istnieje uzasadnione podejrzenie pope³nienia czynu zagro¿onego kar¹ [...]67. Z przytoczonej treci wynika, ¿e
EKPCZ legalizuje enumeratywnie wymienione przypadki zamachów na wolnoæ jednostki; do takich przyk³adowo nale¿¹: prawomocne orzeczenie kary
pozbawienia wolnoci przez s¹d oraz uzasadnione zastosowanie tzw. rodków
zapobiegawczych  zatrzymania lub tymczasowego aresztowania.
Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia, nie sposób traktowaæ pozbawienia
wolnoci per se jako naruszenia art. 3, mimo i¿ przebywanie w takich warunkach samo w sobie mo¿e powodowaæ cierpienie i uczucie upokorzenia. Tak
uwa¿a tak¿e ETPCZ, który w orzeczeniu Ka³asznikow przeciwko Rosji podkreli³, ¿e dla naruszenia art. 3 cierpienie i poni¿enie musi byæ wiêksze ni¿
zwykle spotykane w zwi¹zku ze zgodnym z prawem traktowaniem lub karaniem w warunkach pozbawienia wolnoci68. Oczywiste jest, i¿ nie zwalnia to
pañstwa od powinnoci zapewnienia pobytu skazanego lub aresztowanego
w warunkach umo¿liwiaj¹cych zachowanie ludzkiej godnoci, a sposób i przebieg odbycia odpowiednio kary lub aresztowania nie mog¹ prowadziæ do
zagro¿enia lub niewygód wiêkszych ni¿ nieuniknione. Z uwzglêdnieniem
66

Orzecz. Moldovan i inni przeciwko Rumunii z dnia 12 lipca 2005r., Izba (Sekcja II),
skarga nr 41138/98, § 88114.
67 EKPCZ, art. 5 ust. 1 lit. a, b, c.
68 Orzecz. Ka³aszników p-ko Rosji, § 95.

Realizacja art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka...

101

praktycznych warunków pozbawienia wolnoci, nale¿y odpowiednio dbaæ
o zdrowie i dobro aresztowanego69.
Do analogicznych wniosków Trybuna³ doszed³ w sprawie Melnik przeciwko Ukrainie70, w której stwierdzi³, i¿ pozbawienie wolnoci nie usprawiedliwia poni¿aj¹cego traktowania, a skazani powinni odbywaæ karê w rodowisku zapewniaj¹cym poszanowanie ludzkiej godnoci.
Po skonfrontowaniu pozbawienia wolnoci z dyspozycj¹ art. 3 EKPCZ
oraz ogólnym wskazaniu, jakie obowi¹zki przywo³any artyku³ nak³ada na
pañstwa  strony w kontekcie prawid³owego wykonywania kary detencyjnej
i tymczasowego aresztu, warto zbadaæ konkretne przypadki naruszeñ tego
artyku³u w pañstwach by³ego bloku wschodniego. Tytu³em wstêpu, nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ stan wiêziennictwa w Europie rodkowo-Wschodniej budzi wiele zastrze¿eñ na tle standardów europejskich. G³ównymi jego mankamentami s¹ przeludnione cele oraz, tym samym, ma³a powierzchnia cel (niezgodna
z normami Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom), brak odpowiednich warunków sanitarnych czy brak odpowiedniej opieki zdrowotnej71.
W tej czêci Starego Kontynentu (Ukraina  do roku 97, Rosja) aktualny
pozostaje problem orzekania kary mierci, a w konsekwencji ekstremalna
sytuacja skazanego osadzonego w tzw. celi mierci, w której oczekuje on na
wykonanie wyroku72. Jego sytuacja wymaga szczególnej pieczy i ochrony na
podstawie przedmiotowego przepisu EKPCZ.
Niepokoj¹cy jest fakt, i¿ tak¿e w Polsce, bêd¹cej cz³onkiem Rady Europy
i od niedawna Unii Europejskiej, stan wiêziennictwa daleki jest od spe³niania wymogów Konwencji. Signum specificum polskiego systemu penitencjarnego jest wyrany rozdwiêk miêdzy liter¹ prawa krajowego, w pe³ni realizuj¹cego standardy europejskie, a codzienn¹ praktyk¹ 73 . Zosta³o to
bezporednio wyartyku³owane w raportach Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom z jego wizyt w RP w latach 1996, 2000 i 2004 oraz w wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego, który orzekaj¹c w kwestii zgodnoci przepisów
Kodeksu Karnego Wykonawczego z Konstytucj¹74, nakreli³ rzeczywisty obraz polskiego wiêziennictwa.
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Ibidem, § 98.
Orzecz. z dnia 28 marca 2006 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 72286/01.
71 Na podstawie: Ka³asznikow przeciwko Rosji, § 92121 ; Melnik przeciwko Ukrainie,
§ 92125; Dorokhow przeciwko Rosji, orzecz. z dnia 14 lutego 2008 r., V Sekcja, nr skargi 66802/01, § 4460; Nevmerzhitsky przeciwko Ukrainie, § 78106; wyrok TK z dnia
26 maja 2008 r., sygn. akt SK 25/07; Sprawozdanie dla Polskiego Rz¹du z wizyty w Polsce
Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu
lub Karaniu 819 maja 2000 r., Przegl¹d Wiêziennictwa Polskiego nr 36, Warszawa 2002.
72 Na podstawie: Poltoratskiy przeciwko Ukrainie, orzecz. z dnia 29 kwietnia 2003 r.,
Izba (Sekcja IV), skarga nr 38812/97, § 71 i n.
73 Por. J. Karaniewicz, System polskiego wiêziennictwa na tle europejskich standardów resocjalizacji i readaptacji skazanych. Europejskie standardy praw cz³owieka a ustawodawstwo polskie, Rzeszów 2005, s. 598.
74 Dz.U. 2008 nr 96, poz. 620.
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Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom,
ka¿da z osób pozbawionych wolnoci powinna mieæ do swojej dyspozycji
7 m2 75. Dla przyk³adu, w skardze Melnik przeciwko Ukrainie podniesiono,
¿e skazany przebywa³ w 44 m2 celi wraz z 60 innymi osobami, a w kazusie
Ka³asznikow przeciwko Rosji odpowiednio w 1720 m2 celi z 8 skazanymi.
Bezsprzeczne jest, i¿ zat³oczone wiêzienia sprzyjaj¹ demoralizacji, deprawacji potrzeb, strêczycielstwu ze strony wspó³wiêniów, nerwowoci i wielu
innym uci¹¿liwym zjawiskom, wp³ywaj¹cym destrukcyjnie na osoby odbywaj¹ce karê76. Odbycie kary w takich warunkach nie pozwali wiêniowi na
readaptacjê, innymi s³owy, nie dokona siê odbudowa hierarchii wartoci skazanego, jego resocjalizacja, która na tle KKW jest g³ównym celem izolacji
penitencjarnej77. Tym samym, zasadne jest stwierdzenie ETPCZ, ¿e ju¿ samo
w nich przebywanie bêdzie stanowiæ traktowanie poni¿aj¹ce78.
W podobnym tonie Trybuna³ wypowiada³ siê w sprawie Dorokhov przeciwko Rosji, wskazuj¹c, i¿ powa¿ne przeludnienie celi wyklucza jak¹kolwiek
prywatnoæ aresztowanego w ¿yciu codziennym, co samo w sobie jest traumatyzuj¹cym dowiadczeniem79.
W przedmiocie ochrony zdrowia, z art. 3 nie wynika ogólny obowi¹zek
zwolnienia aresztowanego ze wzglêdów zdrowotnych lub umieszczenia go
wszpitalu cywilnym z powodu koniecznoci okrelonej terapii80. Nie jest tak¿e nieludzkim traktowaniem odmowa konsultacji z okrelonym lekarzem
specjalist¹, jeli pomoc medyczn¹ zapewniono wiêniowi w inny sposób81.
Przytoczony przepis nie nak³ada równie¿ obowi¹zku spe³nienia ka¿dej proby w tym zakresie ani wyboru leczenia, a wiêzieñ musi zaakceptowaæ okrelone ograniczenia. Natomiast wymaga, aby wiêzieñ odbywa³ karê w warunkach higienicznych i sanitarnych, które umo¿liwi¹ opiekê medyczn¹
i leczenie82, zw³aszcza w okresie izolacji penitencjarnej, skutkuj¹cej zerwaniem wiêzi spo³ecznych.
Nieludzkie warunki, w jakich skazani odbywaj¹ karê pozbawienia wolnoci, zwi¹zane z przestarza³¹ infrastruktur¹ wiêzienn¹, nie mog¹ byæ
usprawiedliwiane brakiem rodków finansowych pañstwa. ETPCZ zaznaczy³ w sprawie Poltoratskiy przeciw Ukrainie, ¿e problemy ekonomiczne
pañstwa nie mog¹ s³u¿yæ w ¿adnym wypadku za wyjanienie lub usprawiedliwienie warunków tak z³ych, ¿e staj¹ siê traktowaniem sprzecznym z art. 3
Konwencji83.
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77
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Orzecz. Melnik przeciwko Ukrainie, § 6472.
Por. Andrzej Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 251.
Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. nr 90, poz. 557, art. 67.
Orzecz. Melnik przeciwko Ukrainie, § 113.
Orzecz. Dorokhov przeciwko Rosji, § 58.
Orzecz. Ka³asznikow przeciwko Rosji, § 95.
Orzecz. Kud³a przeciwko Polsce z dnia 26 padziernika 2000 r., Wielka Izba, skarga
nr 30210/96, § 12.
82 Orzecz. Nevmerzhitsky przeciwko Ukrainie, § 93.
83 Orzecz. Poltoratskiy przeciwko Ukrainie, § 148.
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Sytuacja skazanego w powy¿szej sprawie, jak i w sprawie Ilascu i inni
przeciwko Mo³dawii i Rosji84, wymaga dok³adniejszej analizy, z tej racji, i¿
obejmuje problem kary mierci, orzekanej jeszcze na Ukrainie (do 1997 r.)
i Rosji, oraz oczekiwania przez skazanego na egzekucjê. W przywo³anych
orzeczeniach ETPCZ przypomnia³, ¿e ze wzglêdu na rozwój polityki karnej
pañstw cz³onkowskich Rady Europy i powszechnie akceptowanych standardów w tej sferze, kara mierci mo¿e rodziæ problem na tle art. 3. Osobiste
warunki skazanego na karê mierci, jej proporcjonalnoæ i warunki pozbawienia wolnoci przed wykonaniem wyroku s¹ przyk³adowymi czynnikami
prowadz¹cymi do uznania, ¿e traktowanie lub karanie jest objête zakazem
zawartym w art. 385. W tym miejscu wymaga podkrelenia, ¿e dyspozycji art. 3
nie mo¿na interpretowaæ w sposób, z którego wynika³by zakaz kary mierci,
bo w ten sposób brzmienie art. 2 ust 1 EKPCZ sta³oby siê martw¹ liter¹.
Ponadto, Trybuna³ wskaza³, ¿e nieodzowny okres miêdzy wymierzeniem
kary a jej wykonaniem jest ród³em powa¿nego stresu dla skazanego. Tym
samym, skazanie na karê mierci w pewnych okolicznociach jest to¿same
z naruszeniem art. 3, kiedy np. wiêzieñ musi spêdziæ d³ugi okres w korytarzu mierci w ekstremalnych warunkach, z ci¹gle rosn¹cym udrêczeniem
w oczekiwaniu na egzekucjê86. Lêk i cierpienie wiênia s¹ dodatkowo wzmagane zakazem kontaktowania z innymi skazanymi; co prawda taki zakaz
mo¿e byæ w czêci uzasadniony wzglêdami ochronnymi, ale trzeba pamiêtaæ,
i¿ kompletna izolacja prowadzi do zniszczenia ludzkiej osobowoci i jest
form¹ nieludzkiego traktowania, nieusprawiedliwionego wymaganiami bezpieczeñstwa87. Na marginesie, Ilascu  autor badanej skargi, w celi mierci
spêdzi³ 8 lat (19932001).
W kontekcie deportacji cudzoziemców, ETPCZ wypowiedzia³ siê, ¿e ani
Konwencja, ani jej protoko³y nie zawieraj¹ prawa do azylu politycznego, ale
bezporednio stwierdzi³, i¿ pañstwa maj¹ obowi¹zek powstrzymania siê
przed ekstradycj¹ lub wydaleniem, w tym tak¿e osoby zwracaj¹cej siê o azyl,
jeli istniej¹ powa¿ne i uzasadnione argumenty, pozwalaj¹ce na przekonanie
o istnieniu rzeczywistego ryzyka traktowania sprzecznego z art. 3 EKPCZ88.
Ten obowi¹zek pozostaje aktualny równie¿ w obliczu walki z terroryzmem
i ochrony ludnoci przed przemoc¹ terrorystyczn¹, gdy¿ powy¿szy przepis
generuje ochronê bezwzglêdn¹, absolutn¹, niezale¿n¹ od okolicznoci89
Dla kontrastu z dotychczas przedstawionymi sprawami, w których Trybuna³ nie mia³ w¹tpliwoci co do naruszenia wolnoci od tortur albo poni¿aj¹cego lub niegodnego traktowania, nale¿y wskazaæ na przypadek, gdzie
84
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Orzecz. z dnia 8 lipca 2004 r., Wielka Izba, skarga nr 48787/99.
Orzecz. Poltoratskiy przeciwko Ukrainie, § 120149, Ilascu i inni przeciwko Mo³dawii i Rosji, § 376399.
86 Orzecz. Ilascu i inni przeciwko Mo³dawii i Rosji, § 430.
87 Ibidem, § 432.
88 Orzecz. Shamayew i 12 innych przeciwko Rosji i Gruzji z dnia 12 kwietnia 2005 r.,
Izba (Sekcja II)), skargi nr 36378/02, § 316, 345353.
89 Ibidem, § 335.
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takiego naruszenia Trybuna³ nie stwierdzi³. W kazusie Valasinas przeciwko
Litwie, Trybuna³, po dok³adnym zbadaniu sytuacji skar¿¹cego, orzek³, i¿
warunki pozbawienia wolnoci, w jakich skar¿¹cy przebywa i sposób, w jaki
jest traktowany przez w³adze penitencjarne, nie wyczerpuj¹ cechy dotkliwoci traktowania i tym samym nie stanowi¹ naruszenia art. 3 EKPCZ (the
conditions of the applicant«s detention under the normal regime did not
attain the minimum level of severity amonuting to «degrading« treatment
within the meaning of Article 3 of the Conwention90).
Podsumowuj¹c, stan wiêziennictwa w pañstwach Europy rodkowoWschodniej mocno odstaje od standardów europejskich. Genezy takiego stanu nale¿y upatrywaæ w reliktach dawnego ustroju politycznego, w którym
wiêzienia by³y wykorzystywane do prowadzenia polityki kraju i stanowi³y
formê politycznej represji obywateli. W okresie hegemonii poprzedniego systemu, w tej czêci Starego Kontynentu prawa cz³owieka by³y systematyczne
³amane; a minori ad maius prawa wiênia nie by³y w najmniejszym stopniu
respektowane.
Pocieszaj¹cy jest fakt, i¿ wraz z upadkiem komunizmu w tej czêci Europy, zmieniono podejcie do problemu kary pozbawienia wolnoci. Powszechne
uznanie zdoby³y Europejskie Regu³y Wiêzienne91, stanowi¹ce sui geris moralno-polityczny apel do pañstw i wyznaczaj¹ce minimalne standardy traktowania wiêniów92. Ich motywem przewodnim jest filozofia wykonywania
kary pozbawienia wolnoci, która opiera siê na za³o¿eniu, i¿ uwiêzienie
stanowi z powodu pozbawienia wolnoci karê sam¹ w sobie. W zwi¹zku
z tym, warunki pozbawienia wolnoci oraz rygory nie mog¹ [...] zwiêkszaæ
cierpienia nieod³¹cznie zwi¹zanego z uwiêzieniem93. Kolejnym krokiem dla
pañstw wschodniej Europy jest implementacja takich regu³ do codziennej
praktyki, w taki sposób, by s³owa, ¿e do wiêzienia wchodzi cz³owiek, a przestêpca pozostaje poza bram¹ (...)94 oraz podstawowe resocjalizacyjne cele
pozbawienia wolnoci by³y urzeczywistniane.

Problematyka wykonania kary pozbawienia wolnoci
w RP
Jak powiedziano, wiatowy kryzys zwi¹zany z wykonywaniem kary pozbawienia wolnoci nie omin¹³ systemu penitencjarnego RP. Warto powiêciæ
kilka zdañ dla zarysowania problematyki wiêziennictwa w Polsce.
Marginalne znaczenie ma okolicznoæ, i¿ polskie ustawodawstwo
w przedmiocie statusu i egzekwowania kary pozbawienia wolnoci wychodzi
90
91

Zob. orzecz. Valasinas przeciwko Litwie z dnia 24 czerwca 2001, nr skargi 44558/98, § 111.
Przyjête przez Komitet Ministrów RE jako za³¹cznik do zalecenia R (87) 3 w 1987 r.,
zob. :http:www. ms.gov.pl>, dostêp: ????????
92 J. Karaniewicz, op. cit., s. 579.
93 ERW, regu³a 64.
94 Por. Ibidem, regu³a 1.
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naprzeciw oczekiwaniom europejskim. Ju¿ Konstytucja stanowi o koniecznoci traktowania ka¿dego pozbawionego wolnoci w sposób humanitarny95,
nie wspominaj¹c ju¿ o zakazie tortur, ani okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania lub karania96. Je¿eli dodamy do tego dyrektywy wykonywania kar z KKW, i¿ kary, rodki karne, zabezpieczaj¹ce i zapobiegawcze
wykonuje siê w sposób humanitarny, z poszanowaniem godnoci ludzkiej
skazanego97 oraz zasady wymiaru kary z KK, ¿e [...] s¹d orzeka karê
pozbawienia wolnoci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko
wtedy, gdy inna kara lub rodek karny nie mo¿e spe³niæ celów kary98,
z czego wynika uznanie izolacji penitencjarnej za ultima rationem, to polski
system penitencjarny wydaje siê modelowy. Co wiêcej, bêdzie on w pe³ni
odzwierciedlaæ podstawowe za³o¿enia europejskiej filozofii wykonywania
kary pozbawienia wolnoci99.
Niestety, na literze prawa optymizm siê koñczy, gdy¿ realizacja obowi¹zuj¹cych norm pozostawia wiele do ¿yczenia. Rzeczywistoæ wiêzienn¹ charakteryzuj¹ drastyczne przeludnienie jednostek penitencjarnych, braki kadrowe, archaiczna, wymagaj¹ca znacznych nak³adów inwestycyjnych
infrastruktura, jak i ci¹g³e niedofinansowanie ca³ego pionu penitencjarnego100. Wskazane okolicznoci przyczyniaj¹ siê do ³amania praw cz³owieka,
w tym zapisanych w EKPCZ, oraz nie pozwalaj¹ na skuteczne prowadzenie
programów resocjalizacyjnych.
Nale¿y dodaæ, i¿ na rok 2007, stosownie do Sprawozdania statystycznego na rok 2007, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwoci  Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, poziom zape³nienia w polskich wiêzieniach
oscylowa³ w granicach 120 %, a oko³o 30 tysiêcy skazanych oczekuje na
miejsce do odbycia kary101. Tym samym, maj¹c na uwadze przytoczone statystyki, aktualne pozostaje stanowisko profesora Marka, i¿ sytuacja taka jest
wrêcz katastrofalna, godz¹c w prewencyjne i wychowawcze funkcje wymiaru
sprawiedliwoci102.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze ustalenia, szybko mo¿na dojæ do wniosku,
¿e polskie wiêzienia s¹ w stanie permanentnego naruszania art. 3 EKPCZ.
Remedium dla wyeliminowania tego stanu nale¿y szukaæ w gruntownej modernizacji obiektów wiêziennych, reformie systemu penitencjarnego jako ca³oci, a in primis w ograniczeniu stosowania kary pozbawienia wolnoci na
rzecz tzw. wolnoci kontrolowanej, zw³aszcza ¿e resocjalizacja w jej warunkach najczêciej daje lepsze efekty103.
95 Konstytucja RP, art. 41 ust 4.
96 Ibidem, art. 40.
97 KKW, art. 4.
98 KK, art. 58.
99 J. Karaniewicz, op. cit., s. 598.
100 Ibidem.
101 Informacja o wykonywaniu Kary

Pozbawienia Wolnoci i Tymczasowego Aresztowania, <http: www.sw. gov.pl>, dostêp: ?????????
102 A. Marek, Prawo Karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruñ 2005, s. 160.
103 Ibidem, s. 160.
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THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3RD OF THE EUROPEAN
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS IN THE CENTAL
 EASTERN EUROPE.
THE OVERVIEW OF ETCS CASE  LAW
Key words: torture and inhuman or degrading treatment or punishment, police force, excessive
physical force, deprived of freedom, racial violence,hygienic, overcrowded prison
ward, sanitary conditions.
Summary
The reason of writing this article is to show in a brief an implementation one of the most
important international and European standards  Article 3 of ECHR that prohibits torture,
and inhuman or degrading treatment or punishment  in the central  eastern Europe.
It is important to remember that this article does not take into account any exceptions or
limitations on this right and enshrines one of the most fundamental values of democratic society.
It prohibits in absolute terms torture or inhuman or degrading treatment or punishment, irrespective of the circumstances and the victims behaviour. Given that, it is very disturbing that
article 3rd has been notoriously breached, especially in the eastern part of Europe.
The article is divided into four parts.
The first part gives a reader general premises over article 3rd of ECHR and defines terms
used in this rule. It also describes the subject  matter (the human dignity) that is under legal
protection in article 3rd. In this part the author shoves what European Courts of Human Rights
takes into account while examining case of violation of article 3rd of ECHR.
The second part concerns the institution of the European Committee for the Prevention of
Torture  CPT. It tells a reader about its origin and its main goals. The Committee has the
right to visit, at any time, any place where persons are deprived of their liberty by a public
authority. It also has the right to interview in private detained persons, and to enter into
contact with anyone else who may be able to provide relevant information. After each visit, the
CPT sends a confidential report containing its conclusions and recommendations to the State
concerned. This constitutes the basis for a dialogue between the CPT and the national authorities in order to strengthen the protection of detained persons from ill-treatment.
The third and the fourth part are more specific and they are based on individual law cases
of the European Tribunal. The third part is about ill  treatment that takes place during
arrests, apprehensions and other police actions. It is common knowledge that police officers
notoriously beats man during arrest. Physical force used by them is far too excessive and in the
majority of cases not necessary. There are hundreds of cases that during being arrested men
are severely beaten and caused serious injuries. Some cases of beating are jointed with so
called racial violence, especially in the cases of the Rom communities. The author gives an
overview over this problem through specific law cases from Russia, Latvia, Lithuania, Belarus,
Poland and other countries from eastern Europe.
The third part also includes brief outlook over criminal proceeding that have been taken
against police officers who committed aggression towards detainees and suspects.
The fourth part of the article is completely dedicated to cases of detainees who suffers
from non hygienic, sanitary conditions in the prison wards. It tells about standards in the
conditions of imprisonment and emphasizes drawbacks of penitentiary system such as overcrowded prison wards and small surfaces of prison wards. The separate paragraph is dedicated
to cases of men who have been sentenced to capital punishment and have spend many years in
so called condemned cells. This part is based on law cases from Russia, Chechen Republic,
Republic of Moldova, Poland, Bulgaria and others.
The last paragraphs shows shoves situation of the polish penitentiary system, which is
very dramatic. The prison wards are in the high percentage overcrowded and many sentenced
criminals do not have even possibility to do in their sentence. Such malfunctions of penitentiary system completely distorts the main idea of reconciliation of prisoners and educating them
how to life in society.
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Sytuacja prawna cudzoziemców
a respektowanie praw cz³owieka.
Wybrane problemy
S³owa kluczowe: cudzoziemcy, prawa cz³owieka, polityka migracyjna, azyl, uchodstwo.

1. Uwagi wstêpne
Obowi¹zek zapewnienia pe³nego korzystania z praw cz³owieka wszystkim osobom, które znajduj¹ siê na terytorium i podlegaj¹ jurysdykcji Pañstwa  Strony jest sformu³owany w art.2 Miêdzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych (dalej jako MPPOiP), art.1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (dalej jako
EKPCz), art.1 Amerykañskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka (dalej
jako AKPCz). Tylko w niektórych aspektach zakres tych praw mo¿e byæ
ograniczony podmiotowo do obywateli, o czym wyranie stanowi siê np.
w art. 25 MPPOiP 1. Tymczasem, wedle raportu Wysokiego Komisarza
ds. Praw Cz³owieka ONZ, mo¿na pisaæ o swoistej przepaci pomiêdzy gwarancjami wynikaj¹cymi z miêdzynarodowego prawa praw cz³owieka a rzeczywistoci¹, z któr¹ stykaj¹ siê cudzoziemcy2. Nie bez przyczyny od 1999 r.
w ³onie ONZ funkcjonuje Specjalny Sprawozdawca ds. Praw Cz³owieka Migrantów, który obecnie jest powi¹zany instytucjonalnie z Rad¹ Praw Cz³owieka (dalej: Specjalny Sprawozdawca)3.
1 Zob. na tym tle General Comment of Human Rights Committee, The position
of aliens under Covenant, 11/04/86 CCPR General Comment No 15.
2 Por. The Rights of Non-citizens, Office of the United High Commissioner for Human
Rights, New York and Geneva 2006, HR/PUB/06/11, s. 5.
3 Powo³any Rezolucj¹ Komisji Praw Cz³owieka 1999/44. Jego mandat by³ dwukrotnie
przed³u¿any  najpierw Rezolucj¹ Komisji 2005/47, nastêpnie za Rezolucj¹ 8/10 z 18 czerwca 2008 r. Rady Praw Cz³owieka.
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Pañstwa stosunkowo dobrze rozwiniête i bogatsze coraz trudniej sobie
radz¹ z du¿ymi falami migracji ludnoci z regionów niestabilnych politycznie, biednych, gospodarczo zacofanych. Kraje zachodniej Europy maj¹ ju¿
bogate dowiadczenie w tym wzglêdzie, ale wobec obecnej skali zjawisk migracyjnych równie¿ i one staj¹ przed nowymi wyzwaniami. Coraz czêciej
wiêc, obok pojêcia polityka migracyjna (migration policy), u¿ywa siê terminu zarz¹dzanie migracjami (migration management)4. Jest to sygna³ zmian
jakociowych w podejciu do zjawisk migracyjnych. Dzia³ania pañstw maj¹
byæ kszta³towane, w stopniu wiêkszym ni¿ do tej pory, w sposób wyprzedzaj¹cy w stosunku do przewidywanych problemów i zagro¿eñ. Dotychczasowa
polityka, oparta g³ównie na reakcji na ju¿ zaistnia³e sytuacje, okazuje siê po
prostu niewystarczaj¹ca. Problemem jest nie tylko ponoszenie kosztów zwi¹zanych z przyjêciem du¿ych grup ludnoci; potrzebne jest te¿ takie ukszta³towanie procedur migracyjnych, aby pañstwa w sposób efektywny, ale te¿
z poszanowaniem praw jednostki, by³y w stanie kontrolowaæ, kto znajduje
siê pod ich jurysdykcj¹ oraz czy i w jakim zakresie mo¿e korzystaæ z prawa
do pobytu i zamieszkania na ich terytorium5. W przypadku pañstw wysoko
uprzemys³owionej pó³nocy obserwuje siê tendencje do zaostrzania regu³
wjazdu i pobytu cudzoziemców, zw³aszcza za kryminalizacjê migracji o charakterze nieautoryzowanym6. Niepokój budzi równie¿ coraz powszechniejsza
praktyka stosowania rodków detencyjnych wobec migrantów nieregularnych7. Jako po¿¹dan¹ nale¿y postrzegaæ zmianê orientacji dzia³añ organów
pañstwowych z wy³¹cznie punitywnej  skoncentrowanej na ochronie granic,
na podejcie integracyjne i ochronne w stosunku do migrantów. Specjalny
Sprawozdawca postuluje w szczególnoci, aby pañstwa nie blokowa³y dostêpu do procedur azylowych oraz nie unika³y identyfikacji poszczególnych osób
jako ofiar handlu ludmi8.
Zarówno organy Rady Europy9, jak i ONZ, podnosz¹ koniecznoæ wyeliminowania doæ rozpowszechnionej, m.in. w dokumentacji UE, praktyki u¿ywania okrelenia nielegalni migranci (illegal migrants). Jak s³usznie za4 Zob. prace Centrum Stosunków Miêdzynarodowych, m.in. K. Iglicka, P. Kamierkiewicz, M. Mazur-Rafa³, Zarz¹dzanie migracj¹  przypadek i dowiadczenie Polski w odniesieniu do dyrektyw Komisji Europejskiej, CSM 2007.
5 Por. UNHCR Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards Relating to
the Detention of Asylum Seekers, February 1999, wstêp, par. 5 <http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3bd036a74.pdf>, dostêp: 20.10.2011.
6 Por. T. Hammarberg, It is Wrong to Criminalize migration, European Journal of
Migration and Law 2009, nr 11, s. 383.
7 Zob. szerzej H.ONions, No Right to Liberty: The Detention of Asylum Seekers for
Administrative Convenience, European Journal of Migration and Law 2008, nr 10,
s. 149185.
8 Human Rights of Migrants, Report of Special Rapporteur on the human rights of
migrants, 03.08.2010, A/65/222, s. 20, par. 79.
9 Przywo³aæ tu nale¿y Rezolucjê 1509 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Human Rights of irregular Migrants; w punkcie 7 tego aktu stwierdza siê, ¿e Zgromadzenie preferuje u¿ywanie sformu³owania irregular migrant zamiast illegal migrant lub migrant without papers.
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uwa¿a Komisarz Praw Cz³owieka Rady Europy, ludzie nie mog¹ byæ nielegalni10. W zamian proponowane jest u¿ywanie okrelenia migrant w sytuacji nieregularnej lub migrant pozbawiony dokumentów w takim sensie,
w jakim zosta³o to przyjête w art.5 Konwencji o ochronie praw pracowników
migruj¹cych i cz³onków ich rodzin z 1990 r.11 S³owo nielegalny wywo³uje
w spo³ecznym odbiorze skojarzenia z dzia³alnoci¹ przestêpcz¹, co skutkuje
dodatkow¹ stygmatyzacj¹ i marginalizacj¹ migrantów. Mo¿na poczyniæ konstatacjê, ¿e skoro prawo danego pañstwa penalizuje czyny zwi¹zane z nieautoryzowanym wjazdem lub pobytem, to s¹ one przestêpstwami. Tu za
w konsekwencji pojawia siê pytanie, czy rzeczywicie sam fakt przekroczenia
granicy bez dokumentów lub bez zezwolenia powinien byæ sankcjonowany
prawem karnym. Perspektywa ochrony praw cz³owieka nakazuje uwzglêdniæ
fakt, i¿ takie czyny nie uderzaj¹ w ¿adne dobra innej jednostki i s¹ przestêpstwami bez ofiar (victimless crimes); wyj¹tek stanowi handel istotami
ludzkimi. Zachowania te godz¹ w nienaruszalnoæ granic i porz¹dek publiczny, ale  zdaniem Komisarza Praw Cz³owieka Rady Europy  kryminalizacja
w tym wypadku jest sprzeczna z zasad¹ proporcjonalnoci i wystarcza³aby tu
w zupe³noci sankcja administracyjna12.
W Unii Europejskiej przepisy prawne dotycz¹ce cudzoziemców s¹ zró¿nicowane ze wzglêdu na pañstwo pochodzenia. Obywatele pañstw strefy
Schengen korzystaj¹ z maksymalnych u³atwieñ w zakresie przemieszczania
siê, wjazdu, pobytu i zatrudnienia, natomiast obywatele pañstw trzecich s¹
traktowani restrykcyjnie, a polityka migracyjna wobec nich obfituje w liczne
obostrzenia13. Ta dywersyfikacja by³a ju¿ oceniana w orzecznictwie strasburskim na tle zró¿nicowania przepisów dotycz¹cych deportacji. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka uzna³, i¿ specjalne traktowanie obywateli pañstw UE
ma rozs¹dne i obiektywne uzasadnienie w ustanowieniu specjalnego porz¹dku prawnego, z którym ³¹czy siê instytucja obywatelstwa europejskiego14.
Komitet Praw Cz³owieka równie¿ przyj¹³, i¿ treæ umowy miêdzynarodowej,
ustanawiaj¹cej preferencyjny system traktowania, mo¿e zostaæ uznana za
obiektywne i rozs¹dne kryterium zró¿nicowania15, lecz zastrzeg³, i¿ nie stanowi to regu³y. Zdaniem Komitetu porozumienie miêdzynarodowe nie mo¿e
byæ brane pod uwagê jako jedyna przes³anka oceny, czy zosta³y spe³nione
wymogi art. 26 MPPOiP. Niezbêdna jest tak¿e ocena okolicznoci konkretnej
sprawy16.
10 Por. wnioski Komisarza [w:] Criminalisation of Migration in Europe: Human Rights
Implications, Commissioner for Human Rights, Issue Paper, 2010.
11 Wesz³a w ¿ycie 1 czerwca 2003 r.
12 T. Hammarberg, op. cit., s. 384.
13 Zob. szerzej J. Bia³ocerkiewicz, Problematyka cudzoziemców jako czynnik integracji
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, Polski Rocznik Praw Cz³owieka i Prawa Humanitarnego, 2010, nr 1, s. 921.
14 Por. C. v. Belgium, skarga nr 21794/93, wyrok z 7 sierpnia 1996, par. 3738.
15 Por. Van Oord v. The Netherlands, CCPR/C/60/D/658/1995, par. 8.5.
16 Por. Karakurt v. Austria, Communication No. 965/2000, CCPR/C/74/D/965/2000,
par.. 8.4 oraz Van Oord v. The Netherlands, par. 8.5.
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W wielu dokumentach UE deklaruje podniesienie poziomu ochrony cudzoziemców, ze szczególnym uwzglêdnieniem równoci ich traktowania. Takie cele przywiecaj¹ budowie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego
(WESA)17, któr¹ ma wspomagaæ Europejski Urz¹d Wsparcia w dziedzinie
Azylu18. W rozporz¹dzeniu o utworzeniu tego urzêdu odwo³ano siê m.in. do
Europejskiego paktu o migracji i azylu Rady Europejskiej19, przypominaj¹c,
¿e ka¿dy przeladowany cudzoziemiec ma prawo otrzymaæ pomoc i ochronê
na terytorium UE na mocy konwencji genewskiej20. Pomimo tych deklaracji
przynajmniej niektóre dzia³ania legislacyjne Unii stoj¹ w jaskrawej sprzecznoci ze standardami miêdzynarodowego prawa praw cz³owieka, odpowiadaj¹c raczej coraz bardziej restrykcyjnej polityce migracyjnej poszczególnych
pañstw cz³onkowskich.

2. Formy ochrony cudzoziemców
Zjawisko wspó³czesnych migracji jest o tyle z³o¿one, ¿e powody, dla których ludzie opuszczaj¹ swój kraj pochodzenia, s¹ nie tylko zró¿nicowane, ale
te¿ czêsto nak³adaj¹ siê na siebie. Stosunkowo liczn¹ grupê stanowi¹ migranci ekonomiczni, a wiêc osoby, które w poszukiwaniu lepszego statusu
materialnego dobrowolnie opuszczaj¹ swój kraj i migruj¹ zarobkowo. Czy
uczyni¹ to legalnie, czy te¿ skorzystaj¹ np. z us³ug przemytników, zale¿y od
wielu czynników, m.in. od indywidualnej sytuacji, kraju pochodzenia, polityki migracyjnej pañstwa docelowego pobytu.
Inn¹ grupê stanowi¹ osoby, które emigruj¹ ze wzglêdu na gro¿¹ce im
niebezpieczeñstwo. Czêæ z nich to uchodcy sensu stricto, a wiêc jednostki,
które uciekaj¹ z w³asnego kraju w obawie przed przeladowaniami, spe³niaj¹ce kryteria okrelone w Konwencji genewskiej dot. statusu uchodców (dalej
jako Konwencja genewska)21 oraz w Protokole nowojorskim22. Pomimo ¿e
definicja zawarta w tych umowach miêdzynarodowych jest najczêciej stosowana, to jednak jej interpretacja jest ró¿na. Czêsto te¿ przyjmowane s¹

17 Pierwotnie zak³adano, ¿e powstanie on do 2010 r., ale w dokumentach organów
wspólnotowych zak³adano ewentualne przesuniêcie cezury na rok 2012.
18 Rozporz¹dzenie PE i Rady nr 349/2010 z 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzêdu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Dz. Urz. UE z 29 maja 2010 r.,
L 132/11.
19 European Pact on Immigration and Asylum, przyjêty przez Radê Europejsk¹ we
wrzeniu 2008, dokument dostêpny w wersji elektronicznej <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf>, dostêp: ??????????
20 Pkt 4 Preambu³y Rozporz¹dzenia 349/2010.
21 Konwencja dot. statusu uchodców sporz¹dzona w Genewie 28 lipca 1951 r., Dz. U.
1991, Nr 119, poz. 515.
22 Protokó³ dot. statusu uchodców sporz¹dzony w Nowym Jorku 31 stycznia 1967 r.
Dz. U. 1991, nr 119, poz. 517 i 518.
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rozwi¹zania szczegó³owe, które to pojêcie modyfikuj¹, np. ze wzglêdu na
specyfikê zjawisk uchodczych w danym regionie wiata23.
Coraz liczniejsze s¹ ruchy migracyjne jednostek, które co prawda nie s¹
przeladowane indywidualnie, ale szukaj¹ schronienia przed gro¿¹cym im
niebezpieczeñstwem natury ogólnej. Dotyczy to zw³aszcza ucieczek z regionów dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub objêtych dzia³aniami zbrojnymi.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ osoby migruj¹ce w zwi¹zku ze zmianami rodowiska
naturalnego mog¹ korzystaæ z ochrony miêdzynarodowej w stosunkowo niewielkim stopniu. Co prawda równie¿ i ta grupa jest okrelana mianem
uchodców, a w ka¿dym razie podlega ochronie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodców (par.6 lit.A (ii) e Statutu UNHCR),
to jednak klêska ¿ywio³owa czy degradacja rodowiska nie stanowi¹ przeladowania w rozumieniu konwencji genewskiej24. Na poziomie miêdzynarodowym nie s¹ to równie¿ okolicznoci, na które mo¿na siê powo³aæ bezporednio w wypadku ochrony przed wydaleniem lub wnioskuj¹c o objêcie
ochron¹ uzupe³niaj¹c¹, choæ takie propozycje by³y ju¿ brane pod uwagê.
Ewentualnie mo¿na wtedy poszukiwaæ zwi¹zku pomiêdzy warunkami ¿ycia
w kraju pochodzenia a naruszeniem prawa do ¿ycia oraz nara¿eniem na
nieludzkie traktowanie25.
Prowadzenie w³aciwej polityki migracyjnej jest dodatkowo utrudnione
ze wzglêdu na brak jednoznacznego zwi¹zku pomiêdzy powodem emigracji
a legalnoci¹ przekroczenia granicy i pobytu. Obecnie mamy do czynienia
z tzw. mieszanymi przep³ywami migracyjnymi, gdzie wród osób przekraczaj¹cych granice pañstw znajduj¹ siê zarówno migranci ekonomiczni, jak i osoby potrzebuj¹ce ochrony miêdzynarodowej.
W Konstytucji RP wystêpuj¹ dwie instytucje ochrony cudzoziemców  s¹
to azyl i status uchodcy. Zgodnie z art.56 ust.1 Konstytucji cudzoziemcy
mog¹ korzystaæ z prawa do azylu na zasadach okrelonych w ustawie. Natomiast w ustêpie 2 tego artyku³u stanowi siê, ¿e cudzoziemcowi, który poszukuje na terenie RP ochrony przed przeladowaniem, mo¿e byæ przyznany
status uchodcy zgodnie z wi¹¿¹cymi RP umowami miêdzynarodowymi.
W prawie polskim zatem nastêpuje wyrane rozró¿nienie pomiêdzy instytucj¹ azylu, bêd¹c¹ form¹ ochrony udzielanej w ramach swobody i prawa
wewnêtrznego pañstwa oraz instytucj¹ uchodstwa. Ta ostatnia jest form¹
23 Uwagi pojêciowe zob. B. Miko³ajczyk, Osoby ubiegaj¹ce siê o status uchodcy. Ich
prawa i standardy traktowania, Katowice 2004, s. 2130. Por. art. 1, ust. 2 Konwencji
dotycz¹cej specyficznych aspektów problemów uchodstwa w Afryce z 1969 r., 1001 UNTS
46, albo Deklaracja z Kartageny 1984 tekst, [w:] Basic Documents on international Migration Law, red. R. Plener, The Hague-Boston-London 1997, s. 192.
24 Statut Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodców zosta³
przyjêty w formie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Nr 428 (V)
z dnia 14 grudnia 1950 r. Por. tak¿e B. Wierzbicki, Uchodcy w prawie miêdzynarodowym,
Warszawa 1993, s. 26.
25 Zob. V. Kolmannskog, F. Myrstad, Environmental displacement in European Asylum
Law, European Journal of Migration and Law 2009, nr 11, s. 313326.
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ochrony umocowan¹ w prawie miêdzynarodowym, której udzielanie jest regulowane przede wszystkim w konwencji genewskiej.
Katalog form ochrony cudzoziemców w polskim porz¹dku prawnym jest
rozszerzony poprzez ustawê o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (dalej: ustawa o udzielaniu ochrony)26. W art. 3 ust. 1 tego aktu,
poza statusem uchodcy i azylem, wymienia siê jeszcze ochronê uzupe³niaj¹c¹, pobyt tolerowany oraz ochronê czasow¹.
Nie mo¿na pomin¹æ rozwi¹zañ prawnych, które umo¿liwiaj¹ pomoc ofiarom handlu ludmi. Na podstawie art. 53, ust.3, pkt 15 ustawy o cudzoziemcach27, cudzoziemcowi, który jest ofiar¹ handlu ludmi w rozumieniu decyzji
ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludmi28
udziela siê zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec
musi jednak¿e przebywaæ na terytorium RP, podj¹æ wspó³pracê z organami
w³aciwymi do zwalczania tego przestêpstwa, a tak¿e zerwaæ kontakty z osobami podejrzanymi o pope³nienie czynów zabronionych zwi¹zanych z handlem ludmi. W ocenie Komitetu Praw Cz³owieka warunek podjêcia wspó³pracy z organami pañstwa powinien byæ wyeliminowany; stwierdzi³ on:
Pañstwo Strona powinno ponadto podj¹æ rodki, w tym legislacyjne, w celu
zapewnienia, ¿e udzielenie pomocy ofierze handlu ludmi nie bêdzie uwarunkowane podjêciem przez ofiarê wspó³pracy w postêpowaniu29. Komitet jednoczenie zauwa¿y³, ¿e co prawda do kodeksu karnego zosta³y wprowadzone
przepisy definiuj¹ce handel ludmi, to jednak brakuje norm chroni¹cych
ofiary tego handlu przed ciganiem, zatrzymaniem lub karaniem za nielegalny wjazd, nielegalny pobyt lub za dzia³ania, w które s¹ one zaanga¿owane,
a które s¹ bezporedni¹ konsekwencj¹ ich sytuacji jako ofiar handlu ludmi30.
Zgodnie z art. 53a, ust. 2, pkt 4 ustawy o cudzoziemcach w wypadku, gdy
cudzoziemiec przebywa na terytorium RP nielegalnie, ustawodawca pozostawia organom pañstwa pewien luz decyzyjny wskazuj¹c, i¿ mo¿na udzieliæ
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Wymaga siê wyst¹pienia
przes³anki prawdopodobieñstwa, ¿e cudzoziemiec jest ofiar¹ handlu ludmi,
co musi zostaæ stwierdzone przez organ w³aciwy do prowadzenia postêpowania w tym zakresie.
Cudzoziemcy spe³niaj¹cy powy¿sze kryteria s¹ uprawnieni do wiadczeñ
w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania
oraz zasi³ku celowego na podstawie art.5a ustawy o pomocy spo³ecznej31.
Zgodnie z art. 13, ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium RP, status uchodcy nadaje siê osobie, która na skutek uzasadnionej
26
27
28
29

Dz. U. 2003, Nr 128, poz. 1176.
Ustawa z 13 czerwca 2003 r., tekst jednolity Dz.U. 2006, Nr 234, poz. 1694.
Dz. Urz. UE L 203 z 1 sierpnia 2002 r.
CCPR/C/POL./CO/6, pkt 15  na podstawie t³umaczenia udostêpnianego na w wersji
elektronicznej przez Ministerstwo Sprawiedliwoci: <www.bip.ms.gov.pl>, dostêp: 20.10.2011.
30 CCPR/C/POL/CO/6, pkt 14.
31 Zmiana wprowadzona ustaw¹ z 24 padziernika 2008 r., Dz. U. Nr 216, poz. 1367
 wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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obawy przed przeladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii,
narodowoci, pogl¹dów politycznych, przynale¿noci do okrelonej grupy spo³ecznej nie chce lub nie mo¿e korzystaæ z ochrony tego kraju. S¹ to przes³anki odpowiadaj¹ce wymogom okrelonym w art. I A konwencji genewskiej.
Wczeniej ustawodawca bezporednio odsy³a³ do treci tej umowy miêdzynarodowej i na jej podstawie s¹downictwo administracyjne dokonywa³o wyk³adni pojêcia uchodcy32. NSA orzek³ m.in., i¿ weterani wojenni, czyli byli
¿o³nierze lub cz³onkowie ruchu oporu, mog¹ stanowiæ szczególn¹ grupê spo³eczn¹ w rozumieniu art. I A pkt 2 konwencji genewskiej33. W praktyce
orzeczniczej wyjaniano pojêcie przeladowania z powodu religii, które
w ocenie s¹du obejmuje zabranianie przynale¿noci do okrelonej wspólnoty
religijnej, udzia³u w obrzêdach lub prywatnego, nauczania religii. Mog¹ to
byæ równie¿ formy dyskryminacji stosowane wobec osób praktykuj¹cych swoj¹ religiê lub przynale¿¹cych do okrelonej wspólnoty religijnej34. W jednym
z orzeczeñ podniesiono, ¿e do uznania, i¿ obawa przed przeladowaniem jest
uzasadniona, niezbêdne jest  poza elementem subiektywnym  wyst¹pienie
czynników obiektywnych w postaci informacji o warunkach i polityce prowadzonych w kraju pochodzenia35. W aktualnym stanie prawnym pojêcie przeladowania zosta³o doprecyzowane w art. 13, ust. 3, i art. 14 ustawy, które s¹
powtórzeniem art.9 i 10 dyrektywy Rady 2004/83/WE dotycz¹cej przes³anek
nadawania statusu uchodcy lub udzielania ochrony subsydiarnej (tzw. dyrektywa kwalifikacyjna)36. Warto wskazaæ, i¿ na tym tle w ocenie s¹downictwa administracyjnego przes³ank¹ nadania statusu uchodcy mog¹ byæ wy³¹cznie konkretne powody przeladowania lub uprawdopodobnienie istnienia
okolicznoci mog¹cych stworzyæ uzasadniona obawê przed przeladowaniem37. Wydaje siê konieczne wykazanie istnienia rzeczywistego i konkretnego zwi¹zku pomiêdzy zachowaniem lub okrelonymi cechami osoby ubiegaj¹cej siê o status uchodcy a prawdopodobieñstwem ewentualnej represji. Sam
fakt zaistnienia naruszeñ praw cz³owieka w danym pañstwie nie jest uznawany za wystarczaj¹cy, jeli nie ma on wp³ywu na sytuacjê osoby wnioskuj¹cej. Ponadto przeladowaniem nie jest ka¿da forma negatywnych konsekwencji, wynikaj¹cych z niezastosowania siê do przepisów obowi¹zuj¹cych
w pañstwie pochodzenia. Wojewódzki S¹d Administracyjny uzna³, i¿ tak¹
przes³ank¹ nie mo¿e byæ obawa przed kar¹ na³o¿on¹ w zwi¹zku z uchylaniem siê od s³u¿by wojskowej38.
32

124.

33
34
35
36

Zob. J. Bia³ocerkiewicz, Nowe polskie prawo o cudzoziemcach, Toruñ 2003, s. 122

Wyrok NSA z 29 sierpnia 2007, II OSK 1551/06.
Wyrok NSA z 25 lipca 2007, II OSK 736/06.
Ibidem.
Dyrektywa Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli pañstw trzecich lub bezpañstwowców jako uchodców lub jako osoby,
które z innych wzglêdów potrzebuj¹ miêdzynarodowej ochrony oraz zawartoci przyznawanej ochrony, Dz. Urz. UE L 304/12, 30.9.2004.
37 Por. wyrok WSA w Warszawie, 27 padziernika 2010 r., VSA/Wa 900/10.
38 Ibidem, VSA/Wa 900/10.
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Now¹ instytucj¹, wprowadzon¹ nowelizacj¹ z 2008 r., jest ochrona uzupe³niaj¹ca39. Udziela siê jej osobom, które nie mog¹ byæ uznane za uchodców, ale w przypadku powrotu do kraju ojczystego mog³yby doznaæ powa¿nej
krzywdy. W myl art.15 ustawy o udzielaniu ochrony na terytorium RP powa¿n¹ krzywdê stanowi nara¿enie na orzeczenie kary mierci lub wykonanie
egzekucji, tortury, nieludzkie lub poni¿aj¹ce karanie lub traktowanie oraz
powa¿ne, zindywidualizowane zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia wynikaj¹ce
z powszechnego stosowania przemocy wobec ludnoci cywilnej w sytuacji miêdzynarodowego lub wewnêtrznego konfliktu zbrojnego. W ustawie wskazuje
siê na to, i¿ takie ryzyko musi mieæ charakter rzeczywisty i w³anie ze
wzglêdu na nie cudzoziemiec nie chce lub nie mo¿e korzystaæ z ochrony
kraju pochodzenia. W art. 20 ustawy zosta³y wyliczone przes³anki odmowy
udzielenia ochrony uzupe³niaj¹cej.
Samo wprowadzenie ochrony uzupe³niaj¹cej jest wa¿nym krokiem ku
zapewnieniu ochrony osobom, które rzeczywicie jej potrzebuj¹, ale nie s¹
przeladowane indywidualnie. Wydaje siê jednak, ¿e mo¿na by³o pójæ nieco
dalej, w pe³ni zrównuj¹c status uchodców i osób, które uzyska³y ochronê
uzupe³niaj¹c¹. Takie rozwi¹zania s¹ sygnalizowane przez Komisjê Europejsk¹, a ich przyjêcie mo¿e zaowocowaæ nowelizacj¹ dyrektywy 2003/9/ WE
ustanawiaj¹c¹ minimalne normy przyjmowania osób ubiegaj¹cych siê
o azyl40. W pe³ni podzielam pogl¹d zawarty w opinii Komitetu Regionów UE,
¿e ze wzglêdu na zasadnicze zmiany w zjawiskach generuj¹cych uchodstwo
z kraju ojczystego nale¿a³oby traktowaæ ochronê uzupe³niaj¹c¹ jako dodatkow¹, ale nie gorsz¹, podrzêdn¹ czy drugorzêdn¹41.
Przyk³adem wspomnianego zró¿nicowania jest treæ przepisów odnosz¹cych siê do dokumentu podró¿y. Na dzieñ dzisiejszy uchodcy otrzymuj¹ taki
dokument wa¿ny na okres 2 lat od daty wydania i kartê pobytu na okres
3 lat od daty wydania. Natomiast cudzoziemcy korzystaj¹cy z ochrony uzupe³niaj¹cej s¹, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy o cudzoziemcach, uprawnieni do uzyskania polskiego dokumentu podró¿y w sytuacji, gdy utracili oni
dokument podró¿y, uleg³ on zniszczeniu b¹d utraci³ wa¿noæ, a uzyskanie
nowego dokumentu jest niemo¿liwe. Dokument ten na mocy art.73 ust.3 jest
wa¿ny przez rok. Karta pobytu zachowuje wa¿noæ przez okres 2 lat od daty
wydania.
Ochrona czasowa jest udzielana cudzoziemcom masowo wkraczaj¹cym
na terytorium RP, którzy opucili swój kraj lub okrelony obszar geograficzny z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub
ra¿¹cych naruszeñ praw cz³owieka (art.106 ust.1 ustawy o udzielaniu ochrony na terytorium RP). Ochrony czasowej udziela siê do momentu, gdy mo¿li39
40

Wprowadzona nowel¹ z 29 maja 2008 r., Dz. U. 2008, Nr 70, poz. 416.
Dz.Urz. UE L, 31,2003, s. 18; por. Zielona Ksiêga w sprawie przysz³ego wspólnego
europejskiego systemu azylowego, Com/2007/0301/, s. 6.
41 Opinia Komitetu Regionów, Przysz³y europejski wspólny system azylowy, Dz. Urz.
UE, 05.07.2008, C 172/05, par. 2223.
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wy jest powrót cudzoziemców do uprzedniego miejsca zamieszkania, jednak¿e nie d³u¿ej ni¿ przez okres roku (art.106 ust.2). Okres ten mo¿e ulec
wyd³u¿eniu o 6 miesiêcy, jeli po up³ywie roku nie usta³y przyczyny, dla
których udzielono ochrony czasowej, ale nie mo¿e to nast¹piæ wiêcej ni¿
dwukrotnie (art.106, ust. 3) .
Azyl, w myl art. 90 ust.1 ustawy o udzielaniu ochrony na terytorium
RP, mo¿e byæ udzielony, jeli jest to niezbêdne do zapewnienia ochrony cudzoziemcowi oraz przemawia za tym wa¿ny interes RP. Nawet jednak, kiedy
wyst¹pi¹ obie wymienione przes³anki, organy pañstwa nie maj¹ obowi¹zku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku, poniewa¿ ustawodawca zastrzeg³, i¿ azyl
mo¿e byæ udzielony. Swoboda uznania pañstwa w tym zakresie wynika tak¿e
z treci art. 56, ust.1 Konstytucji RP. Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ w obecnym
stanie prawnym azyl pozostaje prawem pañstwa, którego realizacja nie ma
odpowiednika w materialnym prawie jednostki podmiotowym do azylu. Zasadniczo tak siê kszta³tuje prawnomiêdzynarodowe rozumienie azylu42.
Prawo do ubiegania siê o azyl jest zawarte w art.14 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, ale nie uwzglêdnia go ani Miêdzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych ani Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Jest ono natomiast obecne w art. 22,
par.7 Amerykañskiej Konwencji Praw Cz³owieka, gdzie wskazuje siê, i¿ ka¿dy ma prawo zwracaæ siê o azyl oraz uzyskaæ azyl na obcym terytorium
zgodnie z prawem miêdzynarodowym i prawem tego pañstwa43. Podobne
gwarancje zawiera art. 12, ust.3 Afrykañskiej Karty Praw Cz³owieka i Ludów: ka¿da osoba ma prawo w sytuacji gdy jest przeladowana, zwracaæ siê
o azyl i uzyskiwaæ azyl w innych krajach, zgodnie z prawem tych krajów oraz
konwencjami miêdzynarodowymi44.
W myl art. 97, ust. 1, pkt 1 ustawy o zapewnieniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zgodê na pobyt tolerowany wydaje siê w przypadku,
gdy wydalenie cudzoziemca mog³oby nast¹piæ jedynie do kraju, w którym
zagro¿one by³oby jego prawo do ¿ycia, wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego,
w którym móg³by zostaæ poddany torturom albo nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu albo karaniu lub byæ zmuszony do pracy lub pozbawiony
prawa do rzetelnego procesu s¹dowego albo byæ ukarany bez podstawy prawnej w rozumieniu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Niestety, wbrew uwagom formu³owanym w doktrynie,
ustawodawca odwo³uje siê w tym przypadku nadal tylko do instrumentu
regionalnej ochrony praw cz³owieka, jakim jest EKPCz, nie wspominaj¹c
choæby o Miêdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych45. Zgoda na pobyt tolerowany musi byæ wydana równie¿ w sytuacji gdy wydalenie
42
43

Por. J. Bia³ocerkiewicz, Nowe polskie prawo , s. 147.
Tekst polski [w:] Prawa cz³owieka. Dokumenty miêdzynarodowe, opr. i przek³ad
B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruñ 1993, s. 311 i n.
44 Tekst [w:] ibidem, s. 344 i n.
45 Por. J. Bia³ocerkiewicz, Nowe polskie prawo , s. 156.
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stanowi³oby naruszenie prawa do ¿ycia rodzinnego w myl EKPCz lub narusza³oby prawa dziecka okrelone w Konwencji Praw Dziecka, w stopniu
istotnie zagra¿aj¹cym jego rozwoju psychofizycznemu, o czym stanowi art. 97,
ust. 1, pkt 1a ustawy46.

3. Ochrona przed wydaleniem i gwarancje
proceduralne
Podstawowe gwarancje proceduralne w sprawach dotycz¹cych wydalania
cudzoziemców zawieraj¹ art. 1 Protoko³u nr 7 do EKPCz oraz art.13 MPPOiP.
Oba te postanowienia odnosz¹ siê jednak tylko do cudzoziemców przebywaj¹cych legalnie na terytorium danego pañstwa. W obu przypadkach wymaga siê,
aby procedura zapewnia³a mo¿liwoæ przedstawienia racji przeciwko wydaleniu, wniesienia rodków odwo³awczych oraz bycia reprezentowanym dla tych
celów. Jednak¿e w ustêpie 2 art. 1 Protoko³u do EKPCz zezwala siê na odstêpstwa od tych praw, gdy jest to konieczne ze wzglêdu na porz¹dek publiczny
lub uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa pañstwowego.
Konwencja genewska w art.33 ust.1 zakazuje wydalania uchodcy do
granic terytoriów, gdzie jego ¿yciu lub wolnoci zagra¿a³oby niebezpieczeñstwo ze wzglêdu na jego rasê, religiê, obywatelstwo, przynale¿noæ do okrelonej grupy spo³ecznej lub przekonania polityczne47. W art. 33, ust. 2 konwencji genewskiej stanowi siê, ¿e uchodca nie mo¿e powo³ywaæ siê na
zasadê non refoulment w sytuacji, gdy istniej¹ podstawy, aby uznaæ go za
gronego dla bezpieczeñstwa pañstwa, w którym siê on znajduje, lub który
bêd¹c skazanym prawomocnym wyrokiem za szczególnie powa¿ne zbrodnie
stanowi niebezpieczeñstwo dla spo³eczeñstwa tego pañstwa.
W prawie miêdzynarodowym zakazuje siê wydalania czy dokonywania
ekstradycji cudzoziemców w sytuacji, gdy by³oby to równoznaczne z nara¿eniem jednostki na tortury, poni¿aj¹ce lub nieludzkie traktowanie lub karanie. Odpowiednie gwarancje w tym zakresie zawiera art. 3 EKPCz, art. 7
MPPOiP48, art. 3 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego
okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania z 10 grudnia
46 Nale¿y uwzglêdniæ równie¿ treæ art. 97, ust. 2. Stanowi siê w nim, i¿ mo¿na udzieliæ
zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je¿eli wydalenie mog³oby
nast¹piæ jedynie do kraju, do którego wydanie cudzoziemca jest niedopuszczalne na podstawie orzeczenia s¹du o niedopuszczalnoci wydania cudzoziemca albo na podstawie rozstrzygniêcia ministra sprawiedliwoci o odmowie jego wydania, uwzglêdniaj¹c przyczynê, z powodu której odmówiono wydania cudzoziemca, oraz interes Rzeczypospolitej Polskiej.
47 Szczegó³owy komentarz zob. E. Lauterpacht, D. Betlehem, The Scope and Content of
the principle of non refoulment: Opinion, [w:] Refugee protection in international law:
UNHCRs global consultations on international protection, ed. E. Feller, V. Türk, F. Nicholson, Cambridge  New York  Geneva 2003, Cambridge University Press, s. 108126.
48 Zob. General Comment of Human Rights Committee, Replaces general comment 7
concerning prohibition of torture and cruel treatment and punishment, No 20 (1992) HRI/
/HEN/1/Rev.1, par. 9.
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1984 r.49 Groba tortur, poni¿aj¹cego karania lub traktowania nie musi byæ
powi¹zana z przeladowaniem ze wzglêdu na jakikolwiek aspekt; wystarczy
samo zagro¿enie ich zastosowania. Warto zauwa¿yæ, i¿ identyfikacja konkretnych stanów faktycznych z poni¿aj¹cym lub nieludzkim traktowaniem
lub karaniem przebiega w orzecznictwie miêdzynarodowym w zró¿nicowany
sposób. Na gruncie art. 3 EKPCz Trybuna³ Praw Cz³owieka przyjmuje, ¿e
w zakres tych pojêæ wchodzi sytuacja cierpieñ psychicznych, wywo³anych
d³ugoletnim przebywaniem w celi mierci (tzw. death row phenomenon)50.
Komitet Praw Cz³owieka uznaje z kolei, i¿ jeli ten przed³u¿aj¹cy siê okres
jest wynikiem korzystania ze rodków odwo³awczych i prób o u³askawienie,
to nie konstytuuje on per se nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania51.
Nie oznacza to wszak, i¿ Komitet ca³kowicie tak¹ mo¿liwoæ wyklucza52. Za
ka¿dym razem ocena, czy dosz³o do naruszenia art. 7 MPPOiP, powinna byæ
oparta o okolicznoci konkretnej sprawy. Komitet Praw Cz³owieka zwróci³
uwagê, i¿ sytuacja rozpatrywana przez ETPCz by³a w wielu punktach inna
 m.in. dotyczy³o to wieku i stanu psychicznego osoby ewentualnie deportowanej, jak równie¿ warunków panuj¹cych w systemie wiêziennym miejsca
ekstradycji.
Zakaz tortur w powo³anych dokumentach z zakresu praw cz³owieka ma
charakter niederogowalny i nie podlega ograniczeniom, o jakich mowa w art.
32 i 33 konwencji genewskiej. Podkrela to w swoim orzecznictwie Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka zauwa¿aj¹c, i¿ w tym sensie zakres ochrony
wynikaj¹cy z art.3 EKPCz jest szerszy ni¿ ten wyp³ywaj¹cy z art. 33 konwencji genewskiej53; oznacza to, ¿e zachowanie siê jednostki, choæby by³o
niepo¿¹dane czy niebezpieczne, nie mo¿e stanowiæ przes³anki oceny dopuszczalnoci wydalenia w tym przypadku54. Gwarancje ustanowione w art. 3
EKPCz nie s¹ uzale¿nione od rodzaju pope³nionego przestêpstwa. Nawet
osoby oskar¿one lub podejrzane o terroryzm maj¹ prawo do ochrony przed
wydaleniem czy ekstradycj¹, je¿eli w ich wyniku by³yby zagro¿one torturami, poni¿aj¹cym, nieludzkim traktowaniem lub karaniem55. Polski S¹d
49
50

Dz. U. 1989, Nr 63, poz. 378.
Por. Soering v. The United Kingdom, skarga nr 14038/88, wyrok z 7 lipca 1989 r.,
par.100111;szerzej zob. Maarten den Haider, Whose Rights which Rights?: Continuing
Story of Non Refoulment under the European Convention on Human Rights,European Journal of Migration and Law 2008, Nr 10, s. 277314.
51 Por. Kindler v. Canada, Communication 470/1991, CCPR/C./48/D/470/1991, par.
15.2, Howard Martin v. Jamaica, Communication 317/1988, Views adopted on 24 March
1993, paragraph 12.2
52 Por. General Comment of Human Rights, Replaces general comment 7 concerning
prohibition of torture , par. 6.
53 Ryabikin v. Russia, skarga nr 8320/04, wyrok z 19 czerwca 2008 r., par. 118.
54 Por. Chahal v. United Kingdom, skarga nr 22414/93 wyrok z 15 listopada 1996 r.,
Reports 1996V, par. 80; Ahmed v. Austria, skarga nr 25964/94, wyrok z 17 grudnia 1996,
Reports 1996  VI, par. 41.
55 Por. m.in. Saadi v. Italy, skarga nr 37201/06, wyrok z 28 lutego 2008 r., par. 127;
Indelicato v. Italy, skarga nr 31143/96, wyrok z 18 padziernika 2001, par. 30; Ramirez
Sanchez v. France [GC], skarga nr 59450/00, wyrok z 4 lipca 2006, par. 115116.
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Najwy¿szy, powo³uj¹c siê na orzecznictwo strasburskie, przyj¹³, i¿ nie jest
niezbêdne stwierdzenie, ¿e dana osoba na pewno by³aby poddana takiemu
traktowaniu  wystarczaj¹ce jest wykazanie takiego prawdopodobieñstwa56.
Dosyæ ciekawa jest sprawa Ryabikin przeciwko Rosji, w której skar¿¹cy
utrzymywa³, i¿ uciek³ z Turkmenistanu, poniewa¿ by³ przeladowany z powodu pochodzenia etnicznego. Okolicznoci towarzysz¹ce postêpowaniu karnemu, w którym zosta³ oskar¿ony o malwersacje wskazywa³y, i¿ prawdopodobnie spêdzi³by w wiêzieniu wiele lat. Rz¹d twierdzi³, i¿ nie by³o podstaw
do oceny warunków detencji skar¿¹cego w Turkmenistanie, poniewa¿ nigdy
nie by³ on pozbawiony wolnoci w tym kraju. Jednak¿e ze wzglêdu na absolutny charakter zakazu okrelonego w art. 3 Konwencji, ETPCz stwierdzi³, i¿
ocena taka powinna mieæ miejsce przed wydaniem decyzji o ekstradycji i nale¿y tu braæ pod uwagê koniecznoæ zapobie¿enia z³emu traktowaniu57.
Stosunkowo najszersza wydaje siê byæ XXX Rekomendacja Komitetu d.s.
Likwidacji Dyskryminacji Rasowej dotycz¹ca dyskryminacji cudzoziemców
z sierpnia 2004 r.58; w par. 27 tego dokumentu zawarto zasadê, ¿e nieobywatele nie powinni byæ zawracani (non returned) lub usuwani (removed) do
krajów gdzie istnieje ryzyko, i¿ bêd¹ poddani powa¿nym naruszeniom praw
cz³owieka.
W istocie zatem zakres podmiotowy i przedmiotowy zasady non refoulment jest w poszczególnych umowach miêdzynarodowych zró¿nicowany. Z tego powodu nale¿y oceniæ wysoko szerokie sformu³owanie w polskim prawie
przes³anek, umo¿liwiaj¹cych udzielenie cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany.
Wprowadzenie na poziomie ustawowym ochrony cudzoziemców przed
wydaleniem ze wzglêdu na poszanowanie ¿ycia rodzinnego zapewnia dodatkow¹ gwarancjê ochrony wiêzi rodzinnych w polskim systemie prawnym.
Piszê dodatkow¹, poniewa¿ zanim wesz³y w ¿ycie odpowiednie normy ustawowe, s¹dy administracyjne w Polsce niejednokrotnie bra³y pod uwagê
ochronê prawa do poszanowania ¿ycia rodzinnego na podstawie art. 8
EKPCz. W orzecznictwie utrzymuje siê pogl¹d, i¿ ochronie podlegaj¹ relacje
pomiêdzy rodzicami a dzieæmi, nawet jeli istnieje pomiêdzy nimi tylko wêze³ natury biologicznej, a nie prawnej, pod warunkiem istnienia rzeczywistych wiêzi rodzinnych59. Natomiast w pozosta³ych przypadkach relacji, np.
dziadek  wnuczka, takiej ochrony odmówiono. Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi stwierdzi³, i¿ w sytuacji, w której rodzice ma³oletniej ¿yj¹,
maj¹ pe³niê praw rodzicielskich i przebywaj¹ na terytorium Polski, cudzozie56 Por. Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 27 lipca 1997 r., II KKN313/97 wraz
z powo³anym orzecznictwem Soering v. The United Kingdom, wyrok z 7 lipca 1989, Cruz
Yaraz v. Sweden, wyrok z 20 marca 1991 r.
57 Ryabikin v. Russia, par. 120. Por. tak¿e Garabayev v. Russia, skarga nr 38411/02,
wyrok z 7 czerwca 2007 r., par. 79.
58 Tekst [w:] The Rights of Non-citizens, Office of the United High Commissioner for
Human Rights, New York and Geneva 2006, HR/PUB/06/11.
59 Wyrok NSA z 30 listopada 2005 r., II OSK 1148/05.
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miec bêd¹cy dziadkiem ma³oletniej nie mo¿e skorzystaæ z ochrony przed
wydaleniem60.
Powy¿sze rozumowanie koresponduje z interpretacj¹ wiêzi rodzinnych
i ¿ycia rodzinnego, przyjmowan¹ przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
na gruncie art.8 EKPCz61. Ochrona przed wydaleniem nie ma w tym przypadku charakteru absolutnego, doznaj¹c wyj¹tków na zasadach okrelonych
w art. 8, par. 2 EKPCz. Powo³uj¹c siê na ten przepis konwencji i orzecznictwo ETPCz, Naczelny S¹d Administracyjny przyj¹³, ¿e wydalenie cudzoziemca jest mo¿liwe, ale nale¿y wzi¹æ pod uwagê sytuacjê rodzinn¹
i osobist¹ cudzoziemca, a w tym: d³ugotrwa³oæ pobytu cudzoziemca w Polsce, charakter wiêzów ³¹cz¹cych go z krajem pobytu oraz z krajem pochodzenia, skutki, jakie zrodzi dla rodziny przeniesienie do innego kraju, ewentualnych przeszkód do zamieszkania z dzieckiem w kraju pochodzenia, a tak¿e
stopieñ, w jakim ¿ycie rodzinne zostanie rzeczywicie przerwane w wyniku
decyzji o wydaleniu62. Polskie s¹downictwo administracyjne s³usznie uznaje,
i¿ zawarcie ma³¿eñstwa jedynie w celu obejcia przepisów prawa co do legalizacji pobytu nie mo¿e poci¹gaæ za sob¹ ochrony ¿ycia rodzinnego zarezerwowanej dla faktycznej rodziny63.
W obecnym stanie prawnym ustawodawca zastrzeg³, i¿ przepis o udzielaniu zgody na pobyt tolerowany w wypadku ochrony wiêzi rodzinnych i dobra dziecka nie bêdzie mia³ zastosowania, gdy dalszy pobyt cudzoziemca
stanowi zagro¿enie obronnoci lub bezpieczeñstwa pañstwa lub bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego (art. 97, ust. 1a ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony).
Ochrona przed wydaleniem jest wzmocniona i uzupe³niana prawem do
skutecznego rodka odwo³awczego. Na tym tle zwraca uwagê orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Soldatenko64. Skar¿¹cemu
grozi³a deportacja do Turkmenistanu. By³ on poszukiwany przez w³adze tego
kraju, w zwi¹zku z czym w³adze Ukrainy, na której terytorium przebywa³,
pozbawi³y go wolnoci. Skar¿¹cy wskazywa³, i¿ nie mia³ skutecznego rodka
odwo³awczego przeciwko ekstradycji, która nara¿a³a go na nieludzkie i poni¿aj¹ce traktowanie w kraju przeznaczenia. ETPCz orzek³ w tym przypadku,
i¿ pojêcie skutecznego rodka odwo³awczego obejmuje równie¿ rodki pozwalaj¹ce zapobiegaæ stosowaniu rodków sprzecznych z konwencj¹, a które potencjalnie mog³yby mieæ nieodwracalne skutki65. W polskim orzecznictwie
60
61

Wyrok WSA w £odzi z 7 listopada 2007 r., III SA/£d587/07.
Por. Lebbink v. the Netherlands skarga nr 45582/99, wyrok z 1 czerwca 2004 r., par.
3742; Kroon and Others v. the Netherlands, skarga nr 18535/91, wyrok z 27 padziernika
1994 r., Series A no. 297-C, s. 5556, par. 30.
62 NSA wyrok z 12 wrzenia II OSK 1706/06 niepubl. Omówienie orzeczenia dostêpne
[w:] Informacja o dzia³alnoci s¹dów administracyjnych w 2007 r., NSA, Warszawa 2008, s.
167. Opracowanie publikowane w formie pliku PDF, <www.nsa.gov.pl/index.php/pol/content/download/926/6145/file/rok%202007.pdf, s. 168>, dostêp: 20.10.2011.
63 Wyrok WSA w Warszawie, VSA/Wa 593/10.
64 Soldatenko v. Ukraine, skarga nr 2440/07, wyrok z 23 padziernika 2008 r.
65 Por. Soldatenko, par. 82, Garabayev, par. 105.
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administracyjnym ugruntowany jest pogl¹d, i¿ gwarancje rzetelnej procedury i prawa do s¹du66 nakazuj¹ wydaæ na wniosek skar¿¹cego postanowienie
o wstrzymaniu wykonalnoci decyzji o wydaleniu z terytorium RP, jeli cudzoziemiec tak¹ decyzjê zaskar¿y do s¹du67. W ocenie NSA, wyjazd cudzoziemca z Polski przed rozpoznaniem sprawy przez s¹d pozbawia go nie tylko
mo¿liwoci osobistego uczestnictwa w postêpowaniu s¹dowym, ale tak¿e
sprawia, ¿e w razie ewentualnego uwzglêdnienia skargi, udzielona cudzoziemcowi ochrona s¹dowa mo¿e okazaæ siê iluzoryczna68.
Konwencja genewska ma w wielu aspektach ramowy charakter. Jej postanowienia nie zawieraj¹ gwarancji proceduralnych i sposobów okrelenia
wymogów odnonie do przyznania statusu uchodcy, czyli tzw. procedury
uchodczej. W zwi¹zku z tym pañstwa tworz¹ tu swoje w³asne procedury,
które s¹ w istocie mocno zró¿nicowane. Dotyczy to równie¿ pañstw cz³onków
UE, pomimo ¿e obowi¹zuj¹ce akty prawne mia³y na celu ujednolicenie praktyki pañstw. Problem le¿y m.in. w tym, ¿e aczkolwiek dyrektywa Rady 2005/
/85/WE w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotycz¹cych procedur
nadawania i cofania statusu uchodcy w Pañstwach Cz³onkowskich zawiera
standardy postêpowania w sprawach uchodczych, to jednak nie ustanawia
spójnego, jednolitego mechanizmu, który móg³by mieæ zastosowanie na zasadzie identycznoci we wszystkich pañstwach.
Komisja Europejska wskazuje na koniecznoæ ponownego rozpatrzenia
kwestii zwi¹zanych z uznawaniem danego kraju za bezpieczny (bezpieczny
kraj pochodzenia, bezpieczny kraj trzeci, bezpieczny europejski kraj trzeci)69.
Obowi¹zuj¹ce dotychczas rozwi¹zania by³y krytykowane przez Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodców, g³ównie ze wzglêdu na
brak odpowiednich gwarancji umo¿liwiaj¹cych skuteczne obalenie domniemania, i¿ dane pañstwo trzecie nie jest bezpieczne w konkretnej, indywidualnej sytuacji70. Standardy opracowane na podstawie konwencji genewskiej
wymagaj¹ zawsze badania indywidualnie sytuacji poszczególnych osób, natomiast prawo UE w tym zakresie stwarza dobre warunki dla swoistego automatyzmu i wszelkie wnioski s¹ uznawane za oczywicie bezzasadne. Prawo
66
67

Por. tak¿e V SA/ Wa 2221/10/.
Ma tu zastosowanie art.61 par. 3 ustawy o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi  por. Postanowienie WSA w Warszawie o wstrzymaniu wykonalnoci decyzji Rady
d.s. uchodców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodcy, odmowy udzielenia
ochrony uzupe³niaj¹cej oraz wydalenia z terytorium RP VSA/Wa 2374/10.
68 Wyrok z 14 grudnia 2005 r., sygn. akt II OZ 1330/05.
69 Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci w wyroku z 6 maja 2008 r. orzek³ o niewa¿noci art. 29, ust. 1 i 2 oraz art. 36 Dyrektywy 2005/85 w sprawie minimalnych norm dotycz¹cych nadawania i cofania statusu uchodcy w pañstwach cz³onkowskich. Sprawa C-133/06.
Zaznaczyæ jednak nale¿y i¿ w rzeczonym postêpowaniu przedmiotem zarzutu by³o zastosowanie niew³aciwych procedur (procedury konsultacji zamiast wspó³decydowania) i braku
kompetencji Rady Unii Europejskiej, nie za aspekty merytoryczne. zwi¹zane z problemem
minimalnej listy krajów bezpiecznych .
70 Summary of UNHCR Observations on the Proposal for a Council Directive on Minimum Standards on Procedures in Member States for Granting and Withdrawing Refugee
Status, march 2005, <www.unhcr.org/refworld/pdfid/4249292c4.pdf, s.1>, dostêp: 20.10.2011.
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polskie zapewnia tu jednak wy¿szy poziom ochrony, poniewa¿ kraj znajduj¹cy siê na minimalnej licie UE mo¿e byæ uznany za bezpieczny, je¿eli wnioskodawca nie poda³ ¿adnych podstaw do nieuznawania tego kraju za bezpieczny w jego indywidualnej sytuacji (art. 34, ust. 3 ustawy o udzielaniu
ochrony na terytorium RP).
Do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP wprowadzono now¹, istotn¹ gwarancjê: mianowicie w myl art. 9 tego aktu nie
mo¿na udostêpniaæ danych cudzoziemca w³adzom lub instytucjom publicznym kraju jego pochodzenia na podstawie których w³adze te mog³yby ustaliæ,
¿e prowadzone jest postêpowanie w celu udzielania ochrony albo siê zakoñczy³o, lub te¿ ustalenia, i¿ uchodcy udzielono lub odmówiono nadania statusu uchodcy, udzielenia azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz udzielono lub
odmówiono ochrony uzupe³niaj¹cej.

4. Pozbawienie wolnoci
Konsekwencj¹ za³o¿enia, i¿ migranci w sytuacji nieregularnej nie s¹
przestêpcami jest postulat, aby co do zasady nie poddawaæ ich rodkom
detencyjnym. W Rezolucji 1707 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy detention of asylum seekers and irregular migrants zachêca siê pañstwa
do tego, aby wykorzystywa³y inne, dostêpne rodki (pkt 9.1.1), a jeli nie s¹
one mo¿liwe do zastosowania, to detencja powinna trwaæ mo¿liwie najkrócej
(pkt 9.1.10)71. W Europie pomimo to trwa proces rozbudowy i zwiêkszania
liczby miejsc detencji cudzoziemców w sytuacji nieregularnej. Czyni siê to
wszak w taki sposób, aby unikn¹æ krytyki miêdzynarodowej  m.in. zamiast
pojêæ detencja lub pozbawienie wolnoci u¿ywa siê okrelenia ograniczenia w poruszaniu siê; migrantów, zamiast w wiêzieniach, umieszcza siê
w orodkach pobytu, orodkach dla uchodców, centrach recepcyjnych
(reception centres). Pañstwa dokonuj¹ w tym wzglêdzie swoistych zabiegów
semantycznych, poniewa¿ s¹ to miejsca nadzorowane, gdzie pobyt nie ma
charakteru dobrowolnego; jednoczenie warunki ¿ycia bywaj¹ w praktyce
du¿o ciê¿sze ni¿ w klasycznych wiêzieniach72. W stosunkowo niedawno wydanym orzeczeniu ETPCz uzna³, i¿ warunki pozbawienia wolnoci cudzoziemca w greckim centrum detencji stanowi¹ naruszenie art. 3 EKPCz i s¹
poni¿aj¹cym traktowaniem w rozumieniu konwencji73. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿
71 Parliamentary Assembly Resolution 1707 detention of asylum seekers and irregular
migrants 28 stycznia 2010 r., zob. tak¿e Criminalisation of Migration in Europe: Human
Rights Implications, Commissioner for Human Rights, Issue Paper, 2010.
72 Por. uwagi Specjalnego Sprawozdawcy Narodów Zjednoczonych ds. Tortur i innego
okrutnego nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania lub karania z misji w Grecji, z 22 padziernika 2010 r.  tekst dostêpny w wersji nieoficjalnej <http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur>, dostêp: 20.10.2011; Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycz¹ca
sytuacji w obozach dla uchodców na Malcie, P6 _TA(2006)0136, Dz.Urz. UE C/293E/301.
73 Por. M.S.S. v. Belgium and Grece, skarga nr 30696/09, wyrok 21 stycznia 2011 r.,
par. 233.
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zastrze¿enia odnonie do warunków pozbawienia wolnoci cudzoziemców
zg³aszano w stosunku do Polski74, ale w wietle raportów organizacji pozarz¹dowych sytuacja poprawi³a siê znacz¹co75. W polskim prawie formami
pozbawienia wolnoci cudzoziemca, przewidzianymi ustaw¹ o cudzoziemcach
s¹: zatrzymanie (art. 101), umieszczenie w strze¿onym orodku oraz areszcie
w celu wydalenia (art. 102). W ustawie przewiduje siê tak¿e mo¿liwoæ
umieszczenia cudzoziemca w wydzielonym pomieszczeniu Stra¿y Granicznej
lub Policji, jednak¿e jest ona obwarowana koniecznoci¹ usuniêcia przeszkody uniemo¿liwiaj¹cej doprowadzenie do strze¿onego orodka lub aresztu
w celu wydalenia (art. 101, ust. 4).
Pozbawianie wolnoci migrantów w zwi¹zku z niezgodnym z prawem
przekroczeniem granicy i nielegalnym pobytem na terytorium pañstwa nie
mo¿e mieæ charakteru bezprawnego i arbitralnego76. Komitet Praw Cz³owieka w skardze A. v. Australia stwierdzi³, i¿ detencja nie mo¿e byæ przed³u¿ana
ponad czas, który da siê obiektywnie uzasadniæ. Fakt nielegalnego wjazdu
mo¿e wskazywaæ na potrzebê przeprowadzenia dochodzenia i mog¹ istnieæ
inne czynniki, które usprawiedliwiaj¹ okrelony czas detencji, takie jak:
prawdopodobieñstwo ucieczki i braku wspó³pracy ze strony danej jednostki.
Jednak¿e bez zaistnienia tych czynników detencja ma charakter arbitralny,
nawet jeli jednostka znalaz³a siê na danym terytorium nielegalnie77.
ETPCz wielokrotnie podkrela, ¿e pañstwa maj¹ niezaprzeczalne prawo
kontroli wjazdu i pobytu cudzoziemców na ich terytorium, jednak¿e prawo to
musi byæ wykonywane w zgodzie z Europejsk¹ Konwencj¹ Praw Cz³owieka,
a w tym z art. 5 EKPCz78. Poprzez pozbawienie wolnoci na gruncie art. 5
EKPCz rozumie siê równie¿ przetrzymywanie w strefie tranzytowej lotniska,
pod nadzorem stra¿y granicznej, bez mo¿liwoci swobodnego poruszania
siê79. Pozbawienie wolnoci, które nie zosta³o zarz¹dzone przez s¹d lub inn¹
osobê upowa¿nion¹ do wykonywania funkcji s¹dowych, nie mo¿e byæ uznane
za zgodne z prawem w rozumieniu art. 5, ust 1 EKPCz. Co prawda wymóg
ten nie jest wprost sformu³owany w konwencji, ale w ocenie Trybuna³u
mo¿na go wywieæ z art.5 jako ca³oci, a zw³aszcza z ustêpu 1 c (w celu
postawienia przed w³aciwym organem s¹dowym) oraz paragrafu 3 (powinien
zostaæ niezw³ocznie postawiony przed sêdzi¹ lub innym urzêdnikiem uprawnionym przez ustawê do wykonywania w³adzy s¹dowej)80.
74 Por. Komitet Zapobiegania
75 Por. Becoming Vulnerable

Torturom Rady Europy CPT/Inf (2006) 11 Poland, par. 59.
in Detention, Jesuit Refugee Service European Regional

Service, s. 300312
76 Por. G. S. Godwin-Gill, op. cit. , s. 222.
77 Por. A v. Australia, Communication No 650/1993, Human Rights Committee,
03.04.1997, CCPR/C/59/D/560/1993, par. 9.
78 Por. Amuur v. France, skarga nr 19776/92, wyrok z 25 czerwca 1996 r., Reports III,
par. 41.
79 Por. Shamsa przeciwko Polsce, skarga nr 45355/99 i 45357/99,wyrok z 27 listopada 2003 r., par. 47; Nolan and K. v. Russia, skarga nr 2512/04, wyrok z 6 lipca 2009 r.,
par. 9396.
80 Por. Shamsa, par. 59.
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Stosowanie rodków detencyjnych wobec cudzoziemców jest mo¿liwe
w oparciu o wyj¹tek przewidziany w art.5 par.1 f EKPCz. Dopuszcza siê
w nim pozbawienie wolnoci osoby w celu zapobie¿enia jej nielegalnemu
wkroczeniu na terytorium pañstwa lub osoby, przeciwko której toczy siê
postêpowanie o wydalenie lub o ekstradycjê. ETPCz doæ kontrowersyjnie
przyjmuje, ¿e pozbawienie wolnoci w tym wypadku, co prawda, nie mo¿e
byæ arbitralne, ale nie musi spe³niaæ standardu niezbêdnoci81. W precedensowej sprawie Saadi przeciwko Wielkiej Brytanii test arbitralnoci zosta³
przeprowadzony jedynie w oparciu o warunek wykonywania pozbawienia
wolnoci w dobrej wierze (in good faith) i cis³ego powi¹zania z celem, a wiêc
zapobie¿eniem nieautoryzowanemu wjazdowi osoby na terytorium pañstwa82. Jest to stosunkowo w¹ski zakres kryteriów kontroli, w porównaniu
z wymogami p³yn¹cymi z art. 9 MPPOiP. W pakcie praw obywatelskich i politycznych gwarancje wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego nie doznaj¹ wyj¹tków  dotycz¹ wszystkich, a w tym osób migruj¹cych. Komitet Praw
Cz³owieka wywodzi st¹d, ¿e detencja musi spe³niaæ wymóg niezbêdnoci
i proporcjonalnoci w ka¿dej sytuacji i w ka¿dych warunkach. Arbitralnoæ
jest rozumiana nie tylko jako sprzecznoæ z prawem, ale musi byæ interpretowana szerzej i zawieraæ elementy nieadekwatnoci (inappropriatness), niesprawiedliwoci oraz brak przewidywalnoci (lack of predictability)83. Detencja, w ocenie Komitetu, mo¿e byæ uznana za arbitraln¹, jeli pañstwo nie jest
w stanie wykazaæ, i¿ nie by³o ³agodniejszych rodków realizacji polityki migracyjnej84.
Z tak rozumian¹ arbitralnoci¹ koresponduje stanowisko ETPCz z orzeczeniu Nolan and K. przeciwko Rosji. ETPCz nie powtórzy³ twierdzenia
o braku wymogu niezbêdnoci detencji, wykaza³ natomiast, i¿ na tle art. 5,
par. 1f postêpowanie pañstwa musi spe³niaæ wymóg odpowiedniej jakoci
prawa quality of law, a wiêc pozbawienie wolnoci musi opieraæ siê na normach wystarczaj¹co dostêpnych (sufficiently accesible), precyzyjnych
i przewidywalnych w zastosowaniu85.
Trzeba zauwa¿yæ, i¿ w cytowanym orzeczeniu Saadi przeciwko Wielkiej
Brytanii wiêkszoæ sêdziów Trybuna³u nie widzia³a potrzeby rozró¿nienia
regu³ postêpowania w sytuacjach objêtych pierwsz¹ czêci¹ zdania art. 5,
par. 1f EKPCz (zapobie¿enie nielegalnemu wkroczeniu) i drug¹  dotycz¹c¹
sytuacji osób objêtych procedurami maj¹cymi na celu ekstradycjê lub wydalenie86. Zgadzam siê z opini¹ wyra¿on¹ w zdaniu odrêbnym, i¿ tym samym
81 Por. Saadi v. The United Kingdom, skarga nr 13229/03, wyrok z 29 stycznia 2008 r.,
par. 72. Por. tak¿e Mikolenko v. Estonia, skarga nr 10664/05, wyrok z 8 stycznia 2010 r.,
par. 59.
82 Por. Saadi, par. 74.
83 Por. Van Alphen, par. 5.8.
84 Por. C. v. Australia, Communication 900/1999 28 October 2002 CCPR/C/76/D/900/
/1999: Sharif Baban v. Australia, Communication 1014/2001, CCPR/C/78/D/1014/2001.
85 Por. Nolan and K., par. 98.
86 Por. Saadi, par. 73.
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Wielka Izba potraktowa³a identycznie osoby, których po³o¿enie prawne
i faktyczne jest mocno zró¿nicowane. Trudno zaakceptowaæ dopuszczalnoæ
takich samych standardów postêpowania wobec migrantów nieregularnych,
w tym osób poszukuj¹cych azylu, i wobec ludzi oczekuj¹cych na ekstradycjê
w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstw.
W tym ostatnim przypadku pozbawienie wolnoci jest zgodne z konwencj¹ tak d³ugo, jak odnotowuje siê postêp w procedurach ekstradycyjnych lub
ekspulsyjnych. W orzecznictwie strasburskim nie wymaga siê wskazania
konkretnego czasu pozbawienia wolnoci w celu ekstradycji87, ale wszelkie
zaniechania i brak nale¿ytej pilnoci powoduj¹, ¿e detencja przestaje spe³niaæ standardy art. 5, par. 1f EKPCz88.
Problemem czasu trwania aresztu w celu wydalenia zaj¹³ siê polski S¹d
Najwy¿szy. Odpowiada³ on na pytanie czy wskazany w art. 106, ust. 2 ustawy o cudzoziemcach okres roku jako maksymalny czas pobytu cudzoziemca
w areszcie w celu wydalenia odnosi siê do nieprzerwanego okresu pobytu
cudzoziemca w orodku lub areszcie, czy te¿ obejmuje ³¹czny czas pobytu
cudzoziemca w ró¿nych okresach w orodku lub areszcie w celu wykonania
tej samej decyzji o wydaleniu. SN orzek³ co nastêpuje: wypadku gdy cudzoziemiec w ramach postêpowania zmierzaj¹cego do wykonania tej samej decyzji o wydaleniu pozbawiony jest wolnoci wiêcej ni¿ raz, okresy jego detencji
podlegaj¹ sumowaniu.( ) Odmienna interpretacja art. 106 ust. 2 zd. 2 ustawy o cudzoziemcach tolerowa³aby oczywiste nadu¿ycia, albowiem pozwala³aby na przerwanie okresu izolacji osoby podlegaj¹cej wydaleniu choæby na
kilka godzin, by osobê tê ponownie zatrzymaæ i rozpocz¹æ liczenie okresu,
o którym mowa w art. 106 ust. 2 zd. 2 ustawy o cudzoziemcach, od pocz¹tku.
Oznacza³aby zatem nie tylko os³abienie, ale wrêcz wy³¹czenie gwarancyjnej
funkcji, jak¹ ten przepis pe³ni89.
Polskie prawo zapewnia wy¿szy standard ochronny w tym zakresie ni¿
dyrektywa w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez pañstwa
cz³onkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywaj¹cych obywateli pañstw trzecich (tzw. dyrektywa powrotowa)90. Zgodnie z art. 15, ust. 5
tego aktu czas trwania rodka detencyjnego nie mo¿e przekroczyæ 6 miesiêcy,
ale ju¿ w kolejnym ustêpie wskazuje siê, i¿ takie przed³u¿enie jest mo¿liwe
o kolejne 12 miesiêcy, je¿eli pomimo rozs¹dnych starañ wydalenie mo¿e potrwaæ d³u¿ej z powodu braku wspó³pracy ze strony obywatela pañstwa trzeciego lub z powodu opónienia uzyskania niezbêdnej dokumentacji od
pañstw trzecich. Dopuszczalnoæ przetrzymywania przez pó³tora roku osoby,
która nie pope³ni³a ¿adnego przestêpstwa wywo³a³a protesty spo³ecznoci
87 Por. Chahal v. The United Kingdom, skarga nr 22414/93, wyrok z 15 listopada 1996
r., par. 113; Bordovskyi v. Russia, skarga nr 49491/99, wyrok z 8 maja 2005 r., par. 50.
88 Por. Mikolenko, par. 59; A. and Others v. The United Kingdom, skarga nr 3455/05,
wyrok z 19 lutego 2009 r., par. 164.
89 Zob. Postanowienie SN z 27 wrzenia 2007 r., sygn, akt I KZP 36/07.
90 Dyrektywa z 16 grudnia 2008/115 WE, Dz.Urz. UE L 348/98.
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miêdzynarodowej, zw³aszcza ze strony 10 niezale¿nych ekspertów ONZ91, a tak¿e Komisarza ds. Praw Cz³owieka Rady Europy92. Zwrócono równie¿ uwagê, i¿
dyrektywa umo¿liwia tak¿e detencjê dzieci, które nie maj¹ opiekunów, ofiar
handlu ludmi i innych grup osób szczególnie wra¿liwych (vulnerable).
Wydaje siê, ¿e jedn¹ z powa¿niejszych konsekwencji bêdzie mia³o przyjêcie przez ETPCz w sprawie Saadi za³o¿enia, i¿ dopóki imigrant nie otrzyma
stosownej zgody na pobyt ze strony pañstwa, dopóty nie znajduje siê na jego
terytorium zgodnie z prawem, niezale¿nie od tego czy chodzi o udzielenie
ochrony miêdzynarodowej czy inn¹ formê legalizacji pobytu93. Jest to twierdzenie, którego nie da siê pogodziæ z zasad¹ rozró¿niania pomiêdzy osobami
poszukuj¹cymi ochrony miêdzynarodowej a migrantami w ogóle. Ponadto, tym
samym ETPCz przyj¹³ standard ni¿szy w stosunku do ochrony wyp³ywaj¹cej
z art. 12 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych94.
Zgodnie z orzecznictwem Komitetu Praw Cz³owieka cudzoziemiec, który wjedzie na terytorium pañstwa niezgodnie z przepisami, ale przedstawi wniosek
o udzielenie ochrony miêdzynarodowej (duly presented asylum application),
jest uznawany za przebywaj¹cego w danym kraju zgodnie z prawem95.
Powy¿szy pogl¹d w pe³ni koresponduje z zasad¹, i¿ zatrzymanie i pozbawianie wolnoci nie powinny dotyczyæ osób ubiegaj¹cych siê o ochronê miêdzynarodow¹. Z tego wzglêdu jednak, ¿e uchodcy czêsto przekraczaj¹ granice nielegalnie, trudno ich odró¿niæ od innych migrantów. Interesuj¹ce uwagi
na ten temat poczyni³a V.M. Lax, stwierdzaj¹c, i¿ polityka pañstw koncentruje siê na uchodcach jako jednej z grup migruj¹cych, zamiast na koniecznoci szczególnej ochrony tych osób w kontekcie ich specyficznej sytuacji96.
W literaturze s³usznie zauwa¿a siê, ¿e uzyskanie statusu uchodcy jest
mo¿liwe dopiero z momentem znalezienia siê na terytorium jakiego pañstwa. Dokonanie tego zgodnie z prawem zazwyczaj ³¹czy siê z koniecznoci¹
posiadania odpowiednich dokumentów i wniesienia stosownych op³at. Spe³nienie tych warunków czêsto jest nieosi¹galne dla uciekaj¹cych przed przeladowaniem; w zwi¹zku z tym próbuj¹ oni wjazdu w jakikolwiek inny sposób97. Dodatkowym utrudnieniem jest wprowadzenie kar finansowych dla
przewoników, którzy podejm¹ siê przewozu osób nie maj¹cych stosownych
dokumentów, nawet jeli te osoby poszukuj¹ ochrony miêdzynarodowej98.
91 < www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/ 27C3A187C0BDB81C125748A
0037A405?opendocument>, dostêp: 20.10.2011.
92 Por.T. Hammaberg, It is wrong , s. 384.
93 Por. Saadi, par. 65
94 Zdanie odrêbne napisali w tej sprawie sêdziowie Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev,
Spielmann i Hirvela.
95 Por. General Comment of Human Rights Committee Nr 27, Freedom of movement,
(art. 12) CCPR/C/21/Rev.21/Add.9, par. 4; Celepli v. Sweden, CCPR/C/51/D/456/1991, par. 92.
96 Por. V.M. Lax, Must EU Borders hale Doors for Refugees? On the Compability of Schengen Visa and Carriers Sanctions with EU Member States Obligations to Provide International
Protection to Refugees. European Journal of Migration and Law , 2008, nr 10, s. 332333.
97 Ibidem, s. 326.
98 Por. art.4 ust.2 Dyrektywy 2001/51/WE uzupe³niaj¹cej postanowienia art. 26 Konwencji Wykonawczej do uk³adu z Schengen z 14 czerwca 1985 r.
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W polskim prawie, w myl art. 138, ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, jest to
kara administracyjna wynosz¹ca od 3000 do 5000 euro za ka¿d¹ osobê, która
³¹cznie nie mo¿e przekroczyæ 500 tysiêcy euro w przypadku jednorazowego
wwozu grupy osób.
Zgodnie z art. 31, ust. 1 konwencji genewskiej na uchodców nie powinno siê nak³adaæ kar za nielegalny wjazd lub pobyt, jeli przybywaj¹ bezporednio z terytorium, na którym ich ¿yciu lub wolnoci zagra¿a³o niebezpieczeñstwo. Warunkiem jest tu jednak¿e zg³oszenie siê bezzw³oczne do w³adz
i przedstawienie wiarygodnych przyczyn nielegalnego pobytu.
Stosownie do art. 31, ust. 2 konwencji genewskiej ograniczenia poruszania siê mog¹ byæ nak³adane na uchodców tylko dopóty ich status nie zostanie uregulowany albo dopóki nie zostan¹ przyjêci w innym pañstwie (art. 33,
ust. 2 KG)99. Wysoki Komisarz ds. Uchodców podkrela, i¿ o ile jest to
mo¿liwe powinny byæ najpierw wykorzystane rodki alternatywne w stosunku do detencji100 . Dalej w swych wnioskach idzie Specjalny Sprawozdawca
ds. praw cz³owieka migrantów, który stwierdza, i¿ zasada proporcjonalnoci
wymaga, aby detencja o charakterze administracyjnym by³a rodkiem ostatecznym, kiedy zastosowanie ¿adnych innych rodków nie jest mo¿liwe101.
Zgodnie z wytycznymi Komisarza ds. Uchodców rodki detencji powinny byæ stosowane, tylko jeli s¹ niezbêdne w nastêpuj¹cych okolicznociach:
 w celu ustalenia to¿samoci,
 w celu ustalenia okolicznoci, na których opiera siê wniosek,
 w sytuacji zniszczenia dokumentów przez wnioskuj¹cego lub u¿ywania
dokumentów podrobionych w celu wprowadzenia w b³¹d w³adz kraju ubiegania siê o status uchodcy,
 gdy istnieje koniecznoæ ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego102.

5. Uwagi koñcowe
Postêpowanie pañstw wobec cudzoziemców jest w du¿ym stopniu zdeterminowane obawami przed nap³ywem ludnoci, która aczkolwiek zas³uguje
na ochronê i pomoc, to jednak bêdzie stanowi³a dodatkowe obci¹¿enie dla
99 Zob. G. S. Godwin-Gill, Article 31 on the1951 Convention Relating to Status of Refugees, [w:] Refugee protection in international law: UNHCR s global consultations on international protection, ed. E. Feller, V. Türk, F. Nicholson, Cambridge  New York  Geneva
2003, Cambridge University Press, s. 193218.
100 Por. zasada 2 i 3 UNHCR Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards
Relating to the Detention of Asylum Seekers, February 1999.
101 Por. Human Rights of Migrants, Report of Special Rapporteur on the human rights
of migrants, par.25
102 Por. UNHCR Revised Guidelines , zasada 3, zob. tak¿e Badanie alternatywnych
wobec detencji rodków zapobiegawczych w przypadku osób ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu uchodcy w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, red. N. Chmelickova, Regionalna Koalicja 2006, www.alternatives to-detention.org.
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bud¿etu pañstwa. Ponadto ze wzglêdu na walkê z terroryzmem i aktualn¹
sytuacjê polityczn¹ na wiecie, polityka migracyjna jest stale zaostrzana.
Dzieje siê to poniek¹d w specyficznej opozycji do postulatów dekryminalizacji nieautoryzowanego wjazdu i pobytu migrantów na terytorium pañstw
oraz traktowania tego typu czynów jako wykroczeñ natury administracyjnej.
W zwi¹zku z tym mo¿na wyró¿niæ prawa, z których korzystanie jest z punktu widzenia spraw cudzoziemskich szczególnie wa¿ne. Fundamentalne znaczenie ma przestrzeganie przez pañstwa zakazu tortur, poni¿aj¹cego lub
nieludzkiego traktowania lub karania w kontekcie wydalania i procedur
ekstradycyjnych, jak równie¿ warunków pobytu w miejscach detencji. Wszelkie formy pozbawiania wolnoci cudzoziemców powinny spe³niaæ standardy,
jakie wyp³ywaj¹ z prawa do wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego. Dzia³ania
pañstw nie mog¹ byæ ani arbitralne, ani bezprawne. Dotyczy to zarówno
podstaw prawnych detencji, jej form i czasu jej trwania. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿
w kontrowersyjnym orzeczeniu Saadi przeciwko Wielkiej Brytanii Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka przyj¹³ stosunkowo ³agodne kryteria kontroli postêpowania pañstw odnonie do pozbawiania wolnoci cudzoziemców w oparciu o art.5 par.1f EKPCz. Wyrok zosta³ opatrzony zdaniem odrêbnym a¿
szeciu sêdziów, którzy s³usznie zwrócili uwagê, i¿ tym samym konwencja
zosta³a zinterpretowana w sposób gwarantuj¹cy ni¿szy standard ochrony ni¿
ustanowiony w art.9 MPPOiP i w orzecznictwie Komitetu Praw Cz³owieka.
Szczególn¹ wagê ma równie¿ prawo do skutecznego rodka odwo³awczego, zw³aszcza tam, gdzie mo¿e wchodziæ zastosowanie zasady non refoulment. Niezbêdne jest tak¿e, aby regulacje prawne zwi¹zane z prawem do
pobytu na terytorium pañstwa i wydaleniem, uwzglêdnia³y ochronê prawa
do poszanowania ¿ycia rodzinnego i prywatnego.
Przeprowadzona w 2008 r. nowelizacja polskiego prawa o cudzoziemcach jest znacz¹cym krokiem ku podwy¿szeniu poziomu standardów ochrony
udzielanej na terytorium RP. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wprowadzenie
nowej instytucji w postaci ochrony uzupe³niaj¹cej oraz szerokie sformu³owanie przes³anek umo¿liwiaj¹cych uzyskanie zgody na pobyt tolerowany. W istocie te w³anie normy prawne odpowiadaj¹ aktualnym potrzebom i problemom, jakie wi¹¿¹ siê z uchodstwem i migracjami na wiecie.
LEGAL SITUATION OF FOREIGNERS AND RESPECTING THEIR
HUMAN RIGHTS. SELECTED ISSUES
Key words: foreigners, human riqhts, migration, management, sylum, seekers, refugess.
Summary
This article analyses some aspects of legal situation of foreigners in respect of human
rights. The issues were presented in a context of general tendency observed in immigration
management of particular countries. Special attention should be brought to: sharpening the

128

Joanna Markiewicz-Stanny

rules of foreigners entry and residence, criminalisation of non authorized migration and detention. The latter becoming a more common practice. Because of very wide range of discussed
problems, the subject of consideration was limited to few aspects. Firstly the article raises the
issues concerning subjective and objective range of protection the foreigners can apply for.
Next discussed issue concerns the protection against removal and procedural guarantees. The
standards concerning imprisonment were discussed as the third problem because of its bigger
guarantee role. The study takes into consideration the universal and European system of
human rights protection as well as Polish law and the jurisdiction of Polish courts.
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Prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców
spoza UE na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec
S³owa kluczowe: cudzoziemiec, imigracja, zezwolenie na pracê, dostêp do rynku pracy, pracodawca, wolnoæ wyboru zawodu.

Niniejszy artyku³ traktuje o problemie dopuszczania cudzoziemców do
wiadczenia pracy na podstawie umowy z podmiotami, których siedziba,
miejsce zamieszkania, oddzia³, zak³ad lub inna forma zorganizowanej dzia³alnoci znajduje siê na terytorium Republiki Federalnej Niemiec (dalej:
RFN) oraz Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP). Problem ten jest rozwa¿any
w intencji ustalenia mo¿liwoci prawnych zatrudnienia obywateli pañstw
by³ego bloku komunistycznego, które nie s¹ cz³onkami Unii Europejskiej
oraz zasad ochrony ich praw w systemach prawnych RP i RFN.
Artyku³ przedstawia na wstêpie korzyci i obawy wynikaj¹ce z zatrudniania cudzoziemców. Kolejno, opisana zosta³a pokrótce sytuacja imigracyjna
w Niemczech i Polsce. Analiza przepisów prawnych obydwu systemów rozpoczyna siê od nawi¹zania do regulacji ustaw zasadniczych w zakresie prawa
do swobodnego wyboru rodzaju i miejsca zatrudnienia. Dalsza czêæ opracowania ma na celu zestawienie postanowieñ prawnych, stanowi¹cych o ograniczeniach i warunkach dopuszczenia cudzoziemców do wiadczenia pracy
na terytorium Polski i Niemiec oraz przepisów traktuj¹cych o treci zezwoleñ na pracê. W koñcu, rozwa¿aniu poddane s¹ przepisy dotycz¹ce prawa
cudzoziemców do równych warunków pracy i równego wynagrodzenia z porównywalnymi pracownikami polskimi i niemieckimi oraz konsekwencje zatrudniania obcokrajowców wbrew tym regu³om.
Podstawowym zadaniem opracowania jest ocena istniej¹cych przepisów
prawnych i statusu prawnego cudzoziemców zatrudnianych na terytoriach
RP i RFN. Za³o¿eniem przewodnim jest koniecznoæ odnalezienia odpowiedniej
granicy pomiêdzy ochron¹ wa¿nych interesów ekonomicznych i spo³ecznych
pañstwa i jego obywateli a postulatami liberalizowania regulacji prawnych
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dotycz¹cych zatrudniania pracowników zagranicznych oraz upraszczania
obowi¹zuj¹cych formalnoci dotycz¹cych zezwalania cudzoziemcom na pracê,
a tak¿e koniecznoci zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Powy¿sze postulaty zawarte zosta³y w Europejskiej Karcie Spo³ecznej st¹d s¹ wi¹¿¹ce zarówno wobec Polski jak i RFN.1

1. Uwagi wstêpne
Zatrudnianie osób do pracy na terytorium pañstw, których nie s¹ obywatelami, jest kwesti¹ generuj¹c¹ liczne dyskusje  zarówno o wymiarze spo³ecznym, politycznym, jak i prawnym. Ustawodawcy pañstw stoj¹ przed
trudnym wyzwaniem pogodzenia takich wolnoci cz³owieka, jak: prawo do
pracy  do wyboru miejsca i rodzaju zatrudnienia z koniecznoci¹ ochrony
praw i interesów w³asnych obywateli, ich bezpieczeñstwa, ale i ochrony i rozwoju wewnêtrznego rynku pracy.
Ca³kowite odrzucenie mo¿liwoci pracy cudzoziemców na terytorium danego pañstwa nie jest ani mo¿liwe2 ani po¿¹dane. Jak pokazuje rzeczywistoæ,
przyjmowanie imigrantów ma tak¿e pozytywny wp³yw na sytuacjê pañstwa.
Dostrzega siê m.in. pozytywne skutki nap³ywu wysoko wykwalifikowanej si³y roboczej oraz osób, bêd¹cych potencjalnymi pracodawcami dla obywateli danego pañstwa i dzia³aj¹cych na korzyæ PKB. Szczególnie w dobie
wysokiej migracji zarobkowej, obserwowanej m.in. w Polsce, powodowanej
otwarciem konkurencyjnych wobec polskiego, bo oferuj¹cych pracownikom
nierzadko lepsze warunki pracy, rynków pracy innych pañstw UE, imigranci
spoza UE zape³niæ mog¹ luki spowodowane strat¹, czêstokroæ wykwalifikowanej, si³y roboczej.3 Po drugie, nap³yw imigrantów stanowiæ mo¿e swego
rodzaju remedium na problemy demograficzne i zwi¹zane z nimi starzenie
siê spo³eczeñstw, obserwowane m.in. w Republice Federalnej Niemiec. Z drugiej strony, otwarcie rynku dla obcokrajowców rodzi obawy obywateli o ich
miejsca pracy b¹d te¿ obawy o obni¿anie p³ac z powodu pozyskiwania tañszej, zagranicznej si³y roboczej.4
Przedmiotem niniejszego opracowania nie ma byæ jednak konfrontacja
argumentów za i przeciw zatrudnianiu cudzoziemców na rodzimym rynku
1 Art. 18 Europejskiej Karty Spo³ecznej (dalej: EKS), Turyn, dnia 18 padziernika 1961
r., Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 8 poz. 67.
2 Choæby z uwagi na zobowi¹zania zwi¹zane z udzielaniem ochrony cudzoziemcom na
terytorium RP  patrz art. 56 Konstytucji RP, Dz.U. Nr 78, poz. 483. Szczegó³owy tryb
przyznawania ochrony, w tym statusu uchodcy okrela: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity
z dnia 22 padziernika 2009: Dz.U. Nr 189, poz. 1472.
3 M. Szaniawska-Schwabe, Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec, Przegl¹d Zachodni 2009, nr 4, tekst dostêpny na stronie: http://150.254.215.205/pz/folder2/dokumenty/2009_4/artykul.4_2009.pdf, s. 1>, dostêp: ??????
4 Ausländer in Deutschland Fakten gegen Vorurteile, tekst dostêpny na stronie: <http:/
/www.loester.net/fakten-print.htm>, dostêp: ??????
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pracy. Maj¹c jednak wspomnian¹ dyskusjê na uwadze, z pewnoci¹ stwierdziæ
mo¿na, i¿ regulacje prawne, które przeciwdzia³aæ bêd¹ rozwojowi nielegalnego
rynku pracy cudzoziemców, tak¿e z uwagi na jasne i respektuj¹ce prawa
cudzoziemców rozwi¹zania, niwelowaæ bêd¹ obawy co do negatywnych skutków zatrudniania cudzoziemców oraz rozwi¹zywaæ dyskusje na jego korzyæ.
Jednoczenie siê Europy po upadku komunizmu i rozwój wspólnotowego
prawa dotycz¹cego kwestii migracji, oddzia³uje na krajowe przepisy dotycz¹ce mo¿liwoci zatrudniania cudzoziemców. W stosunku do obywateli pañstw
cz³onkowskich UE (a tak¿e szerzej: EOG), zgodnie z zasad¹ swobodnego
przep³ywu osób, dostêp do rynku pracy na terytorium wspólnotowym staje
siê znacznie u³atwiony, zrównuj¹c niemal pozycjê cudzoziemca i obywatela.5
Oznacza to, i¿ w zakresie dostêpu do wiadczenia pracy, w systemach
prawnych Polski i RFN, wyró¿niæ mo¿na podzia³ cudzoziemców na dwie
kategorie: cudzoziemców traktowanych na równi z obywatelami oraz cudzoziemców, których dostêp do rynku pracy jest  w ró¿nym stopniu  prawnie
ograniczony.6 Wyzwaniem dla ustawodawcy pozostaje takie skonstruowanie
przepisów, które pozwoli na pozyskanie odpowiedniej zagranicznej kadry,
zape³niaj¹cej luki na krajowym rynku pracy i generuj¹cej wzrost gospodarczy, ale i zapewni odpowiedni¹ ochronê  i to zarówno w stosunku do obywateli, jak i przyjêtych do pracy cudzoziemców.
Regulacje dotycz¹ce uzyskiwania i warunków zezwoleñ na pracê oraz
mo¿liwoci ich cofniêcia i wezwania cudzoziemca do opuszczenia kraju, stanowi¹ w sposób oczywisty ingerencjê w stosunki miêdzy pracownikiem a pracodawc¹. Ukazuj¹ przy tym ró¿nice w statusie pracownikacudzoziemca oraz
pracownikaobywatela. W tym wietle zasadnicze staje siê pytanie, gdzie s¹
granice tej ingerencji i do jakiego stopnia cudzoziemca w sferze stosunków
zatrudnienia nale¿y postrzegaæ i kontrolowaæ jako nieobywatela danego pañstwa, maj¹cego ograniczone mo¿liwoæ i prawo dostêpu do rynku pracy obcego
pañstwa, a kiedy nale¿y go postrzegaæ i chroniæ po prostu jako pracownika.

2. Zjawisko imigracji zarobkowej w RFN oraz Polsce
RFN jest od lat jednym z najwiêkszych krajów imigracyjnych Europy.
Niemniej jednak aspekt uznania Niemiec za kraj imigracyjny przez dziesiêciolecia, wbrew nap³ywaj¹cym falom cudzoziemców, pozostawa³ nierozwi¹za5

W RFN kwestie dostêpu obywateli pañstw UE do rynku pracy regulowane s¹ przede
wszystkim w: Gesetz ueber die Allgemeine Freizugigkeit von Unionsbuerger oraz Drittes
Buch Sozialgesetzbuch, teksty obu aktów dostêpne na stronie: <http://bundesrecht.juris.de>, dostêp: ????????; W Polsce kwestie dostêpu obywateli UE do rynku pracy reguluje:
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, Nr 99, poz. 1001
ze zm.). Obowi¹zuj¹ tak¿e przepisy przejciowe. Tematyka ta wykracza jednak poza przedmiot zainteresowania niniejszego tekstu.
6 Podobna uwaga w odniesieniu do polskiej regulacji: A. Kisielewicz, Praca cudzoziemców w Polsce, Monitor Prawa Pracy 3/2005, s. 68.
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ny. Reforma niemieckiej polityki imigracyjnej zapocz¹tkowana zosta³a dopiero w 1998 r. z inicjatywy koalicji z³o¿onej z Socjaldemokratycznej Partii
Niemiec i Sojuszu 90/Zielonych, a jej owocem jest obecne prawo dotycz¹ce
cudzoziemców. Doprowadzi³a ona do zmiany podstawowych zasad polityki
imigracyjnej i formalnego uznania tego, co od lat pozostawa³o rzeczywistoci¹  statusu Niemiec jako kraju imigracyjnego.7
Zgodnie ze statystykami Federalnego Urzêdu Statystycznego (Statistisches Bundesamt), od 1994 r. liczba cudzoziemców zamieszkuj¹cych RFN
utrzymuje siê w granicach 7 milionów.8 Pierwsze znacz¹ce fale imigracji
zarobkowej, powodowane zapotrzebowaniem na si³ê robocz¹ i koniecznoci¹
wype³nienia luk na rynku pracy rozwijaj¹cych siê gospodarczo Niemiec, obserwowano od pocz¹tku lat 60. Luki na rynku zaczêli wype³niaæ pracownicy
kontraktowi zwani Gastarbeiterami, sprowadzani do Niemiec na podstawie
umów bilateralnych. Na kolejn¹ tendencjê wzrostow¹ oddzia³a³y przemiany
ustrojowe i zjednoczenie Niemiec w latach 19891990.9 Miejsca pracy zape³niali tak¿e uchodcy i azylanci.
Najliczniejsz¹ grupê cudzoziemców w RFN stanowi¹ obecnie Turcy (ok.
25% cudzoziemców), kolejno znajduj¹ siê W³osi (7,7%) i Polacy (6%). Cudzoziemcy spoza pañstw UE stanowi¹ ok. 65% wszystkich cudzoziemców, przy
czym ok. 3% cudzoziemców zamieszkuj¹cych w RFN stanowi¹ obywatele
Federacji Rosyjskiej, ok. 2,3%  Boni i Hercegowiny, ok. 3,3% obywatele
Chorwacji.10 Oko³o 3 milionów cudzoziemców zatrudnianych jest legalnie na
niemieckim rynku pracy.11
Imigracja w Polsce zaczê³a rozwijaæ siê dopiero po transformacjach
ustrojowych w 1989 r. Nap³yw cudzoziemców pozostaje stosunkowo niski, co
wi¹¿e siê z faktem, i¿ Polska pozostaje mniej atrakcyjnym krajem docelowym dla cudzoziemców w porównaniu z takimi krajami o charakterze imigracyjnym, jak m.in. w³anie RFN. Pod koniec 2009 r. w Polsce przebywa³o
legalnie oko³o 90 tys. cudzoziemców.12 Cudzoziemcy przybywaj¹cy do Polski
pochodz¹ g³ównie z by³ych obszarów ZSRR, przede wszystkim z Ukrainy
(ok. 26 tys.), Rosji (ok. 13 tys.) i Bia³orusi (niespe³na 9 tys.).13 Wród najlicz7 Wiêcej na ten temat: M. Mazur-Rafa³, Zmiana paradygmatu w niemieckiej polityce
imigracyjnej w latach 19982004? Wnioski dla Polski, Central European Forum For Migration Research, Working Paper 2/2006, s. 4 i n.
8 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ausländerzahlen 2009, Nürnberg,
31.12.2009, s. 5.
9 M. Szaniawska-Szwabe, op. cit., s. 4.
10 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, op. cit., s. 1113.
11 Statistisches Bundesamt, Bevölkerung mit Migrationshintergrund  Ergebnisse des
Mikrozensus 2008  Fachserie I Reihe 2 pkt 2, Wiessbaden 2010, s. 48.
12 Orodek Badañ nad Migracjami, Biuletyn Migracyjny, Migracje miêdzynarodowe:
Polska-Unia Europejska-Europa Wschodnia, numer 25, Luty 2010, tekst dostêpny na stronie: <http:www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl, s. 4>, dostêp: ??????
13 Ibidem, s. 5 oraz P. Kaczmarczyk, R. Stefañska, J. Tyrowicz, Cudzoziemcy w Polsce,
Biuletyn nr 6, kwiecieñ 2008, s. 6, tekst dostêpny na stronie: <http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/Biuletyn_FISE_kwiecien_2008_cudzoziemcy.pdf>, dostêp: ??????
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niejszych grup cudzoziemców w Polsce znajduj¹ siê tak¿e Wietnamczycy
(ponad 8 tys.).
Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce pozostaje równie¿ na poziomie
marginalnym. Dopiero nowelizacja przepisów dotycz¹cych udzielania zezwoleñ na zatrudnienie w 2009 r. prze³o¿y³a siê na ich wydatn¹ liczbê. W 2009 r.
wydano 29 430 zezwoleñ na pracê (wraz z przed³u¿eniami zezwoleñ), co
oznacza³o wzrost liczby wydanych zezwoleñ o ponad 60% w stosunku do
2008 r., kiedy to wydano niewiele ponad 18 tys. zezwoleñ, oraz o ponad
140 proc. w porównaniu z 2007 r., kiedy to wydano ponad 12 tys. zezwoleñ.
Najwiêcej zezwoleñ wydano dla obywateli Ukrainy (9504). Istotna liczba
tych zezwoleñ zosta³a przydzielona tak¿e obywatelom Chin (4536), Wietnamu (2577), Bia³orusi (1669), Turcji (1422) i Indii (1164).14

3. Prawo do swobodnego wyboru pracy w ustawach
zasadniczych
Prawo ka¿dego cz³owieka do uzyskania mo¿liwoci utrzymania siê poprzez swobodnie wybran¹ lub przyjêt¹ pracê nale¿y do podstawowego kanonu w rodzinie praw gospodarczych, spo³ecznych i kulturalnych.15 Podlegaæ
mo¿e ono okrelonym wyj¹tkom i ograniczeniom, w tym m.in. zwi¹zanym
z obowi¹zkiem pañstwa, wi¹¿¹cym siê z zapewnieniem dostêpu do rynku
pracy dla w³asnych obywateli i przeciwdzia³ania bezrobociu oraz z zapewnieniem bezpieczeñstwa pañstwa.
Prawo do swobodnego wyboru rodzaju i miejsca zatrudnienia regulowane jest na poziomie ustaw zasadniczych zarówno Polski, jak i RFN, jednak¿e
regulacje te s¹ dalece odmienne.
Konstytucja Rzeczypospolitej w art. 37 stanowi, i¿ kto znajduje siê pod
w³adz¹ Rzeczypospolitej Polski, korzysta z wolnoci i praw zapewnionych
w Konstytucji. 16 Odnosz¹ce siê do cudzoziemców wyj¹tki regulowane s¹
w ustawach. Postanowieniu temu odpowiada art. 65, odnosz¹cy siê do przedmiotowego zagadnienia. Zgodnie z nim, ka¿demu zapewnia siê wolnoæ wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyj¹tki od tej wolnoci okrela ustawa.17
Regulacja prawa do zatrudnienia na poziomie ustawy zasadniczej RFN
nie charakteryzuje siê podobn¹ uniwersalizacj¹. Nie statuuje ona powszech14
15

Orodek badañ nad migracjami..., s. 5.
Tak te¿: art. 6 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych Spo³ecznych i Kulturalnych, Nowy Jork, 19.12.1966 r., Dz.U. 77.38.169; podobnie: Europejska Karta Spo³eczna, cz. I ust. 1, Turyn 18.10.1961 r., Dz.U. 99.08.67, Zrewidowana Europejska Karta Spo³eczna, cz. I ust. 1, Strasbourg 3.05.1996 r., tekst dostêpny na stronie: <http://
www.mpips.gov.pl/index.php?gid=485>, dostêp: ??????
16 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 97.78.483.
17 Ibidem.
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nego prawa wyboru zawodu i miejsca jego wykonywania, a ogranicza je
jedynie do obywateli Niemiec. Art. 12 Konstytucji stanowi bowiem, i¿ wszyscy Niemcy maj¹ prawo do swobodnego wyboru zawodu, miejsca pracy
i miejsca kszta³cenia.18 Ustawa zasadnicza niemiecka nie uwzglêdnia tym
samym obecnych tendencji do uniwersalizacji praw i wolnoci tak¿e o charakterze ekonomicznym.

4. Regulacje ustawowe  ograniczenia w dostêpie
do rynku pracy dla cudzoziemców spoza UE
Republika Federalna Niemiec
W odniesieniu do obydwu pañstw szczegó³owe regulacje dotycz¹ce mo¿liwoci i ograniczeñ w dopuszczaniu cudzoziemców do pracy na ich terytorium
znalaz³y siê na poziomie przepisów ustawowych oraz wykonawczych, a tak¿e
w odpowiednich umowach miêdzypañstwowych.
Sytuacjê cudzoziemców niebêd¹cych obywatelami UE, a chc¹cych uzyskaæ zatrudnienie na terenie RFN reguluje obecnie w zasadniczej mierze
Ustawa o pobycie, dzia³alnoci gospodarczej i integracji cudzoziemców na
terenie RFN (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet  AufenthalntsGesetz; powo³ywana
dalej AufenthaltsG ).19 Jest ona czêci¹ Ustawy z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie sterowania i ograniczania nap³ywu i w sprawie regulacji pobytu
i integracji obywateli Unii Europejskiej i cudzoziemców (Gezetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts
und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern20). Ustawa wesz³a
w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2005 r.
Przepisy wykonawcze do ustawy, przyjête na podstawie delegacji § 42,
zawarte s¹ w dwóch rozporz¹dzeniach Federalnego Ministra Gospodarki
i Pracy (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit): Rozporz¹dzeniu
w sprawie zezwolenia na wykonywanie pracy nowo przyby³ym cudzoziemcom (Verordnung über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur
Ausübung einer Beschäftigung; dalej: BeschV)21 oraz Rozporz¹dzeniu w sprawie postêpowania i zezwolenia na wykonywanie pracy cudzoziemcom ¿yj¹cym na terenie kraju (Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von
im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung).22
18 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, [w:] Nomos Gesetze Öffentliches
Recht, 18. Auflage, Baden-Baden 2009, s. 753.
19 Tekst dostêpny na stronie: <http://bundesrecht.juris.de/aufenthg_2004/>, dostêp:
??????
20 Test dostêpny na stronie: <http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/150220/
publicationFile/13549/Zuwanderungsgesetz.pdf>, dostêp: ??????
21 Tekst dostêpny na stronie: <http://bundesrecht.juris.de/beschv/>, dostêp: ??????
22 Tekst dostêpny na stronie: <http://bundesrecht.juris.de/beschverfv/>, dostêp: ??????
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Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium RFN uzale¿nione jest od posiadania przez niego odpowiedniego tytu³u pobytowego (Aufenthaltstitel: wiza,
zezwolenie na pobyt, zezwolenie na osiedlenie siê, zezwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego), uprawniaj¹cego go do podjêcia pracy.23
Oznacza to, i¿ w stosunku do cudzoziemca spoza UE, pragn¹cego podj¹æ
pracê na terenie RFN, razem z decyzj¹ dotycz¹c¹ udzielenia tytu³u zezwalaj¹cego na pobyt podejmuje siê te¿ decyzjê o dopuszczeniu do niemieckiego
rynku pracy. W tym celu odpowiedni urz¹d ds. cudzoziemców (Ausländerbehörde) lub odpowiednie przedstawicielstwo niemieckie poza granicami kraju (deutsche Auslandvertretung), do którego zg³asza siê zainteresowany cudzoziemiec, sprawdza przes³anki udzielenia tytu³u pobytowego oraz zwraca
siê do Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit) o udzielenie
zgody na zezwolenie na dostêp do niemieckiego rynku pracy. Jedynie w wypadku, gdy ustawa, rozporz¹dzenie lub umowa miêdzypañstwowa tak stanowi, zgoda Federalnej Agencji Pracy nie jest wymagana24.
Tym samym zezwolenie na podjêcie pracy jest przyznawane przez Urz¹d
do spraw cudzoziemców jako dodatkowe upowa¿nienie w tytule pobytowym,
po otrzymaniu odpowiedniej zgody Agencji Pracy. Dla rozpoczêcia tego procesu konieczne jest istnienie konkretnej oferty pracy, o któr¹ ubiega siê cudzoziemiec25, a któr¹ bêdzie móg³ za zgod¹ Agencji Pracy podj¹æ jedynie wówczas, je¿eli odpowiednie przes³anki negatywne wskazane w ustawie nie
zostan¹ spe³nione, wyst¹pi¹ za przes³anki pozytywne wydania zezwolenia.
Dla ich ustalenia, obok podania cudzoziemca, konieczne jest przedstawienie
przez pracodawcê szczegó³owych informacji dotycz¹cych oferty pracy (Stellenbeschreibung).26
Kryteria dopuszczenia cudzoziemca do rynku pracy RFN
Zgodnie z § 18 AuenhaltsG  dopuszczenie cudzoziemców do rynku pracy
w RFN zorientowane jest na pozycjê ekonomiczn¹ Niemiec. Konieczne jest
wziêcie pod uwagê sytuacji na rynku pracy oraz wymogu skutecznego zwalczania bezrobocia. Za³o¿eniem jest wiêc dokonanie oceny potrzeb ekonomicznych i uwarunkowañ na rynku pracy.
23
24

§ 18 AufenthaltsG
§ 4 AufenthaltsG. W tym zakresie BeschV w § 1  § 16 szczegó³owo okrela przypadki, w których zgoda nie jest wymagana. np. w stosunku do: § 7 dziennikarzy, zatrudnionych u pracodawcy spoza RFN, których dzia³alnoæ zg³oszono Rz¹dowemu Centrum
Prasy i Informacji; § 10  studentów i uczniów do pracy podczas wakacji, przy porednictwie Federalnej Agencji Pracy  do 3 miesiêcy w roku; § 12 osób pracuj¹cych przy
organizacji miêdzynarodowych imprez sportowych, akredytowanych przez komitet organizacyjny itd.
25 § 18 ust. 5 AuenhaltsG.
26 Wiêcej na ten temat: Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigung ausländischer Arbeitsnehmer in Deutschalnd, 2009; <http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB7-Beschaeftigung-ausl-AN.pdf>, dostêp: ??????
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W tym celu Federalna Agencja Pracy, zgodnie z liter¹ § 39 omawianej
ustawy, ma obowi¹zek przeprowadzenia odpowiedniego badania, uwzglêdniaj¹cego dwa podstawowe kryteria dopuszczalnoci cudzoziemca do rynku
pracy. Po pierwsze, zatrudnienie cudzoziemca nie mo¿e mieæ niekorzystnego
wp³ywu na rynek pracy, przede wszystkim na strukturê zatrudnienia na
rynku pracy, w regionie i w danym sektorze gospodarki.27 Po drugie, zatrudnienie cudzoziemca nie bêdzie mo¿liwe wówczas, gdy o dane stanowisko
ubiega siê obywatel Niemiec b¹d cudzoziemiec, maj¹cy równe z nim uprawnienia w dostêpie do pracy b¹d inny cudzoziemiec, który zgodnie z prawem
UE ma prawo pierwszeñstwa w dostêpie do rynku pracy.28 Ustawa stanowi
przy tym, i¿ dostêpnoæ pracowników z grupy uprzywilejowanej ma miejsce
tak¿e wtedy, gdy mog¹ byæ oni zatrudnieni tylko przy wsparciu finansowym
ze strony Agencji Pracy.29 Federalna Agencja Pracy mo¿e udzieliæ zezwolenia
tak¿e wówczas, gdy badanie rynku pracy dla poszczególnych grup zawodowych i sektorów wyka¿e, ¿e obsadzenie wolnych miejsc pracy zagranicznymi
kandydatami jest uzasadnione dla rynku pracy i polityki integracji.30
Oznacza to, i¿ sama wola pracodawcy zatrudnienia na dane stanowisko
konkretnego cudzoziemca nie bêdzie jednoznaczna z udzieleniem mu zezwolenia. Szczegó³ow¹ ofertê pracy przedstawion¹ przez pracodawcê rozpowszechnia w³aciwa Agencja Pracy (co do zasady odpowiednia z uwagi na
siedzibê pracodawcy) oraz sprawdza, czy odpowiednio wykwalifikowani kandydaci nie s¹ dostêpni na rynku pracy. Czas trwania tego typu badania
rynku pracy uzale¿niony jest od wymogów zwi¹zanych z profilem danego
stanowiska oraz zwi¹zanego z tym rozmiaru podjêtych czynnoci porednictwa zatrudnienia.31
Rzeczpospolita Polska
W Polsce kwestia dostêpu cudzoziemców do rynku pracy regulowana jest
przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (dalej: PromZatrudU)32 oraz rozporz¹dzeniach do ustawy. Pewne
aspekty zwi¹zane z t¹ kwesti¹ reguluje tak¿e Ustawa o cudzoziemcach.33
Podstawowym warunkiem, pozwalaj¹cym cudzoziemcowi na wiadczenie
pracy na polskim rynku pracy, jest uzyskanie zezwolenia na pracê. Wed³ug
przepisów obowi¹zuj¹cych do stycznia 2009 r., postêpowanie w sprawie wydania zezwolenia by³o dwuetapowe. Warunkiem wydania samego zezwolenia
by³o wczeniejsze uzyskanie przez pracodawcê przyrzeczenia i uzyskanie
27
28
29
30
31
32
33

§ 39 ust.2 pkt 1 lit. a AufenthaltsG.
§ 39 ust.2 pkt 1 lit. b AufenthaltsG.
§ 39 ust.2 pkt 2 zd. 2 AufenthG.
§ 39 ust.2 pkt 2 zd. 1.
Bundesagentur für Arbeit..., s. 1819.
Ustawa z dnia 20.04.2004 r., Dz.U. 2004, Nr 99, poz. 1001 ze zm.
Ustawa z dnia 13.06.2003 r., Dz. U. Dz.U. 2003, Nr 128, poz. 1175 ze zm.
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przez cudzoziemca odpowiedniego dokumentu, legalizuj¹cego pobyt cudzoziemca w Polsce.34
Obecnie przepisy nie przewiduj¹ koniecznoci wydawania przyrzeczenia,
ale ograniczaj¹ postêpowanie o dopuszczenie do wiadczenia pracy na polskim rynku pracy do wydania zezwolenia na pracê przez w³aciwego wojewodê oraz odpowiedniego tytu³u pobytowego  najczêciej wizy w celu wykonywania pracy. Zmianê postêpowania nale¿y uznaæ za pozytywn¹, upraszcza
ona procedurê i ogranicza liczbê dokumentów, jakie musz¹ byæ przedstawione organom w postêpowaniu o uzyskanie zezwolenia. Uproszczenie to wydaje siê rodziæ tym bardziej pozytywne skutki dla samych cudzoziemców. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, i¿ zarówno o przyrzeczenie, jak i zezwolenie na pracê
wystêpowa³ sam pracodawca  nadal zreszt¹ wy³¹cznie on jest stron¹ postêpowania w przedmiocie wydania zezwolenia przed w³aciwym wojewod¹.
Przyrzeczenie uprawnia³o pracownika do uzyskania tytu³u pobytowego i legalnego wjazdu na terytorium Polski. Realnym wiêc stawa³ siê proceder, i¿
pracodawca zatrudni pracownika bez uzyskania zezwolenia finalizuj¹cego
postêpowanie b¹d z opónieniem, czêsto za niewiedz¹ samego cudzoziemca,
nie znaj¹cego dostatecznie polskiego prawa i nie bêd¹cego w rzeczywistoci
stron¹ w postêpowaniu administracyjnym o uzyskanie zezwolenia na pracê.
Cudzoziemiec jednak musia³by ponieæ konsekwencje tego typu sprzecznego
z prawem zatrudnienia w przypadku kontroli. Obecne uproszczenie daje
wiêc wiêksz¹ gwarancjê kontroli samego cudzoziemca nad procesem i legalizacj¹ jego zatrudnienia w Polsce.
Niemniej jednak, zgodnie z przepisami systemu prawnego RFN i stosowan¹ w procedurze praktyk¹, cudzoziemiec ma wiêksz¹ kontrolê i udzia³
w postêpowaniu zwi¹zanym z uzyskiwaniem zgody na zatrudnienie. To on
wystêpuje z wnioskiem o zgodê na zatrudnienie, sk³adanym równolegle
z wnioskiem o tytu³ pobytowy. Szerszy udzia³ cudzoziemców w tym procesie
w Polsce niwelowa³by ewentualne póniejsze problemy zwi¹zane z rozbie¿nociami miêdzy faktycznie wykonywan¹ prac¹ a zezwoleniem na zatrudnienie, co bêdzie czêci¹ dalszych rozwa¿añ.
Badadanie rynku pracy
Podobnie jak w postêpowaniu w RFN, udzielenie zezwolenia na pracê
cudzoziemcowi w Polsce wi¹¿e siê z wczeniejszym badaniem polskiego rynku pracy. Sytuacjê na lokalnym rynku pracy zobowi¹zany jest uwzglêdniæ
wojewoda, wydaj¹cy zezwolenie na pracê, o które wystêpuje podmiot powierzaj¹cy jej wykonanie. W tym celu musi on uzyskaæ odpowiednie informacje
od starosty, dotycz¹ce mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy poprzez zatrudnienie osób posiadaj¹cych pierwszeñstwo w dostêpie do
34 Tekst ustawy w powolywanej wersji (bez zmian) dostêpny na stronie: <http://
www.abc.com.pl/serwis/du/2004/1001.htm>, dostêp: ??????
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rynku pracy.35 St¹d te¿ pracodawca zobowi¹zany jest przedstawiæ w³aciwemu starocie ofertê pracy, któr¹ chcia³by powierzyæ cudzoziemcowi. Starosta
za dokonuje analizy rejestrów bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy oraz
 gdy analiza za tym przemawia  organizuje rekrutacjê i wydaje odpowiedni¹
informacjê o mo¿liwoci realizacji oferty pracy w oparciu o wskazane rejestry
oraz rekrutacjê.36 Czas na podjêcie okrelonych powy¿ej zadañ przez starostê
jest stosunkowo nied³ugi i nie uwzglêdnia  jak w przypadku postêpowania
w RFN  ró¿nic zwi¹zanych z wymaganiami dla objêcia danego stanowiska
pracy. Zgodnie z art. 88 c ust. 2 PromZatrudU, starosta ma zadanie wydaæ
informacjê, dotycz¹c¹ analizy rejestrów w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni od
dnia z³o¿enia oferty w powiatowym urzêdzie pracy, je¿eli nie wynika z niej
mo¿liwoæ zorganizowania rekrutacji, a gdy ta jest organizowana  wojewoda
ma 14 dni na wydanie informacji od dnia z³o¿enia oferty pracy.
Wyj¹tki, w których zezwolenie na pracê nie jest wymagane, okrela
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 88 ust. 2
oraz Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez koniecznoci uzyskania zezwolenia na
pracê.37 Rozporz¹dzenie to u³atwia mo¿liwoæ zatrudnienia m.in. obywatelom pañstw granicz¹cych z Polsk¹.38
Ograniczenia w dostêpie do zatrudnienia ze wzglêdu
na wykszta³cenie
Dostêp do rynku pracy RFN podlega dalszemu ograniczeniu, zwi¹zanemu z wykszta³ceniem kandydata na stanowisko pracy. Zgoda na podjêcie
pracy w Niemczech mo¿e zostaæ udzielona przede wszystkim cudzoziemcom
35 Art. 88 c PromZatrudU. Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 1 wojewoda okrela wykaz
zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracê nie wymaga
uwzglêdnienia informacji starosty, kieruj¹c siê sytuacj¹ na lokalnym rynku pracy, w szczególnoci liczb¹ zarejestrowanych bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do liczby ofert zg³oszonych do powiatowych urzêdów pracy. Ponadto Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie
okrelenia przypadków, w których zezwolenie na pracê cudzoziemca jest wydawane bez
wzglêdu na szczegó³owe warunki wydawania zezwoleñ na pracê cudzoziemców okrela przypadki, w których zezwolenie na pracê cudzoziemca jest wydawane przez wojewodê bez
wzglêdu na warunki wydawania zezwoleñ na pracê cudzoziemców, o których mowa w art.
88c PromocZatrudU, czyli m.in. bez wymogu uzyskania omawianej informacji od starosty.
Zwolnienie z koniecznoci uzyskania wskazanej informacji od starosty dotyczy, zgodnie z § 3
pkt 3 powo³anego rozporz¹dzenia, m.in. przypadków udzielania zezwoleñ na pracê obywatelom pañstw granicz¹cych z Rzeczpospolit¹ Polsk¹, wykonuj¹cym prace pielêgnacyjno-opiekuñcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.
36 Dok³adne postêpowanie w tym zakresie okrela Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracê
cudzoziemca, Dz. U. Z 2009 r., Nr 16, poz. 84.
37 Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1116 ze zm.: Dz. U. z 2007r., Nr 120, poz. 824, Dz. U.
z 2008 r., Nr 17, poz. 106, Dz. U. z 2009 r., Nr 21, poz. 114.
38 § 2 pkt 27  dotyczy okrelonych cudzoziemców wykonuj¹cych pracê w okresie nieprzekraczaj¹cym szeciu miesiêcy w ci¹gu kolejnych dwunastu miesiêcy, na podstawie
owiadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy.
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wykwalifikowanym, czyli takim, którzy posiadaj¹ okrelone wykszta³cenie
zawodowe. Zgodnie z ust. 4 § 18 AufenhaltsG, tytu³ pobytowy w celu zatrudnienia, wymagaj¹cego wykwalifikowanego wykszta³cenia zawodowego, mo¿e
byæ przyznany tylko dla zatrudnienia w grupie zawodowej okrelonej w rozporz¹dzeniu do ustawy. W uzasadnionych tylko przypadkach tytu³ taki mo¿e
byæ przyznany, gdy za danym zatrudnieniem przemawia publiczny interes,
przede wszystkim o charakterze regionalnym, ekonomicznym i odpowiadaj¹cym polityce rynku pracy.
Szczegó³owe regulacje dotycz¹ce zgody na pracê dla pracowników wykwalifikowanych reguluje ustêp 3 BeschV, ucilaj¹c, i¿ wykwalifikowane
wykszta³cenie zawodowe wymaga co najmniej dwuletniego okres kszta³cenia.39 Zgodnie z treci¹ rozporz¹dzenia, zgoda na wykonywanie pracy odpowiadaj¹cej uzyskanym kwalifikacjom zawodowym mo¿e byæ przyznana m.in.
specjalistom z uznanym lub porównywalnym z niemieckim dyplomem ukoñczenia szko³y wy¿szej (Hochschulabschluss) czy te¿ specjalistom z uznanym
dyplomem szko³y wy¿szej, potwierdzaj¹cym porównywalne kwalifikacje
w obszarze technologii informatycznych i komunikacyjnych.40
Tym samym, w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada okrelonego
przez przepisy wykonawcze, wykwalifikowanego wykszta³cenia, jego szanse
uzyskania zgody na zatrudnienie na niemieckim rynku pracy s¹ dalece ograniczone. Nie jest ono jednak niemo¿liwe, gdy¿ zgodnie z ust. 2 § 18 AufenthaltG, zezwolenie na pobyt w celu wykonywania zatrudnienia, które nie
wymaga ¿adnego wykwalifikowanego wykszta³cenia, mo¿e byæ przyznane,
jeli stanowi tak umowa miêdzypañstwowa lub  zgodnie z rozporz¹dzeniem
 udzielenie zgody na pobyt w celu tego zatrudnienia jest dozwolone. W tym
zakresie rozporz¹dzenie dopuszcza cudzoziemców przede wszystkim do prac
sezonowych w rolnictwie, lenictwie, hotelarstwie, w pracach zwi¹zanych
z przetwórstwem owoców i warzyw, przy tartakach, a tak¿e do opieki (Aupair), pomocy domowej itd.41 Przepisy przewiduj¹ jednak co do zasady pewne dodatkowe ograniczenia czasowe, minimalizuj¹ce okres zatrudnienia do
np. killu miesiêcy w roku.
Postanowienia powy¿sze pokazuj¹, i¿ RFN nastawiona jest przede
wszystkim na przyjmowanie kadry wykwalifikowanej. Potwierdza to tym
bardziej dodatkowe uprzywilejowanie, maj¹ce przyci¹gaæ tzw. pracowników
wysoko wykwalifikowanych do pracy w RFN. W szczególnych przypadkach
bowiem mog¹ oni uzyskaæ zgodê na osiedlenie siê.42
39
40
41
42

§ 25 BeschV.
§ 27 pkt 1 i 2.
§18§24 BeschV.
Zgodnie z § 19 AufenthaltsG, wysoko wykwalifikowanemu cudzoziemcowi mo¿e
w szczególnych przypadkach zostaæ przyznane pozwolenie na osiedlenie siê, je¿eli zgodê
wyrazi³a Federalna Agencja Pracy zgodnie z § 39 lub zgodnie z § 42 rozporz¹dzenie lub
miêdzyrz¹dowe porozumienie potwierdza, ¿e pozwolenie na osiedlenie mo¿e byæ przyznane
bez zgody Agencji i uzasadnionym jest za³o¿enie, ¿e integracja w stosunki ¿ycia w Republice Niemieckiej i rodki utrzymania zapewnione bêd¹ bez pomocy rz¹dowej.
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Ustawa polska nie przewiduje podobnych jak przepisy niemieckie ograniczeñ zwi¹zanych z wykwalifikowanym wykszta³ceniem. Oznacza to, i¿ rynek pracy nie jest skoncentrowany wy³¹cznie na przyjmowaniu pracowników
wykwalifikowanych. W odniesieniu do przypadków zapotrzebowania na
okrelonego typu kadrê, przepisy wykonawcze okrelaj¹ wspomniane u³atwienia w uzyskaniu zezwolenia na pracê lub ca³kowicie zwalniaj¹ z obowi¹zku jego uzyskania.
Treæ zgody
Spe³nienie powy¿szych warunków, dyktowanych wzglêdami dba³oci
o interes ekonomiczny regionów i kraju, kwesti¹ pierwszeñstwa dostêpu do
pracy okrelonych grup oraz  w przypadku RFN  ograniczeniom w dostêpie do rynku pracy zwi¹zanym z kwalifikacjami, nie oznacza, i¿ treæ zgody
na wiadczenie pracy ma charakter nieograniczony.
Ustawa niemiecka o pobycie, dzia³alnoci gospodarczej i integracji cudzoziemców na terenie RFN stanowi, i¿ pozwolenie na zatrudnienie mo¿e
okrelaæ  i tym samym ograniczaæ: dozwolony rodzaj dzia³alnoci zawodowej
i zatrudnienia oraz jego okres.43 Federalny Urz¹d Pracy mo¿e te¿ ograniczyæ
zgodê na zatrudnienie wy³¹cznie do niektórych zak³adów pracy lub mo¿e siê
ograniczyæ do zezwolenia na zatrudnienie w okrelonych regionach.44
Wszystkie te ograniczenia winny zostaæ ujête w tytule pobytowym, uprawniaj¹cym do wiadczenia pracy.45
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ polsk¹ ustaw¹ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zezwolenie na pracê wydawane jest na czas ograniczony
nie d³u¿szy jak 3 lata, jednak¿e mo¿e byæ przed³u¿ane.46 Zezwolenie to okrelaæ musi podmiot powierzaj¹cy wykonywanie pracy przez cudzoziemca i stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy, a tak¿e okres wa¿noci zezwolenia.47 Choæ ustawa nie okrela dalszych wymogów dotycz¹cych treci
zezwolenia, zgodnie z wzorem zezwolenia zamieszczonym w za³¹czniku nr 2
do rozporz¹dzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracê cudzoziemca,
w treci zezwolenia okrela siê rodzaj umowy oraz minimalny wymiar czasu
pracy, a tak¿e doln¹ granicê wysokoci wynagrodzenia brutto.48
Warunki zatrudnienia cudzoziemca
Zarówno przepisy niemieckie, jak i polskie przewiduj¹ ochronê pracownikacudzoziemca pod wzglêdem warunków zatrudnienia. Istotnym warunkiem
mo¿liwoci udzielenia zgody na zatrudnienie, zgodnie z § 39 AuenthaltsG, jest
43
44
45
46
47
48

§ 39 ust. 4 AufenhaltsG.
Ibidem.
§ 18 ust. 2 zd. 2.
88 e ust. 1.
88f ust. 1.
Dz. U. z 2009 r., nr 16, poz. 84, za³¹cznik nr 2.
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to, i¿ cudzoziemiec nie mo¿e byæ zatrudniony na mniej korzystnych warunkach ni¿ jest zatrudniany porównywalny pracownik niemiecki.
Odpowiednik tego artyku³u w polskiej ustawie, choæ przedmiotowo ograniczony  art. 88 c ust. 1 pkt 1 PromZatrudU  stanowi, i¿ wojewoda wydaje
zezwolenie, je¿eli wysokoæ wynagrodzenia, która bêdzie okrelona w umowie
z cudzoziemcem nie bêdzie ni¿sza od wynagrodzenia pracowników wykonuj¹cych pracê porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
Postanowienia te z jednej strony maj¹ przeciwdzia³aæ dyskryminacji pracownikówcudzoziemców na rynku pracy  co lepiej odzwierciedla, odwo³uj¹ca siê do warunków zatrudnienia w ogóle, ustawa niemiecka  z drugiej
niwelowaæ zagro¿enie dumpingu p³ac, czyli sytuacji, w której zatrudnianie
cudzoziemców by³oby bardziej korzystne z uwagi na mo¿liwoæ zatrudniania
ich za ni¿szym wynagrodzeniem ni¿ w przypadku w³asnych obywateli.
Istotny jest tak¿e fakt, i¿ zatrudniony cudzoziemiec staje siê pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa pracy i podlega odpowiedniej ochronie
z nich wynikaj¹cej.

5. Wybrane uwagi na temat nielegalnego wykonywania
pracy przez cudzoziemców
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje
nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca, jako wykonywanie pracy
przez cudzoziemca, który nie posiada wa¿nej wizy lub innego dokumentu
uprawniaj¹cego go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
którego podstawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracê bez zezwolenia,
w przypadkach gdy jest ono wymagane, lub na innych warunkach lub na
innym stanowisku ni¿ okrelone w zezwoleniu na pracê, z zastrze¿eniem art.
88i, lub bez zawarcia wymaganych umów o pracê albo umów cywilnoprawnych.49
Z kolei, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 Ustawy o cudzoziemcach, sankcj¹
za wykonywanie pracy niezgodnie z ustaw¹ z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest decyzja o wydaleniu
cudzoziemca z terytorium RP. Sankcja ta jest w ka¿dym wypadku obligatoryjna, gdy¿ przepis pos³uguje siê imperatywnym sformu³owaniem decyzjê
o wydaleniu wydaje siê. W decyzji okrela siê termin wydalenia, nie d³u¿szy
jak 14 dni. Wzglêdnie, gdy z okolicznoci sprawy wynika, i¿ cudzoziemiec
dobrowolnie wykona obowi¹zek opuszczenia kraju, zgodnie z art. 90 ust. 1
pkt 1, wydaje siê decyzjê o zobowi¹zaniu cudzoziemca do opuszczenia kraju,
której obligatoryjnie nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoci.50
49
50

Art. 2, ust. 1, pkt 14 Prom ZatrudU.
Art. 97, ust.2 Ustawy o cudzoziemcach.
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Powy¿sze decyzje powoduj¹ z mocy prawa uniewa¿nienie wizy, uniewa¿nienie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma³ego ruchu granicznego, cofniêcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracê.51
Konsekwencje naruszenia postanowieñ PromZatrudU s¹ wiêc daleko
id¹ce i kategoryczne z punktu widzenia cudzoziemca. Szczególne w odniesieniu do przes³anki wykonywania pracy na warunkach innych ni¿ w wydanym
zezwoleniu na pracê, w tym w odniesieniu do wynagrodzenia, skutek w postaci obligatoryjnego cofniêcia zezwolenia oraz wydalenia cudzoziemca z pañstwa rodziæ mo¿e w¹tpliwoci.
Zgodnie z wczeniej powo³ywanymi regulacjami, pracodawca musi zatrudniaæ cudzoziemca na takich warunkach p³acowych, jak innych pracowników na porównywalnych stanowiskach. Pracodawca zobowi¹zuje siê we
wniosku o zezwolenie na pracê do wyp³acania pracownikowi zgodnego z t¹
zasad¹ wynagrodzenia, którego wysokoæ zostaje wpisana do zezwolenia.
Nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ, i¿ pracodawca jest jedyn¹ stron¹ w postêpowaniu o wydanie zezwolenia i to jemu wydawane s¹, zgodnie z art. 88 f ust. 2
dwa egzemplarze zezwolenia na pracê. Powinien on przekazaæ jeden z nich
cudzoziemcowi. Jest on zobowi¹zany do zawarcia z cudzoziemcem umowy
zgodnej z treci¹ tego zezwolenia i do uwzglêdnienia w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w art. 88 c  w tym wysokoci wynagrodzenia.52 Kontrolowanie tego zobowi¹zania przez cudzoziemca mo¿e byæ jednak
ograniczone. Istnieje zagro¿enie, i¿ rzeczywicie zawarta umowa o pracê
miêdzy pracodawc¹ a cudzoziemcem, bêdzie, wbrew wiedzy b¹d woli tego
drugiego, w czêci dotycz¹cej wynagrodzenia, niezgodna z wydanym zezwoleniem na pracê, b¹d  w praktyce  pracodawca bêdzie wyp³aca³ ni¿sze
wynagrodzenie ni¿ widniej¹ce w treci zezwolenia i zgodnej z ni¹ umowie
o pracê.
Wykazanie powy¿szych okolicznoci przez organy kontrolne w trakcie
prowadzonej w czasie wykonywania zatrudnienia kontroli prowadzi do wniosku o wiadczeniu pracy niezgodnie z wydanym zezwoleniem  gdy¿ za zbyt
niskim wynagrodzeniem. Z tego punktu widzenia organ stwierdziæ powinien
 zgodnie z literaln¹ wyk³adni¹ przepisów przedmiotowych ustaw  nielegalnoæ zatrudnienia, prowadz¹c¹ do cofniêcia zezwolenia i wydalenia cudzoziemca z Polski.
Ustawa o promocji zatrudnienia zdaje siê przewidywaæ tego typu sytuacjê, stanowi¹c w ust. 4, art. 88 c, i¿ w przypadku stwierdzenia naruszenia
w postaci nieuwzglêdnienia w umowie o pracê warunku dotycz¹cego wynagrodzenia, pracodawca powinien dokonaæ czynnoci  tj. zawrzeæ odpowiedni¹ umowê oraz wyp³aciæ cudzoziemcowi zaleg³e wynagrodzenie za okres
wykonywanej pracy w wysokoci zgodnej z zawart¹ we wniosku o wydanie
zezwolenia na pracê oraz op³acenia zwi¹zanych z nim sk³adek na ubezpie51
52

Art. 90, ust. 3 oraz 97, ust. 3 Ustawy o Cudzoziemcach.
Art. 88h ,ust. 1, pkt 1 PromZatrudU.
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czenie spo³eczne i zaliczek na podatek dochodowy. Jednak¿e odzwierciedlaj¹cy to postanowienie wyj¹tek nie zosta³ zawarty w przepisie stanowi¹cym
o nielegalnoci zatrudnienia i nakazuj¹cym wydalenie cudzoziemca w przypadku z³amania Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Skutkuje to w praktyce, w sytuacji przeprowadzania kontroli i wykazania,
uznaniem przez organy kontrolne, i¿ cudzoziemiec wiadczy³ pracê za niezgodnym z zezwoleniem wynagrodzeniem. Tym samym, organy kontrolne
stwierdzaj¹ naruszenie warunków zezwolenia, co uznane zostaje za wiadczenie pracy nielegalnie i skutkuje wydaleniem z RP.53 W praktyce wiêc,
choæ sytuacja ta mo¿e byæ ca³kowicie niezawiniona przez cudzoziemca, ponieæ mo¿e on najistotniejsze konsekwencje uznania go za cudzoziemca niepo¿¹danego na terytorium RP, z uwagi na fakt, i¿  z negatywnym skutkiem
tak¿e dla siebie  wykonywa³ pracê za ni¿szym ni¿ okrelone w zezwoleniu
wynagrodzenie. Fakt nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalnoci utrudnia za cudzoziemcowi realn¹ obronê jego praw.
Za pewnik nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ w sytuacji, gdy ustalenie treci zawartej miêdzy pracownikiem a pracodawc¹ umowy budzi w tym zakresie w¹tpliwoci, sam fakt wykonywania pracy i woli w tym zakresie, nawet w obliczu
otrzymywania wynagrodzenia ni¿szego ni¿ w zezwoleniu, nie mo¿e skutkowaæ negatywnymi dla cudzoziemca konsekwencjami. Przeciwnie, powinien
on generowaæ, przys³uguj¹c¹ mu zgodnie z przepisami prawa pracy, ochronê.
Podsumowuj¹c, przepisy polskie s¹ w zakresie ewentualnego wykazania
wiadczenia pracy przez cudzoziemca za ni¿szym wynagrodzeniem, niejasne.
Powy¿szy problem ustawodawca niemiecki zdaje siê rozwi¹zywaæ w trafniejszy sposób. Zgodnie z § 41 wiadczenie pracy w warunkach gorszych ni¿
w przypadku porównywalnych pracowników niemieckich jedynie mo¿e, a nie
musi skutkowaæ cofniêciem pozwolenia na pracê. Przepis dyspozytywny pozwala organom na ocenê sytuacji i ewentualnego wp³ywu cudzoziemca na
uchybienie. Najwa¿niejsze jednak wydaje siê przeciwdzia³anie zatrudnianiu
cudzoziemców na mniej korzystnych warunkach poprzez odpowiednie kary
wobec pracodawców, chc¹cych czêstokroæ unikn¹æ dodatkowych op³at, m.in.
w postaci podatków, i stawiaj¹cych cudzoziemca przed wyborem wiadczenia
pracy na gorszych warunkach b¹d jej utraty. W tym zakresie niemiecka
Ustawa w sprawie walki z nielegaln¹ prac¹ i nielegalnym zatrudnieniem
(Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung)
przewiduje, w porównaniu z PromZatrudU, du¿o surowsze kary, w tym karê
grzywny oraz karê pozbawienia wolnoci do 3 lat, a w szczególnie ciê¿kich
przypadkach karê od 6 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoci.54
53 Zgodnie z przeprowadzonymi przeze mnie badaniami w tym zakresie w kancelarii
adwokackiej Mariana Helty w Gdañsku, zajmuj¹cej siê m.in. tego typu sprawami.
54 §10 Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung, tekst
dostêpny na stronie: <http://www.gesetze-im-internet.de/schwarzarbg_2004/index.htm>, dostêp: ??????. Art. 120 PromZatrudU przewiduje w tym zakresie karê grzywny 3000 z³ wobec pracodawcy i 1000 z³. wobec pracownika.
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6. Podsumowanie
Podsumowuj¹c powy¿sze ustalenia, proponujê je pokrótce skonfrontowaæ
z miêdzynarodowymi zobowi¹zaniami Polski i Niemiec w zakresie dopuszczania do zatrudnienia, wynikaj¹cymi z innych ni¿ wspólnotowe zobowi¹zañ
i maj¹cymi znaczenie dla wiêkszej liczby pañstw by³ego bloku komunistycznego. Dokumentem rangi miêdzynarodowej, szeroko odwo³uj¹cym siê do poruszanej problematyki, jest Europejska Karta Spo³eczna.55 Czêæ I ust. 18
Karty stanowi, i¿ obywatele ka¿dej z Umawiaj¹cych siê Stron maj¹ prawo do
prowadzenia wszelkiej dzia³alnoci zarobkowej na terytorium innej Umawiaj¹cej siê Strony, na zasadzie równoci z obywatelami tej ostatniej, z zastrze¿eniem ograniczeñ wynikaj¹cych z wa¿nych powodów ekonomicznych lub
spo³ecznych.56 W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do prowadzenia dzia³alnoci zarobkowej na terytorium ka¿dej innej Umawiaj¹cej
siê Strony, Umawiaj¹ce siê Strony zobowi¹zuj¹ siê: stosowaæ istniej¹ce regulacje prawne w duchu liberalnym; uprociæ obowi¹zuj¹ce formalnoci oraz
zmniejszyæ lub znieæ op³aty administracyjne i inne op³aty, nak³adane na
pracowników zagranicznych lub ich pracodawców; liberalizowaæ, indywidualnie lub zbiorowo, regulacje prawne dotycz¹ce zatrudniania pracowników zagranicznych.57
Przepisy polskie oraz niemieckie podlega³y na prze³omie ostatniego dziesiêciolecia istotnym zmianom, maj¹cym na celu postulowan¹ liberalizacjê.
Jednak¿e, m.in. w wietle specyfiki modelu niemieckiej polityki migracyjnej,
zorientowanej g³ównie na przyjmowanie wykwalifikowanej si³y roboczej,
a tak¿e chocia¿by wspomnianych niejasnoci polskich przepisów co do statusu prawnego cudzoziemca w postêpowaniu o udzielenie zezwolenia na zatrudnienie oraz jego ochrony w trakcie zatrudnienia, stwierdziæ mo¿na, i¿
optymalny model polityki zatrudnienia cudzoziemców wymaga nadal dopracowañ, tak¿e w zakresie prawa. Trudno tak¿e zgodziæ siê, by model ten
i obowi¹zuj¹ce obecnie procedury, dotycz¹ce uzyskania zezwolenia na pracê
w którym z przedmiotowych pañstw, realizowa³y cel dopuszczenia obywateli
ka¿dej ze stron EKS do prowadzenia wszelkiej dzia³alnoci zarobkowej na
terytorium innej Strony. W tym zakresie, ¿aden z systemów prawnych nie
przewiduje szczególnych u³atwieñ, dotycz¹cych obywateli pañstwstron Karty (chyba ¿e s¹ oni obywatelami UE, co nie ma wiele wspólnego ze zobowi¹55 Zarówno Polska, jak i Niemcy nie ratyfikowa³y Zrewidowanej Europejskiej Karty
Spo³ecznej.
56 Postanowieniem tym zwi¹zana jest zarówno RP jak i RFN, ma ono charakter programowy i wyznacza cele, do których osi¹gniêcia strony d¹¿yæ maj¹ przy pomocy wszelkich
stosownych rodków zarówno o charakterze krajowym, jak i miêdzynarodowym i stworzyæ
warunki, w których zasady te bêd¹ mog³y byæ skutecznie realizowane.
57 Art. 18 EKS  postanowieniem tym zwi¹zana jest RFN (RP tylko ust. 4, art. 18).
Szczegó³y dotycz¹ce uznania poszczególnych artyku³ów EKS przez strony, w myl art. 20,
dostêpne na stronie: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTableRev_en.pdf>, dostêp: ??????
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zaniami wynikaj¹cymi z EKS). Uzyskanie zezwolenia na pracê pozostaje dla
cudzoziemca procesem skomplikowanym i wymagaj¹cym zaanga¿owania,
chêci i kosztów, tak¿e ze strony pracodawcy.
Europejski Komitet Praw Spo³ecznych (dalej: EKPS)  przed opisan¹
powy¿ej reform¹ prawa niemieckiego  stwierdzi³ niezgodnoæ regulacji
z art. 18 EKS, z uwagi na kompleksowe formalnoci, dotycz¹ce dopuszczania
cudzoziemców do niemieckiego rynku pracy, w tym przede wszystkim istnienie dwóch osobnych procedur w przyznawaniu pozwolenia na pracê i zezwolenia na pobyt.58 W nowszych uwagach, Komitet wyrazi³ zaniepokojenie faktem prawnego rozró¿nienia statusu pracowników wysoko wykwalifikowanych oraz nisko wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych. Wskaza³, i¿
dostêp dwóch ostatnich grup do rynku pracy jest wykluczony, poza mo¿liwymi wyj¹tkami dla okrelonych kategorii pracowników sezonowych, których
jednak tak¿e dotycz¹ ograniczenia.59 Ograniczeñ i zró¿nicowañ w stosunku
np. do obywateli pañstw UE dotyczy dopuszczenie do rynku pracy tak¿e
pracowników wysoko wykwalifikowanych. EKPS wyst¹pi³ o informacje dotycz¹ce mo¿liwoci uczynienia wskazanych postanowieñ bardziej elastycznymi
oraz wyst¹pi³ z pytaniem, czy regulacje te maj¹ zastosowanie tak¿e w odniesieniu do obywateli pañstwstron EKS. EKPS zauwa¿y³ tak¿e ograniczenia
dla cudzoziemców, którzy stracili pracê, z uwagi na mo¿liwoæ odebrania im
pozwolenia na pobyt w zwi¹zku z jej utrat¹, co z kolei przes¹dza o braku
szans na odnalezienie nowego zatrudnienia. Ten sposób uzale¿nienia pracowników od jednego pracodawcy, z zagro¿eniem, i¿ w przypadku utraty
pracy bêd¹ zmuszeni opuciæ kraj przyjmuj¹cy, nie odzwierciedla, zdaniem
EKPS, ducha liberalnoci i elastycznoci regulacji.60 Podsumowanie o braku
pe³nego odzwierciedlenia ducha liberalnoci i elastycznoci wydaje siê dobre
tak¿e dla powy¿ej poczynionych wybranych uwag, dotycz¹cych uzyskania
i utrzymania pozwolenia na pracê i pobyt w Polsce.
Choæ oba porównywane pañstwa próbuj¹ uelastyczniæ normy dotycz¹ce
zatrudnienia cudzoziemców na ich terytoriach, co uznaæ nale¿y za pozytywne, regulacje te s¹ niekiedy raczej odzwierciedleniem strachu przed zalaniem rynku pracy przez cudzoziemców. Choæ nie miejsce tu na debatê na
temat korzyci i zagro¿eñ liberalizacji dostêpu do rynku pracy61, za³o¿yæ
mo¿na, tak¿e na podstawie dowiadczeñ pañstw o bardziej liberalnych uregulowaniach, i¿ strach, jak zwykle, ma wielkie oczy.
58 Conclusions XV-2 and XVII-2. Uwagi od I cyklu nadzoru dostêpne w bazie danych
EKS, na stronie: <http://hudoc.esc.coe.int/esc2008/query.asp?language=en>, dostêp: ??????
Choæ w uwagach, wydanych po reformie, Komitet przyzna³, i¿ postêpowanie uleg³o uproszczeniu, wyst¹pi³ o dodatkowe informacje dotycz¹ce nowych procedur. Patrz: Conclusions
XIX-I, s. 164. Uwagi EKPS z lat 20032009 dostêpne na stronie: <http://www.coe.int/t/
dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/ConclusionsYear_en.asp>, dostêp: ??????
59 Conclusions XIX-I  Germany, Article 18, s. 167169.
60 Conclusions II, Statement of Interpretation of Article 18, oraz Conclusions XIX-I,
s. 169170.
61 Ta le¿y zreszt¹ przede wszystkim w gestii ekspertów z wykszta³ceniem ekonomicznym.
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RECHTLICHE ASPEKTE DER BESCHÄFTIGUNG
VON NICHT-EU-AUSLÄNDERN IN POLEN UND DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Schlüsselwörter: Ausländer, Einwanderung, Arbeitserlaubnis, Zugang zum Arbeitsmarkt,
Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Berufsfreiheit.
Zusammenfassung
Dieser Artikel befasst sich mit dem Problem der Zulassung von Ausländern zur Ausübung
einer Beschäftigung im Rahmen eines Vertrages mit einem Rechtsträger, dessen Sitz sich im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder der Polnischen Republik befindet . Dieses Problem wurde mit der Absicht untersucht, Möglichkeiten für legale Beschäftigung von Staatsangehörigen der Länder des ehemaligen Ostblocks, die nicht Mitglieder der Europäischen Union
sind, und Vorschriften zum Schutz der ausländischen Arbeitnehmer in den Rechtssystemen
beider betrachteten Länder zu indetifizieren.
Zu Beginn stellt der Beitrag die Vorteile der Beschäftigung von Ausländern gegenüber
der damit verbundenen Sorgen dar. Im weiteren Verlauf wird in Kürze die Situation der
Einwanderung in Deutschland und Polen beschrieben. Die Analyse der juristischen Bestimmungen für die beiden Systeme beginnt mit der Anknüpfung an die verfassungsrechtlich
garantierten Freiheiten auf die Wahl der Beschäftigung nach Art und Ort. Weiterführend
erfolgt eine Zusammenfassung der Gesetzesnormen über Einschränkungen und Bedingungen
der Zulassung von Ausländern zum polnischen bzw. deutschen Arbeitsmarkt und Bestimmungen zum Inhalt der Arbeitserlaubnis. Abschließend wird auf die gesetzliche Vorgaben abgestellt, welche verlangen, dass Ausländer nicht zu ungünstiegeren Arbeitsbedingungen
beschäftigt werden dürfen, als vergleichbare einheimische Arbeitnehmer und auf die Konsequenzen bei Verstößen gegen diese Vorgaben.
Die primäre Aufgabe dieses Aufsatzes ist es, die bestehenden Gesetze und den rechtlichen
Status von Ausländern, welche in den Gebieten Polens und Deutschlands arbeitstätig sind, zu
bewerten. Es gilt eine geeignete Grenze des Schutzes der wichtigsten wirtschaftlichen und
sozialen Interessen eines Staates und seiner Bürger zur geforderten Öffnung der Arbeitsmärkte für ausländische Arbeitnehmer und Vereinfachung von Formforschriften zu ziehen.
Diese Forderungen nach Liberalisierung der Arbeitsmärkte wurden in der Europäischen Sozialcharta formuliert und sind somit für die Republik Polen und die Bundesrepublik Deutschland bindend.
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lustracja, dekomunizacja, Instytut Pamiêci Narodowej, prawo do susznego
procesu.

Na temat lustracji mo¿na by pisaæ w nieskoñczonoæ. Tyle samo ile
zwolenników jej przeprowadzenia  tyle samo przeciwników. Kontrowersji
jest wiele przede wszystkim sens i cel, ale tak¿e sposób, zasiêg osobowy
i przedmiotowy, wp³yw na rozwijaj¹c¹ siê demokracjê. Równie¿ element czasu, a mianowicie jego up³yw, sprawiaj¹, ¿e z ka¿dym rokiem proces ten
wzbudza coraz wiêcej pytañ o zasadnoæ jego przeprowadzania.
Czy nie powinno siê raz na zawsze zamkn¹æ bolesny rozdzia³ w historii
polskiego narodu i zacz¹æ budowaæ now¹ rzeczywistoæ? Czy cz³owiek, ¿yj¹cy
w trudnych czasach, byæ mo¿e pod presj¹, pod ci¹g³a obaw¹ o ¿ycie swoje
i w³asnej rodziny, nie ma prawa do nowego ¿ycia? Do przebaczenia? Wreszcie, komu tak naprawdê zale¿y na poznaniu prawdy? Poszkodowanym, historykom czy byæ mo¿e przeciwnikom politycznym?

1. Dekomunizacja
Komunizm rozpad³ siê w 1989 roku niczym domek z kart. Mniej wiêcej
po³owa cz³onków ówczesnej elity w³adzy i pieni¹dza w Polsce zajmowa³a
w czasach komunizmu stanowiska kierownicze, jedna trzecia  wykonywa³a
zawody specjalistów, a tylko 11 procent plasowa³o siê na ni¿szych szczeblach drabiny spo³ecznej. Koniec komunizmu bowiem, to  przede wszystkim
 swoista rewolucja menad¿erska.1 Rewolucja, która dziêki szerokiemu procesowi lustracji postanowi³a pozbyæ siê znacznej wiêkszoci polityków
w ka¿dym niemal¿e kraju.
Pod pojêciem dekomunizacji rozumie siê postulat zerwania z komunistyczn¹ przesz³oci¹ poprzez rozliczenia moralne, polityczne i wreszcie prawne
1

J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Gdañsk 2005, s. 5.
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dawnych przywódców pañstwa. Do tego procesu zaliczyæ nale¿y równie¿
ustawowy zakaz pe³nienia pewnych funkcji publicznych przez dawnych
cz³onków elit w³adzy.2
Dekomunizacja nie jest procesem swoistym tylko dla Polski, ale dla
wszystkich pañstw postkomunistycznych. Odwo³uj¹c siê do przyk³adów s¹siednich pañstw, warto zwróciæ uwagê na by³¹ NRD, gdzie w wyniku tego
procesu zwolniono z pracy w instytucjach publicznych wszystkich by³ych
pracowników aparatu partyjnego oraz aparatu represji, odbieraj¹c im równie¿ m. in. przywileje emerytalne.
W Czechos³owacji natomiast, a póniej w Czechach, zakazywano na
okres piêciu lat, z przed³u¿eniem w nied³ugim czasie o kolejne piêæ, pe³nienia pewnych funkcji publicznych. Zakaz ten dotyczy³ wszystkich by³ych
cz³onków partii komunistycznej, którzy pe³nili swe funkcje na stanowiskach
od poziomu powiatowego wzwy¿.3

2. Lustracja jako element dekomunizacji
Elementem procesu dekomunizacji jest proces lustracji. Po raz pierwszy
pos³u¿ono siê tym terminem w Czechos³owacji, w po³owie 1990 roku. Oznacza on w najprostszym wyjanieniu  sprawdzenie funkcjonariuszy publicznych pod k¹tem ich ewentualnej wspó³pracy ze s³u¿bami komunistycznego
pañstwa. Natomiast jego konsekwencj¹ jest odsuniêcie od pe³nionych stanowisk i funkcji osób, które by³y agentami lub tajnymi wspó³pracownikami
by³ych s³u¿b bezpieczeñstwa pañstwa. W szerszym wydaniu proces lustracji
oznacza równie¿ ujawnienie i udostêpnienie spo³eczeñstwu materia³ów dotycz¹cych obywateli, które zgromadzi³y dawne s³u¿by specjalne.4
Wa¿nym jest równie¿ cel, dla którego przeprowadza siê proces lustracji.
Wed³ug opinii Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy  celem lustracji jest ochrona rodz¹cej siê demokracji przed osobami, co do których nie ma
pewnoci, ¿e bêd¹ sprawowa³y w³adzê zgodnie z zasadami demokracji, poniewa¿ nie wykaza³y siê one zaanga¿owaniem na ich rzecz ani wiar¹ w nie
w przesz³oci, a obecnie nie s¹ zainteresowane ani nie maj¹ motywacji, aby
je sobie przyswoiæ.5

2

s. 1.

3
4
5

J. Maca³a, Nauka  zemsta czy oczyszczenie?, Puls nr 6 (106), czerwiec 2007 r. (rok X),

Ibidem, s. 1.
Ibidem, s. 1.
Pkt 11 i 12 Rezolucji Nr 1096 (1996) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
dotycz¹cej rodków demonta¿u dziedzictwa po by³ych totalitarnych ustrojach komunistycznych przyjêtej w dniu 27 czerwca 1996 r.
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3. Dekomunizacja i lustracja w Polsce
Postulaty sprawdzania, która z osób publicznych by³a agentem Urzêdu
Bezpieczeñstwa i S³u¿by Bezpieczeñstwa, wysuwa³y w Polsce od prze³omu
1989 r. ró¿ne, g³ównie prawicowe partie i rodowiska. W maju 1992 r. w³asn¹
uchwa³¹6 Sejm zobowi¹za³ ówczesnego Ministra Spraw Wewnêtrznych do
ujawnienia, kto z parlamentarzystów i wysokich urzêdników wspó³pracowa³
z UB i SB.7
4 czerwca 1992 r. minister Macierewicz przekaza³ listê 66 nazwisk parlamentarzystów, cz³onków rz¹du i Kancelarii Prezydenta RP, których bezpieka
zarejestrowa³a jako agentów. Na licie znaleli siê m.in. prezydent Lech
Wa³êsa i marsza³ek Sejmu Wies³aw Chrzanowski (obydwu s¹d oczyci³ z zarzutów).8
Wkrótce potem Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ uchwa³ê lustracyjn¹ za
niezgodn¹ z prawem, gdy¿  jak stwierdzi³  nak³ada³a ona na ministra
w drodze pozaustawowej obowi¹zek wkroczenia w sferê praw obywateli. Trybuna³ zawiesi³ wykonanie uchwa³y.9
Jesieni¹ 1992 r. zaczê³y siê przygotowania do opracowania i wprowadzenia w ¿ycie jednolitej ustawy lustracyjnej. Niestety, przed rozwi¹zaniem
Sejmu w maju 1993 r. nie uda³o siê doprowadziæ procesu legislacyjnego do
koñca.
Jednak pewne elementy lustracji wprowadzono ju¿ podczas wyborów
parlamentarnych w 1993 r. Kandydaci mieli sk³adaæ komisjom wyborczym
owiadczenia o ewentualnej wspó³pracy ze s³u¿bami specjalnymi, nie by³o
jednak przewidzianych ¿adnych konsekwencji za k³amstwo.
Po raz kolejny sprawa lustracji wróci³a do Sejmu pod koniec 1995 r., gdy
ówczesnemu premierowi Józefowi Oleksemu zarzucono kontakty z oficerem
wywiadu b. ZSRS i Rosji W³adimirem A³ganowem. Do Sejmu wp³ynê³o kilka
projektów ustaw lustracyjnych. Powo³ana w sierpniu 1996 r. komisja nadzwyczajna przyjê³a jednolity projekt w styczniu 1997 r.
Sejm przyj¹³ ustawê lustracyjn¹ 11 kwietnia 1997 r. Zobowi¹zywa³a ona
wszystkich kandyduj¹cych do wa¿nych urzêdów w pañstwie lub osoby urzêdy te sprawuj¹ce do sk³adania owiadczeñ, czy byli funkcjonariuszami b¹d
tajnymi i wiadomymi wspó³pracownikami s³u¿b specjalnych PRL. Ich prawdziwoæ mia³ badaæ specjalny prokurator  Rzecznik Interesu Publicznego.
Podejrzewaj¹c, ¿e kto zatai³ swe zwi¹zki ze s³u¿bami PRL, kierowa³ sprawê
6 Uchwa³a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. (M.P. nr 20,
poz. 157).
7 Gazeta Wolni i Solidarni. Dziennik Polonii w Kanadzie, Archiwum spraw najciekawszych, Lustracja w Polsce  20 lat za póno, 23 marca 2007 r., [on line], [dostêp 02 czerwca 2010]. Dostêpny w World Wide Web:
8 W. Czuchnowski, Z dziejów lustracji w Polsce, Gazeta Wyborcza.pl, 19 stycznia 2009 r.,
[on line], [dostêp 02 czerwca 2010]. Dostêpny w World Wide Web:
9 Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 1992 r., sygn. akt U 6/92
(OTK 1992, poz. 13).
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do S¹du Lustracyjnego.10 W przypadku stwierdzenia przez s¹d fa³szywoci
owiadczenia  wymierzano 10-letni zakaz pe³nienia funkcji publicznych.
Ustawa nie zakazywa³a jednak pe³nienia stanowisk tym, którzy sami siê
przyznaj¹ do zwi¹zków z tajnymi s³u¿bami.
Autorzy ponad 200 owiadczeñ przyznali siê do ró¿nego rodzaju zwi¹zków ze s³u¿bami PRL. Nie wiadomo, ile osób od 1997 roku powstrzyma³o siê
od dzia³alnoci publicznej, nie chc¹c sk³adaæ owiadczeñ lustracyjnych.
Nowy wymiar lustracji nada³o powo³anie, ustaw¹ z 1998 r.11, Instytutu
Pamiêci Narodowej  instytucji, która m.in. gromadzi i udostêpnia dokumenty organów bezpieczeñstwa PRL. Do 2005 r. dostêp do teczek wi¹za³ siê
z nadaniem przez IPN statusu pokrzywdzonego (by³a nim osoba, o której
organy PRL zbiera³y informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a nie by³a agentem). W 2005 r. Trybuna³
Konstytucyjny12 uzna³, ¿e dostêp do akt IPN wytworzonych na swój temat
powinni mieæ wszyscy, w tym tak¿e oficerowie i agenci.13
Dyskusja na temat lustracji rozgorza³a na nowo, gdy w styczniu 2005 r.
do Internetu trafi³ IPN-owski spis katalogowy 160 tys. nazwisk funkcjonariuszy i agentów oraz osób wytypowanych przez ni¹ do wspó³pracy. Potocznie
nazwano go list¹ Wildsteina.

4. Ustawa lustracyjna z 18 padziernika 2006 r.
Zmieniona ustawa lustracyjna z 18 padziernika 2006 r.14 zast¹pi³a dotychczasow¹ ustawê z 1997 r. Likwidacji uleg³y m. in. dzia³aj¹cy od 1999 r.
S¹d Lustracyjny oraz urz¹d Rzecznika Interesu Publicznego.
Z 27 tys. do kilkuset tys. zwiêkszy³a siê natomiast liczba osób, które
musz¹ obecnie sk³adaæ owiadczenia o ewentualnych zwi¹zkach z tajnymi
s³u¿bami. Teraz prawdziwoæ ich owiadczeñ o tym, czy by³y funkcjonariuszami, pracownikami lub tajnymi wspó³pracownikami s³u¿b specjalnych PRL

10 Z. Romaszewski, Historia lustracji w Polsce od roku 1991 do roku 1998, oficjalna
strona senatora Zbigniewa Romaszewskiego, [on line], [dostêp 12 czerwca 2010]. Dostêpny
w World Wide Web: http://www.romaszewski.pl/podstrony/awantury_lustracja_do_1998.
.html#wprowadzenie
11 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz.U.07.63.424.
12 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia dostêpu do dokumentów
IPN z dnia 26 padziernika 2005, sygn. K 31/04 (Z.U. 2005 / 9A / 103), Dz.U.05.222.1914
z dnia 4 listopada 2005.
13 Gazeta Wolni i Solidarni. Dziennik Polonii w Kanadzie, Archiwum spraw najciekawszych, Lustracja w Polsce  20 lat za póno, 23 marca 2007 r., [on line], [dostêp 02 czerwca 2010]. Dostêpny w World Wide Web:
14 Ustawa z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 19441990 oraz treci tych dokumentów, tekst jednolity Dz.U.07.63.425.
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od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. bada nowy pion lustracyjny Instytutu
Pamiêci Narodowej oraz s¹dy powszechne.15
Zgodnie z art. 56. 1. nowej ustawy, osoba urodzona przed dniem
1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejcia w ¿ycie niniejszej ustawy pe³ni
funkcjê publiczn¹ ( ) ma obowi¹zek z³o¿enia owiadczenia ( ) w terminie
jednego miesi¹ca od dnia dorêczenia powiadomienia . Oznacza to równie¿,
¿e osoby, które na mocy poprzedniej ustawy z³o¿y³y owiadczenie lustracyjne,
lub prowadzone wobec nich postêpowanie w sprawie zgodnoci owiadczenia
z prawd¹ oczyci³o je z zarzutów wspó³pracy  równie¿ ponownie musz¹
z³o¿yæ owiadczenie!
Osoba, która przyzna siê do zwi¹zków z tajnymi s³u¿bami PRL, nie
bêdzie automatycznie traciæ swej funkcji. Ustawa pozostawia decyzjê w tej
kwestii pracodawcy lub wyborcom.16
Zgodnie z art. 57, w przypadku niez³o¿enia w terminie owiadczenia
lustracyjnego, osoba która zaniedba³a ten obowi¹zek lub spóni³a siê ze z³o¿eniem owiadczenia, zostaje pozbawiona funkcji publicznej z mocy prawa
z dniem, w którym up³yn¹³ termin do jego z³o¿enia.17
Pytanie zatem: co ma karaæ nowa ustawa lustracyjna? Brak wspó³pracy
ze s³u¿bami bezpieczeñstwa czy w³anie tê wspó³pracê? W przypadku niez³o¿enia owiadczenia lustracyjnego nie mo¿na mówiæ o spe³nieniu jakiejkolwiek z tych przes³anek. Brak z³o¿enia owiadczenia w ogóle lub niez³o¿enia
go w terminie s¹ traktowane surowiej ni¿ z³o¿enie fa³szywego owiadczenia,
a wiêc zatajenie faktu wspó³pracy z tajnymi s³u¿bami PRL w dzia³aniu na
szkodê poszanowania praw cz³owieka.
Przy takiej konstrukcji przepisu nie ma równie¿ miejsca na zastosowanie zasady domniemania niewinnoci, ze wzglêdu na brak dochodzenia winy.
Pozbawienie pewnych praw jednostki nastêpuje niejako odgórnie, bez procesu i bez udzia³u stron.
Wed³ug orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka do naruszenia wspomnianej zasady dochodzi ju¿ nawet w momencie w¹tpliwych
wypowiedzi czy sugestii organów procesowych przed formalnym ustaleniem
winy18. Tak¿e poza formalnymi czynnociami procesowymi mamy do czynienia z uwzglêdnieniem i przestrzeganiem zasady domniemania niewinnoci.19
Ta gwarancja procesowa, zapewniona art. 6 EKPC, ma na celu ochronê
osoby przed implikowaniem jej winy, bez wczeniejszego jej udowodnienia, co
15 Gazeta Wolni i Solidarni. Dziennik Polonii w Kanadzie, Archiwum spraw najciekawszych, Lustracja w Polsce  20 lat za póno, 23 marca 2007 r., [on line], [dostêp 02 czerwca 2010]. Dostêpny w World Wide Web:
16 Ibidem.
17 Ustawa z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 19441990 oraz treci tych dokumentów, tekst jednolity Dz.U.07.63.425.
18 Sprawa Allenet de Ribemont przeciwko Francji, wyrok z 10 lutego 1995 r.,
pkt 3536.
19 Np. w trakcie owiadczeñ przekazywanych na konferencji dla prasy  sprawa Daktaras przeciwko Litwie, wyrok z 10 padziernika 2000 r., pkt 4144.
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niew¹tpliwie wyra¿a obowi¹zek uznawania za niewinn¹, a nie zakaz domniemania winy.20
Mimo, ¿e art. 57. wspomnianej ustawy lustracyjnej, w czêci odnosz¹cej
siê do niektórych osób wymienionych w ustawie (prezydent RP, wójt, burmistrz, prezydent miasta), jest niezgodny z Konstytucj¹ oraz Konwencj¹, do
pozosta³ych osób mo¿e byæ swobodnie stosowany!

5. Mo¿liwoæ wymierzenia kary bez s¹du?
Wed³ug polskiej ustawy Kodeks karny21  utrata praw publicznych jest
jednym ze rodków karnych, a wiêc wymierzanych przez s¹d! Mówi o tym
wyranie artyku³ 40 Kodeksu karnego traktuj¹cy o pozbawieniu praw publicznych.
Pozbawienie praw publicznych jest przejawem potêpienia moralnego
sprawcy przestêpstwa. Pe³ni te¿ istotn¹ rolê szczególno prewencyjn¹, wy³¹czaj¹c sprawców skazanych na pozbawienie praw publicznych od pe³nienia
praktycznie wszelkich funkcji o charakterze publicznym. Poniewa¿ obejmuje
ono pozbawienie sprawcy przestêpstwa praw o charakterze publicznym, nie
dotyczy zatem przys³uguj¹cych mu praw o charakterze cywilnym.22
Pozbawienie praw publicznych orzeka siê w latach, trwa ono najkrócej
1 rok, najd³u¿ej 10 lat (art. 43 § 1 i 2 k.k.). Pozbawienie praw publicznych
obowi¹zuje od uprawomocnienia siê orzeczenia.23 Ograniczenia praw w ramach tego rodka s¹ powa¿ne, ale te¿ dotycz¹ sprawcy powa¿nego przestêpstwa. Pope³nione przez sprawcê przestêpstwo wiadczy o utracie do niego
publicznego zaufania, autorytetu przynale¿nemu ka¿demu obywatelowi. rodek ten zawiera elementy represji, ale tak¿e profilaktyki. Przynosi ujmê na
honorze skazanego. Nie mo¿e wiêc on pe³niæ odpowiednich funkcji publicznych.24
Z kolei art. 41 mówi o podobnym rodku  zakaz zajmowania okrelonego stanowiska albo wykonywania okrelonego zawodu, je¿eli sprawca nadu¿y³ przy pope³nieniu przestêpstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu
albo okaza³, ¿e dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu
zagra¿a istotnym dobrom chronionym prawem.25
Zakaz ten s¹d mo¿e orzec w przypadku, gdy sprawca przy pope³nieniu
przestêpstwa nadu¿y³ stanowiska lub zawodu albo okaza³, ¿e dalsze zajmo20 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa
cz³owieka i ich ochrona, Toruñ 2005, s. 282.
21 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.)
22 Prawo karne materialne, red. Marek Mozgaw, wyd.2, Warszawa 2009, s. 385.
23 Ibidem, s. 386.
24 T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys czêci ogólnej, Wyd.3, Warszawa 2008,
s. 269.
25 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.)
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wanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagra¿a interesowi spo³ecznemu, tj. istotnym dobrom chronionym prawem.26 Stanowiskiem jest pozycja,
jak¹ sprawca zajmuje hierarchii instytucji pañstwowych, samorz¹dowych
lub spo³ecznych, a tak¿e, jak siê wydaje, w korporacjach zawodowych.27

6. Prawo do s¹du w Konstytucji RP z 1997 r. oraz
w EKPC
Gwarancja prawa do s¹du zapisana zosta³a w art. 6 ust.1 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka. Konwencja wyranie wskazuje, ¿e ka¿dy ma
prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozs¹dnym terminie przez niezawis³y i bezstronny s¹d [ ] oraz, ¿e ka¿dego
oskar¿onego o pope³nienie czynu zagro¿onego kar¹ uwa¿a siê za niewinnego
do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustaw¹.28
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w swoich licznych orzeczeniach
podkrela, ¿e prawo do s¹du jest jedn¹ z najwa¿niejszych gwarancji praw
cz³owieka. Podstawowym fundamentem pañstwa prawnego i jego praworz¹dnoci.29 Omawiany przepis implikuje w sobie równie¿ samo prawo dostêpu do s¹du30, a wiêc mo¿liwoæ skorzystania z tej cie¿ki dochodzenia
swoich praw i roszczeñ. Te wartoci podkrela równie¿ art. 45 Konstytucji
RP z 1997 r.
Konstytucja RP wyranie wskazuje w swoich dwóch artyku³ach, ¿e ka¿dego uwa¿a siê za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona
prawomocnym wyrokiem (art. 42 ustêp 3) oraz, ¿e ka¿dy ma prawo do
sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki
przez w³aciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d (art. 45 ustêp 1).31
Na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ powiedzieæ, ¿e wszelkie sprawy dotycz¹ce uprawnieñ zawodowych (w naszym przypadku pozbawienie mo¿liwoci pe³nienia
funkcji publicznej prowadzi do ograniczenia mo¿liwoci zarobkowania) zaliczaj¹ siê do sfery spraw, których ochronê gwarantuje art. 6. EKPC.32 Równie¿ S¹d Najwy¿szy, powo³uj¹c siê na wyrok ETPC33, wskazywa³, ¿e droga
26
27
28

T. Bojarski, op. cit., s. 269.
Prawo karne materialne..., s. 388.
Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci  Publikacja
w Dziennik Ustaw z 1993 r. nr 61, poz. 284. Artyku³ 6 ustêp 1 i 2.
29 L. Leszczyñski, B. Li¿ewski, Ochrona praw cz³owieka w Europie, szkic zagadnieñ
podstawowych, Lublin 2008, s. 67.
30 Golder przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, orzeczenie z 21 lutego 1975 r., pkt 36.
31 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.
32 Zob. wyrok z dnia 28 czerwca 1978 w sprawie König przeciwko RFN, sprawa
nr 6232/73 oraz wyrok z dnia 16 lipca 1971 w sprawie Ringeisen przeciwko Austrii, sprawa nr 2614/65.
33 Sprawa nr 2614/65  Ringeisen przeciwko Austrii, wyrok z 16 lipca 1971 r.
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s¹dowa, do której ka¿dy ma prawo w celu dochodzenia swoich racji, to ka¿de
postêpowanie, którego wynik ma rozstrzygaj¹ce znaczenie dla praw i obowi¹zków cywilnych.34 Prawo do s¹du przys³uguje tak¿e we wszystkich sprawach
o charakterze karnym, do których zalicza siê sprawy, w których wystarczy
samo wyst¹pienie zagro¿enia poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnej lub
quasi karnej.35 Kryterium rozstrzygaj¹cym o tym, czy mamy do czynienia ze
spraw¹ karn¹, jest równie¿ charakter i stopieñ dotkliwoci kary.36
Wobec powy¿szego dziwi fakt, ¿e tak dotkliwa sankcja  jak¹ jest
10-letnia utrata prawa do pe³nienia funkcji publicznej  mo¿e zostaæ wymierzona bez s¹dowego rozpatrzenia sprawy.
10-letni zakaz jest równie¿ niewspó³mierny wobec wszystkich osób, które
wspó³pracowa³y z tajnymi s³u¿bami. Dla jednych bowiem, ta wspó³praca
opiera³a siê jedynie na dostarczaniu informacji o osobach, dla innych za
mog³a oznaczaæ wydawanie wyroków pozbawienia wolnoci na niewinnych
obywateli, katowanie zatrzymanych w wiêzieniach, torturowanie itp. Dla
ka¿dej z tych osób ustawodawca przewidzia³ jeden i ten sam wymiar kary
 utrata i 10-letni zakaz pe³nienia funkcji publicznych.

7. Polska lustracja przed Europejskim Trybuna³em
Praw Cz³owieka w Strasburgu
Ze wzglêdu na doæ delikatn¹ materiê, z jak¹ mamy do czynienia w procesie lustracji, nie dziwi fakt, ¿e osoby pokrzywdzone w jego wyniku szukaj¹ sprawiedliwoci równie¿ przed organami Strasburskimi.
Bycie uznanym za k³amcê lustracyjnego przynosi plamê nie tylko na
honorze i dobrym imieniu tej osoby, ale niekiedy niesie równie¿ negatywne
skutki dla ca³ej jego rodziny. Wp³ywa na wiarygodnoæ jego samego, jako
cz³owieka, jako cz³onka danej spo³ecznoci, danego narodu.
Przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka w Strasburgu znalaz³o
siê ju¿ kilka odrêbnych skarg wobec prowadzonego w Polsce procesu lustracji. Mówi siê o tzw. sprawach klonach w zakresie przeprowadzania tej
procedury wed³ug polskiego ustawodawstwa. Szeæ spraw z tego zakresu
Polska ju¿ przegra³a w Strasburgu, a kolejnych tyle zosta³o zakomunikowanych rz¹dowi. W ka¿dym z tych przypadków Trybuna³ uznawa³ z³amanie
zasady równoci broni procesowych, która jest elementem wynikaj¹cego
z art. 6 EKPC prawa do rzetelnego procesu. Oskar¿eni o k³amstwo lustracyjne nie maj¹ pe³nego dostêpu do tajnych akt zgromadzonych na ich temat
przez tajne s³u¿by okresu PRL. Niestety, polski rz¹d na razie nie robi nic
34
35

K 14/96; Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 1997, nr 9, s. 131.
K. Machowicz, Ochrona praw cz³owieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich, Lublin 2009, s. 57.
36 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa
cz³owieka i ich ochrona, Toruñ 2005, s. 277.
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w kwestii zmiany prawa, ignoruj¹c tym samym wyroki strasburskie.37 Zasady postêpowania w procesach lustracyjnych nie zmieni³y siê, a to oznacza, ¿e
ka¿dy, kto po zakoñczeniu postêpowania w kraju wniesie skargê do Strasburga, ma sprawê wygran¹.38
Precedensowa sprawa Tadeusza Matyjka  oskar¿onego o k³amstwo lustracyjne  zosta³a rozstrzygniêta przez Trybuna³ w 2007 roku. Wyrok Trybuna³u potwierdzi³, ¿e by³y pose³ nie mia³ dostêpu do akt IPN i nie móg³
odpieraæ zarzutów rzecznika interesu publicznego. Naruszono tym samym
art. 6 Konwencji Praw Cz³owieka.39
W 2004 r. S¹d Lustracyjny orzek³ po tajnym procesie, ¿e Alicja Rasmussen ze Szczecina, sêdzia w stanie spoczynku od 1997 r., z³o¿y³a nieprawdziwe owiadczenie o tym, ¿e nie by³a wiadomym i tajnym wspó³pracownikiem s³u¿b specjalnych PRL. S¹d uzna³ materia³y jej sprawy za
niekompletne, ale wystarczaj¹ce, by stwierdziæ, ¿e w latach 80. by³a wiadomym wspó³pracownikiem s³u¿b PRL  czemu ona zaprzecza³a. W 2005 r.
pozbawiono j¹ uposa¿enia zwi¹zanego z sêdziowskim stanem spoczynku.
W kwietniu 2009 r. ETPC stwierdzi³ naruszenie jej prawa do rzetelnego
procesu przez ograniczenie dostêpu do tajnych akt sprawy.40
Sêdzia El¿bieta Wrona z Ropczyc, która przez polskie s¹dy uznana zosta³a za k³amcê lustracyjnego i usuniêta z zawodu, zdaniem Trybuna³u, nie
mia³a zagwarantowanego wystarczaj¹cego prawa do obrony. Wyrok zapad³
5 stycznia 2010 r. i jest to tym samym nastêpne takie rozstrzygniêcie w stosunku do polskich sêdziów.41
Nied³ugo Trybuna³ w Strasburgu zajmie siê kolejn¹ spraw¹ lustracji.
Dotyczy ona by³ego pos³a Samoobrony Jerzego Zawiszy, uznanego za k³amcê
lustracyjnego wed³ug poprzedniej procedury lustracyjnej.42 Wszystko wskazuje na to, ¿e Polska bêdzie musia³a wyp³aciæ wysokie zadoæuczynienie za
straty moralne skar¿¹cemu, tak jak to uczyni³a w trzech innych podobnych
sprawach Matyjka, Bobka i Rubacha.43
Wyroki Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu wyranie wskazuj¹, ¿e w Polsce nie umiemy prawid³owo podejæ do procesu lustra37 J. Podgórska, Na co siê skar¿ymy w Strasburgu, Polityka.pl, 3 lutego 2010 r., [on
line], [dostêp 06 czerwca 2010]. Dostêpny w World Wide Web:
38 Wypowied Paw³a Osika z zespo³u Prawa Cz³owieka a Rozliczenia z Przesz³oci¹
w Fundacji Helsiñskiej dla tygodnika Polityka w lutym 2010 r.
39 Tadeusz Matyjek, skarga nr 38184/03, wyrok 24 kwietnia 2007, pkt 63.
40 Alicja Rasmussen, skarga 38886/05, wyrok 28 kwietnia 2008, pkt 47 i 76.
41 Krzysztof Sobczak, Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, artyku³ z dnia 06 stycznia
2010 r. [on line], [dostêp 07 czerwca 2010]. Dostêpny w World Wide Web: http://lex.pl/
?cmd=artykul,3292. Por. Wyrok Wrona przeciwko Polsce z dnia 05 stycznia 2010 r., sprawa
nr 23119/05.
42 Trybuna³ w Strasburgu zajmie siê lustracj¹ Jerzego Zawiszy, artyku³ z dnia 31 maja
2010 r., [on line], [dostêp 07 czerwca 2010]. Dostêpny w World Wide Web: http://www.salon24.pl/news/21155,trybunal-w-strasburgu-zajmie-sie-lustracja-jerzego-zawiszy
43 K. ¯aczkiewicz, Strasburg: lustracyjne skargi, Gazeta Prawna, artyku³ z dnia
03 listopada 2008 r., [on line], [dostêp 11 czerwca 2010]. Dostêpny w World Wide Web:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/93255,strasburg_lustracyjne_skargi.html
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cji. Nie mamy odpowiednich i rzetelnych regulacji prawnych, które uczyni³yby ten proces zgodny z podstawowymi standardami. Obecne wyroki dotycz¹
ustawy lustracyjnej z 1997 roku, ale gdy zajrzymy do tekstu jednolitego
nowej ustawy lustracyjnej z 2006 roku oka¿e siê, ¿e jest ona prawie ca³kowicie poszatkowana przez wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 11 maja
2007 roku.44 Po³owa artyku³ów okazuje siê niezgodna nie tylko z polsk¹
Konstytucj¹, ale równie¿ Konwencj¹ o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci. Mimo tak oczywistych wad, regu³y zawarte w tekcie ustawy
nadal obowi¹zuj¹ i s¹ stosowane.

8. Prawdziwe oblicze ustawy lustracyjnej
Lustracjê mo¿na pogodziæ z zasad¹ demokratycznego pañstwa prawnego, jeli proces lustracyjny spe³ni szereg bardziej szczegó³owych warunków,
a rodki lustracyjne okrelone prawem kryteria.45 Pozostaj¹c w zgodzie z
wymaganiami pañstwa opartego na rz¹dach prawa lustracja ma byæ skierowana przeciwko niebezpieczeñstwom gro¿¹cym podstawowym prawom cz³owieka oraz procesowi demokratyzacji. Ma za zadanie ochraniaæ rodz¹ca siê
demokracjê przed osobami, co do których nie ma pewnoci, ¿e bêd¹ sprawowa³y w³adzê zgodnie z jej zasadami.46 Nie mo¿e jednak i nie powinna zaspokajaæ ¿¹dzy zemsty lub zezwalaæ na nadu¿ywanie jej dla celów politycznych
lub spo³ecznych. Koniecznym jest, aby respektowano takie prawa cz³owieka
i podstawowe swobody, jak prawo do nale¿ytego procesu, prawo do wys³uchania czy prawo do obrony. To równie¿ oznacza, ¿e winê  maj¹c¹ charakter
indywidualny, a nie zbiorowy  nale¿y udowodniæ w ka¿dym jednostkowym
przypadku, co wskazuje wyranie na koniecznoæ stricte personalnego, a nie
kolektywnego, stosowania ustaw lustracyjnych. Nale¿y zagwarantowaæ domniemanie niewinnoci do czasu udowodnienia winy oraz prawo odwo³ania
siê do s¹du.47
Wspomniany ju¿ wczeniej up³yw czasu te¿ ma niebagatelny wp³yw na
bie¿¹c¹ i aktualn¹ ocenê procesu lustracji. Trudno jest dzisiaj oceniaæ postawy i zachowania ludzi, którzy w okresie PRL musieli ¿yæ, pracowaæ, wychowywaæ dzieci, utrzymywaæ rodziny. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e
ludzie siê zmieniaj¹, ¿a³uj¹. Niesprawiedliwym by³oby nie uwzglêdniaæ tego,
dokonuj¹c oceny ich dzia³alnoci w tamtym okresie.
44 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07. Sentencja
zosta³a og³oszona dnia 15 maja 2007 r. w Dz. U. Nr 85, poz. 571.
45 W. Gontarski, Gazeta Prawna nr 124 (1742) 2006-06-28, Prawo Gospodarcze. Aktualnoci; Rezolucje Rady Europy. Standardy postêpowania lustracyjnego, Najpierw rzetelny
proces, póniej informacja, s. 1.
46 Punkt 12 Rezolucji Nr 1096 (1996) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
przyjêtej w dniu 27 czerwca 1996 r.
47 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 11 maja 2007 r. Sygn. akt K 2/07. Sentencja
zosta³a og³oszona dnia 15 maja 2007 r. w Dz. U. Nr 85, poz. 571.
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W zwi¹zku z ci¹g³¹ walk¹ pomiêdzy zwolennikami a przeciwnikami lustracji, coraz czêciej zaciera siê w³aciwy jej cel. Jest nim bowiem, przede
wszystkim, fakt ujawnienia dzia³alnoci w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi w latach 19441990, b¹d ustalenie, ¿e danej
osoby takie fakty nie dotycz¹. Chodzi wiêc o to, aby osoby bêd¹ce w przesz³oci funkcjonariuszami, pracownikami i wspó³pracownikami organów bezpieczeñstwa pañstwa ujawnia³y  w imiê transparentnoci ¿ycia publicznego
 fakt s³u¿by, pracy lub wspó³pracy, a tak¿e o usuniêcie niebezpieczeñstwa
zwi¹zanego np. z szanta¿em, który móg³by byæ zastosowany wobec tych osób
ze wzglêdu na nieujawnione fakty z przesz³oci. Dlatego te¿ istotne jest
w konsekwencji ustalenie przede wszystkim powy¿szego zdarzenia, a nie
samego k³amstwa danej osoby. Wed³ug nowej ustawy lustracyjnej sama
wspó³praca nie zamyka obywatelowi drogi do pe³nienia funkcji publicznych.
Negatywne konsekwencje dla zainteresowanych osób, które pe³ni¹ lub zamierzaj¹ pe³niæ funkcje publiczne, powoduje jedynie z³o¿enie niezgodnego
z prawd¹ owiadczenia.48
Liczne w¹tpliwoci budzi równie¿ wprowadzone ustaw¹ lustracyjn¹
przepisy mówi¹ce o mo¿liwoci pozbawienia funkcji publicznej i 10-letni zakaz jej wykonywania z powodu niez³o¿enia owiadczenia lustracyjnego lub
niez³o¿enia go w terminie. Oznacza to, ¿e w tym przypadku ponownie dochodzi do karania innych faktów ni¿ wspó³pracy z tajnymi s³u¿bami PRL.
Jak wskazuje Trybuna³ Konstytucyjny w swoim wyroku49, nale¿y przede
wszystkim w³aciwie zastosowaæ konstytucyjn¹ zasadê proporcjonalnoci.
Cele, dla których uchwalono dane przepisy, nale¿y osi¹gn¹æ stosuj¹c adekwatne do zak³adanych rezultatów rodki.
VETTING ON POLISH WAY
Key words: vetting, decommunisation, the Institute of National Remembrance, right to
a fair trial.
Summary
The author of the article presents the analysis of problems with vetting in Poland and not
only. She points at the Institute of National Remembrance role in process of decommunisation.
The article refers to the new vetting law, which is too restrictive and disjunctive with internal
polish law.
The author tries to show how many defects have new rules in vetting process. This new
solutions do not ensure a right to a fair trial, which is protected by Poland Constitution and the
European Convention of Human Rights (art. 6). The European Court of Human Rights several
times points in own judgments at breach of law by Poland  Tadeusz Matyjkas case, Alicja
Rasmussens case, El¿bieta Wronas case, etc.
The article tries to show a true color a new vetting law from the 16th of November 2006.
48
49

Ibidem.
Ibidem.
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Nowoczesne technologie zmieniaj¹ nasz wiat  to prawda, o której w dobie spo³eczeñstwa informacyjnego nikogo nie trzeba przekonywaæ. Dostêp do
informacji za porednictwem pod³¹czonych do Internetu urz¹dzeñ (nie tylko
komputerów, ale tak¿e telefonów komórkowych czy nawet telewizorów) ma
charakter powszechny. W czerwcu 2009 r. wspó³czynnik penetracji Internetu
dla polskich gospodarstw domowych wyniós³ 36,7% dla sieci stacjonarnych
i 13,3% dla sieci mobilnych.1 Korzyci p³yn¹ce z bezporedniego dostêpu do
informacji doceniaj¹ tak¿e pracodawcy, coraz powszechniej tworz¹cy firmowe
sieci komputerowe, zapewniaj¹ce sta³y dostêp do Internetu wszystkim komputerom danego przedsiêbiorstwa. Bezporedni dostêp do zasobów informacyjnych Internetu oraz tzw. telefonii internetowej (telefonii IP) przynosi pracodawcom szereg u³atwieñ i oszczêdnoci, a w przypadku niektórych
stanowisk pracowniczych umo¿liwia wrêcz ich funkcjonowanie poza zak³adem pracy.
Oczywicie nowoczesn¹ technologiê, neutraln¹ sam¹ w sobie, mo¿na wykorzystaæ na ró¿ne sposoby, nie wszystkie po¿¹dane przez pracodawcê. Narastaj¹cym wród pracowników, negatywnym zjawiskiem jest tzw. cyberslacking, czyli wykorzystywanie Internetu w pracy do celów prywatnych.
Wed³ug badania przeprowadzonego przez firmê Gemius w listopadzie 2007 r.
w Polsce do cyberslackingu przyznawa³o siê 93% osób maj¹cych dostêp do
Internetu w pracy, przy czym a¿ 74% badanych nie widzia³o w takim zachowaniu niczego nagannego.2 Za porednictwem firmowej sieci komputerowej
1 Raport Urzêdu Komunikacji Elektronicznej Technologie dostêpu do sieci Internet
w Polsce z grudnia 2009 r. dostêpny pod adresem: <http://www.uke.gov.pl/uke/redir.jsp?place=galleryStats&id=24117>, dostêp: 30 padziernika 2010 r.
2 R. Grabarek, Cyberslacking, czyli pracownik siê obija, Gazeta.pl: Technologie. Artyku³
dostêpny pod adresem: <http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,81028,7571064,Cyberslacking__czyli_pracownik_sie_obija.html>, dostêp: 30 padziernika 2010 r.
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pracownicy najczêciej sprawdzaj¹ prywatn¹ pocztê elektroniczn¹ i przegl¹daj¹ strony www, oko³o 1/3 badanych u¿ywa tak¿e w pracy komunikatorów
internetowych i dokonuje zakupów przez Internet.3 Przeprowadzone przez
firmê E-marketing badania Internet w pracy wskazuj¹, ¿e jedna trzecia
pracowników spêdza na swobodnym przegl¹daniu Internetu godzinê dziennie, a 7 % pracowników spêdza tak ponad trzy godziny.4
Oprócz nieszkodliwego przegl¹dania stron www, pracownicy potrafi¹
tak¿e pobieraæ i rozpowszechniaæ za porednictwem sieci p2p (peer-to-peer)
nielegalne oprogramowanie, nielicencjonowane kopie utworów audiowizualnych czy pornografiê dzieciêc¹. Internet bywa tak¿e wykorzystywany do
dzia³alnoci wprost szkodliwej dla pracodawcy poprzez udostêpnianie konkurencji plików komputerowych, stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa pracodawcy, a nawet instalowanie oprogramowania, umo¿liwiaj¹cego dostêp
z zewn¹trz do komputerów przedsiêbiorstwa (tzw. backdoor). Poza tym, nawet bez z³ej woli ze strony pracownika, Internet przegl¹dany bez zachowania rodków ostro¿noci ³atwo mo¿e staæ siê ród³em infekcji szkodliwym
oprogramowaniem (tzw. trojanami, robakami i wirusami komputerowymi),
za pomoc¹ którego mo¿na wykorzystaæ sieæ pracodawcy do bezprawnego
pozyskiwania jego danych, wysy³ania innym odbiorcom niechcianej korespondencji elektronicznej (tzw. spamu) lub przeprowadzania ataków na inne
systemy komputerowe.
W odpowiedzi na takie postêpowanie, w celu zabezpieczenia sieci wewnêtrznej, pracodawcy wdra¿aj¹ ró¿norodne systemy monitorowania firmowych zasobów komputerowych. Nadzorowane urz¹dzenia stanowi¹ ostatecznie mienie pracodawcy, a czas spêdzany przez pracowników w firmie jest
przez niego op³acany. Zrozumia³e jest wiêc oczekiwanie pracodawcy, by udostêpnione przezeñ dla wiadczenia pracy rodki nie by³y wykorzystywane
w innych celach.
Naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu pracodawców wychodz¹ producenci
oprogramowania, tworz¹cy aplikacje umo¿liwiaj¹ce ledzenie instalowanych
i uruchamianych przez pracownika programów, analizowanie treci komunikatów wprowadzanych z jego klawiatury, monitorowanie poczty internetowej
(zarówno jej treci, jak i adresów, pod które jest wysy³ana) oraz adresów
otwieranych stron internetowych. Programy te umo¿liwiaj¹ ledzenie w³aciwie ka¿dego dzia³ania podjêtego z u¿yciem komputera, umo¿liwiaj¹c ich rejestracjê i póniejsze odtworzenie. Niektórzy producenci takiego oprogramowania uprzedzaj¹ równie¿, ¿e skorzystanie z wybranych opcji bez powiadamiania
pracownika mo¿e byæ nielegalne i powodowaæ poci¹gniêcie pracodawcy do
odpowiedzialnoci z tytu³u naruszenia dóbr osobistych pracownika.5
3
4

Ibidem.
J. Kaniewski, Monitoring pracowników, Serwis Prawno-Pracowniczy 51/2008 z 16 grudnia 2008 r., s. 9.
5 Internetowe witryny programów komputerowych tego rodzaju, które zawieraj¹ noty
prawne, wskazuj¹ce na koniecznoæ informowania pracownika o stosowaniu monitoringu,
to np.: <http://statlook.pl> czy <http://www.okoszefa.pl>, dostêp: 30 padziernika 2010 r.
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Komputer pracodawcy wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem nale¿y traktowaæ jako udostêpnione pracownikowi narzêdzie pracy.
Pracodawca ma wiêc prawo oczekiwaæ, ¿e narzêdzie to bêdzie wykorzystywane zgodnie z treci¹ wi¹¿¹cej strony umowy o pracê, ma on tak¿e prawo
sprawdzaæ, czy jest tak w rzeczywistoci. Ka¿dy pracodawca powinien zatem
móc kontrolowaæ, nie przekraczaj¹c wyznaczonych prawem granic, przebieg
i jakoæ wiadczonej pracy oraz jej efekty, a tak¿e monitorowaæ sposób wykonywania pracy przez pracowników i ich wydajnoæ. W przypadku pracy przy
stanowisku, maj¹cym dostêp do sieci Internet, pracodawca, stosownie do
treci art. 120 kodeksu pracy (k.p.),6 mo¿e ponadto ponosiæ odpowiedzialnoæ
za dzia³ania pracowników wzglêdem osób trzecich, co tym bardziej uzasadnia wprowadzenie jakiej formy nadzoru.7
Polskie prawo w zasadzie jednak nie reguluje kwestii monitoringu pracowników  pró¿no szukaæ dotycz¹cych tej kwestii przepisów w obowi¹zuj¹cym kodeksie pracy. Szcz¹tkow¹ regulacjê w tym zakresie odnajdziemy w za³¹czniku do rozporz¹dzenia w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe.8 W punkcie 10 lit. e)
tego za³¹cznika zakazano dokonywania jakociowej i ilociowej kontroli pracy pracownika bez jego wiedzy. Regulacja ta wskazuje wiêc, ¿e pracownik
powinien byæ o monitorowaniu swojej pracy na komputerze poinformowany.
Nie rozstrzyga jednak szeregu kwestii szczegó³owych dotycz¹cych form monitoringu, ich zakresu oraz rodzaju danych podlegaj¹cych kontroli.9
W tej sytuacji nale¿y dokonaæ swoistej rekonstrukcji substancji prawnie
chronionej na gruncie innych przepisów. W szczególnoci nale¿y wzi¹æ pod
uwagê regulacjê konstytucyjn¹, zobowi¹zania prawno-miêdzynarodowe,
a tak¿e wybrane przepisy kodeksu pracy, kodeksu cywilnego (k.c.)10 i innych
ustaw, które, w zale¿noci od zaistnia³ego stanu faktycznego, mog¹ czasami
znaleæ zastosowanie. Ostateczny zakres mo¿liwoci monitorowania pracownika jest wypadkow¹ dwóch przeciwstawnych interesów prawnych  z jednej
strony prawa pracodawcy do nadzorowania i organizacji procesu pracy, za
z drugiej prawa pracownika do ochrony jego prywatnoci.
Jeli chodzi o podstawowe obowi¹zki pracownika to  zgodnie z art. 100
§ 1 k.p.  jest on obowi¹zany wykonywaæ swoj¹ pracê sumiennie i starannie
6 Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1974 r. nr 24, poz. 141
z pón. zm.).
7 G. Or³owski, Pracownik monitorowany, Personel i Zarz¹dzanie 12/2004, s. 30.
8 Za³¹cznik Minimalne wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spe³niaæ stanowiska pracy wyposa¿one w monitory ekranowe do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. Z 1998 r. nr 148,
poz. 973).
9 Z uwagi na istotnoæ omawianej kwestii de lege ferenda nale¿y postulowaæ, by zosta³a ona uregulowana w sposób bardziej zupe³ny, w akcie rangi ustawowej. Przepisy wskazywane w dalszej czêci artyku³u maj¹ charakter ogólny, a koniecznoæ ich powo³ywania
powodowana jest w³anie brakiem bardziej szczegó³owej regulacji w tej dziedzinie.
10 Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93
z pón. zm.).
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oraz stosowaæ siê do dotycz¹cych pracy poleceñ prze³o¿onych. W szczególnoci pracownik powinien przestrzegaæ ustalonego czasu pracy (art. 100 § 2
pkt 1 k.p.), regulaminu i porz¹dku pracy (art. 100 § 2 pkt 2 k.p.), a tak¿e
dbaæ o dobro zak³adu pracy, chroniæ jego mienie oraz zachowaæ w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na szkodê (art. 100
§ 2 pkt 4 k.p.). Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e korzystanie z Internetu w pracy
w celach prywatnych, ponad ustalon¹ przez pracodawcê normê, mo¿na traktowaæ zarówno jako naruszenie ustalonego czasu pracy, jak i jej porz¹dku.
Pracownik jest te¿ zobowi¹zany chroniæ mienie pracodawcy w postaci udostêpnionego mu komputera i nie nara¿aæ go np. na ryzyko infekcji szkodliwym oprogramowaniem, pochodz¹cym z przegl¹danych stron internetowych.
Oprogramowanie takie mo¿e nastêpnie umo¿liwiæ dokonywanie nadu¿yæ
i przestêpstw z komputerów pracowniczych, a tak¿e skopiowanie z nich danych o charakterze poufnym.
Przy stosunkowo niskiej wiadomoci osób korzystaj¹cych z Internetu co
do zagro¿eñ z tym zwi¹zanych, naturaln¹ reakcj¹ pracodawców jest w tej
sytuacji instalowanie aplikacji chroni¹cych ich sieæ komputerow¹ przed szkodliwym oprogramowaniem, a tak¿e przed niepo¿¹danymi zachowaniami pracowników. Programy takie zabezpieczaj¹ system komputerowy na ró¿nych
poziomach dostêpu, czêsto tak¿e monitoruj¹c aktywnoæ pracowników w celu
okrelenia wydajnoci ich pracy i wychwycenie dzia³añ niepo¿¹danych
z punktu widzenia pracodawcy. Takie dzia³ania pracodawca powinien jednak
rozpocz¹æ od wyranego ukszta³towania polityki dostêpu do Internetu
w miejscu pracy i okrelenia, czy i na jakich zasadach dopuszcza, b¹d zakazuje korzystania z Internetu w celach nie zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹.
Bez wprowadzenia wyranego ograniczenia w tym zakresie w regulacjach
zak³adowych nie mo¿na domniemywaæ istnienia ca³kowitego zakazu korzystania z Internetu w celach prywatnych w miejscu pracy (poza przypadkami
gdy bezsprzecznie wp³ywa³oby to na wydajnoæ pracownika).
W literaturze zaleca siê udostêpnianie pracownikom mo¿liwoci przegl¹dania Internetu czy sprawdzania prywatnej poczty elektronicznej.11 W tym
celu proponuje siê pracodawcom np. tworzenie dwóch kont pracownika
 prywatnego i s³u¿bowego.12 Podczas gdy pierwsze by³oby monitorowane
zasadniczo tylko co do czasu korzystania z niego (a wiêc jego wp³ywu na
wydajnoæ pracownika), drugie podlega³oby szerszemu nadzorowi (tak¿e co
do jakoci i efektów wiadczonej pracy). W ten sposób cele pracodawcy, takie
jak utrzymanie wydajnoci pracy i nadzór nad jej wykonywaniem, by³yby
nadal realizowane, a ryzyko naruszenia prywatnoci pracownika zosta³oby
11 A. Lach, Monitorowanie pracownika w miejscu pracy, Monitor Prawa Pracy
10/2004, Legalis.
12 Article 29 Data Protection Working Party, Working document on the surveillance of
electronic communications in the workplace, przyjêty 29 maja 2002 r. (5401/01/EN/Final
WP 55), dostêpny w Internecie pod adresem: <http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/
docs/wpdocs/2002/wp55_en.pdf>, dostêp: 30 padziernika 2010 r.
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zminimalizowane. Oczywicie pracodawca w ramach regulacji zak³adowej
mo¿e tê kwestiê ukszta³towaæ inaczej i wyranie zabroniæ wykorzystywania
komputerów pracowniczych do celów prywatnych.
Niezale¿nie od przyjêtej polityki pracodawcy w tej kwestii, dopiero przy
jasnym sprecyzowaniu zasad korzystania z Internetu mo¿e on formu³owaæ
wyrane oczekiwania w tym wzglêdzie wobec pracowników i  w przypadku
ich nierespektowania  stosowaæ odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹. W takiej
sytuacji, w celach dowodowych, konieczne mo¿e siê okazaæ wprowadzenie
programowego monitoringu, umo¿liwiaj¹cego ledzenie i rejestrowanie aktywnoci pracownika w sieci pracodawcy. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e taki
komputerowy nadzór nie mo¿e naruszaæ granic obowi¹zuj¹cego prawa,
w szczególnoci nie mo¿e naruszaæ prawa do prywatnoci pracowników.
Zgodnie z art. 111 k.p. pracodawca jest obowi¹zany szanowaæ godnoæ
i inne dobra osobiste pracownika. Jest to jeden z podstawowych obowi¹zków
pracodawcy  jego naruszenie mo¿e skutkowaæ mo¿liwoci¹ rozwi¹zania
przez pracownika umowy o pracê bez wypowiedzenia i domagania siê wyp³aty odszkodowania (art. 55 § 11 k.p.). Poza godnoci¹ dobra osobiste pracownika nie zosta³y w art. 111 k.p. szczegó³owo okrelone, co powoduje koniecznoæ
wykazania ich istnienia na gruncie konkretnych stanów faktycznych, bêd¹cych przedmiotem postêpowania s¹dowego. Ponadto, w zwi¹zku z treci¹ art.
300 k.p., do spraw pracowniczych nale¿y stosowaæ odpowiednio art. 23 k.c.,
na podstawie którego chronione s¹ wszelkie dobra osobiste cz³owieka. Co
prawda w przepisie tym nie wskazano wprost godnoci czy prywatnoci, jako
wartoci chronionych (choæ wskazano np. tajemnicê korespondencji), to jednak, z uwagi na przyk³adowy (w szczególnoci) charakter wyliczenia, dyspozycja tego przepisu obejmuje wszelkie mo¿liwe do zrekonstruowania dobra
osobiste. Potwierdzeniem tego jest orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, które
niejednokrotnie wyprowadza³o wartoci chronione z dóbr takich, jak prywatnoæ czy godnoæ jednostki.13 W jednym z takich wyroków14 podkrelono, ¿e
ka¿dy pracodawca powinien traktowaæ swych pracowników z szacunkiem
i liczyæ siê z ich poczuciem w³asnej godnoci i wartoci osobistej, w zwi¹zku
z czym nie mo¿e on bezpodstawnie negatywnie odnosiæ siê do pracownika
i wyra¿aæ siê o nim w sposób poni¿aj¹cy wród innych pracowników. Nie
narusza natomiast godnoci osobistej pracownika krytyczna ocena wykonanych przez niego zadañ, nawet nies³uszna, je¿eli nie powoduje ona krzywdz¹cej pracownika dyskwalifikacji zawodowej i nie zawiera sformu³owañ
zbêdnych, wykraczaj¹cych poza potrzebê.15
13 Tak np. w wyroku S¹du Najwy¿szego z 28 kwietnia 2004 r. (sygn. akt III CK 442/02),
wskazuj¹cym, ¿e mo¿e stanowiæ naruszenie prywatnoci przetwarzanie okrelonych danych
osobowych, czy w wyroku SN z dnia 21 marca 2007 r. (sygn. akt I CSK 292/06), rekonstruuj¹cym m.in. pojêcie godnoci osobistej jako wewnêtrznego przekonania cz³owieka o swoim
moralnym i etycznym nieposzlakowaniu oraz czci, jako wyrazu pozytywnego ustosunkowania siê innych ludzi do wartoci osobistej i spo³ecznej okrelonej jednostki.
14 Wyrok S¹du Najwy¿szego z 3 marca 1975 r. (sygn. akt I PR 16/75).
15 Wyrok S¹du Najwy¿szego z 6 grudnia 1973 r. (sygn. akt I PR 493/73).
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W przypadku naruszenia dóbr chronionych treci¹ art. 23 k.c. przez
pracodawcê, odpowiedniemu zastosowaniu podlega tak¿e art. 24 k.c., na
podstawie którego ka¿da osoba, której dobro osobiste zosta³o zagro¿one,
mo¿e ¿¹daæ zaniechania takiego dzia³ania i dope³nienia wszelkich czynnoci
niezbêdnych do usuniêcia skutków takiego naruszenia. Niezale¿nie od tych
roszczeñ mo¿na tak¿e ¿¹daæ odpowiedniego zadoæuczynienia pieniê¿nego za
doznan¹ krzywdê na podstawie art. 448 k.c. S¹d Najwy¿szy uzna³ jednak, ¿e
w przypadku rozwi¹zania (tak¿e wadliwego) stosunku pracy przez pracodawcê stosowanie przepisów prawa cywilnego o ochronie dóbr osobistych
mo¿liwe jest tylko wtedy, gdy w zwi¹zku z tym rozwi¹zaniem pracodawca
naruszy dobro osobiste pracownika poza zakresem stosunku pracy, podejmuj¹c dzia³ania nie mieszcz¹ce siê w ukszta³towanej przez ustawodawcê formie
i treci czynnoci prawnej rozwi¹zuj¹cej stosunek pracy.16
Prawo do ochrony ¿ycia prywatnego (prywatnoci) ka¿dej osoby w naszym kraju wynika wprost z art. 47 polskiej Konstytucji.17 Donios³oæ tego
prawa uwidacznia m.in. okolicznoæ, ¿e prawo to jest, stosownie do treci art.
233 ust. 1 Konstytucji, nienaruszalne nawet w ustawach ograniczaj¹cych
inne prawa, wydawanych w stanie wojennym i wyj¹tkowym. Dodatkowo,
zgodnie z art. 49 Konstytucji, w Polsce zapewnia siê wolnoæ i ochronê
tajemnicy komunikowania siê, a ich ograniczenie mo¿e nast¹piæ jedynie
w przypadkach okrelonych w ustawie. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e powy¿sza
regulacja dotyczy tak¿e monitorowania komputerów i ich komunikacji z Internetem. Niemal ka¿da forma monitorowania pracownika stanowi ingerencjê w jego ¿ycie prywatne,18 jednak nie ka¿da poci¹ga za sob¹ naruszenie
tajemnicy komunikowania siê. Nadzorowanie komputera mo¿e wiêc czasami
powodowaæ jedynie ingerencjê w prywatnoæ (np. poprzez monitorowanie
adresów przegl¹danych stron internetowych czy nazw uruchamianych na
komputerze aplikacji), a czasami tak¿e naruszenie tajemnicy komunikowania siê (tak bêdzie np. przy monitoringu treci poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych czy telefonii IP). Z tego powodu pracodawca powinien ró¿nicowaæ zasady swojego postêpowania i zakres ich uzgodnienia
z pracownikiem w zale¿noci od rodzaju komputerowej aktywnoci pracownika, podlegaj¹cej nadzorowi oraz formy samego nadzoru. W ¿adnej jednak
sytuacji monitorowanie pracownika nie powinno byæ dopuszczalne, je¿eli nie
zosta³ on o tym wczeniej poinformowany. Dodatkowo, poniewa¿ ograniczenie wolnoci komunikowania siê, zgodnie z art. 49 Konstytucji, mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w drodze ustawy, a kwestia monitoringu pracowników nie
16
17

Wyrok SN z 16 listopada 2000 r. (sygn. akt I PKN 537/00).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78,
poz. 483 z pón. zm.).
18 Nie bêdzie jednak ingerencj¹ monitorowanie w ramach oznaczonej aplikacji, np.
czynnoci projektanta w programie komputerowym, pod warunkiem nadzorowania wy³¹cznie tego programu. Wiêkszoæ istniej¹cych na rynku programów do nadzoru pracowników
nie posiada jednak takiej funkcjonalnoci i monitoruje wszystkie aktywne w danym systemie aplikacje.

Monitoring pracownika w sieci komputerowej

165

zosta³a dotychczas w ten sposób uregulowana, dyskusyjne jest, czy kontrola
pracownika naruszaj¹ca jego tajemnicê komunikowania siê, w ogóle jest
dopuszczalna.19 O istotnoci tego ograniczenia wiadczy chocia¿by kr¹g podmiotów, które mog¹, w drodze ustawowo wprowadzonego wyj¹tku, dokonaæ
ingerencji w wolnoæ komunikowania siê  s¹ to s³u¿by takie jak np. kontrola skarbowa, Policja, czy Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.20 W ramach czynnoci operacyjnych mog¹ one stosowaæ m.in. pods³uch, jednak co
do zasady wy³¹cznie za zgod¹ s¹du.21 Istotne jest te¿, ¿e informacje pozyskiwane w ten sposób przez uprawnione s³u¿by powinny byæ trudne b¹d niemo¿liwe do uzyskania za pomoc¹ innych, mniej ingeruj¹cych w prywatnoæ,
rodków.
Tymczasem monitoruj¹cy komunikacjê pracownika pracodawca dzia³a
obecnie bez wyranych podstaw prawnych, a co wa¿niejsze bez jakiejkolwiek
kontroli proporcjonalnoci podjêtych przez niego rodków i ich zasadnoci
w konkretnej sytuacji. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e samo uprawnienie pracodawcy do organizowania pracy w sposób zapewniaj¹cy pe³ne wykorzystanie
czasu pracy jest zbyt ogóln¹ podstaw¹ do wprowadzenia rodków tak g³êboko ingeruj¹cych w prywatnoæ pracowników.22 Nieistnienie regulacji w tym
zakresie jest niew¹tpliwie luk¹ prawa pracy, przy czym trudne do zaakceptowania jest t³umaczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, jakoby
szybki i ci¹g³y rozwój technologii informatycznych, telekomunikacyjnych
oraz przekazu elektronicznego sprawia³, ¿e nie jest mo¿liwe uregulowanie
w przepisach prawa pracy wszystkich aspektów tej sprawy.23 Z uwagi na
wymagania konstytucyjne i prawnomiêdzynarodowe, regulacja w tym zakresie
jest niezbêdna. Obecnie pracodawca stosuj¹cy monitoring mo¿e, w zale¿noci
19 Chyba ¿e pracodawca wyranie zakaza³ oznaczonych form komunikacji o charakterze prywatnym w czasie pracy lub przekazywana informacja mia³aby charakter prawnie chronionej (np. na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r.
nr 196, poz. 1631 z pón. zm.). Wymagania konstytucyjne s¹ w tym zakresie zbie¿ne
z wymaganiami, powo³ywanych w dalszej czêci artyku³u, umów miêdzynarodowych, które
zak³adaj¹ koniecznoæ ustawowej regulacji ka¿dej formy ingerencji w korzystanie z praw
cz³owieka.
20 Por. art. 237 Kodeksu postêpowania karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 89, poz. 555 z pón.
zm.), art. 19 ustawy o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z pón. zm.) czy art. 36c
ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z pón. zm.).
21 W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki mo¿liwe jest, co prawda, podjêcie doranej
kontroli operacyjnej, powinna byæ ona jednak nastêpnie zatwierdzona przez s¹d w terminie
5 dni. W razie nieudzielenia przez s¹d zgody organ zarz¹dzaj¹cy musi wstrzymaæ kontrolê
operacyjn¹ oraz dokonaæ protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materia³ów zgromadzonych podczas jej stosowania.
22 Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich powo³ywane w artykule RPO: pracodawcy nie mog¹ kontrolowaæ maili pracowników, <http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/
1,80708,4801398.html>, dostêp: 30 padziernika 2010 r.
23 Odpowied podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej  z upowa¿nienia ministra  na interpelacjê nr 12970 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zasad
montowania monitoringu w zak³adach pracy, dostêpna na stronie Biura Prasowego Kancelarii Sejmu: <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0F5E9040>, dostêp: 30 padziernika
2010 r.
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od sytuacji, ryzykowaæ naruszenie dóbr osobistych pracownika, a nawet zakwalifikowanie swoich dzia³añ jako przestêpstwa nielegalnego pods³uchu
z art. 267 kodeksu karnego.24
Nasuwa siê pytanie, czy  wobec braku upowa¿nienia ustawowego do
ingerencji w tajemnicê komunikacji  w ogóle dopuszczalny jest monitoring
pracownika w tym zakresie. Nale¿a³oby tu rozwa¿yæ mo¿liwoæ monitoringu
wprowadzanego za zgod¹ pracowników. Dysponowanie zgod¹ osoby uprawnionej z tytu³u ochrony dóbr osobistych zasadniczo wy³¹cza bezprawnoæ
ingerencji. Zgoda pracownika na pods³uchiwanie jego komunikacji niew¹tpliwie mo¿e powodowaæ brak naruszenia. Takie rozwi¹zanie budzi jednak
pewne w¹tpliwoci z uwagi na przewagê pracodawcy nad pracownikiem
i mo¿liwoæ wp³ywania tego pierwszego na swobodê udzielenia zgody przez
pracownika. Dyskusyjne jest, czy pracownik postawiony przed wyborem, czy
pracowaæ w warunkach monitorowania, czy te¿ nie pracowaæ u danego pracodawcy w ogóle, ma pe³n¹ swobodê w podjêciu decyzji. Z drugiej strony
takie w³anie mo¿e byæ oczekiwanie pracodawcy  by pracowa³y u niego
osoby maj¹ce ju¿ na etapie rozpoczynania zatrudnienia wiadomoæ monitoringu i wyra¿aj¹ce na to zgodê, tak by pracodawca mia³ pe³n¹ kontrolê nad
przebiegiem i jakoci¹ wiadczonej pracy oraz jej efektami. W tym przypadku pracownik rozpoczynaj¹cy zatrudnienie formalnie ma swobodê co do wyra¿enia zgody na monitorowanie swoich dzia³añ (co jednak nie zawsze bêdzie
oznaczaæ pe³n¹ swobodê w znaczeniu materialnym).25 Przyjmuj¹c, ¿e takie
dzia³anie w ramach zgody pracownika by³oby dopuszczalne, zgodê tê nale¿a³oby uzyskiwaæ apriorycznie, najlepiej w ramach umowy o pracê, razem
z innymi warunkami zatrudnienia, ewentualnie w osobnym owiadczeniu,
z³o¿onym w tej sprawie. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zarówno informacja, jak
i ewentualna zgoda na wprowadzenie monitoringu powinny mieæ charakter
wyprzedzaj¹cy w stosunku do jego uruchomienia. Ponadto pracownik powinien znaæ zasady takiego nadzoru, tak by nie mia³ w¹tpliwoci, w jakich
sytuacjach i w jakim zakresie mu podlega.
Regulacja ochrony prywatnoci w polskiej Konstytucji jest zasadniczo
to¿sama co do zakresu wartoci chronionych26 z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka,27 który w § 1 stanowi, ¿e ka¿dy ma prawo do w³asnego
24 A. Adamski, Przestêpczoæ w cyberprzestrzeni. Prawne rodki przeciwdzia³ania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, Toruñ 2001, s. 28.
25 Swoboda decyzji pracownika w takiej sytuacji jest zawsze dyskusyjna i powinna byæ
oceniania indywidualnie, w zale¿noci od zaistnia³ych okolicznoci. Tak np. za naruszenie
praw pracownika i swobody wyra¿enia przez niego woli uzna³ Naczelny S¹d Administracyjny sytuacjê, w której pracownik, na probê pracodawcy, wyrazi³ zgodê na pobranie od
siebie odcisków linii papilarnych w celu umo¿liwienia monitorowania czasu pracy za pomoc¹ czytników tych linii zainstalowanych przy wejciach do budynku pracodawcy (wyrok
Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 249/09).
26 T. Liszcz, Ochrona prywatnoci pracownika w relacjach z pracodawc¹, Monitor Prawa Pracy 1/2007, Legalis.
27 Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci sporz¹dzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., ratyfikowana przez Polskê 19 stycznia 1993 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284 z pón. zm.).
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¿ycia prywatnego i rodzinnego oraz do tajemnicy korespondencji i do nietykalnoci mieszkania. Orzekaj¹cy na podstawie Konwencji Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka szczegó³owo wypowiedzia³ siê co do zasad monitorowania pracownika na tle cytowanego przepisu w sprawie Copland przeciw
Wielkiej Brytanii.28 W czasie gdy dosz³o do wydarzeñ stanowi¹cych podstawê
skargi, w Wielkiej Brytanii, podobnie jak aktualnie w Polsce, nie obowi¹zywa³y jeszcze przepisy dostatecznie reguluj¹ce monitorowanie pracowników.29
W orzeczeniu tym Trybuna³ jednoznacznie potwierdzi³, ¿e zarówno wysy³ana
z pracy poczta elektroniczna (e-mail), jak i monitorowanie przegl¹dania Internetu s¹ objête ochron¹ w ramach art. 8 § 1 Konwencji,30 a brak informacji
ze strony pracodawcy o stosowaniu monitoringu uzasadnia oczekiwanie pracownika, ¿e jego komunikacja bêdzie mia³a charakter prywatny.31 Bez znaczenia pozostaje fakt, czy gromadzone dane zostan¹ nastêpnie w jakikolwiek
sposób ujawnione, czy wykorzystane przeciw pracownikowi  naruszeniem
prywatnoci jest bowiem ju¿ sam fakt ich gromadzenia.32
Ponadto Trybuna³ stwierdzi³, ¿e nie mo¿e stanowiæ podstawy takiej ingerencji prawo nie spe³niaj¹ce wymagañ co do jego jakoci, w szczególnoci
reguluj¹ce przedmiotow¹ kwestiê w sposób ogólnikowy i nieprzewidywalny.
Przepisy musz¹ w jasny sposób okrelaæ okolicznoci, w których jednostka
powinna liczyæ siê z mo¿liwoci¹ naruszenia jej prywatnoci, a tak¿e, jakie
rodki i na jakich zasadach mog¹ byæ w takiej sytuacji zastosowane.33 Wprowadzenie odpowiednich przepisów to oczywicie obowi¹zek pañstwa, trzeba
jednak zauwa¿yæ, ¿e brak regulacji w tej dziedzinie nie mo¿e stanowiæ podstawy dla przedsiêwziêcia przez pracodawcê rodków, które wyranie przepisami prawa nie zosta³y przewidziane. Jeli bowiem prawo nie reguluje danej
kwestii dostatecznie, to na gruncie art. 8 § 2 Konwencji nale¿y przyj¹æ, ¿e
ingerencja taka nie jest zgodna z prawem.34 W przedmiotowej sprawie,
z uwagi na brak podstaw prawnych do wprowadzenia monitoringu przez
pracodawcê, Trybuna³ uzna³, ¿e dosz³o do naruszenia art. 8 Konwencji.35
Z uwagi na podobieñstwo aktualnego stanu polskiej regulacji prawnej (czy
raczej jej braku) do sytuacji prawnej zaistnia³ej w sprawie Copland, nale¿y
przyj¹æ, ¿e de lege lata wprowadzenie przez polskiego pracodawcê monitoringu Internetu bez wiedzy pracownika tak¿e bêdzie skutkowa³o naruszeniem
art. 8 Konwencji.
28 Copland przeciw Wielkiej Brytanii  wyrok ETPC z 3 kwietnia 2007 r. (skarga
nr 62617/00), HUDOC.
29 Kwestia ta zosta³a w Wielkiej Brytanii uregulowana w roku 2000 w ramach The
Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (the 2000 Act) oraz The Telecommunications
(Lawful Business Practice) Regulations 2000.
30 Copland..., ust. 41.
31 Ibidem, ust. 42.
32 Ibidem, ust. 4344.
33 Ibidem, ust. 4647.
34 Ibidem, ust. 48.
35 Ibidem, ust. 49.
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Prawo do prywatnoci podlega tak¿e ochronie na podstawie art. 17 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.36 System kontrolny Paktu (w przypadku ratyfikacji Protoko³u Fakultatywnego,37 obejmuj¹cy
tak¿e prawo do skargi indywidualnej), nie jest systemem stricte s¹dowym 
decyzje Komitetu Praw Cz³owieka nie wi¹¿¹ wprost organów pañstw-stron.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e jako ratyfikowana umowa miêdzynarodowa
jest on w Polsce ród³em prawa i mo¿na siê na niego powo³ywaæ, w szczególnoci gdy przepisy krajowe nie reguluj¹ wyczerpuj¹co przedmiotowej kwestii. Swoistej (niewi¹¿¹cej) wyk³adni traktatu w zakresie rozumienia poszczególnych praw dokonuje Komitet Praw Cz³owieka w drodze tzw. Uwag
Ogólnych do Paktu  w przypadku art. 17 Paktu s¹ to Uwagi Ogólne nr 16.38
Pomimo i¿ podstawow¹ funkcj¹ Paktu jest ochrona przed naruszeniami
ze strony pañstwa, to w przypadku prawa do prywatnoci Komitet w swych
uwagach wskazuje, ¿e prawo to powinno byæ chronione przed wszelkimi
ingerencjami i zamachami, niezale¿nie od tego czy dokonywa³oby ich pañstwo, czy te¿ osoby fizyczne lub prawne.39 Obowi¹zkiem pañstwa jest za
zapewniæ rodki prawne i pozaprawne gwarantuj¹ce powstrzymanie takich
ingerencji i zamachów, na równi z ochron¹ samego prawa.40 W wietle
cytowanych uwag Komitetu, bior¹c pod uwagê zasadniczy brak krajowej
regulacji dotycz¹cej monitorowania pracowników, mo¿na mieæ w¹tpliwoci,
czy Polska prawid³owo wype³nia swoje zobowi¹zania traktatowe w tym zakresie. Ponadto Komitet podkrela, ¿e choæ ochrona prywatnoci nie ma
charakteru bezwzglêdnego, to jednak wszelka ingerencja powinna byæ dokonywana wy³¹cznie wtedy, gdy jest niezbêdna z punktu widzenia spo³eczeñstwa, w ramach obowi¹zuj¹cego prawa i przez uprawnione do tego organy.41
Niedopuszczalna jest ingerencja, która nie zosta³a wyranie przewidziana
przez prawo danego pañstwa,42 co  w przypadku braków polskiej regulacji
 stawia pod znakiem zapytania legalnoæ jakichkolwiek form monitoringu
pracowników. Dodatkowo Komitet wskazuje, ¿e przepisy reguluj¹ce ingerencjê powinny byæ maksymalnie szczegó³owe, aby wyeliminowaæ arbitralnoæ
decyzji osób jej dokonuj¹cych. W przypadku korespondencji (tak¿e elektronicznej) Komitet oczekuje od pañstw zagwarantowania jej poufnoci i inte36 Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, uchwalony 19 grudnia
1966 r., wszed³ w ¿ycie 23 marca 1976 r., przez Polskê ratyfikowany 3 marca 1977 r.,
wszed³ w ¿ycie wobec Polski 18 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).
37 Protokó³ Fakultatywny, przewiduj¹cy prawo do skargi indywidualnej do Komitetu
Praw Cz³owieka, ratyfikowany przez Polskê 14 padziernika 1991 r., wszed³ w ¿ycie wobec
Polski 7 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 23, poz. 80).
38 General Comment No. 16: The right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (Art. 17) z 8 kwietnia 1988 r. (t³um.
w³.), dostêpne w Internecie pod adresem: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm>, dostêp: 30 padziernika 2010 r.
39 Ibidem, ust. 1.
40 Ibidem.
41 Ibidem, ust. 8.
42 Ibidem, ust. 3.

Monitoring pracownika w sieci komputerowej

169

gralnoci  powinna ona byæ dostarczona do adresata bez jej otwierania czy
odczytywania w inny sposób, za wszelkie elektroniczne i inne rodki inwigilacji, przechwytywanie telefonicznych, telegraficznych i innych form komunikacji, pods³uchy oraz nagrywanie rozmów powinny byæ zabronione.43 Nie
wyklucza to mo¿liwoci dokonania ingerencji w tak zakrelon¹ tajemnicê
komunikacji, jednak mog¹ to uczyniæ wy³¹cznie ustawowo upowa¿nione podmioty, w zakresie przez prawo przewidzianym, w celach zgodnych z za³o¿eniami, celami i postanowieniami Paktu.44
W wietle przedstawionych powy¿ej uwag uregulowanie monitoringu korzystania z Internetu przez pracowników nie jest proste. W szczególnoci,
nie mo¿na apriorycznie zanegowaæ lub potwierdziæ prawa pracodawcy do
stosowania takiego rodka kontroli. Podstawowe znaczenie ma bowiem zakres takiego monitoringu i zasady jego zastosowania. To na ich podstawie
mo¿na stwierdziæ, czy i w jakich sytuacjach taka ingerencja bêdzie uznana
za dopuszczaln¹.
Aby pracodawca móg³ pos³u¿yæ siê monitoringiem Internetu, konieczne
jest przede wszystkim poinformowanie o tym pracownika. Warto zadbaæ
o pisemne potwierdzenie wiadomoci pracowników w tym wzglêdzie, poprzez wprowadzenie stosownego zapisu w umowie o pracê lub osobne
owiadczenie o zapoznaniu siê z regulaminem pracy w tym zakresie. Zasady
dzia³ania takiego systemu nadzorowania pracowników musz¹ byæ ponadto
szczegó³owo okrelone, tak by nie by³o w¹tpliwoci, kiedy i w jakim zakresie
dzia³ania pracowników zostan¹ utrwalone. Nie mo¿na te¿ zapominaæ o tym,
¿e wprowadzane rodki musz¹ byæ proporcjonalne do zagro¿eñ, co powinno
przek³adaæ siê na zró¿nicowanie zakresu monitoringu w zale¿noci od rodzaju stanowiska pracy i zakresu obowi¹zków danego pracownika. Celem unikniêcia w¹tpliwoci, czy w ramach nadzorowania pracownika pracodawca nie
przekroczy³ granic prywatnoci, byæ mo¿e warto zastosowaæ siê do wspominanej wczeniej sugestii Grupy Roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i wprowadziæ system odrêbnych
kont prywatnych i pracowniczych. Tylko te drugie powinny byæ monitorowane szczegó³owo, np. co do treci transmitowanych za porednictwem sieci
komunikatów. U¿ytkowanie konta prywatnego powinno byæ monitorowane
tylko co do czasu, przez który siê z niego korzysta. W ten sposób minimalizuje siê ryzyko przypadkowego naruszenia prywatnoci. Pracownik jest w tej
sytuacji nale¿ycie chroniony, a w przypadku utrwalenia komunikacji o charakterze prywatnym, wychodz¹cej z konta s³u¿bowego, niejako sam siê na
naruszenie nara¿a, dzia³a bowiem w pe³nej wiadomoci archiwizowania
swoich poczynañ. Nie sposób oczywicie przewidzieæ wszelkich mo¿liwych do
zaistnienia sytuacji, ale przygotowanie w³aciwej polityki monitorowania Internetu w miejscu pracy powinno ograniczyæ sytuacje w¹tpliwe do minimum.
Ponadto nale¿y oczekiwaæ, ¿e w najbli¿szej przysz³oci polski ustawodawca
43
44

Ibidem, ust. 8.
Ibidem, ust. 3.
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ureguluje tê kwestiê bardziej szczegó³owo  w sposób umo¿liwiaj¹cy okrelenie, w jakich sytuacjach i w jakim zakresie ingerencja w prywatnoæ pracownika bêdzie dopuszczalna.
EMPLOYEE MONITORING IN COMPUTER NETWORK
Key words: human rights, workers rights, right to privacy, employee monitoring, personal
data protection.
Summary
Article is about increasing employers need for the measures of monitoring of the employees access to the computer network. The main purpose of this paper is to point out lacks of
Polish legal regulation in the matter and attempt to find legal basis in this situation.
In the introductory part of the article author presents some basic statistical data about
behaviours of the employees working in corporation computer networks having access to the
Internet, especially so called cyberslacking. Author considers briefly most common negative
consequences of such behaviour and their potential implications. Then the article touches upon
the software measures preventing such actions and possible abuses of the workers right to
privacy and freedom of communication.
In the following part the article presents rudimentary Polish regulation contained in the
regulation of the Ministry of Labour and Social Policy about work safety and industrial hygiene, Polish labour code and civil code. Author also touches upon the propositions on the separation of the workers private and professional computer accounts given by the Article 29 Data
Protection Working Party in the Working document on the surveillance of electronic communications in the workplace.
Then the article concentrates on the possibilities and limits of employees monitoring and
their consequences in the scope of Polish Constitution (art. 47 and also specifically art. 49).
Author considers possible interim measures for the employers and presents some postulates as
for the future legislation. As a main point of consideration author takes the art. 8 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, taking into
account the Copland vs United Kingdom case, in which the European Court for Human Rights
in detail considered situation of the employee monitoring via the electronic and software
measures when lacking countrys legal regulation.
Next, the article considers Polish obligations in the scope of the art. 17 of the Covenant on
the Civil and Political Rights, mostly taking into account the General Comment No. 16 (The
right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and
reputation), in which the Human Rights Committee presents its reasoning and interpretation
of the subject.
In conclusion the author suggests how the Polish employer should proceed and how
should he regulate monitoring of the access to the Internet of his employees to minimize the
threat of potential workers privacy intrusion.
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Ochrona dóbr osobistych
w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u prasowego
 w poszukiwaniu prawa w³aciwego
dla aspektów transgranicznych
S³owa kluczowe: prawo prywatne miêdzynarodwe, wolnoc prasy, dobra osobiste

W dobie powszechnej globalizacji wymiana informacji, pogl¹dów i opinii
przez radio, telewizjê, Internet czy prasê jest niemal ca³kowicie nieograniczona i powszechna. Coraz czêciej prowadzi to do burzliwych dyskusji oraz
powstawania sporów nie tylko w obrêbie danego kraju, ale równie¿ w stosunkach miêdzynarodowych. Jest to tym bardziej powa¿ne, poniewa¿ informacja, która znajduje siê w rodkach masowej komunikacji, skierowana jest do
nieograniczonego krêgu odbiorców i ma nieograniczon¹ szybkoæ rozprzestrzeniania siê. Rozpowszechnienie jednej krzywdz¹cej czy te¿ nieprawdziwej informacji dotycz¹cej okrelonej osoby, bêdzie wiêc mia³o dla niej wyj¹tkowo dotkliwe skutki.
Przemiany, jakie zachodz¹ w wiecie zjawisk spo³ecznych, nie pozostaj¹
bez wp³ywu na obowi¹zuj¹ce prawo. ¯eby zachowaæ podstawow¹ funkcjê
regulatora ¿ycia spo³ecznego, prawo nie mo¿e pozostawaæ niezmienne, musi
dostosowywaæ siê do otaczaj¹cego wiata. W przeciwnym razie prawo stanie
siê martw¹ liter¹ i jako takie utraci sens swojego istnienia.
Tym samym, ¿ycie wymusi³o na pañstwach uregulowanie kwestii dochodzenia roszczeñ z tytu³u naruszenia dóbr osobistych w kontekcie transgranicznym.
Przedmiotem niniejszych rozwa¿añ jest ustalenie w³aciwoci s¹du krajowego, w przypadku, gdy strony procesu pochodz¹ z ró¿nych pañstw Wspólnoty Europejskiej. W celu sprecyzowania nale¿y zaznaczyæ, ¿e chodzi o sytuacjê opublikowania artyku³u prasowego zawieraj¹cego informacje nieprawdziwe, godz¹ce w dobra osobiste obywatela pewnego pañstwa, podczas gdy
wydawca tego artyku³u ma siedzibê w innym pañstwie. Nale¿y rozwa¿yæ,

172

Katarzyna Piecha

wed³ug jakiego prawa powinno siê oceniaæ mo¿liwoæ domagania siê przez
jednostkê w ogóle ochrony dóbr osobistych, jako sfery jej praw podmiotowych, w tym równie¿  wed³ug jakiego prawa identyfikowaæ naruszone dobro osobiste.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia
22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeñ s¹dowych
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, osoby zamieszkuj¹ce terytorium pañstwa cz³onkowskiego mog¹ byæ pozywane przed s¹dy
innego pañstwa cz³onkowskiego tylko zgodnie z przepisami sekcji 27 rozdzia³u II. Z kolei, zgodnie z art. 5 pkt 3 tego rozporz¹dzenia, nale¿¹cego do
sekcji 2 tego samego rozdzia³u II, zatytu³owanego Jurysdykcja szczególna,
osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium pañstwa cz³onkowskiego, mo¿e byæ pozwana w innym pañstwie cz³onkowskim, je¿eli przedmiotem
postêpowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikaj¹ce z takiego czynu  przed s¹d miejsca, gdzie
nast¹pi³o lub mo¿e nast¹piæ zdarzenie wywo³uj¹ce szkodê1.
Znaczenie wystêpuj¹cego w tym przepisie okrelenia miejsce, gdzie nast¹pi³o zdarzenie wywo³uj¹ce szkodê, wyjania³ Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci w wyroku z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie Zuid Chemie BV
vs Philippos Mineralenfabriek NV/SA. Przypomnia³ mianowicie, ¿e rozporz¹dzenia 44/2001 powinny byæ przedmiotem wyk³adni autonomicznej, przy
odwo³aniu siê do wprowadzanego przez nie systemu oraz do jego celów2.
Jednak¿e w zakresie, w jakim rozporz¹dzenie nr 44/2001 zastêpuje obecnie
w stosunkach miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Konwencjê z dnia 27 wrzenia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach
cywilnych i handlowych3, zmienion¹ póniejszymi konwencjami o przyst¹pieniu nowych pañstw cz³onkowskich do tej konwencji (zwanej dalej konwencj¹
brukselsk¹), wyk³adnia dokonana przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci w odniesieniu do pierwotnych przepisów (postanowieñ tej konwencji) jest
tak¿e wa¿na dla póniejszych przepisów (rozporz¹dzenia jurysdykcyjnego),
jako ¿e przepisy konwencji brukselskiej i rozporz¹dzenia nr 44/2001 mo¿na
uznaæ za równorzêdne (ekwiwalentne).
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci argumentowa³ mianowicie, ¿e
przepisy rozporz¹dzenia nr 44/2001 kieruj¹ siê t¹ sam¹ logik¹ (maj¹ tak¹
sam¹ systematykê) co konwencja brukselska, a ponadto maj¹ niemal identyczne brzmienie. Wobec tej ekwiwalencji (przepisów) nale¿y zapewniæ, zgod1 Rozporz¹dzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 44/2001 z dn. 22 grudnia 2000 r.,
Dz.U. UE L z 2001 r., Nr 12 poz. 1.
2 Zob. Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci z dn. 16 lipca 2009 r. C-189/08
Zuid Chemie BV vs Philippos Mineralenfabriek NV/S; por. Tak¿e wyroki ETS z dnia
2 padziernika 2008 r. w sprawie C-372/07 Hassett i Doherty, dotychczas nieopublikowany
w Zbiorze, pkt 17; a tak¿e z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-167/08 Draka NK
Cables i in., dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 19.
3 Zob. Konwencja z dnia 27 wrzenia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ
s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. E L 1972.299.32).
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nie z motywem 19 rozporz¹dzenia nr 44/2001, kontynuacjê takiej samej
wyk³adni tych dwóch instrumentów.4
Zatem, opieraj¹c siê na orzecznictwie utrwalonym ju¿ na gruncie konwencji brukselskiej i kontynuowanym w oparciu o rozporz¹dzenie jurysdykcyjne, w przypadku, gdy miejsce zdarzenia mog¹cego wywo³aæ odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ z tytu³u pope³nienia czynu niedozwolonego lub czynu
podobnego do czynu niedozwolonego nie jest miejscem, w którym wyst¹pi³a
spowodowana przez to zdarzenie szkoda, wyra¿enie miejsce, gdzie nast¹pi³o
zdarzenie wywo³uj¹ce szkodê, wystêpuj¹ce w art. 5 ust. 3 konwencji brukselskiej (ergo: tak¿e w art. 5 pkt 3 rozporz¹dzenia jurysdykcyjnego), nale¿y
rozumieæ w ten sposób, ¿e obejmuje ono swoim zakresem zarówno miejsce
wyst¹pienia samej szkody, jak równie¿ miejsce zdarzenia bêd¹cego przyczyn¹ tej szkody, wobec czego pozew mo¿e zostaæ skierowany przeciwko pozwanemu wed³ug wyboru powoda do s¹du jednego z tych miejsc5.
Nastêpnie odnieæ siê nale¿y do znaczenia wystêpuj¹cego w tym przepisie okrelenia miejsce, gdzie nast¹pi³o zdarzenie wywo³uj¹ce szkodê, którego sposób rozumienia przypomnia³ ostatnio Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci w wyroku z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie Zuid Chemie BV przeciwko
Philippos Mineralenfabriek NV/SA6. Przy stosowaniu przepisu art. 5 pkt 3
rozporz¹dzenia 44/2001 pamiêtaæ mianowicie nale¿y, ¿e wed³ug utrwalonego
orzecznictwa przepisy tego rozporz¹dzenia powinny byæ przedmiotem wyk³adni autonomicznej, przy odwo³aniu siê do wprowadzanego przez nie systemu oraz do jego celów7.
Jednak¿e, równie istotnym zagadnieniem wymagaj¹cym wyjanienia
przed wydaniem wyroku jest jeszcze rozstrzygniêcie, porz¹dek prawny którego z pañstw jest w³aciwy dla rozstrzygniêcia przedmiotowej sprawy.
Poszukiwanie prawa w³aciwego ma pozwoliæ przede wszystkim na okrelenie, które prawo (materialne) jest w³aciwe dla ustalenia:
1. czym s¹ dobra osobiste, a tak¿e  czy podlegaj¹ one ochronie prawnej
(czy istnieje mo¿liwoæ domagania siê ochrony prawnej dóbr osobistych);
2. jakie obowi¹zuj¹ zasady odpowiedzialnoci sprawców za naruszenie
dóbr osobistych w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u prasowego, w tym okrelenie podmiotów potencjalnie odpowiedzialnych za tego rodzaju delikty, przes³anek przypisania tym podmiotom odpowiedzialnoci cywilnoprawnej
4 Zob. wyrok ETS w sprawie Draka NK Cables i in., pkt 20; wyrok z dnia 14 maja
2009 r. w sprawie C-180/06 Ilsinger, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 58.
5 Zob. w szczególnoci wyroki ETS: z dnia 30 listopada 1976 r. w sprawie 21/76 Mines
de potasse dAlsace, Rec. 1976 r. str. 01735, pkt 24, 25; z dnia 1 padziernika 2002 r.
w sprawie C-167/00 Henkel, Rec. 2002 r. str. I-08111, pkt 44; z dnia 5 lutego 2004 r.
w sprawie C-18/02 DFDS Torline, Rec. 2004 r. str. I-01417, pkt 40.
6 Zob. Wyrok ETS z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-189/08 Zuid Chemie BV przeciwko Philippos Mineralenfabriek NV/SA.
7 Zob. w szczególnoci wyroki ETS: z dnia 2 padziernika 2008 r. w sprawie C-372/07
Hassett i Doherty, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 17; a tak¿e z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-167/08 Draka NK Cables i in., dotychczas nieopublikowany
w Zbiorze, pkt 19.
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i wreszcie rodzajów roszczeñ przys³uguj¹cych poszkodowanemu w przypadku
ziszczenia siê przes³anek rodz¹cych odpowiedzialnoæ sprawców za naruszenie dóbr osobistych w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u prasowego8.
Nadto przyjmijmy, ¿e w omawianym przypadku Rzeczpospolita Polska
nie jest stron¹ ani multilateralnej, ani bilateralnej umowy miêdzynarodowej
zawartej z pañstwemstron¹, która regulowa³aby zagadnienie deliktów polegaj¹cych na naruszeniu dóbr osobistych, zwi¹zanych z publikacj¹ artyku³u
prasowego. Warto dodaæ, ¿e od 11 stycznia 2009 r. obowi¹zuje na obszarze
prawnym Unii Europejskiej Rozporz¹dzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotycz¹ce prawa w³aciwego dla
zobowi¹zañ pozaumownych (Rzym II), wskazuj¹ce prawo w³aciwe dla zobowi¹zañ pozaumownych. Jednak¿e, na podstawie art. 1 ust. 2 lit. g Rzym
II, wy³¹czono zastosowanie tego aktu dla zobowi¹zañ powsta³ych w zwi¹zku
z naruszeniem dóbr osobistych9.
Co równie¿ ciekawe, Rzym II, zgodnie z pierwotnym projektem, mia³
regulowaæ równie¿ delikty zwi¹zane naruszeniem dóbr osobistych, w tym
w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u prasowego10. Jednak¿e, w trakcie dalszych
prac nie dosz³o do wypracowania zgodnego stanowiska w przedmiocie w³aciwoci prawa dla deliktów polegaj¹cych na naruszeniu dóbr osobistych
w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u prasowego. Wypracowano nawet stanowisko kompromisowe, podobne do zaproponowanego w projekcie ustawy  Prawo prywatne miêdzynarodowe. Jednak¿e spotka³o siê ono z silnym oporem
ze strony przedstawiciela brytyjskiego, który domaga³ siê wprowadzenia
³¹cznika siedziby nadawcy lub wydawcy (na co z kolei nie chcia³y siê zgodziæ
pañstwa kontynentalne).
W rezultacie, w zwi¹zku z brakiem kompromisu, aby uratowaæ z kolei
rozporz¹dzenie, wprowadzono przepis art. 1 ust. 2 lit. g Rzym II, wy³¹czaj¹cy
w ogóle z zakresu jego zastosowania zobowi¹zania wynikaj¹ce z naruszenia
dóbr osobistych11. Tym samym, Wspólnota Europejska zdecydowa³a siê pozostawiæ to zagadnienie regulacjom krajowym.
Z powy¿szych wzglêdów uznaæ nale¿y, ¿e jedynym aktem prawnym, który ma zastosowanie w rozstrzygniêciu ww. zagadnieñ kolizyjnych, jest ustawa z dnia 12 listopada 1965 r.  Prawo prywatne miêdzynarodowe. Poniewa¿
ustawa ta nie reguluje w sposób bezporedni przedmiotowych rozwa¿añ oraz
zawiera wiele luk w tej dziedzinie, jej wyk³adni nale¿y dokonywaæ w oparciu
o regu³y wykszta³cone w innych dziedzinach prawa12. Przepisem rozstrzyga8 Por. M. Pazdan, Prawo miêdzynarodowe prywatne, Wydawnictwo Prawnicze PWN,
Warszawa 1996, s. 135 i n.
9 Rozporz¹dzenie(WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca
2007 r. dotycz¹ce prawa w³aciwego dla zobowi¹zañ pozaumownych, zwane dalej Rzym
II, Dz.U.UE L 07.199.40.
10 Art. 6 projektu rozporz¹dzenia Rzym II z 2003 r., CON (2003) 427, final.
11 Zob. M. wierczyñski, Ujednolicanie regu³ kolizyjnych dotycz¹cych odpowiedzialnoci
deliktowej (Rozporz¹dzenie Rzym II), Monitor Prawniczy 8/2008, s. 405.
12 M. Pazdan, op. cit., s. 43.
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j¹cym powy¿sze zagadnienie jest art. 31 § 1 Prawa prywatnego miêdzynarodowego, zgodnie z którym zobowi¹zanie nie wynikaj¹ce z czynnoci prawnej
podlega prawu pañstwa, w którym nast¹pi³o zdarzenie bêd¹ce ród³em zobowi¹zania13. Dla celów wyk³adni art. 31 § 1 Prawa prywatnego miêdzynarodowego warto jeszcze zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze wskazuje na dominacjê interesu poszkodowanego przy poszukiwaniu prawa w³aciwego dla deliktów.
Wystêpuj¹ce obok inne ród³a polskiego prawa miêdzynarodowego prywatnego, reguluj¹ce szczegó³owo wybrane stosunki prawne, nie maj¹ znaczenia dla
omawianego przypadku.
Zakres normy prawnej wynikaj¹cej z tego przepisu jest szeroki; obejmuje on zarówno najczêciej wystêpuj¹ce pozaumowne ród³a zobowi¹zania,
czyli czyny niedozwolone (delikty), ale i takie zobowi¹zania, wynikaj¹ce z innych zdarzeñ nie bêd¹cych czynnociami prawnymi (np. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia lub bezpodstawne wzbogacenie)14. Powód domaga
siê w omawianym przypadku ochrony dóbr osobistych naruszonych przez
publikacjê artyku³u prasowego. Zatem niew¹tpliwie mamy do czynienia z t¹
klas¹ zdarzeñ prawnych, które uznaje siê za pozaumowne ród³a zobowi¹zañ
(cilej rzecz bior¹c  za delikt, czyn niedozwolony)15, przez to mieszcz¹c¹ siê
w zakresie normy kolizyjnej wynikaj¹cej z art. 31 § 1 Prawa prywatnego
miêdzynarodowego. Podkreliæ nale¿y, ¿e nie ma przepisów szczególnych,
wskazuj¹cych prawo w³aciwe dla pozaumownych zobowi¹zañ powsta³ych
w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u prasowego, co zmusza do oparcia siê w tego
rodzaju sprawach w³anie na ww. przepisie ogólnym, reguluj¹cym  w zakresie nieobjêtym rozporz¹dzeniem Rzym II  zobowi¹zania nie wynikaj¹ce
z czynnoci prawnych.
Wskazaæ przy tym warto na powszechnie przyjêty w doktrynie zakres
statutu deliktowego, który zosta³ w³anie wskazany przez przepis art. 31 § 1
Prawa prywatnego miêdzynarodowego. Zgodnie mianowicie z pogl¹dami
M. Pazdana, statutowi deliktowemu podlega ocena zarówno samego ród³a
zobowi¹zania, jak i stosunku prawnego zobowi¹zaniowego wynik³ego z czynu
niedozwolonego. Bêdzie wiêc on rozstrzyga³ w szczególnoci o przes³ankach
odpowiedzialnoci deliktowej i sposobie ich ujmowania (zatem tak¿e o pojêciu szkody, o sposobie rozumienia zwi¹zku przyczynowego, stopniach i zakresie winy, bezprawnoci, podstawach wy³¹czenia winy itp.). Bêdzie on równie¿
ustala³, komu przys³uguj¹ roszczenia w ramach odpowiedzialnoci deliktowej, a tak¿e zakrela³ kr¹g podmiotów odpowiedzialnych z tytu³u czynu
niedozwolonego. Ponadto, to w³anie statut deliktowy stanowi podstawê
okrelenia rodzaju szkód podlegaj¹cych naprawieniu, sposobu naprawienia
tych szkód oraz zasad ustalania odszkodowania16.
13

zmian.
14
15
16

Art. 31 par.1 Ustawy prawo prywatne miêdzynarodowe, Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze
Zob. M. Pazdan, op. cit, s. 133.
Z. Radwañski, Zobowi¹zania  czêæ ogólna, Warszawa 2003, s. 173.
Zob. M. Pazdan, op. cit, s. 135136.
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St¹d te¿ niezbêdne jest wyjanienie, jak nale¿y identyfikowaæ miejsce,
w którym nast¹pi³o zdarzenie bêd¹ce ród³em zobowi¹zania (czyli jak okreliæ miejsce, w którym nast¹pi³ czyn niedozwolony). Jest to zagadnienie
z³o¿one, co wynika z faktu, ¿e poszczególne elementy stanu faktycznego
deliktu (np. niedozwolone dzia³ania sprawcze i skutki tych dzia³añ) mog¹
byæ powi¹zane z obszarami prawnymi ró¿nych pañstw.
W tej materii doktryna, niestety, nie wypracowa³a jeszcze jednoznacznego stanowiska. Podstawowy spór sprowadza siê w zasadzie do rozstrzygniêcia, czy miejsce czynu niedozwolonego jest tam, gdzie zosta³o dokonane dzia³anie sprawcy czynu, czy tam, gdzie wyst¹pi³ skutek niedozwolonego
dzia³ania, b¹d mo¿e jeszcze ka¿de z tych miejsc, wed³ug wyboru sêdziego
lub poszkodowanego. W celu unikniêcia tego rodzaju sporu doktryna zaczê³a
wyra¿aæ pogl¹dy, zmierzaj¹ce do ograniczenia statutu deliktowego b¹d nawet zast¹pienia go regu³¹ bardziej elastyczn¹ (more flexible principle). W³anie ta tendencja do uelastycznienia rozwi¹zañ, pozwalaj¹cych ustaliæ prawo
w³aciwe dla deliktów, spowodowa³a sformu³owanie pogl¹du w doktrynie
krajowej, aby sêdzia polski wi¹za³ w³aciwoæ prawa z ró¿nymi czynnikami
lokalizuj¹cymi, zale¿nie od okolicznoci danej sprawy, nie krêpuj¹c siê z góry
przyjêtymi za³o¿eniami, ale opieraj¹c siê na wnikliwej analizie konkretnego
stanu faktycznego17.
Na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów dla celów judykacyjnych nie mo¿na zast¹piæ statutu deliktowego bardziej elastyczn¹ regu³¹, lecz - co najwy¿ej
 mo¿na uznaæ ten pogl¹d za doktrynalny postulat de lege ferenda. Zatem,
lepszym rozwi¹zaniem powy¿szego sporu bêdzie oparcie siê na legislacyjnych
trendach wspólnotowych (patrz Rzym II) i krajowych (projekt ustawy  Prawo miêdzynarodowe prywatne, zob. ni¿ej). Analiza tych trendów pokazuje
za, ¿e przez miejsce, w którym nast¹pi³o zdarzenie bêd¹ce ród³em zobowi¹zania, o którym mowa w art. 31 § 1 Prawa prywatnego miêdzynarodowego,
nale¿y rozumieæ miejsce, gdzie nast¹pi³ skutek niedozwolonego czynu (czyli
szkoda).
Na uzasadnienie powy¿szego najpierw warto wskazaæ wspomniane ju¿
rozporz¹dzenie Rzym II. Mianowicie, w przepisie art. 4 ust. 1 Rzym II zosta³a ustanowiona ogólna norma kolizyjna dla zobowi¹zañ wynikaj¹cych z czynów niedozwolonych, zgodnie z któr¹ prawem w³aciwym dla zobowi¹zania
pozaumownego wynikaj¹cego z czynu niedozwolonego jest prawo pañstwa,
w którym powstaje szkoda, niezale¿nie od tego, w jakim pañstwie mia³o miejsce zdarzenie powoduj¹ce szkodê, oraz niezale¿nie od tego, w jakim pañstwie
lub pañstwach wystêpuj¹ skutki porednie tego zdarzenia.18
Wartoæ tego przepisu jest znacz¹ca, albowiem podejmuje siê on wskazania statutu deliktowego i rozstrzygniêcia problemu wielomiejscowoci stanu
faktycznego deliktu. Warto podkreliæ, ¿e rozstrzygniêcie tego problemu na
rzecz miejsca szkody (czyli skutku dokonania czynu niedozwolonego) ma
17
18

M. Soniak, Zobowi¹zania (1971), s. 29 i n., za: ibidem, s. 135.
Art. 4 ust. 1 Rzym II.
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wymiar uniwersalny, jako ¿e zosta³o wyra¿one w zasadach ogólnych reguluj¹cych problematykê czynów niedozwolonych. St¹d te¿, pomimo ¿e delikty
zwi¹zane z naruszeniem dóbr osobistych zosta³y wy³¹czone spod regulacji
tego rozporz¹dzenia19, rozwi¹zanie wielomiejscowoci stanu faktycznego deliktu oparte na art. 4 ust. 1 Rzym II nale¿y przyj¹æ równie¿ na potrzeby
niniejszego przypadku. Rozwi¹zanie to mieci siê bowiem w normatywnym
zakresie przepisu art. 31 § 1 Prawa prywatnego miêdzynarodowego, przez to
nadaje siê do celów judykacyjnych (w przeciwieñstwie do koncepcji more
flexible principle, niemaj¹cej oparcia w przepisach), a przy tym odpowiada
wspólnotowemu sposobowi rozumienia statutu deliktowego. Co wiêcej, zgodnie z koncepcj¹ J. H. C. Morisa, twórcy koncepcji proper law of the torts,
zobowi¹zanie z czynu niedozwolonego nale¿y poddaæ systemowi prawnemu
charakteryzuj¹cemu siê najcilejszym oraz najbardziej donios³ym powi¹zaniem z czynem niedozwolonym oraz jego nastêpstwami20.
Jeszcze dalej zdaje siê iæ polski ustawodawca, który w projekcie ustawy
 Prawo prywatne miêdzynarodowe zamierza powiêciæ oddzielny przepis
instytucji dóbr osobistych. Mianowicie, zgodnie z zamierzon¹ regulacj¹, dobra osobiste osoby fizycznej maj¹ podlegaæ prawu ojczystemu (lex patriae).
Jednak do roszczeñ z tytu³u naruszenia lub zagro¿enia naruszenia dobra
osobistego osoby fizycznej stosuje siê  wed³ug wyboru osoby, o której dobro
chodzi  b¹d prawo pañstwa, na terytorium którego nast¹pi³o zdarzenie
powoduj¹ce to zagro¿enie lub naruszenie, b¹d prawo pañstwa, na terytorium którego wyst¹pi³y skutki tego naruszenia21. Widaæ zatem, ¿e ustawodawca zamierza pozostawiæ poszkodowanemu wybór, którego pañstwa prawo
bêdzie w³aciwe dla naruszenia jego dóbr osobistych: prawo pañstwa, w którym dokonano czynu zabronionego, czy prawo miejsca powstania (lub zagro¿enia powstania) szkody.
Na uwagê zas³uguje wyj¹tek od tej regu³y, zgodnie z którym, je¿eli do
naruszenia dobra osobistego dosz³o w rodkach spo³ecznego przekazu, o prawie do odpowiedzi, sprostowania lub innego podobnego rodka ochronnego
rozstrzyga prawo pañstwa, w którym siedzibê albo zwyk³y pobyt ma nadawca lub wydawca22. Zwróciæ mianowicie uwagê nale¿y, ¿e przewidziany w tym
przepisie statut siedziby nadawcy lub wydawcy dotyczy w¹skiego zakresu
spraw, czyli prawa do odpowiedzi, sprostowania lub innego podobnego rodka ochronnego. Wyj¹tek ten zatem nie bêdzie dotyczyæ takich roszczeñ, jakie
zosta³y okrelone w art. 24 polskiego kodeksu cywilnego.
Oznacza to, ¿e d¹¿eniem polskiego ustawodawcy, w kontekcie deliktów
zwi¹zanych z publikacj¹ artyku³u prasowego naruszaj¹cych dobra osobiste,
jest pozostanie przy statucie deliktowym i przyjêcie kumulatywnego rozwi¹19
20
21

Patrz art. 1 ust. 2 lit. g Rzym II.
M. Soniak, Zobowi¹zania (1971), s. 166, za: M. Pazdan, op. cit, s. 135.
Art. 18 ust. 13 projektu ustawy Prawo prywatne miêdzynarodowe, druk sejmowy
nr 1277 wniesiony do Sejmu RP w dniu 31 padziernika 2008 r.
22 Ibidem, art. 18 ust. 3.
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zania problemu wielomiejscowoci stanu faktycznego deliktu, gdzie wybór
prawa pomiêdzy wieloma obszarami zwi¹zanymi z danym czynem niedozwolonym rozstrzyga sam poszkodowany.
Oczywicie powy¿szy projekt ustawy mo¿e nie wejæ w ogóle w ¿ycie
b¹d zostaæ jeszcze zmieniony. Jednak pojawienie siê tego projektu potwierdza po¿¹dany przez ustawodawcê sposób rozumienia ³¹cznika miejsca deliktu na poziomie krajowym i wspólnotowym. Co istotne, powy¿sze dwa rozwi¹zania problemu wielomiejscowoci stanu faktycznego deliktu mieszcz¹ siê
w zakresie normatywnym obowi¹zuj¹cego przepisu art. 31 § 1 Prawa prywatnego miêdzynarodowego, mog¹ wiêc byæ przyjête równie¿ na podstawie
w³anie tego przepisu.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, miejscem, w którym nast¹pi³o zdarzenie
bêd¹ce ród³em zobowi¹zania, o którym mowa w art. 31 § 1 Prawa prywatnego miêdzynarodowego, jest miejsce powstania szkody, spowodowane naruszeniem dobra osobistego w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u prasowego. ród³em szkody jest publikacja artyku³u prasowego, upubliczniaj¹cego
nieprawdziwe informacje i wywo³uj¹ce krzywdê (tj. szkodê niemaj¹tkow¹),
dotykaj¹c¹ sfery psychicznej powoda. Zatem, nie powinno budziæ w¹tpliwoci, ¿e prawem w³aciwym dla omawianego problemu jest prawo w³aciwe
pokrzywdzonego, jako ¿e to na jego obszarze prawnym mia³o miejsce zdarzenie bêd¹ce ród³em zobowi¹zania (art. 31 § 1 Prawa prywatnego miêdzynarodowego), przez co nale¿y rozumieæ miejsce doznania przez niego krzywdy.
Na koniec tej czêci rozwa¿añ warto powróciæ do zagadnienia, wed³ug
jakiego prawa nale¿y oceniaæ mo¿liwoæ domagania siê w ogóle przez jednostkê ochrony dóbr osobistych jako sfery jej praw podmiotowych, w tym
równie¿  wed³ug jakiego prawa identyfikowaæ naruszone dobro osobiste.
Naturê i granicê poszczególnych dóbr osobistych wyznaczaj¹ przewa¿aj¹ce w spo³eczeñstwie zapatrywania prawne, moralne i obyczajowe. Dokonuj¹c
oceny, czy nast¹pi³o naruszenie dobra osobistego, nale¿y odwo³ywaæ siê do
pogl¹dów panuj¹cych w spo³eczeñstwie i pos³ugiwaæ siê wzorcem przeciêtnego obywatela, a nie odwo³ywaæ siê do subiektywnych jednostkowych odczuæ i ocen23. Poniewa¿ w Prawie prywatnym miêdzynarodowym brakuje
wyranej normy kolizyjnej dotycz¹cej dóbr osobistych, mo¿na na ten problem
spojrzeæ z dwóch stron.
Po pierwsze, na zagadnienie dóbr osobistych, jako róde³ praw podmiotowych tkwi¹cych immanentnie w cz³owieku (w jego podmiotowoci prawnej),
mo¿na spojrzeæ przez instytucjê zdolnoci prawnej. Innymi s³owy, prawa
podmiotowe, wywodz¹ce siê z dóbr osobistych24, stanowi¹ pochodn¹ zdolnoci
prawnej, przez to powinny podlegaæ temu samemu statutowi. Za takim spojrzeniem na ten problem przemawia umiejscowienie przepisów statuuj¹cych
23 J. Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki s¹dowej,
Warszawa 2003 r., s. 15.
24 Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czêci ogólnej,
Warszawa 2001 r., s.139.
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instytucjê dóbr osobistych w rozdziale polskiego kodeksu cywilnego dotycz¹cym zdolnoci prawnej i zdolnoci do czynnoci prawnych25. W takim wypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 § 1 Prawa prywatnego miêdzynarodowego, zgodnie z którym zdolnoæ prawna i zdolnoæ do czynnoci prawnych
podlega prawu ojczystemu osoby fizycznej (³¹cznikowi osobistemu)26. W niniejszej sprawie bêdzie to zatem prawo poszkodowanego. Warto dodaæ, ¿e
takie rozwi¹zanie przyjêto w projekcie ustawy  Prawo prywatne miêdzynarodowe. We wspomnianym ju¿ przepisie art. 18 ust. 1 projektu przewiduje
siê mianowicie, ¿e dobra osobiste osoby fizycznej maj¹ podlegaæ jej prawu
ojczystemu27.
Po drugie, przepisy statuuj¹ce dobra osobiste mog¹ byæ postrzegane jako
wymagania, które determinuj¹ mo¿liwoæ pozyskania prawa podmiotowego,
wynikaj¹cego z posiadania dóbr osobistych. Z kolei, doktrynalna analiza
zakresu ww. statutu personalnego pozwala przyj¹æ, ¿e nie obejmuje on wymagañ, od których zale¿y mo¿noæ stania siê podmiotem okrelonych praw
lub obowi¹zków; podlegaj¹ za one prawu w³aciwemu dla stosunku, o jaki
w danym przypadku chodzi (w³aciwoæ legis causae)28.
Oznacza to, ¿e mo¿liwoæ domagania siê ochrony dóbr osobistych w takim ujêciu nale¿y oceniaæ wed³ug tego samego prawa w³aciwego, które
bêdzie w³aciwe dla okrelenia zasad odpowiedzialnoci sprawców za naruszenie dóbr osobistych w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u prasowego. Niezale¿nie bowiem, czy pos³u¿ymy siê statutem personalnym (art. 9 § 1 Prawa
prywatnego miêdzynarodowego), czy statutem deliktowym (art. 31 § 1 Prawa
prywatnego miêdzynarodowego), ostatecznie prawem w³aciwym dla tych
zagadnieñ bêdzie prawo pokrzywdzonego.
PROTECTION OF PERSONAL RIGHTS IN THE LIGHT OF PRESS
PUBLICATION  SEARCHING FOR THE PROPER LAW
IN A TRANSBORDER MEANING
Key words: International private law, press, the press freedom, personal rights.
Summary
The aim of the contemplation is to determine the right country court to decide the case of
parties who come from different countries of European Community. In order to settle solution,
the law review has been made.
Article 3 point 1 of Ordination of the European Council (no. 44/2001) from 22 December
2000 states that person who has domicile on a territory of member country can be sued in
25
26
27

Zob. art. 824 kodeksu cywilnego
Por. M. Pazdan, op. cit., s. 74.
Zob. art. 18 projektu ustawy Prawo prywatne miêdzynarodowe, druk sejmowy nr 1277
wniesiony do Sejmu RP w dniu 31 padziernika 2008 r.
28 Zob. M. Pazdan, Prawo miêdzynarodowe prywatne, Wydawnictwo Prawnicze PWN,
Warszawa 1996, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 75.
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another member country, if the subject matter of the pending case is a tort or similar unlawful
act or claim arise from this act.
European Court of Justice explained also in its judgements, that above-mentioned Ordinance is in compatibility with Brussels Convension as they have exactly the same meaning.
The Court pointed that interpretation of these two acts should lead to the same conclusion 
the right place to conduct the case is the place where occurrence causing the loss took place. In
other words this is the place where the loss appeared and also the place where was the
occurrence causing the loss.
Although Ordinance of European Parliament and European Council (no. 864/2007), which
is in force since 11 January 2009, regulates the proper law for non-conventional obligation,
these arise from infringement of personal rights were exempted from the act.
The only act, which exist in Republic of Polands jurisdiction is the Act of international
private law from 12 November 1965r. According to article 31 of the mentioned act the obligation which was not caused by legal act, comes under the law of the country where the source of
the obligation is. The interpretation of this regulation is wide and, by this, suitable for
infringement of personal rights. Although the doctrine doesnt give the clear answer to this
problem, the polish act identifies the proper country jurisdiction with the territory of source of
obligation (i.e. injury of personal feelings by publication of the press article). Furthermore,
there is a project to amend the afore-mentioned polish act, by adding the regulation of personal
rights protection. This amendment is being still considered by the polish government but it
shows legislators will to keep the injured persons country law suitable to judge the claim for
infringement of personal rights.
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Zagadnienie ochrony tajemnicy pañstwowej bardzo czêsto by³o zwi¹zane
z sytuacj¹ polityczn¹ i kontekstem historycznym, w jakim znajdowa³a siê
Polska na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci. Tajemnica pañstwowa jako
dobro chronione, zwi¹zane z bezpieczeñstwem pañstwa, od dawna stanowi³a
przedmiot zainteresowania polskiego ustawodawcy. Potrzeba zachowania
okrelonych tajemnic by³a cile uzale¿niona od dzia³alnoci pañstwa na polu
przede wszystkim militarnym, ale te¿ politycznym, gospodarczym i naukowym. Od dawna istotnym elementem polityki pañstwowej by³o, z jednej
strony, utrzymywanie w tajemnicy pewnych wiadomoci mog¹cych mieæ
wp³yw na obronnoæ czy bezpieczeñstwo pañstwa, z drugiej natomiast, d¹¿enie do pozyskania istotnych informacji o dzia³alnoci innych krajów1.
Odk¹d mamy do czynienia ze struktur¹ pañstwow¹, niejako równoczenie zaczyna siê kszta³towaæ forma ochrony informacji stanowi¹cych dobro
pañstwa. Przypadki zdrady tajemnicy pañstwowej i wojskowej na rzecz obcego pañstwa mia³y miejsce w historii nie tylko Polski, ale i innych krajów,
a przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³a czêsto ludzka chciwoæ, nienawiæ do
w³asnego kraju, prywatne interesy czy ¿¹dza w³adzy. Chocia¿ zbrodnia zdrady stanu czy obrazy majestatu (crimen laesae maiestatis) wykszta³ci³a siê
wpierw w prawie zwyczajowym ju¿ w okresie Cesarstwa Rzymskiego, to autor
niniejszego opracowania skupi siê jedynie na kszta³towaniu siê instytucji tajemnicy pañstwowej w Polsce, i to na przestrzeni XX i pocz¹tku XXI w.
Odzyskanie przez Polskê niepodleg³oci 11 listopada 1918 r. zasta³o kraj
z dorobkiem ustaw pañstw zaborczych. W zakresie ochrony tajemnicy pañstwowej
1 D. Hooper, Official secrets, London 1987, s. 17 i n. cyt. za M. Leciak, Tajemnica
pañstwowa i jej ochrona w prawie karnym materialnym i procesie karnym, Toruñ 2009,
s. 19.
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pos³ugiwano siê przepisami: niemieckiej ustawy z dnia 3 czerwca 1914 r.
o zdradzie tajemnic wojskowych2, Kodeksu karnego rosyjskiego z 1903 r.,
austriackiego Kodeksu karnego z 1852 r. oraz ustawach karno-procesowych
tych pañstw zaborczych.
Prawna ochrona tajemnicy pañstwowej w niepodleg³ej Polsce w XX w.
pojawi³a siê po raz pierwszy w 1934 r. Jednak¿e ju¿ jako pierwsz¹ polsk¹,
kompleksow¹ regulacjê powiêcon¹ ochronie tajemnicy uznaæ mo¿na rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo i niektóre inne przestêpstwa przeciwko Pañstwu3. Przewidywa³o ono
odpowiedzialnoæ karn¹ za umylne b¹d nieumylne ujawnienie innej osobie wiadomoci, dokumentów i innych przedmiotów, które ze wzglêdu na
dobro Pañstwa Polskiego nale¿y zachowaæ w tajemnicy przed rz¹dem pañstwa obcego4. Okrelono tu tak¿e ca³y katalog kar za ró¿ne przewinienia
dotycz¹ce naruszeñ tajemnicy i to zarówno w wymiarze kar ³agodniejszych,
jak i surowszych (do kary mierci w³¹cznie)5.
Ten akt prawny zosta³ zast¹piony, obowi¹zuj¹cym w okresie II wojny
wiatowej, rozporz¹dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mocickiego z dnia 24 padziernika 1934 r. o niektórych przestêpstwach przeciwko
bezpieczeñstwu Pañstwa6. To rozporz¹dzenie zawiera³o w art. 9 § 1 definicjê
tajemnicy pañstwowej oraz informacji wojskowej w art. 9 § 27. Rozszerza³o
katalog czynów karalnych i zwiêksza³o wymiar odpowiedzialnoci karnej.
Przepisy tego aktu prawnego, podnosz¹c wymiar kary w przypadku ujawnienia tajemnicy pañstwowej w czasie wojny, statuowa³y za taki czyn nawet
karê mierci8 . Natomiast art. 21 § 1 przewidywa³ karê tak¿e dla osoby, która
2
3
4

Dz. U. Rzeszy z 1914 r., s. 195.
Dz. U. z 1928 r., Nr 18, poz. 160.
Ibidem, § 1: Kto umylnie ujawnia innej osobie wiadomoci, dokumenty lub inne
przedmioty, które ze wzglêdu na dobro Pañstwa Polskiego nale¿y zachowaæ w tajemnicy
przed rz¹dem pañstwa obcego, ulega karze do lat piêciu.
5 R. i M. Taradejna, Dostêp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotycz¹cych dzia³alnoci gospodarczej, spo³ecznej i zawodowej oraz ¿ycia prywatnego, Toruñ 2003, s. 15.
6 Dz. U. z 1934 r., Nr 94, poz. 851, rozporz¹dzenie z moc¹ ustawy, wesz³o w ¿ycie
w dniu 28 padziernika 1934 r. a zosta³o uchylone z dniem 18 grudnia 1945 r.
7 Art. 9 § 1: Tajemnicê pañstwow¹ stanowi¹ wiadomoci, dokumenty lub inne przedmioty, które z powodu ich treci lub jakoci nale¿y ze wzglêdu na dobro Pañstwa Polskiego
zachowaæ w tajemnicy przed rz¹dem pañstwa obcego, choæby nawet zarz¹dzenia, normuj¹ce czynnoci s³u¿bowe, nie uznawa³y ich za tajne, albo choæby zachowanie ich w tajemnicy
przed pewnem gronem osób by³o niemo¿liwe.
Art. 9 § 2: Informacjê wojskow¹ stanowi¹ wiadomoci, dokumenty lub inne przedmioty,
które, nie bêd¹c tajemnic¹ pañstwow¹, dotycz¹ jednak wojskowej obrony Pañstwa lub jego
si³ zbrojnych.
8 Art. 10 § 1: Kto ujawnia innej osobie tajemnicê pañstwow¹ podlega karze wiêzienia
do lat 5.
Art. 10 § 3: Je¿eli sprawca ujawnia tajemnicê pañstwow¹ rz¹dowi obcego pañstwa,
albo dzia³a w celu nara¿enia na niebezpieczeñstwo wojskowej obrony Pañstwa lub jego si³
zbrojnych, podlega karze wiêzienia na czas nie krótszy od lat 5.
Art. 10 § 4: Je¿eli czyn okrelony w § 3 spowodowa³ wielk¹ szkodê dla bezpieczeñstwa
Pañstwa, albo pope³niony zosta³ w czasie wojny, sprawca podlega karze wiêzienia do¿ywotniego lub karze mierci.
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otrzyma³a wiarygodn¹ wiadomoæ o zamierzonym przestêpstwie zdrady i zaniecha³a zawiadomienia o tem w³adzy, powo³anej do cigania przestêpstw9.
Ochrona tajemnicy wojskowej zawarta zosta³a tak¿e w Szczegó³owej instrukcji o ochronie tajemnicy wojskowej, wydanej w 1928 r. przez Szefa Sztabu G³ównego, a nastêpnie w Instrukcji o ochronie tajemnicy wojskowej, wprowadzonej w ¿ycie w 1932 r. przez Ministra Spraw Wojskowych, gen. bryg.
S³awoja Sk³adkowskiego. Instrukcja ta zawiera³a m.in. definicjê tajemnicy
wojskowej, a tak¿e wskazania dotycz¹ce zakazu oraz utrudniania szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu10.
Tak¿e regulacje dotycz¹ce dzia³alnoci spó³ek, okrelone w Kodeksie
handlowym z 1934 r., przewidywa³y odpowiedzialnoæ karn¹ za naruszenie
tajemnicy handlowej11.
Do zagadnienia tajemnicy ustawodawca powróci³ po wojnie. Ochronê
tajemnicy regulowa³ dekret z 26 padziernika 1949 r. o ochronie tajemnicy
pañstwowej i s³u¿bowej12. Zawiera³ on preambu³ê, definicjê tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej oraz rozbudowane przepisy karne. Preambu³a odwo³ywa³a siê do dobra Polski Ludowej13. Przepis art. 1 dekretu zawiera³ swoiste
novum, bowiem statuowa³ delegacjê fakultatywn¹ dla Rady Ministrów do
szczegó³owego okrelenia zakresu wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ i upowa¿nienie dla pañstwowych w³adz naczelnych do wydania zarz¹dzeñ wykonawczych, zapewniaj¹cych ochronê tajemnicy pañstwowej oraz
bardzo rozbudowane przepisy karne14.
9 Art. 21 § 1: Kto, utrzymawszy w chwili, gdy mo¿na szkodzie zapobiec, wiarygodn¹
wiadomoæ o zamierzonym przestêpstwie okrelone w art. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19 lub 20
zaniecha zawiadomienia o tem w³adzy, powo³anej do cigania przestêpstw, podlega karze
wiêzienia do lat 3.
10 W celu unikniêcia zaskoczenia wszystkie pañstwa d¹¿¹ do posiadania najszczegó³owszych danych o mo¿liwociach przysz³ego przeciwnika i to we wszystkich przejawach
¿ycia pañstwowego
Zaskoczenie nieprzyjaciela nieznanymi mu ulepszeniami lub wprowadzeniem nowych, nieu¿ywanych dot¹d rodków walki, mo¿e mieæ rozstrzygaj¹cy wp³yw na
wynik wojny. Ju¿ w czasie pokoju wywiad nie cofa siê przed ¿adnemi kosztami i rodkami,
chocia¿by rodki te mog³y uchodziæ w opinjii publicznej zaczepionego pañstwa za zbrodniê. Wszystkie, nawet najdrobniejsze, wiadomoci i dokumenty s¹ dla niego cenne por. R. i M. Taradejna,
op. cit., s. 1617.
11 Tam¿e, s. 17.
12 Dz. U. z 1949 r., Nr 55, poz. 437, dekret wszed³ w ¿ycie 13 listopada 1949 r., zosta³
uchylony z dniem 1 stycznia 1970 r.
13 W celu zapobie¿enia:
 rozpowszechnianiu wiadomoci, które ze wzglêdu na dobro Polski Ludowej nale¿y
zachowaæ w tajemnicy;
 przenikaniu tych wiadomoci do orodków wrogich Polsce Ludowej;
 wykorzystywaniu tych wiadomoci na szkodê Polski Ludowej ( ).
14 Art. 1 ust. 1: Tajemnicê pañstwow¹ stanowi¹ wszelkie wiadomoci, dokumenty lub
inne przedmioty, które ze wzglêdu na obronê, bezpieczeñstwo lub wa¿ne interesy gospodarcze b¹d polityczne Pañstwa Polskiego albo pañstw zaprzyjanionych mog¹ byæ udostêpniane wy³¹cznie osobom do tego uprawnionym.
Art. 1 ust. 2: Rada Ministrów mo¿e w drodze uchwa³y szczegó³owo okreliæ zakres wiadomoci, dokumentów lub innych przedmiotów jako stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹.
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Wraz z wejciem w ¿ycie Kodeksu karnego15, z dniem 1 stycznia 1970 r.
dekret ten straci³ moc. Odt¹d Kodeks karny zawiera³ zwiêz³e definicje tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej16 oraz przepisy o odpowiedzialnoci karnej (art.
260264)17. Wy³¹cznie materialne i pozbawione wykazu informacji mog¹cych
stanowiæ tajemnicê pañstwow¹, ukszta³towanie definicji tajemnicy pañstwowej musia³o prowadziæ do nadinterpretacji. Niejednokrotnie w ustroju socjalistycznym stosowano wyk³adniê rozszerzaj¹c¹ pojêcie tajemnicy pañstwowej. Jak wskazywano w tym okresie, Organy cigania karnego maj¹ niekiedy
powa¿ne trudnoci w ustaleniu, czy dane wiadomoci, dokumenty lub inne
przedmioty stanowi¹ tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹. Istniej¹ te¿ nieraz
trudnoci w ustaleniu organu kompetentnego do wydania opinii o charakterze
tajemnicy. Mo¿na siê równie¿ niejednokrotnie spotkaæ z ró¿n¹ ocen¹ opiniowanych dokumentów18 .
Trzeba w tym miejscu zwróciæ uwagê na istnienie w tym czasie tak¿e
przepisów penalizuj¹cych zbieranie lub ujawnianie informacji stanowi¹cych
tajemnicê pañstwow¹ przez ¿o³nierzy Wojska Polskiego, zawartych w kodeksie karnym Wojska Polskiego z 1957 r.19
Art. 2: Tajemnicê s³u¿bow¹ stanowi¹ wiadomoci, dokumenty lub inne przedmioty,
które ze wzglêdu na dobro s³u¿by mog¹ byæ udostêpnione wy³¹cznie osobom do tego uprawnionym.
15 Kodeks karny ustawa z dn. 19.04.1969 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 94 ze zm.).
16 Art. 120 § 15 i 16 nastêpnie skrelone.
Za tajemnicê pañstwow¹ ustawodawca uzna³: wiadomoci, których ujawnienie osobom
nieuprawnionym mo¿e naraziæ na szkodê bezpieczeñstwo lub inny wa¿ny interes polityczny
lub gospodarczy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zawarta wiêc w art. 120 § 15 kk dawnego kk, niemal¿e powiela³a regulacjê przyjêt¹ przez dekret z 1949 r.
17 Art. 260 dawnego kk (z 1969 r.): § 1Kto ujawnia wiadomoæ stanowi¹c¹ tajemnicê
pañstwow¹, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 5. § 2. Je¿eli wiadomoæ stanowi tajemnicê ze wzglêdu na obronnoæ lub bezpieczeñstwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10. § 3. Kto nieumylnie ujawnia wiadomoæ okrelon¹ w § 1 lub 2, z któr¹ zapozna³ siê w zwi¹zku ze sw¹
funkcj¹ w instytucji pañstwowej lub spo³ecznej, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
Art. 261 kk: Kto osobie dzia³aj¹cej w imieniu lub na rzecz zagranicznej instytucji lub
zagranicznego przedsiêbiorstwa ujawnia wiadomoæ stanowi¹c¹ tajemnicê pañstwow¹, podlega karze pozbawienia wolnoci na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 262 kk: § 1 Kto nieumylnie dopuszcza do utraty lub zagubienia powierzonego
mu dokumentu lub innego przedmiotu zawieraj¹cego tajemnicê pañstwow¹, podlega karze
pozbawienia wolnoci do lat 3. § 2. Je¿eli dokument lub przedmiot stanowi tajemnicê ze
wzglêdu na obronnoæ lub bezpieczeñstwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 5.
Art. 263 kk: Kto narusza zarz¹dzenie wydane dla ochrony tajemnicy pañstwowej, sprowadzaj¹c niebezpieczeñstwo jej ujawnienia, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
Art. 264: § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inny pracownik instytucji pañstwowej
lub spo³ecznej, który ujawnia wiadomoæ stanowi¹c¹ tajemnicê s³u¿bow¹, podlega karze
pozbawienia wolnoci do lat 3. § 2. Je¿eli sprawca przekazuje wiadomoæ okrelon¹ w § 1
poza granice kraju, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 5.
18 Cz. Kowalski, O wzmo¿enie ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, Problemy
Kryminalistyki, 1970, nr 84, s. 158, cyt. za M. Leciak, Tajemnica pañstwowa i jej ochrona
w prawie karnym materialnym i procesie karnym, Toruñ 2009, s. 36.
19 Dz. U. Nr 22 poz. 107 ze zm.
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Kodyfikacja z 1969 r. objê³a zmianami nie tylko uregulowania prawa
karnego materialnego, lecz tak¿e zaoferowa³a znacznie szersze spektrum
przepisów normatywnych, maj¹cych stanowiæ gwarancjê ochrony tajemnicy
pañstwowej w procedurze karnej. Przepis art. 162 kodeksu postêpowania
karnego z dnia 19 kwietnia 1969 r.20 wskazywa³, ¿e osoby obowi¹zane do
zachowania tajemnicy pañstwowej mog¹ byæ przes³uchane co do okolicznoci,
na które rozci¹ga siê ten obowi¹zek, tylko po zwolnieniu tych osób od obowi¹zku zachowania tajemnicy przez uprawniony organ prze³o¿ony. Zaczêto zatem
³¹czyæ potrzebê ochrony tajemnicy pañstwowej, z przedmiotem zeznañ
wiadka, a nie jak dotychczas, w kpk z 1928 r., z tym, czy dana osoba jest
urzêdnikiem, czy nie. Nale¿a³o jedynie rozstrzygn¹æ, czy dana wiadomoæ
stanowi tajemnicê pañstwow¹.
Zwolnienia z tajemnicy pañstwowej wolno by³o odmówiæ, gdyby z³o¿enie
zeznania mog³o wyrz¹dziæ powa¿n¹ szkodê pañstwu (por. art. 162 § 2 kpc
z 1969 r.). Przepis § 3 nak³ada³ na s¹d lub prokuratora obowi¹zek zwrócenia
siê do w³aciwego naczelnego organu administracji pañstwowej o zwolnienie
wiadka od obowi¹zku zachowania tajemnicy.
Nie rezygnowano równie¿ z okrelenia zasad wy³¹czenia jawnoci rozprawy ze wzglêdu na wa¿ny interes pañstwa (art. 308 § 1 kpk z 1969 r.),
wprowadzono szczególne mechanizmy ochronne dotycz¹ce sposobów postêpowania z dokumentami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹, znalezionymi
w toku przeszukania (art. 196 § 1 kpk z 1969 r.) oraz wydawania odpisu
orzeczenia w sprawie, w której jawnoæ by³a wy³¹czona ze wzglêdu na wa¿ny
interes pañstwa (art. 143 § 2 kpk z 1969 r.)21.
Kolejn¹ zmianê wnios³a ustawa z 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej22, która wesz³a w ¿ycie w dniu 1 lipca 1983 r. Ten
akt prawny zast¹pi³ materialn¹ definicjê tajemnicy pañstwowej zawart¹
w omówionym wy¿ej Kodeksie karnym. Ustawa ta przejê³a w znacznej mierze kodeksow¹ definicjê tajemnicy pañstwowej, doprecyzowuj¹c j¹ i wprowadzaj¹c przyk³adowe wyliczenie informacji, które mog³y stanowiæ ten rodzaj
tajemnicy. Tym samym, uchylone zosta³y przepisy kk z 1969 r. definiuj¹ce
tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ (czyli art. 120 § 15 i 16 kk), natomiast bez
zmian pozostawiono przestêpstwa stypizowane w art. 260264 kk z 1969 r.
Wed³ug art. 2 ustawy o tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, tajemnicê pañstwow¹ stanowi³a wiadomoæ, której ujawnienie osobom nie upowa¿nionym
mo¿e naraziæ na szkodê obronnoæ, bezpieczeñstwo lub wa¿ny interes Pañstwa23.
20
21

Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 96 ze zm.
M. Leciak, Tajemnica pañstwowa w zeznaniach wiadka w polskim ustawodawstwie,
Toruñ 2007, s. 1718.
22 Dz. U. z 1982 r. Nr 40, poz. 271 ze zm.
23 Art. 2 ust. 1. Tajemnic¹ pañstwow¹ jest wiadomoæ, której ujawnienie osobom nie
upowa¿nionym mo¿e naraziæ na szkodê obronnoæ, bezpieczeñstwo lub inny wa¿ny interes
Pañstwa, dotycz¹ca w szczególnoci:
1) przygotowañ obronnych w gospodarce narodowej i administracji pañstwowej; rodzaju i iloci uzbrojenia, wyposa¿enia obronnego, stanu liczebnego, organizacji, struktur, roz-
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Pos³uguj¹c siê materialn¹ definicj¹ tajemnicy, ustawodawca w katalogu otwartym, szeroko wyliczy³ wiadomoci mog¹ce stanowiæ tajemnicê pañstwow¹.
Co wa¿ne, art. 624 tej¿e ustawy upowa¿nia³ równie¿ naczelne i centralne
organy pañstwowe oraz terenowe organy administracji pañstwowej stopnia
wojewódzkiego do ustalania wykazów rodzajów wiadomoci stanowi¹cych
mieszczenia, gotowoci bojowej oraz planów mobilizacyjnych i operacyjnych Si³ Zbrojnych;
potencja³u i zdolnoci produkcyjnych oraz wielkoci i rodzaju produkcji przemys³u obronnego; danych z dziedziny geodezji, kartografii, topografii, grawimetrii i magnetyzmu ziemi,
zdjêæ lotniczych i fotogrametrycznych, opisów topograficznych obiektów, urz¹dzeñ i terenów wojskowych  maj¹cych wa¿ne znaczenie dla obronnoci kraju oraz wspó³pracy z zagranic¹ w zakresie uk³adów obronnych,
2) organizacji organów ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, ich wyposa¿enia oraz form i metod pracy, a tak¿e danych identyfikuj¹cych funkcjonariuszy tych organów i osoby wspó³dzia³aj¹ce z organami ochrony bezpieczeñstwa publicznego, wykonuj¹cych zadania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu; wyposa¿enia obiektów, urz¹dzeñ
i terenów maj¹cych wa¿ne znaczenie dla bezpieczeñstwa Pañstwa; organizacji i systemu
ochrony granicy pañstwowej oraz ³¹cznoci szyfrowej i kodowej Si³ Zbrojnych, organów
ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego i innych s³u¿b pañstwowych,
3) prac naukowo-badawczych, projektowych, technologicznych i konstrukcyjnych, inwestycji, wynalazków i wzorów u¿ytkowych maj¹cych zwi¹zek z obronnoci¹ lub bezpieczeñstwem Pañstwa,
4) produkcji o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, stanu i rozmieszczenia rzeczowych rezerw pañstwowych wa¿nych dla gospodarki narodowej, obronnoci i bezpieczeñstwa Pañstwa,
5) dzia³alnoci banków zwi¹zanej z projektowaniem emisji znaków pieniê¿nych oraz
bankowych papierów wartociowych, przechowywania i transportu wartoci pieniê¿nych,
sytuacji kredytowej banków dewizowych, obs³ugi bankowej jednostek wydzielonych oraz
innych spraw w zakresie bankowoci o szczególnie wa¿nym znaczeniu ze wzglêdu na interes Pañstwa,
6) przygotowañ i negocjacji w sprawie zawarcia umów miêdzynarodowych, w tym miêdzynarodowych umów handlowych.
Ust. 2. Tajemnic¹ pañstwow¹ jest równie¿ treæ umowy miêdzynarodowej lub wiadomoæ wystêpuj¹ca w stosunkach miêdzynarodowych, je¿eli tajnoæ tej umowy lub wiadomoci zosta³a zastrze¿ona co najmniej przez jedn¹ ze stron.
Art. 3 ust. 1. Tajemnic¹ s³u¿bow¹ jest wiadomoæ nie stanowi¹ca tajemnicy pañstwowej, z któr¹ pracownik zapozna³ siê w zwi¹zku z pe³nieniem swoich obowi¹zków w pañstwowej, spó³dzielczej lub spo³ecznej jednostce organizacyjnej, a której ujawnienie mo¿e
naraziæ na szkodê interes spo³eczny, uzasadniony interes tej jednostki organizacyjnej lub
obywatela.
2. Kierownicy pañstwowych, spó³dzielczych lub spo³ecznych jednostek organizacyjnych
ustalaj¹ wykazy rodzajów wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê s³u¿bow¹, wystêpuj¹cych
w zakresie dzia³ania tych jednostek.
24 Art. 6 ust. 1. Naczelne i centralne organy pañstwowe oraz terenowe organy administracji pañstwowej stopnia wojewódzkiego ustalaj¹ wykazy rodzajów wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ oraz wykazy rodzajów wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê
pañstwow¹ o szczególnie wa¿nym znaczeniu dla obronnoci Pañstwa, Si³ Zbrojnych i bezpieczeñstwa Pañstwa, wystêpuj¹cych w zakresie dzia³ania tych organów oraz w dzia³alnoci jednostek organizacyjnych im podleg³ych lub przez nie nadzorowanych. Wykazy te zawieraj¹ szczegó³owe okrelenie wiadomoci objêtych art. 2 ust. 1.
2. Kompetencje, o których mowa w ust. 1, w stosunku do banków przys³uguj¹ Prezesowi Narodowego Banku Polskiego.
3. Wykazy, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagaj¹ uzgodnienia z Ministrem Spraw
Wewnêtrznych. Wykazy zawieraj¹ce wiadomoci z zakresu obronnoci Pañstwa wymagaj¹
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tajemnicê o szczególnie wa¿nym znaczeniu dla obronnoci, Si³ Zbrojnych
i bezpieczeñstwa pañstwa, wystêpuj¹cych w zakresie dzia³ania tych organów
oraz w dzia³alnoci jednostek organizacyjnych im podleg³ych lub przez nie
nadzorowanych. Wykazy takie wymaga³y uzgodnienia z ministrem Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem
Spraw Zagranicznych. Takie regulacje stwarza³y niestety pole do nadu¿yæ
w zakresie ograniczenia praw jednostki w sferze dostêpu do informacji25.
Bardzo du¿e znaczenie w historii Polski mia³y zmiany polityczno-ustrojowe maj¹ce miejsce w 1989 r. Ju¿ wtedy pojawia³y siê g³osy o pilnej koniecznoci uchwalenia nowej ustawy o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej. Wspomnianej wy¿ej i ówczenie obowi¹zuj¹cej ustawie postawiono wiele
zarzutów, okrelaj¹c j¹ jako komunistyczn¹, przestarza³¹, niehumanitarn¹,
a w szczególnoci, ¿e nios³a piêtno stanu wojennego26.
Jednak zmieniaj¹ce siê czêsto rz¹dy ró¿nych koalicji rz¹dz¹cych i powsta³e w tamtym czasie spory polityczne a¿ do 1999 r. nie pozwoli³y na
zmianê tej ustawy. Z tej przyczyny, taki stan prawny odziedziczony po PRL
trwa³ jeszcze kilka lat.
Prace nad now¹ ustaw¹ o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej
podj¹³ ju¿ rz¹d Tadeusza Mazowieckiego. Opracowanie projektu ustawy
w sejmie zakoñczy³o w 1991 r. przygotowanie tekstu przez w³aciwe komisje
sejmowe. Projekt mia³ byæ przeg³osowany na ostatnim posiedzeniu Sejmu
tu¿ przed up³ywem jego kadencji, jednak nie dosz³o do tego z braku quorum.
Kolejny projekt ustawy by³ nawet przedmiotem obrad komisji sejmowych,
które jednak wiosn¹ 1992 r. odmówi³y nad nim dalszych prac. Formalnym
powodem by³ fakt, ¿e ówczesny minister Spraw Wewnêtrznych, Antoni Macierewicz, przedstawi³ komisjom daleko id¹ce poprawki, do których jednak
nie mia³ upowa¿nienia rz¹du. Po odwo³aniu w dniu 5 czerwca 1992 r. rz¹du Jana Olszewskiego, kolejny rz¹d  Hanny Suchockiej  wycofa³ ustawê
z sejmu27 .
uzgodnienia tak¿e z Ministrem Obrony Narodowej, a wykazy zawieraj¹ce wiadomoci dotycz¹ce stosunków z zagranic¹  tak¿e z Ministrem Spraw Zagranicznych.
4. Wykazy, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegaj¹ og³oszeniu w dziennikach urzêdowych lub innych wydawnictwach organów ustalaj¹cych te wykazy, z tym ¿e wykazy wiadomoci dotycz¹cych obronnoci, Si³ Zbrojnych i bezpieczeñstwa Pañstwa nie podlegaj¹ og³oszeniu.
5. Wykazy podlegaj¹ bie¿¹cej aktualizacji.
25 M. Leciak, op. cit., s. 3839.
26 Zob. S. Pikulski, Ochrona tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej w Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 1997, Nr 2, s. 101; P. Burzyñski, Tajemnica pañstwowa jako przedmiot ochrony regulacji prawnokarnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2002, z. 1, s. 1718.
27 R. i M. Taradejna, Dostêp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji
dotycz¹cych dzia³alnoci gospodarczej, spo³ecznej i zawodowej oraz ¿ycia prywatnego, Toruñ
2003, s. 18 i n.
Autorzy omawiaj¹c procesy legislacyjne przedmiotowej ustawy powo³uj¹ siê ponadto
na: M. Ziomecki, Informacje cile tajne, ¯ycie Warszawy z 1920.02.1994 r.; T. de Virion,
Tajemnice dziennikarzom niedostêpne, Prawo i ¯ycie, nr 40 z 1.10.1994 r.; P. Zaremba,
Tajemnica odrzucona, ¯ycie Warszawy z 8.11.1994 r., s. 12.
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Rz¹d H. Suchockiej przekaza³ projekt ustawy Sejmowi latem 1993 r. Sejm
jednak¿e zwróci³ ustawê nowemu rz¹dowi  tym razem Waldemara Pawlaka 
z prob¹ o zajêcie stanowiska. Po roku debat, sejm uchwali³ tekst ustawy
w dniu 15 wrzenia 1994 r. Pomimo tego, nowy akt prawny spotka³ siê du¿¹
krytyk¹ prasy oraz partii opozycyjnej  Unii Wolnoci, jako zbyt rygorystyczny. Przebieg prac w Senacie nad przekazan¹ przez sejm ustaw¹, zdaniem
Ryszarda i Ma³gorzaty Taradejna, by³ nadzwyczaj dramatyczny, pomimo to
komisje senackie postanowi³y w dniu 6 padziernika 1994 r. rekomendowaæ
Senatowi zg³oszenie poprawek, wypracowanych przy udziale przedstawicieli
rz¹du. Przedstawiciele partii opozycyjnych  Solidarnoci i Unii Wolnoci
 zg³osili szereg wniosków mniejszoci o charakterze liberalizuj¹cym ustawê,
a nawet wniosek o jej odrzucenie. Do dyskusji w³¹czy³ siê tak¿e prezydent RP
Lech Wa³êsa, który publicznie zapowiedzia³, ¿e ustawy nie podpisze.
W dniu 7 padziernika 1994 r., pomimo apelu ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji Andrzeja Milczanowskiego, komisje senackie
ostatecznie rekomendowa³y odrzucenie ustawy. Sytuacja w sejmie sta³a siê
patowa, bowiem zdawano sobie sprawê, i¿ nale¿y uchwaliæ now¹ ustawê
chroni¹c¹ tajemnicê. Odrzucenie veta Senatu pozbawi³oby ustawê liberalizuj¹cych poprawek wypracowanych przez komisje senackie, natomiast przyjêcie go oznacza³oby koniecznoæ rozpoczêcia prac od pocz¹tku. Pos³owie zaapelowali do rz¹du, by przedstawi³ nowy projekt ustawy, przed ostateczn¹
decyzj¹ sejmu w sprawie veta Senatu. Rz¹d odmówi³, argumentuj¹c, ¿e nadal trwaj¹ parlamentarne prace nad uchwalon¹ ju¿ ustaw¹. Wyjcie z tej
sytuacji zaproponowali pos³owie Klubu Unii Pracy i PSL, bowiem w lutym
1995 r. zg³osili dwa odrêbne projekty ustawy, które prawie w ca³oci wykorzystywa³y tekst ustawy ju¿ uchwalonej (w 1994 r.) oraz wiêkszoæ poprawek
komisji senackich. Rz¹d ostatecznie popar³ oba projekty, przedstawiaj¹c kilka w³asnych, dodatkowych propozycji. Wiosn¹ 1995 r. Sejm przyj¹³ veto Senatu, bowiem liczono na szybkie uchwalenie nowej ustawy na podstawie
gotowych ju¿ projektów. Jednak¿e podkomisja powo³ana do rozpatrzenia obu
nowych projektów rozpoczê³a prace od nowa i w ci¹gu dwóch lat zd¹¿y³a
rozpatrzyæ zaledwie kilka pierwszych artyku³ów.
Wydarzenia maj¹ce miejsce w drugiej po³owie lat 90. (m.in. wybory prezydenckie w 1995 r., oczekiwanie na wybory do Sejmu w 1997 r. i zwi¹zane
z nimi kampanie wyborcze) spowodowa³y, ¿e ówczesnym partiom rz¹dz¹cym
zabrak³o woli politycznej do kontynuowania prac. Niemniej jednak, w dniu
27 sierpnia 1997 r. Sejm, z inicjatywy rz¹du, uchwali³ ograniczon¹ nowelizacjê ustawy o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej z 1982 r. Zmiana
obowi¹zuj¹cych przepisów zosta³a podyktowana planowanym wejciem Polski do struktur NATO28. Z up³ywem kadencji Sejmu, jesieni¹ 1997 r., zasz³a
koniecznoæ rozpoczêcia wszystkich prac legislacyjnych od nowa. Dalszy
wp³yw na tê sytuacjê wywar³a tak¿e potrzeba uchwalenia nowej Konstytucji
RP (2 kwietnia 1997 r.), a tak¿e koniecznoæ zmian w nowym Kodeksie
28

Polska wesz³a do NATO w dniu 12 marca 1999 r.
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karnym (który wszed³ w ¿ycie 1 wrzenia 1998 r.). Nie bez znaczenia by³ te¿
fakt, ¿e w wyniku wyborów nast¹pi³a istotna zmiana personalna w sk³adzie
Sejmu29.
W dniu 22 stycznia 1999 r. Sejm uchwali³ do niedawna obowi¹zuj¹c¹
ustawê o ochronie informacji niejawnych30.
Tym razem proces legislacyjny trwa³ bardzo krótko, a popiech i sposób
zredagowania ustawy, jak wskazali Ma³gorzata i Ryszard Taradejna, by³
uzasadniany potrzeb¹ dostosowania przepisów chroni¹cych tajemnicê do wymogów NATO przed przyjêciem Polski do tej organizacji. Poza tym nacisk
opinii publicznej i prasy by³ zdecydowanie mniejszy. Istotny wp³yw na realizacjê przepisów tej ustawy wywar³o zniesienie Urzêdu Ochrony Pañstwa
dokonane ustaw¹ z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu31, która tak¿e dokona³a zmian w ustawie
o ochronie informacji niejawnych (m. in. zniesiono Komitet Ochrony Informacji Niejawnych)32.
Natomiast zdaniem Micha³a Leciaka by³oby b³êdem uznanie, ¿e okres
w którym nast¹pi³a akcesja Polski do struktur NATO sta³ siê jedynym stymulatorem przemian w zakresie bezpieczeñstwa informacji. W ocenie M. Leciaka, wraz z kszta³towaniem siê spo³eczeñstwa demokratycznego zauwa¿alna sta³a siê potrzeba nie tylko ochrony pewnych wiadomoci, lecz tak¿e
zapewnienia obywatelom szerokiego prawa dostêpu do informacji. Pocz¹tkow¹ asymetriê, widoczn¹ po uchwaleniu ustawy, miêdzy interesem pañstwa
a prawami obywatela usunê³a kolejna ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r.
o dostêpie do informacji publicznej33, statuuj¹ca prawa obywatela do dostêpu
do informacji w zakresie right to know34.
Akt ten przyznaje ka¿demu prawo dostêpu do informacji publicznej i nie
jest tu wymagane od obywatela nawet wykazanie interesu prawnego lub
faktycznego35. Ograniczeniem jest jedynie art. 5 omawianej ustawy. Znajdziemy w nim bezporednie odwo³anie do przepisów chroni¹cych informacje
niejawne i inne tajemnice ustawowo chronione. Przepis ten chroni równie¿
prywatnoæ osoby fizycznej i tajemnicê przedsiêbiorcy36. Zatem zakres
29
30

R. i M. Taradejna, op. cit., s. 21.
Dz. U. Nr 196, poz. 1631 ze zm., jednoczenie straci³a moc ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej. Ustawa ta obowi¹zywa³a do dnia
1 stycznia 2011 r.
31 Dz. U. Nr 74, poz. 676.
32 R. i M. Taradejna, op. cit., s. 2223.
33 Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
34 M. Leciak, op. cit., s. 41.
35 Art. 2 ust. 1. Ka¿demu przys³uguje, z zastrze¿eniem art. 5, prawo dostêpu do informacji publicznej, zwane dalej prawem do informacji publicznej. Ust 2. Od osoby wykonuj¹cej prawo do informacji publicznej nie wolno ¿¹daæ wykazania interesu prawnego
lub faktycznego.
36 Art. 5 ust. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na
zasadach okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzglêdu na prywatnoæ osoby fizycznej lub tajemnicê przedsiêbiorcy. Ograniczenie
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uprawnienia obywatela do informacji publicznej, wskazany w art. 6, ogranicza dobro interesu pañstwa.
Ograniczenie w dostêpie do informacji publicznej zawiera tak¿e art. 31
ust. 3 Konstytucji RP37 oraz art. 61 Konstytucji38. W gruncie rzeczy, zakres
ochrony wskazany w powy¿szych przepisach ustawy zasadniczej jest zbie¿ny
z art. 5 ustawy o dostêpie do informacji publicznej. Sporód ograniczeñ
w dostêpie do informacji publicznej nale¿y uznaæ: tajemnicê przedsiêbiorcy
oraz ochronê informacji niejawnej, które mieszcz¹ siê odpowiednio w kategoriach ochrony praw i wolnoci innych osób, w tym prywatnoci osób fizycznych oraz ochrony bezpieczeñstwa pañstwa i porz¹dku publicznego39.
Podsumowuj¹c, art. 5 ust. 1 omawianego aktu prawnego, jako podstawowe ród³o ograniczaj¹ce stosowanie jej przepisów, wskazuje w³anie ustawê o ochronie informacji niejawnych, stanowi¹c jednoczenie, ¿e ograniczenia te mog¹ wynikaæ równie¿ z przepisów o ochronie innych tajemnic
ustawowo chronionych.
Jak zauwa¿y³ Tomasz A. Aleksandrowicz40, katalog tych norm jest bardzo obszerny, co dowodzi, i¿ regu³a stanowi¹ca o jawnoci informacji publiczto nie dotyczy informacji o osobach pe³ni¹cych funkcje publiczne, maj¹cych zwi¹zek z pe³nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiêbiorca rezygnuj¹ z przys³uguj¹cego im prawa.
3. Nie mo¿na, z zastrze¿eniem ust. 1 i 2, ograniczaæ dostêpu do informacji o sprawach
rozstrzyganych w postêpowaniu przed organami pañstwa, w szczególnoci w postêpowaniu
administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze wzglêdu na ochronê interesu strony, je¿eli
postêpowanie dotyczy w³adz publicznych lub innych podmiotów wykonuj¹cych zadania publiczne albo osób pe³ni¹cych funkcje publiczne  w zakresie tych zadañ lub funkcji.
4. Ograniczenia dostêpu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszaj¹ prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadz¹cych postêpowania, w szczególnoci o czasie, trybie i miejscu oraz kolejnoci rozpatrywania spraw.
37 Art. 31 ust. 3 Konstytucji: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne
w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹d dla
ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoci i praw.
38 Art. 61 ust. 1 Konstytucji: Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje równie¿ uzyskiwanie informacji o dzia³alnoci organów samorz¹du gospodarczego i zawodowego, a tak¿e innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim
wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostêp do dokumentów oraz wstêp na posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych z powszechnych wyborów, z mo¿liwoci¹ rejestracji dwiêku lub obrazu. 3. Ograniczenie
prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze wzglêdu na okrelone
w ustawach ochronê wolnoci i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronê
porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, okrelaj¹ ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
39 M. K³aczyñski, Komentarz do art. 5 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do
informacji publicznej, System Informacji Elektronicznej LEX 2003. Zob. te¿ M. Bernaczyk,
Obowi¹zek bezwnioskowego udostêpniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
40 T. A. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostêpie do informacji publicznej,
Warszawa 2004, s. 140.
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nej i jej utajnieniu jako wyj¹tku od regu³y ma jedynie charakter formalny,
gdy¿ w wiêkszoci przypadków informacjê mo¿na uznaæ za niejawn¹ i tym
samym w znacznym stopniu ograniczyæ do niej dostêp41. Tezê tê jednoznacznie popar³ Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie, podnosz¹c, i¿
odmowa udostêpnienia informacji mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas, gdy ustawa wyranie tak stanowi42.
Jak ju¿ wczeniej wyranie podkrelano, bardzo istotna dla prawid³owej
dzia³alnoci organów pañstwa jest tajemnica pañstwowa i s³u¿bowa. Dawniej
obowi¹zek ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej mia³ charakter dyrektywy konstytucyjnej. W nowej Konstytucji nie okrelono tajemnicy pañstwowej jako odrêbnej wartoci. Warunkiem wprowadzenia ograniczeñ w zakresie korzystania przez obywateli z wolnoci i praw konstytucyjnych jest ich
merytoryczna zasadnoæ43. Ograniczenia takie stosowa³a do niedawna obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych44, okrelaj¹ca i definiuj¹ca zakres tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej.
W rozumieniu art. 2 ww. ustawy: tajemnic¹ pañstwow¹ by³a informacja
okrelona w wykazie rodzajów informacji, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1, której nieuprawnione ujawnienie mog³o spowodowaæ istotne zagro¿enie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotycz¹cych porz¹dku publicznego, obronnoci, bezpieczeñstwa, stosunków miêdzynarodowych lub
gospodarczych pañstwa.
Natomiast tajemnicê s³u¿bow¹ stanowi³a informacja niejawna niebêd¹ca tajemnic¹ pañstwow¹, uzyskana w zwi¹zku z czynnociami s³u¿bowymi
albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mog³oby naraziæ na szkodê interes pañstwa, interes publiczny lub prawnie
chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej45.
Zakres tajemnicy pañstwowej okrela³ za³¹cznik nr 1 do ustawy, który
wyró¿nia³ dwie grupy tajnoci: cile tajne oraz tajne.
Przyk³adowe rodzaje tajemnic z pierwszej grupy stanowi³y (objête klauzul¹ cile tajne): informacje dotycz¹ce zagro¿eñ zewnêtrznych bezpieczeñstwa
pañstwa o charakterze militarnym, plany i prognozowanie obronne oraz wynikaj¹ce z nich decyzje i zadania, szczegó³owa struktura, organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania pañstwem oraz dowodzenia Si³ami Zbrojnymi w czasie zagro¿enia pañstwa lub wojny, lokalizacja, wyposa¿enie,
w³aciwoci ochronne i organizacja obrony stanowisk kierowania pañstwem
i stanowisk dowodzenia Si³ami Zbrojnymi w czasie zagro¿enia pañstwa lub
wojny46. Tajemnice okrelone jako cile tajne obejmowa³y 29 pozycji.
41
42

Ibidem.
Por. Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja
2004 r. sygn. akt II SA/Wa 221/04.
43 B. Fisher, Tajemnica pañstwowa i s³u¿bowa, Prawo i ¯ycie 1999, nr 9, s. 19.
44 Dz. U. Nr 196, poz. 1631 ze zm.
45 Ibidem.
46 Ibidem. Za³¹cznik nr 1do ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wykaz rodzajów informacji niejawnych stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹. Pkt I. Informacje niejawne
oznaczone klauzul¹ cile tajne.
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Druga grupa natomiast dotyczy³a informacji, które mog³y byæ oznaczane
klauzul¹ tajne. By³o to np. planowanie, rozmieszczenie i stan rezerw pañstwowych, resortowe i wojewódzkie programy mobilizacji gospodarki, plany
obrony cywilnej pañstwa oraz plany obrony cywilnej województw, szczegó³owe
za³o¿enia systemu finansowego pañstwa w czasie podwy¿szonej gotowoci
obronnej lub wojny. Technologia produkcji i system zabezpieczeñ znaków akcyzy w przedsiêbiorstwach wytwarzaj¹cych te znaki. Informacje dotycz¹ce zabezpieczeñ przed podrabianiem i przerabianiem znaków pieniê¿nych, papierów wartociowych emitowanych przez Skarb Pañstwa i Narodowy Bank
Polski oraz znaków akcyzy, na etapie ich projektowania i przygotowania do
produkcji, z wy³¹czeniem monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie. Informacje dotycz¹ce technologii produkcji znaków pieniê¿nych, znaków akcyzy
i papierów wartociowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub Narodowy
Bank Polski. Informacje dotycz¹ce technologii produkcji oraz szczegó³owych
sposobów zabezpieczeñ dokumentów to¿samoci, a tak¿e innych zabezpieczonych dokumentów wydawanych przez organy w³adzy publicznej. Decyzje
o skokowych zmianach kursu z³otego w stosunku do walut obcych (dewaluacja, rewaluacja) dokonywane przez Narodowy Bank Polski do czasu podania
ich do publicznej wiadomoci. Ponadto wysokoæ stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego  do czasu ich podania do publicznej wiadomoci47.
Grupa ta zawiera³a 59 pozycji; wy¿ej wymieniono jedynie kilka przyk³adowych.
Innymi s³owy, tajemnicê pañstwow¹ stanowi³a informacja, której ujawnienie nios³o ze sob¹ okrelony poziom zagro¿enia (który zreszt¹ musi byæ
istotny) dla dóbr chronionych przez ustawodawcê48. Natomiast tajemnicê
s³u¿bow¹ statuowa³a informacja niejawna, inna ni¿ tajemnica pañstwowa,
której nieuprawnione ujawnienie równie¿ mog³oby naraziæ okrelone dobra;
przy czym zamiast wyró¿nienia jej ratione materiae, pojawi³o siê kryterium
drogi lub okolicznoci jej uzyskania  w zwi¹zku z czynnociami s³u¿bowymi
albo wykonywaniem prac zleconych. W grê wchodzi³y zatem zarówno informacje znajduj¹ce siê w za³¹czniku nr 1, o czym by³a mowa wy¿ej, których
nieuprawnione ujawnienie nie powoduje zagro¿eñ stanowi¹cych warunek
uznania ich za tajemnicê pañstwow¹, jak i informacje, których tam nie
zamieszczono49.
W definicji tajemnicy pañstwowej, zawartej w art. 2 pkt 1 poprzedniej
ustawy o ochronie informacji niejawnych, wyliczenie podstawowych interesów Rzeczypospolitej mia³o charakter wy³¹cznie przyk³adowy. W pozosta³ym
zakresie nale¿a³o siêgn¹æ do treci art. 61 ust. 3 Konstytucji RP50. Z jednej
strony, konstytucyjnie usprawiedliwione mog³o byæ wprowadzenie klauzuli
47 Ibidem. Za³¹cznik nr 1 do cytowanej ustawy. Pkt II. Informacje niejawne oznaczone
klauzul¹ tajne ze wzglêdu na obronnoæ i bezpieczeñstwo pañstwa oraz porz¹dek publiczny.
48 T. Szewc, Informacje niejawne, Przegl¹d Prawa Publicznego, 2007, nr 12, s. 40.
49 Ibidem.
50 Por. przypis 38.
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tajnoci ze wzglêdu na potrzebê ochrony porz¹dku publicznego oraz wa¿nego
interesu gospodarczego pañstwa; z drugiej strony za, przyjêcie tajemnicy
pañstwowej zgodnie z ustaw¹ uzasadnione mog³o byæ jedynie zagro¿eniem
dla podstawowych interesów RP. Zwa¿yæ nale¿y, i¿ nie wszystkie interesy
pañstwa zwi¹zane z ochron¹ porz¹dku publicznego czy te¿ sfer¹ gospodarcz¹
maj¹ charakter podstawowy. Tak¹ cechê mo¿na przypisaæ wy³¹cznie najistotniejszym sporód nich, odnosz¹cym siê do podstawowych funkcji, jakie spe³niaæ musi organizacja pañstwowa. Wykaz rodzajów informacji ujêty wczeniej w za³¹czniku nr 1 nale¿a³o rozumieæ jako enumeratywne wyliczenie
tych rodzajów informacji, które potencjalnie mog³y stanowiæ tajemnicê pañstwow¹, o ile spe³nione by³y pozosta³e kryteria wynikaj¹ce z art. 2. Nadanie
klauzuli tajnoci rodzi³o okrelone konsekwencje normatywne, nie przes¹dza³o jednak¿e o tym, czy istotnie treæ owych dokumentów lub materia³ów
zawiera³ tajemnicê pañstwow¹ w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy51.
Zakres organów upowa¿nionych do ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej okrela³ art. 1 ust. 252, a by³y to cile okrelone podmioty. Jednak¿e
bezporednio do ochrony omawianych tajemnic obowi¹zani byli tak¿e kierownicy jednostek organizacyjnych53. Dotyczy³o to w szczególnoci wszystkich organów w³adzy publicznej, w tym organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego. Ustawa nie definiowa³a pojêcia kierownik
jednostki organizacyjnej. Dlatego zastosowanie mia³y przepisy okrelaj¹ce
byt prawny poszczególnych jednostek, np. urzêdów pañstwowych i samorz¹dowych, spó³ek prawa handlowego, przedsiêbiorstw pañstwowych, stowarzyszeñ54.
51 W. Wróbel, Prawnokarna ochrona tajemnicy pañstwowej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, nr 1, s. 121.
52 Art. 1 ust. 2. Przepisy ustawy maj¹ zastosowanie do:
1) organów w³adzy publicznej, w szczególnoci: a) Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, c) organów administracji rz¹dowej, d) organów jednostek samorz¹du terytorialnego, e) s¹dów i trybuna³ów, f)organów kontroli pañstwowej i ochrony prawa; 2) Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostek
organizacyjnych, zwanych dalej Si³ami Zbrojnymi, a tak¿e innych jednostek organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; 3) Narodowego Banku Polskiego i banków pañstwowych; 4) pañstwowych osób prawnych i innych
ni¿ wymienione w pkt 13 pañstwowych jednostek organizacyjnych; 5) przedsiêbiorców,
jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych, zamierzaj¹cych ubiegaæ siê, ubiegaj¹cych
siê o zawarcie lub wykonuj¹cych umowy zwi¹zane z dostêpem do informacji niejawnych
albo wykonuj¹cych na podstawie przepisów prawa zadania zwi¹zane z dostêpem do informacji niejawnych.
53 Art. 18 ust. 1. Za ochronê informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki
organizacyjnej, w której takie informacje s¹ wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub
przechowywane. 2. Kierownikowi jednostki organizacyjnej podlega bezporednio pe³nomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zwany dalej pe³nomocnikiem ochrony, który
odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2a. Kierownik jednostki organizacyjnej mo¿e powo³aæ zastêpcê pe³nomocnika ochrony.
54 M. i R. Taradejna, op. cit., s. 209. Zob. te¿: R. Kuciñski, Informacje niejawne w
bankowoci, szczególnie rozdzia³ 4 pt.: Informacje chronione tajemnic¹ pañstwow¹ i s³u¿bow¹, Warszawa 2000, s. 99 i n. D. Jêda, Ochrona informacji niejawnych. Nowe rozwi¹zania,
Warszawa 2005.
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Ustawodawca w art. 4 wprowadzi³ wyj¹tek od zasady ochrony tajemnicy
pañstwowej i s³u¿bowej55.
Ratio legis tego przepisu to przede wszystkim dobro postêpowania s¹dowego. Tajemnica pañstwowa i s³u¿bowa zasadniczo nie mia³a charakteru
bezwzglêdnego, a s¹dy mog³y z niej zwalniaæ. Art. 4 ust. 1 obowi¹zuj¹cej do
niedawna ustawy o ochronie informacji niejawnych, stanowi³ jednoczenie
odstêpstwo od ogólnej zasady wyra¿onej w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e tej¿e
ustawy, w tym znaczeniu, ¿e przepisy ustawy nie maj¹ zastosowania do
s¹dów i trybuna³ów w zakresie zasad zwalniania od obowi¹zku zachowania
tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, które obejmuj¹ nie tylko kwestie dotycz¹ce
tego, kiedy i kogo mo¿na zwolniæ od obowi¹zku zachowania tajemnicy, ale
tak¿e i to, kto tego mo¿e dokonywaæ, nie ró¿nicuj¹c w tym zakresie s¹dów
i sêdziów. Wczeniejsza ustawa o ochronie informacji niejawnych mia³a zastosowanie do s¹dów i trybuna³ów, nie jako do organów wymierzaj¹cych sprawiedliwoæ, lecz jako jednostek organizacyjnych, czyli poza zakresem orzekania.
Przez pojêcie zasad zwalniania od obowi¹zku zachowania tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej nale¿y rozumieæ nie tylko to, jakiego typu informacji
zwolnienie mo¿e dotyczyæ, a wiêc to, z czego mo¿na zwolniæ, ale tak¿e i podmiotu (organu), który tego zwolnienia mo¿e dokonaæ, czyli tego, kto to mo¿e
uczyniæ. Zwolnienie to obejmuje np. uprawnienie s¹du do zarz¹dzenia przedstawienia dokumentu zawieraj¹cego informacjê niejawn¹; zwolnienia dokonuje s¹d (sêdzia), a przy tym przepisy odrêbne w tym zakresie nie przewidywa³y
dodatkowych warunków (w szczególnoci nie wprowadza³y kryterium rêkojmi
zachowania tajemnicy), co oznacza³o, ¿e informacje niejawne mog³y byæ udostêpniane tylko osobom maj¹cym powiadczenie bezpieczeñstwa56.
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych by³a
niejednokrotnie nowelizowana. W okresie swego obowiazywania doczekala
sie 23 nowelizacji. Charakter tych zmian byl rozmaity: od zmian porzadkujacych, wynikajacych z nowelizacji badz uchwalania nowych ustaw  po zasadnicze zmiany merytoryczne samej ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Na prze³omie stycznia i lutego 2010 r. Rada Ministrów sporz¹dzi³a projekt nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych.
W uzasadnieniu nowelizacji do tej¿e ustawy Kancelaria Rady Ministrów
wskaza³a m.in. i¿ obowiazujaca od 10 lat ustawa o ochronie informacji
niejawnych pozwolila stworzyc wspólczesny system ochrony informacji nie55 Art. 4 ust. 1. Zasady zwalniania od obowi¹zku zachowania tajemnicy pañstwowej
i s³u¿bowej oraz sposób postêpowania z aktami spraw zawieraj¹cych tajemnicê pañstwow¹
i s³u¿bow¹ w postêpowaniu przed s¹dami i innymi organami okrelaj¹ przepisy odrêbnych
ustaw. 2. Je¿eli przepisy odrêbnych ustaw uprawniaj¹ organy, s³u¿by lub instytucje pañstwowe albo ich upowa¿nionych pracowników do dokonywania kontroli, a w szczególnoci
swobodnego dostêpu do pomieszczeñ i materia³ów, je¿eli jej zakres dotyczy informacji niejawnych, uprawnienia te s¹ realizowane z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.
56 S. Hoc, Glosa do uchwa³y SN z dnia 28 wrzenia 2000 r., III ZP 21/00, Przegl¹d
S¹dowy 2001, nr 10, s. 121. Zob. te¿: ten¿e, Problem stosowania wobec sêdziów ustawy
o ochronie informacji niejawnych, Pañstwo i Prawo 2000, nr 5, s. 6774.
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jawnych oraz odegrala istotna role w okresie akcesji Polski do Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego. Obecnie jednak wiele jej przepisów jest ju¿ przestarza³ych i niefunkcjonalnych. W ci¹gu mijaj¹cych 10 lat dokona³ siê ogromny
postêp technologiczny, zw³aszcza w zakresie rodków ³¹cznoci oraz systemów teleinformatycznych. Zawarte w ustawie i aktach wykonawczych rozwi¹zania dotycz¹ce zw³aszcza bezpieczeñstwa teleinformatycznego i fizycznego odstaj¹ od aktualnego poziomu technologicznego i nie s¹ dostosowane
do warunków i mo¿liwoci wspó³czesnej techniki. ( ) Objêcie przez Polskê
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. stawia przed polsk¹
administracj¹ pañstwow¹ szereg wyzwañ wymagaj¹cych podjêcia pilnych
kroków. Jednym z nich jest, postulowane od dawna przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, dostosowanie polskiego systemu ochrony informacji
niejawnych do regu³ i praktyki obowi¹zuj¹cej w instytucjach Unii Europejskiej i w innych krajach cz³onkowskich. Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przewidywaæ, ¿e brak zmiany przepisów dotycz¹cych ochrony informacji niejawnych istotnie utrudni³by, a w wielu przypadkach wrêcz
uniemo¿liwi³ realizacjê zadañ zwi¹zanych z prezydencj¹. Dotyczy to szczególnie mo¿liwoci znacznie bardziej elastycznego traktowania zasad ochrony
informacji o niskich klauzulach tajnoci, co w strukturach unijnych umo¿liwia szybkie, bie¿¹ce wykorzystywanie tych informacji w pracy grup roboczych oraz ich sprawne przekazywanie i przetwarzanie w systemach teleinformatycznych. System ochrony informacji niejawnych w Polsce wymaga
zatem reform bardzo daleko id¹cych, co uzasadnia koniecznoæ podjêcia pracy nad now¹ ustaw¹, a nie nad kolejn¹ nowelizacj¹. Nale¿y te¿ wzi¹æ pod
uwagê zakres dokonanych w ustawie do tej pory zmian  jedna tylko z kilkunastu nowelizacji wprowadzona w 2005 r. objê³a blisko jedn¹ trzeci¹ artyku³ów. Bior¹c pod uwagê zarówno iloæ, jak i zakres zmian poczynionych dotychczas w ustawie o ochronie informacji niejawnych  zasadnie mo¿na
domniemywaæ, ¿e kolejna nowela tej ustawy przyczyni³aby siê do powstania
aktu prawnego o charakterze kompilacyjnym. Mog³aby ona pog³êbiæ niejasnoci i niespójnoci systemowe pojawiaj¹ce siê ju¿ obecnie w jej treci i nie
poprawi³aby jakoci prawa normuj¹cego ochronê informacji niejawnych
w Rzeczypospolitej Polskiej57.
Pomys³odawca projektu, Kancelaria Rady Ministrów, oceniaj¹c skutki
wejcia w ¿ycie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych wskaza³a, co
nastêpuje: Celem regulacji jest wprowadzenie kompleksowych, spójnych
i konsekwentnych oraz ³atwych do stosowania w praktyce regulacji dotycz¹cych ochrony informacji niejawnych. Wydanie przepisów zmieniaj¹cych dotychczasowy stan prawny wynika z koniecznoci:
1) wprowadzenia mechanizmów efektywnociowych do systemu ochrony
informacji niejawnych, w tym zarz¹dzania ryzykiem,

57 Dane za stron¹ internetow¹ Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów: <http://bip.kprm.gov.pl/g2/2009_07/1014_fileot.pdf>.
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2) unowoczenienia i dostosowania systemu ochrony informacji niejawnych do warunków nowoczesnych technologii,
3) dostosowania regulacji do zmieniaj¹cych siê standardów w NATO
i Unii Europejskiej, okrelonych w przepisach reguluj¹cych postêpowanie
z informacjami niejawnymi wymienianymi w ramach wspó³pracy z NATO
i UE, a tak¿e do analogicznych zasad obowi¹zuj¹cych w wewnêtrznych przepisach innych krajów cz³onkowskich (nie istniej¹ natomiast przepisy UE
harmonizuj¹ce ochronê informacji niejawnych w poszczególnych krajach,
gdy¿ ta sfera pozostaje w wy³¹cznej kompetencji suwerennych pañstw),
4) usuniêcia luk, niejasnoci i niespójnoci systemowych oraz uproszczenia obowi¹zuj¹cego prawa.
Koniecznoæ opracowania nowego aktu prawnego wynika przede wszystkim z potrzeb praktyki, poniewa¿ stosowanie obowi¹zuj¹cej ustawy sprawia
trudnoci, w tym rodzi w¹tpliwoci interpretacyjne, oraz z potrzeby poprawy
efektywnoci systemu ochrony informacji niejawnych58.
Na gruncie tych¿e postulatów w dniu 5 sierpnia 2010 r. Sejm uchwali³
now¹ ustawê o ochronie informacji niejawnych. Ustawa ta zosta³a og³oszona
w Dzienniku Ustaw w dniu 1 padziernika 2010 r., a wesz³a w ¿ycie z dniem
2 stycznia 2011 r.59
Na posiedzeniu sejmu w dniu 24 czerwca 2010 r. zosta³ przeg³osowany
ostateczny projekt ustawy rz¹dowej, a mianowicie: ogó³em g³osowa³o
 405 pos³ów, za  263, przeciw  142, wstrzyma³o siê  0 nie g³osowa³o
 55. Przeciwko projektowi ustawy g³osowali w zdecydowanej wiêkszoci
pos³owie Prawa i Sprawiedliwoci (przeciw by³o 137 pos³ów tej partii)60.
Senat przyj¹³ projekt ustawy, natomiast po dalszych pracach w komisjach
sejmowych, w dniu 30 sierpnia 2010 r. prezydent Bronis³aw Komorowski
podpisa³ ustawê.
Szczegó³owy zakres przedmiotowy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. zosta³ okrelony w art. 161 . Przepis ten statuuje pojêcie informacje niejawne,
58 Por. Ocena skutków regulacji, stanowi¹ca czêæ uzasadnienia projektu ustawy, cyt.
za: System Informacji Elektronicznej LEX 2010.
59 Dz. U. Nr 182, poz. 1228. Odroczone vacatio legis ma art. 131, który wejdzie w ¿ycie
w dniu 1 stycznia 2013 r. (por. art. 191 nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych).
60 Posiedzenie Sejmu nr 69, g³osowanie nr 31; dane za stron¹ internetow¹ Sejmu RP
(www.sejm.gov.pl), adres szczegó³owy: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&69&31.
61 Art. 1 ust. 1. Ustawa okrela zasady ochrony informacji, których nieuprawnione
ujawnienie spowodowa³oby lub mog³oby spowodowaæ szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej
albo by³oby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, tak¿e w trakcie ich opracowywania oraz niezale¿nie od formy i sposobu ich wyra¿ania, zwanych dalej informacjami
niejawnymi, to jest zasady:
1) klasyfikowania informacji niejawnych;
2) organizowania ochrony informacji niejawnych;
3) przetwarzania informacji niejawnych;
4) postêpowania sprawdzaj¹cego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objêta
daje rêkojmiê zachowania tajemnicy, zwanego dalej odpowiednio postêpowaniem sprawdzaj¹cym lub kontrolnym postêpowaniem sprawdzaj¹cym;
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a s¹ to informacje których nieuprawnione ujawnienie spowodowa³oby lub
mog³oby spowodowaæ szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo by³oby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne.
Jak widaæ, zapis ten jest bardzo szeroki. Z jednej strony definicja ta
pozwala na subsumcjê wielu stanów faktycznych, natomiast z drugiej strony,
trudno jest na jego przyk³adzie wskazaæ, jaka konkretnie sytuacja na pewno
wyczerpa³aby dyspozycjê tego przepisu.
Ustawa nie definiuje ju¿ pojêcia tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej,
ustawodawca pozostawi³ jedynie klauzule: cile tajne 62 , tajne 63 ,

5) postêpowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiêbiorca nim objêty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej postêpowaniem bezpieczeñstwa przemys³owego;
6) organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
7) ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
8) stosowania rodków bezpieczeñstwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.
62 Art. 5 ust. 1. Informacjom niejawnym nadaje siê klauzulê cile tajne, je¿eli ich
nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyj¹tkowo powa¿n¹ szkodê dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, ¿e:
1) zagrozi niepodleg³oci, suwerennoci lub integralnoci terytorialnej Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) zagrozi bezpieczeñstwu wewnêtrznemu lub porz¹dkowi konstytucyjnemu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zagrozi sojuszom lub pozycji miêdzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej;
4) os³abi gotowoæ obronn¹ Rzeczypospolitej Polskiej;
5) doprowadzi lub mo¿e doprowadziæ do identyfikacji funkcjonariuszy, ¿o³nierzy lub
pracowników s³u¿b odpowiedzialnych za realizacjê zadañ wywiadu lub kontrwywiadu, którzy wykonuj¹ czynnoci operacyjno-rozpoznawcze, je¿eli zagrozi to bezpieczeñstwu wykonywanych czynnoci lub mo¿e doprowadziæ do identyfikacji osób udzielaj¹cych im pomocy
w tym zakresie;
6) zagrozi lub mo¿e zagroziæ ¿yciu lub zdrowiu funkcjonariuszy, ¿o³nierzy lub pracowników, którzy wykonuj¹ czynnoci operacyjno-rozpoznawcze, lub osób udzielaj¹cych im pomocy w tym zakresie;
7) zagrozi lub mo¿e zagroziæ ¿yciu lub zdrowiu wiadków koronnych lub osób dla nich
najbli¿szych albo wiadków, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
 Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pón. zm.5)), lub osób dla nich
najbli¿szych.
63 Art. 5 ust. 2. Informacjom niejawnym nadaje siê klauzulê tajne, je¿eli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje powa¿n¹ szkodê dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, ¿e:
1) uniemo¿liwi realizacjê zadañ zwi¹zanych z ochron¹ suwerennoci lub porz¹dku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pogorszy stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi pañstwami lub organizacjami
miêdzynarodowymi;
3) zak³óci przygotowania obronne pañstwa lub funkcjonowanie Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4) utrudni wykonywanie czynnoci operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w celu
zapewnienia bezpieczeñstwa pañstwa lub cigania sprawców zbrodni przez s³u¿by lub instytucje do tego uprawnione;
5) w istotny sposób zak³óci funkcjonowanie organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci;
6) przyniesie stratê znacznych rozmiarów w interesach ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
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poufne64  i zastrze¿one65 . Natomiast art. 4 nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych wskazuje, komu mo¿na udzielaæ informacji o charakterze
niejawnym66.
W myl zasady, co za co, znika z ustawy katalog informacji, które
mog¹ stanowiæ wiedzê tajn¹ i cile tajn¹. Mo¿na wiêc ka¿d¹ informacjê
zastrzec i zaopatrzyæ w klauzulê tajnoci, bez t³umaczenia dlaczego. Jak
wskaza³ Jan Bry³owski, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mened¿erów Bezpieczeñstwa, wprowadzono jednak istotne zabezpieczenie przed
nadmiernym utajnianiem. Ka¿dy, kto uwa¿a, ¿e status tajnoci ³amie jego
prawo do informacji, bêdzie móg³ zaskar¿yæ tak¹ klauzulê. Do tej pory takiej
mo¿liwoci nie by³o. Intencj¹ ustawodawcy by³o ograniczenie informacji
klauzulowanych i skupienie siê na rzeczywistych zagro¿eniach dla obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa67.
Rz¹d, uzasadniaj¹c nowe brzmienie ustawy o ochronie informacji niejawnych, zdecydowanie i wiadomie zrezygnowa³ z definiowania pojêæ tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej.
Wskazywano m.in., i¿ istot¹ projektu nowej ustawy jest takie unormowanie systemu ochrony, aby by³ on maksymalnie efektywny w sferze krajowej
i zagranicznej. Wskazano i¿: dwustopniowy system definiowania informacji
64 Art. 5 ust. 3. Informacjom niejawnym nadaje siê klauzulê poufne, je¿eli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodê dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, ¿e:
1) utrudni prowadzenie bie¿¹cej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) utrudni realizacjê przedsiêwziêæ obronnych lub negatywnie wp³ynie na zdolnoæ bojow¹ Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zak³óci porz¹dek publiczny lub zagrozi bezpieczeñstwu obywateli;
4) utrudni wykonywanie zadañ s³u¿bom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronê
bezpieczeñstwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
5) utrudni wykonywanie zadañ s³u¿bom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronê
porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa obywateli lub ciganie sprawców przestêpstw i przestêpstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwoci;
6) zagrozi stabilnoci systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wp³ynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.
65 Art. 5 ust. 4. Informacjom niejawnym nadaje siê klauzulê zastrze¿one, je¿eli nie
nadano im wy¿szej klauzuli tajnoci, a ich nieuprawnione ujawnienie mo¿e mieæ szkodliwy
wp³yw na wykonywanie przez organy w³adzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne
zadañ w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeñstwa publicznego,
przestrzegania praw i wolnoci obywateli, wymiaru sprawiedliwoci albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
66 Art. 4 ust. 1. Informacje niejawne mog¹ byæ udostêpnione wy³¹cznie osobie daj¹cej
rêkojmiê zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbêdnym do wykonywania przez ni¹
pracy lub pe³nienia s³u¿by na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynnoci zleconych.
2. Zasady zwalniania od obowi¹zku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych
oraz sposób postêpowania z aktami spraw zawieraj¹cymi informacje niejawne w postêpowaniu przed s¹dami i innymi organami okrelaj¹ przepisy odrêbnych ustaw.
3. Je¿eli przepisy odrêbnych ustaw uprawniaj¹ organy, s³u¿by lub instytucje albo ich
upowa¿nionych pracowników do dokonywania kontroli, w szczególnoci do swobodnego dostêpu do pomieszczeñ i materia³ów, a jej zakres dotyczy informacji niejawnych, uprawnienia te s¹ realizowane z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.
67 P. Pytlakowski, Gêba na k³ódkê, Polityka, nr 45 (2781), 6 listopada 2010 r., s. 36.
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niejawnych i rozdête, a w praktyce ca³kowicie lekcewa¿one wykazy zawarte
w za³¹czniku do ustawy, tylko pog³êbiaj¹ chaos. Wynika st¹d m. in. potrzeba
rezygnacji z podzia³u informacji niejawnych na tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ (nieobowi¹zuj¹cego w takiej postaci w ¿adnym kraju NATO lub Unii
Europejskiej); dziesiêcioletnia praktyka funkcjonowania tego podzia³u wskazuje, ¿e jest on sztuczny i nie ma wiêkszego sensu praktycznego. Kolejnym
jakociowym za³o¿eniem merytorycznym jest odejcie od rozbudowanych formalnych wykazów informacji niejawnych na rzecz jednoznacznego zobowi¹zania wytwórców informacji do kierowania siê nowymi definicjami poszczególnych klauzul. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zawieranie w ustawie wykazu
informacji niejawnych nie jest standardowym rozwi¹zaniem w pañstwach
o d³ugiej tradycji demokratycznej, a w wielu z nich ograniczono siê do sformu³owania w przepisach krótkich definicji poszczególnych klauzul68.
W niniejszym opracowaniu nie sposób omówiæ dok³adnie ca³ej nowej
ustawy o ochronie informacji niejawnych. Ustawa oprócz przepisów ogólnych, zmieniaj¹cych, przejciowych i koñcowych, zawiera tak¿e: przepisy
reguluj¹ce sposób klasyfikowania informacji niejawnych, statuuje organizacjê ochrony informacji niejawnych, omawia szkolenie w zakresie ochrony
tych informacji oraz bezpieczeñstwo osobowe. Nadto, ustawa ta reguluje
postêpowanie odwo³awcze i skargowe jak te¿ wznowienie postêpowania, zajmuje siê dzia³aniem kancelarii tajnych oraz rodkami bezpieczeñstwa fizycznego. Omawia bezpieczeñstwo teleinformatyczne, przemys³owe oraz porusza
kwestie ewidencji i udostêpniania danych oraz okazywania akt postêpowañ
sprawdzaj¹cych. Ustawodawca wprowadzi³ jeden za³¹cznik, a mianowicie
wzór ankiety bezpieczeñstwa osobowego.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. jest aktem
nowym, a co za tym idzie nie doczeka³a siê jeszcze obszernego opracowania
judykatury i nauki prawa, niemiej jednak w kontekcie wczeniejszej ustawy
o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. poczyniono wiele
istotnych zmian, które bêd¹ musia³y znaleæ zastosowanie w praktyce.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania na temat tajemnicy pañstwowej na tle przemian ustrojowych w Polsce, zauwa¿yæ nale¿y, i¿ na przestrzeni ostatnich
dziesiêcioleci przepisy prawne i akty normatywne reguluj¹ce to zagadnienie
ulega³y czêstym zmianom i nowelizacjom. Tak¿e stosunek najwa¿niejszych
organów pañstwa do problematyki tajemnicy zmienia³ siê wraz zaistnia³ymi
przemianami ustrojowymi. Niemniej jednak, podkreliæ wypada, i¿ tajemnica pañstwowa od pocz¹tku istnienia niepodleg³ej Polski stanowi³a i nadal
stanowi dobro chronione, bezporednio zwi¹zane z bezpieczeñstwem pañstwa, co rzutuje na jej du¿¹ rangê.
Trudny czas II wojny wiatowej uwydatni³ koniecznoæ stosowania szczególnych i zaostrzonych przepisów chroni¹cych tajemnicê pañstwow¹. Taka
68 Por. uzasadnienia projektu ustawy, cyt. za: System Informacji Elektronicznej LEX
2010, dostêpny jest on tak¿e na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów <www.bip.kprm.gov.pl>.
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sytuacja by³a zrozumia³a w momencie ataku wojsk pañstw ociennych na
Rzeczpospolit¹. Wszelkie ewentualne naruszenia tajemnicy pañstwowej
(zwi¹zane choæby ze szpiegostwem na rzecz wroga), os³abia³o obronnoæ walcz¹cej ojczyzny. Okres powojenny natomiast przyniós³ ewidentny brak zaufania pañstwa do obywatela, wzmo¿on¹ kontrolê i ingerencjê w wolnoci obywatelskie oraz rygorystyczne podejcie do informacji chronionych.
Okres po odzyskaniu pe³nej wolnoci, zapocz¹tkowany ju¿ 4 czerwca
1989 r. wyborami do Sejmu i Senatu, przyniós³ w konsekwencji koniecznoæ
zmian ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy pañstwowej
i s³u¿bowej. Zmiany te uzasadnione by³y wol¹ wst¹pienia Polski do struktur
NATO i, w dalszej mierze, rozpoczêciem starañ o akcesjê do Unii Europejskiej.
W tym miejscu autor stara³ siê wykazaæ, jak bardzo tematyka ochrony
tajemnicy pañstwowej by³a uzale¿niona od sytuacji politycznej i nastrojów
spo³ecznych. Widaæ to bardzo wyranie w dobie rzeczywistoci pokomunistycznej, kiedy lata 90., bêd¹ce okresem wielu przemian i rodz¹cej siê demokracji, przynios³y tak¿e czas sporów i walki miêdzypartyjnej. Ta sytuacja
spowodowa³a, ¿e obowi¹zuj¹c¹ do dnia 1 stycznia 2011 r. ustawê o ochronie
informacji niejawnych uchwalono z inicjatywy rz¹du Jerzego Buzka dopiero
w dniu 22 stycznia 1999 r.
W kontekcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r. oraz
postulatu dostosowania polskiego systemu ochrony informacji niejawnych do
regu³ i praktyki obowi¹zuj¹cej w instytucjach Wspólnoty i w krajach cz³onkowskich w 2010 r., przyjêto i uchwalono rz¹dowy projekt nowej ustawy
o ochronie informacji niejawnych, który wszed³ w ¿ycie w dniu 2 stycznia
2011 r. Autor pokrótce omówi³ przyczyny wprowadzonych zmian, jak i najistotniejsze regulacje prawne.
W ocenie autora niniejszego opracowania, podkrelenia wymaga koniecznoæ ci¹g³ego podejmowania przez pañstwo dalszych kroków w celu zwiêkszenia transparentnoci w³adz publicznych. W ramach obecnoci Polski
w Unii Europejskiej, NATO, jak te¿ ratyfikowania Konwencji o ochronie
praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, ka¿dy obywatel powinien mieæ
szersz¹ i ogólnodostêpn¹ mo¿liwoæ otrzymywania informacji dotycz¹cej sfery ¿ycia publicznego pañstwa. Organy administracji publicznej winny uczyniæ wszystko, aby jawnoæ pañstwa i transparentnoæ dzia³añ jego najwa¿niejszych organów nie by³y tylko truizmem.
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STATE SECRET IN RELATION TO SYSTEMIC CHANGES
IN POLAND
Key words: secret, state secret, political transformations, political and historical context,
classified Information.
Summary
The necessity of state secrets protection was directly connected with state activity, not
only on military area, but also on political, economic and educational ones.
For a long time, an extremely important element of national policy was, on the one hand,
maintaining the secrecy of certain messages, that may have an impact on defense or national
security; on the other, striving to obtain important information about the activities of other,
sometimes hostile countries. That is why, the state secret is a protected interest, directly
related to the security of the country and it has repeatedly been the subject of interest of the
Polish legislator.
In the thesis State secret in relation to systemic changes in Poland, the author had
focused on the characteristics of the protection of state secrets legislation in Poland during the
twentieth century. This period was extremely important for the Republic of Poland, and very
rich in a number of important historical events. Historical and the political context was often
the cause of changes in regulations related to the protection of state secrets. Politics, social
attitudes, history and events (often beyond the control of the nation) developed various concepts of this kind of secret, as well as the legislators attitude to the issue.
In the mentioned above thesis, author quoted and briefly discussed the legislative acts
which regulate the state secret in relation to political and historical changes in Poland.
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Koncepcja uprzywilejowanego kombatanta
w stosunku do dziecka bior¹cego bezporedni
udzia³ w dzia³aniach wojennych
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Punktem wyjcia do rozwa¿añ na temat statusu prawnego dziecka
w konflikcie zbrojnym winno byæ odniesienie siê do zasad etycznych le¿¹cych
u podstaw prowadzenia dzia³añ zbrojnych, w szczególnoci chodzi o próbê
odpowiedzi na pytanie, kiedy mamy do czynienia z wojn¹ sprawiedliw¹ i czy
w ogóle co takiego jak wojna sprawiedliwa istnieje.
Nie jest to pytanie bezzasadne, bowiem gdy wzi¹æ pod uwagê ca³okszta³t
unormowañ prawa humanitarnego, a zw³aszcza ograniczenia w metodach i sposobach prowadzenia dzia³añ zbrojnych, zupe³nie s³uszny jest wniosek, i¿ to
perspektywy etyki i moralnoci mia³y decyduj¹cy wp³yw na kszta³towanie siê
systemu ochrony praw cz³owieka w sytuacji konfliktu zbrojnego, przede wszystkim w odniesieniu do jednostek wymagaj¹cych szczególnej troski i ochrony.
Etyka konfliktu zbrojnego prowadzi do za³o¿enia, i¿ sytuacja, w której
dochodzi do cierpienia i krzywdy ludzkiej w tak ogromnej skali, musi w istocie
podlegaæ ocenie moralnej. Co prawda postulat, a¿eby tylko wzglêdy moralne,
a nie dorane interesy takich czy innych podmiotów prawa miêdzynarodowego
kszta³towa³y system prawa miêdzynarodowego wydaje siê byæ nierealny do
zrealizowania i doæ iluzoryczny, jednak¿e nie mo¿na wykluczyæ ca³kowicie
oparcia sytemu norm prawnych o prosty i obiektywny podzia³ na to, co jest
dobre (dopuszczalne) i na to, co jest z³e (zabronione przez prawo).1
1 Podobny pogl¹d reprezentuj¹: T. ¯uradzki, T. Kuniñski, [w:] T. ¯uradzki, T. Kuniñski, Etyka wojny. Antologia tekstów, s. 7. Zdaniem autorów aktualnie obowi¹zuj¹ce porozumienia miêdzynarodowe, reguluj¹ce dopuszczalnoæ wojny i interwencji zbrojnej lub ustalaj¹ce regu³y prowadzenia konfliktów zbrojnych, s¹ nie tylko umowami przyjêtymi dla
wygody ich stron, lecz tak¿e opieraj¹ siê na naszych g³êboko zakorzenionych intuicjach
moralnych, które dotycz¹ usprawiedliwienia stosowania przemocy wobec innych ludzi.
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Teoria wojny sprawiedliwej w odniesieniu do ius in bello generalnie
opiera siê na okreleniu regu³ i sposobów prowadzenia dzia³añ zbrojnych
tak, aby do minimum ograniczyæ cierpienie osób zagro¿onych przez konflikt,
a tak¿e skierowaæ operacje wojskowe tylko przeciwko celom wojskowym.
Trafnie zauwa¿a Jan Sandorski, i¿: prawo humanitarne  ze wzglêdu na
fakt, ¿e jest wykonywane w szczególnych warunkach, w których wewnêtrzna
i miêdzynarodowa kontrola przestrzegania jest bardzo utrudniona  stara siê
byæ nader pragmatyczne i maksymalnie samowykonalne.2
St¹d te¿ system prawa humanitarnego cechuje bardzo wyrane uszczegó³owienie norm prawnych, dotycz¹cych ochrony praw cz³owieka. Adresatem
tych norm nie jest ju¿ zazwyczaj podmiot powszechny  ka¿da osoba, ale
podmioty potencjalnie nara¿one na stanie siê bezporedni¹ ofiar¹ dzia³añ
zbrojnych: ranni i chorzy, rozbitkowie, jeñcy wojenni, kobiety i dzieci,
osoby cywilne czy te¿ dzieci do lat 153
Z punktu widzenia zagadnienia dzieci jako adresatów norm prawa humanitarnego, nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ mimo ujêcia okrelonych
kategorii dzieci w kontekcie podmiotów chronionych, ¿adna z czterech konwencji genewskich z 1949 r. nie zawiera klauzuli generalnej, nakazuj¹cej
uznaæ dziecko za podmiot szczególnej troski.4 Taka regu³a zosta³a unormowana wiele lat póniej w art. 77 I Protoko³u dodatkowego do konwencji
genewskich.5
Specyfika norm prawnych przejawia siê tak¿e w ich charakterystycznym
rozbudowaniu. W porównaniu do unormowañ z dziedziny praw cz³owieka
w sytuacji pokoju, prawo humanitarne znacznie wiêksz¹ wagê przywi¹zuje
do kwestii rzeczywistego przestrzegania tych norm i odpowiedzialnoci w
przypadku niezachowania siê zgodnie z ich dyspozycj¹. Sankcje bowiem nie
s¹ skierowane tylko i wy³¹cznie do pañstw, które ratyfikowa³y dan¹ umowê
miêdzynarodow¹, lecz odpowiedzialnoæ za zbrodnie wojenne i przestêpstwa
2 J. Sandorski, Czy art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka gwarantuje nale¿yt¹ ochronê
dziecka w trakcie konfliktu zbrojnego?, [w:] Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wyk³adnia, Red. T. Smyczyñski, Poznañ 1999, 309.
3 Dzieci do lat 15 s¹ adresatami art. 23 IV konwencji, który nawi¹zuje do godnego
poziomu ¿ycia tak¿e w czasie dzia³añ wojennych, a tak¿e art. 14, na mocy którego strony
w konflikcie mog¹ tworzyæ punkty sanitarne do ochrony miêdzy innymi dzieci przed skutkami wojny, w art. 50 IV konwencji genewskiej wyró¿nione s¹ dzieci osierocone lub
od³¹czone od rodziców na skutek wojny, które podlegaj¹ opiece mocarstwa okupacyjnego
w przypadku, gdy miejscowe instytucje s¹ nieodpowiednie; art. 51 IV konwencji genewskiej
gwarantuje dzieciom, które nie ukoñczy³y 18 lat wolnoæ od pracy przymusowej. Szczególna kategori¹ dzieci podlegaj¹cych ochronie, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê, jest wskazanie
na osoby nieletnie. Stanowi o tym art. 76 IV konwencji, który mówi o zapewnieniu specjalnych warunków odbywania kary pozbawienia wolnoci dla osób nieletnich.
4 Nawi¹zuj¹c do powy¿szego przypisu i ujêcia podmiotu ochronnego w okrelone kategorie dzieci podlegaj¹cych ochronie, chodzi tu g³ównie o IV Konwencjê genewsk¹ o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 12 sierpnia 1949 r. Tekst Konwencji znajduje siê
[w:] M. Flemming, Miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa 2003, s. 313 i n.
5 Tekst dokumentu znajduje siê [w:] M. Flemming, op. cit., s. 389.
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pope³nione w zwi¹zku i w trakcie trwania konfliktu zbrojnego ponosz¹ dowódcy, w³adze wojskowe czy te¿ osoby bezporednio odpowiedzialne za dokonanie czynu zabronionego.
Ponadto, niew¹tpliwa trudnoæ w zapewnieniu skutecznoci prawa humanitarnego wymusza niejako ow¹ koniecznoæ rozbudowania i uszczegó³owienia norm prawnych. Zwróæmy uwagê, i¿ w warunkach konfliktu zbrojnego niewystarczaj¹ce jest wprowadzenie li tylko ogólnego zakazu stosowania
tortur, nieludzkiego, poni¿aj¹cego traktowania i karania (który to zakaz jako
norma ius cogens ma oczywicie charakter absolutny, niederogowalny i rozci¹ga siê na sytuacje wojny), ale z punktu widzenia pe³nej ochrony praw
cz³owieka w niezwykle trudnych warunkach dzia³añ zbrojnych, gdzie czêsto
zawodz¹ krajowe i miêdzynarodowe mechanizmy kontrolne, niezbêdne jest,
a¿eby rozbiæ tê normê w odniesieniu do konkretnych sytuacji, które mog¹
wi¹zaæ siê potencjalnie z nara¿eniem danej osoby w³anie na tortury, nieludzkie b¹d poni¿aj¹ce karanie i traktowanie. Z tych¿e wzglêdów prawo
humanitarne szczegó³owo normuje przyk³adowe kwestie postêpowania z rannymi, chorymi, jeñcami wojennymi, ochronê ludnoci znajduj¹cej siê w strefie zneutralizowanej, itp.
Zwa¿yæ nale¿y, i¿ g³ównym celem unormowañ miêdzynarodowego prawa
humanitarnego jest szeroko pojête z³agodzenie okrucieñstw wojny. Z tego te¿
wzglêdu elementarnego znaczenia nabiera za³o¿enie, ¿e skoro wojna (co do
zasady) jest stosunkiem miêdzy pañstwami, a nie miêdzy ludnoci¹ walcz¹cych ze sob¹ pañstw, to dzia³ania wojenne powinny byæ skierowane przeciwko si³om zbrojnym przeciwnika. Ludnoæ cywilna, pojedyncze osoby cywilne
oraz dobra kultury nie mog¹ byæ celem ataku.6
Zasada rozró¿niania jest  obok zasady humanitaryzmu, zasady koniecznoci wojskowej oraz zasady proporcjonalnoci rodków i metod prowadzenia
dzia³añ zbrojnych  jedn¹ z podstawowych zasad prowadzenia dzia³añ zbrojnych, zarówno je¿eli chodzi o wojnê na l¹dzie, jak równie¿ dzia³ania prowadzone na morzu i w powietrzu. Pozwala ona wyznaczyæ pewien obszar
ochronny, bowiem w uproszczeniu mo¿emy przyj¹æ, i¿ zgodnie z zasad¹ rozró¿niania dopuszczalne jest atakowanie celów wojskowych, natomiast zabroniony jest atak na cele cywilne.7
Z punktu widzenia w³aciwej interpretacji i przestrzegania zasady rozró¿niania niezwykle istotna okaza³a siê koniecznoæ zdefiniowania pojêcia
ludnoæ cywilna.
6 Szerokie omówienie zagadnienia norm prawa humanitarnego oraz zasad, na których opiera siê konflikt zbrojny znajduje siê m.in., [w:] H. P. Grasser, Miêdzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie, Instytut Henry Dunant 1993, Polski Czerwony Krzy¿ 1997, s. 17 i n.
7 Por. Umiêdzynarodowiony konflikt wewnêtrzny, Red) J. Paw³owski, A. Ciupiñski,
Warszawa 2001, s. 212 i n. Autorzy szczegó³owo omawiaj¹ zagadnienie zasad prawa konfliktów zbrojnych w procesie organizowania i prowadzenia walki zbrojnej. W ramach zasady rozró¿niania zwracaj¹ uwagê na fakt, i¿ aby mo¿na by³o uznaæ cel za wojskowy, musi
on spe³niaæ dwa warunki: cel musi mieæ charakter wojskowy b¹d to ze wzglêdu na sw¹
naturê lub funkcjê spe³nian¹ w chwili ataku; atak musi mieæ uzasadnienie jako wsparcie
wojennego wysi³ku strony atakuj¹cej. Tak wiêc cele wojskowe to m.in. si³y zbrojne.
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Filozoficzno-etyczny podzia³ na walcz¹cych i niewalcz¹cych nie znalaz³ odzwierciedlenia w praktyce, bowiem w niemal ka¿dym konflikcie zbrojnym w sk³ad si³ zbrojnych mog¹ wchodziæ osoby niewalcz¹ce, ale pe³ni¹ce
okrelon¹ rolê w si³ach zbrojnych, s³u¿¹cych realizacji celu wojskowego.
Zagadnienie to stricte dotyczy problemu udzia³u dziecka w dzia³aniach wojennych.
Opublikowany w 1996 r. przez by³¹ minister edukacji Mozambiku Gracê
Machel raport Wp³yw konfliktów zbrojnych na dzieci8 ukazuje w sposób przera¿aj¹cy i bolenie okrutny skalê zjawiska udzia³u dzieci w dzia³aniach wojennych oraz problem wcielania dzieci do oddzia³ów zbrojnych w konfliktach
wspó³czesnych, tocz¹cych siê po II wojnie wiatowej.9
Z raportu wy³ania siê obraz konfliktów (m.in. Republika Konga, lata
19981999, Sierra Leone, lata 19911999, Uganda, gdzie konflikt trwa od
niemal¿e 20 lat, Sudan), gdzie dzieci stanowi¹ istotn¹ czêæ si³ zbrojnych,
bêd¹c przymusowo wcielone do oddzia³ów. Wykorzystywane s¹ do ró¿nych
dzia³añ bojowych, do rozminowywania terenów, nierzadko jako ¿ywe tarcze
lub w celach seksualnych. Dzieci ponadto s¹ ³atwym podmiotem do manipulacji, pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych zatracaj¹ podstawowe instynkty,
pozwalaj¹ce im na przestrzeganie choæby minimalnego standardu zasad moralnych.10
Uznaj¹c zatem za bezsprzeczny fakt, i¿ dziecko w konflikcie zbrojnym
mo¿e wystêpowaæ niejako w dwojakiej roli: albo nie jest bezporednio zaanga¿owane w konflikt i stanowi czêæ ludnoci cywilnej albo pe³ni okrelon¹
funkcjê w si³ach zbrojnych, konieczne staje siê prawnomaterialne rozró¿nienie statusu dziecka  substratu ludnoci cywilnej oraz dziecka  cz³onka si³
zbrojnych.
Pojêcie ludnoci cywilnej zosta³o zdefiniowane w art. 50 Protoko³u dodatkowego do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotycz¹cego ochrony ofiar miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych, przyjêtego w Genewie
dnia 8 czerwca 1977 r. (I Protokó³ dodatkowy)11 Za ludnoæ cywiln¹ bêdziemy
zatem uwa¿aæ ka¿d¹ osobê nie nale¿¹c¹ do si³ zbrojnych oraz nie bêd¹c¹
jeñcem wojennym; obejmuje ono swym zasiêgiem wszystkie osoby cywilne.
Co istotne, obecnoæ wród ludnoci cywilnej pojedynczych osób nie odpowiadaj¹cych okreleniu osoby cywilnej nie pozbawia tej ludnoci jej cywilnego
charakteru.
Art. 51 I Protoko³u dodatkowego wype³ni³ istniej¹c¹ lukê w prawie miêdzynarodowym i uregulowa³ zasadê rozró¿niania jako podstawow¹ klauzulê,
8 Raport zosta³ sporz¹dzony w nastêpstwie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 48/157
z 1993 r. pt. Ochrona dzieci dotkniêtych przez konflikty zbrojne.
9 UN, UNICEF, Report of Graca Machel, Impact of Armed Conflict on Children,
26.08.1996 r., A/51/306.
10 Szersze omówienie zagadnienia udzia³u dzieci we wspó³czesnych konfliktach zbrojnych, [w:] G. Micha³owska, Problemy ochrony praw cz³owieka w Afryce, Warszawa 2008,
s. 394 i n.
11 M. Flemming, op cit., s. 361 i n.
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maj¹c¹ zapewniæ ochronê ludnoci cywilnej. Kluczowym unormowaniem jest
wprowadzenie ogólnego zakazu ataków na ludnoæ cywiln¹ jako tak¹ oraz na
osoby cywilne. Zabronione s¹ równie¿ ataki bez rozró¿niania, które to pojêcie
obejmuje swym zasiêgiem m.in. ataki, które nie s¹ skierowane przeciwko
okrelonemu celowi wojskowemu.12
Niezmiernie istotna jest wyk³adnia przepisów Protoko³ów dodatkowych
w kontekcie innych aktów miêdzynarodowego prawa humanitarnego. Podkreliæ bowiem nale¿y, i¿ prawo humanitarne  zgodnie z koncepcj¹ indywidualnego charakteru praw cz³owieka  ma byæ skuteczne w przypadku konkretnych naruszeñ. Nie mniej wa¿na jest równie¿ specyfika implementacji
norm miêdzynarodowego prawa humanitarnego.
Przyk³adowo, w wyroku w sprawie rozpatrywanej przez Izbê Orzekaj¹c¹
Specjalnego Trybuna³u do spraw Sierra Leone przeciwko: A.T. Brima,
B.B. Kamara, S. B. Kanu z dnia 20 czerwca 2007 r. Trybuna³ uzna³, i¿ na
potrzeby art. 2 Statutu Trybuna³u definicja ludnoci cywilnej zawarta w art. 50
Protoko³u dodatkowego ma za szeroki zakres. Trybuna³ stwierdzi³, ¿e istnieje
ró¿nica miêdzy osob¹ cywiln¹, a osob¹ hors de combat. Ta ostatnia to wci¹¿
cz³onek si³ zbrojnych. Dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ wê¿sz¹ definicjê ludnoci
cywilnej celem zapewnienia przestrzegania zasady rozró¿niania miêdzy osobami cywilnymi a kombatantami.13
Podkreliæ jednak¿e nale¿y, i¿ osoby mieszcz¹ce siê w kategorii ludnoæ
cywilna trac¹ swój uprzywilejowany status ochronny przyznany na mocy
IV konwencji genewskiej, jednak¿e  jak s³usznie podkrela siê w doktrynie
prawa humanitarnego  brak jest jednoznacznoci w okreleniu, kiedy ludnoæ cywilna (w tym dzieci) bior¹ udzia³ w dzia³aniach zbrojnych.14
Godzi siê w tym miejscu zwróciæ uwagê na doæ kluczow¹ kwestiê w odniesieniu do podstaw prawnych zasady rozró¿niania. Owa zasada nie wynika
tylko i wy³¹cznie ze stypulacji umów miêdzynarodowych15, ale wchodzi w zakres co najmniej szeciu norm miêdzynarodowego prawa zwyczajowego, które
12
13

Ibidem.
Treæ orzeczenia w sprawie przeciwko A.T. Brima, B.B. Kamara, S.B. Kanu Izba
Orzekaj¹ca 2007 jest dostêpna na stronie STSL: <http://www.sc-sl.org/index.html>, dostêp:
???????.
Art. 2 Statutu STSL stanowi, i¿ Specjalny Trybuna³ ma prawo do s¹dzenia osób, które
pope³ni³y nastêpuj¹ce zbrodnie w ramach szeroko zakrojonych i systematycznych ataków
przeciwko jakiejkolwiek ludnoci cywilnej: zabójstwo, eksterminacja, niewolnictwo, deportacja, uwiêzienie, torturowanie, zgwa³cenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, wymuszona ci¹¿a i inne formy przemocy seksualnej, przeladowanie z powodów politycznych, rasowych lub religijnych, inne czyny nieludzkie (treæ dokumentu znajduje siê
[w:] M. Fleming, op. cit., s. 535 i n.).
14 N.J. Udombana, War is not childs play! International law and the prohibition of
childrens involvement in armed conflicts, Temple International and Comparative Law Journal 2006, vol. 20, no 1, s. 77 [cyt. za:] M. Szuniewicz, Ochrona praw dzieci w konflikcie
zbrojnym a II Protokó³ Fakultatywny do konwencji genewskich [w:] Miêdzynarodowe prawo
humanitarne we wspó³czesnym wiecie. Osi¹gniêcia i wyzwania, Red. T. Jasudowicz, Toruñ
2007, s. 77.
15 Doæ powa¿n¹ przeszkodê w stosowaniu i skutecznoci rozwi¹zañ traktatowych jest
fakt, i¿ umowy miêdzynarodowe obowi¹zuj¹ tylko te pañstwa, które je ratyfikowa³y.
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maj¹ zastosowanie zarówno w czasie trwania miêdzynarodowych, jak i niemiêdzynarodowych konfliktów zbrojnych. Zgodnie z stanowiskiem Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego wyra¿onym w wyroku z dnia 1.10.1946 r.,
prawo wojenne zawarte jest nie tylko w traktatach, ale tak¿e w zwyczajach
i obyczajach, które stopniowo zdoby³y ogólne uznanie.16
Powszechna praktyka przyjêta przez pañstwa17 doprowadzi³a do powstania zwyczaju rozró¿niania pomiêdzy osobami cywilnymi a kombatantami.
Wypracowana norma prawa zwyczajowego opiera siê na za³o¿eniu, i¿ strony
konfliktu powinny zawsze rozró¿niaæ osoby cywilne i kombatantów. Ataki
mog¹ byæ kierowane jedynie przeciwko kombatantom. Ataków nie wolno
kierowaæ przeciwko osobom cywilnym. Osobami cywilnymi s¹ natomiast
wszystkie osoby nie bêd¹ce cz³onkami si³ zbrojnych. Nie korzystaj¹ one jednak z ochrony przed atakami, je¿eli uczestnicz¹ bezporednio w dzia³aniach
zbrojnych, przez czas trwania takiego uczestnictwa.18
Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania omówienie kwestii ochrony ludnoci cywilnej w konflikcie zbrojnym. Powy¿sze rozwa¿ania maj¹ jednak¿e stanowiæ pewien punkt odniesienia do dalszych wniosków, maj¹cych
na celu ustalenie rzeczywistego statusu dziecka bior¹cego udzia³ w konflikcie zbrojnym. Nie budzi bowiem w¹tpliwoci, i¿ w wietle ca³okszta³tu unormowañ prawa humanitarnego dziecko, które nie przynale¿y do si³ zbrojnych (o kwestii owej przynale¿noci za chwilê) i jest czêci¹ ogólnie pojêtej
ludnoci cywilnej, zgodnie z zasad¹ rozró¿niania nie mo¿e byæ celem ataków i korzysta ze szczególnej ochrony.
Zwa¿aj¹c na fakt, i¿ dziecko jest podmiotem wymagaj¹cym szczególnej
troski i ochrony (tym wiêkszej, gdy chodzi o sytuacje ekstraordynaryjne,
w których skutecznoæ przestrzegania uniwersalnych instrumentów prawnych odnosz¹cych siê do ochrony dziecka, takich jak chocia¿by Konwencja
o Prawach Dziecka staje siê zgo³a utrudniona), godzi siê rozwa¿yæ, czy
w istocie na mocy obowi¹zuj¹cych instrumentów prawa miêdzynarodowego
dziecko w konflikcie zbrojnym, nie mieszcz¹ce siê w kategorii ludnoæ cywilna, ma status uprzywilejowany. Ba, pójdmy tym tokiem mylenia dalej
 skoro nie budzi w¹tpliwoci fakt, ¿e dziecko jest podmiotem kwalifikowanych gwarancji pod k¹tem przys³uguj¹cej mu ochrony prawnomiêdzynaro16 Treæ wyroku znajduje siê [w:] T. Cyprian, J. Sawicki, Materia³y Norymberskie,
Warszawa 1948, s. 197.
17 W zasadzie zakres powszechnej praktyki, przyjêtej przez pañstwa, nale¿y rozpatrywaæ z dwóch perspektyw: po pierwsze, przez pryzmat tego, jaka praktyka przyczynia siê
do powstania miêdzynarodowego prawa zwyczajowego (wybór praktyki pañstw); po drugie,
czy praktyka ta tworzy zasadê miêdzynarodowego prawa zwyczajowego. Patrz: Jean-Marie
Henckaerts, Studium powiêcone zwyczajowemu prawu humanitarnemu: wk³ad w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotycz¹cych konfliktu zbrojnego, Warszawa 2006, s. 9.
18 Wymienione zasady miêdzynarodowego prawa humanitarnego zosta³y uznane za zasady posiadaj¹ce charakter norm zwyczajowych w tzw. Studium genewskim, powiêconym
zwyczajowemu miêdzynarodowemu prawu humanitarnemu, opracowanym przez Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a na wniosek Miêdzynarodowej Konferencji Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Patrz tak¿e: ibidem, s. 30.

Koncepcja uprzywilejowanego kombatanta....

209

dowej, to w takim razie zastanowiæ siê nale¿y, czy dziecko  kombatant jest
w wietle mph uprzywilejowane w porównaniu do doros³ego kombatanta.
Zwa¿ywszy wszak¿e na za³o¿enia le¿¹ce u podstaw rozwoju prawa humanitarnego, a wiêc wspomnian¹ ju¿ koncepcjê wojny sprawiedliwej, gdzie
mo¿liwie maksymalnie eliminuje siê ryzyko nara¿enia osób cywilnych na
zbêdne cierpienia i mieræ, oczywiste jest, i¿ normy wojny sprawiedliwej
opartej o zasady humanitaryzmu, winny w sposób szczególny chroniæ dziecko
 równie¿ to, które na skutek dzia³añ doros³ych zosta³o wepchniête
w wojenn¹ machinê i wykorzystane do realizacji celów wojskowych.
Wcielanie dzieci do oddzia³ów zbrojnych i wykorzystywanie dzieci do
dzia³añ zbrojnych jest, w wietle prawa miêdzynarodowego, zabronione. Zakaz taki zosta³ sformu³owany w prawie traktatowym, co prawda, stosunkowo
niedawno, bowiem dopiero w roku 1977, wraz z przyjêciem dwóch protoko³ów dodatkowych do konwencji genewskich z 1949 r.19 normê zakazuj¹c¹
rekrutacji i anga¿owania dzieci w dzia³ania zbrojne uznano za powszechnie
wi¹¿¹c¹ normê zwyczajow¹ miêdzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.20
Zgodnie z art. 77 ust. 2 I Protoko³u, strony konfliktu poczyni¹ wszelkie
praktycznie mo¿liwe kroki, by dzieci poni¿ej 15 lat nie uczestniczy³y bezporednio w dzia³aniach zbrojnych; zw³aszcza bêd¹ powstrzymywaæ siê od powo³ywania ich do swych si³ zbrojnych. W razie powo³ywania osób miêdzy
15 a 18 rokiem ¿ycia, strony bêd¹ siê stara³y daæ pierwszeñstwo starszym.21
Podobnie Protokó³ II w art. 4 ust. 2 pkt (c) stanowi, i¿ dzieci w wieku
poni¿ej 15 lat nie powinny byæ wcielane do si³ lub grup zbrojnych, ani te¿ nie
powinny otrzymywaæ zezwolenia na udzia³ w dzia³aniach zbrojnych.22
Licz¹c siê z praktycznymi aspektami respektowania powy¿szych unormowañ, uzasadnione kontrowersje budz¹ sformu³owania pozostawiaj¹ce
stronom dokumentu pewien margines swobody (w tym przypadku zupe³nie
niepotrzebny). Na tle porównawczym znacznie wiêkszy pu³ap ochronny gwarantuje Protokó³ II, który zamiast podjêcia feasible measures wprowadza jednoznaczny zakaz wcielania i zezwalania na udzia³ w dzia³aniach
zbrojnych.
19 Chodzi o I Protokó³ dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,
dotycz¹cy ochrony ofiar miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych (Genewa 8 czerwca 1977 r.),
oraz II Protokó³ dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotycz¹cy
ochrony ofiar niemiêdzynarodowych konfliktów zbrojnych (Genewa 8 czerwca 1977 r.).
20 Zob. J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (eds.), ICRC, Cambridge 2005; za normy
prawa zwyczajowego uznano: zasadê 136: Childrem must be not recruited into armed
forces or armed groups (s. 136), oraz zasadê 137: Children must not be allowed to take
part in hostilities (s. 485)  obie normy s¹ aktualne zarówno podczas miêdzynarodowego,
jak i niemiêdzynarodowego konfliktu zbrojnego; Por. równie¿: M. Szuniewicz, Studium prawa zwyczajowego Customary International Humanitarian Law, [w:] Miêdzynarodowe prawo humanitarne we wspó³czesnym wiecie. Osi¹gniêcia i wyzwania, red. T. Jasudowicz,
Toruñ 2007, s.11 in.
21 Tekst dokumentu znajduje siê [w:] M.Flemming, op. cit., s. 389.
22 Ibidem, s. 405.
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Poza tym Protokó³ I pos³uguje siê pojêciem bezporedni udzia³ (direct
participation) w dzia³aniach zbrojnych. Trudnoci mo¿e nastrêczaæ wyk³adnia owej bezporednioci.
Czy chwilowy udzia³ w walkach mo¿na zakwalifikowaæ do bezporedniego udzia³u w dzia³aniach zbrojnych? Czy przymusowe pe³nienie w si³ach
zbrojnych okrelonej funkcji jest bezporednim czy porednim udzia³em
w konflikcie? Wreszcie, czy wprowadzanie swoistej kategoryzacji stopnia
udzia³u w konflikcie nie os³abia gwarancji ochronnych dziecka?
Zdaniem autorów komentarza do PD  nie jest zadaniem prawa humanitarnego czyniæ ró¿nice oparte na motywach, które pchnê³y dan¹ osobê do
uczestniczenia w konflikcie zbrojnym.23 Ocena tych motywów bêdzie mia³a
miejsce w trakcie postêpowania karnego. W czasie takiego postêpowania
mo¿na oceniæ tak¿e sposób zachowania siê, czy te¿ postêpowania uczestnika
konfliktu zbrojnego.24
Jednak¿e w przypadku ochrony dziecka bior¹cego udzia³ w konflikcie
zbrojnym, to w³anie motywy jego udzia³u pe³ni¹ zasadnicz¹ rolê w kontekcie jego statusu prawnego w sytuacji konfliktu zbrojnego. Oczywiste jest
bowiem, w wietle dowiadczeñ wspó³czesnych konfliktów zbrojnych, i¿
w ogromnej wiêkszoci dzieci s¹ wcielane do ró¿nego rodzaju oddzia³ów
zbrojnych pod szeroko pojêtym przymusem. Poza tym stopieñ niedojrza³oci
dziecka nie pozwala mu na wiadom¹ i racjonaln¹ ocenê sytuacji i chocia¿by
zastosowanie doktryny myl¹cych bagnetów.
Prawna ochrona dziecka w konflikcie zbrojnym nie wynika li tylko ze
stypulacji miêdzynarodowego prawa humanitarnego. Jak trafnie uj¹³ to Tadeusz Jasudowicz, konieczne jest iunctim pomiêdzy wiadomoci¹ i czuciem
miêdzynarodowego prawa humanitarnego oraz prawa miêdzynarodowego
praw cz³owieka, w ich wzajemnym i szlachetnym uzupe³nianiu siê i wspieraniu.25
Takim swoistym iunctim  ogniwem ³¹cz¹cym prawo humanitarne z prawem miêdzynarodowym praw cz³owieka  z punktu widzenia ochrony dziecka w konflikcie zbrojnym okaza³ siê, delikatnie rzecz ujmuj¹c, niefortunny
art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka. Leszek Winiewski, komentuj¹c treæ
art. 38, wprost u¿y³ okrelenia szokuj¹cy.26
Komentuj¹c rozwi¹zania art. 38 konwencji, nie sposób nie odnieæ siê do
zasady skutecznoci i pe³nego poszanowania praw cz³owieka, która  znajdu23 Por. The Geneva Conventions of the 12 August 1949. Commentary. III Geneva Convention, International Commitee of the Red Cross, Geneva 1960, s. 573.
24 Zob. R. Mizerski, W ogniu wojny z terroryzmem o statusie kombatanta, [w:] Wybrane aktualne problemy miêdzynarodowego prawa humanitarnego, red. M. Lubiszewski,
T. Jasudowicz, R. Fordoñski, Olsztyn 2005, s. 147.
25 Prawa cz³owieka w konfliktach zbrojnych. Rekonstrukcja miêdzynarodowego prawa
humanitarnego, oprac. T. Jasudowicz, Toruñ 1997, s. 7.
26 L. Winiewski, Konwencja na tle innych aktów miêdzynarodowych, [w:} Konwencja
o Prawach Dziecka. Wybór zagadnieñ prawnych i socjalnych, red. T. Smyczyñski, Warszawa
1994, s. 3.
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j¹c swój wyraz w ka¿dym traktacie odnosz¹cym siê bezporednio do ochrony
praw cz³owieka27  staje siê kluczow¹ klauzul¹ generaln¹, s³u¿¹c¹ swoistemu uelastycznieniu systemu praw cz³owieka. Jest bowiem podstawowym
instrumentem prawnym, pomocnym przy wyk³adni oraz interpretacji zakresu ochronnego ca³oci unormowañ, sk³adaj¹cych siê na katalog podstawowych praw i wolnoci. Zasada ta zosta³a wyra¿ona równie¿ w Konwencji
o Prawach Dziecka, jako dokumencie, który expressis verbis odnosi siê do
ochrony dziecka w systemie uniwersalnym.
Zgodnie z art. 2 konwencji, PañstwaStrony w granicach swojej jurysdykcji bêd¹ respektowa³y i gwarantowa³y prawa zawarte w Konwencji wobec
ka¿dego dziecka ( ). Art. 4 konwencji stanowi z kolei, i¿ PañstwaStrony
podejm¹ wszelkie w³aciwe dzia³ania ustawodawczo-administracyjne oraz
inne dla realizacji praw uznanych w niniejszej Konwencji.28 W myl art. 1
konwencji dzieckiem jest ka¿da istota ludzka w wieku poni¿ej osiemnastu lat,
chyba ¿e zgodnie z prawem odnosz¹cym siê do dziecka uzyska ono wczeniej
pe³noletnoæ.29
Na mocy art. 38 ust. 2 konwencji Pañstwa  Strony podejm¹ wszelkie
mo¿liwe kroki dla zapewnienia, aby osoby, które nie osi¹gnê³y wieku piêtnastu lat, nie bra³y bezporedniego udzia³u w dzia³aniach zbrojnych.30 Zgodnie
z ust. 3 tego¿ artyku³u, Pañstwa  Strony bêd¹ powstrzymywa³y siê przed
rekrutowaniem do swoich si³ zbrojnych jakiejkolwiek osoby, która nie osi¹gnê³a wieku piêtnastu lat. Przeprowadzaj¹c rekrutacjê sporód osób, które osi¹gnê³y wiek piêtnastu lat, lecz nie osi¹gnê³y jeszcze osiemnastu lat, Pañstwa
Strony bêd¹ stara³y siê braæ pod uwagê w pierwszej kolejnoci osoby starsze
wiekiem.31
Rewolucyjny w za³o¿eniu art. 38 konwencji okaza³ siê w zasadzie powieleniem standardów prawa humanitarnego z lat siedemdziesi¹tych. Stanowi
bowiem odzwierciedlenie wspomnianego ju¿ art. 77 Protoko³u I.
Zupe³nie niezrozumia³ym zabiegiem legislacyjnym jest wykluczaj¹ce siê
wzajemnie ujêcie podmiotowego zakresu adresata praw zawartych w konwencji. Z jednej bowiem strony, zgodnie z art. 1 konwencji beneficjentem
uprawnieñ jest ka¿da osoba poni¿ej 18 roku ¿ycia, natomiast art. 38 zawê¿a zakres przyznanej ochrony czyni¹c adresatem normy osoby do piêtnastego roku ¿ycia.
27 T. Jasudowicz rekonstruuje ow¹ zasadê ju¿ na podstawie zapisów Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka z 10 grudnia 1948 r., w zwi¹zku ze sformu³owaniem za³o¿enia
o powszechnym i skutecznym uznaniu i przestrzeganiu praw cz³owieka oraz umocowaniem prawa do porz¹dku spo³ecznego i miêdzynarodowego zapewniaj¹cego mo¿noæ pe³nego urzeczywistnienia praw i wolnoci [w:] T. Jasudowicz, Granice korzystania z praw cz³owieka  rozwi¹zania Konstytucji RP na tle standardów europejskich, [w:] Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a cz³onkowstwo Polski w Unii Europejskiej, red.
C. Mik, Toruñ 1999, s. 34.
28 Dz.U. 1991.120.526.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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Unormowanie legalizuj¹ce mo¿liwoæ rekrutacji dzieci do oddzia³ów
zbrojnych wzbudzi³a uzasadnione kontrowersje, zw³aszcza w pañstwach,
w których ustawodawstwo wewnêtrzne dopuszcza mo¿liwoæ owej rekrutacji
dopiero po ukoñczeniu przez dziecko osiemnastego roku ¿ycia.32 Takie podejcie do kwestii dopuszczenia dziecka do udzia³u w konflikcie zbrojnym wi¹¿e
siê z zagadnieniem pe³noletnoci oraz ogóln¹ tendencj¹ wspó³czesnych
pañstw, a¿eby wiek osi¹gniêcia pe³noletnioci prawnej okreliæ na poziomie
osiemnastu lat.
Z tego te¿ wzglêdu zupe³nie s³uszny jest komentarz do art. 38 konwencji,
wyra¿ony prze Ilene Cohn i Guya Goodwin-Gilla, i¿ jest co paradoksalnego
w skazywaniu osób, którym nie nadano praw wyborczych, na mieræ w konfliktach zbrojnych, bêd¹cych konsekwencj¹ decyzji politycznych, na które nie
mia³y one ¿adnego wp³ywu.33
Uzasadnione w¹tpliwoci wzbudza pos³u¿enie siê przez twórców Konwencji terminem wszystkie mo¿liwe rodki (all feasible measures). Wyk³adnia jêzykowa tego pojêcia prowadzi wprost do wniosku, i¿ w pewnym stopniu
mamy do czynienia ze swoist¹ neutralizacj¹ obowi¹zków pañstw w tym
zakresie. W wietle zasady skutecznoci oraz rangi normowanego zagadnienia próba interpretacji przedmiotowego uregulowania budzi raczej odczucia
ma³o optymistyczne. Trudno oczekiwaæ rzeczywistego przestrzegania normy,
z której treci wynika bezsprzecznie pewien luz decyzyjny dla pañstwa, które ratyfikowa³o dan¹ umowê.
Postrzegaj¹c art. 38 konwencji jako ju¿ wspomniane iunctim pomiêdzy
prawem miêdzynarodowym praw cz³owieka a miêdzynarodowym prawem
humanitarnym, godzi siê zastanowiæ, jak¹ rolê owo unormowanie odegra³o w
kontekcie ochrony dziecka w konflikcie zbrojnym oraz jak¹ pozycjê zajmuje
i jak powinno byæ interpretowane w odniesieniu do innych unormowañ prawa humanitarnego.
Z jednej strony niezwykle istotnego charakteru nabiera ust. 1, art. 38,
zgodnie z którym Pañstwa  Strony zobowi¹zuj¹ siê respektowaæ i nakazaæ
respektowanie norm miêdzynarodowego prawa humanitarnego maj¹cych zastosowanie do nich w przypadku konfliktu zbrojnego i odnosz¹cych siê do
dzieci. Ponadto, na mocy ust. 4 tego¿ artyku³u zgodnie ze swoimi zobowi¹zaniami, wynikaj¹cymi z miêdzynarodowego prawa humanitarnego do ochrony
ludnoci cywilnej w konfliktach zbrojnych, Pañstwa  Strony bêd¹ stosowa³y
wszelkie mo¿liwe do realizacji rodki dla zapewnienia ochrony i opieki nad
dzieæmi dotkniêtymi przez konflikt zbrojny.34

32 St¹d te¿ art. 38 konwencji by³  obok art. 15  jednym z postanowieñ, do których
zg³aszano najwiêcej zastrze¿eñ w trakcie procesu ratyfikacyjnego konwencji; [Wiêcej:]
A.N. Schulz, Zastrze¿enia, deklaracje, sprzeciwy do Konwencji o Prawach Dziecka, Studia
Prawnicze, 1997, z. 34, s. 182.
33 I. Cohn, G. Goodwin-Gill, Child-Soldiers  The Role of Children In Armed Conflicts,
Oxford, s. 8 [za:] J. Sandorski, op. cit., s. 309.
34 Dz.U.1991.120.526.
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W korelacji z unormowaniami miêdzynarodowego prawa humanitarnego
art. 38 Konwencji nie nale¿y zatem, z jednej strony, interpretowaæ jako
ograniczaj¹cego bardziej korzystne rozwi¹zania miêdzynarodowego prawa
humanitarnego35. W odniesieniu do postanowieñ Protoko³u II z roku 1977
(zw³aszcza w kontekcie braku klauzuli generalnej nakazuj¹cej szczególn¹
ochronê dziecka w konflikcie zbrojnym) rozwi¹zania Konwencji o Prawach
Dziecka jawi¹ siê jako swego rodzaju wy¿szy standard ochronny.
Gdy jednak spojrzeæ na przedmiotowy przepis pod k¹tem zastosowania
go do niemiêdzynarodowych konfliktów zbrojnych oraz pos³u¿enia siê pojêciem bezporedni udzia³ w dzia³aniach zbrojnych, to art. 38 konwencji
stanowi os³abienie gwarancji przewidzianych w normach miêdzynarodowego prawa humanitarnego.36
Pomimo faktu, i¿ na gruncie prawa miêdzynarodowego dostrze¿ono koniecznoæ wprowadzenia regulacji odnosz¹cych siê do kwestii udzia³u dziecka w dzia³aniach wojennych oraz rekrutacji dziecka do oddzia³ów zbrojnych,
pojêcie dziecka  ¿o³nierza nie zosta³o zdefiniowane w ¿adnym akcie normatywnym prawa miêdzynarodowego. Niew¹tpliwie, pod tym wzglêdem, system prawa okazuje siê niezupe³ny.
Definicjê dziecka  ¿o³nierza zawarto w tzw. Zasadach z Kapsztadu,
przyjêtych na miêdzynarodowej konferencji w tej sprawie w 1997 r.37 Uznano, i¿ dzieckiem  ¿o³nierzem jest ka¿da osoba poni¿ej 18 roku ¿ycia, która jest
czêci¹ jakichkolwiek regularnych lub nieregularnych si³ zbrojnych w ka¿dym
charakterze, nie tylko dysponuj¹c¹ broni¹, lecz tak¿e pe³ni¹c¹ funkcjê, np.
kucharza, tragarza, pos³añca wobec kogokolwiek innego ni¿ rodzina. Obejmuje tak¿e dziewczynki rekrutowane w celu wiadczenia us³ug seksualnych lub
przymusowego ma³¿eñstwa.38 Zdaniem Gra¿yny Micha³owskiej, definicja ta
nie ma charakteru definicji prawnej39, ale zosta³a powszechnie zaakceptowa35 Zwa¿yæ w tym miejscu nale¿y równie¿ na art. 41 Konwencji o Prawach Dziecka
stanowi¹cy, i¿ nie narusza ona w ¿aden sposób innych postanowieñ zawartych w prawie
miêdzynarodowym, a tak¿e art. 77 ust. 1 Protoko³u I stanowi¹cy, i¿ dzieci powinny korzystaæ ze szczególnego poszanowania i byæ chronione przed wszelkimi postaciami zamachu na
obyczajnoæ. Strony konfliktu udziel¹ im opieki i pomocy, których potrzebuj¹ z racji na ich
wiek lub z jakiegokolwiek innego powodu.
36 Na fakt owego os³abienia wskazuje równie¿ M. Szuniewicz, Ochrona praw dzieci
w konflikcie zbrojnym a II Protokó³ Fakultatywny do Konwencji Praw Dziecka z 2000 r.,
[w:] Miêdzynarodowe prawo humanitarne..., s. 75 i n.
37 Cape Town Principles and Best Practices on the Recruiment of Children into the
Armed Forces and on Demobilization and Social Reintegratin of Child Soldiers In Africa
(Cape Town, 2730 April 1997).
38 UNICEF, Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children In Armed
Conflict, 2003. Definicja w oryginalnej wersji jêzykowej: A child soldier is any person under 18 years of age who is part of any kind of regular or irregular armed force or armed
group in any capacity, icluding but not limited to cooks, porters, messenger, and anyone
accompanying such groups, other that family members. The definition includes girls recruited for sexual purposes and for forced marriage. It does not, therefore, only refer to a child
who is carrying or has carried arms.
39 G. Micha³owska, op. cit., s. 395.
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na przez instytucje zajmuj¹ce siê ochron¹ praw dziecka, w tym nale¿¹ce do
systemu NZ, takie jak UNICEF i Bank wiatowy, oraz organizacje pozarz¹dowe. Jej moc wi¹¿¹c¹ winno siê zatem postrzegaæ jako swoiste soft law.
Poza tym, zdefiniowanie pojêcia dziecka¿o³nierza na gruncie prawa miêdzynarodowego ma nieprzecenione znaczenie w kontekcie wyk³adni norm
miêdzynarodowego prawa humanitarnego stricte odnosz¹cych siê do udzia³u
dziecka w dzia³aniach wojennych i wcielania dziecka do oddzia³ów zbrojnych,
zw³aszcza gdy pojawia siê budz¹cy w¹tpliwoci, wskazuj¹cy na bli¿ej niezdefiniowan¹ formê poredniego udzia³u zwrot bezporedni udzia³ w dzia³aniach wojennych.
Rozwój miêdzynarodowego s¹downictwa karnego wygenerowa³ dalsz¹
humanitaryzacjê unormowañ dotycz¹cych ochrony dziecka, bior¹cego udzia³
w konflikcie zbrojnym.
W Statucie Miêdzynarodowego Trybuna³u do S¹dzenia Osób Odpowiedzialnych za Powa¿ne Naruszenia Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego Pope³nione na Terytorium by³ej Jugos³awii od 1991 r., przyjêtym w drodze
Rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ w Nowym Jorku dnia 25 maja 1993 r.40
nie zpenalizowano wcielania dzieci do oddzia³ów zbrojnych. Podstaw¹ jurysdykcji karnej Trybuna³u na mocy art. 2 Statutu s¹ ciê¿kie naruszenia konwencji genewskich z 1949 r. Przymusowe wcielanie dzieci do oddzia³ów
zbrojnych mo¿na by w zasadzie dokonuj¹c interpretacji rozszerzaj¹cej  zakwalifikowaæ jako zmuszanie ( ) osoby cywilnej do s³u¿by w si³ach zbrojnych
mocarstwa nieprzyjacielskiego (art. 2 pkt (e) Statutu)41, nie jest to jednak¿e
to¿same z jednoznacznym uznaniem wcielania dzieci do oddzia³ów zbrojnych
za zbrodniê wojenn¹.
Brak jest jakiegokolwiek odniesienia do kwestii uznania przymusowej
rekrutacji dzieci do oddzia³ów zbrojnych równie¿ w Statucie Miêdzynarodowego Trybuna³u do spraw Ruandy, przyjêtego tak¿e w drodze Rezolucji Rady
Bezpieczeñstwa ONZ w Nowym Jorku 8 listopada 1994 r.42
Znacznie bardziej postêpowe elementy odnonie do penalizacji rekrutacji
dzieci do oddzia³ów zbrojnych zawiera Statut Rzymski, powo³uj¹cy do ¿ycia
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny43. Zgodnie z art. 8 pkt 2 ppkt (VII) zbrodni¹ wojenn¹ jest wcielanie lub werbowanie dzieci poni¿ej piêtnastego roku
¿ycia do si³ zbrojnych lub u¿ywanie ich w dzia³aniach zbrojnych.
Na szczególne uznanie zas³uguje pominiêcie przez twórców Statutu pojêcia bezporedni udzia³ w dzia³aniach wojennych, charakterystycznego dla
40 Doc. ONZ S/RES/827 (25.05.1993); poprawki: S/RES/1166 (13.05.1998), S/RES/1329
(30.11.2000); S/RES/1411 (17.05.2002).
41 Tekst dokumentu: ibidem.
42 W przypadku Trybuna³u Karnego ds. Ruandy brak jest choæby analogicznego do art. 2
pkt (e) Statutu Trybuna³u ds. zbrodni w by³ej Jugos³awii, pozwalaj¹cego na zastosowanie
wyk³adni rozszerzaj¹cej i uznanie wcielania dzieci z oddzia³ów zbrojnych za ciê¿kie naruszenie miêdzynarodowego prawa humanitarnego.
43 Chodzi o Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, podpisany w Rzymie dnia
17 lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 78, poz. 708).

Koncepcja uprzywilejowanego kombatanta....

215

rozwi¹zañ przyjêtych w prawie genewskim, protoko³ach dodatkowych i nieudanym art. 38 KPD oraz fakt, i¿ Statut ma zastosowanie zarówno w przypadku miêdzynarodowych, jak i niemiêdzynarodowych konfliktach zbrojnych.
Terminologia u¿yta w Statucie koreluje w zasadzie z kapsztadzk¹ definicj¹ dziecka  ¿o³nierza, jednak¿e znowu zasmuca objêcie ochron¹ dzieci do
piêtnastego roku ¿ycia i przejêcie co prawda ugruntowanych, ale w¹tpliwie
s³usznych i kontrowersyjnych wczeniejszych regulacji miêdzynarodowego
prawa humanitarnego.
Przyjêcie Statutu Rzymskiego i w szczególnoci w³¹czenie do niego zbrodni wojennych zwi¹zanych z powo³ywaniem do s³u¿by wojskowej lub rekrutowaniem dzieci, które nie osi¹gnê³y wieku piêtnastu lat oraz wykorzystywaniem ich w dzia³aniach wojennych, a tak¿e miêdzynarodowa krytyka
rozwi¹zañ prawnych przyjêtych w protoko³ach dodatkowych i art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka, jak równie¿ dzia³alnoæ Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a na rzecz przyjêcia instrumentów prawnych gwarantuj¹cych dzieciom ochronê w sytuacji konfliktu zbrojnego44, przyczyni³y siê do przyjêcia
w dniu 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku Protoko³u fakultatywnego do konwencji o prawach dziecka, dotycz¹cego w³¹czania dzieci w konflikt zbrojny45.
Protokó³ Fakultatywny niew¹tpliwie stanowi ogromny krok naprzód
w kontekcie podniesienia standardu ochrony dzieci w konfliktach zbrojnych.
W art. 2 wprowadza uregulowanie, i¿ PañstwaStrony podejmuj¹ wszelkie
mo¿liwe rodki dla zapewnienia, by cz³onkowie ich si³ zbrojnych, którzy nie
osi¹gnêli wieku osiemnastu lat, nie brali bezporedniego udzia³u w dzia³aniach wojennych.46 Mamy tu zatem wreszcie skorelowanie granicy wieku
dziecka z definicj¹ dziecka zawart¹ w art. 1 Konwencji o Prawach Dziecka.
Wobec oczywistej i niezaprzeczalnej postêpowoci Protoko³u pewnym
niedosytem jest jednak¿e konsekwentne pos³ugiwanie siê przez twórców
miêdzynarodowych regulacji prawnych odnosz¹cych siê do ochrony dziecka
w sytuacji wojny, pojêciem direct participation. Wci¹¿ brak jest bowiem w³aciwej interpretacji bezporednioci i pos³ugiwanie siê w prawie traktatowym nieostr¹ terminologi¹ mo¿e prowadziæ do wrêcz absurdalnych wniosków, i¿ Protokó³ dopuszcza i akceptuje poredni udzia³ dziecka w dzia³aniach
wojennych.
Niezale¿nie od powy¿szego, nale¿y pamiêtaæ, i¿ podniesienie minimalnego wieku rekrutacji nie spowoduje automatycznie wyeliminowania problemu
udzia³u dziecka w konflikcie zbrojnym. Jest to tylko jeden z warunków, jaki
musi byæ spe³niony (i co wiêcej  rzeczywicie przestrzegany!), aby wspó³cze44 Chodzi tu przede wszystkim o XXVI Miêdzynarodow¹ Konferencjê Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca w grudniu 1995 r., zalecaj¹c¹, miêdzy innymi, aby strony
konfliktu podejmowa³y wszystkie mo¿liwe kroki w celu zapewnienia, by dzieci w wieku
poni¿ej osiemnastu lat nie uczestniczy³y w dzia³aniach wojennych.
45 Protokó³ wszed³ w ¿ycie 12 lutego 2002 r.
46 Tekst dokumentu znajduje siê [w:] A. Przyborowska-Klimczak, Prawo miêdzynarodowe
publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2001, s. 232237.
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sne konflikty zbrojne nie uderza³y z takim impetem w prawa podmiotowe
najs³abszych jednostek.
Jak siê okaza³o, przyjêcie Protoko³u Fakultatywnego niekoniecznie przyczyni³o siê do zmiany wiadomoci twórców unormowañ miêdzynarodowych
w kwestii zapewnienia dziecku znajduj¹cemu siê w rzeczywistoci konfliktu
zbrojnego szczególnej ochrony.
Przyjête bowiem 16 stycznia 2002 r. w Freetown Porozumienie dotycz¹ce
Specjalnego Trybuna³u do spraw Sierra Leone i uchwalenie Statutu Specjalnego Trybuna³u do spraw Sierra Leone zaowocowa³o nowymi regulacjami
stricte odnosz¹cymi siê do kwestii udzia³u dziecka w konfliktach zbrojnych,
budz¹cymi jednak¿e negatywne i kontrowersyjne odczucia.
Zgodnie z art. 4 Statutu powa¿nym naruszeniem miêdzynarodowego
prawa humanitarnego jest rekrutowanie lub werbowanie dzieci poni¿ej
15 roku ¿ycia do si³ zbrojnych b¹d zbrojnych ugrupowañ albo wykorzystywanie ich do aktywnego udzia³u w dzia³aniach zbrojnych.47
Niew¹tpliwym pozytywnym akcentem jest penalizacja i objêcie jurysdykcj¹ karn¹ wcielania dzieci do oddzia³ów zbrojnych. Poza tym wyrane
rozró¿nienie podstawowych pojêæ takich jak: werbowanie, rekrutowanie
oraz wykorzystywanie pozwala na zastosowanie szeroko pojêtego spektrum
interpretacji.48
Brak jednak¿e w Statucie zupe³nie spójnoci i kontynuacji standardów
przyjêtych w Protokole Fakultatywnym. Nader niepocieszaj¹cym jest fakt, i¿
nie sposób odnotowaæ swoistej zale¿noci i wzajemnego uzupe³niania siê
pomiêdzy rozwojem miêdzynarodowego s¹downictwa karnego a instrumentami prawnymi prawa humanitarnego, gwarantuj¹cymi ochronê prawn¹
dziecka w sytuacji konfliktu zbrojnego. Bez tej wzajemnej korelacji trudno
mówiæ o pe³nej i skutecznej ochronie.
Rewolucyjny aczkolwiek szokuj¹cy okaza³ siê art. 7 Statutu, maj¹cy
zapewne w zamyle zwiêkszyæ pu³ap ochrony dziecka uwik³anego w konflikt
zbrojny. W praktyce dopuszcza on jednak mo¿liwoæ postawienia przed Trybuna³em w stan oskar¿enia osoby, która ukoñczy³a lat 15, lecz nie ukoñczy³a
lat 18. Wprawdzie, na mocy Statutu, przyznaje siê takiej osobie specjalne
przywileje (m.in. obowi¹zek uwzglêdnienia jej m³odego wieku i d¹¿enie do
przywrócenia jej spo³eczeñstwu), nie zmienia to jednak faktu, i¿ po raz
pierwszy miêdzynarodowy trybuna³ karny przewiduje mo¿liwoæ s¹dzenia za
pope³nienie zbrodni wojennych osób niepe³noletnich.49
47
48

Tekst dokumentu znajduje siê [w:] M. Flemming, op. cit., s. 535538.
Izba Orzekaj¹ca w sprawie: A.T. Brima, B.B. Kamara, S.B. Kanu w wyroku z 20 czerwca 2007 r. dokona³a rozró¿nienia pojêæ rekrutowanie oraz werbowanie uznaj¹c, i¿ rekrutacja wskazuje na przymus, w niektórych przypadkach z mocy prawa, natomiast termin werbowanie oznacza akceptowanie i wcielanie jednostek do si³ zbrojnych lub uzbrojonych grup,
gdy zg³osz¹ siê one na ochotnika. [Szerzej patrz:] Treæ orzeczenia w sprawie przeciwko
A.T. Brima, B.B. Kamara, S.B. Kanu Izba Orzekaj¹ca 2007 jest dostêpne na stronie STSL:
<http://www.sc-sl.org/index.html>, dostêp: ?????????
49 Tekst dokumentu znajduje siê [w:] M. Flemming, op. cit., s. 535538.
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Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ zarówno Statut MTKJ, jak i MTKR nie mówi¹
nic o ciganiu i s¹dzeniu osób poni¿ej 18 roku ¿ycia, a art. 26 Statutu
Rzymskiego wyranie tego zabrania, wydaje siê, ¿e rozwi¹zania przyjête
w Statucie MTSL jawi¹ siê jako zupe³nie niepotrzebna nadgorliwoæ.
W wietle powy¿szych rozwa¿añ, raz jeszcze powróæmy do zagadnienia
wojny sprawiedliwej z punktu widzenia ochrony praw dziecka i zastanówmy siê, czy dziecko  kombatant jest w jakikolwiek sposób uprzywilejowane
w stosunku do doros³ego  kombatanta. I nie chodzi tu o rozwi¹zania, które
w sposób szczegó³owy odnosz¹ siê do kwestii traktowania jeñców wojennych,
gdzie dzieciom przyznane s¹ szczególne uprawnienia, czy te¿ norm odnosz¹cych siê do osób internowanych. Mam na uwadze konkretn¹ sytuacjê, kiedy
dziecko wcielone, zwerbowane czy te¿ wykorzystane do aktywnego uczestnictwa w dzia³aniach wojennych, staje siê de facto cz³onkiem si³ zbrojnych50,
a zatem uzyskuje status kombatanta i tym samym jest bezporednim celem
ataków.
Podstawowe znaczenie, z punktu widzenia rozwi¹zañ prawa miêdzynarodowego, ma kwestia przynale¿noci dziecka do oddzia³ów zbrojnych. Zgodnie za z normami miêdzynarodowego prawa humanitarnego, warunek przynale¿noci jest spe³niony wówczas, gdy osoby w nim uczestnicz¹ce walcz¹
w imieniu jednego z podmiotów prawa miêdzynarodowego uwik³anego
w konflikt.51 Nie odgrywa natomiast ¿adnej roli ani motyw uczestnictwa
w dzia³aniach wojennych, ani fakt przymusowoci uczestnictwa w takich
dzia³aniach, ani  o zgrozo  niedojrza³oæ psychofizyczna, wymagaj¹ca
szczególnej troski i znacznie wy¿szego standardu ochronnego.
Co wiêcej, mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem i absurdem
jednoczenie: dziecko wrzucone w wojenn¹ machinê, o ile nie stanowi czêci
sk³adowej ludnoci cywilnej, a posiada status kombatanta, w zasadzie, na
mocy miêdzynarodowego prawa humanitarnego, nie jest w sposób szczególny
chronione. Nie zmienia tego fakt penalizacji jakiejkolwiek formy wykorzystania dziecka w dzia³aniach wojennych.
Przed miêdzynarodowym prawem humanitarnym stoi zatem ogromne
wyzwanie: zapewniæ dziecku ju¿ rzeczywicie bior¹cemu udzia³ w dzia³aniach wojennych szczególn¹ ochronê, zw³aszcza w kontekcie ochrony fundamentalnego w swej treci prawa do ¿ycia. Weryfikacji wymagaj¹ w tym
50

Art. 4 A III KG wyodrêbnia dwie zasadnicze kategorie kombatantów:
 cz³onków regularnych si³ zbrojnych (ust. 1 i 3) oraz cz³onków milicji i innych oddzia³ów ochotniczych, stanowi¹cych czêæ tych si³ zbrojnych;
 cz³onków innych milicji i innych oddzia³ów ochotniczych (ust. 2), które nie wchodz¹
w sk³ad regularnych si³ zbrojnych, ale odpowiadaj¹ nastêpuj¹cym warunkom:
a) maj¹ na czele osobê odpowiedzialn¹ za swych podw³adnych,
b) nosz¹ sta³y i daj¹cy siê z daleka rozpoznaæ znak rozpoznawczy;
c) jawnie nosz¹ broñ;
d) przestrzegaj¹ w swych dzia³aniach praw i zwyczajów wojny.
51 Por. The Geneva Conventions of the 12 August 1949. Commentary. III Geneva Convention, International Commitee of the Red Cross, Geneva 1960, s. 57.
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wzglêdzie unormowania z zakresu pojêcia i podmiotowoci kombatanta
oraz zagadnienia zasady rozró¿niania jako metody prowadzenia dzia³añ
zbrojnych.
THE CONCEPT OF THE PRIVILEGED COMBATANT
IN RELATION TO THE CHILD INVOLVED IN ARMED CONFLICT
Key words: child, protection of rights of the child, humanitarian law, armed conflict, combatant
Summary
The problem of protection of the child in armed cinflict can not be narrowed only to
analysis the guarantees of international law. The more that contemporary armed conflicts and
difficult situation of children, which have become the victims of those conflicts, has appeared
the enormous loopholes in the system of international law and human rights.
Because of the fact that child is a subject requiring a special protection and care (the more
if we think about extraordinary situations when effective observance of the universal law
instruments concerning the protection of human rights  for example The Convention on
Children Rights  is really difficult), we must consider, if in fact under existing instruments of
international law in armed conflict, child not falling within the category of civilians has
privileged status. So, if there is no doubt that the child is the subject of qualified guarantees
of protection afforded to him by international law, it must be considered whether the child
 a veteran is in the light of mph more protected than an adult combatant.
It turns out that we are dealing with a paradoxical and absurd at the same time: a child
which has been thrown into the war machine, if he or she is not a component part of the
civilian population and which has a veteran status, in principle, under international humanitarian law is not specifically protected. It is not changed by the fact of criminalizing any form of
using children in hostilities.
The international humanitarian law must face therefore an enormous challenge: to ensure the child taking part in hostilities a special protection, particularly in the context of protection of fundamental rights in its content the right to life. Normalization of the concept and the
subjectivity of veteran and the same the issues of the pronciple of warfare as the method of
distinguishing.
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1. Zagadnienia wstêpne
W II po³owie XX w. i na pocz¹tku obecnego stulecia wiele razy dochodzi³o do sytuacji, w których jedno pañstwo (b¹d grupa pañstw), w wyniku
agresji zbrojnej, realizacji prawa do samoobrony, wyprzedzaj¹cego b¹d prewencyjnego u¿ycia si³y albo interwencji militarnej ze wzglêdów humanitarnych, wkracza³o na terytorium innego pañstwa, a nastêpnie okupowa³o to
terytorium b¹d okrelon¹ jego czêæ. Okupacja taka mia³a miejsce chocia¿by w odniesieniu do Somalii, Boni, Kuwejtu, Iraku i Timoru Wschodniego.
Niektóre z przypadków okupacji uzasadniane by³y decyzjami podejmowanymi na szczeblu miêdzynarodowym  chodzi tu przede wszystkim o rezolucje
Rady Bezpieczeñstwa ONZ, podejmowane na podstawie Karty Narodów
Zjednoczonych. Zdarza³y siê równie¿ sytuacje, gdy w³adze danego pañstwa
zwraca³y siê do ONZ z prob¹ o pomoc wojskow¹ w celu wprowadzenia b¹d
przywrócenia rz¹dów prawa oraz porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego1.
By³y to zatem przypadki, w których si³y zbrojne jednego lub kilku pañstw
przejmowa³y kontrolê nad terytorium innego pañstwa, jednak nie mia³y zamiaru go anektowaæ albo administrowaæ nim w swoim w³asnym interesie.
Innymi s³owy, pañstwa nie wysy³a³y swoich oddzia³ów w celu okupowania
terytorium przeciwnika w ramach prowadzonego konfliktu zbrojnego, tylko
1

Por. H.-P. Gasser, From Military Intervention to Occupation of Territory: New Relevance of International Law of Occupation, [w:] Krisensicherung und Humanitärer Schutz
 Crisis Management and Humanitarian Protection: Festschrift für Dieter Fleck, red.
H. Fischer et al., Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2004, s. 139.
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podejmowa³y akcjê z upowa¿nienia ONZ i w zakresie przyznanego im przez
tê organizacjê mandatu2.
Pojawia siê jednak pytanie, czy takie interwencje  jeli prowadz¹ one
do przejêcia kontroli nad obcym terytorium  regulowane s¹ miêdzynarodowym prawem okupacji wojennej? Bior¹c za pod uwagê fakt, ¿e operacje te
by³y prowadzone pod egid¹ lub z upowa¿nienia ONZ, rodz¹ siê kolejne pytania  czy i w jakich sytuacjach prawo okupacji wojennej mo¿e znaleæ zastosowanie w operacjach tej organizacji, czy zadania na³o¿one na misje ONZ,
administruj¹ce danym terytorium, mog¹ byæ regulowane prawem okupacji,
czy prawo okupacji mo¿e byæ stosowane de iure, czy tylko de facto w przypadku prowadzenia operacji przy u¿yciu si³ ONZ, wreszcie, czy zasady i normy prawa okupacji, okrelone w IV Konwencji Genewskiej (KG IV) o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 1949 r., mog¹ s³u¿yæ jako wytyczne b¹d
wskazówki w procesie ustalania zakresu mandatu i zadañ na³o¿onych na
przygotowywan¹ operacjê ONZ? Skoro za w ka¿dym z tych pytañ pojawia
siê prawo okupacji, odpowiedzi nale¿y poprzedziæ krótk¹ charakterystyk¹
elementów definicyjnych pojêcia okupacja wojenna, z uwzglêdnieniem charakteru w³adzy sprawowanej przez okupanta oraz zakresu jego praw i jurysdykcji. Analizuj¹c problematykê stosowania prawa okupacji w operacjach
ONZ, nie sposób te¿ nie odnieæ siê do dwóch istotnych dla tej problematyki
kwestii  okrelenia, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem operacje ONZ oraz
prawnej mo¿liwoci stosowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego
(MPH) przez ONZ  fakt, czy organizacja ta jest zwi¹zana prawem humanitarnym, implikuje bowiem dalsze rozwa¿ania dotycz¹ce stosowania prawa
okupacji (jako czêci prawa humanitarnego) przez si³y zbrojne dzia³aj¹ce
z ramienia ONZ.

2. Okupacja wojenna  elementy definicyjne
W traktatowym prawie miêdzynarodowym definicja okupacji wojennej
pojawi³a siê po raz pierwszy w Regulaminie haskim z 1907 roku (RH),
stanowi¹cym za³¹cznik do IV Konwencji Haskiej (KH IV) dotycz¹cej praw
i zwyczajów wojny l¹dowej3. Zgodnie z art. 42 RH, terytorium uwa¿a siê za
okupowane, je¿eli faktycznie znajduje siê pod w³adz¹ armii nieprzyjaciela;
okupacja obejmuje jedynie te terytoria, gdzie w³adza jest ustanowiona i gdzie
mo¿e byæ wykonywana. Artyku³ 42 wymienia wiêc jedynie dwa warunki
wymagane do zastosowania prawa okupacji. Co istotne, oba odnosz¹ siê do
sfery faktów  s¹ to: kontrola terytorium pañstwa przez obce si³y zbrojne
oraz mo¿liwoæ sprawowania w³adzy nad ludnoci¹ tego terytorium. Tym

2
3

Ibidem, s. 142.
Dz.U. z 1927 r., Nr 21, poz. 160. Zob. zw³aszcza art. 4256 RH.
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samym okupacja nie jest zdarzeniem prawnym, nie powstaje w wyniku samego jej og³oszenia  jest kwesti¹ faktu4.
Definicjê okupacji wojennej, okrelon¹ w art. 42 RH, uzupe³nia art. 2
ust. 2 KG IV z 1949 roku o ochronie osób cywilnych podczas wojny5 , zgodnie
z którym konwencja ta znajduje zastosowanie we wszystkich przypadkach
okupacji ca³oci lub czêci terytorium jednej z Wysokich Umawiaj¹cych siê
Stron, nawet gdyby ta okupacja nie napotyka³a ¿adnego zbrojnego oporu.
Dla stosowania prawa okupacji jest zatem bez znaczenia, czy okupacja zosta³a wprowadzona przy u¿yciu si³y, czy bez jej u¿ycia. Nie ma te¿ znaczenia,
jakimi motywami kierowa³y siê obce si³y zbrojne, zajmuj¹c terytorium innego pañstwa, ani jaki by³ ich zamiar. Innymi s³owy, kiedy obce si³y zbrojne
sprawuj¹ kontrolê nad terytorium bez zgody jego suwerena, sytuacja taka
jest traktowana jako okupacja bez wzglêdu na to, czy dosz³o do niej w kontekcie konfrontacji zbrojnej, czy nie. Przepisy reguluj¹ce okupacjê stosuje
siê ponadto do ka¿dego przypadku okupacji, niezale¿nie od tego, czy jest ona
wynikiem legalnego u¿ycia si³y (np. w samoobronie), czy dzia³añ niezgodnych z prawem miêdzynarodowym6. Prawo w wojnie (ius in bello) jest
bowiem odrêbnym od prawa do wojny (ius ad bellum) zespo³em norm, na
którego stosowanie nie ma wp³ywu przyczyna powstania okupacji  obowi¹zuje ono w ka¿dej sytuacji, w której dochodzi do dzia³añ militarnych prowadzonych przy u¿yciu si³ zbrojnych7.
Okupacja danego terytorium i stosowanie prawa okupacji nie maj¹
wp³ywu na status prawny tego terytorium, o czym stanowi art. 4 Protoko³u
Dodatkowego I (PD I) z 1977 r. dotycz¹cego ochrony ofiar miêdzynarodowych
konfliktów zbrojnych8. Co wiêcej, okupant ponosi odpowiedzialnoæ za terytorium okupowane do czasu, a¿ rz¹d kraju poddanego okupacji bêdzie w stanie
przej¹æ w³adzê i realizowaæ swoje zadania9. Faktyczna w³adza nad okupowanym terytorium ma zatem charakter przejciowy i ograniczona jest przepisami
miêdzynarodowego prawa okupacyjnego  dlatego okupant nie mo¿e decydowaæ
4 M. Górzyñska, Okupacja wojenna w prawie miêdzynarodowym  wybrane zagadnienia, [w:] Miêdzynarodowe prawo humanitarne we wspó³czesnym wiecie  osi¹gniêcia i wyzwania, red. T. Jasudowicz, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruñ 2007, s. 174.
5 Dz.U. z 1956 r., Nr 38, poz. 171. Zob. zw³aszcza art. 1326, 2734 oraz 4778 KG IV.
6 Zob. Case No. 47  Trial of Wilhelm List and Others (The Hostages Trial)  United
Nations War Crimes Commission. Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VIII, 1949,
s. 59.
7 D. Thürer, Current challenges to the law of occupation, <http://www.icrc.org/web/eng/
siteeng0.nsf/htmlall/occupation-statement-211105?opendocument>, dostêp: 25.05.2009.
8 Dz.U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175. Zob. zw³aszcza art. 3 i 4 PD I. Re¿im okupacji
wojennej, poza prawem traktatowym (RH, KG IV i PD I), regulowany jest ponadto zasadami i normami zwyczajowego miêdzynarodowego prawa humanitarnego, choæ w du¿ej mierze zwyczajowe prawo okupacji zosta³o ju¿ skodyfikowane.
9 A. Faite, Applicability of the law of occupation to United Nations-mandated forces,
[w:] Expert Meeting on Multinational Peace Operations  Report: Applicability of International Humanitarian Law and International Human Rights Law to UN Mandated Forces
(Geneva, 1112 December 2003), red. A. Faite, J. Labré Grenier, International Committee
of the Red Cross, Geneva 2004, s. 72.
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jednostronnie o losie okupowanego terytorium ani te¿ zmieniaæ zasad jego
porz¹dku prawnego. Dzia³ania w³adz okupacyjnych, zmierzaj¹ce do ustanowienia suwerennoci nad terytoriami okupowanymi czy te¿ do aneksji tych
terytoriów, stanowi¹ pogwa³cenie prawa miêdzynarodowego i s¹ w wietle
tego prawa bezskuteczne10.
W nastêpstwie okupacji wojennej rzeczywista w³adza (de facto) przechodzi w rêce okupanta  jego w³adza i prawa maj¹ jednak charakter przejciowy, a nie trwa³y, s¹ one incydentalne w stosunku do wojny i celów wojny.
Okupant ma obowi¹zek podj¹æ wszystkie bêd¹ce w jego mocy rodki w celu
przywrócenia i zapewnienia, jeli jest to mo¿liwe, porz¹dku i ¿ycia spo³ecznego, przestrzegaj¹c, z wyj¹tkiem bezwzglêdnych przeszkód, praw obowi¹zuj¹cych w [okupowanym] kraju (art. 43 RH). Z jednej zatem strony prawo
humanitarne przyznaje okupantowi szereg istotnych uprawnieñ, niezbêdnych do kontynuowania wojny i utrzymania porz¹dku publicznego na terytoriach okupowanych11. Uprawnienia te maj¹ chroniæ interesy wojskowe okupanta i gwarantowaæ bezpieczeñstwo armii, stanowi¹cej zbrojne ramiê
okupacyjnych w³adz wojskowych wykorzystywane do wymuszania przestrzegania ich zarz¹dzeñ12. Z drugiej za strony, uprawnienia przys³uguj¹ce okupantowi w wietle prawa okupacji podlegaj¹ pewnym ograniczeniom. Na
w³adzy okupacyjnej ci¹¿y bowiem obowi¹zek przywrócenia i zapewnienia,
o ile to jest mo¿liwe, porz¹dku i ¿ycia spo³ecznego na zajêtym terytorium. Co
istotne, realizacja tego zadania ma siê odbywaæ z wyj¹tkiem bezwzglêdnych
przeszkód13, przy utrzymaniu prawa zajêtego pañstwa14. Podkreliæ te¿ nale¿y, i¿ okupant ma obowi¹zek stosowaæ siê do szeregu zasad odnosz¹cych siê
do odpowiedniego traktowania ludnoci cywilnej, zamieszkuj¹cej terytorium
okupowane15, w celu zagwarantowania ochrony mieszkañcom tego terytorium. Do zasad tych zalicza siê m.in. zakaz deportacji, zakaz niszczenia
w³asnoci prywatnej, obowi¹zek zapewnienia wy¿ywienia i medycznego zaopatrzenia ludnoci, obowi¹zek utrzymania s³u¿b leczniczych i szpitali, obowi¹zek zapewnienia mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb religijnych, a tak¿e
utrzymanie i przestrzeganie obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa karnego oraz
gwarancji s¹dowych16.

10 R. Bierzanek, Wojna a prawo miêdzynarodowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, Warszawa 1982, s. 235.
11 Ibidem, s. 234.
12 M. Górzyñska, op. cit., s. 177.
13 Zwrot z wyj¹tkiem bezwzglêdnych przeszkód (unless absolutely prevented) Michael
Kelly uznaje za ucieleniaj¹cy zasadê koniecznoci wojskowej (zob. M. Kelly, Restoring and
Maintaining Order in Complex Peace Operations: The Search for a Legal Framework, Kluwer Law International, The HagueLondonBoston 1999, s. 191192).
14 M. Górzyñska, op. cit., s. 177.
15 Najbardziej kompleksowe normy w tej materii zawiera dzia³ III KG IV.
16 Zob. K. Randzio-Sajkowska, M. Sajkowski, Ochrona osób cywilnych w konfliktach
zbrojnych, [w:] Miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, red. K. Lankosz,
Wy¿sza Szko³a Oficerska Si³ Powietrznych w Dêblinie, Dêblin 2006, s. 112.
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3. Operacje ONZ a stosowanie miêdzynarodowego
prawa humanitarnego
W odniesieniu do operacji prowadzonych pod egid¹ lub z upowa¿nienia
ONZ, szczególnie w ostatnich latach daje siê zauwa¿yæ gwa³towny wzrost tak
liczby takich operacji, jak i ró¿norodnoci podejmowanych podczas nich dzia³añ. Si³y ONZ zaczê³y te¿ coraz czêciej anga¿owaæ siê w konflikty wewnêtrzne, jak równie¿ w sytuacje zwi¹zane z upadkiem instytucji rz¹dowych w niektórych pañstwach. W rezultacie natura operacji podejmowanych przez ONZ
uleg³a zmianie, a rozró¿nienie miêdzy nimi straci³o w pewnym sensie na
ostroci. Mo¿na oczywicie nadal wród tych operacji wyró¿niaæ klasyczne
operacje pokojowe (peace-keeping), akcje przymusu (peace-enforcement), operacje okrelane jako tworzenie pokoju (peace-making), operacje okrelane
jako budowanie pokoju (peace-building), czy wreszcie zadania czysto humanitarne (np. pomoc przy dostarczaniu i dystrybucji pomocy humanitarnej),
jednak coraz czêciej ONZ decyduje siê na realizacjê operacji z szerokim
zakresem zadañ, które wykraczaj¹ poza sferê wojskow¹. Operacje takie nazywane s¹ powszechnie operacjami wielofunkcyjnymi, b¹d te¿ wielowymiarowymi (multi-dimensional operations)17. Poza wieloci¹ funkcji, których zakres jest w ka¿dym przypadku inny, w operacjach wielofunkcyjnych funkcje
wojskowe nie zajmuj¹ ju¿ pozycji pierwszoplanowej, oddaj¹c pole funkcjom
wspieraj¹cym realizacjê pozosta³ych zadañ, w tym politycznych. Jak ujê³a to
Irena Popiuk-Rysiñska, funkcje wojskowe s¹ w tym przypadku s³u¿ebne
wobec pozosta³ych i zazwyczaj polegaj¹ na stworzeniu i utrzymywaniu bezpiecznych warunków, koniecznych do osi¹gania postêpów w procesie pokojowym, co nale¿y ju¿ do dzia³añ niewojskowych18.
Pojawia siê jednak pytanie, czy oddzia³y wojskowe, realizuj¹ce jak¹kolwiek operacjê pod egid¹ ONZ, zobowi¹zane s¹ do przestrzegania miêdzynarodowego prawa humanitarnego. Organizacja nie jest co prawda stron¹ konwencji genewskich (w przeciwieñstwie do wiêkszoci jej pañstw cz³onkowskich)
i z praktycznych powodów zwi¹zanych z trudnociami w implementacji tych
konwencji nie nale¿y siê spodziewaæ zmiany tego stanu rzeczy19, podobnie
17 Szerzej na temat operacji wielowymiarowych  zob. United Nations Peacekeeping
Operations. Principles and Guidelines, United Nations Department of Peacekeeping Operations, 2008, s. 2225. Przyk³adem operacji wielowymiarowej ONZ jest  w sensie ogólnym
 miêdzynarodowa administracja terytorialna.
18 I. PopiukRysiñska, Ewolucja operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Stosunki Miêdzynarodowe, nr 12 (t. 27), 2003, s. 16. Tego typu operacje
w doktrynie prawa miêdzynarodowego uwa¿ane s¹ za trzeci¹ generacjê operacji pokojowych (ibidem, s. 27).
19 Przyk³adowo, jakikolwiek przepis konwencji, który odnosi siê do stosowania pewnych regu³ na terytorium pañstwowym stron walcz¹cych albo znajduje zastosowanie wobec
ludnoci pañstwastrony, by³by dla ONZ niewykonalny, poniewa¿ ONZ nie dysponuje atrybutami pañstwowoci. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e ONZ  jako organizacja miêdzynarodowa
 nigdy nie sprawowa³a opieki nad jeñcami wojennymi (por. A. Roberts, What is a Military
Occupation?, British Yearbook of International Law, vol. 55, 1984, s. 290).
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jednak jak ka¿dy podmiot prawa miêdzynarodowego, ONZ zwi¹zana jest
normami prawa zwyczajowego. Co wiêcej, na kontyngentach wojskowych,
oddanych do dyspozycji Sekretarza Generalnego ONZ, ci¹¿y obowi¹zek przestrzegania miêdzynarodowych konwencji, podpisanych i ratyfikowanych
przez ich w³asne pañstwo. W przygotowanym przez Sekretarza Generalnego
Modelowym Porozumieniu, dotycz¹cym zasad przekazywania przez pañstwa
cz³onkowskie personelu i wyposa¿enia na potrzeby operacji pokojowych, wyranie podkrelono, ¿e w trakcie prowadzenia operacji kontyngenty wojskowe zobowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad i ducha miêdzynarodowego prawa
humanitarnego, zatem cz³onkowie tych kontyngentów powinni byæ z nimi
w pe³ni zaznajomieni20. Co wa¿ne, regu³a ta odnosi siê nie tylko do operacji
pokojowych, lecz tak¿e do innych rodzajów operacji ONZ, w tym do akcji
przymusu, co potwierdza praktyka Organizacji i jej pañstw cz³onkowskich21.
Istotny jest tu równie¿ fakt, ¿e w 1999 r. Sekretarz Generalny ONZ
wyda³ Biuletyn zatytu³owany Przestrzeganie przez si³y ONZ miêdzynarodowego prawa humanitarnego, w którym skodyfikowano podstawowe regu³y
odnosz¹ce siê do prowadzenia dzia³añ zbrojnych, skupiaj¹c siê na tych postanowieniach, które ograniczaj¹ prawo cz³onków si³ zbrojnych do u¿ycia si³y.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wiêkszoæ tych regu³ stanowi tak naprawdê powtórzenie przepisów zawartych w ró¿nych konwencjach MPH. W Biuletynie jasno
te¿ wyra¿ono zobowi¹zanie ONZ do zapewnienia przestrzegania MPH przez
wszystkie si³y zaanga¿owane w operacjê pokojow¹, podkrelaj¹c jednoczenie, ¿e odpowiedzialnoæ za implementacjê tego prawa ci¹¿y na pañstwach,
które wys³a³y swoje kontyngenty na operacjê prowadzon¹ przez ONZ22. Istnieje zatem dokument, który jest przez ONZ bezporednio stosowany w przypadku operacji pokojowych, jednak róde³ obowi¹zków w nim okrelonych
nale¿y szukaæ w zobowi¹zaniach pañstw cz³onkowskich uczestnicz¹cych
w operacji23.
20 Zob. Model Agreement between the United Nations and Member States Contributing
Personnel and Equipment to United Nations Peace-Keeping Operations, UN Doc. A/64/185
 Annex, 23 May 1991. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e poszanowanie zasad i ducha nie jest
tym samym, czym pe³ne stosowanie konwencji MPH.
21 Przyk³adowo, podczas wojny koreañskiej w latach 19501953, si³y ONZ wyranie
uzna³y, ¿e w swoich dzia³aniach s¹ zwi¹zane prawem humanitarnym. Fakt, ¿e si³y te sk³ada³y siê z kontyngentów narodowych dobrowolnie przekazanych przez pañstwa cz³onkowskie pod jednolit¹ komendê, sprawowan¹ przez jedno upowa¿nione do tego pañstwo, stanowi dodatkowy argument przemawiaj¹cy za tym, i¿ stosowanie prawa humanitarnego jest
obowi¹zkiem zarówno pañstw cz³onkowskich, jak i samej ONZ (A. Roberts, op. cit., s. 290).
22 Zob. United Nations Secretary-General Bulletin  Observance by United Nations
Forces of International Humanitarian Law, ST/SGB/1999/13, 6 August 1999.
23 H.-P. Gasser, op. cit., s. 145146. Zob. te¿ G.T. Harris, The Era of Multilateral
Occupation, Berkeley Journal of International Law, vol. 24, 2006, s. 3031. Wspomniany
wy¿ej, opracowany w 2008 r. przez Departament Operacji Pokojowych ONZ zbiór zasad
i wytycznych obowi¹zuj¹cych podczas operacji pokojowych równie¿ zobowi¹zuje si³y zbrojne, uczestnicz¹ce w operacjach ONZ, do przestrzegania zasad i norm MPH, ale zasadniczo
odwo³uje siê w tej materii do modelu przyjêtego w Biuletynie Sekretarza Generalnego
z 1999 r.
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Przeprowadzona powy¿ej krótka analiza problemu stosowania MPH
przez ONZ pozwala przejæ do kwestii stosowania miêdzynarodowego prawa
okupacji przez si³y zbrojne, które np. w ramach operacji pokojowej zmuszone
s¹ przej¹æ administrowanie zajêtym terytorium wobec braku instytucji pañstwowych i lokalnych. Czy mo¿na jednak bezporednio odwo³ywaæ siê do
zasad i norm prawa okupacji wojennej, by realizowaæ zadania wynikaj¹ce
z mandatu ONZ? Czy raczej prawo okupacji wojennej powinno byæ stosowane w przypadku operacji pokojowych per analogiam, jako re¿im de facto?
Mo¿na by wreszcie rozwa¿yæ stworzenie odrêbnego zbioru norm miêdzynarodowych, dotycz¹cych okupacji b¹d sytuacji do niej zbli¿onych, który stosowany by³by wy³¹cznie w odniesieniu do operacji pokojowych ONZ. Rozwa¿ania natury prawnej poprzedzone jednak zostan¹ krótkim omówieniem
przypadków operacji prowadzonych pod egid¹ lub z upowa¿nienia ONZ, podczas których pojawi³ siê problem okrelenia i zastosowania odpowiednich
norm, pozwalaj¹cych przywróciæ i utrzymaæ bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny na obszarach faktycznie znajduj¹cych siê pod jurysdykcj¹ wielonarodowych si³ zbrojnych, b¹d te¿ administrowanych przez specjalnie w tym
celu powo³ane instytucje Organizacji.

4. Okupacja a terytoria kontrolowane przez si³y ONZ
Zadania si³ zbrojnych, prowadz¹cych operacje pod egid¹ ONZ, mog¹ byæ
bardzo zró¿nicowane i obejmowaæ m.in.: dzia³ania zmierzaj¹ce do utrzymania zawieszenia broni, monitorowanie wyborów, dostarczanie pomocy humanitarnej, utrzymywanie porz¹dku i bezpieczeñstwa, zapewnienie ochrony
strefom bezpieczeñstwa oraz ludnoci cywilnej, osobom wysiedlonym
i uchodcom nara¿onym na niebezpieczeñstwo czy prowadzenie akcji rozbrojenia by³ych kombatantów i stron walcz¹cych. Bez wzglêdu jednak na mandat si³ ONZ, mog¹ byæ one niekiedy zmuszone do samoobrony, b¹d obrony
osób i mienia na zajmowanych obszarach, a tak¿e dzia³añ stricte porz¹dkowych, poniewa¿ w³adze lokalne albo nie s¹ w stanie, albo nie chc¹ realizowaæ
tego typu funkcji. Niekoniecznie zreszt¹ musz¹ to byæ dzia³ania porz¹dkowe
 w danej sytuacji niezbêdne mo¿e siê bowiem okazaæ np. zapewnienie ludnoci okrelonego terytorium podstawowych dóbr i potrzeb, takich jak rodki
i pomoc medyczna, dostawy ¿ywnoci i wody, edukacja, pomoc w odbudowie
infrastruktury komunikacyjnej, b¹d udzielenie schronienia osobom przeladowanym24.
Oczywicie, g³ówn¹ odpowiedzialnoæ za utrzymanie porz¹dku i bezpieczeñstwa oraz zagwarantowanie ludnoci podstawowych potrzeb ponosi pañstwogospodarz, w rzeczywistoci jednak ju¿ podczas pierwszych operacji
24 B.M. Oswald, The law of occupation and United Nations peace operations: an effective mechanism to fulfil command and responsibility?, [w:] Expert Meeting on Multinational
Peace Operations..., s. 36.
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pokojowych ONZ zajmowa³a siê dzia³aniami porz¹dkowymi, jeli by³o to konieczne dla realizacji mandatu w ramach danej operacji oraz wychodzi³o
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom lokalnej spo³ecznoci. Przyk³adowo,
si³y ONZ w ramach Pierwszych Doranych Si³ Pokojowych ONZ (United
Nations Emergency Force  UNEF I) w Egipcie w latach 19561967 odpowiedzialne by³y, razem z w³adzami lokalnymi, za utrzymanie porz¹dku na okrelonych obszarach, czasowo te¿ wykonywa³y pewne istotne funkcje administracyjne, przede wszystkim w sferze bezpieczeñstwa, wspó³pracuj¹c przy
tym z gubernatorem i inspektorem policji w Port Said. Si³y ONZ mia³y
ponadto za zadanie chroniæ ¿ycie osób cywilnych oraz mienie publiczne i prywatne, a tak¿e  za zgod¹ w³adz lokalnych  sprawowa³y funkcje administracyjne w zakresie zadañ s³u¿b u¿ytecznoci publicznej oraz dysponowa³y ograniczonymi kompetencjami w zakresie zatrzymywania osób podejrzanych.
Dzia³ania maj¹ce na celu utrzymanie porz¹dku publicznego w ró¿nym stopniu realizowane by³y równie¿ podczas wielu innych operacji ONZ, m.in.
w Iranie Zachodnim, w Kongo, Kambod¿y, Kosowie i Timorze Wschodnim25.
Si³y wielonarodowe dzia³aj¹ce w ramach mandatu ONZ mog¹ zatem
sprawowaæ faktyczn¹ kontrolê nad danym terytorium i jego mieszkañcami.
W wiêkszoci przypadków si³y takie zostaj¹ rozmieszczone na terytorium
danego pañstwa za jego zgod¹, zatem stosowanie prawa okupacji nie wchodzi w rachubê. Si³y zbrojne, wchodz¹ce w sk³ad operacji pokojowych, dzia³aj¹
te¿ zgodnie z mandatem przyznanym im przez Radê Bezpieczeñstwa. Wspomniana za zgoda wynika zwykle  lecz nie zawsze  z zawarcia tzw. porozumienia o statusie si³ (Status-of-Forces Agreement  SOFA), które okrela
prawa i obowi¹zki si³ wielonarodowych stacjonuj¹cych w danym kraju26.
Mo¿liwa jest równie¿ dzia³alnoæ si³ pokojowych na okrelonym terytorium na podstawie porozumienia innego ni¿ SOFA. Przyk³adowo, w przypadku Boni i Hercegowiny, Porozumienie z Dayton zawarte w 1995 r. ustanowi³o specjaln¹ formê miêdzynarodowego monitoringu sytuacji panuj¹cej w tej
czêci by³ej Jugos³awii pod k¹tem bezpieczeñstwa. Na podstawie Porozumienia, Rada Bezpieczeñstwa ONZ powo³a³a wielonarodowe si³y pod dowództwem NATO  Si³y Implementacyjne (IFOR), które zast¹pi³y oddzia³y
UNPROFOR. Zadaniem IFOR by³a implementacja tych postanowieñ Porozumienia, które odnosi³y siê do utrzymania porz¹dku i bezpieczeñstwa w Boni. Si³y Implementacyjne mia³y równie¿ zapewniæ bezpieczne warunki pracy dla organizacji humanitarnych, które wci¹¿ dzia³a³y w omawianym
regionie. Co ciekawe, IFOR, razem z OBWE, która zajmowa³a siê sprawami
cywilnymi i organizacj¹ wolnych wyborów, mog³yby byæ postrzegane jako
wojskowe i cywilne organy w³adz okupacyjnych27. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e obecnoæ w Boni wielonarodowych si³ zbrojnych, upowa¿nionych do u¿ycia si³y, przewidywa³o Porozumienie z Dayton, zawarte przez wszystkie zain25
26
27

Ibidem, s. 37.
A. Faite, op. cit., s. 71.
H.-P. Gasser, op. cit., s. 147.
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teresowane strony, w tym przez rz¹d Boni i Hercegowiny. Si³y Implementacyjne realizowa³y zatem swoje zadania w Boni za zgod¹ lokalnych w³adz,
choæ faktycznie rz¹d Boni nie mia³ innego wyjcia, ni¿ przystaæ na warunki
zaproponowane przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹. Mimo wszystko, ustanowienie si³ IFOR, chocia¿ odby³o siê za zgod¹ zainteresowanych stron, w wielu aspektach przypomina³o okupacjê. Mo¿na st¹d wysnuæ wniosek, ¿e miêdzynarodowe prawo okupacji niejako z samej natury mo¿e staæ siê ród³em
norm pomocnych przy rozwi¹zywaniu problemów w takich okolicznociach,
jak te zaistnia³e w Boni i Hercegowinie28.
Generalnie, si³y pokojowe ONZ, dzia³aj¹ce na terytorium danego pañstwa na podstawie porozumienia pomiêdzy ONZ a pañstwemgospodarzem
(SOFA)  jak mia³o to miejsce w przypadku wspomnianej operacji si³ UNEF
I w Egipcie  nie okupuj¹ tego terytorium w tradycyjnym, prawnomiêdzynarodowym rozumieniu tego terminu. Mo¿na jednak sobie wyobraziæ, ¿e w
innych okolicznociach si³y pokojowe by³yby zmuszone do realizowania funkcji porz¹dkowych na obszarze pañstwagospodarza, poniewa¿ w³adze lokalne
nie chc¹ lub nie s¹ w stanie utrzymaæ porz¹dku i zagwarantowaæ bezpieczeñstwa. Co wiêcej, jeli w³adze centralne pañstwagospodarza przesta³y
istnieæ, si³y pokojowe mog³yby byæ zmuszone do rozszerzenia swojej jurysdykcji i przejêcia pe³nej odpowiedzialnoci za bezpieczeñstwo i porz¹dek
publiczny, a nawet za administrowanie danym terytorium29.
Sytuacja w Kongo podczas operacji ONZ w latach 19601964 stanowi
przyk³ad ilustruj¹cy mo¿liwoæ pe³nienia przez si³y pokojowe roli bardzo
zbli¿onej do tej, jak¹ pe³ni okupant. Pocz¹tkowo ówczesny Sekretarz Generalny ONZ, Dag HammarskjÆld, owiadczy³, i¿ si³y rozmieszczone w Kongo
znajduj¹ siê pod wy³¹czn¹ komend¹ ONZ i nie podlegaj¹ rozkazom lokalnego rz¹du, nie wolno im te¿ anga¿owaæ siê w wewnêtrzny konflikt zbrojny, by
nie staæ siê jego stron¹. Rozwój sytuacji politycznej w Kongo nie pozwala³
jednak na wyrane ustalenie, kto w owym czasie sprawowa³ legalnie w³adzê,
st¹d te¿ ONZ zaanga¿owa³a siê zarówno w dzia³alnoæ administracyjn¹, jak
i w konflikt wewnêtrzny, wychodz¹c poza to, co pierwotnie zak³adano30. Podobnie by³o w okresie póniejszym. Podczas wielu interwencji podejmowanych w latach 90. XX w. na podstawie rozdzia³u VII Karty NZ, maj¹cych na
celu po³o¿yæ kres konfliktom, preferowanym przez ONZ rozwi¹zaniem by³o
pozostawienie w³adzy nad danym obszarem w rêkach instytucji krajowych,
nie za przejmowanie od nich bezporednich funkcji administracyjnych. Jednak w sytuacjach, gdy takich instytucji nie by³o, odpowiedzialnoæ za realizacjê tych funkcji musia³a przejæ na si³y faktycznie kontroluj¹ce dane terytorium  czyli si³y ONZ31 .
28
29
30
31

Ibidem, s. 147148.
Por. A. Roberts, op. cit., s. 291.
Ibidem.
Zob. E. Benvenisti, The International Law of Occupation, Princeton University
Press, Princeton 2004, s. XV.
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W kontekcie powy¿szych przypadków nale¿y wyjaniæ, i¿ zgodnie z rozdzia³em VII Karty NZ Organizacja mo¿e przeprowadziæ akcjê przymusu,
w wyniku której si³y wielonarodowe zostan¹ rozmieszczone na terytorium
okrelonego kraju w ramach mandatu ONZ, ale przy braku zgody rz¹du tego
kraju. Do takiej sytuacji mo¿e na przyk³ad dojæ wówczas, gdy rz¹d pañstwa
objêtego mandatem zosta³ pozbawiony w³adzy przez si³y wielonarodowe.
Brak formalnej zgody na rozmieszczenie si³ ONZ mo¿e równie¿ wynikaæ
z faktu, i¿ status danego terytorium pozostaje niejasny b¹d na danym terytorium nie istnieje ¿adna w³adza zdolna skutecznie sprawowaæ rz¹dy, co
zwykle dotyczy przypadków tzw. pañstw w stanie rozk³adu (okrelanych te¿
terminem pañstw upad³ych)32. W trakcie prowadzenia operacji na obszarze
takich pañstw, ogarniêtych totalnym chaosem, przy ca³kowitym za³amaniu
siê systemu prawnego i struktur administracyjnych, si³y ONZ musia³y przej¹æ administrowanie tym krajem b¹d co najmniej niektórymi aspektami
administracji, chocia¿ nie to konkretnie by³o ich zadaniem.
Najbardziej obrazowym przyk³adem omawianej sytuacji jest Somalia
i operacja Zjednoczonych Si³ Zadaniowych (Unified Task Force  UNITAF),
realizowana na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeñstwa 794 z 1992 r. W rezolucji tej Rada upowa¿ni³a Sekretarza Generalnego i wspó³pracuj¹ce pañstwa cz³onkowskie do u¿ycia wszelkich niezbêdnych rodków w celu ustanowienia tak szybko, jak to bêdzie mo¿liwe, bezpiecznych warunków dla
operacji niesienia pomocy humanitarnej w Somalii. Dzia³aj¹c w kompletnej
pró¿ni i przy braku organów rz¹dowych i w³adz lokalnych, personel prawny
misji33 zacz¹³ szukaæ przepisów prawnomiêdzynarodowych, które mog³yby
pos³u¿yæ jako wzorzec dla dzia³añ w zaistnia³ej sytuacji. Okaza³o siê wówczas, ¿e w sukurs przyjæ mo¿e KG IV, zw³aszcza jej rozdzia³ powiêcony
terytorium okupowanemu, jak równie¿ stosowne przepisy RH. Prawo okupacji wojennej jest bowiem ni mniej, ni wiêcej, tylko zbiorem regu³ stosowanych w przypadku tymczasowej obecnoci wojskowej na obcym terytorium.
Jednak Somalia mimo wszystko pozostawa³a suwerennym pañstwem,
a mandat si³ UNITAF, powierzony przez organizacjê miêdzynarodow¹, obejmowa³ jedynie czasowe sprawowanie kontroli nad terytorium pañstwa
z uwagi na brak w³adz krajowych  nie by³o tu mowy o okupowaniu Somalii
lub jej czêci. Z drugiej strony, si³y UNITAF musia³y podj¹æ siê niemal tych
samych zadañ, do których zobowi¹zane s¹ w³adze okupacyjne na okupowanym terytorium34.
Bior¹c pod uwagê podobieñstwo sytuacji oraz fakt, ¿e zasady i normy
reguluj¹ce okupacjê wojenn¹ mog¹ byæ pomocne i u¿yteczne przy rozwi¹zy32
33

A. Faite, op. cit., s. 71.
W sk³ad tego personelu wchodzi³ major Michael Kelly, prawnik australijskich si³
zbrojnych wys³anych do Somalii, który nastêpnie opisa³ swoje dowiadczenia i spostrze¿enia w publikacji zatytu³owanej Restoring and Maintaining Order in Complex Peace Operations: The Search for a Legal Framework (Kluwer Law International, The HagueLondon
Boston 1999).
34 H.-P. Gasser, op. cit., s. 143144.
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waniu praktycznych problemów, z którymi musz¹ zmierzyæ siê si³y prowadz¹ce operacjê pokojow¹ ONZ, prawnik kontyngentu australijskiego w ramach UNITAF, major Michael Kelly, przyj¹³, i¿ regu³y te mog¹ s³u¿yæ jako
wytyczne, nawet jeli kontekst prawny jest tu odmienny. Kelly poszed³ zreszt¹ o krok dalej, uznaj¹c operacjê w Somalii za przyk³ad okupacji pokojowej,
w trakcie której mo¿na stosowaæ prawo okupacji wojennej. Jego zdaniem,
ka¿dy przypadek sprawowania kontroli nad terytorium pañstwa przez obce
si³y zbrojne uzasadnia stosowanie odpowiednich postanowieñ miêdzynarodowego prawa okupacji. Artyku³ 2 ustêp 2 konwencji genewskich wyra¿a bowiem formu³ê uniwersaln¹  oczywistym jest, ¿e terytorium zajête przez
obce wojska ma status terytorium okupowanego, nawet jeli wojska te nie
napotykaj¹ zbrojnego oporu. U¿ycie si³y przez najedcê nie jest przecie¿
elementem sk³adowym definicji okupacji wojennej. Podsumowuj¹c swoje spostrze¿enia, Kelly stwierdza, i¿ skoro ONZ potrzebuje ram prawnych i wytycznych reguluj¹cych dzia³ania podczas takich operacji, jak ta w Somalii,
a miêdzynarodowe prawo okupacji zawiera zasady i normy reguluj¹ce sytuacje zbli¿one do tych, z którymi borykaj¹ siê niebieskie he³my, zasadniczo
nic nie stoi na przeszkodzie, by prawo okupacji stosowaæ de iure w stosunku
do wspomnianych sytuacji podczas prowadzenia operacji pokojowych35.

5. Okupacja a terytoria administrowane przez ONZ
Ustanowienie przez ONZ w 1999 r. tymczasowych w³adz administracyjnych w Kosowie (UNMIK) i w Timorze Wschodnim (UNTAET) by³o niew¹tpliwie wydarzeniem bez precedensu w historii operacji Organizacji, jeli
chodzi o zakres obowi¹zków i mandat udzielony tym misjom. W obu przypadkach formalnie wyra¿ono zgodê na takie rozwi¹zanie, nie pojawi³ siê tu
zatem problem stosowania prawa okupacji, jednak wskazaæ mo¿na na pewne
podobieñstwa re¿imu prawnego okupacji i re¿imu reguluj¹cego administrowanie terytoriami podlegaj¹cymi jurysdykcji ONZ36.
W przypadku Kosowa, Rada Bezpieczeñstwa ONZ, uwzglêdniaj¹c wyniki
negocjacji miêdzy stronami zaanga¿owanymi w konflikt i dzia³aj¹c na podstawie rozdzia³u VII Karty NZ, w rezolucji 1244 (1999) zdecydowa³a o ustanowieniu w Kosowie wielonarodowych si³ KFOR oraz o powo³aniu Tymczasowej Misji Administracyjnej ONZ (UNMIK). rodki te podjête zosta³y za
zgod¹ Federalnej Republiki Jugos³awii. Zarówno UNMIK, jak i KFOR wyposa¿ono w szerokie kompetencje, s³u¿¹ce sprawowaniu kontroli i administrowaniu omawianym regionem. Specjalny Przedstawiciel wyznaczony do kierowania UNMIK wyda³ zarz¹dzenie, w którym zadeklarowa³, i¿: ca³a w³adza
ustawodawcza i wykonawcza w odniesieniu do Kosowa, w tym administracja
35
36

Zob. M. Kelly, op. cit., s. 145 i n.
Szerzej  zob. A. Faite, op. cit., s. 74.

230

Marcin Marcinko

s¹downicza, powierzona zostaje UNMIK i sprawowana jest przez Specjalnego Przedstawiciela. Zapewnione w ten sposób szerokie kompetencje zosta³y
ograniczone jedynie uznanymi miêdzynarodowymi standardami w dziedzinie
praw cz³owieka oraz mandatem przyznanym UNMIK na podstawie rezolucji
1244. Oczywicie, nie by³ to przypadek okupacji w wietle klasycznego prawa
okupacji wojennej, gdzie si³y zbrojne jednego pañstwa okupuj¹ terytorium
innego pañstwa wbrew jego woli. Niemniej jednak, podobnie jak w Boni,
obecnoæ w³adzy cywilnej (UNMIK) i wojskowej (KFOR) zbli¿a tê sytuacjê do
okolicznoci, w których stosowany jest prawny re¿im okupacji. Dlatego w odniesieniu do Kosowa podstawowe zasady prawa okupacji oraz szczególne
postanowienia KG IV mog³y stanowiæ swoiste wytyczne i pomagaæ w rozwi¹zywaniu wielu problemów37.
W przypadku Timoru Wschodniego, w 1999 r. Rada Bezpieczeñstwa
w rezolucji 1264 (1999) zdecydowa³a o wys³aniu wielonarodowych si³ INTERFET do  wci¹¿ wówczas indonezyjskiego  Timoru Wschodniego, w celu
przywrócenia pokoju i bezpieczeñstwa na tej wyspie38. Decyzja ta zosta³a
podjêta w porozumieniu z rz¹dem Indonezji. Zadania si³ INTERFET, w obliczu niemal ca³kowitego braku dzia³aj¹cych instytucji publicznych i prawie
kompletnego za³amania systemu prawa i porz¹dku, by³y porównywalne do
tych, które realizowane s¹ przez w³adze okupacyjne39. Michael Kelly mówi
nawet w tym przypadku o okupacji de facto, mimo ¿e by³a to okupacja za
zgod¹ suwerena. Podkrela równie¿, ¿e choæ formalnie prawo okupacji wojennej nie by³o stosowane w Timorze Wschodnim, dostarcza³o jednak u¿ytecznych wskazówek w sferze prawa dla dzia³añ podejmowanych przez si³y
INTERFET40.
Po uzyskaniu przez Timor Wschodni niepodleg³oci INTERFET zosta³a
zast¹piona przez Tymczasow¹ Administracjê ONZ w Timorze Wschodnim
(UNTAET). Powo³uj¹c w 1999 r. UNTAET do ¿ycia (rezolucj¹ 1272), Rada
Bezpieczeñstwa obarczy³a j¹ pe³n¹ odpowiedzialnoci¹ za administrowanie
Timorem Wschodnim oraz kompetencj¹ do sprawowania pe³nej w³adzy
ustawodawczej i wykonawczej w odniesieniu do Timoru Wschodniego, w tym
administracj¹ s¹downicz¹. Wykonywaniem tej w³adzy mia³ siê zaj¹æ mianowany przez Sekretarza Generalnego specjalny przedstawiciel ONZ (Tymczasowy Administrator). Przy sprawowaniu powierzonych funkcji mia³ on konsultowaæ siê z przedstawicielami ludnoci zamieszkuj¹cej Timor Wschodni
37
38

H.-P. Gasser, op. cit., s. 148149.
We wrzeniu 1999 r. mieszkañcy Timoru Wschodniego w przeprowadzonym referendum zdecydowan¹ wiêkszoci¹ g³osów opowiedzieli siê za niepodleg³oci¹ swojego terytorium, co doprowadzi³o do zamieszek i eskalacji przemocy i w konsekwencji ca³y region
pogr¹¿y³ siê w chaosie.
39 Nale¿y zaznaczyæ, ¿e INTERFET nie by³a operacj¹ pokojow¹, lecz akcj¹ wymuszenia
pokoju, prowadzon¹ z upowa¿nienia Rady Bezpieczeñstwa. W akcji tej  pod kierownictwem Australii  wziê³y udzia³ 22 pañstwa (zob. J. Rydzkowski, S³ownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyd. II, Pañstwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa
2003, s. 263264).
40 M. Kelly, op. cit., s. 115.
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oraz cile z nimi wspó³pracowaæ. Podobnie jak UNMIK, UNTAET w sprawowaniu jurysdykcji ograniczona by³a jedynie miêdzynarodowymi standardami
w dziedzinie praw cz³owieka oraz decyzjami Rady Bezpieczeñstwa ONZ41.
Przedstawione wy¿ej przypadki wskazuj¹, ¿e kwestia stosowania prawa
okupacji wojennej mo¿e pojawiæ siê zarówno w sytuacji faktycznego sprawowania przez si³y ONZ efektywnej kontroli nad okrelonym terytorium i jego
mieszkañcami, jak i w sytuacji, gdy na podstawie decyzji Rady Bezpieczeñstwa ustanowione zostaj¹ instytucje ONZ tymczasowo administruj¹ce danym
terytorium. W wietle wspó³czesnej praktyki mo¿na ponadto wskazaæ na
dwa kolejne, zasadnicze problemy zwi¹zane ze stosowaniem prawa okupacji
w przypadku operacji prowadzonych pod egid¹ lub z upowa¿nienia ONZ, gdy
si³y miêdzynarodowe sprawuj¹ kontrolê lub administruj¹ terytorium, na którym zosta³y w ramach takiej operacji rozmieszczone. Pierwszy problem dotyczy stosowania re¿imu okupacji de iure, drugi za stosowania de facto, jeli
re¿im ten nie mo¿e byæ bezporednio stosowany przez si³y miêdzynarodowe.

6. Prawo okupacji w operacjach ONZ
 stosowanie de iure
Problematyka bezporedniego zastosowania miêdzynarodowego prawa
okupacji  w przypadku operacji prowadzonych pod egid¹ b¹d z upowa¿nienia ONZ  rodzi szereg pytañ i w¹tpliwoci. Przede wszystkim, pojawia siê
tu kwestia legalnoci samej okupacji. Si³y zbrojne prowadz¹ce operacjê, do
której zosta³y upowa¿nione przez ONZ, realizuj¹ przecie¿ mandat Organizacji, legitymizuj¹cy ich dzia³ania, zatem nie mo¿na traktowaæ ich jako si³
okupacyjnych. Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e miêdzynarodowe prawo okupacji (podobnie jak prawo humanitarne) znajduje zastosowanie niezale¿nie
od tego, czy dana interwencja jest zgodna z prawem lub zasadna, czy te¿ jest
nielegalna  ocena legalnoci i legitymizacji interwencji le¿y w sferze ius ad
bellum, a nie ius in bello. Przyk³adowo, podczas pierwszej wojny w Zatoce
Perskiej w 1991 r. prawo okupacji stosowane by³o przez si³y koalicyjne w regionach Iraku faktycznie kontrolowanych przez te si³y, co odzwierciedla za41 Zob. E. Benvenisti, op. cit., s. xvi. W maju 2002 r., rezolucj¹ Rady Bezpieczeñstwa
nr 1410 (2002), UNTAED zosta³a zast¹piona przez Misjê Wsparcia ONZ dla Timoru
Wschodniego (United Nations Mission in Support of East Timor)  UNMISET. Równie¿
w maju 2002 r. Timor Wschodni uzyska³ niepodleg³oæ  zmieniono wówczas nazwê kraju
na Timor-Leste, za zadaniem UNMISET by³o udzielanie pomocy dla podstawowych struktur administracyjnych do czasu przejêcia przez w³adze Timoru-Leste pe³nej odpowiedzialnoci za kraj. Misja ta zakoñczy³a siê pod koniec maja 2005 r., a w jej miejsce Rada
Bezpieczeñstwa ustanowi³a Biuro Narodów Zjednoczonych w Timorze-Leste (United Nations Office in Timor Leste)  UNOTIL. Zgodnie z rezolucj¹ Rady nr 1599 (2005), instytucja ta zosta³a powo³ana na jeden rok, z zadaniem wspierania rozwoju struktur policyjnych
oraz innych wa¿nych struktur pañstwowych, a tak¿e prowadzenia szkoleñ w zakresie przestrzegania rz¹dów demokratycznych i praw cz³owieka.
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sadê, zgodnie z któr¹ prawo okupacji stosuje siê od momentu, gdy obce si³y
zbrojne przejm¹ faktyczn¹ kontrolê nad terytorium i ludnoci¹ danego pañstwa. Poza tym, pañstwa uczestnicz¹ce w operacjach ONZ nadal zwi¹zane s¹
zawartymi przez nie umowami miêdzynarodowymi. Realizacja mandatu
ONZ i udzia³ si³ zbrojnych danego pañstwa np. w operacji pokojowej nie
zwalnia te¿ tego pañstwa od przestrzegania jego prawnomiêdzynarodowych
zobowi¹zañ. Nie ma zatem znaczenia, czy okupacja prowadzona jest przez
tylko jedno pañstwo, przez grupê pañstw, czy w ramach wykonywania mandatu ONZ  pañstwa bior¹ce w jakikolwiek sposób udzia³ w okupacji zobowi¹zane s¹ postêpowaæ zgodnie z odpowiednimi postanowieniami RH i KG IV42.
Kolejnym istotnym problemem jest kwestia zgody pañstwagospodarza,
zw³aszcza w przypadku jej uzyskania w drodze wymuszenia autoryzowanego przez Radê Bezpieczeñstwa na podstawie rozdzia³u VII Karty NZ. Co do
zasady, jeli dane pañstwo wyra¿a zgodê na obecnoæ na jego terytorium si³
zbrojnych ONZ, prawa okupacji nie mo¿na stosowaæ de iure, poniewa¿ w takim przypadku nie mo¿na mówiæ o okupacji sensu stricto43. Dlatego te¿
w sensie prawnym re¿im okupacji nie by³ stosowany w Kosowie i Timorze
Wschodnim44.
Czy w takim razie prawo okupacji wojennej znajdzie w ogóle zastosowanie w przypadku operacji prowadzonych pod kontrol¹ ONZ? Mo¿na bowiem
utrzymywaæ, i¿ si³y ONZ nie mog¹ byæ postrzegane jako wroga armia
w rozumieniu RH, ani nawet jako w³adza okupacyjna. Co istotne, w wiêkszoci przypadków si³y realizuj¹ce zadania pod dowództwem i kontrol¹ ONZ
wykorzystywane s¹ w sytuacjach, w których w³adze krajowe zgadzaj¹ siê na
ich rozlokowanie. Nawet jeli sytuacja ulegnie pogorszeniu, Rada Bezpieczeñstwa mo¿e przyj¹æ rezolucjê upowa¿niaj¹c¹ pañstwa lub grupê pañstw
do podjêcia akcji przymusu, bez potrzeby anga¿owania dowodzonych przez
ONZ i ju¿ rozlokowanych si³ pokojowych. Tak by³o w przypadku UNPROFOR. Nic jednak w Karcie NZ nie stoi na przeszkodzie, by si³om pokojowym
42 Zob. Working session II: The applicability of the law of occupation to UN-mandated
forces  Report of the debates, [w:] Expert Meeting on Multinational Peace Operations...,
s. 1314. Por. E. Benvenisti, op. cit., s. XVI.
43 W doktrynie przyjê³o siê okrelaæ tak¹ sytuacjê mianem okupacji za zgod¹ (occupation by consent) albo okupacji za porozumieniem (occupation by agreement). Ma ona
miejsce, gdy w wietle porozumienia zawartego z pañstwemgospodarzem pañstwo to
w sposób wyrany lub dorozumiany przekazuje obcym si³om czêæ przys³uguj¹cej mu jurysdykcji nad swoim terytorium, co w innych okolicznociach stanowi³oby okupacjê (zob.
G.T. Harris, op. cit., s. 3132). Okupacja za zgod¹ ma specyficzny charakter prawny, nie
tylko z powodu odrêbnej podstawy prawnej (któr¹ jest wspomniane porozumienie), lecz
tak¿e dlatego, ¿e rdzennym w³adzom (suwerenowi) mog¹ zostaæ przyznane szersze kompetencje ni¿ w przypadku okupacji wojennej (A. Roberts, op. cit., s. 263). Okupacja za zgod¹ charakteryzuje siê równie¿ wy¿szym stopniem wzajemnego zaufania, dochodzi do niej
bowiem nie w wyniku konfliktu zbrojnego, lecz porozumienia miêdzy si³ami okupacyjnymi a suwerennym rz¹dem okupowanego terytorium (M. Kelly, op. cit., s. 178).
44 M. Sassòli, Outline of de iure and de facto applicability of the law of occupation to
United Nations-mandated forces, [w:] Expert Meeting on Multinational Peace Operations...,
s. 33.
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pod dowództwem i kontrol¹ ONZ powierzyæ realizacjê operacji wymuszania
pokoju, czego przyk³adem jest Somalia. Kiedy pogarszaj¹ca siê sytuacja
w tym kraju uniemo¿liwi³a skuteczne realizowanie mandatu (okrelonego
rezolucj¹ 733) si³om UNOSOM I, w Mogadiszu i po³udniowej czêci Somalii
rozmieszczono oddzia³y dowodzone przez Stany Zjednoczone (UNITAF). Jednoczenie Rada Bezpieczeñstwa rezolucj¹ 814 przyzna³a si³om ONZ (pod
nazw¹ UNOSOM II) ograniczon¹ mo¿liwoæ prowadzenia akcji przymusu45.
W tego typu przypadkach uzasadnione by³oby stwierdzenie, i¿ si³y ONZ
zwi¹zane s¹ zasadami i normami prawa okupacji, tak jak zwi¹zane s¹ reszt¹
norm miêdzynarodowego prawa humanitarnego stosowanego w miêdzynarodowych konfliktach zbrojnych46.
Bior¹c natomiast pod uwagê wyrany podzia³ na ius ad bellum i ius in
bello, wydaje siê, i¿ w przypadku, gdy si³y wielonarodowe przejmuj¹ kontrolê
nad okrelonym terytorium bez zgody suwerena, nale¿y stosowaæ prawo
okupacji, nawet jeli dzia³ania tych si³ stanowi¹ realizacjê mandatu przyznanego przez Radê Bezpieczeñstwa w ramach akcji przymusu na podstawie
rozdzia³u VII Karty NZ47. Pogl¹d ten podziela Eyal Benvenisti, który zaznacza, ¿e zjawisko okupacji mo¿na zdefiniowaæ jako sprawowanie skutecznej
kontroli przez w³adze (mo¿e to byæ jedno b¹d wiêcej pañstw albo organizacja miêdzynarodowa, taka jak ONZ) nad terytorium, do którego w³adze te
nie maj¹ praw suwerennych, przy braku zgody suwerena48. Co wiêcej,
w kontekcie si³ dowodzonych i kontrolowanych przez ONZ, Daphna Shraga
uwa¿a, ¿e teoretycznie nie powinno siê wykluczaæ mo¿liwoci przeprowadzenia przez ONZ akcji przymusu, skutkuj¹cej usuniêciem w³adzy suwerena
i administrowaniem terytorium zgodnie z RH i KG IV, jednak w praktyce
nigdy dot¹d nie mia³o to miejsca49.
Mo¿na by zatem przyj¹æ, ¿e si³y dzia³aj¹ce pod egid¹ ONZ mog³yby
okupowaæ ca³oæ lub czêæ terytorium pañstwa, zarówno w trakcie operacji
przymusu, jak i w trakcie operacji pokojowej. Podobnie inne wielonarodowe
si³y pokojowe teoretycznie mog³yby znaleæ siê w roli okupanta, jeli np.
rz¹d, który je zaprosi³, rozpad³ siê nieodwracalnie i nie pozostawi³ sukcesora,
a si³y te zmuszone s¹ pozostaæ w celu utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego50.
Nieco inaczej wygl¹da kwestia terytoriów administrowanych przez ONZ,
przy czym nie chodzi tu o zgodê pañstwagospodarza  administracja ONZ
mo¿e byæ bowiem ustanowiona bez porozumienia z lokalnym rz¹dem lub te¿
udzielona ju¿ zgoda mo¿e zostaæ póniej cofniêta. Problem polega na tym, ¿e
w kilku aspektach sytuacja terytoriów administrowanych przez ONZ wydaje
45
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A. Faite, op. cit., s. 73.
Ibidem.
Ibidem, s. 72.
E. Benvenisti, op. cit., s. 4.
D. Shraga, The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian
Law, International Peacekeepeing, vol. 5, No. 2, 1998, s. 70.
50 A. Roberts, op. cit., s. 289.
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siê ró¿niæ od sytuacji terytoriów poddanych okupacji. Po pierwsze, tymczasowe w³adze administracyjne, takie jak w Kosowie i Timorze Wschodnim,
w przeciwieñstwie do w³adz okupacyjnych mog¹ dysponowaæ szerokimi kompetencjami w celu przeprowadzenia reform instytucjonalnych. Po drugie,
tymczasowa administracja ONZ uzyskuje w³adzê na podstawie mandatu
przyznanego jej przez Radê Bezpieczeñstwa. W³adza okupanta natomiast
wywodzi siê zazwyczaj z faktu odniesienia zwyciêstwa militarnego. Po trzecie, mandat powierzony tymczasowej administracji ONZ oparty jest na rozdziale VII Karty NZ. W wietle art. 24 Karty, administracja ta porednio
reprezentuje wolê wszystkich pañstw cz³onkowskich. Mo¿na wiêc twierdziæ,
¿e legitymacja w³adzy administracji tymczasowej jest ipso facto uznawana
miêdzynarodowo  co z pewnoci¹ nie jest cech¹ klasycznej okupacji51.
W ka¿dym jednak przypadku si³y ONZ b¹d inne si³y wielonarodowe
powinny pamiêtaæ, ¿e zarz¹dzaj¹ one powierzonym im terytorium w imieniu
lokalnej spo³ecznoci, zatem nie dysponuj¹ uprawnieniami zarezerwowanymi dla w³adzy suwerennej, ¿e ich w³adza ma charakter jedynie tymczasowy,
¿e ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeñstwa i ochrony ludnoci danego
obszaru i ¿e maj¹ obowi¹zek podejmowaæ uzasadnione i konieczne rodki
s³u¿¹ce zagwarantowaniu podstawowych potrzeb tej ludnoci. Zasady te,
okrelone w prawie okupacji, powinny stanowiæ pod³o¿e wszelkich planów
dotycz¹cych realizacji operacji ONZ52. Pojawiaj¹ siê tu jednak trudnoci z pogodzeniem pewnych postanowieñ prawa okupacji ze szczególnym charakterem operacji ONZ. Przyk³adowo, zakaz wprowadzania instytucjonalnych lub
legislacyjnych zmian, wynikaj¹cy z art. 43 RH i art. 64 KG IV, mo¿e staæ
w sprzecznoci z tym, co czêsto stanowi cel i powód prowadzenia danej operacji, mianowicie z ustanowieniem w danym kraju systemu demokratycznego. W istocie, operacje pokojowe niejako tradycyjnie przekszta³caj¹ siê w operacje budowania pokoju, co wyranie k³óci siê ze zobowi¹zaniem
wynikaj¹cym z prawa okupacji, dotycz¹cym utrzymania istniej¹cych struktur instytucjonalno-prawnych okupowanego terytorium53. Artyku³ 43 RH
wymaga od w³adz okupacyjnych poszanowania praw istniej¹cych w [okupowanym] kraju. Tym samym wiele zmian w sferze prawnej, które mo¿na
by³oby wprowadziæ w ramach budowania pokoju, nie znajduje usprawiedliwienia w wietle prawa okupacji. W przypadku zmian instytucjonalnych,
re¿im okupacji wydaje siê byæ bardziej elastyczny. Jednak art. 47 KG IV
stanowi, i¿ osoby podlegaj¹ce ochronie nie bêd¹ pozbawione w ¿adnym razie
i w ¿adnej formie korzyci wyp³ywaj¹cych z niniejszej Konwencji ( ) na
skutek jakichkolwiek zmian uczynionych w wyniku okupacji w instytucjach
lub w rz¹dzie okupowanego terytorium. Poza tym, stworzenie nowych instytucji wi¹¿e siê a fortiori z wprowadzeniem nowego ustawodawstwa54 .
51
52
53
54

Zob. A. Faite, op. cit., s. 75.
B.M. Oswald, op. cit., s. 37.
Working session II op. cit., s. 14.
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Jak zatem uzasadniæ dzia³ania realizowane w ramach budowania pokoju w wietle prawa okupacji? Marco Sassoli proponuje trzy ró¿ne rozwi¹zania:
1) rozwi¹zanie odwo³uj¹ce siê do miêdzynarodowego prawa praw cz³owieka: zak³adaj¹c  w wietle praktyki i orzecznictwa ONZ  ¿e miêdzynarodowe standardy w zakresie ochrony praw cz³owieka wi¹¿¹ w³adze okupacyjne w odniesieniu do ludnoci okupowanego terytorium, okupant ma
obowi¹zek uchyliæ ustawodawstwo i znieæ instytucje, które s¹ niezgodne
z tymi standardami; w³adze okupacyjne dysponuj¹ wiêc silnym argumentem
przemawiaj¹cym za absolutn¹ przeszkod¹ w stosowaniu prawa wewnêtrznego, gdy prawo to stoi w sprzecznoci z prawem miêdzynarodowym;
2) rozwi¹zanie odwo³uj¹ce siê do rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ:
zmiany instytucjonalne lub zmiany w ustawodawstwie ustanowione b¹d
zatwierdzone przez rezolucje Rady Bezpieczeñstwa mo¿na legitymizowaæ,
powo³uj¹c siê na art. 103 Karty NZ, zgodnie z którym w razie sprzecznoci
miêdzy zobowi¹zaniami cz³onków ONZ, wynikaj¹cymi z niniejszej Karty,
a ich zobowi¹zaniami, wynikaj¹cymi z jakiejkolwiek innej umowy miêdzynarodowej, zobowi¹zania wynikaj¹ce z niniejszej Karty maj¹ pierwszeñstwo; argumentacja ta grozi jednak rozmyciem granicy miêdzy ius in bello
a ius ad bellum;
3) zakoñczenie okupacji: art. 47 KG IV zak³ada, ¿e rz¹d powo³any przez
okupanta ma te same obowi¹zki, co sama w³adza okupacyjna; dlatego scedowanie w³adzy wykonawczej na instytucje krajowe nie zwalnia okupanta z jego zobowi¹zañ wynikaj¹cych z konwencji; mo¿na jednak twierdziæ, ¿e demokratyczne wybory, uznane przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹, nie s¹ ju¿
zmian¹ wprowadzon¹ przez w³adze okupacyjne, co mo¿e oznaczaæ koniec
okupacji; taka argumentacja jednak równie¿ grozi zatarciem ró¿nicy miêdzy
ius in bello i ius ad bellum55.
Rozwijaj¹c myl zawart¹ w pierwszym z powy¿szych rozwi¹zañ, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zarówno KG IV, jak i PD I, zawieraj¹ ni¿sze standardy
ochrony ni¿ te, które w chwili obecnej obowi¹zuj¹ w wietle miêdzynarodowego prawa praw cz³owieka. Prawo humanitarne, a zw³aszcza prawo okupacji, tworzono bowiem w okresie, kiedy prawa cz³owieka nie by³y jeszcze tak
rozwiniêt¹ dziedzin¹ prawa miêdzynarodowego. Tymczasem w przypadku
operacji prowadzonych przez ONZ, t³o prawne dla realizacji zadañ w ramach
takich operacji stanowi miêdzynarodowe prawo praw cz³owieka, bêd¹ce
znacznie szerszym w swym zakresie i czasie obowi¹zywania systemem norm
ni¿ re¿im okupacji. Miêdzynarodowe prawo praw cz³owieka jest równie¿
bardziej ambitne od prawa okupacji, poniewa¿ zastane status quo nie jest
dla niego celem, lecz problemem do przezwyciê¿enia56. Mottem przewodnim
humanitarne. Antecedencje i wyzwania wspó³czesnoci, red. J. Nowakowska-Ma³usecka,
Oficyna Wydawnicza Branta, BydgoszczKatowice 2010, s. 117118.
55 M. Sassòli, op. cit., s. 3334.
56 Por. P. Uhma, Miêdzynarodowe administracje terytorialne w wietle dowiadczeñ
z Kosowa, Stosunki Miêdzynarodowe  International Relations, 2008, nr 34, s. 177178.
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re¿imu prawa okupacji jest zachowanie status quo terytorium okupowanego
i ochrona ludnoci oraz podstawowych dóbr do czasu zakoñczenia konfliktu
zbrojnego, co powinno nast¹piæ w wyniku wycofania siê okupanta z zajêtego
terytorium57. Si³y ONZ natomiast zobowi¹zane s¹ popieraæ prawa cz³owieka
i zachêcaæ do poszanowania tych praw i podstawowych wolnoci dla
wszystkich bez wzglêdu na ró¿nice rasy, p³ci, jêzyka lub wyznania (art. 1
ust. 3 Karty NZ)  zakaz zmian instytucjonalnych i prawnych powinien wiêc
pozwalaæ na pewn¹ elastycznoæ i nie zabraniaæ okupantowi wprowadzenia
przepisów, które np. wzmocni¹ poszanowanie praw cz³owieka. Mo¿na oczywicie broniæ tezy, zgodnie z któr¹ zakazane jest przyjmowanie przez okupanta
nowych regulacji, które przyk³adowo wzbogaci³yby wczeniejsze ustawodawstwo dotycz¹ce wolnoci wyra¿ania pogl¹dów. Wydaje siê jednak, ¿e zachowanie status quo nie powinno byæ rozumiane jako wykluczaj¹ce podejmowanie rodków s³u¿¹cych rozwojowi infrastruktury i gospodarki zajêtego
terytorium, zw³aszcza gdy okupacja ma charakter d³ugoterminowy i przy
za³o¿eniu, ¿e rodki te podejmowane s¹ wy³¹cznie w interesie ludnoci zamieszkuj¹cej obszar okupowany58. Konieczne mo¿e siê wiêc okazaæ powi¹zanie re¿imu okupacji i praw cz³owieka w celu osi¹gniêcia zadowalaj¹cego
poziomu ochrony i rozwoju.
W odniesieniu do dwóch pozosta³ych rozwi¹zañ, faktem jest, i¿ wyrany
mandat Rady Bezpieczeñstwa, udzielony na podstawie art. 103 Karty NZ59,
móg³by zast¹piæ lub nawet zakoñczyæ stosowanie prawa okupacji i ustanowiæ
inny system, odmienny od prawa okupacji. Rada Bezpieczeñstwa mog³aby te¿
pomóc w okreleniu w³aciwego momentu zakoñczenia okupacji, nie mieszaj¹c
przy tym ius ad bellum z ius in bello. Rada mia³a ju¿ zreszt¹ okazjê zadecydowaæ, który system prawa nale¿y zastosowaæ  chodzi o interwencjê na Haiti
w 1995 r. Rezolucj¹ 975 (1995) Rada uzna³a zastan¹ sytuacjê jako stabiln¹
i bezpieczn¹, dziêki czemu mog³a powierzyæ Misji ONZ na Haiti (UNMIH)
jasno okrelone kompetencje, które nie mog³yby byæ wykonywane, gdyby sytuacja nie by³a ustabilizowana60. Zupe³nie realna wydaje siê wiêc sytuacja, gdy
podczas tocz¹cego siê miêdzynarodowego konfliktu zbrojnego sama ONZ albo
pañstwo lub pañstwa dzia³aj¹ce z jej upowa¿nienia okupuj¹ czêæ lub ca³oæ
terytorium przeciwnika. W takim przypadku zastosowanie znajduje prawo
okupacji wojennej, do czasu, gdy Rada Bezpieczeñstwa skorzysta i o ile ju¿ nie
skorzysta³a ze swych uprawnieñ, wynikaj¹cych z rozdzia³u VII Karty NZ
w celu ustanowienia innego re¿imu, bêd¹cego jednym ze rodków uznanych
przez Radê za konieczne dla przywrócenia pokoju i bezpieczeñstwa61.
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Ibidem, s. 178.
A. Faite, op. cit., s. 75.
Warto te¿ przywo³aæ tu art. 25 Karty NZ, zgodnie z którym cz³onkowie Organizacji
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60 Zob. Working session II..., s. 15.
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Istnieje jednak¿e ryzyko, ¿e Rada Bezpieczeñstwa, wybieraj¹c, które
regu³y nale¿y zastosowaæ, które za nie, mo¿e pope³niæ b³¹d. Rada jest bowiem organem wybitnie politycznym. Przyk³adowo, w rezolucjach 1500
(2003) i 1511 (2003) dotycz¹cych sytuacji w Iraku, Rada uzna³a Radê Zarz¹dzaj¹c¹ za reprezentanta narodu irackiego i za ucielenienie suwerennoci
Iraku, podczas gdy faktycznie Rada Zarz¹dzaj¹ca by³a jedynie organem
utworzonym przez w³adze okupacyjne. Zgodnie za z tradycyjnym prawem
okupacji, powinno byæ ono stosowane do czasu, a¿ zakoñczenie okupacji
stanie siê niezaprzeczalnym faktem62.
Rodzi siê równie¿ pytanie, czy Rada Bezpieczeñstwa mo¿e ustanawiaæ
re¿im prawny, który nie jest w stanie zapewniæ odpowiedniej ochrony osobom do tego uprawnionym w wietle KG IV, tym samym zatwierdzaj¹c
ni¿sze standardy takiej ochrony. Decyzjê w tym wzglêdzie nale¿a³oby potraktowaæ jako sprzeczn¹ z duchem MPH, znajduj¹cym swoje odzwierciedlenie
w art. 7 i 8 KG IV, a zw³aszcza w art. 47 KG IV63. Jakiekolwiek bowiem
pozbawienie osób chronionych ich praw i gwarancji podstawowych jest
w wietle prawa humanitarnego niewa¿ne, nawet jeli dana osoba z w³asnej
i nieprzymuszonej woli zrzeka siê tych praw i gwarancji, niektóre zasady
i normy MPH s¹ bowiem nienaruszalne64.
Przeprowadzona analiza sk³ania do wniosku, ¿e w przypadku operacji
ONZ stosowanie de iure miêdzynarodowego prawa okupacji budzi pewne
zastrze¿enia. Si³y ONZ maj¹ bowiem obowi¹zek realizowaæ zadania wynikaj¹ce a¿ z trzech re¿imów prawnych: miêdzynarodowego prawa humanitarnego, prawa ustanowionego na podstawie Karty NZ oraz miêdzynarodowego
prawa praw cz³owieka. Systemy te nie wykluczaj¹ siê jednak nawzajem, lecz
przeciwnie, wzajemnie siê uzupe³niaj¹. Z uwagi na fakt, i¿ jednym z celów
prawa okupacji jest utrzymanie instytucji i ustawodawstwa poprzednio istniej¹cej w³adzy, brakuje w tym prawie rozwi¹zañ dotycz¹cych problemów
zwi¹zanych z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do wprowadzenia bardziej demokratycznego systemu rz¹dów. W tej kwestii mo¿e jednak pomóc Karta NZ.
Prawo okupacji oferuje ponadto ni¿sze standardy ochrony praw cz³owieka,
dlatego potrzebne jest odwo³anie siê do aktualnie obowi¹zuj¹cych standardów w tej dziedzinie. W rezultacie, konieczne by³oby po³¹czenie owych trzech
re¿imów prawnych w celu znalezienia satysfakcjonuj¹cego rozwi¹zania65.
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7. Prawo okupacji w operacjach ONZ
 stosowanie de facto
Jeli prawo okupacji wojennej w przypadku operacji ONZ nie mo¿e byæ
stosowane de iure, warto zastanowiæ siê, jakie s¹ implikacje zastosowania de
facto tego prawa. Podczas gdy KG IV rzadko bywa powo³ywana w ramach
operacji prowadzonych z ramienia ONZ, zauwa¿alne jest, ¿e jej postanowienia s¹ czasem stosowane w drodze analogii przez si³y wielonarodowe66. Mo¿na to wyjaniæ faktem, i¿  szczególnie w pocz¹tkowej fazie z³o¿onych operacji pokojowych  oddzia³y niebieskich he³mów mog¹ znaleæ siê w sytuacji
bardzo zbli¿onej do okupacji, a ich zadania bêd¹ czêsto to¿same z obowi¹zkami ci¹¿¹cymi na klasycznych w³adzach okupacyjnych. Przyk³adowo, z uwagi
na brak si³ policyjnych i s¹downictwa, które mog³yby zaj¹æ siê utrzymywaniem porz¹dku i bezpieczeñstwa, si³y ONZ zmuszone s¹ anga¿owaæ siê
w szereg tego typu dzia³añ (np. w zatrzymywanie osób podejrzanych b¹d
wydawanie decyzji s¹dowych)67. Jak zreszt¹ zauwa¿a Hans-Jörg Strohmeyer, tam, gdzie dosz³o do ca³kowitego za³amania siê systemu s¹downictwa,
szybkie ustanowienie jednostek z³o¿onych z prawników wojskowych, stanowi¹cych czêæ si³ pokojowych ONZ b¹d si³ regionalnych organizacji wojskowych, takich jak KFOR i INTERFET, mo¿e wype³niæ pró¿niê do czasu, a¿
powo³any zostanie odpowiedni personel ONZ, który bêdzie w stanie przej¹æ
obowi¹zki administracji cywilnej. Intuicyjnie, mo¿na by³oby wahaæ siê przed
anga¿owaniem podmiotów wojskowych w tak wra¿liwy obszar administracji
cywilnej, jednak z braku wystarczaj¹cych i szybko dostêpnych zasobów cywilnych, mo¿e to byæ jedyna w³aciwa odpowied, by unikn¹æ powstania
pró¿ni w sferze porz¹dku publicznego68.
Odwo³anie do zasad i norm okupacji wojennej w sytuacji, gdy potrzebne
jest osi¹gniêcie równowagi miêdzy dzia³aniami dotycz¹cymi utrzymania porz¹dku i bezpieczeñstwa a niesieniem pomocy i realizacj¹ pewnych funkcji
administracyjnych, mo¿e zatem okazaæ siê bardzo pomocne. Przyk³adowo,
prawo okupacji dostarcza m.in. pewnych standardów w dziedzinie traktowania osób zatrzymanych i aresztowanych69, poszanowania osób i mienia na
zajêtym terytorium70 czy udzielania pomocy ludnoci cywilnej71. Sama za
KG IV mo¿e byæ wykorzystana jako zbiór pewnych wytycznych, zw³aszcza
podczas pierwszej fazy operacji, do czasu, a¿ Rada Bezpieczeñstwa ustanowi
inny re¿im prawny. Prawo okupacji mo¿e byæ te¿ jedynym odpowiednim
miernikiem, s³u¿¹cym implementacji szeroko zakrojonego mandatu powie66
67
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rzonego si³om wielonarodowym przez Radê Bezpieczeñstwa. W istocie, si³y te
czêsto realizuj¹ szerokie i wielowymiarowe misje, takie jak zapobieganie
wznowieniu dzia³añ zbrojnych, utrzymanie i jeli to konieczne wymuszenie
zawieszenia broni lub zapewnienie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Tak ogólne sformu³owania nie wprowadzaj¹ wyranych regu³ postêpowania, jakie zazwyczaj oferuje prawo okupacji72.
Kolejnych argumentów za stosowaniem de facto re¿imu okupacji w ramach operacji ONZ dostarcza Marco Sassoli, wed³ug którego prawo okupacji:
a) jest wypracowanym i obowi¹zuj¹cym re¿imem prawnym, znanym
wszystkim pañstwom i wi¹¿¹cym ich w takim samym zakresie;
b) jest stosowane niezale¿nie od legitymacji interwencji, nie jest zatem
zale¿ne od kontrowersji natury politycznej;
c) stanowi praktyczne rozwi¹zanie problemów, którym z koniecznoci
si³y zbrojne bêd¹ musia³y stawiæ czo³a podczas prowadzonych przez nie dzia³añ73.
Co istotne, w pewnym zakresie prawo okupacji mo¿e tak¿e stanowiæ
wytyczne dla praktycznych rozwi¹zañ przyjmowanych dla obszarów administrowanych przez ONZ. Przyk³adowo, w ramach operacji INTERFET w Timorze Wschodnim, jednostka zajmuj¹ca siê osobami zatrzymanymi musia³a
pogodziæ dzia³ania militarne konieczne w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeñstwa z potrzeb¹ zagwarantowania osobom zatrzymanym podstawowych
gwarancji procesowych. Cel ten uda³o siê osi¹gn¹æ dziêki zastosowaniu  per
analogiam  stosownych przepisów KG IV74.
Prawo okupacji jako re¿im prawny de facto mo¿e byæ zatem u¿yteczne,
nie jest jednak wystarczaj¹ce. Przyk³adowo, nie zawiera ono przepisów dotycz¹cych poszanowania rodowiska czy regu³ postêpowania z prywatnymi
przedsiêbiorstwami i spó³kami. Generalnie, wiele kwestii nie zosta³o w prawie okupacji w ogóle uregulowane b¹d regulacje te nie s¹ wystarczaj¹co
szczegó³owe. Dlatego m.in. podczas operacji w Timorze Wschodnim INTERFET kierowa³ siê w swoich dzia³aniach, zw³aszcza wobec osób m³odocianych,
podstawowymi zasadami zawartymi w Miêdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych75. Problem stanowi te¿ sytuacja, gdy si³y ONZ,
sprawuj¹ce skuteczn¹ kontrolê nad okrelonym terytorium i jego mieszkañcami, zmuszone s¹ dokonaæ zatrzymania b¹d aresztowania. Brak jest bowiem wyranie sformu³owanych kompetencji w ramach mandatu ONZ, który
czêsto upowa¿nia si³y do zatrzymywania osób, jednak nie daje ¿adnych
wskazówek, na jakiej podstawie mo¿na przeprowadzaæ takie dzia³ania ani
jakie zasady powinny regulowaæ procedurê zatrzymania76. W przypadku prawa okupacji, art. 78 KG IV zezwala w³adzom okupacyjnym na internowanie
72
73
74

A. Faite, op. cit., s. 77.
M. Sassòli, op. cit., s. 34.
Zob. B.M. Oswald, The INTERFET Detainee Management Unit in East Timor, Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 3, 2000, s. 361.
75 Working session II..., s. 16.
76 Ibidem.
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osób podlegaj¹cych ochronie, jeli jest to konieczne i podyktowane nagl¹cymi wymaganiami bezpieczeñstwa. Tego typu postanowienie znajduje, co
prawda, uzasadnienie w okresie trwania stanu wyj¹tkowego, np. do czasu,
a¿ ustanowiony zostanie odpowiedni system s¹downiczy, jednak wykorzystywanie tego rozwi¹zania w innych celach lub przez d³u¿szy czas mo¿e byæ ju¿
kwestionowane77. Poza tym, jeli brak jest w rezolucji Rady Bezpieczeñstwa
jakichkolwiek odwo³añ do KG IV, brakuje te¿ jakiejkolwiek rzeczowej podstawy prawnej, np. w kwestii dokonywania zatrzymañ.
W celu unikniêcia powy¿szych problemów, rozs¹dnym rozwi¹zaniem by³oby okrelenie podstawowych regu³ prawa okupacji, które powinny byæ
przestrzegane w ka¿dej sytuacji, gdy si³y ONZ sprawuj¹ faktyczn¹ kontrolê
nad okrelonym terytorium. Mo¿na tu wykorzystaæ dowiadczenie zdobyte
podczas szeregu operacji ONZ, w trakcie których si³y wielonarodowe musia³y
przej¹æ kontrolê nad danym krajem lub terytorium, poniewa¿ dosz³o do
ca³kowitego za³amania systemu prawnego i porz¹dku publicznego, mo¿na
te¿ bazowaæ na dowiadczeniu wyniesionym z administrowania przez ONZ
Kosowem i Timorem Wschodnim. Przydatnym dla si³ ONZ by³by np. dokument, który regulowa³by sytuacje podobne do tych, z którymi ONZ mia³a do
czynienia we wspomnianych krajach. Dokument ten móg³by przyj¹æ formê
zbli¿on¹ do Biuletynu Sekretarza Generalnego z 1999 r. Z uwagi na zakres
zastosowania, nie powinien jednak stanowiæ np. jego drugiej czêci, poniewa¿ postanowienia Biuletynu mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie w odniesieniu
do si³ ONZ prowadz¹cych operacje pod komend¹ i kontrol¹ Organizacji78, nie
za w przypadku operacji prowadzonych jedynie z upowa¿nienia Rady Bezpieczeñstwa. Sekretarz Generalny nie ma bowiem kompetencji do wydawania regulaminów lub wytycznych reguluj¹cych operacje nie podlegaj¹ce jego
kierownictwu. Tylko Rada Bezpieczeñstwa mog³aby  wydaj¹c zezwolenie na
podjêcie akcji zbrojnej przez pañstwa lub organizacje regionalne  zastrzec,
¿e akcja ta ma byæ przeprowadzona zgodnie z ogólnymi lub konkretnymi
postanowieniami MPH (np. dotycz¹cymi okupacji), przy uwzglêdnieniu odpowiednich i wymaganych zmian.
Bior¹c za pod uwagê, ¿e oddzia³y wojskowe potrzebuj¹ prostych, jasnych i skonkretyzowanych zasad reguluj¹cych ich postêpowanie, mo¿na
by³oby przygotowaæ zestaw 1520 takich zasad, które stanowi³yby wytyczne
dla si³ zbrojnych w ich dzia³aniach nakierowanych na przywracanie i utrzymanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz regulowa³yby procedury
prowadzenia przeszukiwañ, konfiskaty, zatrzymywania i aresztowania. Do77 A. Faite, op. cit., s. 78. Przyk³adem takiego rozci¹gniêcia w czasie skutków decyzji
obcych w³adz wojskowych mo¿e byæ regulacja KFOR, odnosz¹ca siê do Kosowa administrowanego przez ONZ  chodzi o dyrektywê nr 42  COMKFOR Detention Directive 42
 przyjêt¹ w padzierniku 2000 r. przez KFOR w celu zatrzymywania osób stanowi¹cych
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa. Osoby zatrzymane na podstawie tej dyrektywy pozostawa³y w areszcie jeszcze 4 lata po przyjêciu w 1999 r. rezolucji 1244 Rady Bezpieczeñstwa
(ibidem).
78 Wyranie stanowi o tym paragraf wstêpny Biuletynu.
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kument polityczny tego rodzaju móg³by nawet wykraczaæ poza prawo humanitarne, w tym znaczeniu, ¿e uwzglêdnia³by pewne aktualne, miêdzynarodowe standardy w dziedzinie praw cz³owieka. Taki swoisty pakiet zasad,
do³¹czany do rezolucji Rady Bezpieczeñstwa w formie aneksu, by³by bardzo
pomocny przy okrelaniu standardów respektowanych jako niezbêdne minimum przez wielonarodowe si³y zbrojne i policyjne, które realizuj¹ zadania
w ramach operacji ONZ79.

8. Wnioski koñcowe
We wspó³czesnych stosunkach miêdzynarodowych obecnoæ na terytorium pañstwa obcych si³ zbrojnych przyjmowaæ mo¿e ró¿ne formy, ró¿nie te¿
mo¿e byæ uzasadniana. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ decyzja Rady Bezpieczeñstwa ONZ, na podstawie której rozmieszczone zostaj¹ w danym kraju
wielonarodowe si³y zbrojne w celu realizacji operacji pokojowej. Mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e si³y te bêd¹ zmuszone przej¹æ odpowiedzialnoæ za zajmowane
terytorium i jej mieszkañców, podobnie jak czyni to okupant. Co prawda
operacje ONZ nie prowadz¹ do okupacji w tradycyjnym rozumieniu tego
pojêcia, jednak problemy, które siê w ich trakcie rodz¹, s¹ w du¿ej mierze
takie same, jak te, które wystêpuj¹ podczas klasycznej okupacji wojennej.
Odnosi siê to zw³aszcza do potrzeby zapewnienia ochrony ludnoci cywilnej,
znajduj¹cej siê na terytorium kontrolowanym przez obce si³y zbrojne. Tym
samym miêdzynarodowe zasady i normy dotycz¹ce okupacji znalaz³y nowy
cel80. Co istotne, prawo okupacji, jako czêæ miêdzynarodowego prawa humanitarnego, znajduje zastosowanie bez wzglêdu na przyczyny i uzasadnienie
podejmowanych akcji, ka¿da bowiem interwencja zbrojna na terytorium innego pañstwa rodzi obowi¹zek stosowania prawa okupacji, gdy si³y dokonuj¹ce
interwencji w sposób efektywny kontroluj¹ ca³oæ lub czêæ tego terytorium.
Prawo okupacji mog³oby byæ zatem skutecznym instrumentem prawnym dla si³ zbrojnych, uczestnicz¹cych w operacjach ONZ, zw³aszcza w sytuacjach, gdy w³adze lokalne nie chc¹ lub nie mog¹ utrzymaæ porz¹dku i zapewniæ bezpieczeñstwa, jak te¿ zagwarantowaæ ludnoci podstawowych potrzeb.
Prawo okupacji powinno byæ jednak zaktualizowane, by sprostaæ wyzwaniom wspó³czesnych miêdzynarodowych operacji militarnych, prowadzonych
bardzo czêsto przez si³y wielonarodowe. Twórcy konwencji genewskich
z pewnoci¹ nie przewidywali, ¿e rozdzia³ KG IV, dotycz¹cy okupacji wojennej, móg³by znaleæ zastosowanie w operacjach pokojowych ONZ. Wed³ug
Brucea M. Oswalda, zasady i normy prawa okupacji uleg³y skostnieniu, ca³y
za re¿im okupacji nie by³ aktualizowany i rozwijany, dlatego nie uwzglêdnia
takich instytucji, faktów i zjawisk, jak miêdzynarodowe standardy w dziedzinie praw cz³owieka, miêdzynarodowe prawo karne, nowe metody sprawowa79
80

Working session II..., s. 17.
H.-P. Gasser, op. cit., s. 156157.
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nia w³adzy, globalizacja gospodarcza czy aktywnoæ miêdzynarodowych organizacji miêdzyrz¹dowych i pozarz¹dowych, miêdzynarodowych korporacji
handlowych oraz innych podmiotów niepañstwowych, a zw³aszcza ich rosn¹ce zaanga¿owanie we wspó³czesne operacje militarne. Prawo okupacji wymaga wiêc pilnej rewizji i nowelizacji81.
Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e celem prawa okupacji wojennej jest zachowanie status quo ante zajêtego terytorium, tymczasem aktywnoæ si³ ONZ
na kontrolowanym przez ni¹ terytorium w sytuacji totalnego rozk³adu pañstwa wymaga bardziej rozbudowanych i dalej posuniêtych rodków. Zaliczyæ
do nich mo¿na odbudowê instytucji publicznych, wspieranie wysi³ków edukacyjnych, przywrócenie i utrzymanie prawa i porz¹dku, m.in. poprzez zorganizowanie si³ policyjnych, ustanowienie efektywnego systemu s¹downictwa,
itp. Rekonstrukcja i podstawowe dzia³ania nakierowane na rozwój kraju
stanowi¹ znacz¹ce elementy tzw. operacji wielofunkcyjnych podejmowanych
w takich okolicznociach. Miêdzynarodowe prawo humanitarne nie wskazuje, jak odbudowaæ lub zrekonstruowaæ zrujnowany kraj. Nie przewidziano
w tym prawie dalekosiê¿nych planów, wykraczaj¹cych poza konflikt zbrojny,
ale uwzglêdniono w nim normy pozwalaj¹ce radziæ sobie z sytuacj¹, zaistnia³¹ na terytorium znajduj¹cym siê w danym czasie pod obc¹ kontrol¹. Prawo
humanitarne nie jest wiêc odpowiednim re¿imem prawnym do wyci¹gania
pañstw w stanie rozk³adu z panuj¹cego w nich chaosu. Tym samym stosowanie de iure prawa okupacji w przypadku operacji ONZ mo¿e nastrêczaæ
spore trudnoci i rodziæ komplikacje82.
Nie oznacza to oczywicie, ¿e nale¿y ca³kowicie zrezygnowaæ z prawa
okupacji w przypadku operacji ONZ. Bior¹c bowiem pod uwagê, ¿e prawo to
zosta³o stworzone do tego, by sprostaæ wyzwaniu, jakim jest znalezienie
odpowiedniej proporcji miêdzy interesami si³ zbrojnych a potrzebami lokalnej ludnoci, mo¿e byæ przydatnym mechanizmem na ustanowienie odpowiednich standardów i wytycznych dla si³ realizuj¹cych operacje ONZ83.
Normy prawa okupacyjnego mog¹ byæ u¿yteczne zw³aszcza w pocz¹tkowym
okresie funkcjonowania przejciowej administracji miêdzynarodowej, poniewa¿ tworz¹ odpowiednie ramy prawne dla utrzymania porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa84 . Poza tym, ich zastosowanie we wspomnianym okresie
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Zob. B.M. Oswald, The law of occupation..., s. 39.
H.-P. Gasser, op. cit., s. 146147. Hans-Peter Gasser rozwa¿a jednak wykorzystanie
w takich sytuacjach miêdzynarodowego prawa praw cz³owieka jako bardziej w³aciwych
wytycznych dla dzia³añ ONZ. Traktaty dotycz¹ce praw cz³owieka maj¹ bowiem szerszy
zakres przedmiotowy, na ich podstawie mo¿liwe te¿ jest prowadzenie d³ugofalowych dzia³añ. Co prawda instytucje powo³ane do ¿ycia przez te traktaty nie s¹ przystosowane do
zajmowania siê sytuacjami kryzysowymi, jednak prawa cz³owieka z pewnoci¹ mog¹ stanowiæ dodatkowy bodziec w realizacji zadañ podejmowanych w kontekcie prawa humanitarnego (ibidem).
83 B.M. Oswald, The law of occupation..., s. 35.
84 I. Topa, Miêdzynarodowa administracja terytorialna  ius in bello czy ius post bellum? [w:] J. Miêdzynarodowe prawo humanitarne..., s. 208.
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wydaje siê uzasadnione, jeli nie wnika siê w charakter sytuacji, a koncentruje na treci norm i ich walorze ochronnym w odniesieniu do ludnoci
cywilnej85. Tym samym prawo okupacji mog³oby byæ stosowane de facto.
Kwestia stosowania tego prawa ma zreszt¹ szerszy wymiar  ustalenie, czy
prawo okupacji (a bardziej ogólnie  prawo humanitarne) obowi¹zuje na
terytoriach zajmowanych przez ONZ, jest bardzo istotne z uwagi na swego
rodzaju efekt domina i zwi¹zane z nim ryzyko: jeli ONZ nie bêdzie czu³a
siê zwi¹zana prawem okupacji, wówczas inne organizacje regionalne, podejmuj¹ce interwencje w podobnym kontekcie, równie¿ mog¹ uznaæ przestrzeganie prawa humanitarnego za nieistotne86.
Organizacja Narodów Zjednoczonych mog³aby zatem opracowaæ dokument, który w szczególny sposób odnosi³by siê do stosowania zasad i norm
prawa okupacji. Wci¹¿ bowiem brak jest odrêbnego instrumentu prawnego,
zawieraj¹cego regu³y administrowania terytorium przez si³y ONZ87. Istniej¹ce prawo zawarte w RH i KG IV wydaje siê wiêc przydatnym re¿imem
prawnym do stosowania w trakcie operacji ONZ, przy czym jeli tworzono by
na podstawie tych instrumentów prawnych wytyczne b¹d regulaminy, warto zwróciæ uwagê na zwi¹zki miêdzy prawem humanitarnym a prawami
cz³owieka, staraj¹c siê przy tym rozwijaæ owe relacje. Zasady i normy dotycz¹ce okupacji, zawarte w KG IV, stanowi¹ bowiem tê czêæ prawa humanitarnego, której najbli¿ej jest do miêdzynarodowych standardów praw cz³owieka. Co wiêcej, dalsza praktyka pañstw i samej ONZ mo¿e czerpaæ
z dowiadczeñ wyniesionych z rozmaitych operacji i z czasem mo¿e dojdzie
do wykszta³cenia norm zwyczajowych w omawianej dziedzinie. W ka¿dym
b¹d razie nie nale¿y bagatelizowaæ albo lekcewa¿yæ zasad i norm prawa
okupacji, nawet w przypadku operacji ONZ, bowiem sumienne przestrzeganie miêdzynarodowego prawa humanitarnego u³atwia zakoñczenie konfliktu,
a w dalszej perspektywie budowanie trwa³ego pokoju88.
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E. Mikos-Skuza, op. cit., s. 118.
M. Sassòli, op. cit., s. 34.
Biuletyn Sekretarza Generalnego z 1999 r. nie rozwi¹za³ problemu, choæ sekcja 8
tego dokumentu, zatytu³owana Traktowanie osób zatrzymanych, odwo³uje siê do regu³
okrelonych w KG IV. Stanowi¹ one u¿yteczne wskazówki w zakresie jednej z najtrudniejszych kwestii w ramach okupacji  jak postêpowaæ z osobami zatrzymanymi i aresztowanymi.
88 H.-P. Gasser, op. cit., s. 146, 156157. Warto dodaæ, ¿e w odpowiedzi na brak odpowiedniej i spójnej regulacji prawnej w omawianym zakresie, w doktrynie prawa miêdzynarodowego pojawi³a siê propozycja rozwi¹zañ normatywnych maj¹cych regulowaæ dzia³ania
spo³ecznoci miêdzynarodowej w fazie postkonfliktowej  chodzi o ius post bellum, które
mia³oby znaleæ zastosowanie do dzia³añ podejmowanych ju¿ po formalnym zakoñczeniu
konfliktu zbrojnego, w ramach szeroko rozumianej aktywnoci, zwi¹zanej z budowaniem
pokoju oraz odbudow¹ pañstwa, mówi¹c za bardziej ogólnie  w czasie transformacji od
stanu wojny do stanu pokoju (I. Topa, op. cit., s. 196, 203). Nadal jest to jednak tylko
propozycja.
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THE QUESTION OF APPLICABILITY OF THE LAW OF MILITARY
OCCUPATION IN THE UN OPERATIONS
Key words: military occupation, law of occupation, UN peace-keeping operations, UN multi-dimensional operations, UN peace-keeping forces.
Summary
The end of the cold war has enabled the significant development of the idea of widely
defined UN peace operations  apart from the classical peace-keeping operations, the UN
Member States began to conduct peace-making operations, peace-building operations, and even
peace-enforcement actions. Thus, both the character and functions of these operations were
subject of evolution, which  according to the doctrine of international law  has led to the
birth of the third generation of peace-keeping operations, known as multi-dimensional (multifunctional) operations. It is assumed, inter alia, that during these operations the UN forces
may exercise provisional authority over the territories entrusted to them. The cases of taking
control over a certain territory has also taken place earlier, during various UN operations,
which in fact often resembled the situation of military occupation, although the UN forces had
no intention to administer a given territory in their own interest. Theoretically, since the law
of military occupation is the branch of international humanitarian law, and the UN Member
States are parties to the international conventions which concern that law (first and foremost,
the Geneva Conventions of 1949), the law of military occupation could be applicable in case of
territories controlled or administered by the UN forces. However, it should be bear in mind
that the law of military occupation has been created in order to regulate completely different
situations, therefore the de iure applicability of that law is not supposed to be the proper
solution. It does not mean, however, that the law of military occupation cannot be the source of
advice for the UN forces (for example, in the scope of the treatment of civilian population),
when the UN exercises effective control over a given territory. Thus, it can be assumed that in
case of the UN operations the law of military occupation can be applied de facto, as the source
of complementary legal solutions.
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Czystka etniczna mo¿e mieæ wiele cech, ale na pewno nie jest czysta.
Arturo Pérez-Reverte, Terytorium Komanczów

W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych w doniesieniach agencyjnych oraz wypowiedziach polityków, dotycz¹cych ówczesnego konfliktu na
Ba³kanach, zaczê³o pojawiaæ siê nowe pojêcie, nie znane wczeniej prawu
miêdzynarodowemu  czystka etniczna. Okrelenie to zaczêto wkrótce stosowaæ w opisach innych konfliktów, w tym historycznych. Przyjê³o siê tak¿e
w oficjalnym jêzyku dokumentów Rady Bezpieczeñstwa i innych organów
Narodów Zjednoczonych, a tak¿e ró¿nych rz¹dowych i pozarz¹dowych organizacji miêdzynarodowych. Pojêcie to od pocz¹tku budzi³o kontrowersje, których przedmiotem by³y nie tylko jego definicja i historia, ale tak¿e w ogóle
potrzeba jego stosowania (wielu autorów u¿ywa synonimicznie pojêcia przymusowych przesiedleñ ludnoci, a niektórzy zarzucaj¹, ¿e czystka jest
jedynie eufemizmem ludobójstwa) oraz wreszcie jego miejsce w systemie
prawa miêdzynarodowego.
Pojawienie siê tego terminu w orzecznictwie Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci oraz w prze³omowych dokumentach Narodów Zjednoczonych wskazuje, ¿e pojêcie to zaczê³o nabieraæ znaczenia prawnego, a nie
tylko medialnego czy politycznego. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych znaæ
by³o d¹¿enie organizacji miêdzynarodowych do rozwiniêcia szczególnego in1 Artyku³ powsta³ w oparciu o pracê magistersk¹ obronion¹ w roku 2009, która zdoby³a g³ówn¹ nagrodê w Konkursie im. prof. Remigiusza Bierzanka na najlepsz¹ pracê magistersk¹, dotycz¹c¹ zastosowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego.
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strumentu prawnego, który bez braków czy dwuznacznoci okrela³by status
czystek etnicznych w koñcu XX w.
Niniejszy artyku³ stanowi próbê zdefiniowania tytu³owego pojêcia oraz
krótkiej analizy zagadnienia miejsca czystek etnicznych w systemie prawa,
której skutkiem bêdzie odpowied na pytanie, czy obecny re¿im prawnomiêdzynarodowy jest wystarczaj¹cy do tego, by pañstwa i jednostki dokonuj¹ce
tych czynów trafi³y przed wymiar sprawiedliwoci, czy mo¿e konieczny jest
nowy dokument miêdzynarodowy, wprost zakazuj¹cy takich praktyk.
Zagadnienie to pozostaje nadal aktualne mimo wyciszenia konfliktu na
Ba³kanach, z którym wi¹¿e siê genezê pojêcia czystek etnicznych. Wiele
obecnych liberalnych, demokratycznych pañstw w pewnym momencie swojej
historii prowadzi³o  a niekiedy wci¹¿ prowadzi  kampaniê wysiedlania
i przeladowania religijnych czy etnicznych mniejszoci i praktycznie ¿aden
europejski naród nie jest wolny od takich wydarzeñ.

I.
Mimo ¿e termin czystki etniczne jest wspó³czenie powszechnie u¿ywany, niejasne pozostaj¹ jego bezporednie pochodzenie i dok³adne znaczenie.
Pojêcie to jest dos³ownym t³umaczeniem serbsko-chorwackiego (chorwacko-serbskiego) wyra¿enia etnièko èièenje, które swoje ród³o ma najprawdopodobniej w s³owniku militarnym. ¯o³nierze, mówi¹c o ostatecznej fazie
walk, u¿ywali okrelenia oczyszczaæ terytorium (ciscenje prostor albo ciscenje terena)  chodzi o ostateczne usuniêcie wroga z zajmowanego obszaru.
W jêzyku serbsko-chorwackim s³owo cist, tak jak czysty w jêzyku polskim,
oznacza niezabrudzony, bez zanieczyszczeñ, ale tak¿e zawieraj¹cy sk³adniki sobie tylko w³aciwe, z niczym niezmieszany, wolny od zniekszta³ceñ2.
Tak¹ etymologiê sformu³owania potwierdza fakt, ¿e etnièko èièenje by³o
rzeczywicie elementem s³ownika Jugos³owiañskiej Armii Narodowej (JNA)
i oznacza³o dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia Chorwatów i boniackich muzu³manów z terytorium zdobytego i zajêtego przez Serbów3. Epitet etniczny
zosta³ dodany do okrelenia wojskowego, poniewa¿ przeciwnikami, z których
nale¿a³o oczyciæ terytorium, byli przedstawiciele innych grup etnicznych4.
Podobn¹ konstrukcjê termin czystki etnicznej ma we wszystkich jêzykach indoeuropejskich. W jêzyku angielskim u¿ywa siê okreleñ ethnic cleansing, ethnic purification lub ethnic purges, w jêzyku francuskim la purifi2 S³ownik jêzyka polskiego PWN, has³o: czysty, <www.sjp.pwn.pl>, dostêp:
01.09.2010.
3 J. Jackson Preece, Ethnic Cleansing as an Instrument of Nation  State Creation:
Changing State Practices and Evolving Legal Norms, Human Rights Quarterly 1998 (20),
s. 820.
4 D. Petroviæ, Ethnic Cleansing  An Attempt at Methodology, European Journal of
International Law 1994 (5), s. 343.
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cation ethnique, nettoyage ethnique i épuration ethnique, w jêzyku hiszpañskim limpieza étnica lub depuración étnica. W dokumentach Rady Bezpieczeñstwa w poszczególnych jêzykach okrelenia te traktowane s¹ synonimicznie.
Trudno dok³adnie ustaliæ, kto pierwszy zastosowa³ omawiane okrelenie.
W zachodniej prasie pojawi³o siê ono w doniesieniach z Jugos³awii w lipcu
1991 r.  w Polsce zaczêto go u¿ywaæ w po³owie 1992 r., tak¿e w formie
czyszczenie etniczne5.
Wczeniej jednak s³owo czystka u¿ywane by³o jako okrelenie zwi¹zane z eliminacj¹ wrogów politycznych  mówiono na przyk³ad o chistkach
(stalinowskich) w Zwi¹zku Radzieckim. W nazistowskich Niemczech natomiast ukuto podobny znaczeniowo termin völkische Flurbereinigung (dos³ownie ludowe porz¹dkowanie gleby), wykorzystuj¹cy pojêcia völkisch  ludowy, etniczny i Flurbereinigung  komasacja jako przenoniê oznaczaj¹c¹
porz¹dkowanie ziemi, oczyszczanie gleby, z obcych etnicznie jednostek6.
Innym analogicznym niemieckim terminem by³o Judenrein  wyczyszczony
z ¯ydów.
Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w. pojêcie czystki etniczne
wkroczy³o na sta³e do oficjalnego jêzyka dyplomacji i prawa miêdzynarodowego. Rada Bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych u¿y³a go po raz pierwszy w rezolucji z 13 sierpnia 1992 r., stwierdzaj¹c:
Rada Bezpieczeñstwa (...) surowo potêpia wszelkie naruszenia miêdzynarodowego prawa humanitarnego, w³¹cznie z tymi zwi¹zanymi z praktyk¹ czystek etnicznych7.

Podobne stanowisko zajê³o Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji z 25 sierpnia 1992 r.8

5 Np. Serbskie obietnice a praktyka, Gazeta Wyborcza nr 167, wydanie z 17.07.1992,
s. 6; Krwawe otwieranie drogi, Gazeta Wyborcza nr 191, wydanie z 14.08.1992, s. 9;
Wojna bêdzie trwaæ, Rzeczpospolita, wydanie z 18.05.1993, s. X1.
Jeszcze na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w. Serbowie u¿ywali tego terminu w celu
opisania sposobu, w jaki kosowscy Albañczycy traktowali ludnoæ serbsk¹. Pierwszym politykiem, który wykorzysta³ sformu³owanie etnièko èièenje by³, prawdopodobnie, Slobodan
Miloeviæ który w kwietniu 1987 r. w przemówieniu wyg³oszonym w Kosowym Polu mówi³
o usprawiedliwionej i mo¿liwej do realizacji potrzebie (stworzenia) etnicznie czystego Kosowa (The request for an ethnically clean Kosovo is justified and possible; W. Safire, Political Dictionary, Nowy Jork 2008, s. 222). Samego terminu èièenje u¿ywa³ ju¿ w 1942 r.
Stevan Moljeviæ, doradca Dray Mihajlovicia, który popiera³ Wielk¹ Serbiê, oczyszczon¹
z niepo¿¹danych elementów, takich jak muzu³manie czy Albañczycy.
6 N. M. Naimark, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe,
Cambridge 2001, s. 4.
7 Rezolucja Rady Bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych z 13 sierpnia 1992 r.,
S/RES/771/1992.
8 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 25 sierpnia 1992 r.,
A/RES/46/242.
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Na podstawie definicji sformu³owanych w doktrynie9 i oficjalnych dokumentach ONZ10, a tak¿e w orzecznictwie MTS11, mo¿na wskazaæ cechy szczególne czystki etnicznej: (1) jej systematyczny charakter, (2) zaanga¿owanie
lub co najmniej przyzwolenie w³adz  przez bezporednie wsparcie w praktyce b¹d przez zaniechanie prewencji, (3) nakierowanie przeciwko szczególnym grupom czy jednostkom wyró¿nionym przez wzgl¹d na ich cechy etniczne, narodowociowe, religijne i tym podobne, niezale¿nie od statusu osoby
9

M.in. D. Petroviæ, op. cit., s. 351; M. Roux, A propos de la purification ethnique en
Bosnie-Herzégovine, Hérodote (1992), s. 52; M. Roux, Lo scenario bosniaco: Pulizia etnica
e spartizione territoriale, Limes. Rivista italiana di geopolitica 1993 (1), s. 30; E. Markusen, Ethnic Cleansing and Genocide, [w:] Encyclopedia of Genocide Vol. 1, red. I. W. Charny, Santa Barbara 1999, s. 215; G. J. Andreopoulos, Ethnic Cleansing, w: Encyclopedia
Britannica Online, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/194242/ethnic-cleansing>,
dostêp: 22.09.2010; A. Bell-Fialkoff, A Brief History of Ethnic Cleansing, Foreign Affairs
19921993 (110), s. 110, a tak¿e A. Bell- Fialkoff, Ethnic Cleansing, Nowy York 1999, s. 3;
oraz J. Semelin, Analysis of a Mass-Crime. Ethnic Cleansing in the Former Yugoslavia
(1991-1999), [w:] Spectre of Genocide: Mass Murder in a Historical Perspective, red.
B. Kiernan, R. Gellately, Cambridge 2003, s. 353370.
10 W oficjalnych dokumentach Narodów Zjednoczonych pojawiaj¹ siê odniesienia do
czystek etnicznych jako odra¿aj¹cej polityki. (abhorrent policy), polegaj¹cej na tworzeniu
etnicznie jednorodnej przestrzeni przy u¿yciu si³y lub zastraszenia, s³u¿¹cych usuniêciu
z terytorium osób z danej grupy (Rezolucje Rady Bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych:
z 16 listopada 1992 r. S/RES/787/1992; z 25 maja 1993 r. S/RES/827/1993; p. te¿ Interim
Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution
780 (1992), 9 lutego 1993, S/25274/1993, ust. 55; The Policy of Ethnic Cleansing. Aneks IV
do Koñcowego Raportu Komisji Ekspertów, sygn. S/1994/674, Add.2, s. 3), oraz jako celowej
polityki, zaprojektowanej przez jedn¹ grupê etniczn¹ lub religijn¹ dla usuniêcia z okrelonych obszarów geograficznych  z u¿yciem przemocy lub rodków terrorystycznych  cywilnej ludnoci, nale¿¹cej do innej grupy etnicznej lub religijnej (The Policy of Ethnic Cleansing. Aneks IV do Koñcowego Raportu Komisji Ekspertów, sygn. S/1994/674, Add.2, s. 33).
Tadeusz Mazowiecki, Specjalny Sprawozdawca ONZ w Boni i Hercegowinie, w swoich
raportach definiowa³ czystki jako dokonywan¹ przez grupê etniczn¹, sprawuj¹c¹ kontrolê
nad danym terytorium, eliminacjê cz³onków innej grupy etnicznej (Raport Specjalnego
Sprawozdawcy ONZ z 17 listopada 1992 r., UN Doc. A/47/666- S/24809 (1992)). Jego zdaniem, czystki etniczne mog¹ byæ uto¿samiane z systematycznym eliminowaniem ludnoci
cywilnej, opartym na kryterium etnicznym, w celu zmuszenia jej do opuszczenia terytorium, na którym ¿yje (Raport Specjalnego Sprawozdawcy ONZ z 21 lutego 1994 r. U.N.
Doc. E/CN.4/1994/110).
Omawiany termin pojawia siê równie¿ w tak zwanej Deklaracji Wiedeñskiej z 15
czerwca 1993 r. wiatowa Konferencja Praw Cz³owieka nie zdefiniowa³a, co prawda tego
pojêcia, ale wyrazi³a swój niepokój w zwi¹zku z masowymi naruszeniami praw cz³owieka,
szczególnie w formie ludobójstwa, »czystek etnicznych« i systematycznych zgwa³ceñ kobiet
w czasie wojny, powoduj¹cymi masowy exodus uchodców i osób wysiedlonych. Silnie potêpiaj¹c te praktyki, powtórzono wezwanie do ukarania ich sprawców i natychmiastowego
powstrzymania takich dzia³añ Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e wiatowa Konferencja odbywa³a
siê w czasie kulminacji konfliktu na Ba³kanach.
11 Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci w sprawie zastosowania konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa przyj¹³ definicjê Rady Bezpieczeñstwa. Analizuj¹c wzajemny stosunek czystek etnicznych i ludobójstwa stwierdzi³ jednak, ¿e pojêcie
»czystek etnicznych« nie ma samo w sobie ¿adnego prawnego znaczenia, Wyrok Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci z 26 lutego 2007 r. w sprawie zastosowania konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, Bonia i Hercegowina przeciwko Serbii
i Czarnogórze, ustêp 190; dostêpny na stronie Trybuna³u http://www.icj-cij.org/, 15.09.2010.

Czystki etniczne  analiza prawnomiêdzynarodowa

249

cywilnej czy kombatanta, (4) osoby popieraj¹ce politykê czystek nie respektuj¹ miêdzynarodowego prawa humanitarnego, niezale¿nie od swoich formalnych zobowi¹zañ, (5) czystka przyjmuje ró¿norodne formy, od dyskryminacji administracyjnej i ekonomicznej do eksterminacji ca³ej grupy12. Co
mo¿e byæ zaskakuj¹ce, za element konstytutywny nie mo¿na uznawaæ towarzysz¹cego zwykle czystkom umylnego u¿ycia przemocy13.
Wspóln¹ cech¹ wszystkich dzia³añ, które okrelamy mianem czystek
etnicznych, jest cel, do którego zmierzaj¹. Mówi siê czêsto o polityce czystek. W tym znaczeniu poszczególne zachowania sk³adaj¹ siê na kompleksowy system, s¹ elementami obszernego planu14. Specjalny Sprawozdawca
ONZ twierdzi³ nawet, ¿e czystki etniczne w Boni i Hercegowinie nie s¹
konsekwencj¹ wojny, ale jej celem15. Podobnie mo¿na scharakteryzowaæ wydarzenia w Rwandzie czy w Sudanie, gdzie pod pretekstem prowadzenia
konfliktu zbrojnego dochodzi³o do masakr na tle narodowociowym i etnicznym.
Jak zauwa¿a D. Petroviæ, cel polityki czystek mo¿e byæ zdefiniowany
zarówno na poziomie lokalnym (zastraszenie, poni¿enie, terroryzowanie innej spo³ecznoci, przejmowanie efektywnej kontroli nad danym terytorium),
jak i na poziomie globalnym (nieodwracalne zmiany w strukturze demograficznej, tworzenie etnicznie jednorodnych regionów, osi¹gniêcie przez szczególn¹ grupê w dalszych negocjacjach politycznych korzystniejszej pozycji,
bazuj¹cej na logicznym podziale terytorium wed³ug linii etnicznych). Ostatecznym celem mo¿e byæ równie¿ usuniêcie pewnej grupy z danego terytorium, po³¹czone z eliminacj¹ wszelkich fizycznych ladów jej obecnoci16,
w³¹cznie ze zniszczeniem pomników i miejsc kultu.
G³ównym celem czystek etnicznych jest jednak stworzenie jednorodnego
etnicznie obszaru, a usuwanie ludnoci jest jedynie rodkiem do tego celu
prowadz¹cym17 . Czystki dotykaj¹ bezporednio ludnoci, ale rzeczywist¹
stawk¹ jest terytorium  mo¿na uznaæ, ¿e w tym sensie czystki etniczne s¹
instrumentem tworzenia pañstw narodowych18 .
Jak ju¿ wspomniano, czystki etniczne w praktyce mog¹ przybieraæ ró¿ne
formy. Istniej¹ przyk³ady zarówno czystek etnicznych przeprowadzonych
gwa³townie i en masse, jak i stopniowych, roz³o¿onych w czasie. Dzia³ania te
zazwyczaj maj¹ miejsce wówczas, gdy o dane terytorium toczy siê walka
i rewizja granic jest realn¹ i natychmiast osi¹galn¹ mo¿liwoci¹, to znaczy
12
13

D. Petroviæ, op. cit., s. 352.
Por. M. J. Calic, Ethnic Cleansing and War Crimes, 19911995, <www.cla.purdue.edu>, dostêp: 15.03.2009; por. M. Mann, The Dark  Side of Democracy: Explaining
Ethnic Cleansing, Cambridge 2004, s. 20.
14 D. Petroviæ, op. cit., s. 349.
15 Raport Specjalnego Sprawozdawcy ONZ z 27 padziernika 1992 r., E/CN.4/1992/S-1/10
at. 3, s. 6.
16 D. Petroviæ, op. cit., s. 350.
17 A. Bell-Fialkoff, op. cit., s. 110.
18 J. Jackson Preece, op. cit., s. 818.
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w czasie konfliktów zbrojnych (zarówno wewnêtrznych, jak i miêdzynarodowych), okupacji oraz w nastêpstwie zawieszenia broni19. Wojna stanowi jednak czêsto zas³onê dla polityki czystek, oferuj¹c mo¿liwoæ u¿ycia i si³y,
i usprawiedliwienie dla sprawców20.
Czystki etniczne mog¹ jednak zaistnieæ równie¿ w czasie pokoju (przybieraj¹c formy przymusu instytucjonalnego). Niejednokrotnie tworzone
by³y dwustronne lub wielostronne umowy o wymianie ludnoci. Najczêciej
zawiera siê je po zawieszeniu broni w celu zabezpieczenia istniej¹cego podzia³u terytorialnego21.
19

Ibidem, s. 821-822.
S. Straus, The Order of Genocide: Race, Power, and War in Rwanda, Ithaca 2006,
s. 7, [za:] N. Naimark, Ethnic Cleansing, <www.massviolence.org>, dostêp: 23.09.2010.
21 Po I wojnie wiatowej czystki etniczne  okrelane wówczas przesiedlaniem ludnoci  by³y widziane jako rodek rozwi¹zania narodowych sprzecznoci i rozbie¿noci,
uzgodnienie narodowych granic z etniczn¹ kompozycj¹ populacji wewn¹trz nich. Mniejszoci narodowe, które pozosta³y poza granicami swojego etnicznego pañstwa narodowego,
mog³y byæ po prostu przesiedlone. Europejskim politykom wydawa³o siê, ¿e jest w mocy
rz¹dów zalegalizowanie obowi¹zkowych transferów ludnoci przez zwyk³¹ umowê, niezale¿nie od ludzkich kosztów. W ten sposób rodzi³y siê nowe pañstwa narodowe.
Traktat lozañski z 1923 roku, koñcz¹cy wojnê turecko-greck¹, przewidywa³ wymianê
ludnoci miêdzy tymi dwoma pañstwami i ustanawia³ dwustronn¹ Komisjê, która mia³a
administrowaæ wymian¹ i zapewniæ, ¿e te przymusowe ruchy bêd¹ prowadzone w sposób
uporz¹dkowany i ludzki. Ca³oæ transferu nadzorowa³a Liga Narodów, a przesiedlanym
mia³y byæ zapewnione rekompensaty za pozostawion¹ w³asnoæ. Podczas gdy kilku znacz¹cych mê¿ów stanu, wród nich Lord Curzon, potêpi³o przesiedlenia w zwi¹zku z wynikaj¹cymi z nich licznymi spo³ecznymi i ekonomicznymi problemami, wiêkszoæ stopniowo okazywa³a szczególn¹ euforiê wynikaj¹c¹ z ³atwoci rozwi¹zania problemu ró¿norodnych
etnicznie spo³ecznoci, któremu przesiedlenia mia³y sprostaæ.
Najwiêksz¹ mieszaninê grup etnicznych stanowi³ jednak w tym okresie ZSRR. W latach 1930  1940 przeprowadzano akcjê w stosunku do ludów ukaranych. Win¹ oko³o
34 milionów osób, przesiedlonych z rodzinnych stron w g³¹b Rosji  do Kazachstanu albo
na Syberiê, by³a ich przynale¿noæ do narodu uznanego za podejrzany lub oskar¿anego
przez stalinowskie w³adze o postawê antysocjalistyczn¹. Polityka deportacji dotknê³a
m.in. 10 000 Finów z Karelii, ogó³u (171 000) Koreañczyków przesiedlonych z Dalekiego
Wschodu do Kazachstanu, niemieckiej ludnoci z Ukrainy, znad Donu i Wo³gi, Polaków,
Ba³tów, Ba³karów, Karaczajsów i Ka³muków, Czeczenów i Inguszów, Tatarów krymskich,
wreszcie Turków, Kurdów i Klemszynów.
Po II wojnie wiatowej konstruktorzy powojennej Europy zaproponowali rozwi¹zanie
problemu mniejszoci nie przez nowe rysowanie granic ani przez kolejn¹ próbê zagwarantowania praw mniejszoci (czego próbowano w 1919 r. z niezadowalaj¹cym rezultatem), ale
raczej przez wyrugowanie mniejszoci jako takich. Oczywicie, ka¿dy taki program tworzy³
problemy z humanitarnego punktu widzenia, ale s¹dzono, ¿e przejciowy dyskomfort
i przemieszczenie bêd¹ niezbyt wysok¹ cen¹ za przysz³y pokój i stabilizacjê. Traktat lozañski sta³ siê wzorem dla nowych rozwi¹zañ. Na konferencji w Poczdamie podjêto decyzjê
o najwiêkszej czystce w historii  przeniesieniu od 10 do 14 milionów Niemców ze wschodniej Europy.
Przesiedlenia po II wojnie wiatowej dotknê³y nie tylko Niemców. W 1946 r. Czechos³owacja i Wêgry dokona³y wymiany swojej ludnoci. Podobna wymiana, choæ na znacznie
wiêksz¹ skalê, odby³a siê na mocy tak zwanych uk³adów republikañskich z 1944 r.  dokonano repatriacji osób narodowoci polskiej posiadaj¹cych polskie obywatelstwo z obszarów
wschodnich Polski miêdzywojennej, natomiast ludnoæ litewsk¹, bia³orusk¹ i ukraiñsk¹ repatriowano do odpowiednich republik radzieckich.
20
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Na podstawie analizy dotychczasowych wydarzeñ, okrelanych mianem
czystek etnicznych  od przeladowañ Ormian na prze³omie XIX i XX w.,
przez przesiedlenia Niemców po II wojnie wiatowej, do najnowszych wydarzeñ w Kirgistanie  mo¿na wskazaæ ró¿norodne rodki, s³u¿¹ce do osi¹gniêcia rezultatu w postaci jednorodnego etnicznie obszaru. Wyró¿nia siê metody
administracyjne (mówi siê o biurokratycznym wymiarze czystek etnicznych), inne sposoby nie zwi¹zane bezporednio z u¿yciem przemocy, rodki
terroryzuj¹ce oraz rodki wojskowe.
Form¹ czystek jest przymus instytucjonalny. W ³agodniejszej wersji
chodzi o propagowanie stereotypów, w skrajniejszych przypadkach dochodzi
do segregacji w szko³ach czy miejscach publicznych albo nawet tworzenia
gett. Instytucje publiczne mog¹ wywieraæ tak silny nacisk na grupê obc¹
etnicznie, ¿e ulega ona ca³kowitej asymilacji. Dzia³ania takie jak zakaz u¿ywania w³asnego jêzyka w szko³ach i urzêdach, zakaz wyznawania okrelonej
religii czy urzêdowa zmiana nazwisk, mimo ¿e przymusowe, s¹ jednak zgodne z liter¹ prawa i co do zasady nie ³¹cz¹ siê z przemoc¹ fizyczn¹. Jako
przyk³ady mo¿na wskazaæ politykê dziewiêtnastowiecznych Prus, polegaj¹c¹
na przymusowej germanizacji polskich szkó³ i urzêdów, zmierzaj¹c¹ do wyeliminowania polskiej kultury, a tak¿e zmuszenie etnicznych Turków do
zmiany nazwisk na bu³garskie odpowiedniki w czasie kampanii asymilacyjnej, prowadzonej przez rz¹d bu³garski w latach osiemdziesi¹tych XX w.
Innym charakterystycznym zjawiskiem w tej kategorii jest osadnictwo
w³aciwej ludnoci, czyli tak zwane odwrotne czystki etniczne (reverse
ethnic cleansing). Mia³y one miejsce na przyk³ad w Saharze Zachodniej,
Timorze Wschodnim czy Tybecie, gdzie w³adze przeszczepia³y odpowiednio
Marokañczyków, Indonezyjczyków i Chiñczyków. W praktyce nape³nienie
obszaru ludnoci¹ w³aciw¹ i wydalenie tej niepo¿¹danej czêsto id¹ w parze, jak obrazuj¹ to dzia³ania rz¹du Saddama Husseina polegaj¹ce na usuwaniu mniejszoci etnicznych (g³ównie Kurdów) z pó³nocnego Iraku (regionów bogatych w ropê naftow¹), któremu towarzyszy³o osadnictwo Arabów
w zwi¹zku z polityk¹ tak zwanej arabizacji22.
Inne rodki nie zwi¹zane z u¿yciem przemocy fizycznej, niemieszcz¹ce
siê jednak w granicach prawa, to, miêdzy innymi, wykorzystywanie lokalnych mediów do podsycania strachu i nienawici, telefony z pogró¿kami,
w³¹cznie z gro¿eniem mierci¹, publikowanie spisów obywateli uwzglêdniaj¹cych ich etniczne pochodzenie.
Wród rodków terroryzuj¹cych, stosowanych zarówno przez ¿o³nierzy,
jak i uzbrojonych cywilów, wyró¿niæ mo¿na kradzie¿e, zastraszanie na ulicach, masowe deportacje, zatrzymywanie i poni¿aj¹ce b¹d nieludzkie traktowanie cywilów, przenoszenie ich do wiêzieñ i obozów23, ostrzeliwanie wy22 E. Haslam, Population, Expulsion and Transfer, [w:] Max Planc Encyclopedia of
Public International Law, <www.mpepil.com>, dostêp: 21.03.2009.
23 Np. obozy filtracyjne w Czeczenii, w czasie konfliktu rosyjsko-czeczeñskiego pocz¹tkowo tworzone przez Rosjan w celu okrelenia politycznej to¿samoci pojmanych uczestników
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branych celów cywilnych, niszczenie zabytków, miejsc pochówku, masowe
przesiedlenia ludnoci i dyskryminowanie uchodców, podk³adanie bomb lub
wzniecanie po¿arów w domach i sklepach. Wród tych ostatnich szczególnie
niszczenie domów wydaje siê skutecznym narzêdziem powstrzymania niechcianej ludnoci od powrotu do miejsca pochodzenia.
Do kategorii rodków terroryzuj¹cych zalicza siê tak¿e przemoc seksualn¹, szczególnie wobec kobiet. Kobiety s¹ czêsto odseparowywane od mê¿czyzn i umieszczane w orodkach internowania albo przenoszone na inne
terytorium. Szacuje siê, ¿e podczas konfliktu w by³ej Jugos³awii 20 000
kobiet by³o ofiarami przemocy seksualnej  w formie tortur lub gwa³tu.
Zdaniem niemieckiego badacza wojen, Herfrieda Winklera, walcz¹ce strony
w Jugos³awii wystrzega³y siê dokonywania mordów na masow¹ skalê, obawiaj¹c siê reakcji zagranicy. W tej sytuacji uznano, ¿e »dobr¹ metod¹« na
dokonanie czystek etnicznych jest w³anie gwa³t. Stosuj¹c tê taktykê, nie
zostawia siê masowych grobów, które w przysz³oci kto móg³by odkryæ,
a ofiary najczêciej milcz¹, nie chc¹c mówiæ o swoim upokorzeniu24. Je¿eli
zgwa³cona kobieta zachodzi³a w ci¹¿ê, by³a przetrzymywana w obozie do
czasu porodu, po którym odbierano jej dziecko jako potomka w³asnej grupy
etnicznej. Rozwa¿aj¹c znaczenie tego rodka jako metody przeprowadzenia
czystek etnicznych, trzeba braæ pod uwagê, ¿e zgwa³cenie nie tylko stygmatyzuje ofiarê i jej rodzinê, ale podwa¿a to¿samoæ etniczn¹ i ca³y system
spo³eczny, szczególnie w grupach, gdzie status mê¿czyzny jest powi¹zany
z jego seksualnoci¹, a kobietê uwa¿a siê za w³asnoæ25.
Do rodków zwi¹zanych stricte z dzia³aniami wojskowymi nale¿y zaliczyæ przeprowadzanie egzekucji bez procesu, umylne zabijanie i torturowanie znacz¹cych obywateli, takich jak przywódcy religijni, liderzy polityczni,
intelektualici, policjanci, cz³onkowie elit gospodarczych. Wskazaæ mo¿na równie¿ oblê¿enie miast i wsi, umylne zatrzymywanie pomocy humanitarnej,
walk, nastêpnie umieszczano w nich tak¿e ludnoæ cywiln¹. Aresztowani cywile z takich
obozów czêsto byli wymieniani na ¿o³nierzy rosyjskich, przetrzymywanych jako jeñcy wojenni. W niektórych przypadkach aresztowane osoby cywilne, w tym kobiety i dzieci, by³y
wykorzystywane jako ludzkie tarcze (zob. red. K. £oziñski  Amnesty International, Bezprawie, Przemoc, Bezkarnoæ. Federacja Rosyjska wraz z Republik¹ Czeczenii w dokumentach, Warszawa 2000, s. 5152).
24 M. Szymaniak, Gwa³ty jako taktyka wojenna, Rzeczpospolita, wydanie z dn.
20.06.2008.
25 M. J. Calic, op. cit.
Z tych powodów Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla by³ej Jugos³awii uzna³ zgwa³cenie za zbrodniê w wietle zwyczajowego prawa miêdzynarodowego (zob. wyrok Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii 12 czerwca 2002 r., Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac, and Zoran Vukovic, Appeals Chamber, IT-96-23&23/1).
Podobne stanowisko zaj¹³ MTK ds. Rwandy. Jednym z najokrutniejszych przyk³adów
systematycznej przemocy seksualnej wobec kobiet by³ projekt rwandyjskiej minister ds.
rodziny i kobiet (sic!), Pauline Nyiramasuhuko, która wyda³a Interahamwe  bojówkom
Hutu  rozkaz gwa³cenia kobiet Tutsi. Okrucieñstwo potêguje fakt, ¿e liczni ¿o³nierze byli
chorzy na AIDS (zob. akt oskar¿enia przed Miêdzynarodowym Trybuna³em Karnym dla
Rwandy, Prosecutor v. Pauline Nyiramasuhuko, ICTR-97-21-AR72).
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umylne ostrzeliwanie celów cywilnych, akcje odwetowe przeciwko cywilnym
celom i ludnoci, wykorzystywanie cywilów jako ¿ywych tarcz, ataki na
obozy uchodców. Trzeba przy tym wyranie podkreliæ, ¿e wiele czystek
etnicznych by³o i jest przeprowadzanych nie przez regularn¹ armiê rz¹dow¹,
ale przez nieregularne oddzia³y cywilów  dzia³o siê tak miêdzy innymi
w Rwandzie.
Najczêciej jako czystki etniczne rozumie siê jednak przymusowe przesiedlenia ludnoci (forced population transfer). Ujêcie tego drugiego zjawiska
jako przestêpstwa miêdzynarodowego jest doæ nowe. Stanowi ono odpowied na obawy, które pojawi³y siê przy okazji konfliktu w by³ej Jugos³awii,
¿e niektóre praktyki o charakterze czystek etnicznych mog¹ wykroczyæ poza
ramy istniej¹cego prawa miêdzynarodowego. Podkomisja do Spraw Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszoci zaleci³a stworzenie aktu, który
penalizowa³by niedobrowolne przesiedlenia ludnoci. Efektem prac by³ Projekt
Deklaracji dotycz¹cej Przemieszczeñ Ludnoci i Wprowadzania Osadników26,
stanowi¹cy za³¹cznik do koñcowego raportu Specjalnego Sprawozdawcy Komisji Praw Cz³owieka ONZ, A. S. Al-Khasawneha, Freedom of Movement.
Uto¿samianie czystek z przesiedleniami budzi jednak w¹tpliwoci. Niektórzy autorzy podnosz¹, ¿e czystki etniczne s¹ podobne do przymusowego
przeniesienia ludnoci, ale ³¹cz¹ siê z dodatkowym elementem, jakim jest
u¿ycie »przemocy inspiruj¹cej terror« (terror-inspiring violence)27 . Dlatego
warto przytoczyæ pogl¹d A. Bell-Fialkoffa, który sytuuje czystki na osi obrazuj¹cej usuwanie ludnoci pomiêdzy przeniesieniem a ludobójstwem,
a na równi z deportacj¹, wypêdzeniem. Oznacza to, ¿e dla nazwania danych
zdarzeñ czystk¹ wymaga siê czego wiêcej, ni¿ samego przesiedlenia ludnoci. A. de Zayas stwierdza, ¿e czystki s¹ rasistowskim i okrutnym narzêdziem (...) eufemistycznie nazywanym »przemieszczaniem ludnoci«28.
USUWANIE LUDNOSCI
Czystka

ludobójstwo

Deportacja/
wypêdzenie

Przeniesienie

Wymiana

wymuszona
emigracja

Rysunek 1. Usuwanie ludnoci, [za]: A. Bell- Fialkoff, Ethnic Cleansing,
Nowy York 1999, s. 4.
26 A. S. Al-Khasawneh, Draft Declaration on Population Transfer and the Implantation
of Settlers, Annex II, E/CN.4/Sub.2/1997/23.
27 M. Ch. Bassiouni, P. Manikas, The Law of the International Criminal Tribunal for
The Former Yugoslavia, Nowy Jork 1995, s. 608, [za:] P. Bouckaert, Claims in Conflict:
Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq, http://www.hrw.org/en/reports/2004/08/02/claims-conflict, dostêpny 15. 09. 2010.
28 Anglo-American Responsibility for the Expulsion of the Germans, 194448, [w:] S. B. Vardy, A. Vardy, H. Tooley, Ethnic Cleansing in 20th Century Europe, Nowy Jork 2000, s. 251.
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Z drugiej strony wydaje siê, wbrew twierdzeniom niektórych autorów29,
¿e czystki s¹ czym mniej ni¿ ludobójstwo.
Analizuj¹c wzajemny stosunek tych pojêæ, nale¿y zwróciæ uwagê na dwa
aspekty definicji ludobójstwa, sformu³owanej w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa30. Po pierwsze, sprawcom musi towarzyszyæ zamiar zniszczenia grupy, a wiêc powinni oni mieæ plan, projekt
takiego zniszczenia. Po drugie, definicja nie wymaga zabicia wszystkich
cz³onków danej spo³ecznoci, chocia¿ nie precyzuje, co oznacza zniszczenie
grupy w czêci. Wydaje siê, ¿e wyniszczenie »w czêci« mo¿e oznaczaæ
destrukcjê znacznej (w stosunku do ca³oci) liczby cz³onków grupy albo znacz¹cej czêci grupy, takiej jak jej przywódcy31.
Przy okazji najokrutniejszych konfliktów  w Boni i Hercegowinie,
Rwandzie, Sudanie, w komentarzach okrelenia czystki etniczne i ludobójstwo pojawia³y siê równolegle. Helsinki Watch32 by³o pierwsz¹ organizacj¹
pozarz¹dow¹, która uzna³a wydarzenia na terytorium by³ej Jugos³awii, okrelane mianem czystek, za ludobójstwo33. W Rezolucji 47/121 z 18 grudnia
1992 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych bardzo wyranie zadeklarowa³o, ¿e okrutna polityka »czystek etnicznych« stanowi formê ludobójstwa34.
Istotne znaczenie ma równie¿ fakt, ¿e ludobójstwo zosta³o uwzglêdnione
w artykule 4 Statutu Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii jako czêæ jego jurysdykcji ratione materiae, co mo¿e wskazywaæ na
pocz¹tkow¹ tendencjê uznawania polityki czystek za postaæ ludobójstwa.
Obydwa terminy pojawi³y siê równie¿ w rozstrzyganej przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci sprawie Bonia i Hercegowina przeciwko
Serbii i Czarnogórze, w której skar¿¹ca domaga³a siê zastosowania Konwencji o ludobójstwie. Wydaje siê nawet, ¿e w orzeczeniu z 8 kwietnia 1993 r.,
dotycz¹cym zastosowania tymczasowych rodków zapobiegawczych, Trybu29 R. Blum, G. H. Stanton, S. Sagi, E. D. Richter, Ethnic cleansing bleaches the
atrocities of genocide, European Journal of Public Health 2007, s. 211  autorzy postuluj¹ eliminacjê pojêcia czystek etnicznych z oficjalnego jêzyka, poniewa¿ wybiela okrucieñstwo ludobójstwa.
30 Konwencja z dnia 9 grudnia 1948 roku w sprawie zapobiegania i karania zbrodni
ludobójstwa, Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9; dalej zwana równie¿ Konwencj¹ w sprawie
ludobójstwa.
31 B. Whitaker, Revised and Updated Report on the Question of the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, 2 lipca 1985, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6, pkt. 16.
Podobne stanowisko zaj¹³ MTK dla by³ej Jugos³awii w wyroku z 3 wrzenia 2001 r.
w sprawie Prosecutor v. Sikirica, IT-95-8, ust. 84 i n., stwierdzaj¹c, ¿e wyniszczenie »w
czêci« mo¿e oznaczaæ, ¿e (...) sprawca wyniszcza znacz¹c¹ czêæ grupy, tj. tak¹, bez której
grupa nie przetrwa, np. osoby wykszta³cone lub samych mê¿czyzn, jeli w grupie panuje
struktura patriarchalna.
32 Obecnie Human Rights Watch.
33 I. Nizich  Human Rights Watch, War Crimes in Bosnia and Herzegovina, A Helsinki Watch Report, Nowy Jork  Waszyngton 1992.
34 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 18 grudnia 1992 r.,
A/Res/47/121.
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na³ sk³ania³ siê ku stwierdzeniu, ¿e czystki etniczne dokonane na boniackich muzu³manach stanowi¹ ludobójstwo35.
Zauwa¿aj¹c, ¿e zachowania okrelane jako czystki i ludobójstwo przybieraj¹ podobne formy, nie mo¿na jednak nie zwróciæ uwagi na odmienny zamiar,
jaki im towarzyszy. W obu przypadkach chodzi o wyeliminowanie innej grupy
etnicznej  jednak ludobójstwo to akt polegaj¹cy na zniszczeniu tej grupy
jako takiej, gdy tymczasem w czystce etnicznej chodzi o ujednolicenie pod
wzglêdem etnicznym populacji danego terytorium przez masow¹ brutaln¹ eksterminacjê, czy te¿ przez przymusowe wysiedlenie owej grupy lub grup36.
Zamiarem czystek jest usuniêcie ludzi  i czêsto wszelkich ich ladów
 z konkretnego terenu. W. A. Schabas podkrela, ¿e czystki etniczne nigdy
nie mog¹ byæ ludobójstwem, poniewa¿ zamiarem ich sprawców jest pozbycie
siê (drive out) populacji, podczas gdy szczególnym zamiarem sprawców ludobójstwa jest zniszczenie (destroy) tej populacji37. J. Semelin podnosi, ¿e ludobójstwo poci¹ga za sob¹ takie samo destruktywne continuum, co czystki etniczne, ale mo¿na je wyranie rozró¿niæ. Ich poszczególne stadia s¹
rzeczywicie nakierowane na wykorzenienie. Jednak¿e w przypadku czystek
etnicznych wyjazd lub ucieczka docelowej populacji s¹ nadal mo¿liwe, podczas
gdy w przypadku ludobójstwa wszystkie drogi [odwrotu] s¹ zamkniête38.
Z kolei Bernard Bruneteau dodaje, ¿e [czystki] s¹ zamierzone i zaplanowane,
a zwiêkszona umieralnoæ z nich wynikaj¹ca nie jest ju¿ zamierzona i zaplanowana, ale jest efektem ubocznym, przynajmniej teoretycznie39.
Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci w sprawie zastosowania Konwencji o zapobieganiu i karaniu ludobójstwa orzek³, ¿e czystki etniczne (rozumiane w danym przypadku jako przymusowe przemieszczenia ludnoci) mog¹
byæ uznane za formê ludobójstwa w rozumieniu Konwencji tylko wtedy, gdy
zaliczaj¹ siê do jednej z kategorii czynów zakazanych przez artyku³ II Konwencji. Deportacja albo przemieszczenie cz³onków grupy, nawet osi¹gniête za
pomoc¹ si³y, niekoniecznie s¹ równowa¿ne zniszczeniu tej grupy, takie zniszczenie nie jest te¿ automatyczn¹ konsekwencj¹ przemieszczenia40.
35 Wyrok Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci z 8 kwietnia 1993 r., Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Bonia
i Hercegowina przeciwko Serbii i Czarnogórze. Request for the indication of provisional
measures, ust. 50. Zob. tak¿e J. Quigley, The International Court of Justice as a Forum for
Genocide Cases, materia³ przygotowany w ramach Frederick K. Cox International Law
Center, Case Western Reserve School of Law, To Prevent and Punish: A Conference commemorating the 60 Anniversary of the Genocide Convention 2007, dostêpny na stronie Social Science Research Network Electronic Paper Collection, <http://ssrn.com/abstract=1017825>, dostêp: 22.02.2010.
36 J. NowakowskaMa³usecka, Odpowiedzialnoæ karna jednostek za zbrodnie pope³nione w by³ej Jugos³awii i Rwandzie, Katowice 2000, s. 26.
37 W. Schabas, Genocide in International Law, Cambridge 2000, s. 364.
38 J. Semelin, What is Genocide?, European Review of History 2005, s. 8189.
39 B. Bruneteau, Wiek ludobójstwa, Warszawa 2005, s. 171.
40 Wyrok Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci z 26 lutego 2007 r., Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Bonia
i Hercegowina przeciwko Serbii i Czarnogórze, ust. 190.
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Jak zauwa¿y³ Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla by³ej Jugos³awii,
chocia¿ s¹ oczywiste podobieñstwa pomiêdzy polityk¹ ludobójstwa a polityk¹ znan¹ jako »czyszczenie etniczne«41, trzeba jednak¿e wyranie rozgraniczyæ fizyczne zniszczenie a zwyk³y rozpad grupy. Samo wypêdzenie grupy
albo jej czêci nie jest wystarczaj¹ce do ludobójstwa42, przymusowe przesiedlenia same w sobie nie stanowi¹ aktu ludobójczego43.
Odró¿nienie dwóch omawianych pojêæ wydaje siê istotne ze wzglêdu na
fakt, ¿e  w przeciwieñstwie do ludobójstwa  pojawienie siê czystek etnicznych nie poci¹ga za sob¹ cis³ej miêdzynarodowej odpowiedzialnoci. Czystki
mog¹ byæ kwalifikowane jako wiele ró¿nych zbrodni, które  oddzielnie  wymaga³yby indywidualnej odpowiedzialnoci miêdzynarodowej jako zbrodnie miêdzynarodowe w cis³ym tego s³owa znaczeniu.
Wydaje siê tak¿e, ¿e ze wzglêdu na ciê¿ar pojêcia ludobójstwo i zbrodni,
które oznacza, dla niektórych zdarzeñ potrzebne s¹ okrelenia alternatywne
 jak na przyk³ad czystki etniczne, aby unikn¹æ rozmycia tego pierwszego
pojêcia i wrzucenia go do jednego worka ze wszystkimi rodzajami masakr
niewinnych ludzi.
W powszechnym rozumieniu czystki etniczne przybieraj¹ przede wszystkim formê przymusowych wysiedleñ i innych sposobów u¿ycia przemocy, rzadziej uto¿samiane s¹ z ludobójstwem. W publicystyce (i propagandzie) da siê
jednak zaobserwowaæ dewaluacjê tego pojêcia. Na przyk³ad ród³a serbskie
41 Wyrok Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii z 2 sierpnia 2001 r.,
Prosecutor v. Radislav Krstiæ, IT-98-33-T, ust. 562.
42 Wyrok Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii z 31 lipca 2003 r.,
Prosecutor v. Milomir Stakiæ, IT-97-24-T, ust. 591.
43 Wyrok Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii z 19 kwietnia
2004 r., Prosecutor v. Radislav Krstiæ, Appeals Chamber, IT-98-33-A, ust. 37.
W rozwa¿aniach dotycz¹cych zdobycia miasta Kozarac przez boniackich Serbów, trybuna³ jugos³owiañski opisa³ czystki etniczne, które mia³y tam miejsce, jako proces przeprowadzenia ob³awy i wypêdzenia ca³ej nie-serbskiej populacji (Wyrok Miêdzynarodowego
Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii z 2 sierpnia 2001 r., Prosecutor v. Radislav Krstiæ,
IT-98-33-T, ust. 562). Trybuna³ wskaza³ podobieñstwa pomiêdzy aktami ludobójstwa i czystkami etnicznymi, zauwa¿aj¹c, ¿e jedne i drugie s¹ skierowane przeciwko jednostkom
w zwi¹zku z ich przynale¿noci¹ do grupy etnicznej. Podkreli³ jednak, ¿e znacz¹c¹ ró¿nic¹
jest to, i¿ czystki zmierzaj¹ do zmuszenia danej grupy do ucieczki, podczas gdy ludobójstwo ma na celu fizyczne zniszczenie. Tê odmiennoæ wskaza³ tak¿e w sprawie wydarzeñ
w dolinie Lava, komentuj¹c, i¿ zabójstwo muzu³mañskich cywilów mia³o na celu przede
wszystkim wypêdzenie grupy z wioski, a nie zniszczenie ca³ej muzu³mañskiej grupy. Dlatego stanowi przyk³ad przeladowania, nie ludobójstwa (Wyrok Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii z 14 stycznia 2000 r., Prosecutor v. Kupreskic and others,
IT-95-16-T).
Z kolei trybuna³ haski przy okazji analizowania odmiennoci miêdzy czystkami a ludobójstwem stwierdzi³, i¿ jest oczywiste, ¿e akty »czystek etnicznych« mog¹ pojawiaæ siê
równolegle do czynów zakazanych przez artyku³ II Konwencji i mog³yby wskazywaæ obecnoæ szczególnego zamiaru (dolus specialis) inspiruj¹cego te czyny (Wyrok Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci z 26 lutego 2007 r., Application of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Bonia i Hercegowina przeciwko Serbii i Czarnogórze, ust. 190. Zob. te¿ podobnie Wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka z 12 padziernika 2007 r., Jorgic v. Germany, Application no. 74613/01).
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oskar¿a³y niegdy kosowskich Albañczyków o prowadzenie w Kosowie demograficznych czystek etnicznych poprzez ich wysoki przyrost naturalny44.
W zale¿noci od przybieranych form, czystki etniczne mog¹ byæ uznawane za naruszenia ró¿nych gwarancji prawa miêdzynarodowego.

II
Poszukuj¹c miejsca czystek etnicznych w prawie miêdzynarodowym,
trzeba zwróciæ uwagê na system ochrony podstawowych praw cz³owieka,
zarówno indywidualnych, jak i kolektywnych. Z definicji czystek wynika
bowiem, i¿ zjawisko to dotyczy zawsze ca³ej grupy etnicznej (rasowej, religijnej), a nie tylko poszczególnych jednostek wchodz¹cych w jej sk³ad. Dlatego
analizuj¹c niniejsze zagadnienie, szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na gwarancje praw mniejszoci narodowych i etnicznych.
Wewnêtrzny raport Komisji Ekspertów ustanowionej rezolucj¹ Rady
Bezpieczeñstwa 780/1992 stanowi, ¿e czystki etniczne wi¹¿¹ siê miêdzy
innymi z naruszeniem praw cz³owieka45. Równie¿ Zgromadzenie Ogólne
ONZ w rezolucji 47/80 potwierdzi³o, ¿e »czystki etniczne« (...) s¹ ca³kowicie
sprzeczne z powszechnie uznawanymi prawami cz³owieka i podstawowymi
wolnociami46. Doktryna wskazuje szeroki katalog indywidualnych praw
cz³owieka, naruszanych polityk¹ czystek w szerokim ujêciu  rozumianych
jako ró¿ne rodki stosowane w celu uzyskania jednorodnego terytorium.
Chodzi o swobody wymienione w licznych uniwersalnych i regionalnych instrumentach prawnych  od Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, przez
Miêdzynarodowe Pakty Praw Cz³owieka, po konwencje regionalne  europejsk¹, amerykañsk¹ i afrykañsk¹47, a tak¿e wynikaj¹ce z prawa zwyczajowego.
Przyznaj¹ one poredni¹ ochronê przed zjawiskiem czyszczenia etnicznego,
którego ró¿ne, wczeniej omówione, formy naruszaj¹ zarówno uprawnienia
polityczne, obywatelskie, jak i spo³eczne, gospodarcze i kulturalne. Mo¿na
wród nich wskazaæ swobodê przemieszczania siê, wolnoæ wyznania i praktykowania kultu, wolnoæ zgromadzeñ, wolnoæ wyra¿ania opinii, prawo do
kulturowej to¿samoci, prawo do odpowiedniego schronienia, do edukacji,
ochronê przed przymusow¹ prac¹48 . Wymienia siê tak¿e prawo do prywatno44

s. 6.

D. Warszawski, Pokolenia czystek, Gazeta Wyborcza nr 78, wydanie z 12. 04. 1999,

45 Interim Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security ouncil Resolution 780 (1992), 9 lutego 1993, S/25274/1993.
46 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 16 grudnia 1992 r.,
A/Res/47/80.
47 Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci (Europejska Konwencja Praw Cz³owieka), Rzym, 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284); Amerykañska Konwencja Praw Cz³owieka, San José, Costa Rica, 22 listopada 1969 r.; Afrykañska
Karta Praw Cz³owieka i Ludów, Banjul, 27 czerwca 1981 r.
48 J. Jackson Preece, op. cit. s. 286.
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ci, ¿ycia rodzinnego i domu, prawo do pracy, zakaz bezpodstawnego zatrzymania, prawo do narodowoci oraz prawo dziecka do narodowoci, prawo
w³asnoci i spokojnego wykonywania posiadania oraz prawo do bezpieczeñstwa socjalnego49. Czystki naruszaj¹ te¿ normy o charakterze ius cogens,
takie jak zakaz dyskryminacji rasowej, prawo do ¿ycia, zakaz tortur50.
11 sierpnia 2008 r. Gruzja wnios³a przeciwko Rosji skargê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Rz¹d skar¿¹cej zarzuci³ Rosji naruszenie
prawa do ¿ycia (artyku³ 2 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka), zakazu
tortur oraz poni¿aj¹cego i nieludzkiego traktowania (artyku³ 3 Konwencji),
a ak¿e poszanowania w³asnoci (artyku³ 1 Protoko³u Nr 1 do Konwencji)51.
Skargê tê wniesiono w zwi¹zku z konfliktem rosyjsko-gruziñskim, dotycz¹cym Abchazji  autonomicznej republiki gruziñskiej, faktycznie silnie zale¿nej od Rosji, zamieszkiwanej przez Abchazów, Gruzinów, Rosjan i inne
mniejszoci. Równie¿ w zwi¹zku z tym konfliktem strony oskar¿a³y siê wzajemnie o czystki etniczne  Rosja Gruzjê o czyszczenie Abchazów, Gruzja
Rosjê  Gruzinów.
Jednoczenie rz¹d gruziñski zwróci³ siê do Trybuna³u z wnioskiem o zastosowanie rodków doranych (interim measures) na podstawie Regu³y
39 Regulaminu Trybuna³u. Rz¹d Gruzji za¿¹da³, aby skutkiem rodka doranego by³o powstrzymanie siê przez Rosjê od podejmowania jakichkolwiek
dzia³añ, które mog¹ zagroziæ ¿yciu lub zdrowiu ludnoci cywilnej, a tak¿e
pozwolenie na dzia³ania humanitarne ratowniczych si³ gruziñskich na rzecz
poszkodowanej ludnoci cywilnej oraz ¿o³nierzy. W orzeczeniu o zastosowaniu rodków doranych prezes ETPCz stwierdzi³, ¿e obecna sytuacja daje
podstawy do rzeczywistego i ci¹g³ego ryzyka powa¿nych naruszeñ Konwencji. W celu unikniêcia tych naruszeñ wezwa³ on obydwie strony konfliktu do
przestrzegania ich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Konwencji, w szczególnoci
artyku³ów 2 i 3. Jednoczenie wezwa³ rz¹dy obu pañstw do informowania,
jakie rodki zosta³y podjête w celu przestrzegania Konwencji.
Równie¿ w kontekcie czystek etnicznych  które mia³ prowadziæ rz¹d
gruziñski podczas interwencji si³ zbrojnych w sierpniu 2008 roku  indywidualn¹ skargê do trybuna³u strasburskiego wnios³o ponad 3000 mieszkañców Osetii Po³udniowej52, oskar¿aj¹cych Gruzjê o naruszenie artyku³ów 2
49 A. De Zayas, Ethnic Cleansing: Applicable norms, emerging jurisprudence, implementable remedies, [w:] International Humanitarian Law, red. J. Carey, Nowy Jork 2003,
s. 251.
50 Ch. Meindersma, Population Exchanges: International Law and State Practice-Part
2, International Journal of Refugee Law Vol. 9 1997 (4), s. 618.
51 European Court of Human Right grants request for interim measures. Press release
581, 12 sierpnia 2008 r., dostêpne na oficjalnej stronie Trybuna³u www.echr.coe.int
16.08.2010.
52 M.in. skargi Abayeva (52196/08), Bekoyeva (48347/08), Bogiyev (52200/08), Bagushvili (49671/08), Tekhova (50669/08), Tedeyev (46657/08), Konovalov (53894/08)  przeciwko Gruzji (zob. 2 700 applications received by the Court from South Ossetians against Georgia, Press release 711, 10 padziernika 2008 r., dostêpne na oficjalnej stronie Trybuna³u
<www.echr.coe.int>, dostêp: 16.08.2010).
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(prawo do ¿ycia), 3 (zakaz nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania),
8 (prawo do poszanowania prywatnoci i ¿ycia rodzinnego), 13 (prawo do
skutecznego rodka odwo³awczego) oraz 14 (zakaz dyskryminacji) Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka, a tak¿e artyku³u 1 Protoko³u nr 1 Konwencji.
Kiedy mowa o czystkach etnicznych, w³anie naruszenie wymienionych
powy¿ej uprawnieñ najczêciej mo¿e stanowiæ podstawê skarg indywidualnych. Z kolei je¿eli przyj¹æ rozumienie czystek stricte jako przymusowych
transferów ludnoci, w grê bêdzie wchodziæ przede wszystkim prawo do
swobodnego przemieszczania siê. Na swobodê przemieszczania siê sk³adaj¹ siê dwa elementy: prawo do opuszczenia kraju i powrotu do niego oraz
prawo do nieograniczonego poruszania siê wewn¹trz granic pañstwa.
Zgodnie z artyku³em 12 MPPOiP:
1. Ka¿dy cz³owiek przebywaj¹cy legalnie na terytorium jakiegokolwiek Pañstwa bêdzie mia³ prawo, w obrêbie tego terytorium, do swobody poruszania siê
i wolnoci wyboru miejsca zamieszkania.
2. Ka¿dy cz³owiek ma prawo opuciæ jakikolwiek kraj, w³¹czaj¹c w to swój
w³asny.

Te prawa mog¹ zostaæ ograniczone jedynie wtedy, gdy to konieczne dla
ochrony bezpieczeñstwa pañstwowego, porz¹dku publicznego, zdrowia lub
moralnoci publicznej albo praw i wolnoci innych, pod warunkiem, ¿e ograniczenia bêd¹ zgodne z pozosta³ymi prawami uznanymi w Pakcie.
Podobne postanowienia zawiera Protokó³ IV do Konwencji o ochronie
praw cz³owieka i podstawowych wolnoci:
1. Ka¿dy, kto przebywa legalnie na terytorium pañstwa, ma prawo do swobodnego poruszania siê i do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania na tym
terytorium.
2. Ka¿dy mo¿e swobodnie opuciæ jakikolwiek kraj, w tym swój w³asny.

W tym akcie pojawiaj¹ siê jednak nieco inne ograniczenia  przede
wszystkim powinny byæ one okrelone w ustawie i konieczne w spo³eczeñstwie demokratycznym. Przy ocenie takiej koniecznoci bierze siê pod uwagê
bezpieczeñstwo pañstwowe i publiczne, utrzymanie porz¹dku publicznego,
zapobieganie przestêpczoci, ochronê zdrowia lub moralnoci lub ochronê
praw i wolnoci innych osób. Ponadto prawa te mog¹ równie¿ zostaæ poddane
w okrelonych rejonach ustawowym ograniczeniom uzasadnionym interesem
publicznym w spo³eczeñstwie demokratycznym.
Analogiczne postanowienia znajduj¹ siê w Afrykañskiej Karcie Praw
Cz³owieka i Ludów oraz w Amerykañskiej Konwencji Praw Cz³owieka.
Czystki etniczne, które powoduj¹ przymusowe przemieszczenie ludnoci
nawet w obrêbie pañstwa, naruszaj¹ swobodê poruszania siê zagwarantowan¹ w tych aktach  trudno oczekiwaæ, aby ich sprawcy znaleli realne podstawy do ograniczania tej swobody.
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Tym bardziej wysiedlenie poza granice pañstwa stanowi z³amanie praw
cz³owieka. Bezporedni zakaz masowych wypêdzeñ53 zawieraj¹ wspomniane instrumenty o charakterze regionalnym. I tak artyku³ 3 Protoko³u IV do
Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci stwierdza, ¿e
nikt nie mo¿e byæ wydalony z terytorium pañstwa, którego jest obywatelem, ani
indywidualnie, ani w ramach wydalenia zbiorowego,

natomiast artyku³ 4 zabrania zbiorowego wydalania cudzoziemców. Identyczne przepisy znajduj¹ siê w artykule 22, ust. 5 oraz ust. 9 Paktu z San Jose,
a tak¿e artyku³ 12 ust. 5 Karty Afrykañskiej.
Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie z artyku³em 15 Konwencji
europejskiej, który stosuje siê odpowiednio do przepisów Protoko³u IV,
w przypadku wojny lub innego niebezpieczeñstwa publicznego zagra¿aj¹cego ¿yciu narodu ka¿da ze stron mo¿e podj¹æ rodki uchylaj¹ce stosowanie
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z konwencji w zakresie cile odpowiadaj¹cym wymogom sytuacji, pod warunkiem ¿e rodki te nie s¹ sprzeczne z innymi
zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z prawa miêdzynarodowego  wydaje siê, ¿e
w takiej sytuacji, przy zachowaniu odpowiedniej procedury (wyczerpuj¹ce
poinformowanie Sekretarza Generalnego Rady Europy o rodkach, które
pañstwo podjê³o, oraz powodach ich zastosowania), masowe wysiedlanie by³oby dozwolone.
Najistotniejszym zbiorem postanowieñ dotycz¹cych swobody przemieszczania siê oraz zakazu przymusowych przesiedleñ wydaje siê wspomniany
wczeniej raport A. S. Al-Khasawneha wraz z projektem Deklaracji dotycz¹cej przemieszczeñ ludnoci i wprowadzania osadników54, przy czym podkreliæ wypada, ¿e dokument ten ma jedynie charakter soft law.
Trzeba tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, i¿ czystki etniczne naruszaj¹
przede wszystkim prawa grupy (zazwyczaj mniejszoci) etnicznej. Nale¿y
wiêc przyjrzeæ siê tak zwanym kolektywnym prawom cz³owieka, którym
w ostatnich latach doktryna powiêca doæ du¿o uwagi.
Teoria kolektywnych praw cz³owieka przyjmuje, ¿e jednostki mog¹ dysponowaæ prawami jako grupa. Te grupowe prawa pojawiaj¹ siê wtedy, gdy
wspólny interes pewnej liczby jednostek dostarcza koniecznego uzasadnienia
na³o¿enia obowi¹zków na innych55 . Wydaje siê, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby prawa grupy postrzegaæ jako zasymilowane, zaabsorbowane przez,
i zgodne z przyjêt¹ i rozwijan¹ po 1945 r. koncepcj¹ »praw cz³owieka«56.
53

Przez wypêdzenie rozumie siê dzia³anie albo zaniechanie, maj¹ce na celu odejcie
ludnoci z danego terytorium, wbrew jej woli, z powodów rasowych, narodowych, przynale¿noci do szczególnej grupy socjalnej lub politycznej.
54 A. S. Al-Khasawneh, Draft Declaration... .
55 P. Daranowski, Prawa mniejszoci w powszechnym prawie miêdzynarodowym,
[w:] Sytuacja ludnoci polskiej na Wschodzie w wietle obowi¹zuj¹cego prawa i praktyki,
red. D. Górecki, Toruñ 2009, s. 62.
56 Ibidem. Autor ten zwraca uwagê, ¿e nale¿y to czyniæ z pe³n¹ wiadomoci¹ wielkiego rozziewu pogl¹dów doktryny w przedmiocie indywidualnych i kolektywnych praw i ich
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Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e czystki etniczne stanowi¹ naruszenie normy
niedyskryminacji, która odnosi siê zarówno do grup, jak i poszczególnych
ich cz³onków. Jest ona uznana zarówno w zwyczajowym prawie miêdzynarodowym57, jak i w prawie traktatowym, przede wszystkim w Miêdzynarodowej konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, twierdzi siê
nawet, ¿e zobowi¹zanie to ma charakter ius cogens i erga omnes58.
Z konwencyjnej definicji dyskryminacji rasowej wynika, ¿e obejmuje
ona  wbrew literalnemu brzmieniu pojêcia  nie tylko wzglêdy rasowe, lecz
tak¿e pochodzenie narodowe czy etniczne. Bez w¹tpienia wskazane powy¿ej
rodki, stosowane w celu uzyskania jednorodnego etnicznie terytorium, maj¹
charakter zdecydowanie dyskryminacyjny.
Pañstwa  strony Konwencji zobowi¹za³y s¹ miêdzy innymi:
nie dokonywaæ ¿adnych aktów lub stosowaæ praktyk stanowi¹cych dyskryminacjê rasow¹ przeciwko osobom, grupom osób lub instytucjom i zapewniæ, by
wszystkie w³adze i instytucje publiczne, tak ogólnokrajowe, jak i lokalne, dzia³a³y zgodnie z tym zobowi¹zaniem;
nie udzielaæ poparcia, wystêpowaæ w obronie ani podtrzymywaæ dyskryminacji
rasowej stosowanej przez jakiekolwiek osoby lub organizacje.

Wszelkie dzia³ania o charakterze czystek etnicznych zdecydowanie te
zobowi¹zania naruszaj¹. Organ, który  zgodnie z Konwencj¹  ma czuwaæ
nad jej przestrzeganiem, Komitet do spraw likwidacji dyskryminacji rasowej,
w raporcie dotycz¹cym wydarzeñ w Boni i Hercegowinie, stwierdzi³, ¿e
wszystkie te praktyki, [masowe, ra¿¹ce i systematyczne naruszenia praw
cz³owieka, których wiêkszoæ ³¹czy siê z polityk¹ czystek etnicznych i aktami
ludobójczymi], stanowi¹ istotne naruszenie wszystkich podstawowych zasad
le¿¹cych u pod³o¿a Miêdzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej59 oraz wskaza³ potrzebê inkorporacji artyku³u 4 Konwencji, zakazuj¹cego pod¿egania do nienawici rasowej, do boniackiego Kodeksu karnego60.
W sierpniu 2008 r. Gruzja z³o¿y³a do Miêdzynarodowego Trybuna³u
Sprawiedliwoci skargê przeciwko Rosji w³anie o naruszenia omawianej
relacji. Zob. M. Hartley, Some Confusions Concerning Collective Rights, Canadian Journal
of Law and Jurisprudence 1991 (2), s. 293314; zob. te¿. N. S. Rodley, Conceptual Problems in the Protection of Minorities: International Legal Developments, Human Rights
Quarterly 1995, s. 6164.
57 Co wynika miêdzy innymi z art. 55 i 56 Karty Narodów Zjednoczonych, art. 2 i 7
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, innych niewi¹¿¹cych dokumentów dotycz¹cych
ochrony praw cz³owieka, np. Deklaracji w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji
i dyskryminacji opartej na wyznaniu lub przekonaniach z 1981 r. oraz powszechnej praktyki pañstw.
58 Ch. Meindersma, op. cit., s. 613.
59 Elimination of racism and racial discrimination. Report of the Committee on the
Elimination of Racial Discrimination, UN Doc. A/50/18 (1995).
60 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Bosnia and Herzegovina, 15 wrzenia 1993 r., A/48/18.
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Konwencji, wnosz¹c jednoczenie o zastosowanie rodków zabezpieczaj¹cych.
Gruzja zarzuci³a rosyjskim si³om zbrojnym dyskryminuj¹ce akty przemocy,
polegaj¹ce na bezprawnych atakach na cywilów i obiekty cywilne, morderstwach, przymusowym przesiedleniu, utrudnianiu dostarczania pomocy humanitarnej, czêstym pl¹drowaniu i niszczeniu miast i osad w Osetii Po³udniowej, Abchazji oraz s¹siednich regionach gruziñskich 61 . Gruzja
utrzymuje, ¿e od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w., Federacja Rosyjska
anga¿uje siê w systematyczn¹ politykê dyskryminacji etnicznej, skierowan¹
przeciwko spo³ecznoci gruziñskiej i innym grupom zamieszkuj¹cym w regionie. Dzia³ania rosyjskie mia³y doprowadziæ do mierci lub znikniêcia tysiêcy
cywilów oraz wewnêtrznego przesiedlenia oko³o 300 000 osób, co poskutkowa³o drastyczn¹ zmian¹ struktury demograficznej Osetii Po³udniowej i Abchazji. 8 sierpnia 2008 r. Rosja przeprowadzi³a przeciwko Gruzji inwazjê
wojskow¹ na pe³n¹ skalê, uzasadniaj¹c j¹ twierdzeniem, ¿e ta druga pope³nia
ludobójstwo przeciwko Osetyjczykom. Atak ten spowodowa³ mieræ setek ofiar,
zniszczenie prywatnego mienia, miast  na przyk³ad Gori, a tak¿e wysiedlenie
prawie ca³ej populacji gruziñskiej z terenów przejêtych przez Rosjan. Zdaniem
Tbilisi, Rosja nie dotrzyma³a swoich zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z Konwencji
o eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Dzia³ania Rosjan i Osetyjczyków rz¹d gruziñski okreli³ mianem czystek etnicznych, ¿¹daj¹c ich pilnego wstrzymania, zapewnienia bezpieczeñstwa osobom znajduj¹cym siê na
terenie konfliktu oraz prawa powrotu przesiedlonych.
Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e natura praw wskazanych w artykule 5 Konwencji:
prawa do osobistego bezpieczeñstwa i do ochrony przez pañstwo przed przemoc¹
lub naruszeniem nietykalnoci cielesnej b¹d przez urzêdników pañstwowych,
b¹d przez jak¹kolwiek jednostkê, grupê lub instytucjê,

\oraz
innych praw obywatelskich, w szczególnoci: prawa swobodnego poruszania siê
i wyboru miejsca zamieszkania w obrêbie granic pañstwa,

powoduje, ¿e skutki ich naruszenia mog¹ byæ nieodwracalne. W zwi¹zku
z tym uzna³ orzeczenie rodków zabezpieczaj¹cych za niezbêdne. Stwierdzi³,
¿e obie strony konfliktu zobowi¹zane s¹ do zapewnienia bezpieczeñstwa
wszystkim grupom etnicznym zamieszkuj¹cym na terenie konfliktu  zarówno Gruzinom, jak i Osetyjczykom oraz Abchazom62.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dzia³ania zarzucane w tej sprawie Rosjanom przez
Gruzjê jako dyskryminacyjne pokrywaj¹ siê ze wskazanymi wczeniej formami czystek etnicznych.
61 Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Gruzja przeciwko Federacji Rosyjskiej); Request for the indication of
provisional measures of protection submitted by the government of the Republic of Georgia;
 dokumenty dostêpne na stronie MTS: <www.icj-cij.org>.
62 Ibidem.
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Za uznaniem czystek etnicznych za przejaw dyskryminacji przemawia
tak¿e fakt, ¿e w Deklaracji Wiedeñskiej z 1993 r., stanowi¹cej wynik obrad
wiatowej Konferencji Praw Cz³owieka, kwestiê odpowiedzialnoci za czystki
etniczne przywo³ano miêdzy innymi w rozdziale dotycz¹cym Rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i innych form nietolerancji63, podkrelaj¹c, ¿e
wszystkie osoby, która wykonuj¹ albo autoryzuj¹ czyny karne zwi¹zane z czystkami etnicznymi, s¹ indywidualnie odpowiedzialne i rozliczane z tych naruszeñ
praw cz³owieka, oraz ¿e spo³ecznoæ miêdzynarodowa powinna podj¹æ wysi³ki,
aby doprowadziæ te osoby przed wymiar sprawiedliwoci64

oraz wzywaj¹c wszystkie pañstwa
do podjêcia natychmiastowych rodków, indywidualnych i zbiorowych, w walce
z praktyk¹ czystek etnicznych, aby doprowadziæ do ich szybkiego zakoñczenia.
Ofiary odra¿aj¹cej praktyki czystek etnicznych s¹ uprawnione do w³aciwego
i efektywnego zadoæuczynienia65.

Na dyskryminacyjny aspekt czystek etnicznych zwraca uwagê w swoich
dokumentach Zgromadzenie Ogólne ONZ. W Rezolucji 47/80 z 16 grudnia
1992 r. podkrelono relacje pomiêdzy rezultatem po¿¹danym przez sprawców
 etnicznym oczyszczeniem  a ich motywacj¹  nienawici¹ rasow¹ w szerokim ujêciu, o czym wiadczy szczególnie tytu³ rezolucji »Czyszczenie etniczne« i nienawiæ rasowa (Ethnic cleansing and racial hatred)66.
Nienawiæ rasowa, jak zauwa¿a N. Lerner, jest uczuciem czy stanem
umys³u, który mo¿e  lub nie  uzewnêtrzniæ siê w zastosowaniu przemocy
lub innych bezprawnych aktów. Jeli tak siê stanie, przy ocenie czynu powinna zostaæ uwzglêdniona motywacja sprawcy. W niektórych porz¹dkach prawnych wystêpuj¹ szczególne przestêpstwa, nazywane zbrodniami nienawici
(hate crimes)67. Lerner wi¹¿e je z czystkami etnicznymi, zauwa¿aj¹c, ¿e za
tymi ostatnimi równie¿ kryj¹ siê nienawiæ i uprzedzenia rasowe i religijne.
Tym samym mo¿na uznaæ, ¿e polityka czystek znacz¹co narusza regu³ê
niedyskryminacji i sprzeciwia siê tolerancji, która jest fundamentaln¹ wartoci¹, zwi¹zan¹ z celami i zasadami ONZ.
Innym bardzo istotnym prawem zbiorowym, w które mo¿e ingerowaæ polityka czystek, jest prawo do samostanowienia, proklamowane w XIX w.
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Vienna Declaration and Programme of Action, 12 lipca 1993, A/CONF.157/23.
Ibidem, II B. I, art. 23.
Ibidem, II. B. I. art. 24.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 16 grudnia 1992 r.,
A/Res/47/80; N. Lerner, Ethnic cleansing, Israel Yearbook on Human Rights 1995, s. 112.
67 N. Lerner, op. cit., s. 115. Zbrodnia nienawici mo¿e przybieraæ dwie formy: po
pierwsze  jak w omawianym wypadku  odnosi siê do przestêpstw, których motywem by³a
taka nienawiæ, po drugie  mo¿e chodziæ o tzw. mowê nienawici (hate speech)  wówczas
penalizowane by³yby konkretne wypowiedzi. Koncepcja ta wzbudza kontrowersje, poniewa¿
zgodnie z jej za³o¿eniami karze siê sprawcê w zasadzie za jego myli, a karanie za wypowiedzi mo¿e naruszaæ wolnoæ s³owa.
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przez Pasquale Manciniego jako zasada narodowoci, która przyznaje ka¿demu narodowi, jak i terytorium, które on zajmuje, suwerennoæ: daje mu
zdolnoæ stanowienia i przyjmowania regu³ pozwalaj¹cych dokonaæ wyboru
rz¹du zgodnego z jego potrzebami. To jest zasada, która stanowi o prawie do
przekszta³cenia siê narodu w pañstwo68.
Prawo to jedynie ogólnikowo zosta³o wspomniane w Karcie Narodów
Zjednoczonych, mówi¹ o nim jednak inne instrumenty prawnomiêdzynarodowe69. Choæ wiêkszoæ z nich dotyczy³a sytuacji kolonialnej70, to Komisja
Prawa Miêdzynarodowego ONZ w 1988 r. wyrazi³a opiniê, ¿e zasada samostanowienia ma zastosowanie uniwersalne71  równie¿ w odniesieniu do terytorium niepodleg³ych pañstw, przy czym Komisja Arbitra¿owa Europejskiej Konferencji w sprawie Jugos³awii podkreli³a w opinii nr 2, ¿e uznaje
siê, i¿ niezale¿nie od okolicznoci prawo do samostanowienia nie mo¿e zak³adaæ zmian granic istniej¹cych w momencie uzyskania niepodleg³oci (uti
possidetis iuris), chyba ¿e zainteresowane pañstwa uzgodni¹ inaczej72.
Jak pokazuje historia, czystki etniczne czêsto s¹ odpowiedzi¹ pañstwa
na próbê realizacji prawa do samostanowienia przez obywateli stanowi¹cych
mniejszoæ narodow¹  takie pod³o¿e mo¿na wskazaæ w przypadku wydarzeñ
w Czeczenii, Kaszmirze czy Tybecie. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê, ¿e d¹¿enia
separatystyczne mog¹ prowokowaæ politykê czystek po obu stronach  z jednej
strony jako reakcjê na próbê od³¹czenia czêci terytorium, z drugiej  jako
d¹¿enie do zapewnienia jednorodnoci etnicznej nowego  autonomicznego
 bytu pañstwowego, co ma zapewniæ siln¹ to¿samoæ, a przez to i stabilnoæ
tego bytu.
Polityka czystek etnicznych  jak wspomniano powy¿ej  zwykle dotyka
mniejszoci narodowych czy etnicznych, a tym samym ingeruje równie¿
w uprawnienia grupy jako takiej mniejszoci.
68 Zasada sformu³owana zosta³a na wyk³adzie zatytu³owanym Della Nationalita come
fundamento del diritto delle genti , a wyg³oszonym (22.01.1851) na Uniwersytecie w Turynie; [za:] P. Daranowski, op. cit., s. 58.
69 Artyku³ 1 Miêdzynarodowych Paktów Praw Cz³owieka: Wszystkie narody maj¹ prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie okrelaj¹ one swój status polityczny i swobodnie zapewniaj¹ swój rozwój gospodarczy, spo³eczny i kulturalny. Helsiñski Akt
koñcowy z 1975 r. odnosi siê do zasady równych praw i samostanowienia [...]. Wszystkie
narody maj¹ ca³kowicie swobodne prawo do okrelenia, jeli chc¹, oraz w sposób, w jaki
chc¹, swojego wewnêtrznego i zewnêtrznego statusu politycznego, bez ingerencji z zewn¹trz, oraz do urzeczywistniania w sposób, jaki same wybior¹, swojego rozwoju politycznego, ekonomicznego, spo³ecznego i kulturalnego. Artyku³ 20 Afrykañskiej karty praw
cz³owieka i narodów z 1981 r.: wszystkie narody maj¹ prawo do istnienia. Maj¹ niekwestionowane i przyrodzone prawo do samostanowienia. Mog¹ swobodnie okrelaæ swój polityczny status i urzeczywistniaæ swój rozwój ekonomiczny i spo³eczny zgodnie z zasadami,
jakie wybior¹.
70 Por. Deklaracja w sprawie przyznania niepodleg³oci krajom i narodom kolonialnym
z 14 grudnia 1960 r., rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 1514/XV.
71 Yearbook for the ILC, 1988, t. 2, cz. 2, s. 64.
72 Komisja Arbitra¿owa Europejskiej Konferencji w sprawie Jugos³awii, Opinia nr 2;
Par. 92 ILR, s. 167168.
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Choæ problemy zwi¹zane z wystêpowaniem mniejszoci na terenie pañstwa zauwa¿ane by³y w zasadzie ju¿ w XVII w., system ich ochrony skonkretyzowa³ siê po I wojnie wiatowej, przy okazji powstania wielu niepodleg³ych
pañstw narodowych w Europie Wschodniej i rodkowej. Nad przestrzeganiem gwarancji przys³uguj¹cych mniejszociom czuwaæ mia³a Rada Ligi Narodów. Wprowadzone wówczas mechanizmy nie sprawdzi³y siê. Po II wojnie
wiatowej pocz¹tkowo zaniechano ochrony praw grupy, koncentruj¹c siê na
koncepcji powszechnych indywidualnych praw cz³owieka. Jednak zagwarantowanie praw mniejszoci w ramach istniej¹cych porz¹dków pañstwowych
okaza³o siê niezbêdne w celu ³agodzenia i tonowania ewentualnych konfliktów etnicznych, których eksplozja grozi zawsze naruszeniem terytorialnej
integralnoci pañstw i zmian¹ terytorialnego status quo, a co za tym idzie
 dezawuowaniem fundamentalnych regu³ porz¹dku miêdzynarodowego73 .
Postanowienia dotycz¹ce ochrony osób nale¿¹cych do mniejszoci znalaz³y siê w artykule 27 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który stanowi, ¿e:
W Pañstwach, w których istniej¹ mniejszoci etniczne, religijne lub jêzykowe,
osoby nale¿¹ce do tych mniejszoci nie mog¹ byæ pozbawione prawa do w³asnego
¿ycia kulturalnego, wyznawania i praktykowania w³asnej religii oraz pos³ugiwania siê w³asnym jêzykiem wraz z innymi cz³onkami danej grupy74.

Jak zauwa¿a M. Shaw, to skromne i raczej negatywne postanowienie
koncentruje siê na »osobach nale¿¹cych« do mniejszoci, a nie mniejszociach
jako takich75. D. Thurer interpretuje jednak ten artyku³ jako regu³ê autonomizujac¹ mniejszoæ jako grupê i jej prawa, wród elementów tego postanowienia wskazuje on, poza generaln¹ zasad¹ niedyskryminacji, po pierwsze, gwarancjê sta³ego istnienia etnicznej, religijnej lub jêzykowej
mniejszoci, jak równie¿ zakaz niszczenia jej kulturalnej to¿samoci. Zatem
akty pañstwa prowadz¹ce do przymusowej asymilacji, wydalenia i deportacji
s¹ nielegalne w wietle art. 27, jak równie¿ w wietle innych zasad i regu³
prawa miêdzynarodowego; w tym sensie prawa grupy zosta³y nim ustanowione76.
Ruchem w kierunku zakazu przymusowej asymilacji i przemieszczeñ
ludnoci w zakresie mylenia o mniejszociach i sprawach z nimi zwi¹zanych
by³a Deklaracja UNESCO o rasie i uprzedzeniach rasowych77. W preambule
podniesiono, ¿e rasizm jest manifestowany przez nieuczciwe praktyki, w tym
przymusow¹ asymilacjê cz³onków przeladowanej grupy (co czêsto jest wstêpem do czystek etnicznych).
73
74

P. Daranowski, op. cit., s. 18.
Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r.,
Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
75 M. N. Shaw, Prawo miêdzynarodowe, Warszawa 2006, s. 191.
76 D. Thurer, National Minorities: A Global, European, and Swiss Perspective, Fletcher Forum World Affair 1995 (19), s. 57, [za:] P. Daranowski, op. cit., s. 30.
77 Deklaracja UNESCO o rasie i uprzedzeniach rasowych z 27 listopada 1978 r.
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Jednak do lat dziewiêædziesi¹tych nie istnia³ wyrany zakaz stosowania
metod asymilacji nakierowanych na zmianê jêzyka, kultury czy to¿samoci
jednostek ani polityki ³¹cz¹cej siê z transferem z jednej lokalizacji do innej
na podstawie etnicznej czy narodowej to¿samoci78. Krokiem w tym kierunku by³o dopiero sformu³owanie Deklaracji praw osób nale¿¹cych do mniejszoci narodowych, etnicznych, religijnych i jêzykowych79, przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r., w której mówi
siê ju¿ nie tyle o poszczególnych osobach, ale mniejszoci jako grupie.
Problem mniejszoci narodowych pojawi³ siê równie¿ w prawie regionalnym. W Dokumencie Spotkania Kopenhaskiego Konferencji w sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE z 1990 r.80 stwierdzono miêdzy innymi, ¿e przynale¿noæ do mniejszoci jest subiektywnym i indywidualnym odczuciem
i wyborem ka¿dego cz³owieka (artyku³ 32). Osoby nale¿¹ce do mniejszoci
maj¹ prawo do swobodnego wyra¿ania, zachowania i rozwijania swojej to¿samoci etnicznej, kulturowej, jêzykowej i religijnej, a tak¿e utrzymywania
i rozwijania swojej kultury we wszystkich jej p³aszczyznach, bez prób asymilacji wbrew ich woli (artyku³ 32). Posiadaj¹ te¿ prawo do pe³nego i skutecznego korzystania z praw cz³owieka i podstawowych wolnoci w pe³nej równoci wobec prawa (artyku³ 31).
Problem analizowano tak¿e w ramach dzia³añ Rady Europy. Co prawda
w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka znalaz³ on odzwierciedlenie tylko
w artykule 14, dotycz¹cym zakazu dyskryminacji, jednak Rada Europy proponuje równie¿ inne instrumenty, maj¹ce chroniæ te grupy. Nale¿y do nich
Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszoci Narodowych81, w której pañstwa
cz³onkowskie Rady Europy oraz inne pañstwasygnatariusze umowy, zwa¿ywszy miêdzy innymi, ¿e burzliwe wydarzenia europejskiej historii udowodni³y, i¿ ochrona mniejszoci narodowych jest niezbêdna dla stabilizacji,
bezpieczeñstwa demokratycznego i pokoju na tym kontynencie, podkreli³y
prawo osób nale¿¹cych do mniejszoci do równoci wobec prawa oraz zakaz
ich dyskryminacji. Strony zobowi¹za³y siê miêdzy innymi powstrzymaæ siê
od dzia³añ lub praktyk maj¹cych na celu asymilacjê osób nale¿¹cych do
mniejszoci narodowych wbrew ich woli i bêd¹ chroniæ te osoby przed jakimkolwiek dzia³aniem maj¹cym na celu tak¹ asymilacjê (artyku³ 5 ust. 2) oraz
od stosowania rodków zmieniaj¹cych proporcje narodowociowe ludnoci
w rejonach zamieszka³ych przez osoby nale¿¹ce do mniejszoci narodowych
i maj¹cych na celu ograniczenie praw i wolnoci wynikaj¹cych z zasad zawartych w konwencji (artyku³ 16). Przepisy te mo¿na uznaæ za bezporedni
78
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J. Jackson Preece, op. cit., s. 837.
Deklaracja praw osób nale¿¹cych do mniejszoci narodowych, etnicznych, religijnych
i jêzykowych  rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia
1992 r., A/RES/47/135.
80 Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of
the CSCE z 29 czerwca 1990 r., <http://www.osce.org/documents/odihr/1990/06/
13992_en.pdf>, dostêp: 13.09.2010.
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zakaz czystek etnicznych, który  przynajmniej w Europie  sta³ siê czêci¹
praw cz³owieka82.
Powy¿sze przyk³ady ilustruj¹ zakres naruszeñ praw cz³owieka, jakich
dokonuje siê przy okazji czystek etnicznych. Trzeba jednak zwróciæ uwagê, i¿
ewentualne dochodzenie zadoæuczynienia z tytu³u tych naruszeñ, wobec
braku dokumentu sankcjonuj¹cego  dos³ownie  czystki etniczne, wi¹¿e siê
ze skargami na naruszenie konkretnych, pojedynczych praw, przez co mo¿e
umkn¹æ kompleksowoæ czystek.
Przedstawiciele doktryny s¹ równie¿ zgodni co do tego, ¿e czystki etniczne stanowi¹ zbrodnie wojenne, a jeli taka polityka ma miejsce w czasie
pokoju  zbrodnie przeciwko ludzkoci.
W odró¿nieniu od Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które, jak wspomniano
wy¿ej, przy okazji wydarzeñ w by³ej Jugos³awii skupi³o siê w swoich rezolucjach na naruszaniu przez czystki przede wszystkim praw cz³owieka, szczególnie zasady niedyskryminacji, Rada Bezpieczeñstwa kilkakrotnie podkrela³a swoje g³êbokie zaniepokojenie ra¿¹cymi naruszeniami prawa
humanitarnego, jakie zachodzi³y podczas konfliktu na Ba³kanach83. W rezolucji 771/1992 z 13 sierpnia 1992 r., w której Rada Bezpieczeñstwa u¿y³a
terminu czystki etniczne po raz pierwszy, wyranie stwierdzi³a, ¿e praktyka
ta narusza miêdzynarodowe prawo humanitarne.
Wiêkszoæ metod prowadzenia czystek etnicznych stanowi znacz¹ce naruszenie Konwencji genewskich oraz Protoko³ów dodatkowych, co potwierdza
nawet powierzchowne zbadanie wyliczonych wczeniej form. W szczególnoci
chodzi o umylne zabójstwa, tortury albo nieludzkie traktowanie, w tym
eksperymenty medyczne, umylne powodowanie wielkiego cierpienia albo
powa¿nego uszczerbku na zdrowiu, rozleg³e niszczenie i pozbawienie w³asnoci, zmuszanie jeñców wojennych albo cywilów do s³u¿enia w si³ach wroga,
umylne pozbawianie jeñców i cywilów prawa do uczciwego procesu, a tak¿e
bezprawne uwiêzienie cywilów oraz branie cywilów jako zak³adników84.
Czystki etniczne stanowi¹ te¿ naruszenie praw i zwyczajów wojny, szczególnie jeli wród metod ich prowadzenia znajduje siê u¿ywanie truj¹cych
gazów albo innej broni obliczonej na spowodowanie niepotrzebnego cierpienia, bezmylna destrukcja miast, dewastacja nieusprawiedliwiona potrzebami
militarnymi, atak albo bombardowanie niebronionych miast, osiedli, budynków, przejêcie, uszkodzenie, zniszczenie obiektów kultu religijnego, instytucji
charytatywnych albo szkolnictwa, sztuki i nauki, pomników historycznych
81
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Wesz³a w ¿ycie 1 lutego 1998 r.; Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 209.
J. Jackson Preece, op. cit., s. 837.
Mo¿na to zauwa¿yæ w rezolucjach 713, 764, 771, 780 z 1992 r. oraz rezolucji 808
z 1993 roku, potwierdzaj¹cej wczeniejsze postanowienia. Ró¿nice pomiêdzy rezolucjami
Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeñstwa (Rada Bezpieczeñstwa skupia siê na aspektach bezpieczeñstwa i naruszeniach prawa wojennego, natomiast Zgromadzenie Ogólne
przywi¹zuje wagê do kwestii dyskryminacji i nienawici rasowej (szczególnie w rezolucji
47/80) mo¿na wyjaniæ odmiennymi rolami tych organów, ale równie¿ brakiem jednoznacznej definicji czystek etnicznych. Zob. N. Lerner, op. cit., s. 113.
84 A. de Zayas, op. cit.
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i dzie³ sztuki oraz prac naukowych, a tak¿e pl¹drowanie publicznej lub
prywatnej w³asnoci.
Za zbrodniê wojenn¹ uznaje siê dzi powszechnie równie¿ przymusowe
przesiedlenia ludnoci85, czyli czystki sensu stricto. Co ciekawe, w prawie
haskim w ogóle nie uwzglêdniono wprost takich transferów86. Zdaniem
J. Picteta, wynika³o to prawdopodobnie st¹d, ¿e na pocz¹tku XX wieku
s¹dzono, i¿ praktyka deportowania osób odejdzie w niepamiêæ87  wypêdzanie setek tysiêcy czy nawet milionów cywilów z ich domów i deportowanie
ich nie wydawa³o siê przynale¿eæ do XX wieku88. Poza tym, jak zauwa¿a
J. J. Preece, konwencje haskie wyprzedzaj¹ polityczny idea³ jednorodnego
pañstwa narodowego i towarzysz¹cy mu instrument kreacji takiego pañstwa:
czystki etniczne89.
Z drugiej strony, zakaz przymusowych przesiedleñ wyprowadzano z artyku³ów 4256 Konwencji haskiej dotycz¹cej praw i zwyczajów wojny l¹dowej,
w których zapisano zasady sprawowania w³adzy wojennej na terytorium
pañstwa nieprzyjacielskiego. Kwestia ta zosta³a poruszona przy okazji procesu norymberskiego. Pierre Mounier, asystent prokuratora francuskiego, nazwa³ masowe deportacje sprzecznymi z miêdzynarodowymi konwencjami,
w szczególnoci z artyku³em 46 konwencji haskiej z 1907 r., prawami i zwyczajami wojny, ogólnymi zasadami prawa karnego, wynikaj¹cymi z systemów prawa karnego narodów cywilizowanych, wewnêtrznego prawa karnego
pañstw, w których te zbrodnie pope³niono oraz artyku³u 6b Karty (norymberskiej)90. Miêdzynarodowy Trybuna³ Wojskowy orzek³ ostatecznie, ¿e (masowe) deportacje by³y sprzeczne z miêdzynarodowymi konwencjami oraz prawami i zwyczajami wojny91. Kilku oskar¿onych w Norymberdze zosta³o
uznanych winnymi pope³nienia zbrodni masowej deportacji.
W 1949 r. Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a, krytyczny
szczególnie wobec wysiedlenia Niemców po II wojnie wiatowej, zarysowa³
generalne zasady prawa, zgodnie z którymi ludnoæ cywilna nie mo¿e byæ
deportowana z ich ziemi ojczystej. Znalaz³o to odzwierciedlenie we wspominanym ju¿ artykule 49 IV Konwencji genewskiej. Zdanie szóste tego artyku³u
dodano na XVII Konferencji Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a w celu
powstrzymania praktyki niektórych si³ w czasie II wojny wiatowej, które
przenosi³y czêæ w³asnej ludnoci na okupowane tereny z powodów politycznych
85
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Zob. art. 49 IV Konwencji genewskiej z 1949 r.
Mimo ¿e deportacje ogólnie by³y ju¿ zakazane wed³ug kodeksu Liebera (Instructions
for the Government of Armies of the United States in the Field) z 1863 r.: artyku³ 23
stanowi³, i¿ obywatele nie bêd¹ wiêcej mordowani, brani w niewolê albo przenoszeni na
odleg³e tereny. Mo¿e to wiadczyæ o kszta³tuj¹cym siê w tym zakresie zwyczaju.
87 O. M. Uhler i in., Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War, Genewa 1958, s. 279.
88 A. de Zayas, International Law and Mass Population Transfers, Harvard International Law Journal 1975 (207), s. 215.
89 J. Jackson Preece, op. cit., s. 833.
90 IMT, vol. 2, p. 49.
91 A. de Zayas, International Law and Mass Population Transfers , s. 215.
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i rasowych albo w celu, jak twierdzono, kolonizacji tych terenów. Takie przesiedlenia pogarsza³y ekonomiczn¹ sytuacjê ludnoci rdzennej i zagra¿a³y jej
egzystencji jako rasie92. Tym samym za zbrodniê wojenn¹ uznano równie¿
tak zwane odwrotne czystki etniczne.
Trzeba jednak przypomnieæ, ¿e aby czystki zosta³y uznane za zbrodniê
wojenn¹, intencje sprawców musz¹ byæ skierowane przeciwko okrelonej
grupie etnicznej, rasowej, religijnej. Pojedyncze akty, które zazwyczaj s¹
uznawane za zbrodnie wojenne  na przyk³ad zabójstwa  nawet, jeli s¹
liczne, nie mog¹ byæ uwa¿ane za czystkê93.
Wbrew temu, generalnie mo¿na uznaæ, i¿ w zakresie, w jakim czystki
stanowi¹ szczególn¹ postaæ masowej deportacji, b¹d przybieraj¹ inne formy
 nakierowane przeciwko mniejszoci etnicznej  nie s¹ legitymizowanym
instrumentem dzia³añ wojennych. Mimo to, ¿adne z pañstwstron IV Konwencji genewskiej, zaanga¿owanych w czystki etniczne, nie oskar¿y³o w³asnych dowódców w zwi¹zku z naruszeniem artyku³u 49 tej umowy94.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, i¿ konwencje haskie i genewskie maj¹
zastosowanie przede wszystkim podczas konfliktów o charakterze miêdzynarodowym. Artyku³ 3, wspólny dla Konwencji genewskich, przewiduje minimalne gwarancje ochrony osobom niebior¹cym aktywnego udzia³u w walkach tak¿e w przypadku konfliktów nie maj¹cych charakteru miêdzynarodowego. W Protokole II z 1977 r. doprecyzowano pojêcie konfliktu o charakterze niemiêdzynarodowym, okrelaj¹c, ¿e chodzi o wydarzenia na terytorium jednego z pañstwstron miêdzy si³ami zbrojnymi tego pañstwa a oddzia³ami dysydenckimi  nie dotyczy to zamieszek i napiêæ wewnêtrznych,
takich jak bunty, odizolowane i sporadyczne akty przemocy oraz inne incydenty o podobnym charakterze. Dziêki tym postanowieniom za zbrodnie
wojenne mo¿na uznaæ niekiedy dzia³ania wobec w³asnych obywateli, w tym
ewentualn¹ politykê czystek etnicznych, prowadzon¹ podczas zbrojnego konfliktu wewnêtrznego.
Ponadto trzeba pamiêtaæ, ¿e w czasie wojny nadal obowi¹zuj¹ podstawowe prawa cz³owieka. Rosn¹ce znaczenie tych praw jest jednym z g³ównych
trendów miêdzynarodowego prawa humanitarnego. Wspólny fundament stanowi tutaj zasada poszanowania godnoci cz³owieka95. W literaturze i orzecznictwie zauwa¿a siê, ¿e istnieje integralna wiê miêdzy prawami cz³owieka
a prawem humanitarnym, poniewa¿ maj¹ one »wspólne j¹dro, na które sk³adaj¹ siê niezbywalne prawa, jak równie¿ wspólny cel, jakim jest ochrona
ludzkiego ¿ycia i godnoci«, w zwi¹zku z czym te dwie ga³êzie prawa mog¹
siê na siebie nak³adaæ96.
92
93
94
95
96

J. Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Dordrecht 1982.
Zob. J. Nowakowska-Ma³usecka, op. cit., s. 26.
A. de Zayas, Ethnic Cleansing: Applicable norms
M. N. Shaw, op. cit., s. 677.
Miêdzyamerykañska Komisja Praw Cz³owieka, Coard przeciwko USA, sprawa
nr 10.951; 123 ILR, s. 156, 169.
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O ile czystki mo¿na uznaæ za zbrodnie wojenne, gdy maj¹ miejsce podczas dzia³añ zbrojnych, o tyle przepisy dotycz¹ce zbrodni przeciwko ludzkoci obowi¹zuj¹ zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, i mog¹ obejmowaæ tak¿e
postêpowanie wobec w³asnych obywateli.
Zbrodnie przeciwko ludzkoci okrelone w artykule 7 Statutu MTK obejmuj¹ jedenacie czynów przestêpczych, które pope³niane s¹ w ramach wiadomego i systematycznego lub rozleg³ego ataku skierowanego przeciwko ludnoci cywilnej, dokonywanego zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju97.
Jest oczywiste, ¿e polityka czystek etnicznych, skierowana na eliminacjê
ludnoci z danego terytorium, bez precyzyjnego oznaczenia grupy docelowej
i bez jasnego zamiaru jej destrukcji, mo¿e pasowaæ do definicji zbrodni przeciwko ludzkoci98. Takie ujêcie nie tylko rozszerza ochronê przeciwko czystkom etnicznym na okolicznoci wewnêtrzne i czas pokoju, ale tak¿e usuwa
legitymacjê prawa krajowego sankcjonuj¹cego je. Zgodnie z artyku³em VI
Karty Miêdzynarodowego Trybuna³u Wojskowego, zbrodnie przeciwko ludzkoci rodz¹ odpowiedzialnoæ niezale¿nie od tego, czy by³o to zgodne, czy te¿
sta³o w sprzecznoci z prawem kraju, w którym zbrodni dokonano. Fakt, ¿e
dana akcja by³a dozwolona prawem krajowym obowi¹zuj¹cym w danym czasie albo by³a autoryzowana rozkazami wojskowymi, nie jest argumentem
obrony, jeli dotyczy zbrodni przeciwko ludzkoci99.
Za uznaniem czystek etnicznych za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkoci przemawiaj¹ tak¿e akty oskar¿enia, kierowane do Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii. Co prawda, chocia¿ zarzuty
w pe³ni wype³niaj¹ znamiona definicji czystek etnicznych, oskar¿enia unikaj¹ tego pojêcia. I tak na przyk³ad genera³ Ante Gotovina zosta³ obwiniony
wraz z innymi  w³¹cznie z prezydentem Franjo Tudjmanem  o udzia³
w zorganizowanym zwi¹zku przestêpczym, którego celem by³o przymusowe
i sta³e usuniêcie populacji serbskiej z regionu Krajina, w³¹cznie z pl¹drowaniem, niszczeniem oraz zupe³n¹ destrukcj¹ w³asnoci populacji serbskiej, aby
zniechêciæ albo powstrzymaæ cz³onków tej populacji przed powrotem do domów i ponownego osiedlenia siê10  co stanowi³o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkoci. Równie¿ Slobodan Miloeviæ by³ oskar¿ony miêdzy
innymi o zbrodnie przeciwko ludzkoci, znaczne naruszenia konwencji genewskich oraz praw i zwyczajów wojny101.
Podobnie jak w przypadku praw cz³owieka, tak¿e przy okazji oskar¿eñ
o zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciwko ludzkoci istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e przeoczony zostanie system, z jakim wi¹¿¹ siê czystki, a ewentualnie ukarane zostan¹ jedynie pojedyncze akty.
97 Zob. J. Izydorczyk, P. Wiliñski, International Criminal Court  Miêdzynarodowy
Trybuna³ Karny, Kraków 2004, s. 5355.
98 Zob. Interim report of the Commission of Experts, 9 lutego 1993 r., UN Doc.
S/25274, ust. 49.
99 J. Jackson Preece, op. cit., s. 835.
100 Prosecutor v. Ante Gotovina i in., IT-01-45.
101 Prosecutor v. Slobodan Miloeviæ, IT-02-54-T.
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***
Czystki etniczne, zdefiniowane jako polityka zmierzaj¹ca do uzyskania
jednorodnego etnicznie terytorium przez usuniêcie z tego terytorium obcych grup etnicznych, nie s¹ nowym zjawiskiem, ale nowym okreleniem.
Mog¹ pojawiæ siê na wszystkich terenach zamieszkiwanych przez mieszan¹
populacjê, jeli spo³ecznoæ potrzebuje podkrelenia swojej to¿samoci i jednoci. Zyskuj¹ na znaczeniu w kontekcie wspó³czesnych konfliktów, przede
wszystkim o charakterze wewnêtrznym, czêsto zmierzaj¹ do kreacji jednorodnych pañstw narodowych.
Ze wzglêdu na cel omawianej polityki oraz formy, jakie ona przybiera,
istnieje potrzeba autonomizacji tego pojêcia. Nie mo¿na go ca³kowicie uto¿samiaæ ani z przymusowymi przeniesieniami ludnoci, ani z ludobójstwem. To
ostatnie mo¿e wi¹zaæ siê z czystkami tylko wówczas, gdy metody ich przeprowadzania wskazuj¹ na bezporedni zamiar zniszczenia danej grupy etnicznej.
Z jednej strony wydaje siê, ¿e obecny re¿im prawa miêdzynarodowego
jest wystarczaj¹cy do poci¹gniêcia sprawców czystek  zarówno pañstwa, jak
i jednostek  do odpowiedzialnoci. Na podstawie badania poszczególnych
przypadków czystek, bior¹c pod uwagê liczne raporty i analizy wszelkich ich
aspektów, da siê precyzyjnie rozpoznaæ naruszenia prawa miêdzynarodowego: od nietolerancji i dyskryminacji, etnicznej i rasowej wy³¹cznoci, dominacji i nadrzêdnoci jednej grupy, do zbrodni przeciwko ludzkoci, a nawet
ludobójstwa. Bez cienia w¹tpliwoci czystki etniczne stanowi¹ miêdzynarodowo bezprawny akt, rodz¹c odpowiedzialnoæ pañstwa, oraz zbrodniê miêdzynarodow¹, rodz¹c karn¹ odpowiedzialnoæ indywidualn¹.
Nie mo¿na co prawda spodziewaæ siê, ¿e  w przypadku odpowiedzialnoci indywidualnej  poszczególne pañstwa bêd¹ oskar¿aæ w³asnych przywódców o usuniêcie czêci niepo¿¹danych obywateli. Jednak instrumenty
ochrony praw cz³owieka  szczególnie regionalne  oraz miêdzynarodowe
trybuna³y karne wydaj¹ siê zapewniaæ bezpieczeñstwo.
Z drugiej strony, brak przepisu, który penalizowa³by dos³ownie czystki
etniczne powoduje, ¿e umkn¹æ mo¿e systematyczny, kompleksowy charakter tej zbrodni. Problem z opisem czystek etnicznych jako praktyki polega
bowiem na tym, ¿e wszystkie akty mog¹ byæ analizowane jako oddzielne
naruszenia praw cz³owieka i prawa humanitarnego, w ten sposób zwiêkszaj¹c ryzyko przeoczenia systemu, który le¿y u podstaw ka¿dej specyficznej
sprawy. Tymczasem czystki s¹ zbyt niebezpiecznym i okrutnym zjawiskiem,
by pozostawiaæ je bez konkretnej sankcji. Wp³ywaj¹ bowiem nie tylko na los
ludnoci usuwanej, ale tak¿e  jeli polegaj¹ na wysiedleniach  dotykaj¹
spo³ecznoci, na teren których przemieszczaj¹ siê uchodcy.
Wydaje siê jednak, ¿e problem polega czêciej na nieefektywnym zastosowaniu prawa miêdzynarodowego w praktyce ni¿ na braku instrumentów
tego prawa. Je¿eli miêdzynarodowe trybuna³y karne, os¹dzaj¹c sprawców

272

Natalia Zawadzka

czystek etnicznych, bêd¹ bra³y pod uwagê ogólny nienawistny zamiar, jaki
stoi za poszczególnymi zbrodniami, obecny re¿im oka¿e siê w pe³ni wystarczaj¹cy.
Podsumowuj¹c, mo¿na zgodziæ siê, ¿e czystka nie jest zbyt trafnym
okreleniem  na pewno nie jest czysta  ale wydaje siê pojêciem potrzebnym dla opisania charakteru licznych wspó³czesnych konfliktów, które na
sta³e ju¿ zadomowi³o siê w prawnomiêdzynarodowym dyskursie.
ETHNIC CLEANSING
Key words: ethnic cleansing, human rights, national minorities, humanitarian law, genocide,
mass relocation.
Summary
The notion of ethnic cleansing was first used in the first years of the 90s, and got popular
in the media. It also became a part of legal language of international law. It is a direct
translation of Serbo-Croatian expression of etnièko èièenje which probably has its roots in
military slang. It is difficult to pin-point the first time it was used.
Having regard to the definition worded in official UN documents and jurisprudence, and
also ICJ judgements, one can name some specific elements of ethnic cleansing: its systematic
character, engagement (or, at least, consent) of authorities, its direction towards specific groups or individuals differentiated on the base of ethnic, national, religious or other criteria, its
multiple forms. Deliberate use of violence cannot be regarded as a constitutive element of
ethnic cleansing. The main goal of ethnic cleansing is creating an ethnically homogeneous
area, and disposal of persons is only a means to achieving that goal.
Among multiple forms of cleansing special attention is needed with regard to forcible
population transfers. One must be aware that some authors recognize ethnic cleansing as
tantamount to genocide. Yet these two phenomena are distinguished by the aim that is accompanying them  people committing genocide are aiming at destroying a group, the goal of
people committing ethnic cleansing is a ethnically pure territory.
Depending of the form they take, ethnic cleansing might be classified as a breach of
several international law safeguards. One might point to a spectrum of breaches of human
rights, both collective and individual. There is no doubt, that some actions (discrimination,
battery, homicide, rape, expulsion etc.), treated jointly as elements of ethnic cleansing, are
contained in definitions of war crimes and crimes against humanity.
Without a shadow of a doubt ethnic cleansing are an unlawful international act, giving
rise to state responsibility, and an international crime, for which an individual is punishable.
There is however a risk, that the systematic nature of ethnic cleansing will be missed, when
punishing those single unlawful acts. Considering the aim of ethnic cleansing politics, and the
forms of commitment it takes, there is a need to authonomise the notion.
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Introduction
Applicability of international human rights law in situation of armed
conflict has been the subject of much debate. Since the Universal
Declaration of Human Rights was transcribed for times of peace this body of
law was likely not assumed to apply in situations of armed conflict including
occupation.1 While this contention may belong to the past, contemporary powers, including the United States2, the United Kingdom3 and
1 C. Droege, The Interplay Between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict, Israeli Law Review, vol. 40, no. 2,
310, p. 314.
2 A. Bellal, G. Giacca, S. Casey-Maslen, The International law and armed non-state
actors in Afghanistan, International Review of The Red Cross, vol. 93, no. 881 (March
2011), 1, p. 18, note 83, quoting Stephen Pomper, attorney-adviser of the US Department
of State (although writing in his private capacity), (despite important legal and policy
changes during this period [20012008]
the United States maintained its legal position
with respect to the non-application of its human rights obligations to extraterritorial
armed conflicts.); see also Human Rights Committee, Consideration of Reports Submitted
by States Parties under Article 40 of the Covenant, United States of America, U.N. Doc.
CCPR/C/USA/3, 28 November 2005, para. 3 (expressing the view of the United States of
America that the obligations assumed by a State Party to the International Covenant on
Civil and Political Rights (Covenant) apply only within the territory of the State Party.).
3 Conclusions and Recommendations of the Committee Against Torture: United
Kingdom, UN Doc. CAT/C/CR/33/3, 10 December 2004, para. 4 (b) (expressing concenrn at
the State Partys limited acceptance of the applicability of the Convention to the actions
of its forces abroad, in particular its explanation that those parts of the Convention which
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Israel4 maintain the position that human rights law, absent a specific treaty
provision to such effect, does not apply to extraterritorial armed conflicts.
Some experts also argued that human rights law occupy no place in armed
conflict5, quoting, i. a. the judgment of the European Court of Human Rights
in the case Bankovic and Others v. Belgium6 and the United Nations organs
decisions regarding the military occupation of Iraq.7
are applicable only in respect of territory under the jurisdiction of a State party cannot be
applicable in relation to actions of the United Kingdom in Afghanistan and Iraq.);
Comments by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland to the conclusions and recommendations of the Committee against Torture, UN Doc.
CAT/C/GBR/CO/4/ADD.1, 8 June 2006 (The UK does not consider that Article 2 [of the
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment] requires it to ensure that acts of torture are not committed by persons who
are not subject to UK laws, as such an interpretation would be impossible to implement.).
See also Al-Skeini and Others (Respondents) v. Secretary of State for Defence (Appellant),
[2007] UKHL 26, 2007 (The UK government did not challenge the finding of a lower court
that the case of an individual who had been arrested by British forces on charges of
terrorism and not as a prisoner of war, falls within a narrowly limited exception [for
jurisdiction under Article 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms] exemplified by embassies, consulates, vessels and aircraft, and
a prison. Four members of the Lords of Appeal found that the UK Human Rights Act of
1998 applied to acts of the United Kingdom armed forces outside its territory only where
the victim was within the jurisdiction of the UK for purposes of Article 1 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The fifth was
of the view that the 1998 Act did not apply to acts committed outside the UK and
expressed no opinion whether a claim might lie under the European Convention.); R (on
the application of Smith) (FC) (Respondent) v. Secretary of State for Defence (Appellant)
and another, UKSC 29, 2010, para.
4 Israel Ministry of Foreign Affairs, Legal Advisor of the Israel Ministry of Foreign
Affairs on the Applicability of the ICCPR to the Current Situation in the West Bank and
Gaza Strip, Response of Mr. Alan Baker, Legal Advisor of the Israel Ministry of Foreign
Affairs, On the Applicability of the ICCPR to the Current Situation in the West Bank and
Gaza Strip, 15 May 1998, available at: http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/
/1998/7/Legal+Advisor+of+the+Israel+Ministry+of+Foreign+Af.htm (last accessed 8
November 2011); Public Committee Against Torture and Others v. Government of Israel
and Others, Supplement Statement by the State Attorneys Office, HCJ 769/02, pp. 2324,
para. 78; Israel Ministry of Foreign Affairs, The Operation in Gaza 27 December 2008-18
January 2009L Factual and Legal Aspects, July 2009, available at: , p. 10, para. 28.
5 M. Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, (2nd
ed.), Kehl am Rhein: N. P. Engel, p. 43, note 78; M. J. Dennis, Application of Human
Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation,
American Journal of International Law, vol. 99, no. (2005), 119.
6 Bankovic and Others v. Belgium, February 2001, para. 71 (In sum, the case-law of
the Court demonstrates that its recognition of the exercise of extra-territorial jurisdiction
by a Contracting State is exceptional: it has done so when the respondent State, through
the effective control of the relevant territory and its inhabitants abroad as a consequence
of military occupation or through the consent, invitation or acquiescence of the
Government of that territory, exercises all or some of the public powers normally to be
exercised by that Government.).
7 S.C. Res. 1483, U. N. Doc. S/RES/1483, 22 May 2003 (calling upon all concerned to
comply fully with their obligations under international law including in particular the
Geneva Conventions of 1949 and the Hague Regulations of 1907.); S. C. Res. 1511, U. N.
Doc. S/RES/1511, 16 October 2003, S.C. Res. 1546, U. N. Doc. S/RES/1546, 8 June 2004,
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This conclusion came against support for continued applicability
of international human rights law during armed conflict, and therefore a form of concurrent applicability of the two bodies of law, confirmed
by the practice of the United Nations Security Council and General
Assembly8 , international and regional judicial9 and quasi-judicial bodies10,

S.C. Res. 1637, U. N. Doc. S/RES/1637, 11 November 2005, S.C. Res. 1723, U. N. Doc. S/
/RES/1723, 28 November 2006 (authorizing the occupation forces, the Multinational Force
to to take all necessary measures to contribute to the maintenance of security and
stability in Iraq with no mention made in any of these resolutions of any obligation on
the part of states to comply with international human rights instruments); Commission on
Human Rights Res. 2003/84, Situation of human rights in Iraq, U. N. Doc. E/CN.4/RES/
2003/84, 25 April 2003 (requesting all parties to to abide strictly by their obligations
under international humanitarian law, in particular the Geneva Conventions and the
Hague Regulations including those relating to essential civilian needs of the people of
Iraq.). See in this context Commission on Human Rights Res. 1991/67, Situation of
human rights in Kuwait under Iraqi occupation, U. N. Doc. E/CN.4/RES/1991/67, 6 March
1991 (condemning the Iraqi authorities and occupying forces for their grave violations of
human rights against the Kuwaiti people and nationals of other States and in particular
the acts of torture, arbitrary arrests, summary executions and disappearances in violation
of the Charter of the United Nations, the International Covenants on Human Rights, and
other relevant legal instruments.). See M. J. Dennis, Application of Human Rights
Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation, supra
note 5, pp. 456457.
8 S. C. Res. 1019, U. N. Doc. S/RES/1019, 9 November 1995 and S. C. Res. 1034,
U. N. Doc. S/RES/1034, 21 December 1995 (in regard to Former Yugoslavia); S. C. Res.,
U. N. Doc. S/RES/1635, 28 October 2005 and S. C. Res. 1653, U. N. Doc. S/RES/1653,
27 January 2006 (Great Lakes region); G. A. Res. 50/193, U. N. Doc. A/RES/50/193,
22 December 1995 (Former Yugoslavia); G. A. Res. 3525 (XXX), U. N. Doc. A/3525,
15 December 1975 (territories occupied by Israel); G. A. Res. 46/135, U. N. Doc. A/RES/46/
/135, 19 December 1991 (Kuwait under Iraqi occupation); G. A. Res. 52/145, U. N. Doc.
A/RES/52/145, 12 December 1997 (Afghanistan).
9 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996,
1996 ICJ Reports, p. 226, para. 25 (hereinfter: the Threat or Use of Nuclear Weapons
Advisory Opinion); Legal Consequences of the construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004, ICJ Reports 2004, para. 106
(hereinafter: the Wall Advisory Opinion); Armed Activities on the Territory of the Congo,
2005 I.C.J. Reports 168, 9 December 2005, para. 216217 (hereinafter: DRC v. Uganda);
Prosecutor v. Kunarac, Judgment of 22 February 2001, IT9623T, para. 467; BámacaVelásquez v. Guatemala, Judgment of 25 November 2000, para. 207209; Isayeva v. Russia
, Judgment of 24 Feb. 2005, App. No. 57950/00, para. 180; I ssayeva , Y usupova, and
Bazayeva v. Russia, Judgment of 24 Feb. 2005, App. Nos. 57947/00, 57948/00, and 57949/
/00, paras. 175, 178.
10 Human Rights Committee, Concluding Observations on Israel, UN Doc. CCPR/C/79/
Add.93, 18 August 1998, para. 10; Human Rights Committee, Concluding Observations on
Israel, UN Doc. CCPR/CO/78/ISR, 21 August 2003, para. 11; Committee on Economic,
Social and Cultural Rights, Concluding Observations on Israel, UN Doc. E/C.12/1/Add.69,
31 August 2001, para. 11; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding
Observations on Israel, UN Doc. E/C.12/1/ Add.90, 23 May 2003, paras. 1415; Committee
on the Elimination of Racial Discrimination: Concluding Observations on Israel, U. N. Doc.
CERD/C/304/Add.45, 30 March 1998, para. 4; Human Rights Council, Report of the United
Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, U. N. Doc. A/HRC/12/48, 25 September
2009, p. 78, para. 295.
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not objected by states11 and joined by commentators.12 This contribution
presents the latest developments in the debate, four reports13 produced in
the aftermath of the events of 31 May 2010 when a flotilla of six vessels was
boarded and taken over by Israeli Defense Forces in the course of
enforcement of a naval blockade imposed on the coast of the Gaza Strip.14
Nine passengers lost their lives and many others were wounded as a result
of the use of force during the take-over operation by Israeli forces.15 There
was also significant mistreatment of passengers by Israeli authorities after
the take-over of the vessels that had been completed through until their
deportation, including physical mistreatment, harassment and intimidation,
unjustified confiscation of belongings and the denial of timely consular
assistance.16
11 Except the two being persistent objectors to the application of human rights law to
armed conflict in terms of customary law. See Human Rights Committee, Summary Record of the 2380th Meeting: United States of America, UN Doc. CCPR/C/SR.2380, 27 July
2006, p. 2; Summary Legal Position of the Government of Israel, Annex I to the Report of
the Secretary- General Prepared Pursuant to GA Res. ES-10713, U. N. Doc. A/ES-10/248,
24 November 2003, para. 4. See also C. Droege, The Interplay Between International
Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict,
supra note 1, p. 323.
12 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, The
Relationship between Human Rights Law and International Humanitarian Law, U. N. Doc.
E/CN.4/Sub.2/2005/14, 21 June 2005; N. Lubell, Challenges in applying human rights law
to armed conflict, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 860, 2005, pp. 737
754; C. Droege, Elective affinities? Human rights and humanitarian law, International
Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, 2008, pp. 501548; A. Orakhelashvili, The
interaction between human rights and humanitarian law: fragmentation, conflict,
parallelism, or convergence?, European Journal of International Law, Vol. 19, No. 1, 2008,
pp. 161182.
13 Human Rights Council, Report of the international fact-finding mission to
investigate violations of international law, including international humanitarian and
human rights law, resulting from the Israeli attacks on the flotilla of ships carrying
humanitarian assistance, U. N. Doc. A/HRC/15/21, 27 September 2010, available at: http://
//www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.PDF, (last
accessed 8 November 2011) (hereinafter: the Human Rights Fact Finding Mission Report)
(last accessed 8 November 2011); Report of Turkish National Commission of Inquiry,
February 2011, available at: www.mfa.gov.tr/.../Turkish%20Report%20Final (last accessed 8
November 2011), (hereinafter: Turkish Commission Report); Report of the Public
Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010  The Turkel Commission.
Part One, January 2011, available at: www.turkel-committee.com/files/wordocs/8808reporteng.pdf (last accessed 8 November 2011) (hereinafter: Israeli Commission Report); Report
of the Secretary-Generals Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident, July 2011,
available at: www.un.org/.../Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf (last accessed 8 November
2011) (hereinafter: the Palmer Report).
14 Palmer Report, supra note 13, p. 3. The Government of Israel imposed a naval blockade on the coast of the Gaza Strip on 3 January 2009 in order to prevent
weapons, terrorists and money from entering or exiting the Gaza Strip by sea. Ibidem, p. 27,
para. 46.
15 Ibidem, p. 3.
16 Ibidem, p. 5.
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All of the reports define the circumstances of declaration and the
subsequent enforcement of the blockade as a situation of armed conflict.17
They also offer a comprehensive though concese review of the considerations
regarding applicability of international human rights law to situations of
armed conflict.

1. The Human Rights Fact Finding Mission Report
The report of the Human Rights Council fact-finding mission identified
three regimes applicable within the legal framework of a contemporary
(naval) blockade.18
The law of naval warfare, constituting a part of the law of armed
conflict, regulates military activities on the high seas which are consistent
with the principles of international law embodied in the Charter of the
United Nations, in particular with Article 2, paragraph 4, and Article 51].19
The law of naval warfare is codified in the San Remo Manual on
International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea (hereinafter: the
San Remo Manual).20
The second law regime applying to the naval blockade of the Gaza Strip
is international humanitarian law standards binding on Israel as the
occupying power in the occupied Palestinian territory21, including the Gaza
Strip after the unilateral withdrawal by Israel of the forces from the Gaza
Strip in 2005.22 In this context Israel is bound by standards set out in the
Fourth Geneva Convention of 1949 relative to the Protection of Civilian
Persons in Time of War and customary rules of international humanitarian
law.23
Finally, the conduct of the Israeli authorities during the all stages of
the implementation of the naval blockade is subject also to international
human rights law. 24 This statement of the Human Rights Council is
17 The Human Rights Fact Finding Mission Report, the Israeli Commission Report and
the Palmer Report considered the conflict between Israel and armed groups in Hamascontrolled Gaza should be treated as an international one. See Human Rights Fact Finding Mission Report, p. 15, para. 62, p. 16, para. 68; Israeli Commission Report, pp. 4950,
para. 44; Palmer Report, p. 41, para. 73. The Turkish Commission Report defined the
conflict as an non-international one. See Turkish Commission Report, p. 63.
18 Human Rights Fact Finding Mission Report, supra note . pp. 1118.
19 Ibidem, pp. 1213, paras. 5051, quoting Report of the Secretary General, Study on
the Naval Arms Race, U. N. Doc. A/40/535, 26 July1985, pp. 4748, para. 188.
20 Ibidem, p. 12, para. 50 (While not authoritative, its codification effort has had
a significant impact on the formulation of military manuals and it has been expressly
relied upon by Israel.).
21 Ibidem, p. 15, para. 62.
22 Ibidem, p. 15, para. 6364.
23 Ibidem, p. 15, para. 62.
24 Ibidem, p. 17, para. 71.
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supported by four distinct arguments: (1) Israel is party to the core human
rights treaties relevant to the situation under consideration25; (2) the flag
states of the vessels taking part in the blockade subsequent breaches (i.a.
Greece, Turkey, Comoros, Cambodia, Kiribati, Togo, the United States of
America) are also parties to these treaties, thus the treaties are applicable
on the relevant vessels, exclusively whilst in international waters 26;
(3) international human rights law in its entirety continues to apply in
situations of armed conflict, except for derogations in accordance with treaty
provisions relating to times of emergencies27; (4) international human rights
documents are applicable extraterritorially.28
The Human Rights Fact Finding Mission Report elaborated on the two
last prerequisites. Quoting two documents of the Human Rights Committee,
the Concluding Observations on Israel of 201029 and the General Comment
no. 2930, in addition to two advisory opinions of the International Court of
Justice31, the report stated that international human rights law and
international humanitarian law are not mutually exclusive but rather
25 Ibidem, p. 16, para. 67. The Human Rights Fact Finding Mission Report made
mention in the context of the following international human rights documents: the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of the Child and the
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of
children in armed conflict, the Code of Conduct for Law Enforcement Officials; the Basic
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials; the Body of
Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment; and the Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extralegal, Arbitrary and Summary Executions. See ibidem, p. 16, para. 67, note 54; p. 18, para. 74.
26 Ibidem, p. 12, para. 49.
27 Ibidem, pp. 16, para. 68.
28 Ibidem, p. 17, para. 71.
29 Ibidem, p. 16, para. 68 quoting Human Rights Committee, Consideration of reports
submitted by States parties under article 40 of the Covenant: Concluding Observations of
the Human Rights Committee, U. N. Doc. CCPR/ISR/CO/3, 3 September 2010, para. 5 (the
applicability of the regime of international humanitarian law during an armed conflict, as
well as in a situation of occupation, does not preclude the application of the Covenant
[International Covenant on Civil and Political Rights], except by operation of article 4,
whereby certain provisions may be derogated from in a time of national emergency.).
30 Ibidem, quoting Human Rights Committee, General Comment No. 29: States of
Emergency (Article 4), U. N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001, para. 3
(While, in respect of certain Covenant rights, more specific rules of international
humanitarian law may be especially relevant for the purposes of the interpretation of
Covenant rights, both spheres of law are complementary, not mutually exclusive.).
31 Ibidem, p. 16, para. 69, quoting the Threat or Use of Nuclear Weapons Advisory
Opinion, supra note 9, p. 226, para. 25 (In principle, the right not arbitrarily to be
deprived of ones life applies also in hostilities. The test of what is an arbitrary
deprivation of life, however, then falls to be determined by the applicable lex specialis,
namely, the law applicable in armed conflict which is designed to regulate the conduct of
hostilities. Thus whether a particular loss of life, through the use of a certain weapon in
warfare, is to be considered an arbitrary deprivation of life contrary to Article 6 of the
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should be regarded as complementary and mutually reinforcing to ensure
the fullest protection to the persons concerned.32
The Human Rights Fact Finding Mission Report confirmed also
a principle of a extraterritorial applicability of the international human
rights documents, at least regarding the International Covenant on Civil
and Political Rights.33 Such a meaning of the Article 2 of the Covenant34 was
confirmed by the Human Rights Committees general comment No. 3135, its
Concluding remarks36 and the Wall Advisory Opinion.37
It is important to note that the Turkish Commission Report followed the
reasoning and conclusions of the Human Rights Fact Finding Mission Report
regarding applicability of international human rights law to the naval
blockade of the Gaza Strip.38

2. The Israeli Commission Report
The only source of the contemporary law of naval blockade recognized
by the Israeli Commission Report is the law of naval warfare. Indeed, the
report discussed a potential applicability of two more legal regimes, of the
Covenant can only be decided by reference to the law applicable in armed conflict and not
deduced from the terms of the Covenant itself.); ibid., pp. 1617, para. 70, quoting the
Wall Advisory Opinion, supra note 9, para. 106 (the protection offered by the human
rights conventions does not cease in case of armed conflict, save through the effect of
provisions for derogation of any kind to be found in Article 4 of the International
Covenant on Civil and Political Rights. As regards the relationship between international
humanitarian law and human rights law, there are thus three possible situations: some
rights may be exclusively matters of international humanitarian law; others may be
exclusively matters of human rights law; yet others may be matters of both these
branches of international law.).
32 Ibidem, p. 17, para. 71.
33 Ibidem, pp. 1718, para. 73.
34 Ibidem, p. 17 (Article 2 of the International Covenant obliges each State party to
respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction
the rights recognized within it.)
35 Ibidem (A State party must respect and ensure the rights laid down in the
Covenant to anyone with the power or effective control of that State party, even if not
situated within the territory of the State party.).
36 Ibidem, p. 18, para. 73, note 63 (Furthermore, the applicability of the regime of
international humanitarian law does not preclude accountability of States parties under
article 2, paragraph 1, of the Covenant for the actions of their authorities or agents
outside their own territories, including in occupied territories. The Committee therefore
reiterates and underscores that, contrary to the State partys position, in the current
circumstances, the provisions of the Covenant apply to the benefit of the population of the
occupied territories, including in the Gaza Strip, for all conduct by the State partys
authorities or agents in those territories affecting the enjoyment of rights enshrined in the
Covenant (arts. 2 and 40). The State party should ensure the full application of the
Covenant in Israel as well as in the occupied territories, including the West Bank, East
Jerusalem, the Gaza Strip and the occupied Syrian Golan Heights.).
37 Ibidem, p. 17, para. 73.
38 Turkish Commission Report, supra note 13, pp. 105109.
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law of sea and of the international human rights law, however neither of
them is determined to be applicable.
The law of sea promotes the fundamental principle of freedom of the
high seas, applying not only in times of peace, but also to neutral shipping in
times of armed conflict.39 Nevertheless, the law of the sea does not operate
in isolation from other rules and principles of international law, in
particular, the admissibility and legality of military uses of the sea to be
derived from the laws of naval warfare, rules of neutrality, and principles of
customary international law.40 As the rules of international law permit
a belligerent Party to restrict the operation of neutral vessels, with the
result that some of the rights of neutral nations are set aside in favor of
a State engaged in the armed conflict, the law of naval warfare, as lex
specialis, prevails over the law of the sea in time of armed conflict.41
Accordingly, rules that regulate the imposition of a naval blockade are part
of the laws of naval warfare42 and most of the have the status of customary
international law.43
In a similar manner, promoting the law of naval warfare (international
humanitarian law) as being applied exclusively to the case as lex specialis,
the Israeli Commission Report decided the question of the interface between
these rules and international human rights law. Noticably, it has been done
without declaring human rights norms (no to mention standards)
inapplicable in the time of armed conflict.
The commission discussed two situations implicating the potential
application of the international human rights law to the naval blockade of
the Gaza Strip. The first relates to a suggested parallel application of
international humanitarian law and international human rights law to
a territory that it classified as an «occupied territory», as it is often
considered that human rights law may be more readily applied than in other
39
40

Israeli Commission Report, supra note , p. 41, para. 31.
Ibidem, quoting introduction to the United Nations Convention on the Law of the
Sea of 1982 (matters not regulated by this Convention continue to be governed by the
rules and principles of general international law.).
41 Ibidem, citing International Law Association, Committee on Maritime Neutrality,
Final Report to the Sixty-Eighth Conference, (London 1998); L. Oppenheim, International
Law, A Treatise, Vol. II, Disputes, War and Neutrality, H. Lauterpacht (ed.), 7th ed., New
York: David McKay Company, pp. 769770.
42 Interestingly, the Israeli Commission Report uses interchangeably the terms the
laws of naval warfare and international humanitarian law. See Israeli Commission
Report, p. 41, para. 32; ibidem, p. 103, para. 99, p. 104, para.100.
43 Ibidem, p. 41, para. 32. The Israeli Commission Report is based on the San Remo
Manual, which offers a detailed current statement of the customary international law of
naval warfare, including naval blockades. (...)However, since some of the provisions in the
San Remo Manual are regarded as reflecting a progressive development of the law rather
than merely a restatement thereof, the analysis below is also based on other accepted
texts and manuals in order to identify areas where there may not be complete
international consensus on the San Remo rules. However, it should also be noted that the
areas of divergence are limited. See Israeli Commission Report, p. 43, para. 33.
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armed conflict situations.44 The Israeli Commission Report rejected such
a possibility, stating that the whole panoply of human rights law should
not be applied by an occupying state that clearly cannot act as the
sovereign authority.45
To strengthen its position the Israeli Commission Report referred to the
undetermined legal status of the Gaza Strip. While noting that various
organizations and bodies continue to hold the position that Israel is an
occupying power in the Gaza Strip46, it noticed that an Palestinian nonstate entity, the Hamas, carries out actual physical control over the territory,
with Israel controling only the borders.47 Accordingly, it is the Hamas, as
the ruling power in the Gaza Strip, who is responsible for protecting the
human rights of the Gaza residents, which includes protecting the right to
life, health, education, adequate living conditions and clean water.48
Ruling out the possibility of extra-territorial application of human rights
norms in the context of belligerent occupation, the Israeli position rejected
also a parallel application of international humanitarian law and
international human rights law during the conduct of hostilities. It actually
recognized a statement that the two normative regimes share a common
core of fundamental standards which are applicable at all times, in all
circumstances and to all parties, and from which no derogation is
permitted.49 Nevertheless, it has been also stated, comprehensive and
detailed of the international humanitarian law dealing with a naval blockade,
such as the prohibition of starvation or the prohibition of depriving the
civilian population of objects essential for its survival and the question of the
damage or suffering addressed in article 102(b) of the San Remo Manual
(...) address the right to life a right that also lies, of course, at the heart of
international human rights law.50 Thus, since the right of the inhabitants of
the Gaza Strip to life is addressed in the lex specialis of of international
humanitarian law, it is these rules that should primarily be applied.51
Accordingly, with respect to the enforcement of the Gaza Strip naval
blockade, the use of force has been considered to be interpreted under
the international humanitarian law framework.52 Under international
44
45

Ibidem, p. 102, para. 98, citing the Wall Advisory Opinion, paras. 102107.
Ibidem, p. 229, para. 186, note 796, citing the official Israeli position; ibidem,
p. 102, para. 98, citing N. K. Modirzadeh, The Dark Sides of Convergence: A Pro-civilian
Critique of the Extraterritorial Application of Human Rights Law in Armed Conflict, 86
International Law Studies (2010), 349, pp. 375376.
46 Ibidem.
47 Ibidem, p. 103, para. 98.
48 Ibidem.
49 Ibidem, p. 103, para. 99, citing Prosecutor v. Delalic, Appeals Chamber Judgment of
20 February 2001, No. IT-96-21-A, para. 149; T. Meron, The Humanization of
Humanitarian Law, 94 American Journal of International Law (2000), 239, pp. 266267.
50 Ibidem, p. 103, para. 99.
51 Ibidem.
52 Ibidem, p. 230, para. 187, citing the Threat or Use of Nuclear Weapons Advisory
Opinion, para. 25.
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humanitarian law, guided by the principle of distinction, the right to life is
protected by prohibitions against indiscriminate attacks, targeting
individual civilians and the civilian population unless they take a direct part
in hostilities, causing superfluous or unnecessary suffering to combatants
and targeting those who are hors de combat.53 Interestingly, the Israeli
Commission Report applied human rights-based law enforcement norms in
the character of the lex specialissima regarding any use of force against
civilians who are not taking a direct part in hostilities.54
The question of the law regime applicable to a legal status and the
subsequent treatment of the persons detained in the course of the blockade
enforcement was not addressed in the report.
Denying the direct application of non-derogable rights envisioned in the
international human rights law documents, the Israeli Commission Report
ruled out the parallel apllication of the derogable ones (an argumentum
a maiori ad minus). Facing the allegations that Israel is in violation of
international human rights law as it restricts the movement of people to and
from the Gaza Strip and thereby violates the right to freedom of movement
as stated in article 12 of the International Covenant on Civil and Political
Rights, the commission noted the that one of the legal conditions stipulated
by the laws of naval warfare regarding the imposition of a naval blockade is
the condition of effectiveness and its impartial implementation with regard
to the shipping vessels of all States.55 Accordingly, as the concept of a naval
blockade inherently includes the restriction of all movement by sea, the
right of the citizens of one state to cross the borders of the state into another
state with which they are at war is not unlimited56. Interestingly, the
commission also invoked Article 12 of the International Covenant on Civil
and Political Rights to support its law of armed conflict-oriented claim,
A state may, without doubt, restrict the freedom of movement of persons
beyond its borders in order to protect national security and public order.57

2. The Palmer Report
The second United Nations Organizations report dedicated to the naval
blockade of the Gaza Strip confirmed much of the conclusions of the Human
Rights Council Report. While identifying three sources of the law of
53 Ibidem, pp. 230231, para. 187, citing Articles 51 para. 4, 51 para. 3, 35 and 41,
respectively of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (hereinafter: Additional Protocol I).
54 Ibidem, pp. 232233, para. 189, citing Public Committee Against Torture v. Government
of Israel, (Israels Supreme Court) Judgment of 14 December 2006, HCJ 769/02, para. 40; the
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.
55 Ibidem, p. 104, para. 100, citing the San Remo Manual, Rule 93.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
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contemporary blockade58, it discussed two matters regarding application of
the international human rights law to the case, (1) relationship between
international humanitarian law and international human rights law; (2) an
extraterritorial application of human rights law to a vessel on the high seas.
3.1. The relationship between international humanitarian
law and international humna rights law
The Palmer Panel of Inquiry recognized limitation in the application of
human rights provisions in armed conflict by identifying derogation clauses
in two human rights treaties that allow for suspension of application of
certain rights in situations of armed conflict.59 The fact that any measures
in derogation of rights under the treaties must be proportional and
consistent with other obligations under international law, that is, with the
minimum guarantees of the rule of law contained in Art. 3 of the Geneva
Conventions of 1949 as well as in the two Additional Protocols of 197760,
could be construed as implying a lex generalis (human rights law) / lex
specialis (international humanitarian law) relationship between the two
legal fields in a technical sense, resulting in the practical exclusion of
human rights law considerations in situations of armed conflict.61 The
Palmer Report rejected however this logic, promoting instead a renvoi
approach to be applied in the area of rights protected by both sources, i.e.
in the area of overlapping.62 Following this approach it could be argued that
the content of human rights law is informed by the specific provisions of
58 Palmer Report, supra note 13, Appendix I, pp. 76102, applying: (1) the law of
blockade (the law law of naval warfare in a situation of armed conflict on the high seas);
(2) the international humanitarian law; (3) the international human rights law.
59 Palmer Report, p. 97, para. 61, note 199, quoting Article 4 para. 1 of the
International Covenant on Civil and Political Rights and citing Article 15 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
60 Ibidem, quoting M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, (2nd ed.
2005), p. 99. See also Ibidem, p. 98, para. 62, quoting the Threat or Use of Nuclear
Weapons Advisory Opinion, supra note 9, para. 25 (the protection of the International
Covenant of Civil and Political Rights does not cease in times of war, except by operation
of Article 4 of the Covenant whereby certain provisions may be derogated from in a time
of national emergency. Respect for the right to life is not, however, such a provision. In
principle, the right not arbitrarily to be deprived of ones life applies also in hostilities.
The test of what is an arbitrary deprivation of life, however, then falls to be determined
by the applicable lex specialis, namely, the law applicable in armed conflict which is
designed to regulate the conduct of hostilities. Thus whether a particular loss of life,
through the use of a certain weapon in warfare, is to be considered an arbitrary
deprivation of life contrary to Article 6 of the Covenant, can only be decided by reference
to the law applicable in armed conflict and not deduced from the terms of the Covenant
itself.).
61 Ibidem, p. 98, para. 62.
62 Ibidem, p. 99, para. 63, citing R. Kolb, Human Rights and Humanitarian Law,
p. 37.
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international humanitarian law, and that vice versa international
humanitarian law may make reference to human rights law, It is thus not
so much a matter of putting one source in the place of the other  which is
the traditional meaning of the lex specialis rule  but rather of
complementing both with each other in the context of a proper interpretation.63 Thus, as the use of force against persons and/or vessels in the
enforcement of a blockade is to be guided by the international humanitarian
law (the San Remo Manual)64, a treatment of persons detained in the course
of the enforcement of a blockade requires consideration of their status under
international humanitarian law, as well as the potential application of
human rights law.65
This view is was stated to be supported by the constant practice of the
United Nations66, the International Court of Justice67 and the Human
Rights Committee68, not to mention the fact that the derogation provisions
do not allow derogation from fundamental principles of human rights law,
such as the right to life and the prohibition of torture.69
63 Ibidem (For example, when international humanitarian law allows for the detention of individuals, human rights law may be consulted to specify the conditions and the
rights and duties of the involved State and the detainees in this situation. Conversely,
when interpreting the right to life under human rights law during an armed conflict,
recourse must be had to the principle of international humanitarian law which sanctions
the killing of combatants.). Thus, as the use of force against persons and/or vessels in the
enforcement of a blockade is to be guided by the international humanitarian law (the San
Remo Manual), a treatment of persons detained in the course of the enforcement of a blockade requires consideration of their status under international humanitarian law, as well
as the potential application of human rights law. See ibidem, pp. 9293, para. 47; p. 94,
para. 52.
64 Ibidem, pp. 9194, paras. 4351.
65 Ibidem, p.
66 Ibidem, p. 98, para. 61, quoting G.A. Res. 2675 (XXV), U.N. Doc. A/8178,
9 December 1970, para. 1 ([f]undamental human rights, as accepted in international law
and laid down in international instruments, continue to apply fully in situations of armed
conflicts.).
67 Ibidem, pp. 9899, para. 62, quoting the Wall Advisory Opinion, supra note 9, para.
106 ([T]he Court considers that the protection offered by human rights conventions does
not cease in case of armed conflict, save through the effect of provisions for derogation of
the kind to be found in Article 4 of the International Covenant on Civil and Political
Rights. As regards the relationship between international humanitarian law and human
rights law, there are thus three possible situations: some rights may be exclusively
matters of international humanitarian law; others may be exclusively matters of human
rights law; yet others may be matters of both these branches of international law.); and
citing DRC v. Uganda, supra note 9, para. 216.
68 Ibidem, pp. 9798, para. 61, quoting Human Rights Committee, General Comment
No. 31: Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant,
U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004, para. 11 ([t]he Covenant applies also in
situations of armed conflict to which the rules of international humanitarian law are
applicable. While, in respect of certain Covenant rights, more specific rules of
international humanitarian law may be specially relevant for the purposes of the
interpretation of Covenant rights, both spheres of law are complementary, not mutually
exclusive.).
69 Ibidem, p. 97, para. 61.
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The adoption of the renvoi approach implicates two further
observations regarding the parallel application of international
humanitarian law and international human rights law in the time of armed
conflict. Firstly, the Palmer Report ruled that it is difficult to make
generalized statements on the exact nature of the relationship between
human rights law and international humanitarian law as the application of
specific provisions of either legal area depends heavily on the factual context
of the situation and has to be assessed accordingly.70 In order to avoid
a creation of gaps in the protection and empire of the principles of
international law minimum standards of humanitarian/human rights
protection are to observed at all times.71
Secondly, there is significant overlap between many of the protections
provided under international humanitarian law and their counterparts
under human rights law.72 In particular, both international humanitarian
law and human rights law (1) prohibit any form of discrimination in
providing protection73; (2) prohibit murder / the arbitrary deprivation of the
right to life74; (3) prohibit any form of torture75; (4) prohibit humiliating and
degrading treatment76; (5) both require that detained individuals are
granted due process rights with regard to their detention.77

70
71

Ibidem, p. 99, para. 64.
Ibidem, quoting Preamble of Convention (II) with Respect to the Laws and Customs
of War on Land, 29 July 1899 (the Martens Clause) (Until a more complete code of the
laws of war is issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases
not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain
under the protection and empire of the principles of international law, as they result from
the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the
requirements of the public conscience.).
72 Ibidem, p. 99, para. 65.
73 Ibidem, p. 100, para. 65, citing Common Article 3 para. 1 of the Geneva
Conventions of 1949, Article 75 para. 1 of the Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International
Armed Conflicts (hereinafter: Additional Protocol I); and Article 2 para. 1 of the
International Covenant on Civil and Political Rights.
74 Ibidem, citing Article 3 para. 1 (a) of the Geneva Conventions, Article 75 para. 2
(a), (i) of the Additional Protocol I; and Article 6 para. 1 of the International Covenant on
Civil and Political Rights.
75 Ibidem, citing Common Article 3 para. 1 (a) of the Geneva Conventions, Article 75
para. 2 (a) (ii) of the Additional Protocol I; and Article 7 of the International Covenant on
Civil and Political Rights, Article 2 of the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
76 Ibidem, citing Common Article 3 para. 1 (c) of the Geneva Conventions, Article 75
para. 2 (b) of the Additional Protocol I; and Article 7 of the International Covenant on
Civil and Political Rights, Article 16 of the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
77 Ibidem, citing Article 75 paras. 34 of the Additional Protocol I; and Articles 910
of the International Covenant on Civil and Political Rights.
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3.2. Extraterritorial application of human rights law to a vessel
on the high seas.
The issue of the enforcement of a blockade further raises the question of
the extraterritorial application of human rights law to a vessel on the high
seas. The Palmer Report took notice of the reach of human rights treaties
being the subject of much debate.78 While some States were generally in
favour of a narrow interpretation of the treaties jurisdiction clauses79,
human rights bodies and courts, including the International Court of
Justice, the Committee against Torture and the Human Rights Committee
have interpreted them somewhat more broadly.80
The Palmer Panel of Inquiry referred specifically in this context to
decisions of the European Court of Human Rights and of the Committee
Against Torture since the two organs had addressed the question in the
context of law enforcement actions on the high seas.
The Court found that the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms applied to a Cambodian ship boarded by
French forces on the basis that France exercised full and exclusive de facto
control over the vessel from the time of its interception so that the
applicants were effectively within Frances jurisdiction.81
A similar finding was reached by the Committee Against Torture when
it concluded that de facto control over the individuals on a refugee ship in
international waters triggered Spains responsibilities under the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment.82

78
79

Ibidem, p. 100, para. 66.
Ibidem, quoting Human Rights Committee, Consideration of Reports Submitted by
States Parties under Article 40 of the Covenant, United States of America, U.N. Doc.
CCPR/C/USA/3, 28 November 2005, para. 3 (expressing the view of the United States of
America that the obligations assumed by a State Party to the International Covenant on
Civil and Political Rights (Covenant) apply only within the territory of the State Party.).
80 Ibidem, pp. 100101, paras. 6667, citing the Wall Advisory Opinion, supra note,
para. 111; Committee Against Torture, General Comment No. 2: Implementation of article 2
by States parties, U.N. Doc. CAT/C/GC/2, 24 January 2008, para. 7; and quoting Human
Rights Committee, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 40
of the Covenant, Concluding Observations of the Human Rights Committee, United States
of America, U.N. Doc. CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, 18 December 2006, para. 10 (The State
party should review its approach and interpret the Covenant in good faith, in accordance
with the ordinary meaning to be given to its terms in their context, including subsequent
practice, and in the light of its object and purpose. The State party should in particular
(a) acknowledge the applicability of the Covenant with respect to individuals under its
jurisdiction but outside its territory, as well as its applicability in time of war.).
81 Ibidem, p. 101, para. 68, citing Medvedyev et al. v. France, Grand Chamber
Judgment of 29 March 2010, App. No. 3394/03, para. 67.
82 Ibidem, citing Committee Against Torture, Decision, Communication No. 323/2007,
U.N. Doc. CAT/C/41/D/323/2007, 10 November 2008, para.
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Conclusions
A cursory analysis of the reports produced in the aftermath of the events
of 31 May 2010 leads to a conclusion that two issues remain in the centre of
the continuing debate concerning the question of applicability of
international human rights law to situation of armed conflict. The issues
are, (1) the relationship between the two bodies of law in the situation of the
parallel application of international human rights law and international
humanitarian law during armed conflict, and (2) the extraterritorial
applicability of international human rights law norms.
The relevant findings of the analyzed documents testify to a existence of
the considerable legal debate on the precise nature of the relationship
between these two legal regimes. In light of the continuing application of
conflicting approaches of lex specialis and of renvoi approach it is difficult to
make generalized statements on the exact nature of the relationship between
human rights law and international humanitarian law as the application of
specific provisions of either legal area depends heavily on the factual context
of the situation and has to be assessed accordingly. The principal question in
terms of assessing the interaction between human rights applicable both in
peacetime and war and humanitarian law applicable only to armed conflicts is
whether the protection accorded to individuals under the latter is lower than
that under the former. The clarification of this question requires the accurate
assessment of the available evidence, and not the preconceived approach that
tends to conceive one of these two fields as lex specialis that excludes or
curtails the protection under the other field.
There is also a clear tendency in international law supporting an
expansive view with respect to the applicability of human rights treaties
outside the territory of States parties to the relevant conventions. What is
important is the States exercise of effective control in a specific situation.
This would include the situation of the capture of a foreign-flagged vessel on
the high seas in the enforcement of a blockade.
Key words: armed conflict, international human rights in armed conflict, a naval blockade of
the Gaza Strip.
Summary
Applicability of international human rights law in situation of armed conflict has been the
subject of much debate. This article traces the latest developments in the debate. The analyzed
reports were produced in the aftermath of the events of 31 May 2010 when a flotilla of six
vessels was boarded and taken over by Israeli Defense Forces in the course of enforcement of a
naval lockade imposed on the coast of the Gaza Strip.
A cursory analysis of the reports leads to two conclusions. With respect to the differing
opinions, it is submitted here that the continued applicability of international human rights law
during armed conflict is by now firmly determined. The continuing matters in contestation are
the relationship between the two bodies of law in the situation of the parallel application during
armed conflict and an extraterritorial applicability of international human rights law norms.
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(ujêcie historyczno-prawne)
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Republik Radzieckich, Czechos³owacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Polska Rzeczpospolita Ludowa, dekret o prawie spradkowym.

£atwo zauwa¿yæ, ¿e prawo dziedziczenia cile wi¹za³o siê i wi¹¿e z istnieniem w³asnoci prywatnej. Liderzy socjalizmu utopijnego twierdzili nawet, ¿e spadkobranie stanowi przes³ankê klasowej struktury spo³eczeñstwa
i g³ówn¹ przyczynê nierównoci ekonomicznej, a w konsekwencji spo³ecznej.
Utopici sformu³owali wniosek o potrzebie zniesienia spadkobrania i przekazywania maj¹tku zmar³ego pañstwu, które stworzy specjalny fundusz, nastêpnie rozdzielany miêdzy najbardziej zas³u¿onych. S¹dzili, ¿e t¹ drog¹
osi¹gn¹ zniesienie w³asnoci prywatnej i w efekcie przebuduj¹ ustrój spo³eczny. Podobnie anarchici z Michai³em Bakuninem upatrywali w spadkobraniu podstawowej przes³anki istnienia w³asnoci prywatnej, a w konsekwencji domagali siê zniesienia prawa dziedziczenia.1
Ujmuj¹c omawiane w niniejszym artykule rozwi¹zania w zakresie prawa spadkowego, przyjête w pañstwach socjalistycznych, oczywiste jest, i¿ ich
ród³em s¹ teorie stworzone i wprowadzone przez bolszewików w Rosji ju¿
na pocz¹tku XX w. Wydaje siê, ¿e prawo spadkowe w doktrynie zarówno
1 A. Lityñski, Prawo Rosji i ZSRR 19171991, Warszawa 2010, s. 235236; Michai³
Bakunin, (18141876)  teoretyk i dzia³acz rewolucyjny; pocz¹tkowo g³osi³ ideê wolnoci
i jednoci S³owian. Dla Bakunina najwy¿sz¹ wartoci¹ by³a wolnoæ jednostki, pragn¹³
ustroju, który j¹ zapewni; niezbêdne do tego jest zniesienie kapitalizmu w drodze rewolucji, zniesienie w³asnoci prywatnej i likwidacja pañstwa. Uczestnik rewolucji 18481849,
wiêzieñ austriacki i carski. Po 1864 r. Bakunin zapocz¹tkowa³ ruch anarchistyczny; przyst¹pi³ do I Miêdzynarodówki, ale w wyniku konfliktu z Marksem zosta³ z niej usuniêty;
wspó³organizowa³ kongresy miêdzynarodówki anarchistycznej; bakuninowska taktyka walki spiskowo-terrorystycznej wywar³a wp³yw na rosyjskich narodników (Narodna Wola
 Wola Ludu); zostawi³ pisma.
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politycznej, jak i  w konsekwencji  prawnej bolszewików traktowane by³o
jako dope³nienie prawa rzeczowego, czemu zreszt¹ nie mo¿na siê dziwiæ, bo
przecie¿ spadkobranie jest sposobem nabycia w³asnoci. Faktem jest, ¿e
zniesienie prawa dziedziczenia zosta³o wyj¹tkowo wyranie postawione
przez twórców komunistycznej doktryny i programu rewolucji komunistycznej  Marksa i Engelsa. W Manifecie komunistycznym znalaz³a siê taka
wizja i program jednoczenie: Proletariat u¿yje swojego panowania politycznego na to, by krok za krokiem wyrwaæ z r¹k bur¿uazji ca³y kapita³, scentralizowaæ wszystkie narzêdzia produkcji w rêku pañstwa, tzn. w rêku zorganizowanego jako klasa panuj¹ca proletariatu i mo¿liwie szybko zwiêkszyæ
masê si³ wytwórczych. Pocz¹tkowo mo¿e siê to oczywicie dokonaæ tylko za
pomoc¹ despotycznych wtargniêæ w prawo w³asnoci i w bur¿uazyjne stosunki produkcji, a wiêc za pomoc¹ posuniêæ, które ekonomicznie wydaj¹ siê
niedostateczne i nieuzasadnione, które jednak w przebiegu ruchu przerastaj¹ same siebie i s¹ nieuniknione jako rodki przewrotu w ca³ym sposobie
produkcji. Posuniêcia te bêd¹ oczywicie w ró¿nych krajach odpowiednio
ró¿ne. Jednak¿e w krajach najdalej w rozwoju zaawansowanych bêd¹ mog³y
na ogó³ znaleæ powszechne zastosowanie posuniêcia nastêpuj¹ce: wyw³aszczenie wielkiej w³asnoci ziemskiej i przekszta³cenie renty gruntowej w dochód pañstwa, konfiskata w³asnoci wszystkich emigrantów i buntowników,
( ) zniesienie prawa dziedziczenia.2
Ustawodawstwo pierwszego okresu rewolucji w Rosji, zgodnie z has³ami
ideologicznymi propagowanymi w tamtym okresie, obali³o fundamentalne
zasady prawa cywilnego. W sferze prawa maj¹tkowego dekret o ziemi z 1917 r.,
og³aszaj¹cy ziemiê dobrem ogólnonarodowym, a nastêpnie stopniowe upañstwowienie podstawowych rodków produkcji: fabryk, kopalñ, transportu,
banków itp.  da³y pocz¹tek instytucji prawnej w³asnoci socjalistycznej,
która podlegaæ zaczê³a regulacji prawnej typu administracyjnego. Spod obrotu prywatnoprawnego wy³¹czone zosta³y tak¿e przedmioty objête monopolem
pañstwowym w zakresie produkcji i wymiany. Warunki rewolucyjne wymaga³y cis³ej regulacji cen i dystrybucji podstawowych artyku³ów spo¿ycia.
W fazie tzw. komunizmu wojennego (lata 19181920), wobec d¹¿eñ do wyeliminowania gospodarki rynkowej i bezporedniego przechodzenia do komunistycznego typu gospodarowania, takie kategorie ekonomiczne, jak pieni¹dz
czy prawo w³asnoci odrzucane by³y jako nieprzydatne w nowych warunkach. Prawie ca³kowicie zamiera³a wówczas i inna dziedzina prawa cywilnego  prawo spadkowe.3
Dekret o zniesieniu spadkobrania z 10 kwietnia 1918 r. napisany zosta³
przez Lenina z udzia³em  bli¿ej niesprecyzowanym  funkcjonariuszy Ludowego Komisariatu Sprawiedliwoci, pracuj¹cych w tej sprawie pod przewodnictwem w owym czasie najbardziej znanego cywilisty bolszewickiego Aleksandra
2 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, <http://www.historia1.terramail.pl/zrodla/manifest_komun.html>.
3 K. Sójka-Zieliñska, Historia prawa, Warszawa 2000, s. 362.
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Gojchbarga. Dekret radykalnie znosi³ dziedziczenie tak ustawowe, jak i testamentowe, aczkolwiek czyni³ pewne wyj¹tki w zakresie dziedziczenia pochodz¹cych z pracy rzeczy osobistych i sprzêtów domowych zmar³ego oraz
drobnych narzêdzi do pracy w gospodarstwie rolnym, o ³¹cznej wartoci
nieprzekraczaj¹cej 10 tysiêcy rubli. W ramach tej kwoty mo¿na by³o dziedziczyæ rodki produkcji gospodarstwa pracowniczego (tzn. gospodarstwa,
w którym jego w³aciciel pracowa³ sam albo tylko z udzia³em ¿ony i ma³oletnich dzieci) oraz mo¿liwe by³o kontynuowanie posiadania nieruchomoci rolnych, ale tylko przez osoby pracuj¹ce w tej nieruchomoci wspólnie ze zmar³ym. To ostatnie nie by³o jednak dziedziczeniem w cis³ym tego s³owa
znaczeniu, gdy¿ nieruchomoæ rolna nie by³a w³asnoci¹ spadkodawcy ani
te¿ nie stawa³a siê w³asnoci¹ spadkobiercy.
Ogóln¹ zasad¹ przyjêt¹ jednak w zakresie dziedziczenia by³o przejcie
maj¹tku zmar³ego na w³asnoæ pañstwa. Organami zarz¹dzaj¹cymi mieniem
spadkowym stawa³y siê lokalne rady delegatów, które przekazywa³y dobra
materialne stosownym dla rodzaju mienia instytucjom. Dekret znosi³ prawo
spadkowe jako instytucjê.4
Tak skromne mo¿liwoci dziedziczenia w zasadzie by³y ograniczone do
w¹skiego krêgu spadkobierców  ma³¿onka oraz dzieci zmar³ego. Krewni
w linii bocznej (bracia i siostry) za zupe³nie wyj¹tkowo wówczas, je¿eli byli
niezdolni do pracy i znajdowali siê w potrzebie, otrzymali prawo czerpania
rodków utrzymania z pozosta³ego po spadkobiercy maj¹tku, czyli otrzymali
wierzytelnoæ do masy spadkowej, której mogli dochodziæ z pierwszeñstwem
przed innymi wierzycielami. To ostatnie rozwi¹zanie uwa¿ano nie tyle za
dziedziczenie sensu stricte, ile za rodzaj zabezpieczenia spo³ecznego, tote¿
obowi¹zywa³o ono krótko, bo tylko do wydania w po³owie 1919 r. dekretu
o ubezpieczeniu wszystkich pracuj¹cych. Drastyczne ograniczenie krêgu spadkobierców sta³o siê wa¿n¹ cech¹ charakterystyczn¹ prawa radzieckiego i bêdzie potem rzutowa³o na kierunek zmian obowi¹zuj¹cy politycznie w tzw.
krajach demokracji ludowej.5
Podzia³ masy spadkowej mia³ nastêpowaæ w wyniku dobrowolnego porozumienia spadkobierców, co mia³o cechy realizmu o tyle, o ile dopuszczona do
spadku masa maj¹tkowa nie mog³a zawieraæ licz¹cych siê sk³adników maj¹tkowych. Przewidziano jednak mo¿liwoæ rozstrzygania przez s¹d ludowy sporów wierzytelnoci osób trzecich, to ich zaspokojenie nastêpowa³o dopiero po
zaspokojeniu rodziny zmar³ego.6
Nowa Ekonomiczna Polityka7 musia³a przynieæ nowe regulacje cywilistyczne i to regulacje przynajmniej po czêci wracaj¹ce do rozwi¹zañ kla4
5
6
7

A. Lityñski, op. cit., s. 237.
Ibidem, s. 237238.
Ibidem, s. 238.
Proklamowana przez Lenina polityka w dniu 15 marca 1921 r. na X Zjedzie partii,
maj¹ca na celu o¿ywienie rolnictwa, handlu i przemys³u po tym, jak po klêsce rewolucji
w Niemczech i po przegranej wojnie z Polsk¹ prys³y wyobra¿enia o rozprzestrzenieniu rewolucji proletariackiej oraz o udzieleniu pionierskiemu proletariatowi Rosji wszechstronnej
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sycznych. W zakresie prawa spadkowego sygna³em nowej polityki w prawie
by³ dekret z 22 maja 1922 r. o zasadniczych prywatnych prawach maj¹tkowych uznawanych w Zwi¹zku Radzieckim, zabezpieczonych jego ustawami
i chronionych przed s¹dami Zwi¹zku Radzieckiego. Dekret ten przewidywa³
spadkobranie z ustawy oraz z mocy testamentu ma³¿onka oraz zstêpnych
zmar³ego, w granicach ogólnej wartoci ca³oci spadku do 10 tysiêcy rubli
z³otych. W istocie nie by³o tu znacznego postêpu; wa¿na nowoæ polega³a na
tym, i¿ zasad¹ w powo³ywanym dekrecie by³o usankcjonowanie prawa spadkobrania, a nie jego wykluczenie, jak poprzednio.8
Pod koniec 1922 r. wydany zosta³ kodeks cywilny, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 stycznia 1923 r. Stanowi³ on pierwsze i bezporednie odbicie NEP-u.
W pracach nad kodeksem dosz³a do g³osu  nie bez inspiracji Lenina  idea
wykorzystania pewnych dowiadczeñ kodyfikacji bur¿uazyjnych i ich adaptacji do nowych realiów spo³ecznych. Wychodz¹c z za³o¿enia wzglêdnej samodzielnoci formy, w jakiej prawo jest wyra¿ane, wobec nadanej mu treci,
uznano za mo¿liwe pos³ugiwanie siê formami prawa bur¿uazyjnego w celu
nape³nienia ich zawartoci¹ prawn¹ o charakterze socjalistycznym.9 Kodeks
cywilny z 1922 r. wprowadzi³ w ¿ycie nastêpuj¹ce zasady:
1) ograniczenie dziedziczenia tylko do czêci spadku nieprzewy¿szaj¹cej
wartoæ 10 tysiêcy rubli w z³ocie;
2) w¹ski kr¹g spadkobierców, zarówno z ustawy, jak i z testamentu
 ograniczenie do zstêpnych w linii prostej (dzieci, wnuki i prawnuki), do
pomocy, g³ównie materialnej. Pó³ roku póniej Lenin uzasadnia³ wprowadzenie NEP-u
w nastêpuj¹cy sposób: Liczylimy  lub mo¿e s³uszniej by³oby powiedzieæ: przypuszczalimy, nie maj¹c do tego dostatecznych podstaw  ¿e za pomoc¹ bezporednich rozporz¹dzeñ
pañstwa proletariackiego zdo³amy w kraju o drobnej ch³opskiej gospodarce zorganizowaæ
produkcjê pañstwow¹ i pañstwowy podzia³ produktów wed³ug zasad komunistycznych. ¯ycie ujawni³o nasz b³¹d. Okaza³o siê, ¿e niezbêdny jest szereg szczebli przejciowych  kapitalizm pañstwowy i socjalizm  aby przygotowaæ, wieloletni¹ prac¹ przygotowaæ, przejcie
do komunizmu. NEP by³ wiêc traktowany przez kierownictwo partii jako niezbêdny etap
przejciowy. Krok w ty³, aby potem uczyniæ dwa kroki w przód.  M. Ba³towski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce, Warszawa 2009, s. 8182.
8 A. Lityñski, op. cit., s. 239.
9 K. Sójka-Zieliñska, op. cit., s. 366; w toku prac kodyfikacyjnych Lenin wypowiada³
siê jednak za niedopuszczalnoci¹ przeciwstawienia sfer interesów pañstwowych i interesów jednostki i traktowania prawa cywilnego jako instrumentu ochrony dóbr indywidualnych. Przy tej okazji pisa³ w licie do Kurskiego: nie ma dla nas nic «prywatnego»,
wszystko w dziedzinie gospodarczej jest dla nas rzecz¹ publicznoprawn¹, a nie prywatn¹.
Zakwestionowany tym samym zosta³ sens tradycyjnego podzia³u na prawo publiczne i prywatne w ustroju socjalistycznym, skoro nie wystêpowa³ tu problem sprzecznoci miêdzy
interesem publicznym a prawami jednostek, które musia³y byæ podporz¹dkowane wzglêdom dobra ogólnego. Sam kodeks gwarantowa³ pierwszeñstwo interesów pañstwa poprzez
klauzule generalne, a zw³aszcza zawart¹ w artykule 1 zasadê, ¿e prawa prywatne doznaj¹
ochrony z wyj¹tkiem tych przypadków, gdy s¹ one wykonywane sprzecznie z ich przeznaczeniem spo³eczno-gospodarczym. To swoiste odbicie znanej nam teorii nadu¿ycia prawa
mia³o w praktyce radzieckiego wymiaru sprawiedliwoci ogromne znaczenie. Otwiera³o to
szerokie pole do dowolnoci w orzecznictwie cywilnym. Z kolei wed³ug punktu 5 rozporz¹dzenia wprowadzaj¹cego kodeks cywilny, interpretacja rozszerzaj¹ca jego przepisów dopuszczalna by³a tylko w wypadku, gdy wymaga³a tego ochrona interesów pañstwa robotniczo-ch³opskiego i mas pracuj¹cych.
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przysposobionych (i ich zstêpnych) i do pozosta³ego przy ¿yciu ma³¿onka
osoby zmar³ej, jak równie¿ do niezdolnych do pracy i biednych osób, które
znajdowa³y siê faktycznie na ca³kowitym utrzymaniu zmar³ego nie mniej ni¿
jeden rok przed jego mierci¹. Wobec takiego ograniczenia krêgu spadkobierców w przewa¿aj¹cej liczbie przypadków maj¹tki przechodzi³y jako bezdziedziczne na rzecz pañstwa. Po nowelizacji z 1928 r. spadkodawca móg³ ponadto zapisaæ spadek równie¿ pañstwu, instytucjom, organizacjom spo³ecznym;
3) ograniczenie swobody testowania tylko do osób nale¿¹cych do krêgu
spadkobierców ustawowych;
4) ³¹czne powo³anie spadkobierców ustawowych do spadku, tzn. bez zró¿nicowania kolejnoci powo³ywania odrêbnych grup spadkobierców;
5) wszyscy spadkobiercy ustawowi dziedziczyli w czêciach równych;
6) istnia³a ca³kowita równoæ kobiety i mê¿czyzny w prawie spadkowym.10
Po 1922 r. kilkoma nowelizacjami przepisy ograniczaj¹ce prawa spadkobrania i testowania by³y rozluniane. W szczególnoci w 1926 r. zniesiono
ograniczenie wartoci masy spadkowej do kwoty 10 tysiêcy rubli, a osoby,
które ¿y³y we wspólnym gospodarstwie ze zmar³ym otrzymywa³y maj¹tek,
stanowi¹cy zwykle urz¹dzenie i zagospodarowanie domowe za wyj¹tkiem
przedmiotów zbytku. W 1928 r. ustanowiono na rzecz niepe³noletnich spadkobierców ustawowych czêæ obowi¹zkow¹ (rodzaj rezerwy) w wysokoci 3/4
udzia³u, który otrzymaliby przy dziedziczeniu ab intestato. Wówczas te¿ zezwolono rozporz¹dzaæ maj¹tkiem tak¿e na rzecz pañstwa, partii komunistycznej, organizacji zawodowych i spo³ecznych. Poza tymi przypadkami
spadkobiercami mog³y byæ tylko osoby fizyczne, które ¿y³y w chwili mierci
spadkodawcy oraz dzieci poczête za jego ¿ycia i urodzone po jego mierci.11
Wkrótce, od 1 marca 1926 r.  poza kodeksem cywilnym  zosta³ wprowadzony progresywny podatek spadkowy, pocz¹tkowo siêgaj¹cy do 90% wartoci spadku. Podatek ten zosta³ zniesiony w 1943 r.12
10
11
12

A. Lityñski, op. cit., s. 239240.
Ibidem, s. 240241.
Ibidem, s. 241; warto jednak dodaæ, ¿e zmiany te by³y wprowadzane równoczenie
z walk¹ z sektorem prywatnym. Doprowadzi³o to do tego, i¿ w po³owie lat 30. sektor prywatny praktycznie przesta³ istnieæ w sferze przemys³u i w handlu hurtowym, a w handlu
detalicznym i w us³ugach bytowych zosta³ zupe³nie zmarginalizowany. W drugiej po³owie
lat 30. w³asnoæ socjalistyczna dawa³a 9,8% produkcji globalnej w przemyle oraz 98,5%
w rolnictwie. Handel, zarówno hurtowy, jak i detaliczny, by³ upañstwowiony w 100%.
5 stycznia 1930 r. natomiast plenum Komitetu Centralnego podjê³o uchwa³ê o powszechnej
kolektywizacji. Gospodarstwa ku³ackie zosta³y podzielone na trzy grupy, wed³ug stopnia
ich kontrrewolucyjnoci. W³aciciele gospodarstw pierwszej grupy zostali aresztowani lub
umieszczeni w obozach pracy. W³acicieli drugiej grupy przesiedlano wraz z rodzinami do
innych regionów kraju, a w³aciciele trzeciej grupy  do innych wsi w ramach regionu.
Gospodarstwa ch³opskie by³y przekszta³cane ró¿nymi metodami, zarówno perswazyjnymi,
jak i si³owymi, w gospodarstwa spó³dzielcze (ko³chozy), ca³kowicie podporz¹dkowane pañstwu lub wprost gospodarstwa pañstwowe (sowchozy). Rozpoczê³o siê piek³o, plastycznie opisywane przez Ko³akowskiego: Setki i tys¹ce, a wreszcie miliony ch³opów dowolnie kwalifikowanych jako «ku³acy» wywo¿ono na Syberiê lub do innych pustkowi kraju, rozpaczliwe
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W 1936 r. w Konstytucji tzw. stalinowskiej prawo dziedziczenia w³asnoci osobistej (tylko osobistej) obywateli zosta³o uznane i zadeklarowano jego
objêcie ochron¹ ustawow¹. Zauwa¿my jednak, ¿e do Konstytucji z 1936 r.
przepisy prawa spadkowego  mimo rozlicznych ograniczeñ  nie stawia³y
bariery, ¿e spadek mo¿e obejmowaæ tylko w³asnoæ osobist¹ i brak tego ograniczenia by³ wa¿ny w latach NEP-u i tworzenia ma³ych warsztatów pracy.13
Dekret prezydium Rady Najwy¿szej ZSRR z 14 marca 1945 r. o spadkobiercach ustawowych i testamentowych stanowi³ bardzo wa¿ny akt prawny
w ewolucji prawa spadkowego; to niemal nowy kodeks prawa spadkowego,
zw³aszcza jeli do³¹czyæ do niego liczne nowelizacje prawa spadkowego poczynione od 1922 r. Dekret z 1945 r. wprowadza³ nastêpuj¹ce zmiany:
rozszerza³ kr¹g osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy i testamentu,
wprowadza³ kolejnoæ powo³ywania do spadku, wprowadza³ swobodê testowania, ale tylko pod warunkiem braku spadkobierców ustawowych.14
By³y trzy grupy spadkobierców, przy czym spadkobiercy dziedziczyli
w czêciach równych. Kolejne grupy powo³ywane by³y do spadku tylko wówczas, gdy nie by³o nikogo z wy¿szej grupy spadkobierców. Pierwsz¹ grupê
spadkobierców tworzyli: dzieci (w razie mierci dziecka  jego zstêpni), przysposobieni (w razie mierci przysposobionego  jego zstêpni), ma³¿onek
zmar³ego, rodzice niezdolni do pracy, inne osoby niezdolne do pracy, je¿eli
pozostawa³y na utrzymaniu spadkodawcy przynajmniej jeden rok przed jego
mierci¹. Grupa druga  powo³ywana, gdy nie by³o nikogo z grupy pierwszej
 to zdolni do pracy rodzice. Grupa trzecia to bracia i siostry zmar³ego.
Dodaæ warto, ¿e  inaczej ani¿eli dotychczas  wchodz¹cy z tytu³u zastêpbunty na wsi d³awi³a krwawo armia i policja, nieopisany chaos, nieszczêcia i g³ód spad³y
na kraj. Niekiedy deportowano ca³e wsie, ca³e wsie wymiera³y z g³odu; w popiesznie organizowanych deportacjach masy ludzi ginê³y z zimna, nêdzy i terroru, pó³trupy ludzkie snu³y siê po kraju, daremnie b³agaj¹c litoci, notowano wypadki ludo¿erstwa. Rych³o, dekretem z 27 grudnia 1932 r., aby unikn¹æ ucieczek wyg³odnia³ych ch³opów do miast,
wprowadzono system paszportów, bez których nikt nie mia³ prawa, pod grob¹ wiêzienia,
opuszczaæ swojego miejsca zamieszkania. Ch³opom paszportów nie wydawano, wskutek
czego stworzyli oni masê pañszczynianych poddanych, przykutych do gleby na najgorszych feudalnych warunkach (system ten nie zosta³ zniesiony do lat siedemdziesi¹tych).
Obozy koncentracyjne zape³ni³y siê masami wiêniów skazanych na kator¿nicz¹ pracê.
 M. Ba³towski, op. cit., s. 93.
13 A. Lityñski, op. cit., 241; nadal podkrelano jednak, i¿ konstytucja ta w ca³oci
oparta jest na uto¿samianiu biurokracji z pañstwem, a pañstwa z narodem; g³osi³a ona:
w³asnoæ pañstwowa, to znaczy maj¹tek ogólnonarodowy. Podkrelano, i¿ w³asnoæ prywatna, ¿eby staæ siê spo³eczn¹, musi nieuchronnie przejæ przez stadium pañstwowe,
a w³asnoæ pañstwowa tylko w takim stopniu staje siê ogólnonarodow¹, w jakim zanikaj¹
przywileje spo³eczne i ró¿nice, a wiêc równie¿ potrzeby pañstwa. A zatem w³asnoæ pañstwowa przeobra¿a siê w socjalistyczn¹ w miarê tego, jak przestaje byæ pañstwow¹, i odwrotnie: im wy¿ej pañstwo radzieckie staje ponad ludem, im brutalniej przeciwstawia siebie, jako stró¿a w³asnoci, ludowi jako jej trwonicielowi, tym dobitniej samo wiadczy
przeciwko socjalistycznemu charakterowi w³asnoci pañstwowej.  L. Trocki, Zdradzona
rewolucja  czym jest ZSRR i dok¹d zmierza?, sierpieñ 1936, <www.marxists.org/polski/
trocki/1936/zdr-rew/index.htm>.
14 A. Lityñski, op. cit., 241242.
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stwa w miejsce zmar³ego spadkobiercy jego zstêpni dziedziczyli tylko jeden
udzia³. Wa¿ne tak dla ma³¿onki (-a) osoby zmar³ej, jak te¿ dla ich dzieci, by³o
udowodnienie istnienia ma³¿eñstwa, do czego d³ugo w ZSRR nie przywi¹zywano specjalnej wagi, gdy¿ do momentu ukazania siê dekretu z 8 lipca 1944 r.
konkubinat mia³ takie same skutki prawne jak ma³¿eñstwo zarejestrowane,
ale od tej daty przesta³. Od tego momentu dowodem ma³¿eñstwa móg³ byæ
jedynie akt stanu cywilnego albo zawiadczenie o zawarciu ma³¿eñstwa religijnego przed 20 grudnia 1917 r.15
Z mocy testamentu dziedziczyæ mogli wszyscy spadkobiercy ustawowi,
a tak¿e pañstwo oraz organizacje polityczne i spo³eczne. Inne osoby fizyczne
mog³y dziedziczyæ z mocy testamentu tylko wówczas, gdy nie by³o spadkobierców ustawowych. Ponadto ograniczeniem swobody testowania by³o, i¿
spadkodawca nie móg³ pozbawiæ swoich nieletnich dzieci oraz innych spadkobierców niezdolnych do pracy udzia³u (pe³nego), który otrzymaliby przy
dziedziczeniu ustawowym (zachowek). Natomiast ustanowienie spadkobierców testamentowych nie wymaga³o zachowania kolejnoci grup spadkobierców ani te¿ przestrzegania prawa zastêpstwa za zmar³ego spadkobiercê.16
Nale¿y podkreliæ, ¿e kr¹g spadkobierców ustawowych i testamentowych
by³ identyczny. Nie mo¿na wiêc by³o zapisaæ nic testamentem osobie spoza
krêgu wymienionego wy¿ej. Testamentem mo¿na by³o wy³¹czyæ ze spadku
ka¿dego spadkobiercê i wszystkich razem  w tym ostatnim przypadku spadek nie móg³ byæ zapisany osobie spoza spadkobierców ustawowych, tym
samym, jako bezdziedziczny, przechodzi³ na rzecz pañstwa. Testamentem nie
mo¿na by³o pomniejszyæ praw nieletnich dzieci i spadkobierców niezdolnych
do pracy. W testamencie mo¿na by³o dokonaæ zapisu, tzn. obci¹¿yæ spadkobiercê okrelonymi zobowi¹zaniami.17
Ustaw¹ z 8 grudnia 1961 r. z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 maja 1962 r.,
uchwalone zosta³y Zasady ustawodawstwa cywilnego ZSRR i republik
zwi¹zkowych, stanowi¹ce jak gdyby trzon radzieckiego prawa cywilnego.
Zawiera³y one podstawowy materia³ normatywny obowi¹zuj¹cy na ca³ym
terytorium Zwi¹zku Radzieckiego, a reguluj¹cy instytucje o podstawowym
znaczeniu spo³eczno-gospodarczym. Na ich podstawie powsta³y kodeksy poszczególnych republik. Nowy kodeks cywilny Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej uchwalony zosta³ w czerwcu 1964 r.18
Jak poprzednio, dziedziczenie wynika³o z ustawy albo z testamentu.
Absolutn¹ nowoci¹ w prawie radzieckim by³o to, ¿e dziedziczyæ z testamentu mogli nie tylko spadkobiercy ustawowi, lecz ka¿dy cz³owiek, bez ¿adnych
ograniczeñ. Przepis te nie mia³ precedensu w prawie radzieckim od czasów
bolszewickiego przewrotu  to pe³ny zwrot ku klasycznym rozwi¹zaniom
europejskim. Spadkobiercy ustawowi i ich krêgi to: w pierwszej kolejnoci
 dzieci (w tym tak¿e przysposobione), ma³¿onek i rodzice (przysposabiaj¹cy)
15
16
17
18

Ibidem, s. 242.
Ibidem, s. 243.
Ibidem, s. 244.
K. Sójka-Zieliñska, op. cit., s. 369.
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zmar³ego, jak równie¿ dziecko zmar³ego urodzone po jego mierci; w drugiej
kolejnoci  bracia i siostry zmar³ego, jego dziadek i babka zarówno ze
strony ojca, jak i ze strony matki. Ponadto do krêgu spadkobierców ustawowych dziedzicz¹cych zaliczono  podobnie jak poprzednio  osoby niezdolne
do pracy, je¿eli pozostawa³y na utrzymaniu zmar³ego przez okres nie krótszy
ni¿ jeden rok. Spadkobiercy dziedziczyli w czêciach równych. Okrelaj¹c
krêgi powo³ywanych do dziedziczenia spadkobierców, Zasady... ograniczy³y
siê do wskazania tylko krêgu pierwszego, co do pozosta³ych oczekuj¹c uregulowañ w kodeksach republikañskich. Jak poprzednio, wnuki i prawnuki mog³y
staæ siê dziedzicami prawem zastêpstwa. Nie zmieni³a siê tak¿e konstrukcja
zachowku na rzecz ma³oletnich lub niezdolnych do pracy w wysokoci 2/3
udzia³u spadkowego. Jak poprzednio, bolszewicki zachowek przypomina³ francusk¹ rezerwê. Zgodnie z wczeniejszymi uregulowaniami, spadkobierca odpowiada³ za d³ugi spadkodawcy w granicach rzeczywistej wartoci odziedziczonego przez niego maj¹tku spadkowego. Nadal mo¿liwe by³o dokonanie zapisu
i nadal wymagana by³a notarialna forma testamentu.19
By³ to ostatni etap ewolucji radzieckiego prawa spadkowego.
System stworzony w Rosji w ci¹gu 15 pierwszych lat porewolucyjnej
rzeczywistoci (19181932), niestety, by³ wzorcem dla systemów gospodarczych zaimplementowanych po II wojnie wiatowej we wszystkich krajach
bloku socjalistycznego. Jego zasadnicze cechy  centralizacja, priorytet dzia³u pierwszego (przemys³u ciê¿kiego), lecz w szczególnoci cecha, maj¹ca tak
ogromny wp³yw na kszta³t prawa spadkowego i jego poszczególnych instytucji, a mianowicie dominacja w³asnoci pañstwowej  zosta³y wiernie przeniesione, z nielicznymi wyj¹tkami, do innych krajów, w tym równie¿ do Polski20,
Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Czechos³owacji.
W Czechos³owacji miêdzywojennej ¿ywe by³y nastroje rusofilskie, wywodz¹ce siê z panslawizmu. Ich wyrazem by³a polityka rz¹du premiera, a póniejszego prezydenta Benesza do 1946 r. oraz znaczna liczba g³osów oddana
na partiê komunistyczn¹ w jeszcze wolnych wyborach w 1946 r. W przeciwieñstwie do ziem polskich, na terenie Czechos³owacji a¿ do sierpnia 1968 r.
nie stacjonowa³y wojska ZSRR. Czechos³owacja uwa¿ana by³a bowiem za
godny zaufania kraj sojuszniczy, zw³aszcza po usuniêciu prezydenta Benesza
i niekomunistycznych ministrów w 1948 r. oraz po ca³kowitym przejêciu
w³adzy przez partiê komunistyczn¹. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e Czechos³owacja, a zw³aszcza ziemie czeskie nie ponios³y niemal ¿adnych strat w ludziach i maj¹tku w latach okupacji niemieckiej 19391945. Przemys³ zosta³
nawet rozbudowany na potrzeby niemieckiej machiny wojennej. Wszystko to
powodowa³o, ¿e materialne warunki ¿ycia w Czechos³owacji po 1945 r. by³y
znone, znacznie lepsze ni¿ w Polsce. Stalinowski terror polityczny przyj¹³
jednak w Czechos³owacji niezwykle ostr¹ postaæ.21
19
20
21

Ibidem, s. 245.
M. Ba³towski, op. cit., s. 119120.
W. Wilczyñski, Polski prze³om ustrojowy 19892005, Poznañ 2005, z. 161.
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Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie w uregulowaniach przyjêtych w kodeksie cywilnym Czechos³owackiej Republiki Socjalistycznej w zakresie uregulowañ dotycz¹cych w³asnoci; nie dosz³o jednak do tak drastycznych
zmian w ujêciu, czy wrêcz negacji istnienia instytucji dziedziczenia i prawa
spadkowego w ogóle, jak to mia³o miejsce w bolszewickiej Rosji.
Zgodnie z uregulowaniami czechos³owackiego kodeksu cywilnego, ród³em w³asnoci osobistej by³a przede wszystkim praca obywatela na rzecz
spo³eczeñstwa, której celem by³o zaspokojenie materialnych i kulturalnych
potrzeb obywateli. Ponadto w kodeksie dok³adnie podano definicjê przedmiotu w³asnoci, która stanowi³a przede wszystkim dochody i oszczêdnoci
z pracy i zabezpieczenia spo³ecznego, a tak¿e w szczególnoci rzeczy s³u¿¹ce
do u¿ytku domowego i osobistego, domki rodzinne oraz domki wypoczynkowe.22
Warto zwróciæ uwagê, i¿ w przeciwieñstwie do uregulowañ rosyjskich,
kodeks CSRR przewidywa³ ochronê prawa w³asnoci. W³aciciel mia³ prawo
korzystania z rzeczy na potrzeby w³asne, swej rodziny i swego gospodarstwa
domowego; mia³ równie¿ prawo pobieraæ po¿ytki i przychody z rzeczy, a tak¿e przenosiæ rzecz na inn¹ osobê. Podkrelano, i¿ w³asnoæ osobista jest
nienaruszalna i jedynie w wa¿nym interesie spo³ecznym, którego inaczej nie
mo¿na zaspokoiæ, rzecz mo¿e byæ u¿yta bez zezwolenia w³aciciela, jednak¿e
tylko czasowo, w niezbêdnym zakresie i za odszkodowaniem.23
Bêd¹c jednak krajem satelickim ZSRR, Czechos³owacja równie¿ dokona³a tak zwanych reform rolnych, które w praktyce oznacza³y konfiskatê i kolektywizacjê w³asnoci prywatnej. Ziemiê skonfiskowan¹ Niemcom i kolaborantom, czêciowo tak¿e Wêgrom, dzielono miêdzy ch³opów. W S³owacji
oznacza³o to likwidacjê wielkiej w³asnoci ziemskiej nale¿¹cej do wêgierskiej
arystokracji. Przedsiêbiorstwa objête konfiskat¹  poza rolnictwem  znalaz³y siê pod tymczasowym zarz¹dem pañstwowym, a ich los mia³ byæ rozstrzygniêty w przysz³oci. Nast¹pi³o to w pewnej mierze w padzierniku 1945 r.,
gdy prezydent podpisa³ dekrety nacjonalizacyjne. W przemyle nacjonalizacja objê³a wszystkie przedsiêbiorstwa niektórych ga³êzi uznanych za podstawowe (np. kopalnie, huty, elektrownie), w pozosta³ych za zak³ady zatrudniaj¹ce powy¿ej 500 robotników (dla niektórych dziedzin powy¿ej 150).
W sumie nacjonalizacja objê³a zak³ady dostarczaj¹ce oko³o 70% ca³ej produkcji przemys³owej kraju oraz banki i zak³ady ubezpieczeñ. Natomiast drobny
i redni przemys³ mia³ pozostaæ w rêkach prywatnych. Rozpoczê³a siê wówczas zaciêta dyskusja, co zrobiæ z zak³adami nie podlegaj¹cymi dekretom,
lecz poddanymi zarz¹dowi tymczasowemu. Komunici chcieli obj¹æ je nacjonalizacj¹, ich partnerzy koalicyjni uwa¿ali, ¿e powinny przejæ w rêce prywatne, ewentualnie w posiadanie spó³dzielni.24
22 Kodeks cywilny Czechos³owackiej Republiki Socjalistycznej, §125 (1), §126, §127,
Polska Akademia Nauk, Instytut Pañstwa i Prawa, pod red. B. Borudzkiej oraz E. £êtowskiej, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1981.
23 Ibidem, §130, §131(1).
24 J. Tomaszewski, Czechos³owacja, Warszawa 1997, s. 146147.
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Spory wokó³ lasów i zak³adów, które znajdowa³y siê na granicy norm
wielkoci okrelonych w dekretach nacjonalizacyjnych, trwa³y praktycznie
do momentu wejcia w ¿ycie nowej konstytucji. Dyskutowano o projektach
organizacji sektora pañstwowego w gospodarce, przy czym socjalici narodowi proponowali dopuszczenie udzia³u kapita³u prywatnego w niektórych
przedsiêbiorstwach. Na prze³omie lat 1946 i 1947 rozgorza³ spór o los skonfiskowanych przedsiêbiorstw, które ze wzglêdu na rozmiary nie podlega³y
nacjonalizacji. Komunici proponowali w³¹czenie ich do sektora pañstwowego, co poparli strajkami robotnicy wielu zak³adów. Kwestiê rozstrzygniêto
kompromisowo, zezwalaj¹c na przekazanie czêci obiektów w rêce spó³dzielni, a tak¿e prywatnych przedsiêbiorców.25
Po zwyciêskim dla komunistów lutym 1948 r.26, który koñczy³ proces
kszta³towania monopolu w³adzy partii komunistycznych i robotniczych
w pañstwach Europy rodkowej, Czechos³owacja by³a pod wieloma wzglêdami opóniona w porównaniu z pozosta³ymi krajami, lecz teraz to odrabia³a.27
Przede wszystkim przyspieszono reformy, które polega³y na wyw³aszczaniu posiadaczy rodków produkcji. W marcu 1948 r. Zgromadzenie Narodowe
przyjê³o ustawy agrarne, przewiduj¹ce miêdzy innymi wykup ziemi gospodarstw przekraczaj¹cych 50 ha powierzchni, w kwietniu uchwali³o reformê
owiaty i nacjonalizacjê zak³adów przemys³owych zatrudniaj¹cych ponad
50 robotników. By³ to pocz¹tek procesu konsekwentnej likwidacji warstwy
samodzielnych przedsiêbiorców.28
W drugiej po³owie kwietnia rozpoczê³a siê dyskusja nad projektem konstytucji, uchwalonej 9 maja. Nowa ustawa zasadnicza okrela³a Czechos³owacjê jako pañstwo demokracji ludowej, buduj¹ce socjalizm, a podstaw¹
ustroju by³a w³asnoæ spo³eczna. Ideologiczn¹ podstaw¹ polityki pañstwa
sta³a siê wkrótce stalinowska teza, ¿e w okresie budowy socjalizmu nastêpuje zaostrzenie walki klasowej. Zgodnie z tym rozpoczêto eliminowanie z ¿ycia
publicznego przeciwników komunizmu oraz przedstawicieli klas posiadaj¹cych.29
Od wiosny 1949 r. rozpoczê³a siê kampania na rzecz tworzenia na wsi
spó³dzielni produkcyjnych. W teorii mia³y powstawaæ dobrowolnie, dziêki przekonywaniu rolników do tej formy gospodarowania. W praktyce stosowano
rozmaite formy nacisku. Towarzyszy³o temu zwalczanie zamo¿nych rolników
25
26

Ibidem, s. 154.
Ibidem, s. 178; zwyciêski luty oznacza³ kryzys gabinetowy, w wyniku którego na
26 ministrów ust¹pi³o 12, czyli mniej ni¿ po³owa. W tych warunkach premier Klement
Gottwald, komunista, móg³ nie zg³aszaæ dymisji ca³ego gabinetu, a jedynie dokonaæ rekonstrukcji rz¹du. Wywo³a³o to niepokój opozycji. Rozpoczê³y siê starania, aby Benesz odmówi³
przyjêcia dymisji, natomiast Gottwald nalega³ na jej akceptacjê i mianowanie nowych ministrów, gotowych podporz¹dkowaæ siê partii komunistycznej. Prezydent opiera³ siê pocz¹tkowo ¿¹daniom Gottwalda i jeszcze 23 lutego zachêca³ swych przyjació³ politycznych do
wytrwa³oci. Uleg³ jednak naciskowi i 25 lutego przyj¹³ dymisjê, mianuj¹c nowych ministrów zgodnie z propozycj¹ Gottwalda  ibidem, s. 174.
27 Ibidem, s. 178.
28 Ibidem, s. 178.
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uznanych za drobnych kapitalistów, którym  w przypadku np. gdy nie wywi¹zywali siê z obowi¹zku na³o¿onych na nich dostaw produktów do skupu 
odbierano ziemiê. Najczêciej do spó³dzielni wstêpowa³a jedynie czêæ rolników
w jednej wsi, a wówczas scalano z urzêdu grunty i wymieniano je z pozosta³ymi rolnikami. Przy tej sposobnoci spó³dzielnie przejmowa³y lepsze ziemie,
wydzielaj¹c tak zwanym ku³akom grunty gorsze i po³o¿one dalej od wsi.30
Jak siê zdaje, w Czechos³owacji stosowano przede wszystkim ekonomiczne metody nacisku na rolników oraz presjê o charakterze psychicznym. Wytworzono atmosferê, w której rolnicy tracili nadziejê na zachowanie prywatnej gospodarki rolnej i chc¹c nie chc¹c poddawali siê losowi. Pomimo
wszystko proces ten by³ stopniowy i przebiega³ w kilku fazach. Jednak
w koñcu 1960 r. spó³dzielnie mia³y 67,3% ziemi, a gospodarstwa pañstwowe
20,1%; w rêkach prywatnych pozosta³y niemal wy³¹cznie gospodarstwa po³o¿one w górach oraz drobne dzia³ki, uzupe³niaj¹ce dochody ich w³acicieli
z pracy najemnej, najczêciej w przemyle.31
Rozwój spó³dzielczych i pañstwowych form gospodarowania obj¹³ tak¿e
wytwórczoæ rzemielnicz¹ i us³ugi. Nastêpowa³ pod presj¹ ekonomiczn¹,
nieraz pod naciskiem administracyjnym. Do koñca 1956 r. pozosta³o w ca³ym
pañstwie oko³o 47 tysiêcy ma³ych prywatnych zak³adów, w tym nieca³e
4,2 tysi¹ce sklepów; by³o to zaledwie kilkanacie procent stanu z 1948 r.
W nastêpnych latach likwidowanie w³asnoci prywatnej i rzemios³a prywatnego postêpowa³o dalej. 32
Podstaw¹ gospodarki Czechos³owacji by³a zatem w³asnoæ socjalistyczna;
kodeks cywilny przewidywa³ jednak, ¿e w³asnoæ osobist¹ mo¿na by³o nabyæ
nie tylko w drodze kupna, darowizny lub innej umowy, na mocy orzeczenia
organu pañstwowego lub na podstawie innych zdarzeñ okrelonych w ustawie, lecz równie¿ przez spadkobranie.33
Na podstawie czêci siódmej kodeksu CSRR  dziedziczenie mienia stanowi¹cego w³asnoæ osobist¹  spadek nabywany by³ z chwil¹ mierci spadkodawcy.34 Móg³ byæ nabyty na mocy ustawy, testamentu b¹d obydwu tych
tytu³ów.35
Kodeks przewidywa³ trzy grupy spadkobierców ustawowych. Byli to:
1) dzieci i ma³¿onek spadkodawcy, a w przypadku braku dziedziczenia
przez dzieci  ich zstêpni, dziedzicz¹cy w czêciach równych;
2) ma³¿onek i rodzice oraz osoby, które pozostawa³y ze spadkodawc¹
przez okres co najmniej jednego roku przed jego mierci¹ we wspólnym
gospodarstwie domowym i które w zwi¹zku z tym przyczynia³y siê do utrzymania tego gospodarstwa lub pozostawa³y na utrzymaniu spadkodawcy
29
30
31
32
33
34
35
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Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
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w czêciach równych, z tym ¿e ma³¿onek dziedziczy³ w ka¿dym przypadku co
najmniej po³owê spadku;
3) rodzeñstwo spadkodawcy oraz osoby, które pozostawa³y ze spadkodawc¹ przez okres co najmniej jednego roku przed jego mierci¹ we wspólnym gospodarstwie domowym i które w zwi¹zku z tym przyczynia³y siê do
utrzymywania tego gospodarstwa lub pozostawa³y na utrzymaniu spadkodawcy w czêciach równych.36
Kodeks przewidywa³ równie¿ dziedziczenie na podstawie testamentu,
który spadkodawca móg³ sporz¹dziæ w³asnorêcznie lub w formie aktu notarialnego. Do wa¿noci testamentu napisanego w³asnorêcznie potrzeba by³o,
by spadkodawca podpisa³, wymieni³ w nim dzieñ, miesi¹c i rok, w którym go
podpisa³. Jednoczenie kodeks nie przewidywa³ mo¿liwoci sporz¹dzenia testamentu wspólnego.37
W kodeksie wprowadzono równie¿ domniemanie polegaj¹ce na tym, i¿
w przypadku nieokrelenia udzia³ów spadkobierców przez testatora, uwa¿a³o
siê, ¿e s¹ one równe.38
Spadek, który nie zosta³ nabyty przez ¿adnego spadkobiercê, przypada³
pañstwu.39
Co prawda nie przewidziano wprost instytucji zachowku, lecz w czechos³owackim kodeksie znajdujemy uregulowanie, maj¹ce na celu ochronê
zstêpnych spadkodawcy. Zstêpni ma³oletni musieli otrzymaæ co najmniej
tyle, ile wynosi³ ich ustawowy udzia³ spadkowy, a zstêpni pe³noletni co najmniej tyle, ile wynosi³o trzy czwarte ich ustawowego udzia³u spadkowego.
Zgodnie z tym uregulowaniem testament sprzeczny z tym przepisem by³
w tej czêci uwa¿any za niewa¿ny.40
Testament móg³ byæ równie¿ odwo³any przez spadkodawcê przez sporz¹dzenie póniejszego testamentu, lecz takiego, z którym poprzedni nie móg³
by³ pogodzony b¹d te¿ poprzez owiadczenie o odwo³aniu testamentu w formie wymaganej dla wa¿noci testamentu. Testament móg³ byæ równie¿ odwo³any przez jego zniszczenie.41
Postêpowanie dotycz¹ce otwarcia, stwierdzenia oraz nabycia i odrzucenia spadku prowadzone by³o wy³¹cznie przez pañstwowe biuro notarialne.
Biuro to potwierdza³o równie¿ fakt dzia³u spadku, a w razie nieosi¹gniêcia
porozumienia pomiêdzy spadkobiercami, dokonywa³o tego¿ dzia³u w oparciu
o nastêpuj¹ce zasady:
1) dzia³u spadku dokonywa³o siê zgodnie z udzia³ami spadkowymi. W razie dziedziczenia ustawowego zalicza³o siê na schedê spadkobiercy to, co za
¿ycia spadkodawcy bezp³atnie od niego otrzyma³, chyba ¿e chodzi³o o zwyk³e
darowizny; w razie dziedziczenia testamentowego nale¿a³o dokonaæ takiego
36
37
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Ibidem,
Ibidem,

§473, §474, §475.
§476.
§477.
§462.
§479.
§480.

Prawo do dziedziczenia w pañstwach socjalistycznych...

301

zaliczenia, je¿eli tak poleci³ spadkodawca lub je¿eli przez zaniechanie tego
zaliczenia spadkobierca obdarowany by³by nies³usznie uprzywilejowany na
niekorzyæ spadkobiercy uprawnionego do zachowku;
2) przy dziale spadku uwzglêdnia³o siê mo¿liwoci celowego wykorzystania rzeczy zgodnie z interesem spo³ecznym. W tym celu poszczególne rzeczy
nale¿¹ce do spadku lub ca³¹ masê spadkow¹ móg³ przej¹æ jeden spadkobierca. Prawa spadkowe pozosta³ych spadkobierców by³y w takim przypadku
zaspokajane albo w pieni¹dzach albo z pozosta³ej czêci spadku, z uwzglêdnieniem d³ugów przejêtych przez poszczególnych spadkobierców;
3) je¿eli zgodnie z dzia³em spadku spadkobiercy mieli odpowiadaæ za
d³ugi inaczej ni¿ proporcjonalnie do swoich udzia³ów albo je¿eli dzia³ mia³
w inny sposób dotyczyæ praw wierzycieli, rozliczenie d³ugów w ramach dzia³u
spadku mog³o nast¹piæ tylko za zgod¹ wierzycieli.42
Dzia³ pi¹ty czêci siódmej kodeksu przewidywa³ natomiast ochronê
uprawnionego spadkobiercy. Je¿eli po przeprowadzeniu postêpowania spadkowego okaza³o siê, ¿e uprawnionym spadkobierc¹ jest kto inny, osoba, która
naby³a spadek, obowi¹zana by³a wydaæ uprawnionemu spadkobiercy zgodnie
z przepisami o korzyci maj¹tkowej uzyskanej bez podstawy prawnej mienie,
które posiada³a ze spadku, aby nie odnosiæ korzyci maj¹tkowej kosztem
uprawnionego spadkobiercy. Z kolei osoba, która naby³a spadek, lecz spadkobierc¹ nie by³a, mia³a prawo ¿¹daæ, by uprawniony spadkobierca zwróci³ jej
nak³ady, jakie wy³o¿y³a na maj¹tek spadkowy; nale¿a³y siê jej równie¿ po¿ytki ze spadku. Je¿eli jednak osoba ta wiedzia³a lub mog³a by³a wiedzieæ, ¿e
uprawnionym spadkobierc¹ jest kto inny, mia³a prawo tylko do zwrotu niezbêdnych nak³adów i obowi¹zana by³a wydaæ uprawnionemu spadkobiercy
oprócz spadku równie¿ jego po¿ytki.43
Sytuacja dotycz¹ca likwidacji w³asnoci prywatnej dotknê³a tak¿e
wschodni¹ czêæ Niemiec. Dopiero co powsta³e po II wojnie wiatowej partie
polityczne nie mia³y szans swobodnie spieraæ siê co do przysz³oci kraju.
Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ by³o dla nich ustosunkowanie siê do zamiarów kierownictwa radzieckiej strefy okupacyjnej, d¹¿¹cego poprzez zmiany systemu
gospodarczego, ujednolicenie ¿ycia politycznego oraz zmanipulowane wybory
do ca³kowitego przejêcia w³adzy przez partiê komunistyczn¹ Niemiec i stworzenia tym samym kolejnego zale¿nego od siebie pañstwa.44
Przyczyn¹ pierwszej konfrontacji partii politycznych i w³adz SMAD45
sta³a siê reforma rolna. Temat ten, bêd¹cy przedmiotem specjalnej odezwy
partii komunistycznej z 8 wrzenia 1945 r., by³ uzasadniony spo³ecznie.
6 tysiêcy w³acicieli du¿ych gospodarstw dysponowa³o pó³tora razy wiêkszym
area³em ani¿eli 300 tysiêcy pozosta³ych rolników. Naturaln¹ kolej¹ rzeczy
musia³o w tej sytuacji dojæ do sporów ideologicznych. Wed³ug s³ów Grotewohla z 14 wrzenia 1945 r., reforma taka musia³a zarazem zlikwidowaæ
42
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wp³yw junkrów na losy Niemiec, bêd¹cych przez stulecia nosicielami reakcji
i wrogami pokojowego rozwoju kraju.46
Poparcie dla reformy rolnej, zrozumia³e ze strony partii komunistycznej
i SPD, nie by³o tak oczywiste dla pozosta³ych partii, które w swoim stanowisku stwierdzi³y, ¿e ewentualna reforma musia³aby zostaæ wprowadzona legalnie, to jest za odszkodowaniem i tylko w granicach odpowiadaj¹cych
lokalnym warunkom gospodarowania. Brak rekompensat publicznie by³
okrelany przez cz³onków CDU jako z³amania prawa.47
Sposób przeprowadzenia parcelacji pog³êbi³ sygnalizowane w¹tpliwoci.
Dokonany pomiêdzy 3 i 12 wrzenia 1945 r. proces podzia³u gospodarstw
wiêkszych ni¿ stuhektarowe  bez uwzglêdniania potrzeb zaplecza technicznego oraz mo¿liwoci wydajnej i op³acalnej produkcji  stworzy³ co prawda
210 tysiêcy nowych od piêciohektarowych do dwudziestohektarowych parceli
i nowe miejsca pracy. Wykluczy³ zarazem szansê na ich d³ugotrwa³y i przemylany rozwój.48 Taki sposób pojmowania rozwoju systemu gospodarczego
zosta³ zreszt¹ wyra¿ony w konstytucji Niemieckiej Republiki Demokratycznej z 1949 r., w której w art. 22 przewidziano ochronê w³asnoci prywatnej,
lecz ochrona ta w art. 24 sta³a w sprzecznoci z zapisem o podziale bez
odszkodowania parceli rolnych wiêkszych ni¿ 100 ha.49
Nacjonalizacji zak³adów dokonano natomiast przez zatwierdzenie przez
SMAD pomys³u partii komunistycznej w dniu 2 marca 1946 r. przeprowadzenia w Saksonii referendum. Mia³o ono dotyczyæ zgody na upañstwowienie
zak³adów, których w³aciciele byli cz³onkami NSDAP lub te¿ dopucili siê
przestêpstw wojennych b¹d uciekli przed napieraj¹c¹ Armi¹ Czerwon¹.
Wybór Saksonii nie by³ przypadkowy. W tym regionie znajdowa³o siê
4800 zak³adów przemys³owych z ogólnej liczby 7000 dla ca³ego sektora. Apele kaisera o rozpatrywanie takiej nacjonalizacji tylko jako sprawy ogólnoniemieckiej pozosta³y bez echa. Plebiscyt zorganizowano 30 czerwca 1946 r.
Przy dziewiêædziesiêciotrzyprocentowej frekwencji 77% g³osuj¹cych popar³o
pomys³ upañstwowienia. By³o to ostatnie referendum w tej sprawie. Do 1950 r.,
ju¿ bez organizacji referendów, znacjonalizowano 4750 zak³adów produkcyjnych.50
Ze zmianami przeprowadzanymi w strukturze w³asnoci prywatnej na
terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej nie posz³y jednak w parze
zmiany w zakresie prawa spadkowego na wzór uregulowañ ZSRR. Nale¿y

45 Radziecka Administracja Wojskowa w Niemczech (Sowjetische Militäradministration
in Deutschland)  powo³ana do ¿ycia ju¿ 6 czerwca 1945 r. pod dowództwem marsza³ka
Georgija ¯ukowa. Jej zadaniem by³o miêdzy innymi tak zwane promowanie po¿¹danych
przez siebie tendencji rozwojowych  ibidem, s. 4647.
46 Ibidem, s. 5657.
47 Ibidem, s. 57.
48 Ibidem, s. 58.
49 Ibidem, s. 8181.
50 Ibidem, s. 5859.
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bowiem zdaæ sobie sprawê, ¿e a¿ do 1 stycznia 1976 r. na terenie NRD
obowi¹zywa³ kodeks cywilny BGB z 1896 r.51
Ksiêga prawa cywilnego, Zivilgesetzbuch (ZGB) regulowa³a prawo spadkowe w czêci VI w doæ obszerny sposób (w paragrafach 362427). Kodeks
przewidywa³ zarówno dziedziczenie testamentowe, jak i ustawowe. Przewidziano w nim trzy grupy spadkobierców ustawowych:
1) wspó³ma³¿onek oraz dzieci spadkodawcy, którzy dziedziczyli w czêciach równych. Wspó³ma³¿onek dziedziczy³ jednak co najmniej 1/4 masy
spadkowej oraz przedmioty nale¿¹ce do wspólnego gospodarstwa domowego.
W przypadku nie¿yj¹cych dzieci, dziedziczyli ich zstêpni, a w przypadku
ma³¿eñstw bezdzietnych  ca³y spadek przypada³ wspó³ma³¿onkowi;
2) rodzice spadkodawcy oraz ich potomkowie w czêciach równych.
W przypadku braku którego z rodziców, spadek przypada³ w ca³oci rodzicowi pozostaj¹cemu przy ¿yciu;
3) dziadkowie oraz ich potomkowie w równych czêciach. W przypadku
braku którego z dziadków, spadek przypada³ w ca³oci dziadkowi pozostaj¹cemu przy ¿yciu. Jeli jedna z par dziadków nie do¿y³a otwarcia spadku,
dziedziczyli ich potomkowie w czêciach równych. Jeli zmarli dziadkowie
nie pozostawili ¿adnych potomków, ca³y spadek by³ dziedziczony przez pozosta³¹ przy ¿yciu parê dziadków.52
W kodeksie wprowadzono równie¿ mo¿liwoæ dziedziczenia przez nasciturusa53, organizacjê, zak³ad pracy lub pañstwo54, które  zgodnie z domniemaniem przyjêtym w §369 (3)  przyjmowa³o spadek z dobrodziejstwem
inwentarza, a wszelkie obci¹¿enia i zobowi¹zania zwi¹zane z dzia³kami i budynkami dziedziczonymi przez pañstwo wygasa³y.
Dziedziczenie testamentowe zosta³o zagwarantowane w paragrafach
370382. Spadkodawca móg³ rozporz¹dziæ swoim maj¹tkiem na wypadek
mierci pod warunkiem, ¿e zrobi³ to osobicie, by³ pe³noletni i posiada³ pe³n¹
zdolnoæ do czynnoci prawnych.55

51 Prawo spadkowe w nowych bundeslandach, <www.bmj.bund.de/media/archive/
205.pdf>; sytuacja ta powoduje koniecznoæ zastosowania nadzwyczaj skomplikowanych
rozwi¹zañ w sprawach, które mia³y miejsce w NRD przed 3 padziernika 1990 r., to znaczy do dnia zjednoczenia Niemiec. Dla spadkodawców z NRD istnia³y bowiem liczne obostrzenia, chocia¿by w zakresie powo³ywania spadkobierców z czêci zachodniej Niemiec.
Powstaje zatem pytanie, czy istnieje mo¿liwoæ zakwestionowania takiego spadkobrania
wiedz¹c, ¿e w 1976r. BGB zosta³o zast¹pione ZGB  kodeksem, w którym wiele terminów
uleg³o skróceniu. W ka¿dym przypadku, czy to w przypadku ustalenia, ¿e obowi¹zywa³
BGB, czy ZGB, nale¿y indywidualnie rozpatrzyæ sprawê, czy jest powód do takiego zakwestionowania i czy podzia³ Niemiec jest szczególn¹ przes³ank¹ przerwania biegu terminu w
rozumieniu §2078 ust. 2 BGB, czy §477 ust. 1 pkt 4 ZGB. Jest to jednak temat na odrêbne
opracowanie.
52 Ksiêga prawa cywilnego, Zivilgesetzbuch (ZGB), <www.verfassungen.de/de/ddr/zivilbesetzbuch72.htm>, §365  §368.
53 Ibidem, §363 (2).
54 Ibidem, §363 (3), §369 (1).
55 Ibidem, §370 (1) i (2).
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Wprowadzono jednak ograniczenia testowania pod rygorem stwierdzenia
niewa¿noci dyspozycji testamentowych, które naruszaj¹ zawarte w uregulowaniach prawnych zakazy lub s¹ niezgodne z podstawami moralnoci socjalistycznej.56
Spadkobierca by³ uprawniony do zakwestionowania testamentu jeli
spadkodawca sporz¹dzaj¹c testament dzia³a³ w b³êdzie, b¹d te¿ jeli sporz¹dzenie testamentu by³o wynikiem oszustwa lub groby skierowanej przeciwko spadkodawcy. Sprawê tak¹ nale¿a³o wnieæ w terminie jednego roku licz¹c od dnia, w którym spadkobierca dowiedzia³ siê o przyczynie umo¿liwiaj¹cej zakwestionowanie testamentu lub najpóniej w terminie 10 lat od
otwarcia spadku.57
Kodeks wprowadzi³ równie¿ domniemanie, z którego wynika³o, i¿
w przypadku braku okrelenia poszczególnych udzia³ów spadkobierców, dziedziczyli oni w czêciach równych.58
Istnia³a równie¿ instytucja podstawienia, polegaj¹ca na ustanowieniu
w testamencie innego spadkobiercy na wypadek mierci którego z wczeniej
wskazanych spadkobierców, jego odmowy przyjêcia spadku lub stwierdzenia,
¿e jest on niegodny dziedziczenia.59
W prawie spadkowym NRD przewidziano nastêpuj¹ce rodzaje testamentów:
1) testament notarialny  sporz¹dzony w obecnoci notariusza w pañstwowym biurze notarialnym w ten sposób, ¿e spadkodawca og³asza³ swoj¹
ostatni¹ wolê ustnie lub pisemnie, a notariusz sporz¹dza³ protokó³; wobec
takiego testamentu oczywicie istnia³ wymóg przechowywania w pañstwowym urzêdzie notarialnym;
2) testament w³asnorêczny  sporz¹dzony przez spadkodawcê w³asnorêcznie oraz w³asnorêcznie podpisany z uwzglêdnieniem miejsca oraz daty
jego sporz¹dzenia; taki testament móg³ (lecz nie musia³) byæ przechowywany
w pañstwowym biurze notarialnym;
3) testament szczególny  sporz¹dzany w przypadku wyst¹pienia szczególnych okolicznoci, który dla swej wa¿noci wymaga³ podpisu dwóch
wiadków, szczegó³owego opisu tych¿e okolicznoci oraz potwierdzenia jego
treci przez samego spadkodawcê. Wobec tego testamentu istnia³ wymóg
natychmiastowego z³o¿enia go do pañstwowego biura notarialnego. wiadkiem jednak nie móg³ byæ spadkobierca b¹d te¿ osoba, której wspó³ma³¿onek lub jego wstêpny b¹d zstêpny, którzy uzyskaliby korzyæ z którejkolwiek dyspozycji testamentowej. Testament taki traci³ status testamentu
szczególnego, je¿eli testator nadal ¿y³ po up³ywie trzech miesiêcy od jego
sporz¹dzenia. Termin ten jednak ulega³ zawieszeniu tak d³ugo, jak spadkodawca nie posiada³ mo¿liwoci sporz¹dzenia testamentu w³asnorêcznego lub
notarialnego.60
56
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Spadkodawca by³ uprawniony do odwo³ania swojego testamentu b¹d
te¿ jego poszczególnych dyspozycji w ka¿dym czasie poprzez sporz¹dzenie
nowego, póniejszego testamentu b¹d te¿ odebranie testamentu z pañstwowego urzêdu notarialnego. Z kolei zniszczenie lub zmiana testamentu w³asnorêcznego by³o uwa¿ane za zmianê swoich dyspozycji testamentowych.61
Szczególn¹ form¹ testamentu przewidzianego w kodeksie cywilnym
NRD by³ testament wspólny, który móg³ byæ sporz¹dzony wy³¹cznie przez
wspó³ma³¿onków. W testamencie tym ka¿dy ze wspó³ma³¿onków móg³ ustanowiæ siebie spadkobierc¹, a nastêpnie ustanowiæ kolejnych spadkobierców
po mierci ich obojga. Wspó³ma³¿onkowie mogli w takim testamencie przyznawaæ zapisy, polecenia, decydowaæ o dziale spadku, ustanawiaæ spadkobierców zastêpczych oraz ustaliæ wykonawcê testamentu.62
Testament wspólny móg³ byæ sporz¹dzony w formie testamentu notarialnego lub w³asnorêcznego, sporz¹dzonego przez jednego z nich oraz wspólnie
podpisanego przez obu wspó³ma³¿onków.63
Testament taki móg³ byæ w ka¿dej chwili odwo³any przez obojga ma³¿onków, jak równie¿ przez jednego z nich; w tym ostatnim przypadku by³o to
jednak mo¿liwe jedynie przez z³o¿enie stosownego owiadczenia przed notariuszem. W ka¿dym z tych dwóch przypadków testament taki by³ traktowany wówczas jako uniewa¿niony; dzia³o siê tak równie¿ w przypadku uniewa¿nienia ma³¿eñstwa b¹d rozwodu.64
Po mierci jednego z ma³¿onków, pozosta³y przy ¿yciu ma³¿onek móg³
odwo³aæ swoje dyspozycje testamentowe w obecnoci notariusza, jednak tylko z jednoczesnym odrzuceniem przyjêtego spadku po zmar³ym wspó³ma³¿onku. W takim przypadku pozostaj¹cemu przy ¿yciu wspó³ma³¿onkowi pozostawa³o roszczenie z tytu³u zachowku. Po mierci jednego ze
wspó³ma³¿onków oraz po przyjêciu spadku by³o równie¿ mo¿liwe anulowanie
testamentu wspólnego przez pozostaj¹cego przy ¿yciu wspó³ma³¿onka je¿eli
wyda³ on spadkobiercom ustawowym lub te¿ ich nastêpcom prawnym tê
czêæ spadku, która przewy¿sza³a jego czêæ ustawow¹ b¹d te¿ jeli oni
zrzekli siê swojej czêci spadku, przypadaj¹cej ustawowo. Anulowanie testamentu powodowa³o takie skutki prawne, i¿ wspó³ma³¿onek pozostaj¹cy przy
¿yciu nie by³ ju¿ zwi¹zany jego dyspozycjami.65
Otwarcie testamentu, jak i ca³e postêpowanie spadkowe prowadzone by³o
przez pañstwowy urz¹d notarialny. Urz¹d ten wydawa³ tak zwane wiadectwa
dziedziczenia (Erbschein), wobec których istnia³o domniemanie, i¿ osoby
w nim wskazane s¹ spadkobiercami oraz tym samym, ¿e s¹ uprawnione do
dziedziczenia. Osoba, która zna³a niepoprawnoæ tego wiadectwa w czasie
nabycia spadku, czy te¿ wiadczenia, nie mog³a siê na nie powo³ywaæ.66
61
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Pañstwowe urzêdy notarialne by³y jedynymi urzêdami, które przeprowadza³y postêpowanie spadkowe, dzia³ spadku w przypadku braku porozumienia spadkobierców co do dzia³u ca³oci, jak i czêci spadku, jak równie¿
prowadzi³y mediacje, maj¹ce na celu osi¹gniêcie porozumienia miêdzy spadkobiercami. W kodeksie nie przewidziano jednak mo¿liwoci odwo³ania siê
od decyzji pañstwowego biura notarialnego  orzeczenie pañstwowego biura
notarialnego koñczy³o postêpowanie w sprawie i stawa³o siê prawomocne.67
Rozdzia³ IV czêci VI ZGB wprowadzi³ uregulowania dotycz¹ce zachowku. Uprawnionymi osobami do dochodzenia swoich roszczeñ pieniê¿nych
w zakresie zachowku byli: wspó³ma³¿onek spadkodawcy, a tak¿e jego dzieci,
wnukowie i rodzice pod warunkiem, ¿e w chwili otwarcia spadku by³y to
osoby, wobec których spadkodawca mia³ obowi¹zek alimentacyjny.68
Zachowek stanowi³ roszczenie pieniê¿ne w wysokoci 2/3 wartoci tej
czêci spadku, któr¹ osoba uprawniona dziedziczy³aby na podstawie ustawy.
Przy obliczeniu jego wysokoci bra³o siê pod uwagê wartoæ spadku w chwili
jego otwarcia. Termin do dochodzenia roszczeñ z tytu³u zachowku wynosi³
2 lata od dnia, w którym uprawniony dowiedzia³ siê o spadku, jednak¿e nie
wiêcej ni¿ 10 lat od otwarcia spadku.69
Jeli uprawniony do zachowku otrzyma³ mniej ni¿ 2/3 wartoci spadku,
która przypad³aby mu z mocy ustawy, mia³ prawo ¿¹daæ od pozosta³ych
spadkobierców stosownego wyrównania. Tak¿e je¿eli uprawniony otrzyma³
czêæ spadku, która nie by³a wy¿sza od wartoci zachowku i jednoczenie
zosta³ on obci¹¿ony zapisami lub poleceniami, wówczas traktowane by³y one
jako nieskuteczne wobec uprawnionego. Z kolei jeli wartoæ przyznanej
uprawnionemu czêci spadku by³a wy¿sza ni¿ wartoæ zachowku, wówczas
móg³ on przyj¹æ przyznan¹ mu w ten sposób czêæ spadku wraz ze zobowi¹zaniami lub odmówiæ przyznanej mu czêci spadku i za¿¹daæ zachowka
w pe³nej wysokoci.70
Kodeks regulowa³ równie¿ kwestiê przyjêcia i odrzucenia spadku
 wprowadzono tu doæ krótki termin 2 miesiêcy, w którym spadkobierca
móg³ z³o¿yæ owiadczenie o odrzuceniu spadku w pañstwowym urzêdzie notarialnym. Jedynie spadkobiercy, którzy zamieszkiwali poza granicami NRD
korzystali z d³u¿szego, szeciomiesiêcznego terminu w tym zakresie. Odrzucenie spadku mia³o cechy dziedzicznoci; przechodzi³o zatem na spadkobierców ustawowych osoby zrzekaj¹cej siê spadku.71
Przyjêcie spadku wi¹za³o siê natomiast z przyjêciem odpowiedzialnoci
za zobowi¹zania spadkowe. Kodeks ustala³ kolejnoæ tych zobowi¹zañ, która
wygl¹da³a nastêpuj¹co:
1) koszty pogrzebu;
2) koszty postêpowania spadkowego;
67
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3) zobowi¹zania finansowe spadkodawcy ³¹cznie z wydatkami zwi¹zanymi z opiek¹ nad spadkodawc¹;
4) roszczenia odszkodowawcze wynikaj¹ce z prawa rodzinnego;
5) roszczenia wynikaj¹ce z zachowka;
6) zapisy oraz nak³ady.72
Zgodnie z regulacjami ZGB jeli istnia³a wieloæ spadkobierców, byli oni
traktowani jako d³u¿nicy solidarni. Za wspólne zobowi¹zania spadkowe odpowiadali proporcjonalnie do wysokoci swoich udzia³ów spadkowych. Jednak d³ugi spadkowe oraz zobowi¹zania, które mia³y byæ spe³nione przez
jednego, okrelonego spadkobiercê, musia³y byæ spe³nione jedynie przez tê
wskazan¹ osobê.73
ZGB wprowadza³ równie¿ instytucjê niegodnoci dziedziczenia. Ka¿dy,
kto w ci¹gu 6 miesiêcy, lecz nie póniej ni¿ w ci¹gu 4 lat od otwarcia spadku
dowiedzia³ siê o istnieniu przes³anki uzasadniaj¹cej stwierdzenie niegodnoci dziedziczenia przez któregokolwiek ze spadkobierców, móg³ wnieæ tak¹
sprawê do s¹du. Niegodnym dziedziczenia mog³a byæ osoba, która:
1) dopuci³a siê zabójstwa lub usi³owania zabójstwa spadkodawcy b¹d
jego wspó³ma³¿onka lub dzieci;
2) wprowadzi³a w b³¹d lub stosowa³a wobec spadkodawcy groby karalne, co skutkowa³o sporz¹dzeniem, zmian¹ lub odwo³aniem testamentu b¹d
te¿ osoba, która uniemo¿liwi³a spadkodawcy sporz¹dzenie testamentu, sfa³szowa³a go, zniekszta³ci³a lub zniszczy³a;
3) nie dope³nia³a wobec spadkodawcy swoich obowi¹zków alimentacyjnych.74
W przypadku stwierdzenia przez s¹d niegodnoci dziedziczenia uznawa³o siê, ¿e do takiego dziedziczenia nie dosz³o. W takim przypadku na miejsce
spadkobiercy niegodnego dziedziczenia wchodzili spadkobiercy, którzy dziedziczyliby, gdyby osoba niegodna dziedziczenia nie do¿y³a otwarcia spadku.75
ZGB przewidywa³o jednak równie¿ instytucjê przebaczenia. Nie mog³o
dojæ do stwierdzenia niegodnoci dziedziczenia jeli osoba uwa¿ana za niegodn¹ potrafi³a udowodniæ, ¿e spadkodawca przebaczy³ jej takie niegodziwe
postêpowanie.76
Zmiany polityczne i ustawodawcze, dokonywane w tym czasie w NRD
by³y wynikiem nacisku ZSRR. Ich kulminacj¹ by³o znowelizowanie konstytucji NRD 7 padziernika 1974 r. Wbrew pozorom nie dokonano jedynie kosmetycznych zmian, usuwaj¹c ze wstêpnych artyku³ów s³owo socjalizm, które
 w przeciwieñstwie do ¿yczeñ ZSRR  oznacza³o tam koniec, a nie pewien
etap w rozwoju spo³ecznym. Najlepiej pokazuje to nowe brzmienie art. 6,
w którym stwierdzono, ¿e NRD by³a po³¹czona na zawsze i nierozerwalnie ze
72
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Zwi¹zkiem Radzieckim i stanowi³a niepodzieln¹ czêæ sk³adow¹ socjalistycznej wspólnoty pañstw.77 Równoleg³¹ podstaw¹ dla wszelkich dzia³añ podejmowanych w tamtym czasie w NRD sta³ siê równie¿ uk³ad o przyjani
z ZSRR, podpisany przez Bre¿niewa i Honeckera 7 padziernika 1975 r.
Zgodnie z jego postanowieniami braterski zwi¹zek oparty na fundamencie
marksizmu-leninizmu mia³ doprowadziæ do osi¹gniêcia socjalizmu i komunizmu. W zwi¹zku z powy¿szym, potwierdzaj¹c w art. 1 zasadê nieingerencji
w sprawy wewnêtrzne partnerów, w art. 3 owiadcza³y, ¿e by³y gotowe podj¹æ
wszelkie niezbêdne rodki do obrony i ochrony zdobyczy socjalizmu. Mo¿na
by³o zatem przyj¹æ, ¿e doktryna Bre¿niewa znalaz³a swoj¹ legitymacjê w porozumieniach miêdzynarodowych.78
W Polsce rozwój wydarzeñ w koñcowym okresie wojny dramatycznie
wp³yn¹³ na losy narodu. Decyzje Wielkiej Trójki sprawi³y, ¿e o losach pañstwa polskiego w nastêpnym pó³wieczu decydowaæ mia³ Zwi¹zek Radziecki.
Jego przywódcy, nie rezygnuj¹c z planu przekszta³cenia Polski w republikê
radzieck¹, doranie przygotowali model pañstwa satelickiego z uzale¿nionymi od Kremla w³adzami.79
Ciekawy jednak pozostaje fakt, i¿ powstanie dekretu z 8 padziernika
1946 r., obowi¹zuj¹cego jako prawo spadkowe (Dz. U. z 1946r. Nr 60, poz. 328),
by³o efektem wznowienia prac Komisji Kodyfikacyjnej jeszcze II Rzeczpospolitej. Dlatego te¿  podobnie jak inne dekrety unifikuj¹ce prawo cywilne
bezporednio po II wojnie wiatowej  równie¿ dekret o prawie spadkowym
po prze³omie politycznym 1948 r. poddany zosta³ krytyce nie tyle z punktu
widzenia prawnego, co politycznego, jako akt prawny o bur¿uazyjnej ideologii i bur¿uazyjnych treciach.80
Je¿eli chodzi o prawo spadkowe, to w szczególnoci nie realizuje ono
dostatecznie zasady socjalistycznej, wed³ug której nabycie dóbr maj¹tkowych, je¿eli nie wynika z w³asnej pracy, powinno byæ oparte na zupe³nie
wyj¹tkowych przes³ankach. Kr¹g osób powo³anych do dziedziczenia z ustawy
jest zbyt szeroki  pisa³ najbardziej aktywny we wprowadzaniu radzieckich
wzorów do polskiej cywilistyki Seweryn Szer. Konkretyzuj¹c zarzuty podnoszono, ¿e udzia³ spadkowy ma³¿onka dziedzicz¹cego z ustawy w zbiegu ze
zstêpnymi spadkodawcy jest zbyt ma³y, co by³o chyba zarzutem s³usznym.
Pod wp³ywem wzorów radzieckich pojawi³y siê postulaty ograniczenia swobody sporz¹dzania testamentów oraz wy³¹czenia zstêpnych rodzeñstwa
z krêgu spadkobierców ustawowych. Proponowano zast¹pienie zachowku
pieniê¿nego systemem rezerwy.81
Dekret o prawie spadkowym by³ obszernym aktem prawnym, licz¹cym
174 artyku³y. Spadek (art. 1 § 1) to ogó³ praw i obowi¹zków zmar³ego, przy
czym nale¿y przez to rozumieæ prawa i obowi¹zki prywatnoprawne  cywil77
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ne. Dziedziczne i w zasadzie nale¿¹ce do spadku by³y prawa i obowi¹zki
maj¹tkowe. Dekret o prawie spadkowym wprowadza³ nastêpuj¹ce zasady
zunifikowanego prawa:
1) dziedziczyæ mo¿na tylko na podstawie dwóch tytu³ów: ustawy oraz
testamentu. Wykluczono natomiast umowê dziedziczenia znan¹ przedwojennemu prawu dzielnicowemu (ABGB, BGB oraz kodeks napoleoñski  ten
ostatni pod inn¹ nazw¹);
2) w porównaniu do stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w poszczególnych
dzielnicach przed II wojn¹ wiatow¹ znacznie ograniczono kr¹g spadkobierców ustawowych, do których zaliczony by³ ma³¿onek, a tytu³u pokrewieñstwa: zstêpni  bez ograniczenia, w linii wstêpnej  tylko rodzice, a w linii
bocznej  rodzeñstwo i jego zstêpni, nadto osoby przysposobione przez spadkodawcê. W przypadku braku ma³¿onka i krewnych powo³anych do spadku
dziedziczy³a z ustawy gmina, a potem (od 1950 r.)  Skarb Pañstwa (art. 27).
Ograniczenie spadkobierców ustawowych w prawie polskim nawet w przybli¿eniu nie posz³o tak daleko jak w prawie radzieckim;
3) zasada swobody testowania zosta³a przeprowadzona niemal bez ograniczeñ;
4) konstrukcja zachowku zosta³a przyjêta dla ochrony interesów najbli¿szych cz³onków rodziny. Ma³¿onek, zstêpni spadkodawcy oraz jego rodzice,
je¿eli osoby te dziedziczy³yby po nim w braku testamentu, stanowili tak
zwanych spadkobierców koniecznych. Spadkobiercy konieczni w wypadku
pozbawienia ich przypadaj¹cej im z ustawy czêci spadku mieli prawo do
zachowku, który wynosi³ po³owê wartoci tego, co otrzymaliby, gdyby dziedziczyli z ustawy. Istot¹ zachowku by³o, i¿ spadkobierca konieczny nie otrzymywa³ udzia³u w spadku, lecz s³u¿y³o mu roszczenie od spadkobierców powo³anych do spadku o wyp³acenie sumy pieniê¿nej stanowi¹cej jego zachowek,
a wiêc uzyskiwa³ wierzytelnoæ, a nie czêæ spadku.82
Z chwil¹ mierci spadkodawcy nastêpowa³o otwarcie spadku. W momencie otwarcia spadku spadkobierca nabywa³ spadek z mocy samego prawa,
jednak¿e nabycie nie od razu by³o skuteczne, lecz dopiero wówczas, gdy
spadkobierca uzyska³ s¹dowe stwierdzenie nabycia praw do spadku (art. 69
i nastêpne dekretu o postêpowaniu spadkowym). Stwierdzenie takie mia³o
charakter o tyle abstrakcyjny, ¿e zawiera³o jedynie ustalenie, do jakiej czêci
(wyra¿onej u³amkiem) spadku mia³ prawo dany spadkobierca, natomiast nie
zawiera³o ¿adnych ustaleñ rzeczowych. Dopiero nastêpnym etapem postêpowania móg³ byæ dzia³ spadku, który polega³ na podziale miêdzy spadkobierców konkretnych rzeczy, wierzytelnoci, d³ugów, etc. masy spadkowej. Dzia³
spadku móg³ byæ dokonany w drodze pozas¹dowej umowy spadkobierców lub
w postêpowaniu s¹dowym.83
Instytucj¹, która mia³a umo¿liwiæ spadkodawcy uporz¹dkowanie sytuacji
na wypadek mierci w konkretnej rodzinie, by³ testament. Prawo spadkowe
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wychodzi³o z zasady wolnoci (swobody) testowania: spadkodawca móg³ w zasadzie zamieciæ w testamencie niemal dowolne rozporz¹dzenia swoim maj¹tkiem (art. 29).84
Konstytucja PRL w art. 12 deklarowa³a, i¿: uznaje i ochrania na podstawie obowi¹zuj¹cych ustaw indywidualn¹ w³asnoæ i prawo dziedziczenia ziemi, budynków i innych rodków produkcji nale¿¹cych do ch³opów, rzemielników i cha³upników. Owo odes³anie do obowi¹zuj¹cych ustaw nie pierwszy
raz stwarza³o praktycznie dowolne mo¿liwoci ograniczania prawa dziedziczenia. Nadto cytowany przepis deklarowa³ tak niejasn¹ ochronê tylko dla
wymienionych trzech grup spo³ecznych, a wiêc inni  nawet robotnicy i tolerowani w systemie inteligenci pracuj¹cy, o kapitalistach i ku³akach nie
wspominaj¹c  nawet tak enigmatycznie zarysowanej ochrony dziedziczenia
nie mieli. Wynika³o to z negatywnego stosunku komunistycznego ustawodawcy do w³asnoci indywidualnej (o której mowa w art. 12 Konstytucji) jako
do tego typu w³asnoci, który jeszcze istnieje w okresie tak zwanej budowy
socjalizmu, ale który programowo ma byæ ograniczany, wypierany i likwidowany, wzglêdnie zastêpowany przez w³asnoæ spo³eczn¹ w postaci w³asnoci
spó³dzielczej.85
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Z. Landau, op. cit., s. 193200.

Prawo do dziedziczenia w pañstwach socjalistycznych...

311

W art. 13 natomiast Konstytucja: porêcza ca³kowit¹ ochronê oraz prawo
dziedziczenia w³asnoci osobistej, co dawa³o zupe³nie inn¹ intensywnoæ
ochrony prawa dziedziczenia. Wed³ug koncepcji ideologów komunizmu, w³asnoæ osobista by³a jedyn¹ form¹ w³asnoci, która mia³a byæ tolerowana
w ca³kowicie zbudowanym ustroju socjalistycznym. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ¿aden z dwu cytowanych przepisów Konstytucji, deklaruj¹c prawo dziedziczenia, nie przes¹dza³ form dziedziczenia (ustawowe czy testamentowe), ewentualnych ograniczeñ wartoci i wielu wa¿nych, niekiedy wrêcz zasadniczych
kwestii; wzmianka z art. 12 o ochronie: na podstawie obowi¹zuj¹cych
ustaw wrêcz by³a zapowiedzi¹ mo¿liwych ograniczeñ. W nauce wskazywano
nawet, ¿e powa¿ne konsekwencje ograniczaj¹ce prawo dziedziczenia wynika³y z art. 14 ust. 3 Konstytucji, który stanowi³, ¿e PRL: wprowadza w ¿ycie
zasadê: «od ka¿dego wed³ug jego zdolnoci, ka¿demu wed³ug jego pracy».
Z cytowanej normy konstytucyjnej mia³o bowiem  wywodzono  wynikaæ, ¿e
przepisy prawa spadkowego nale¿y ukszta³towaæ w taki sposób, aby nabywanie dóbr maj¹tkowych nieoparte na pracy by³o mo¿liwe tylko w razie istnienia innych wystarczaj¹co uzasadniaj¹cych takie nabycie przes³anek. Tym
samym w³anie z normy art. 14 ust. 3 Konstytucji wywodzono wskazane
ograniczenia zarówno krêgu osób powo³anych do dziedziczenia z mocy ustawy, jak te¿ wprowadzenia ograniczeñ swobody testowania.86
Art. 66 ust. 1 Konstytucji stwarza³ równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn
tak¿e w sferze prawa spadkowego, art. 67 za dawa³ takie¿ równe prawa
spadkobrania dziecku urodzonemu poza ma³¿eñstwem.87
Krytyka prawa spadkowego z 1946 r. dokonywana z pozycji ideologicznopolitycznych, posz³a tak daleko, ¿e stawiano pytanie: czy dekret o prawie
spadkowym z 1946 r. nie stanowi powa¿niejszej przeszkody w budowie podstaw socjalizmu, czy nie stanowi czynnika mog¹cego przyczyniæ siê do odradzania siê w³asnoci kapitalistycznej i chocia¿ powa¿ni cywilici udzielali
odpowiedzi negatywnej, wywodzili, ¿e dekret z 1946 r. jednak spe³nia
 chocia¿ niedoskonale  funkcje socjalistycznego prawa spadkowego, to
jednak samo stawianie takich pytañ obrazuje negatywny stosunek do prawa
o bur¿uazyjnych nalecia³ociach.88
Uwagi te uwzglêdni³a doæ mia³o Komisja Kodyfikacyjna po 1956 r.
Zmiany w zakresie prawa spadkowego mia³y bowiem dotyczyæ ograniczenia
swobody rozporz¹dzania na wypadek mierci, ograniczenia krêgu spadkobierców ustawowych oraz ograniczenia odpowiedzialnoci za d³ugi spadkowe.89
W tym czasie dostrze¿ono i w pimiennictwie podniesiono negatywne zjawiska na wsi, polegaj¹ce na postêpuj¹cym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych
w wyniku dzia³ów spadku oraz nadmierne obci¹¿enie tych gospodarstw sp³atami spadkowymi. W zwi¹zku z tym ustaw¹ z 18 czerwca 1959 r. (Dz.U. Nr 36,
86
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A. Lityñski, Historia prawa Polski Ludowej, s. 212213.
Ibidem, s. 213.
Ibidem.
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poz. 227) podjêto doran¹ interwencjê w postaci zawieszenia niektórych
sp³at spadkowych. S¹d Najwy¿szy za wskazywa³ na kierunki przeciwdzia³ania tym zjawiskom w ramach obowi¹zuj¹cego wówczas prawa spadkowego.
Wyniki spisu z 1960 r. potwierdzi³y z³y i ci¹gle pogarszaj¹cy siê obraz struktury agrarnej.90
W tej sytuacji Komisja Kodyfikacyjna w toku prac nad projektem kodeksu cywilnego podjê³a próbê rozwi¹zania problemu od strony prawnej. Do
projektu kodeksu z 1961r. wprowadzono przepisy szczególne o dziedziczeniu
gospodarstw rolnych, które zreszt¹ dotyczy³y nie tyle dziedziczenia, co w³aciwie dzia³u spadku, je¿eli w masie spadkowej znajdowa³o siê gospodarstwo
rolne. Przepisy mia³y zapobiegaæ zarówno dalszemu rozdrabnianiu, jak te¿
nadmiernemu obci¹¿aniu gospodarstw rolnych sp³atami. Podzia³ gospodarstwa miêdzy spadkobierców mia³ byæ dopuszczalny tylko z zachowaniem
ustalonych przez Radê Ministrów norm obszarowych, sp³aty za przypadaj¹ce pozosta³ym spadkobiercom  z nielicznymi wyj¹tkami  mog³y byæ obni¿one przez s¹d. W toku prac zg³aszano równie¿ postulaty, aby gospodarstwo
rolne mog³o byæ przyznane w drodze s¹dowego dzia³u spadku tylko temu
sporód spadkobierców, który gospodarstwo prowadzi³. Wszystkie te koncepcje zrealizowano w projekcie kodeksu cywilnego z 1962 r.91
Zanim jednak zakoñczono prace nad kodeksem cywilnym, zapad³y decyzje polityczne. Plenum Komitetu Centralnego PZPR (w lutym 1963 r.), w celu
zapewnienia wzrostu produkcji rolnej, miêdzy innymi zdecydowa³o o potrzebie radykalnych zmian w zakresie prawa spadkowego w odniesieniu do gospodarstw rolnych. Efektem by³a ustawa z 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu
podzia³u gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 28, poz. 168), wkraczaj¹ca zarówno
w prawo rzeczowe, jak i prawo spadkowe. W zakresie prawa spadkowego
ustawa posz³a jeszcze dalej, ani¿eli koncepcje wniesione do kodeksu cywilnego. Od wyczerpuj¹co okrelonych kwalifikacji spadkobiercy uzale¿nione by³o
nie tylko przydzielenie mu gospodarstwa w wyniku dzia³u spadku, lecz od
warunków tych w ogóle zale¿a³o samo dziedziczenie gospodarstwa. W przypadku braku kwalifikacji spadkobierca nie dziedziczy³ gospodarstwa rolnego,
chocia¿ by³ powo³any do spadku zgodnie z prawem spadkowym z 1946 r.
By³o to rozwi¹zanie nieznane dotychczasowemu prawu polskiemu. W razie
braku spadkobierców o odpowiednich kwalifikacjach gospodarstwo rolne
przypada³o Skarbowi Pañstwa. W ustawie wiele kwestii by³o niejasnych,
a wyjaniaj¹ce orzecznictwo S¹du Najwy¿szego interpretowa³o problemy na
niekorzyæ spadkobierców ustawowych, realizuj¹c ukryt¹ w ustawie tendencjê nacjonalizacyjn¹. Oprócz oficjalnie og³oszonych zamierzeñ poprawy
struktury gospodarstw rolnych, ustawodawca mia³ zamiar stworzyæ z ustawy
narzêdzie tak zwanej socjalistycznej przebudowy wsi poprzez rozwój sektora
pañstwowego na wsi.92
90
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Ustawê z 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podzia³u gospodarstw rolnych uchwalono w chwili, gdy projekt kodeksu cywilnego znajdowa³ siê ju¿
w Sejmie. Na wniosek rz¹du Sejm postanowi³ w³¹czyæ dyspozycje ustawy do
kodeksu cywilnego. W ten sposób zaistnia³a koniecznoæ dokonania w kodeksie cywilnym syntezy dwóch koncepcji w dziedzinie prawa spadkowego; ostatecznie w kodeksie przyjêto system dziedziczenia ogólnego i szczególnego.
Ocenia siê, ¿e nie do koñca uda³o siê zharmonizowaæ oba systemy, zw³aszcza
w punktach stycznych, a w konsekwencji ciê¿ar wynikaj¹cych st¹d problemów przerzucono na doktrynê i orzecznictwo. Prawo mia³o i w tym miejscu
zast¹piæ regulatory zlikwidowanego wolnego rynku.93
W kodeksie cywilnym z 1964 r. w zakresie ogólnego (powszechnego)
prawa spadkowego utrzymano podstawowe zasady prawa z 1946 r. Najwa¿niejsz¹ zmian¹ by³o zwiêkszenie udzia³u spadkowego ma³¿onka dziedzicz¹cego z ustawy w zbiegu ze zstêpnymi spadkodawcy (art. 931 § 1 k.c.). Szczególne dziedziczenie gospodarstw rolnych równie¿ utrzymano na zasadach
ogólnych z omówion¹ ustaw¹, nawet rozszerzaj¹c mo¿liwoæ dziedziczenia
ziemi przez Skarb Pañstwa.94
Przez 60 lat istnienia ukszta³towanego systemu socjalistycznego w ZSRR
i 40 lat w Polsce oraz innych krajach bloku te szczególne, niezdrowe cechy
systemu  g³ównie zwi¹zane z oddzia³ywaniem pañstwa na gospodarkê oraz
w szczególnoci na sferê w³asnoci  utrwali³y siê, wros³y w codzienn¹ praktykê ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Co wiêcej, niektóre z nich zyska³y
pewien stopieñ akceptacji spo³ecznej i w powszechnym odczuciu by³y traktowane bardziej jako zalety systemu ni¿ patologie.95
Z punktu widzenia oceny skutków dzia³añ podjêtych przez rz¹dy komunistyczne satelickich pañstw ZSRR w sferze prawa spadkowego i dziedziczenia, pozostaje jedna z najwa¿niejszych kwestii, a mianowicie ta dotycz¹ca
dochodzenia po upadku systemu socjalistycznego przez spadkobierców w³asnoci swoich przodków, którzy nierzadko zostali pozbawienia przez aparat
w³adzy swojego mienia przymusowo, bez zapewnienia im stosownego odszkodowania. S¹ to procesy nadzwyczaj skomplikowane i zapewne wymagaj¹ce
dog³êbnej analizy prawnej. Ze wzglêdu jednak na wielkoæ zagadnienia, jak
i podjêcie próby oceny zagadnieñ z innego ju¿ okresu pañstw by³ego bloku
socjalistycznego (po dokonaniu siê prze³omu ustrojowego), bêdzie to przedmiotem odrêbnego opracowania.
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THE RIGHT TO INHERIT IN SOCIALIST STATES
 PART I (HISTORICAL OVERVIEW)
Key words: right to inherit, socialist states, decree of the inheritance law.
Summary
The article is entirely focused on presenting the historical overview concerning the right
to inherit either in Russia and the Union of Soviet Socialist Republics or in its satellite states,
created in the domain of its influence in Europe after the Second World War. Due to the close
connection of the inheritance institution with the right to ownership, I was equally trying to
illustrate the idea of communists and socialists on it, although it is only a superficial illustration, as well as a brief historical view on implementing the appropriate regulations and its
results.
The historic events shown in the background explain the way how the Union of the Soviet
Socialist Republics became a state which used to have such an enormous impact on the
political, economic and social systems of the European satellite states. The present article was
limited to inheritance laws and the changes in the ownership structure in the period after
World War Two in three of the states, which are, or rather were: Czechoslovakia, the German
Democratic Republic and the Polish Peoples Republic.
I would also like to pay attention to the title; not without reason I marked it is part one
which touches only historical frame. In part two I am going to engage myself in changes
entered into force after the fall of communism within the inheritance laws and the results of
this felonious totalitarian regime.
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Wp³yw ideologii Zwi¹zku Socjalistycznych
Republik Radzieckich na kszta³t instytucji
obrony koniecznej w Polsce i w Niemczech
S³owa kluczowe: obrona konieczna, prawo niemieckie, ideologia komunistyczna, si³a absolutnie konieczna, si³a miercionona, prawo do ¿ycia.

1. Wstêp
Obrona konieczna jest instytucj¹ o donios³ej roli spo³ecznej. Pope³nienie czynu zabronionego w jej ramach skutkuje wy³¹czeniem bezprawnoci
tego czynu. Innymi s³owy, czyn pope³niony przez broni¹cego siê, mimo i¿
wype³nia ustawowe znamiona czynu zabronionego, jest w pe³ni legalny,
a broni¹cy siê nie ponosi odpowiedzialnoci karnej za szkodê wyrz¹dzon¹
napastnikowi.
Obrona konieczna jest instytucj¹ o d³ugiej historii. Jej pierwowzoru mo¿na siê doszukaæ ju¿ w ustawie XII tablic z V w. p.n.e., pozwalaj¹cej zabiæ
z³odzieja, o ile ten zosta³ z³apany na gor¹cym uczynku i stawia³ opór u¿ywaj¹c broni.1 W staro¿ytnym Rzymie funkcjonowa³a zasada wyra¿ona przez
Cycerona  si³ê wolno odeprzeæ si³¹. Uzasadniaj¹c prawo ka¿dego cz³owieka
do odparcia ataku na jego dobra, odwo³ywano siê do prawa natury i zwi¹zanego z nim instynktu samozachowawczego.2 W okresie redniowiecza obronê
konieczn¹ mylono z zemst¹, co mia³o niew¹tpliwy zwi¹zek z ogólnym zastojem w dziedzinie prawa.3 Z biegiem czasu powrócono jednak do przewiadczenia o niezbêdnoci instytucji obrony koniecznej w porz¹dku prawnym,
1 H. Archiciñska- Gajewska, T. Fija³kowski, Obrona konieczna, Artman, Warszawa
2006, s. 15.
2 A. Marek, Obrona konieczna w prawie karnym: teoria i orzecznictwo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 11.
3 Ibidem, s. 12
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skutkiem czego by³o uregulowanie jej w wielu znacz¹cych aktach prawnych
(Constitutio Criminalis Carolina, Landrecht, Code Penal itd.).4
Regulacji obrony koniecznej nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e w polskim porz¹dku prawnym. Ka¿dy z trzech kodeksów karnych niepodleg³ej Polski
przewidywa³ w swojej treci instytucjê obrony koniecznej, choæ w ró¿nej
postaci. Mimo i¿ g³ówne za³o¿enia omawianej instytucji pozostawa³y niezmienne w ka¿dym z kodeksów (zawsze musia³y mieæ miejsce zamach i obrona), to jednak w treci przepisów odnosz¹cych siê do obrony koniecznej
widaæ wyrany wp³yw sytuacji politycznej istniej¹cej w czasie prac nad kodyfikacj¹ prawa karnego.5
Jak wskaza³ M. Filar, ka¿dy akt rangi ustawowej, a zw³aszcza kodeks,
jest dzieckiem epoki, w której zosta³ ustanowiony. Wyrane wp³ywy polityczne, spo³eczne, obyczajowe, ró¿nego rodzaju naciski ze strony spo³eczeñstwa
da siê zauwa¿yæ zw³aszcza podczas tworzenia prawa karnego.6 Nie mo¿na
wiêc mówiæ o kodeksach karnych, w tym o instytucji obrony koniecznej,
w oderwaniu od czynników historycznych. Ka¿da z trzech kodyfikacji prawa
karnego w niepodleg³ej Polsce by³a odpowiedzi¹ na konkretne zmiany
w funkcjonowaniu pañstwa.7
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e historia prawa karnego w Polsce zatoczy³a
w pewnym sensie ko³o. Kodyfikacjê tej ga³êzi prawa w Polsce rozpoczêto
bowiem wprowadzeniem kodeksu o demokratycznych rozwi¹zaniach, w³aciwych dla pañstwa o gospodarce rynkowej. Kodeks ten w 1969 r. zmodyfikowano innym, wyranie nawi¹zuj¹cym do za³o¿eñ pañstwa socjalistycznego.
Brzmienie jego przepisów do z³udzenia przypomina³o rozwi¹zania innych
pañstw o podobnym ustroju. Po 28 latach od jego wprowadzenia w zwi¹zku
ze zmianami ustrojowymi konieczny okaza³ siê powrót do punktu wyjcia.8
Tak¿e w ustawodawstwie niemieckim mo¿na zaobserwowaæ wyrane
wp³ywy za³o¿eñ radzieckich na kszta³t poszczególnych regulacji prawnych.
Po powstaniu w 1949 r. Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wywodz¹cej
siê z radzieckiej strefy okupacyjnej, niezbêdne okaza³o siê uchwalenie kodeksu karnego o treci w³aciwej dla pañstwa komunistycznego. Taki kodeks
zosta³ uchwalony w 1968 r. i zawiera³ regulacjê obrony koniecznej podobn¹
do regulacji zawartych w porz¹dkach prawnych innych pañstw komunistycznych. W tym samym czasie na terenie Republiki Federalnej Niemiec obowi¹zywa³ kodeks karny uchwalony jeszcze w 1871 r., o zgo³a odmiennych za³o¿eniach od tych zawartych w kodeksie NRD.9
4

M. Szafraniec, Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym, Zakamycze, Kraków 2004, s. 1720.
5 J. Warylewski, Prawo karne czêæ ogólna, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 230.
6 M. Filar, Quo vadis justitia Poloniae, Prawo w XXI w. pod red. W. Czapliñskiego,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 198 (dalej: Quo vadis ).
7 P. Kardas, Refleksja po 10 latach obowi¹zywania kodeksu karnego z 1997 r., uzyskane
ze strony <http://www.profinfo.pl/img/401/pdf40147238_5.pdf >, dostêp: 20.10.2011, s. 21.
8 Ibidem, s. 22.
9 W zwi¹zku z przy³¹czeniem siê w 1990 r. NRD do RFN, kodeks karny z 1968 r.
przesta³ obowi¹zywaæ.
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Zdaniem I. Andrejewa, wszystkie pañstwa socjalistyczne by³y pañstwami
tego samego typu. Wykazywa³y bowiem podobieñstwa w dziedzinie ustroju,
struktury spo³ecznej, systemu gospodarczego oraz ¿ycia kulturalnego.10
Trudno by³o nie zauwa¿yæ podobieñstw w brzmieniu poszczególnych przepisów kodeksów karnych pañstw socjalistycznych, w tym tych odnosz¹cych siê
do instytucji obrony koniecznej. M. Filar wskaza³, ¿e kodeksy karne pañstw
socjalistycznych by³y mniej lub bardziej wiernymi klonami kodeksu
RSFRR.11 Charakterystyczny dla komunistycznego prawa karnego by³ jego
klasowy charakter i cis³y zwi¹zek z g³oszon¹ przez komunistów walk¹ klasow¹. Te cechy przejawia³y siê zw³aszcza w tym, ¿e prawo karne mia³o staæ
na stra¿y interesów klasy panuj¹cej.12

2. Regulacja obrony koniecznej w Polsce
Kodeks karny z 1932 r., zwany kodeksem Makarewicza, stanowi³ pierwsz¹ kodyfikacjê prawa karnego w niepodleg³ej Polsce. By³ on rezultatem
wielu prac maj¹cych na celu ujednolicenie ustawodawstwa karnego na ziemiach polskich. G³ówn¹ ide¹ przywiecaj¹c¹ jego twórcom by³o dostosowanie
prawa karnego do ówczesnych warunków ustrojowych i gospodarczych.13
W art. 21 § 1 kodeksu zawarta zosta³a regulacja instytucji obrony koniecznej. Przepis ten stanowi³, ¿e nie pope³nia przestêpstwa ten, kto dzia³a w
obronie koniecznej, odpieraj¹c bezporedni bezprawny atak na jakiekolwiek
dobro w³asne lub innej osoby.14 W razie przekroczenia granic obrony koniecznej kodeks upowa¿nia³ s¹d do nadzwyczajnego z³agodzenia kary lub odst¹pienia od jej wymierzenia.15
Regulacja ta, w przeciwieñstwie do dzisiejszej, nie wymaga³a istnienia
proporcji pomiêdzy tym dobrem, któremu zagra¿a³ zamach, a tym, które
zosta³o naruszone w wyniku dzia³añ maj¹cych na celu odparcie zamachu.16
Tak te¿ uzna³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z 3 lipca 1969 r. Stwierdzi³ on
mianowicie, i¿ nie stanowi przekroczenia granic obrony koniecznej dzia³anie
podjête w warunkach okrelonych w art. 21§1 k.k. , je¿eli ma miejsce dysproporcja miêdzy dobrem broni¹cego siê a dobrem napastnika, czego uzasadnieniem jest brak wyranego wymogu, aby dobra by³y proporcjonalne. Ponadto broni¹cy siê móg³ odpieraæ atak jakimkolwiek rodkiem, który by³ mu
w danych okolicznociach dostêpny i nie musia³ zachowaæ jakiej kolejnoci
10 I. Andrejew, Zarys prawa karnego pañstw socjalistycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979, s. 67.
11 M. Filar, Quo vadis , s. 199.
12 A. Grzekowiak, Komunistyczne prawo Polski Ludowej. Wstêp.,Wydawnictwo KUL,
Lublin 2007, s. 67.
13 Ibidem, s. 21.
14 Kodeks karny z 11.07.1932 r., Dz.U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571, art. 21 § 1.
15 Ibidem, art. 21 § 2.
16 M. Szafraniec, op.cit., s. 23.
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w ich wyborze.17 Obrona musia³a byæ jednak konieczna, czyli sposób jej
podjêcia i rodki zastosowane w jej ramach musia³y byæ w danych okolicznociach niezbêdne.18 Z literalnego brzmienia przepisu nie wynika³o, i¿ dla
uchylenia bezprawnoci czynu zabronionego dokonanego w ramach obrony
koniecznej istnia³ wymóg zachowania proporcji miêdzy dobrem atakowanym
i dobrem naruszonym wskutek dzia³añ obronnych. Takie w³anie ujêcie koniecznoci stanowi³o pole do wielu nadu¿yæ. Dla zakrelenia granic obrony
koniecznej odwo³ywano siê wiêc do zasad dobrej wiary lub zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego.19
Co interesuj¹ce, na gruncie kodeksu karnego z 1932 r. niektóry autorzy,
jak np. J. Makarewicz, uznawali, ¿e zamachem mo¿e byæ tylko aktywne
dzia³anie napastnika, wobec czego wykluczona jest mo¿liwoæ obrony przed
zamachem na cudze dobro w postaci zaniechania.20 S¹d Najwy¿szy stosunkowo szybko odniós³ siê jednak do tej kwestii uznaj¹c, ¿e pojêcie zamachu nie
wyklucza stosowania obrony koniecznej do zaniechania, czego najlepszym
przyk³adem mo¿e byæ obrona przed intruzem odmawiaj¹cym opuszczenia
mieszkania.21
W zwi¹zku z istotnymi zmianami ustrojowymi po II wojnie wiatowej
bêd¹cymi rezultatem powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pozostaj¹cych w du¿ej zale¿noci od ZSRR, niezbêdne okaza³o siê uchwalenie nowego kodeksu karnego opartego na zasadach marksizmu-leninizmu, odpowiadaj¹cego nowej rzeczywistoci polityczno-gospodarczej. Z zamiarem
stworzenia nowej kodyfikacji karnej noszono siê na d³ugo przed uchwaleniem kodeksu karnego z 1969 r.22
Ju¿ w 1951 r. rz¹d podj¹³ uchwa³ê zalecaj¹c¹ Ministerstwu Sprawiedliwoci sporz¹dzenie projektu kodeksu karnego odpowiadaj¹cego ustrojowi
spo³eczno-gospodarczego Polski. Projekt kodeksu karnego z 1951 r. przewidywa³ nastêpuj¹c¹ regulacjê instytucji obrony koniecznej: Nie pope³nia przestêpstwa, kto dzia³a w obronie koniecznej, odpieraj¹c bezprawny zamach na
interesy Polski Ludowej, na osobê obywatela lub na jego prawa. W razie
przekroczenia granic obrony koniecznej s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne
z³agodzenie kary, a nawet od kary uwolniæ, gdy przekroczenie to jest usprawiedliwione szczególnymi okolicznociami, w jakich sprawca odpiera³ zamach. 23
Projekt ten zawiera³ regulacje zgodne z postulatami marksistowskiej
nauki prawa karnego oraz zrywa³, zdaniem twórców, z formalizmem cechuj¹cym ustawodawstwa bur¿uazyjne. Nadto podkrelana by³a klasowa treæ
17
18
19
20
21
22
23

Wyrok SN z 3.07.1969 r., IV KR 118/69, LexPolonica 372655.
Wyrok SN z 11.06.1969 r., I KR 2/69, LexPolonica 416166.
A. Marek, op. cit., s. 15.
Ibidem, s. 35. Wyrok SN z 14.12.1934., za A. Marek, op. cit, s. 35.
A. Marek, op. cit., s. 35.
J. Kochanowski, Redukcja odpowiedzialnoci karnej, Beck, Warszawa 2000, s. 67.
Projekt kodeksu karnego z 1951 r., Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwoci,
Warszawa 1951 , art. 11 § 1 i 2, str. 45.

Wp³yw ideologii Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich....

319

projektu kodeksu.24 Projekt ten, podobnie jak projekt z 1964 r., nie zosta³
przyjêty. Ostatecznie przyjêto projekt kodeksu karnego przedstawiony
w 1968 r., który zosta³ opracowany pod kierownictwem I. Andrejewa.25
W kodeksie karnym z 1969 r. widaæ wyrany wp³yw ideologii radzieckiej
na poszczególne regulacje. Podkrela siê, i¿ modyfikacje w stosunku do regulacji zawartych w kodeksie karnym z 1932 r. mia³y za cel dostosowanie
poszczególnych unormowañ do warunków ustrojowych oraz gospodarczych
panuj¹cych w pañstwach nawi¹zuj¹cych do ideologii komunistycznej.26
Art. 22 tego kodeksu stanowi³, i¿ przestêpstwa nie pope³nia ten, kto odpiera
w obronie koniecznej bezprawny i bezporedni zamach na jakiekolwiek dobro spo³eczne lub jednostki.27
Tym samym kodeks ten rozró¿nia³ jako przedmiot ochrony dobra jednostki i dobra spo³eczne. Wynika³o to z za³o¿eñ ówczenie panuj¹cego ustroju
spo³eczno-gospodarczego, uznaj¹cego prymat dóbr kolektywnych.28 Dobrami
osobistymi na gruncie prezentowanego kodeksu, podobnie jak dzi, by³y miêdzy innymi ¿ycie, zdrowie, wolnoæ, czeæ, nietykalnoæ mieszkania, mienie
osobiste. Wród dóbr spo³ecznych wymieniano: niepodleg³oæ, integralnoæ
terytorium, socjalistyczny ustrój, bezpieczeñstwo oraz obronnoæ PRL, godnoæ narodu i pañstwa, podstawowe pañstwowe interesy gospodarcze, a tak¿e mienie spo³eczne.29
Pod¹¿aj¹c za unormowaniami innych pañstw socjalistycznych, polski
ustawodawca w art. 22 §2 postanowi³ uznaæ za obronê konieczn¹ dzia³anie
polegaj¹ce w szczególnoci na przywróceniu porz¹dku lub spokoju spo³ecznego. Celem takiej regulacji by³o zachêcenie obywatela do interwencji i zaktywizowanie spo³eczeñstwa do walki z wystêpkami o chuligañskim charakterze. W doktrynie podkrelano, i¿ art. 22 § 2 mia³ zastosowanie do obywateli,
którzy interweniowali w razie bójki, chc¹c j¹ zakoñczyæ lub chocia¿by
zmniejszyæ jej zasiêg.30
W art. 22 § 3 znalaz³a siê regulacja przewiduj¹ca, w przeciwieñstwie do
regulacji z 1932 r., wymóg wspó³miernoci sposobu obrony do niebezpieczeñstwa zamachu. Doktryna sta³a na stanowisku, ¿e wymóg ten odnosi³ siê
zarówno do stosunku miêdzy rodkami obrony i intensywnoci¹ zamachu,
jak i do proporcji miêdzy dobrem atakowanego i napastnika.31 W przypadku
przekroczenia granic obrony koniecznej s¹d mia³ mo¿liwoæ zastosowania
nadzwyczajnego z³agodzenia kary lub odst¹pienia od jej wymierzenia.
24
25
26
27
28

Ibidem, s. 3940.
J. Kochanowski, op. cit., s. 67.
P. Kardas, op. cit., s. 22.
Kodeks karny z 19.04.1969 r., Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94, art. 22 § 1.
M. Królikowski, R. Zaw³ocki, Kodeks karny. Czêæ ogólna. Tom I. Komentarz do art.
1-31, C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 752.
29 J. Bafia, K. Mioduski, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977, s. 82.
30 Ibidem, s. 8485.
31 A. Marek, op. cit., s. 16.
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W praktyce przepis ten znajdowa³ zastosowanie w przypadku ra¿¹cego przekroczenia granic obrony.
W zwi¹zku z Wiosn¹ Ludów w Europie w 1989 r. polegaj¹c¹ na obaleniu
ustroju komunistycznego wielu pañstwach, w tym w Polsce, konieczne okaza³o
siê dostosowanie brzmienia kodeksu karnego do nowego ustroju politycznogospodarczego. Prace nad kodyfikacj¹ rozpoczêto ju¿ w 1981 r. przedstawieniem dwóch projektów nowelizacji kodeksu. Ju¿ wtedy uwa¿ano, ¿e system
prawa karnego w Polsce jest, w porównaniu z innymi pañstwami europejskimi, nadmiernie represyjny. W 1987 r. powo³ana zosta³a Komisja ds. Reformy
Prawa Karnego, która opracowa³a trzy projekty kodeksu karnego (z 1990,
1991 i 1994 r.).32 Koniecznoæ uchwalenia nowego kodeksu wynika³a nie tylko
z przekszta³ceñ ustrojowych. Nowy kodeks musia³ ponadto zawieraæ regulacje,
które odpowiada³yby standardom europejskim.33 Ostatecznie 6 czerwca 1997 r.
uchwalono kodeks karny, który obowi¹zuje do dnia dzisiejszego.
Zgodnie z kodeksem karnym z 1997 r., nie pope³nia przestêpstwa, kto
w obronie koniecznej odpiera bezporedni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.34
W razie przekroczenia granic obrony koniecznej s¹d na podstawie art. 25
§ 2 mo¿e zastosowaæ w stosunku do ekscedenta nadzwyczajne z³agodzenie
kary, a nawet odst¹piæ od jej wymierzania. Jako przyk³ad przekroczenia
granic obrony koniecznej przepis wyranie wskazuje zastosowanie sposobu
obrony niewspó³miernego do niebezpieczeñstwa zamachu.35 Prawd¹ jest, i¿
nie istniej¹ ¿adne obiektywne kryteria uznania danego dzia³ania obronnego
za niewspó³mierne do niebezpieczeñstwa zamachu. Uznanie, i¿ dosz³o do
przekroczenia granic obrony koniecznej musi zawsze nawi¹zywaæ do zespo³u
okolicznoci istniej¹cych w trakcie odpierania zamachu.36 Niemniej jednak
przekroczenie granic obrony koniecznej w warunkach okrelonych w art. 25
§ 2 stanowi dla wiêkszoci autorów okolicznoæ umniejszaj¹c¹ winê broni¹cego siê, a zarazem spo³eczn¹ szkodliwoæ czynu.37
Zupe³n¹ nowoci¹ w stosunku do regulacji zawartych w ustawach z 1932
i 1969 r. by³o wprowadzenie przez kodeks karny z 1997 r. obligatoryjnego
odst¹pienia od wymierzenia kary. Instytucja ta zosta³a oparta na odpowiedniej regulacji w niemieckim ustawodawstwie karnym. Co ciekawe, ju¿ projekt kodeksu z 1932 r. przewidywa³ podobn¹ regulacjê, z której jednak ostatecznie zrezygnowano. Przes³ank¹ zastosowania art. 25 § 3 jest przekroczenie granic obrony koniecznej jako wynik wzburzenia b¹d strachu.38 Taka
32
33

J. Kochanowski, op. cit., s. 89.
T. Bojarski, Kierunki i stan reformy prawa karnego, pod red. T. Bojarskiego
i E. Skrêtowicz, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1995, s. 10.
34 Kodeks karny z 6.06.1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z pón. zm., art. 25 § 1.
35 Ibidem, art. 25 § 2.
36 M. Filar, Komentarz do kodeksu karnego, uzyskany z serwisu LexPolonica, pkt 14.
(dalej: Komentarz ).
37 A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego, uzyskany z systemu LEX, pkt 55.
38 M. Szafraniec, op. cit., s. 24.
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klauzula bezkarnoci odnosi siê jedynie do ekscesu intensywnego oraz ekstensywnego, z wy³¹czeniem jednak obrony jeszcze przed nast¹pieniem zamachu, gdy¿ przepis w dalszej czêci wymaga, by wzburzenie lub strach by³y
uzasadnione okolicznociami zamachu, wobec czego zamach musi przynajmniej nast¹piæ.39
Regulacja zawarta w art. 25 § 3 od samego pocz¹tku jej obowi¹zywania
budzi³a liczne w¹tpliwoci. W ci¹gu 13 lat jej istnienia wielokrotnie postulowane by³y zmiany jej treci. W koñcu ustawodawca uleg³ namowom wielu
przedstawicieli doktryny40 i 8 czerwca 2010 r. wesz³a w ¿ycie zmiana art. 25
§ 3 wprowadzona ustaw¹ z 5 listopada 2009 r.41
Zgodnie ze znowelizowanym przepisem nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wp³ywem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznociami zamachu. Nowelizacja ta jest o tyle znacz¹ca, i¿ na podstawie wczeniejszej regulacji osoba przekraczaj¹ca granice
obrony koniecznej w wyniku strachu lub wzburzenia stawa³a przed s¹dem,
z tym ¿e s¹d zobligowany by³ do odst¹pienia od wymierzenia kary. Kwesti¹
sporn¹ by³o, czy czyn zabroniony dokonany w ramach przekroczenia granic
obrony koniecznej stanowi³ przestêpstwo, a s¹d nie móg³ tylko wymierzyæ za
nie kary, czy te¿ pozbawiony by³ cechy przestêpnoci.
Z uzasadnienia ustawy nowelizuj¹cej kodeks karny wynika, ¿e g³ówn¹
ide¹ zmiany regulacji jest koniecznoæ zaoszczêdzenia ekscedentowi udzia³u
w postêpowaniu karnym i stawania przed s¹dem, które niejednokrotnie
mo¿e byæ równie traumatyczne jak sam zamach i koniecznoæ jego odparcia.
Nowe brzmienie art. 25 § 3 umo¿liwi umorzenie postêpowania karnego ju¿
na etapie postêpowania przygotowawczego. Skutkiem tego bêdzie odci¹¿enie
bud¿etu pañstwa w zakresie wydatków na zbêdne procesy s¹dowe.42

3. Obrona konieczna w NRD
Wraz z powstaniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 1949 r.
niezbêdne okaza³o siê uchwalenie kodeksu karnego odpowiadaj¹cego komunistycznej ideologii nowego pañstwa. Kodeks karny NRD zosta³ jednak
uchwalony dopiero po 19 latach, w 1968 r., w zwi¹zku z czym przesta³
obowi¹zywaæ kodeks karny niemiecki z 1871 r. i ustawa uzupe³niaj¹ca prawo
karne (Strafrechtsergänzungsgesätz) z 1958 r.
39
40

M. Filar, Komentarz , pkt 22.
A. Marek, op. cit., s. 10; M. Szafraniec, op. cit., s. 150; A. W¹sek, Opinia na temat
rz¹dowego i poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks karny, Prokuratura
i Prawo, z. 2/2001 s. 82.
41 Ustawa z dnia 5.11.2009 r. o zmianie ustawy kodeks karny, ustawy kodeks postêpowania karnego, ustawy kodeks karny wykonawczy, ustawy kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw , Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589.
42 Druk sejmowy nr 1394, Uzasadnienie do projektu o zmianie ustawy kodeks karny,
s. 3.
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Obronê konieczn¹ w kodeksie karnym NRD uregulowano w nastêpuj¹cy
sposób: Kto odpiera bezporedni i bezprawny zamach na siebie lub na porz¹dek pañstwa socjalistycznego, lub porz¹dek spo³eczny, w sposób odpowiadaj¹cy niebezpieczeñstwu zamachu, dzia³a w interesie spo³eczeñstwa socjalistycznego i porz¹dku prawnego, i nie pope³nia przestêpstwa. Kwestiê
przekroczenia granic obrony koniecznej regulowa³ § 17 ustêp 2 kodeksu,
zgodnie z którym w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej nale¿y zrezygnowaæ z poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnoprawnej, je¿eli
u ekscedenta zosta³o wywo³ane uzasadnione znaczne zdenerwowanie, wskutek którego wyszed³ on poza granice obrony koniecznej.
W przedstawionej regulacji ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ wp³ywy typowego ustawodawstwa socjalistycznego na kszta³t instytucji obrony koniecznej. Przede wszystkim, podobnie jak w polskim kodeksie karnym z 1969 r.,
rozró¿niono przedmiot ochrony  dobra broni¹cego siê lub innej osoby (np.
¿ycie, zdrowie) oraz porz¹dek pañstwa socjalistycznego lub porz¹dek spo³eczny. Obrona konieczna przys³ugiwa³a od zamachów w postaci wystêpków chuligañskich, grób, powa¿nych zaczepek, niszczenia rzeczy. Ponadto mo¿na
by³o stosowaæ omawian¹ instytucjê w przypadku publicznego obra¿ania lub
wszelkiego rodzaju nagonek dotycz¹cych socjalistycznego porz¹dku pañstwowego lub spo³ecznego.
Zamach uprawniaj¹cy do podjêcia obrony, podobnie jak w regulacji polskiej, musia³ byæ bezporedni, czyli musia³ ju¿ mieæ miejsce lub z okolicznoci musia³o wynikaæ, ¿e za chwilê nast¹pi. Obrona konieczna nie przys³ugiwa³a jednak w przypadku zakoñczenia zamachu. Takie zachowanie uwa¿ane
by³o za odwet i nie mia³o nic wspólnego, zdaniem doktryny, z prawem do
obrony. Dzia³anie napastnika stanowi³o zamach wtedy, gdy nie by³ on uprawniony do podjêcia takiego dzia³ania, a na zaatakowanym nie ci¹¿y³ obowi¹zek jego znoszenia. Napastnik nie musia³ ponosiæ winy, tak wiêc obrona
konieczna przys³ugiwa³a tak¿e przed zamachami ze strony osób, którym nie
mo¿na jej by³o przypisaæ. Po stronie broni¹cego siê musia³a natomiast istnieæ
wiadomoæ bezprawnoci zamachu.
Dla uznania danego dzia³ania za obronê konieczn¹ zaatakowany musia³
odpieraæ zamach w sposób wspó³mierny do niebezpieczeñstwa zamachu. Na
stopieñ niebezpieczeñstwa wp³yw mia³y takie czynniki jak liczba napastników, ich postura, motywacja, a tak¿e rodki, jakimi siê pos³ugiwali. Obrona
konieczna by³a wówczas wspó³mierna do niebezpieczeñstwa zamachu, gdy
rodki lub metody obrony w obliczu danego niebezpieczeñstwa by³y konieczne dla odparcia zamachu.
Na gruncie kodeksu z 1968 r. uwa¿ano, ¿e mo¿na u¿yæ wszelkich dostêpnych rodków, o ile szkoda gro¿¹ca zaatakowanemu nie jest znacznie mniejsza ni¿ ta gro¿¹ca napastnikowi. I tak, na przyk³ad, przy zamachach polegaj¹cych na u¿yciu si³y fizycznej takich jak kopniêcie, uderzenie piêci¹ itp. za
obronê konieczn¹ mog³o uchodziæ tylko takie odparcie zamachu, w którym
wykorzystano podobne rodki do tych u¿ytych przez napastnika. Niemniej
jednak ustalenie, czy dosz³o do naruszenia dóbr napastnika w ramach kon-
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tratypu obrony koniecznej, zale¿a³o zawsze od odbioru danej sytuacji przez
broni¹cego siê.
Oceny, czy obrona konieczna by³a wspó³mierna, nie mo¿na by³o dokonywaæ tylko ze wzglêdu na mo¿liwe szkody wywo³ane wskutek zastosowania
danego rodka obrony (np. no¿a), jak i ze wzglêdu na szkody, których dozna³
napastnik. Na uznanie dzia³ania broni¹cego siê za obronê konieczn¹ ¿adnego
wp³ywu nie mia³ równie¿ fakt, ¿e broni¹cy siê nie odniós³ ¿adnej szkody,
natomiast napastnik dozna³ ciê¿kich urazów. Nie mog³a jednak istnieæ skrajna niewspó³miernoæ pomiêdzy niebezpieczeñstwem zamachu a sposobem
i intensywnoci¹ obrony.43 Za wspó³mierne rodki lub metody obrony przy
zamachach na ¿ycie by³y uwa¿ane takie, które by³y skuteczne, nawet gdy
zagra¿a³y one ¿yciu napastnika.
Co istotne, kszta³t instytucji obrony koniecznej w NRD nie przewidywa³
jej subsydiarnoci. Wynika st¹d, ¿e broni¹cy siê nie mia³ obowi¹zku korzystaæ z ucieczki, aby uchroniæ dobra zagro¿one zamachem. Podkrelano, ¿e
obywatel musia³ mieæ mo¿liwoæ czynnej obrony zarówno swoich interesów,
jak i interesów socjalistycznego porz¹dku pañstwowego oraz spo³ecznego.
W pewnych jednak wypadkach nakazany by³ unik przed zamachem, co zwi¹zane by³o z rezygnacj¹ z obrony koniecznej. Uzasadnieniem dla takiego rozwi¹zania by³y wzglêdy moralne. Nale¿a³o wiêc unikn¹æ konfrontacji przy
zamachach ze strony nieletniego lub niepoczytalnego.
Obrona konieczna w NRD musia³a byæ skierowana na odparcie bezprawnego zamachu, broni¹cemu siê musia³a towarzyszyæ wola obrony dobra chronionego prawem. Zaatakowanemu nie przys³ugiwa³a obrona, je¿eli sprowokowa³ bezprawny zamach ze strony napastnika.
Kodeks z 1968 r. za przekroczenie granic obrony koniecznej uznawa³
niedotrzymanie jej warunków wymienionych w § 17 ust. 1. W takiej sytuacji
ekscedent ponosi³ pe³n¹ odpowiedzialnoæ karn¹ za czyn pope³niony w obronie. Je¿eli jednak do ekscesu dosz³o w wyniku znacznego uzasadnionego
zdenerwowania, ekscedent zwolniony by³ z odpowiedzialnoci karnej. Za
znaczne zdenerwowanie uwa¿any by³ taki stan psychiczny broni¹cego siê,
w którym jego zdolnoæ do podjêcia decyzji zosta³a w znaczny sposób ograniczona. W przypadku mniejszego przekroczenia granic obrony koniecznej
w wyniku mniejszego zdenerwowania ekscedent ponosi³ pe³n¹ odpowiedzialnoæ karn¹ z uwagi na zdolnoæ do podjêcia decyzji i mo¿liwoæ kontrolowania swojego zachowania.
Znaczne zdenerwowanie by³o wtedy uzasadnione, gdy by³o stosowne do
okolicznoci towarzysz¹cych zamachowi i dzia³aj¹cy w obronie koniecznej nie
przyczyni³ siê w sposób zawiniony do jego powstania. Zdenerwowanie by³o
natomiast nieuzasadnione wtedy, gdy jego przyczyna tkwi³a tylko i wy³¹cznie w naturze ekscedenta, np. by³ on porywczy, dra¿liwy lub bojaliwy.
W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej wskutek zdenerwowa43 M. Ambos, Strafrecht der DDR. Kommentar zum StGB. Staatsverlag der DDR, Berlin 1981, s. 90.
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nia nieusprawiedliwionego okolicznociami zamachu, s¹d wymierzaj¹c karê
móg³ uwzglêdniæ okolicznoci dotycz¹ce osobowoci sprawcy.44
Kodeks karny NRD z 1968 r. przesta³ obowi¹zywaæ w 1990 r. wraz
z przy³¹czeniem siê NRD do Republiki Federalnej Niemiec. Od tego momentu dla prawie 17 milionów by³ych obywateli NRD zacz¹³ obowi¹zywaæ niemiecki kodeks karny z 1871 r. Kodeks ten do dnia dzisiejszego reguluje
podstawowe zagadnienia prawa karnego materialnego w Niemczech.
Kodeks karny z 1871 r. nie zawiera ¿adnych regulacji odwo³uj¹cych siê do
ideologii pañstw socjalistycznych. W zwi¹zku z tym tak¿e instytucja obrony
koniecznej wygl¹da trochê inaczej ni¿ na gruncie prawa karnego obowi¹zuj¹cego w NRD. Zgodnie z § 32 niemieckiego kodeksu karnego nie pope³nia
przestêpstwa ten, kto pope³nia czyn zabroniony nakazany przez obronê konieczn¹. Obron¹ konieczn¹ jest natomiast taka obrona, która jest niezbêdna,
by odwróciæ od siebie lub innej osoby bezporedni i bezprawny zamach. Przekroczenie granic obrony koniecznej jest obecnie uregulowane w § 33 kodeksu.
Zgodnie z tym przepisem nie podlega karze sprawca, który przekroczy³ granice obrony koniecznej w wyniku zamieszania, obawy lub strachu.45
Obrona konieczna w obecnym kszta³cie zak³ada odparcie zamachu na
dobro broni¹cego siê lub innej osoby. Za zamach uznaje siê zagro¿enie naruszenia dobra prawnego.46 Kodeks nie wymienia dóbr pañstwowych jako
przedmiotu ochrony  obrona konieczna przys³uguje w przypadku zamachu
na jakiekolwiek dobro chronione prawem i to nie tylko karnym. Broniæ siê
mo¿na w razie zamachu na ¿ycie, zdrowie, wolnoæ, posiadanie, zarêczyny,
istnienie pañstwa, a nawet wymiar sprawiedliwoci. Nie jest istotne, komu
dane dobro przys³uguje.47 W komentarzach do kodeksu podkrela siê, i¿
instytucja obrony koniecznej s³u¿y nie tylko ochronie poszczególnych dóbr
prawnych obywateli, lecz ma równie¿ na celu ogóln¹ ochronê porz¹dku
prawnego w pañstwie.48
Obrona konieczna s³u¿y przed bezprawnym zamachem na dobro prawne,
niezale¿nie od tego, czy napastnikowi mo¿na przypisaæ winê. Na gruncie
obecnie obowi¹zuj¹cego niemieckiego kodeksu karnego zdarzaj¹ siê jednak
opinie, ¿e obrony koniecznej nie mo¿na zastosowaæ wobec nieletniego lub
niepoczytalnego, a tak¿e wobec osoby, która nieumylnie narusza cudze dobro. Takie stanowisko nale¿y jednak do rzadkoci. Bezprawnoæ zamachu ma
miejsce natomiast wówczas, gdy na zaatakowanym nie ci¹¿y obowi¹zek znoszenia naruszenia jego dóbr.49
Przes³ank¹ pos³u¿enia siê obron¹ konieczn¹, na podstawie kodeksu
z 1871 r., jest bezporednioæ zamachu, czyli musi on byæ nieunikniony albo
44
45
46

Ibidem, s. 91.
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb.
H. Otto, Grundkurs Strafrecht. Allgemeine Strafrechtslehre, Walter de Gmyter, Berlin 1976, s. 120.
47 B. Schmidhäuser, Strafrecht. Allgemeiner Teil., J.C.B. Mohr, Tübingen 1975, s. 345.
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w toku.50 Obrona musi byæ konieczna. Z tego warunku wynika, ¿e zaatakowany mo¿e u¿yæ rodka obrony najmniej szkodliwego i niebezpiecznego dla
napastnika, ale który jest zarazem skuteczny. Ponadto obrony koniecznej nie
mo¿na uzale¿niaæ od mo¿liwoci ucieczki.51 Broni¹cy siê musi dzia³aæ w celu
odparcia bezprawnego zamachu. Odwo³anie siê do omawianego kontratypu
jest niedopuszczalne, je¿eli zaatakowanemu przywiecaj¹ takie motywy, jak
np. zemsta.52
Niemiecki kodeks karny rozró¿nia dwa typy przekroczenia granic obrony koniecznej  eksces intensywny, polegaj¹cy na zastosowaniu rodków
niewspó³miernych do niebezpieczeñstwa zamachu oraz eksces ekstensywny,
polegaj¹cy na obronie przedwczesnej lub opónionej. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej ze wzglêdu na to, ¿e zaatakowany dzia³a³
pod wp³ywem strachu lub zmieszania, mimo pope³nienia czynu zabronionego, sprawca nie podlega karze.53
Porównuj¹c regulacje zawarte w kodeksie karnym NRD z 1968 r. i niemieckim kodeksie karnym z 1871 r., ³atwo mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ten pierwszy
nawi¹zuje do ideologii socjalistycznej. Podobnie jak w polskim kodeksie karnym z 1969 r., w kodeksie NRD rozró¿niono jako przedmiot ochrony dobra
i dobra spo³eczne. Po przy³¹czeniu siê NRD do RFN niemo¿liwe by³o pozostawienie w mocy regulacji zawartych w kodeksie karnym z 1968 r., w wielu
miejscach sprzecznych z zasad¹ pañstwa prawnego. Jedynym oczywistym
rozwi¹zaniem by³o uchylenie kodeksu NRD i rozci¹gniêcia obowi¹zywania
kodeksu z 1871 r. na obywateli przy³¹czaj¹cego siê pañstwa.

4. Obrona konieczna a Europejska Konwencja
Praw Cz³owieka
W zwi¹zku ze zmianami ustrojowymi w Polsce, zwi¹zanymi z upadkiem
komunizmu, konieczne by³o dostosowanie polskiego ustawodawstwa do standardów europejskich. Jednym z wyznaczników tych¿e by³a i nadal jest Europejska Konwencja Praw Cz³owieka.
Polska podpisa³a konwencjê dnia 26 listopada 1991 r., która wesz³a w ¿ycie w stosunku do Polski dnia 19 stycznia 1993 r. Warto w tym miejscu
wspomnieæ o tej konwencji, gdy¿ wywiera ona znaczny wp³yw na kszta³t
instytucji obrony koniecznej.
Zgodnie z art. 2 konwencji, nikt nie mo¿e byæ umylnie pozbawiony
¿ycia, z wyj¹tkiem sytuacji wykonania wyroku s¹dowego skazuj¹cego za
przestêpstwo, za które ustawa przewiduje tak¹ karê. Pozbawienie ¿ycia nie
jest sprzeczne z art. 2 Konwencji jedynie wtedy, gdy nast¹pi³o w wyniku
50
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53
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326

Monika Manicka

koniecznego u¿ycia si³y a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawn¹
przemoc¹, b) w celu wykonania zgodnie z prawem zatrzymania lub uniemo¿liwienia ucieczki osobie pozbawionej wolnoci zgodnie z prawem, c) w dzia³aniach podjêtych zgodnie z prawem w celu st³umienia zamieszek lub powstania.54
Pierwsza z tych sytuacji, a wiêc pozbawienie ¿ycia w obronie jakiejkolwiek osoby przed przemoc¹, ju¿ na pierwszy rzut oka przypomina instytucjê
obrony koniecznej.55 Przedstawiona regulacja ma zastosowanie zarówno do
obrony w³asnej, jak i obrony innej osoby. Zabicie cz³owieka, o ile nast¹pi³o
w okolicznociach okrelonych w art. 2 ust. 2 pkt a) konwencji, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, pod warunkiem, ¿e nast¹pi³o jako rezultat
bezwzglêdnie koniecznego u¿ycia si³y.56
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, dla
oceny, czy zastosowano si³ê absolutnie konieczn¹, nale¿y uwzglêdniæ nie
tylko u¿ycie broni, w tym palnej, ale równie¿ wszystkie okolicznoci towarzysz¹ce tej sile, w tym planowanie, przygotowanie oraz kontrolê bezporedniej
akcji funkcjonariuszy.57 Z warunku absolutnej koniecznoci wynika równie¿
wymóg zachowania cis³ej proporcji pomiêdzy u¿ytymi rodkami a realizowanym celem. Na ustawodawcy krajowym spoczywa obowi¹zek regulacji dopuszczalnych rodków i okolicznoci ich zastosowania.
W sytuacji obrony przed przemoc¹ w pierwszej kolejnoci powinny zostaæ u¿yte rodki, które w jak najmniejszym stopniu zagra¿aj¹ ¿yciu. Dopiero gdy te nie spe³ni¹ swojego zadania, mo¿na siê odwo³aæ do tzw. si³y mierciononej. Podkrela siê jednak, i¿ niekiedy zastosowanie ³agodnego rodka
mo¿e doprowadziæ do pozbawienia cz³owieka ¿ycia. Zastosowanie si³y powinno byæ ponadto zaplanowane, zorganizowane i poddane skutecznemu dowództwu.58
Art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka zobowi¹zuje pañstwa do
stworzenia takich regulacji prawnych, które uczyni³yby niemo¿liw¹ ingerencjê w prawo ka¿dego cz³owieka do ¿ycia.59 Konwencja stanowi ratyfikowan¹
umowê miêdzynarodow¹, na któr¹ parlament wyrazi³ zgodê w ustawie.
Zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP60 ka¿da ustawa obowi¹zuj¹ca na
terytorium RP musi byæ zgodna z tak¹ umow¹ miêdzynarodow¹. Powstaje
wiêc pytanie, czy polska regulacja instytucji obrony koniecznej wspó³gra
z art. 2 ust. 2 pkt a) konwencji.
54 Art. 2 ust. 2 pkt a) Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wartoci
z 1950 r.
55 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa
cz³owieka i ich ochrona, TNOIK, Toruñ 2010, s. 275.
56 L. Leszczyñski, B. Li¿ewski, Ochrona praw cz³owieka w Europie. Szkic zagadnieñ
podstawowych, Verba, Lublin 2008, s. 45.
57 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, op. cit.,
s. 275.
58 Ibidem, s. 276.
59 G. Rejman, Zasady odpowiedzialnoci karnej. Art. 831 k.k. Komentarz, C.H. Beck,
2009, Legalis, s. 25.
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Zgodnie z norm¹ konwencyjn¹, ustawa karna mo¿e dopuszczaæ umylne
zabicie napastnika, o ile s³u¿y to obronie przed przemoc¹ i jest bezwzglêdnie
konieczne. Art. 25 k.k. nale¿y wiêc tak interpretowaæ, ¿e umylne ugodzenie
w ¿ycie napastnika mo¿e nast¹piæ jedynie wtedy, gdy nie istnieje ¿adna inna
racjonalna mo¿liwoæ odparcia zamachu.61
Dla ustalenia, kiedy mo¿na uciec siê do ostatecznoci dzia³aj¹c w obronie
koniecznej, kluczowe jest, czy pojêcie przemoc odnosi siê jedynie do przemocy bezporedniej, np. zgwa³cenia, czy te¿ obejmuje swoim zakresem przemoc poredni¹. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e niezgodna z konwencj¹ by³aby
mo¿liwoæ zabicia napastnika dokonuj¹cego zamachu bez u¿ycia przemocy.
G. Rejman wskazuje, ¿e nie mo¿na wykluczyæ obrony przed przemoc¹ poredni¹, w tym przemoc¹ w stosunku do rzeczy. Autorka zwraca jednak
uwagê, ¿e rozstrzygniêcie o tym powinno nast¹piæ na tle konkretnych okolicznoci.62 W sytuacji zamachu dokonanego na dobro prawne bez zastosowania przemocy, zaatakowanemu nadal przys³uguje obrona konieczna, jednak
bez mo¿liwoci bezkarnego zabicia napastnika.
W tym miejscu pragnê przytoczyæ trzy interesuj¹ce orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, odnosz¹ce siê do instytucji obrony koniecznej. Dla omawianej instytucji, w szczególnoci w odniesieniu do testu
absolutnej koniecznoci, kluczowe znaczenie ma orzeczenie Trybuna³u
w sprawie McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu.63 Dotyczy³a
ona zabójstwa trzech terrorystów przez jednostki SAS, które zosta³y poinstruowane, by w razie koniecznoci strzelaæ tak, by zabiæ.
W³adze brytyjskie, hiszpañskie oraz gibraltarskie od pocz¹tku 1988 r.
posiada³y informacjê, ¿e Irlandzka Armia Republikañska (IRA) planuje dokonanie zamachów terrorystycznych na Gibraltarze. Z informacji uzyskanych
przez jednostki wywiadu wynika³o, i¿ celem zamachów mia³ byæ teren, na
którym zazwyczaj dokonywano zmiany warty ¿o³nierzy.64 Z tego te¿ wzglêdu
rz¹d brytyjski wys³a³ na Gibraltar ¿o³nierzy, a¿eby w razie potrzeby wspomogli gibraltarsk¹ policjê podczas aresztowania terrorystów. S³u¿by wywiadowcze od pocz¹tku zna³y to¿samoæ terrorystów, byli nimi Daniel McCann, Sean
Savage i Mairead Farrell, uprzednio karani za przestêpstwa zwi¹zane z detonacj¹ ³adunków wybuchowych. Podejrzani od momentu wjazdu na terytorium
Gibraltaru znajdowali siê pod obserwacj¹ odpowiednich s³u¿b. Dnia 6 marca
1988 r. Savage zaparkowa³ samochód w miejscu, w którym zgodnie z informacjami policji mia³ siê odbyæ zamach. Podejrzany po kilku minutach od zaparkowania i zostawieniu czego pomiêdzy siedzeniami wysiad³ z samochodu.65
60
61
62
63

B. Gronowska, T. Jasudowicz, op. cit., s. 276.
K. Bucha³a, A. Zoll, Kodeks karny. Czêæ ogólna, Zakamycze, Kraków 2001, s. 225.
G. Rejman, op. cit., s. 25.
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka z dnia 25 wrzenia 1995r. McCann
i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, numer skargi 18984/91, A324, dalej: wyrok
McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu.
64 Punkt 13 wyroku McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu.
65 Ibidem, pkt 38.

328

Monika Manicka

Kilka godzin póniej w okolicach zaparkowanego pojazdu pojawili siê równie¿ McCann oraz Farrell i wraz z Savage przygl¹dali siê bacznie samochodowi.66 Po tym jak podejrzani oddalili siê od samochodu, a nastêpnie rozdzielili, jeden z ¿o³nierzy zbli¿y³ siê do pojazdu celem dokonania oglêdzin.
Zauwa¿y³, i¿ na nowym samochodzie umieszczona zosta³a zardzewia³a antena, co  jego zdaniem  mog³o wiadczyæ o tym, ¿e w pojedzie umieszczone
zosta³y ³adunki wybuchowe, których detonacja mia³aby nast¹piæ przez fale
radiowe.67 Otrzymawszy tak¹ informacjê, komisarz policji przekaza³ sprawê
wojsku celem aresztowania podejrzanych.68 Dwóch ¿o³nierzy pod¹¿y³o za
McCannem i Farrell. W pewnym momencie McCann odwróci³ siê, zauwa¿y³
¿o³nierza trzymaj¹cego broñ, a nastêpnie wykona³ gwa³towny ruch rêk¹.
¯o³nierz obawiaj¹c siê detonacji ³adunków umieszczonych w samochodzie,
a tym samym mierci niewinnych ludzi, odda³ seriê strza³ów do podejrzanego. K¹tem oka zauwa¿y³, ¿e w danym momencie Farrell chwyci³a za torebkê
i z tych samych obaw zabi³ kobietê. Strza³y zosta³y równie¿ oddane przez
drugiego ¿o³nierza.69 Dwóch innych ¿o³nierzy uda³o siê natomiast za trzecim
podejrzanym. W momencie gdy Savage us³ysza³ komendê stój, wykona³
gwa³towny ruch d³oni¹ w kierunku biodra, sugeruj¹cy zamiar detonacji bomby. ¯o³nierze nie mieli innego wyjcia jak tylko zabiæ podejrzanego.70 Po
dok³adnym przebadaniu samochodu okaza³o siê jednak, i¿ by³ on czysty,
a ¿adna z osób zabitych nie posiada³a przy sobie detonatora. Co interesuj¹ce,
przeprowadzone ledztwo wykaza³o, ¿e Mairead Farrell wynajê³a pod fa³szywym nazwiskiem w Marbelli w Hiszpanii samochód, który nastêpnie wype³niony zosta³ ³adunkami wybuchowymi.71 Tak wiêc detonacja ³adunków wybuchowych w samochodzie zosta³a objêta zamiarem sprawców, natomiast
mia³a nast¹piæ w innym miejscu i momencie ni¿ przewidywano.
Trybuna³ ju¿ na samym pocz¹tku wskaza³, ¿e art. 2 konwencji jest przepisem o charakterze podstawowym. Przypadki wymienione w ust. 2 przepisu
nie odnosz¹ siê natomiast jedynie do umylnego pozbawienia ¿ycia.
Trybuna³ uzna³, i¿ w³adze Zjednoczonego Królestwa mia³y w danej sytuacji twardy orzech do zgryzienia. Wobec informacji o planowanych zamachach, nie mog³y one nara¿aæ ¿ycia mieszkañców Gibraltaru. Jednoczenie
musia³y ograniczyæ u¿ycie si³y w stosunku do osób podejrzanych o planowane zamachy terrorystyczne.72 W przedmiotowej sprawie Trybuna³ orzek³, ¿e
dzia³ania ¿o³nierzy przewiadczonych o koniecznoci unieszkodliwienia terrorystów dla dobra ogó³u nie stanowi³y naruszenia art. 2 ust. 2 konwencji.73
Jednoczenie Trybuna³ uzna³, i¿ takie okolicznoci, jak umo¿liwienie podej66
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rzanym wjazdu na terytorium Gibraltaru, brak uwzglêdnienia, ¿e ocena sytuacji dokonana przez w³adze mog³a byæ b³êdna, podanie ¿o³nierzom informacji stanowi¹cych jedynie ocenê jako fakt, a tak¿e automatyczne odwo³anie
siê do si³y mierciononej przez ¿o³nierzy sprawi³y, ¿e Trybuna³ nie zosta³
przekonany, ¿e pozbawienie ¿ycia trzech terrorystów stanowi³o u¿ycie si³y,
która by³a nie wiêcej ni¿ absolutnie konieczna dla obrony ludzi przed bezprawn¹ przemoc¹. St¹d te¿ Trybuna³ orzek³, ¿e Zjednoczone Królestwo dopuci³o siê naruszenia art. 2 konwencji.74 Co ciekawe, wyrok ten zapad³ stosunkiem g³osów 10:9.
Interesuj¹c¹ z punktu widzenia instytucji obrony koniecznej by³a tak¿e
sprawa Bubbins przeciwko Zjednoczonemu Królestwu.75 Jej przedmiotem
by³o pozbawienie ¿ycia Michaela Fitzgeralda w jego mieszkaniu przez funkcjonariuszy policji.
Dnia 26 lutego 1999 r. narzeczona pokrzywdzonego podjecha³a samochodem pod jego dom i zauwa¿y³a jak¹ postaæ wchodz¹c¹ do rodka przez okno
kuchenne. Kobieta nie rozpozna³a danej osoby. Obawiaj¹c siê o bezpieczeñstwo narzeczonego krzyknê³a jego imiê, jednak nie uzyska³a ¿adnej odpowiedzi. Bêd¹c przekonan¹, ¿e jest wiadkiem w³amania, poinformowa³a o tym
fakcie odnone w³adze.76 Niebawem pod domem pojawili siê pierwsi funkcjonariusze policji. Jeden z nich zbli¿y³ siê do okna, krzykn¹³, ¿e jest policjantem i zauwa¿y³ mê¿czyznê celuj¹cego doñ z broni, po czym funkcjonariusze
wycofali siê na bezpieczn¹ odleg³oæ.77 Z uwagi na powagê sytuacji na miejsce zdarzenia zosta³y wezwane posi³ki, a ulica zamkniêta dla wszelkiego
ruchu.78 Podczas oblê¿enia domu mê¿czyzna wielokrotnie pokazywa³ siê
funkcjonariuszom i nie reagowa³ na polecenie od³o¿enia broni oraz opuszczenia budynku.79
W miêdzyczasie dwóch policjantów próbowa³o ustaliæ, gdzie przebywa
Michael Fitzgerald, odwiedzaj¹c lokalne puby. Podczas dochodzenia uzyskano informacjê, ¿e mê¿czyzna jest ni¿szy ni¿ by³ w rzeczywistoci.80 Pojawi³y
siê tak¿e podejrzenia, ¿e mê¿czyzn¹ w domu mo¿e byæ Michael Fitzgerald,
a jego broñ atrap¹.81 Dla oceny sytuacji przez policjê nie bez znaczenia okaza³a
siê rozmowa telefoniczna z mê¿czyzn¹, podczas której ten przedstawi³ siê jako
Mick. Nie ulega³o w¹tpliwoci, ¿e by³ on wówczas pod wp³ywem alkoholu.82
Policja uzyska³a równie¿ informacjê, ¿e w chwili, kiedy narzeczona Michaela
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Fitzgeralda zg³osi³a wtargniêcie intruza do jego domu, Fitzgerald przebywa³
w jednym z miejscowych pubów. Wobec tego upad³o podejrzenie, ¿e uzbrojonym mê¿czyzn¹ jest w³aciciel domu.83
W pewnym momencie w oknie pojawi³ siê pó³nagi mê¿czyzna, który
przybra³ pozycjê wskazuj¹c¹ na zamiar oddania strza³u do jednego z funkcjonariuszy. Obawiaj¹c siê utraty ¿ycia i uprzednio wzywaj¹c mê¿czyznê do
rzucenia broni, funkcjonariusz odda³ jeden strza³ w klatkê piersiow¹ mê¿czyzny. Okaza³ siê on miertelny. Dopiero póniej ustalono, ¿e broñ, która znajdowa³a siê w posiadaniu mê¿czyzny w rzeczywistoci by³a replik¹. Stwierdziæ to mo¿na by³o jedynie z bliska.84
Zarzuty naruszenia art. 2 Konwencji w przedmiotowej sprawie koncentrowa³y siê na twierdzeniu, ¿e si³a u¿yta przez policjê nie by³a absolutnie
konieczna, a Fitzgerald straci³ ¿ycie jedynie w wyniku niekompetencji w³adz,
której przejawem by³ m.in. brak negocjatora na miejscu zdarzenia. Co wiêcej, przeprowadzone ledztwo nie odpowiada³o wynikaj¹cej z orzecznictwa
Trybuna³u zasadzie najbardziej dok³adnej analizy. Chodzi³o tu i.a. o niezasadne, zdaniem wnioskodawczyni, pozostawienie w tajemnicy danych personalnych funkcjonariuszy.8
W przedmiotowej sprawie Trybuna³ uzna³ za niew¹tpliwe, i¿ funkcjonariusz, który odda³ strza³ szczerze wierzy³, ¿e jego ¿ycie znajduje siê w niebezpieczeñstwie, a u¿ycie broni by³o konieczne dla obrony w³asnej oraz innych
osób. Co istotne, przed oddaniem strza³u policjant, poda³ swoj¹ to¿samoæ
oraz nakaza³ mê¿czynie rzuciæ broñ. Z tych te¿ wzglêdów w ocenie Trybuna³u si³a u¿yta przez funkcjonariusza nie wykracza³a poza granice absolutnej
koniecznoci.86
Zdaniem Trybuna³u akcja policji, wbrew twierdzeniom wnioskodawczyni, nie prowadzi³a do nieuchronnej mierci Michaela Fitzgeralda. Przede
wszystkim przedsiêwziêto rodki maj¹ce na celu zapobie¿enie pochopnym
dzia³aniom policji. Dowództwo wyranie mówi³o, ¿e chce unikn¹æ rozlewu
krwi. W zwi¹zku z powy¿szym Trybuna³ stan¹³ na stanowisku, ¿e operacja
policji zosta³a zorganizowana i przeprowadzona w taki sposób, ¿e mo¿liwoæ
pozbawienia ¿ycia Michaela Fitzgeralda zosta³a zminimalizowana.87 W konsekwencji Trybuna³ uzna³, ¿e w omawianej sprawie nie dosz³o do naruszenia
art. 2 Konwencji w jego substancjalnej czêci.88
W odniesieniu do zarzutu naruszenia wynikaj¹cego z przepisów Konwencji proceduralnego obowi¹zku przeprowadzenia efektywnego ledztwa,
Trybuna³ stan¹³ na stanowisku, i¿ nie znajduje on podstaw w okolicznociach
danej sprawy. Podkrelono, ¿e decyzja o zachowaniu danych funkcjonariuszy
w tajemnicy by³a prawid³owa, a to ze wzglêdu na obawy rodzin policjantów
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przed odwetem.89 W ¿adnym wypadku nie wp³ynê³a ona na efektywnoæ
ledztwa.90 Trybuna³ uzna³ tak¿e, ¿e rodzina zastrzelonego, wbrew jej twierdzeniom, mia³a dostêp do wystarczaj¹cej iloci dokumentów dla realizacji
swoich praw na etapie postêpowania przygotowawczego.91 W konsekwencji
orzeczono, i¿ w przedmiotowej sprawie nie dosz³o tak¿e do naruszenia art. 2
Konwencji w czêci proceduralnej.92
W sprawie Giuliani i Gaggio przeciwko W³ochom93, podobnie jak w sprawie McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, chodzi³o o pozbawienie ¿ycia cz³owieka przez ¿o³nierza dzia³aj¹cego w obronie koniecznej. Do
zdarzenia dosz³o w Genui w zwi¹zku z odbywaj¹cym siê tam w lipcu 2001 r.
szczytem G8. Organizacje antyglobalistyczne oraz komunistyczne zaplanowa³y z tej okazji demonstracje (marsz Tute Bianche), które to ostatecznie
przerodzi³y siê w wyj¹tkowo niebezpieczne starcia demonstrantów z funkcjonariuszami policji.94
Demonstranci od samego pocz¹tku dnia wykazywali agresjê w stosunku
do w³adz, czego przejawem by³o miêdzy innymi podpalenie pojazdu karabinierów. Z tego te¿ wzglêdu wydano polecenie przeprowadzenia przez karabinierów wspomaganych przez dwa jeepy ataku na agresorów. Demonstranci
stosunkowo szybko poradzili sobie z karabinierami, którzy musieli siê wycofaæ. Jeepy zosta³y natomiast uwiêzione w miejscu zdarzenia przez to, ¿e siê
wzajemnie blokowa³y uniemo¿liwiaj¹c kierowcom jakikolwiek manewr. Jednemu z pojazdów uda³o siê opuciæ plac, drugi natomiast z winy kierowcy
zosta³ zablokowany przez przewrócony kontener na mieci.95 Do uwiêzionego
jeepa zbli¿y³a siê grupa demonstrantów uzbrojonych w ¿elazne dr¹¿ki, kamienie i kije, wykrzykuj¹cych obelgi i groby w stosunku do jego pasa¿erów.
Przera¿eni ¿o³nierze znajduj¹cy siê w pojedzie obawiali siê o w³asne ¿ycie,
zw³aszcza ¿e tylne szyby jeepa by³y wybite. Jeden z uwiêzionych karabinierów, broni¹c siê tarcz¹ przed atakiem demonstrantów, krzykn¹³ w ich kierunku, a¿eby odeszli albo zostan¹ zabici. Carlo Giuliani, jeden z agresorów,
nie zwa¿aj¹c na ostrze¿enia ¿o³nierza, podniós³ ganicê i chcia³ ni¹ rzuciæ
w pojazd. Widz¹c to, karabinier wyci¹gn¹³ pistolet, skierowa³ go w stronê
okna i odda³ dwa strza³y, miertelnie rani¹c Carlo Giulianiego. Chwilê póniej kierowcy uda³o siê uruchomiæ jeepa, który opuszczaj¹c plac przejecha³
po ciele postrzelonego mê¿czyzny.96
W opisywanej sprawie Trybuna³ orzek³, i¿ nie dosz³o do naruszenia art. 2
Konwencji w jego substancjalnej czêci z uwagi na fakt, ¿e u¿yta si³a nie
89
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Ibidem, pkt 155.
Ibidem, pkt 158.
Ibidem, pkt 161.
Ibidem, pkt 165.
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka z 18 czerwca 2009 r. Giuliani
i Gaggio przeciwko W³ochom, numer skargi: 23458/02, Reports of Judgments and Decisions
2005-II (extracts), dalej: wyrok Giuliani i Gaggio przeciwko W³ochom.
94 Ibidem, pkt 14.
95 Ibidem, pkt 1619.
96 Ibidem, pkt 2029.
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by³a nieproporcjonalna. Uzasadniaj¹c tak¹ decyzjê, Trybuna³ podkreli³, ¿e
okolicznoci ataków demonstrantów w pe³ni uzasadnia³y obawy karabiniera
o ¿ycie w³asne i jego kolegów. Co istotne, mê¿czyzna przed oddaniem dwóch
strza³ów ostrzeg³ przed tym agresorów, a tak¿e trzyma³ broñ w d³oni w taki
sposób, a¿eby by³a dla nich widoczna. Kluczowy dla takiego rozstrzygniêcia
by³ fakt, ¿e karabinier w chwili, kiedy odda³ strza³ miertelnie rani¹cy Carlo
Giulianiego nie by³ ju¿ na s³u¿bie i podj¹³ dzia³ania defensywne z w³asnej
inicjatywy. W zwi¹zku z powy¿szym, u¿ycie si³y mierciononej nie przekroczy³o granic absolutnej koniecznoci w celu odwrócenia niebezpieczeñstwa
gro¿¹cego karabinierowi i jego kolegom. Trybuna³ uzna³, ¿e w przedmiotowej
sprawie nie mia³oby sensu abstrakcyjne rozstrzyganie o zgodnoci krajowych
przepisów, odnosz¹cych siê do u¿ycia broni przez funkcjonariuszy podczas
operacji publicznych, z konwencj¹. Trybuna³ podkreli³ przy tym, ¿e dzia³ania funkcjonariusza wype³niaj¹ znamiona odpowiednich przepisów w³oskiego
kodeksu karnego.97
Odnosz¹c siê natomiast do zarzutów wnioskodawców, dotycz¹cych wadliwego systemu komunikacji pomiêdzy funkcjonariuszami i braku koordynacji
ich dzia³añ, Trybuna³ stwierdzi³, ¿e w oparciu o zebrany materia³ dowodowy
nie mo¿na stwierdziæ, i¿ w³oskie w³adze naruszy³y wynikaj¹cy z konwencji
pozytywny obowi¹zek ochrony ¿ycia Carlo Giulianiego.98
Trybuna³ uzna³ natomiast, ¿e W³ochy naruszy³y art. 2 Konwencji w czêci proceduralnej. Taka ocena wynika³a z niedoci¹gniêæ podczas postêpowania przygotowawczego. Chodzi³o miêdzy innymi o przeprowadzon¹ autopsjê,
podczas której w czaszce zmar³ego wykryto fragment metalu, który nie zosta³ wyci¹gniêty przez ekspertów ani opisany w raporcie. Ponadto nie próbowano znaleæ pocisków, które zosta³y wystrzelone przez karabiniera. Znacz¹ce jest równie¿, ¿e wnioskodawcy zostali poinformowani o terminie autopsji
na trzy godziny przed jej rozpoczêciem, co uniemo¿liwi³o ich uczestnictwo
w przeprowadzanych czynnociach. Trybuna³ podkreli³ ponadto takie b³êdy
w procedurze, jak zbyt wczesne wydanie zw³ok wnioskodawcom i upowa¿nienie ich do dokonania kremacji, co wykluczy³o przeprowadzenie póniejszej
analizy. Skutkiem tych niedoci¹gniêæ w³adz w przeprowadzeniu postêpowania by³o wydanie postanowienia o jego umorzeniu.
Trybuna³ zwa¿y³, ¿e ograniczenie postêpowania karnego do kwestii odpowiedzialnoci strzelaj¹cego oraz kierowcy jeepa nie odpowiada³o wymaganiom przewidzianym w art. 2 Konwencji. W ¿adnej bowiem czêci postêpowania nie rozwa¿ono zagadnienia w³aciwego przygotowania i przeprowadzenia operacji przez w³adze. Nie ustalono, kto tak naprawdê odpowiada za
mieræ Carlo Giulianiego.99
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Ibidem, pkt 221227.
Ibidem, pkt 243.
Ibidem, pkt 245255.
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5. Podsumowanie
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ideologia pañstw socjalistycznych przeniknê³a
do regulacji karnych Polski, Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz innych pañstw bloku wschodniego. Kodeks karny Rosyjskiej Socjalistycznej
Federacyjnej Republiki Radzieckiej z 1960 r. zawiera³ nastêpuj¹c¹ regulacjê
obrony koniecznej: nie stanowi przestêpstwa dzia³anie, które wprawdzie
zawiera znamiona czynu okrelonego w czêci szczegó³owej niniejszego kodeksu, lecz zosta³o pope³nione w obronie koniecznej, tj. w interesie Pañstwa
Radzieckiego, interesu spo³ecznego, jednostki lub praw osoby broni¹cej siê
albo innej osoby przed spo³ecznie niebezpiecznym zamachem, przez wyrz¹dzenie szkody osobie dokonywaj¹cej zamachu, je¿eli nie nast¹pi³o przy tym
przekroczenie granic obrony koniecznej. Za przekroczenie granic obrony
koniecznej uwa¿ana by³a oczywista niewspó³miernoæ obrony w stosunku do
charakteru i stopnia niebezpieczeñstwa zamachu.100
PRL i NRD, bêd¹ce przyjació³mi Zwi¹zku Radzieckiego, z czasem
wprowadzi³y kodeksy karne zawieraj¹ce unormowania podobne do tych zawartych w kodeksie RSFRR. Wp³ywy ideologii komunistycznej na instytucjê
obrony koniecznej widaæ zw³aszcza w wyranym rozró¿nieniu w polskim
kodeksie karnym z 1969 r. dóbr jednostki i dóbr spo³ecznych jako przedmiotu
zamachu. Na podstawie kodeksu karnego NRD z 1968 r. obrona konieczna
s³u¿y³a natomiast ka¿demu w celu odparcia zamachu na dobro jednostki,
porz¹dek pañstwa socjalistycznego lub porz¹dek spo³eczny. W powy¿szych
sformu³owaniach widaæ ju¿ na pierwszy rzut oka nawi¹zanie do regulacji
karnej obowi¹zuj¹cej w RSFRR. Co wiêcej, polski kodeks karny zawiera³
przepis nakazuj¹cy uznawaæ za obronê konieczn¹ ka¿de dzia³anie podjête
w celu przywrócenia spokoju lub porz¹dku spo³ecznego. Kodeks NRD wskazywa³ natomiast, ¿e dzia³anie podjête zgodnie z warunkami obrony koniecznej jest dzia³aniem w interesie spo³eczeñstwa socjalistycznego.
Ze wzglêdu na zmiany ustrojowe powi¹zane z rozpadem Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich powy¿sze regulacje musia³y zostaæ usuniête z polskiego i niemieckiego porz¹dku prawnego i zast¹pione regulacjami
odpowiadaj¹cymi nowej rzeczywistoci spo³eczno-politycznej. Przede wszystkim zrezygnowano z podzia³u dóbr naruszonych lub zagro¿onych bezprawnym zamachem na dobra indywidualne lub spo³eczne. Zgodnie z nowymi
regulacjami, obrona konieczna przys³ugiwa³a od bezprawnego zamachu na
jakiekolwiek dobro chronione prawnie. Ponadto konieczne okaza³o siê usuniêcie wyranego wskazania, ¿e obrona konieczna ma s³u¿yæ interesom pañstwa socjalistycznego.
Równie¿ kodeks karny Federacji Rosyjskiej musia³ zostaæ przeredagowany. Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cym brzmieniem art. 37, nie jest przestêp100 Kodeks karny RSFRR, pod red. M. Siewierskiego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1961, s. 15.
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stwem wyrz¹dzenie atakuj¹cemu szkody w stanie obrony koniecznej, tj.
w sytuacji obrony osoby i praw broni¹cego siê lub innej osoby, chronionych
prawnie interesów spo³ecznych lub pañstwowych przed atakiem niebezpiecznym dla spo³eczeñstwa, o ile taki atak zawiera³ w sobie przemoc zagra¿aj¹c¹
¿yciu broni¹cego siê lub innej osoby lub polega³ na grobie natychmiastowego zastosowania takiej przemocy.
Obrona przed atakiem nie zawieraj¹cym przemocy zagra¿aj¹cej ¿yciu
broni¹cego siê lub innej osoby lub nie polegaj¹cym na grobie natychmiastowego u¿ycia takiej przemocy jest legalna, o ile w takiej sytuacji granice
obrony koniecznej nie zosta³y przekroczone, tj. nie zosta³y dokonane ¿adne
umylne czyny, które oczywicie nie odpowiada³y charakterowi i niebezpieczeñstwu ataku.
Interesuj¹c¹ regulacjê zawiera punkt 3 cytowanego artyku³u. Zgodnie
z jego treci¹ prawo do obrony koniecznej przys³uguje ka¿dej osobie bez
wzglêdu na jej zawód i pozycjê, a tak¿e niezale¿nie od tego, czy istnia³a
mo¿liwoæ unikniêcia ataku niebezpiecznego spo³ecznie i czy mo¿na by³o
poprosiæ inne osoby o pomoc.101
IMPACT OF THE IDEOLOGY OF THE UNION OF THE SOVIET
SOCIALIST REPUBLICS ON THE INSTITUTION OF THE RIGHT
OF SELF-DEFENSE IN POLAND AND GERMANY
Key words: self-defense, justification, German law, communistic ideology, absolutely necessary use of force, lethal force, right to life.
Summary
The purpose of this article is to present the regulation of the institution of self-defense in
Polish and German law after the Second World War. The article regards in particular problems
connected with the influence of communist ideology on the wording of the regulations regarding self-defense.
First section of the article presents history of self-defense including the history of Polish
criminal codes and changes resulting from the formation of the German Democratic Republic.
The second section includes main ideas of the institution of self-defense in Polish criminal
codes of 1932, 1969 and 1997. It additionally refers to influence of constitutional changes on
the abovementioned institution. In the third part of the article I would like to provide the
reader with main ideas of the self-defense in Criminal Code of German Democratic Republic.
Moreover I present the regulation of the institution in German Criminal Code of 1871 and the
differences in the institution stipulated in two codes.
The fourth part includes the regulation of self-defense in view of the European Convention on Human Rights. In this place three relevant judgments of the European Court of
Human Rights relating thereto were presented.
The last section being the recapitulation of my article indicates that the ideology of the
Soviet Union had huge impact on the institution of self-defense not only in Poland but also in
Germany.
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Prawo do udzia³u w sprawach publicznych,
prawa wyborcze oraz prawo równego dostêpu do s³u¿by
publicznej
General Comment No. 25 z 12 lipca 1996 r.
Przyjête na 1510. posiedzeniu (57. sesji) Komitetu Praw
Cz³owieka ONZ
1.
Art. 25 Paktu uznaje i chroni prawo ka¿dego obywatela do udzia³u
w sprawach publicznych, prawa do g³osowania i do kandydowania oraz prawo dostêpu do s³u¿by publicznej. Niezale¿nie od obowi¹zuj¹cej formy konstytucji czy rz¹dów, Pakt wymaga od Pañstw przyjêcia takich rodków ustawodawczych i innych, jakie mog¹ okazaæ siê konieczne dla zapewnienia, by
obywatele dysponowali skuteczn¹ sposobnoci¹ korzystania z praw, które on
chroni. Art. 25 le¿y w sercu rz¹dów demokratycznych opartych na zgodzie
ludnoci oraz na przestrzeganiu zasad Paktu.
2.
Prawa oparte na art. 25 maj¹ zwi¹zek, ale s¹ odmienne od prawa
narodów do samostanowienia. Na mocy praw objêtych art. 1(1), narody
maj¹ prawo do swobodnego okrelania swego statusu politycznego oraz do
korzystania z prawa wyboru formy swej konstytucji lub rz¹dów. Art. 25
zajmuje siê prawem jednostek do udzia³u w tych procesach, które sk³adaj¹
siê na prowadzenie spraw publicznych. Prawa te  jako prawa jednostki
 mog¹ prowadziæ do roszczeñ opartych na I Protokole Fakultatywnym.
3.
W przeciwieñstwie do innych praw i wolnoci uznanych przez Pakt (które zapewniane s¹ wszystkim jednostkom znajduj¹cym siê na terytorium
i podlegaj¹cym jurysdykcji pañstwa), art. 25 chroni prawa ka¿dego obywatela. Sprawozdania pañstw powinny przedstawiaæ przepisy prawne, które
okrelaj¹ obywatelstwo w kontekcie praw chronionych przez art. 25. Nie s¹
dozwolone ¿adne rozró¿nienia miêdzy obywatelami w korzystaniu z tych
praw na podstawie rasy, koloru skóry, p³ci, religii, pogl¹dów politycznych lub
innych, pochodzenia narodowego lub spo³ecznego, maj¹tku, urodzenia b¹d
innego statusu. Rozró¿nienia miêdzy osobami, które maj¹ tytu³ do obywatelstwa przez urodzenie, a osobami, które nabywaj¹ je przez naturalizacjê,
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mog¹ rodziæ kwestie zgodnoci z art. 25. Sprawozdania pañstw powinny
wskazywaæ, czy jakiekolwiek grupy, takie jak stali rezydenci, korzystaj¹
z tych praw na ograniczonej podstawie, np. poprzez dysponowanie prawem
do g³osowania w wyborach lokalnych albo do zajmowania konkretnych stanowisk w s³u¿bie publicznej.
4.
Wszelkie warunki, które siê stosuj¹ do korzystania z praw chronionych
przez art. 25, powinny byæ oparte na obiektywnych i rozs¹dnych kryteriach.
Tak np., mo¿e siê okazaæ rozs¹dnym wymaganie wy¿szego wieku dla wyboru
czy nominacji na konkretne urzêdy ni¿ dla korzystania z prawa do g³osowania, które powinno byæ dostêpne dla ka¿dego doros³ego obywatela. Korzystanie z tych praw przez obywateli nie mo¿e byæ zawieszane ani wykluczane,
chyba ¿e na podstawach, które s¹ prawnie ustanowione, a które s¹ obiektywne i rozs¹dne. Tak np., ustalona niezdolnoæ umys³owa mo¿e stanowiæ podstawê zanegowania osobie prawa do g³osowania albo do zajmowania stanowiska.
5.
Prowadzenie spraw publicznych, o którym mowa w ust. a, jest koncepcj¹ szerok¹, która wi¹¿e siê z wykonywaniem w³adzy politycznej, w szczególnoci z wykonywaniem kompetencji ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych. Obejmuje ona wszelkie aspekty administracji publicznej, jak
równie¿ formu³owanie i urzeczywistnianie polityki na szczeblu miêdzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Rozdzia³ kompetencji oraz rodki, za pomoc¹ których obywatele korzystaj¹ z prawa do udzia³u w prowadzeniu spraw publicznych chronionym przez art. 25, winny byæ ustanowione
konstytucj¹ oraz innymi ustawami.
6.
Obywatele uczestnicz¹ bezporednio w prowadzeniu spraw publicznych,
gdy realizuj¹ kompetencje w charakterze cz³onków organów ustawodawczych b¹d sprawuj¹c urzêdy wykonawcze. To prawo do bezporedniej partycypacji doznaje wsparcia ze strony ust. b. Obywatele uczestnicz¹ równie¿
bezporednio w prowadzeniu spraw publicznych, gdy wybieraj¹ lub zmieniaj¹ swoj¹ konstytucjê albo rozstrzygaj¹ zagadnienia publiczne w drodze referendum b¹d innego procesu wyborczego prowadzonego zgodnie z ust. b.
Obywatele mog¹ uczestniczyæ bezporednio poprzez udzia³ w zgromadzeniach ludowych, które maj¹ kompetencjê podejmowania decyzji o sprawach
lokalnych albo o sprawach danej wspólnoty oraz w organach ustanowionych
dla potrzeb reprezentowania obywateli w konsultacjach z rz¹dem. Tam,
gdzie zostaje ustanowiony jaki sposób bezporedniego uczestnictwa obywateli, nie powinno siê wprowadzaæ ¿adnego rozró¿nienia miêdzy obywatelami,
jeli chodzi o ich udzia³ na podstawach wymienionych w art. 2 ust.1 i nie
powinno siê wprowadzaæ ¿adnych nierozs¹dnych ograniczeñ.
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7.
Tam, gdzie obywatele uczestnicz¹ w prowadzeniu spraw publicznych
jedynie za porednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli, dorozumianie wynika z art. 25, ¿e przedstawiciele ci faktycznie sprawuj¹ w³adzê rz¹dow¹ oraz ¿e s¹ oni odpowiedzialni za porednictwem procesu wyborczego za
wykonywanie przez nich tej w³adzy. Wynika te¿ z niego dorozumianie, ¿e
przedstawiciele wykonuj¹ jedynie takie kompetencje, które zosta³y im przypisane zgodnie z przepisami konstytucyjnymi. Uczestnictwo za porednictwem
swobodnie wybranych przedstawicieli wykonywane jest poprzez procesy wyborcze, które musz¹ byæ unormowane ustawami, które s¹ zgodne z ust. b.
8.
Obywatele bior¹ tak¿e udzia³ w prowadzeniu spraw publicznych poprzez
wywieranie wp³ywu za porednictwem debaty publicznej i dialogu ze swymi
przedstawicielami b¹d poprzez swoj¹ zdolnoæ organizowania siê. Uczestnictwo takie doznaje wsparcia ze strony wolnoci ekspresji, zgromadzeñ
i zrzeszania siê.
9.
Art. 25 ust. b ustala przepisy specjalne zajmuj¹ce siê prawem obywateli do uczestnictwa w prowadzeniu spraw publicznych w charakterze wyborców i kandydatów w wyborach. Autentyczne periodyczne wybory zgodne
z ust.b s¹ istotne dla zapewnienia odpowiedzialnoci przedstawicieli za wykonywanie powierzonych im kompetencji ustawodawczych lub wykonawczych. Wybory takie musz¹ byæ przeprowadzane w interwa³ach, które nie s¹
nadu¿ywaj¹co d³ugie i które zapewniaj¹, by w³adza rz¹du wci¹¿ znajdowa³a
oparcie w swobodnym wyra¿eniu woli wyborców. Prawa i obowi¹zki przewidziane w ust. b musz¹ byæ ustawowo zagwarantowane.
10.
Prawo do g³osowania w wyborach i referendach musi byæ ustawowo
unormowane i mo¿e podlegaæ jedynie rozs¹dnym ograniczeniom, takim jak
ustalenie minimalnej granicy wieku dla prawa do g³osowania. Nierozs¹dnym
by³oby ograniczanie prawa do g³osowania na podstawach niepe³nosprawnoci
fizycznej albo nak³adanie wymogów dotycz¹cych wykszta³cenia, wychowania
czy w³asnoci. Cz³onkostwo partii nie powinno stanowiæ warunku zdolnoci
do g³osowania ani podstaw¹ dla dyskwalifikacji.
11.
Pañstwa musz¹ podj¹æ skuteczne rodki dla zapewnienia, by wszystkie
osoby maj¹ce tytu³ do g³osowania by³y zdolne do zrealizowania tego prawa.
Tam, gdzie wymagana jest rejestracja wyborców, nale¿y j¹ u³atwiaæ i nie
wolno nak³adaæ przeszkód utrudniaj¹cych tak¹ rejestracjê. jeli do rejestracji
znajduje zastosowanie wymóg rezydencji, musi on mieæ charakter rozs¹dny i nie
powinien byæ nak³adany w taki sposób, by wykluczaæ bezdomnych z prawa do
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g³osowania. Wszelka nadu¿ywaj¹ca ingerencja w rejestracjê lub w g³osowanie,
jak te¿ zastraszanie czy przymus wobec wyborców powinny byæ zakazane ustawami karnymi, a ustawy te winny byæ cile realizowane. Kampanie dotycz¹ce
edukacji i rejestracji wyborczej konieczne s¹ dla zapewnienia skutecznego korzystania z praw opartych na art. 25 przez wiadome spo³eczeñstwo.
12.
Wolnoci ekspresji, zgromadzeñ i zrzeszania siê s¹ istotnymi warunkami
skutecznego korzystania z prawa do g³osowania i musz¹ byæ w pe³ni chronione. Nale¿y podejmowaæ pozytywne rodki dla przezwyciê¿enia specyficznych
trudnoci, takich jak analfabetyzm, bariery jêzykowe, ubóstwo czy przeszkody w swobodnym przemieszczaniu siê, które uniemo¿liwiaj¹ uprawnionym
do g³osowania osobom skuteczn¹ realizacjê ich praw. Informacje i materia³y
dotycz¹ce g³osowania powinny byæ dostêpne w jêzykach mniejszociowych.
Nale¿y zastosowaæ specyficzne metody, takie jak fotografie i symbole, dla
zapewnienia, by analfabeci dysponowali adekwatn¹ informacj¹, na której
opieraliby swoje wybory. Pañstwa-strony powinny wskazywaæ w swych sprawozdaniach sposób, w jaki radz¹ one ze wskazanymi w niniejszym ustêpie
trudnociami.
13.
Sprawozdania pañstwa powinny opisywaæ normy rz¹dz¹ce prawem do
g³osowania oraz stosowanie tych norm w okresie objêtym danym sprawozdaniem. Sprawozdania pañstwa powinny te¿ opisywaæ czynniki, które staj¹ na
przeszkodzie realizacji przez obywateli ich prawa do g³osowania oraz rodki
pozytywne, które przyjê³y one dla przezwyciê¿enia tych czynników.
14.
Pañstwa-strony powinny wskazywaæ i wyjaniaæ w swoich sprawozdaniach przepisy, które pozbawiaj¹ obywateli ich prawa do g³osowania. Podstawy takiego pozbawienia powinny byæ obiektywne i rozs¹dne. je¿eli skazanie
za przestêpstwo stanowi podstawê zawieszenia prawa do g³osowania, okres
takiego zawieszenia powinien byæ proporcjonalny w stosunku do przestêpstwa i wyroku. Osoby, które s¹ pozbawione wolnoci, ale które nie zosta³y
skazane, nie powinny byæ wykluczane z korzystania z prawa do g³osowania.
15.
Skuteczne korzystanie z prawa i ze sposobnoci kandydowania do urzêdów z wyboru zapewnia, ¿e osoby maj¹ce tytu³ do g³osowania dysponuj¹
swobod¹ wyboru kandydatów. Wszelkie ograniczenia prawa kandydowania
w wyborach, takie jak wiek minimalny, musz¹ nadawaæ siê do usprawiedliwienia na podstawie obiektywnych i rozs¹dnych kryteriów. Osoby, które
sk¹din¹d s¹ zdolne do kandydowania w wyborach, nie mog¹ podlegaæ wykluczeniu w oparciu o nierozs¹dne lub dyskryminacyjne wymogi, takie jak wykszta³cenie, zamieszkanie czy pochodzenie, albo z powodu afiliacji politycz-
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nej. ¯adna osoba nie mo¿e doznawaæ dyskryminacji albo pogorszenia sytuacji
jakiegokolwiek rodzaju z racji kandydowania tej osoby. Pañstwa-strony powinny wskazywaæ i wyjaniaæ przepisy ustawodawcze, które wykluczaj¹ jak¹kolwiek grupê czy kategoriê osób z urzêdu wybieralnego.
16.
Warunki dotycz¹ce dat nominacji, op³at czy depozytów powinny byæ rozs¹dne i nie mog¹ mieæ charakteru dyskryminacyjnego. Je¿eli istniej¹ rozs¹dne podstawy dla uznania niektórych urzêdów wybieralnych za nie daj¹ce siê
pogodziæ z zajmowaniem okrelonych stanowisk (np. s¹dowe, wysokiej rangi
urzêdy wojskowe, s³u¿ba publiczna), rodki s³u¿¹ce unikniêciu wszelkiego
konfliktu interesów nie powinny nadu¿ywaj¹co ograniczaæ praw chronionych
przez ust. b. Podstawy usuwania wybranych na urz¹d osób powinny byæ
okrelone przez ustawy oparte na obiektywnych i rozs¹dnych kryteriach
oraz obejmuj¹ce s³uszne procedury.
17.
Prawo osób do kandydowania w wyborach nie mo¿e byæ nadu¿ywaj¹co
ograniczane poprzez wymaganie od kandydatów cz³onkostwa partii albo konkretnych partii. je¿eli wymaga siê od kandydata dysponowania minimalnym
poparciem popleczników dla potrzeb nominacji, wymóg taki powinien mieæ
rozs¹dny charakter i nie mo¿e dzia³aæ jako bariera dla kandydowania. Bez
szkody dla art. 5 ust.1 Paktu, opinia polityczna nie mo¿e byæ wykorzystywana jako podstawa dla pozbawienia jakiejkolwiek osoby prawa do kandydowania w wyborach.
18.
Sprawozdania pañstw powinny opisywaæ przepisy prawne, które ustalaj¹ warunki sprawowania wybieralnych urzêdów publicznych oraz wszelkie
ograniczenia i kwalifikacje, które znajduj¹ zastosowanie wobec konkretnych
urzêdów. Sprawozdania powinny te¿ opisywaæ warunki nominacji, np. granice wieku oraz wszelkie inne kwalifikacje lub ograniczenia. Sprawozdania
pañstw powinny wskazywaæ, czy istniej¹ ograniczenia, które uniemo¿liwiaj¹
osobom na stanowiskach s³u¿by publicznej (w³¹czaj¹c w to stanowiska w policji lub si³ach zbrojnych) wybór na konkretne urzêdy publiczne. Prawne
podstawy i procedury s³u¿¹ce usuwaniu wybranych na urz¹d osób tak¿e
powinny byæ opisane.
19.
Zgodnie z ust. b, wybory musz¹ byæ przeprowadzane s³usznie i swobodnie na podstawie periodycznej w ramach ustaw gwarantuj¹cych skuteczne
korzystanie z prawa do g³osowania. Osoby maj¹ce tytu³ do g³osowania musz¹
dysponowaæ swobod¹ g³osowania na ka¿dego kandydata w wyborach oraz za
b¹d przeciw jakiejkolwiek propozycji poddanej referendum lub plebiscytowi,
jak równie¿ swobod¹ poparcia rz¹du b¹d przeciwstawienia siê mu, bez
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nadu¿ywaj¹cego nacisku czy przymusu jakiegokolwiek rodzaju, który móg³by
zniweczyæ lub uniemo¿liwiæ swobodne wyra¿enie woli wyborców. Wyborcy
powinni dysponowaæ zdolnoci¹ niezale¿nego kszta³towania opinii, wolnej od
przemocy czy groby przemocy, przymusu, nak³aniania albo ingerencji manipulacyjnej jakiegokolwiek rodzaju. Rozs¹dne ograniczenie wydatków na
kampaniê mo¿e byæ usprawiedliwione tam, gdzie konieczne jest zapewnienie, by swobodny wybór wyborców nie zosta³ podkopany albo by proces
demokratyczny nie dozna³ szwanku w rezultacie nieproporcjonalnych wydatków na rzecz jakiego kandydata czy jakiej partii. Wyniki autentycznych
wyborów winny byæ szanowane i urzeczywistniane.
20.
Niezale¿na w³adza wyborcza powinna byæ ustanowiona celem kontroli
procesu wyborczego oraz dla zapewnienia, by by³ ob. przeprowadzany w sposób s³uszny, bezstronny i zgodny z ustalonymi ustawami, które daj¹ siê
pogodziæ z Paktem. Pañstwa powinny podj¹æ rodki gwarantuj¹ce poszanowanie wymogu poufnoci g³osowania podczas wyborów, w³¹czaj¹c w to
wstrzymanie siê od g³osu tam, gdzie taki system istnieje. Zak³ada to, ¿e
wyborcy powinni byæ chronieni przed jak¹kolwiek form¹ przymusu czy nak³aniania do ujawniania, jak zamierzaj¹ g³osowaæ albo jak g³osowali, jak
równie¿ przed jak¹kolwiek bezprawn¹ czy arbitraln¹ ingerencj¹ w proces
wyborczy. Zrzeczenie siê tych praw nie daje siê pogodziæ z art. 25 Paktu.
Bezpieczeñstwo urn wyborczych musi byæ zagwarantowane, a g³osy maj¹ byæ
liczone w obecnoci kandydatów albo ich przedstawicieli. Musi istnieæ niezale¿na kontrola procesu g³osowania i liczenia oraz dostêp do nadzoru s¹dowego b¹d innej ekwiwalentnej procedury, by wyborcy mieli zaufanie do bezpieczeñstwa g³osowania i dom przeliczania g³osów. Pomoc udzielana
niepe³nosprawnym, ociemnia³ym b¹d analfabetom powinna mieæ charakter
niezale¿ny. Wyborców nale¿y w pe³ni informowaæ o tych gwarancjach.
21.
Chocia¿ Pakt nie narzuca ¿adnego konkretnego systemu wyborczego,
jakikolwiek system dzia³aj¹cy w pañstwie-stronie musi dawaæ siê pogodziæ
z prawami chronionymi na podstawie art. 25 oraz musi gwarantowaæ i nadawaæ skutek swobodnemu wyra¿aniu woli wyborców. Zasada jedna osoba
 jeden g³os musi znajdowaæ zastosowanie, a w ramach systemu wyborczego
ka¿dego z pañstw g³os jednego wyborcy powinien byæ równy g³osowi drugiego. Zakrelanie granic wyborczych oraz metody rozmieszczenia g³osów nie
powinno niweczyæ dystrybucji g³osów ani wprowadzaæ dyskryminacji przeciwko jakiejkolwiek grupie i nie mo¿e wykluczaæ ani nierozs¹dnie ograniczaæ
prawa obywateli do swobodnego wyboru ich przedstawicieli.
22.
Sprawozdania pañstw powinny wskazywaæ, jakie rodki przyjê³y one dla
zagwarantowania autentycznych, wolnych i periodycznych wyborów oraz
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w jaki sposób ich system czy systemy wyborcze gwarantuj¹ i nadaj¹ skutek
swobodnemu wyra¿aniu woli wyborców. Sprawozdania powinny opisywaæ
system wyborczy i wyjaniaæ, w jaki sposób ró¿ne pogl¹dy polityczne w spo³eczeñstwie reprezentowane s¹ w cia³ach wyborczych. Sprawozdania powinny równie¿ opisywaæ ustawy i procedury, które zapewniaj¹, ¿e prawo do
g³osowania faktycznie mo¿e byæ swobodnie realizowane przez wszystkich
obywateli oraz wskazywaæ, w jaki sposób tajemnica, bezpieczeñstwo i wa¿noæ procesu wyborczego gwarantowane s¹ przez prawo. Powinno te¿ byæ
wyjanione praktyczne urzeczywistnienie tych gwarancji w okresie objêtym
sprawozdaniem.
23.
Art. 25 ust. c zajmuje siê prawem i zdolnoci¹ obywateli do dysponowania dostêpem do stanowisk s³u¿by publicznej na ogólnych warunkach
równoci. Zapewnienie dostêpu na ogólnych warunkach równoci, kryteria
i procedury nominacji, promocji, zawieszenia i dymisji musz¹ mieæ charakter
obiektywny i rozs¹dny. rodki pozytywne we w³aciwych przypadkach mog¹
byæ podejmowane dla zapewnienia, by istnia³ równy dostêp do s³u¿by publicznej dla wszystkich obywateli.
Opieranie dostêpu do s³u¿by publicznej na równej zdolnoci oraz ogólnych zasadach zas³ugi i przewidywanie zabezpieczenia sprawowania urzêdu
wymaga, by osoby sprawuj¹ce stanowiska s³u¿by publicznej by³y wolne od
ingerencji czy presji politycznych. Szczególne znaczenie ma zapewnienie, by
osoby nie doznawa³y dyskryminacji w korzystaniu z ich praw na podstawie
art. 25 ust. c na którejkolwiek z podstaw ustalonych w art. 2 ust.1 Paktu.
24.
Sprawozdania pañstw powinny opisywaæ warunki dostêpu do stanowisk
s³u¿by publicznej, wszelkie ograniczenia. które siê stosuj¹ oraz procedury
nominacji, promocji, zawieszenia i dymisji albo odwo³ania z urzêdu, jak równie¿ s¹dowe b¹d inne mechanizmy nadzoru, które znajduj¹ zastosowanie do
tych procedur. Sprawozdania powinny te¿ wskazywaæ, w jaki sposób wymóg
równego dostêpu jest spe³niany oraz czy wprowadzone zosta³y rodki pozytywne, w jeli tak, to w jakim zakresie.
25.
Dla zapewnienia pe³nego korzystania z praw chronionych przez art. 25
istotne jest swobodne przekazywanie miêdzy obywatelami, kandydatami
i wybranymi przedstawicielami informacji i idei o zagadnieniach publicznych
i politycznych. Zak³ada to woln¹ prasê oraz inne media zdolne do komentowania zagadnieñ publicznych bez cenzury czy ograniczeñ oraz do informowania opinii publicznej. Wymaga to pe³nego korzystania i poszanowania praw
gwarantowanych w art. 19, 21 i 22 Paktu, w³¹czaj¹c w to wolnoæ anga¿owania siê w dzia³alnoæ polityczn¹, indywidualnie oraz za porednictwem partii
politycznych i innych organizacji, wolnoæ debaty nad sprawami publicznymi,
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przeprowadzania pokojowych demonstracji i zgromadzeñ, krytykowania
i przeciwstawiania siê, publikowania materia³ów politycznych, organizowania kampanii wyborczych oraz reklamowania idei politycznych.
26.
Prawo do wolnoci zrzeszania siê, w³¹czaj¹c w to prawo do tworzenia
i przystêpowania do organizacji i stowarzyszeñ zainteresowanych sprawami
politycznymi i publicznymi stanowi istotne uzupe³nienie praw chronionych
przez art. 25. Partie polityczne oraz cz³onkostwo partii odgrywa znacz¹c¹
rolê w prowadzeniu spraw publicznych i w procesie wyborczym. Pañstwa
powinny zapewniæ, by w ich wewnêtrznym zarz¹dzaniu partie polityczne
szanowa³y stosuj¹ce siê postanowienia art. 25 w celu umo¿liwienia obywatelom korzystania z ich praw na nim opartych.
27.
Zwa¿ywszy na postanowienie art. 5 ust.1 Paktu, wszelkie prawa uznane
i chronione przez art. 25 nie mog¹ byæ interpretowane jako oznaczaj¹ce
prawo do dzia³ania albo konwalidowania jakiegokolwiek dzia³ania maj¹cego
na celu zniweczenie b¹d ograniczenie praw i wolnoci chronionych przez
Pakt w stopniu wiêkszym, ni¿ jest to w niniejszym Pakcie przewidziane.
Affaire Vincenzo Taiani c. Italie
wyrok ETPC z 13 lipca 2006 r.
1925.
Odrzucenie skargi na poszanowanie korespondencji z powodu niewyczerpania rodków krajowych/
26.
Powo³uj¹c siê na art. 3 Protoko³u I, skar¿¹cy zarzuca ograniczenie jego
praw wyborczych w zakresie, w jakim stanowi to rodek represyjny i anachroniczny, pozbawiony prawowitego usprawiedliwienia i maj¹cy karaæ
i marginalizowaæ bankruta.(...)
27.
Trybuna³ stwierdza, ¿e zarzut ten nie jest oczywicie bezpodstawny w rozumieniu art. 35ust.3 Konwencji.(...)
28.
Rz¹d utrzymuje, ¿e pañstwa korzystaj¹ z szerokiego marginesu oceny co
do ustalania warunków dotycz¹cych praw wyborczych gwarantowanych
w art. 3 Protoko³u I oraz ¿e w ka¿dym razie odnone ograniczenie rozci¹ga
siê na okres 5 lat licz¹c od deklaracji upad³oci.
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29.
Skar¿¹cy uwa¿a, ¿e ograniczenie praw wyborczych bankruta opiera siê
na idei, i¿ ponosi on odpowiedzialnoæ karn¹ za sw¹ upad³oæ. rodek taki,
który nie s³u¿y innemu celowi, jak tylko sankcjonowaniu bankruta, wydaje
siê antydemokratycznym i stanowi cios w godnoæ ludzk¹ bankruta.
30.
Trybuna³ przypomina, ¿e art. 3 Protoko³u I implikuje prawa podmiotowe
do g³osowania i kandydowania w wyborach (Mathieu-Mohin i Clerfayt pko
Belgii, wyrok z 2 marca1987, ser.A, nr 113, pkt 51), i uwa¿a on, ¿e prawa te
s¹ decyduj¹cymi dla ustanowienia i utrzymywania podwalin rzeczywistej
demokracji rz¹dzonej przez pañstwo prawa (Hirst pko Zjedn.Królestwu
/nr 2/, nr 74025//01, pkt 58). Przypomina on równie¿, ¿e choæ bardzo wa¿ne,
prawa te nie s¹ jednak absolutne. W swych odnonych porz¹dkach prawnych
Umawiaj¹ce siê Pañstwa opatruj¹ prawa do g³osowania i do kandydowania
w wyborach warunkami, dla których art. 3  co do zasady  nie stanowi
przeszkody. Korzystaj¹ one w tej dziedzinie z szerokiego marginesu oceny,
ale to do Trybuna³u nale¿y ostateczne rozstrzygniêcie co do przestrzegania
wymogów Protoko³u I; musi siê on upewniæ co do tego, czy warunki te nie
redukuj¹ praw, o które chodzi, do tego stopnia, i¿ godz¹ w sam¹ ich substancjê i pozbawiaj¹je skutecznoci, czy s³u¿¹ one prawowitemu celowi oraz czy
u¿yte rodki nie jawi¹ siê jako dysproporcjonalne (por. Gitonas i Inni pko
Grecji, wyrok z 1 lipca 1997, Reports 1997-IV, pkt 39; Aziz pko Cyprowi,
wyrok z 22 czerwca2004, nr 69949/01, pkt 25; orazw/w Hirst, pkt 62).
31.
Trybuna³ stwierdza w sprawie niniejszej, ¿e sporny rodek przewidziany
jest przez prawo, a mianowicie przez art. 2 ust.1/a/ dekretu prezydenta
Republiki nr 223 z 20 marca 1967 r., ze zmian¹ przez ustawê nr 15 z 16
stycznia 1992 r., przewiduj¹c¹ w istocie zawieszenie praw wyborczych bankruta na czas trwania postêpowania upad³ociowego, a w ka¿dym razie na
okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat licz¹c od deklaracji upad³oci.
32.
rodek ten w oczywisty sposób stanowi ingerencjê w prawa wyborcze
skar¿¹cego gwarantowane przezart. 3 Protoko³u I.
Swoj¹ drog¹, inne niezdolnoci osobiste wynikaj¹ z ograniczenia praw
wyborczych, takie jak np. niemo¿liwoæ uzyskania zatrudnienia w s³u¿bie
cywilnej na rzecz pañstwa.
33.
Trybuna³ stwierdza, co wiêcej, ¿e skar¿¹cy podlega³ ograniczeniu jego
praw wyborczych przez 5 lat poczynaj¹c od 7 marca 1996 r. oraz ¿e wybory
polityczne (do Izby Deputowanych i Senatu) odbywa³y siê we W³oszech
21 kwietnia 1996 r.
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34.
Jeli chodzi o cel, któremu s³u¿y³ ten rodek, Trybuna³ przypomina, ¿e
 w odró¿nieniu od innych postanowieñ Konwencji  art. 3 Protoko³u I nie
precyzuje ani nie ogranicza celów, jakie postanowienie to ma na wzglêdzie.
Wielka ró¿norodnoæ celów mo¿e siê okazaæ daj¹c¹ siê z nim pogodziæ (por.
w/w Hirst, pkt 74; oraz Podkolzina pko £otwie, nr 46726/99, CEDH 2002-II,
pkt 33).
Trybuna³ stwierdza równie¿, ¿e w sprawie Hirst (pkt 74) Wielka Izba
Trybuna³u stwierdzi³a, i¿ naruszenie prawa do g³osowania wiêniów mo¿na
potraktowaæ jako kieruj¹ce siê celem zapobiegania przestêpczoci, dba³oci
o poczucie obywatelskie oraz poszanowania pañstwa prawa.
Trybuna³ pragnie podkreliæ, ¿e postêpowanie upad³ociowe, które tu
wchodzi w grê, nie nale¿y do dziedziny prawa karnego, lecz prawa cywilnego. Z mocy tego faktu, wszelkie pojêcie wystêpku czy oszustwa osoby uznanej
za bankruta jest obce faktom tej sprawy, aczkolwiek pojawia siê hipoteza
deliktu bankructwa, zwyk³ego lub oszukañczego, reglamentowanego w art.
216-217 ustawy o upad³oci. Trybuna³ swoj¹ drog¹ podkrela, ¿e ograniczenie praw wyborczych bankruta kieruje siê celem o charakterze zasadniczo
dolegliwym, maj¹cym dewaloryzowaæ i karaæ bankruta jako jednostkê niegodn¹ i objêt¹ infami¹ z tego tylko powodu, ¿e sta³a siê ona przedmiotem
cywilnego postêpowania upad³ociowego.
35.
Z uwagi na powy¿sze wzglêdy, Trybuna³ podkrela, ¿e rodek przewidziany przezart. 2 dekretu prezydenta Republiki nr 223z 20 marca1967 r.
ma za cel jedynie poni¿enie bankruta i stanowi dlañ moralny blama¿, tylko
dlatego, ¿e jest on niewyp³acalny i niezale¿nie od jakiejkolwiek winy (por.
mutatis mutandis, Sabou i Pircalab pko Rumunii, nr 46572/99, 28.09.2004,
pkt 48). Nie kieruje siê zatem on celem prawowitym. Swoj¹ drog¹ Trybuna³
podkrela, ¿e  wcale nie bêd¹c przywilejem  g³osowanie stanowi prawo
gwarantowane przez Konwencjê (w/w Hirst, pkt 75).
Wniosek ten zwalnia Trybuna³ z badania w niniejszej sprawie, czy rodki u¿yte dla realizowanego celu by³y dysproporcjonalne.
Dosz³o zatem do naruszenia art. 3 Protoko³u I.(...)
Sprawa Lykourezos pko Grecji
sk.nr 33554/03  wyrok z 15 czerwca 2006 r.
38.
Skar¿¹cy zarzuca, ¿e pozbawienie go jego mandatu parlamentarnego
og³oszone przez specjalny S¹d Najwy¿szy na mocy nowego art. 57 Konstytucji godzi³o w jego prawo do bycia wybranym do Parlamentu krajowego i pozbawia³o jego wyborców ich wyboru z punktu widzenia mandatu. Powo³ywa³
siê on na art. 3 Protoko³u I(...).(...)
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50.
Art. 3 Protoko³u I wydaje siê na pierwszy rzut oka odmiennym od innych postanowieñ Konwencji i jej Protoko³ów gwarantuj¹cych prawa, poniewa¿ og³asza ono obowi¹zek Umawiaj¹cych siê Stron organizowania wyborów
na warunkach, które zapewniaj¹ swobodne wyra¿anie opinii narodu, a nie
jakie konkretne prawo czy wolnoæ. Zwa¿ywszy jednak na prace przygotowawcze do art. 3 Protoko³u I oraz na interpretacjê, jaka jest nadawana tej
klauzuli w ramach Konwencji jako ca³oci, Trybuna³ ustali³, ¿e artyku³ ten
gwarantuje prawa podmiotowe, w tym prawo do g³osowania oraz prawo do
kandydowania w wyborach \(por. m.in. Mathieu-Mohin i Clerfayt pko Belgii,
wyrok z 2 marca 1987, ser.A, nr 113, pkt 46-51; Hirst pko Zjedn.Królestwu
(nr 2), CEDH 2005-IX, pkt 56-57; oraz ostatnio ¯danoka pko £otwie,
16 marca 2006, pkt 102). Trybuna³ uzna³ swoj¹ drog¹, ¿e postanowienie to
gwarantuje prawo ka¿dej jednostki do kandydowania w wyborach oraz  po
wyborze  do sprawowania jej mandatu (Sadak i Inni pko Turcji (nr 2),
CEDH 2002-IV, pkt 33).
51.
Prawa gwarantowane przez art. 3 Protoko³u I s¹ istotne dla ustanowienia i utrzymywania podstaw rzeczywistej demokracji rz¹dz¹cej siê prymatem prawa. Prawa te nie s¹ jednak absolutne. Jest tam m. miejsce na
domniemane ograniczenia, za Umawiaj¹ce siê Pañstwa nale¿y postrzegaæ
jako dysponuj¹ce w tej dziedzinie marginesem oceny. Trybuna³ potwierdza,
¿e margines oceny w tej dziedzinie jest szeroki |(Matthews pko Zjedn.Królestwu, CEDH 1999-I, pkt 63; Labita pko W³ochom, CEDH 2000-IV, pkt 201;
Podkolzina pko £otwie, CEDH 2002-II, pkt 33). Istniej¹ liczne sposoby organizowania i funkcjonowania systemów wyborczych i wiele te¿ ró¿nic w Europie, zw³aszcza w historycznej ewolucji, ró¿norodnoci kulturowej i pogl¹dach
politycznych, które siê narzucaj¹ ka¿demu Umawiaj¹cemu siê Pañstwu do
w³¹czenia do ich w³asnej wizji demokracji |(w/w Hirst, pkt 61).
52.
Do Trybuna³u nale¿y jednak ostateczne rozstrzyganie co do przestrzegania wymogów art. 3 Protoko³u I; musi siê on upewniæ, czy warunki, jakim
poddane jest prawo do g³osowania lub kandydowania w wyborach nie redukuj¹ praw, o które tu chodzi, do tego stopnia, ¿e godzi to w sam¹ ich substancjê i pozbawia je ich skutecznoci, czy warunki te kieruj¹ siê prawowitym
celem oraz czy u¿yte rodki nie s¹ dysproporcjonalne |(w/w Mathieu-Mohin,
pkt 52). W szczególnoci, ¿aden z nak³adanych warunków nie powinien godziæ w swobodne wyra¿anie opinii narodu co do wyboru cia³a ustawodawczego  innymi s³owy, powinny one odzwierciedlaæ  b¹d nie przeczyæ  troskê
o utrzymanie integralnoci i skutecznoci postêpowania wyborczego maj¹cego okreliæ wolê narodu w g³osowaniu powszechnym |(w/w Hirst, pkt 62).
Podobnie, skoro tylko swobodny i demokratycznie przejawiony wybór narodu
zosta³ dokonany, ¿adna póniejsza zmiana w organizacji systemu wyborczego
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nie mo¿e poddawaæ w w¹tpliwoæ tego wyboru, chyba ¿e w obliczu nadrzêdnych motywów porz¹dku demokratycznego.
53.
W niniejszej sprawie skar¿¹cy wzywa Trybuna³ do potêpienia odnonej
niekompatybilnoci profesjonalnej, a zw³aszcza ekstensywnej interpretacji,
przyjêtej przez specjalny S¹d Najwy¿szy, w braku przewidzianej Konstytucj¹
ustawy wykonawczej. Jednak¿e, chocia¿ interesuj¹ce s¹ te aspekty niniejszej
sprawy, Trybuna³ nie przedstawi swojego punktu widzenia na ogólny zakaz
wykonywania ¿adnego zawodu; ograniczy siê on do spostrze¿enia, ¿e taki
zakaz ogólny  przewidziany przez nowy art. 57 Konstytucji  umocowuje
niekompatybilnoæ, któr¹ rzadko siê spotyka w innych pañstwach europejskich.
54.
Skoro tak, Trybuna³ nie mo¿e lekcewa¿yæ faktu, ¿e skar¿¹cy zosta³ wybrany na warunkach nie podlegaj¹cych krytyce, a mianowicie zgodnie z obowi¹zuj¹cym w tym czasie systemem wyborczym i Konstytucj¹. Ani sam zainteresowany jako kandydat, ani jego wyborcy nie mogli sobie wyobraziæ tego,
¿e wybór premiera móg³by byæ dotkniêty wad¹ i zostaæ uznany za wadliwy w
toku ustawodawczym, dla którego zosta³ on wybrany, z powodu niekompatybilnoci wynikaj¹cej z równoleg³ego wykonywania dzia³alnoci profesjonalnej.
55.
Trybuna³ nie zosta³ przekonany argumentem rz¹du, zgodnie z którym
inkryminowana niekompatybilnoæ by³a og³oszona tak¿e przed wyborami
z 9 kwietnia 2000 r. Opinia trzech deputowanych opozycji, która zosta³a
wyra¿ona na korzyæ absolutnej niekompatybilnoci w styczniu 1998 r., nie
wystarcza  zdaniem Trybuna³u  dla wniosku, i¿ kandydaci w wyborach
z 9 kwietnia 2000 r. i elektorat zostali temu poddani. Ani raport komisji
parlamentarnej z 30 marca 1998 r., ani raport z 23 padziernika 2000 r. nie
wprowadza³y absolutnej niekompatybilnoci profesjonalnej. Ostatecznie, Trybuna³ podkrela, ¿e odnona niekompatybilnoæ profesjonalna zdziwi³a zarówno skar¿¹cego, jak i jego wyborców w toku rzeczonego mandatu.
56.
Co do tego punktu Trybuna³ potwierdza, ¿e przedmiot i cel Konwencji
nakazuj¹ interpretowanie i stosowanie jej postanowieñ w sposób, który czyni
wymogi nie teoretycznymi czy iluzorycznymi, lecz konkretnymi i skutecznymi \(por. np. wyroki Artico pko W³ochom, 13 maja 1980, ser.A, nr 37, pkt 33;
Zjednoczona Partia Komunistyczna Turcji i Inni pko Turcji, Reports 1998-I,
pkt 33; oraz Chassagnou i Inni pko Francji, CEDH 1999-III, pkt 100). Prawa
gwarantowane przez art. 3 Protoko³u I, prawa przynale¿ne pojêciu prawdziwie demokratycznego re¿imu, by³yby jedynie iluzorycznymi, gdyby zaintere-
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sowany lub jego wyborcy w ka¿dym momencie mogliby ich zostaæ absolutnie
pozbawieni |(por. mutatis mutandis, Melnitchenko pko Ukrainie, CEDH
2004-X, pkt 59).
57.
W tych warunkach Trybuna³ dochodzi do wniosku, ¿e  oceniaj¹c wybór
skar¿¹cego pod k¹tem nowego art. 57 Konstytucji bez uwzglêdniania faktu,
i¿ wybór ten mia³ miejsce w 2000 r. w warunkach ca³kowitej legalnoci
 specjalny S¹d Najwy¿szy zwolni³ zainteresowanego z jego funkcji parlamentarnych i pozbawi jego wyborców kandydata, którego oni swobodnie
i demokratycznie wybrali dla reprezentowania ich przez 4 lata w Parlamencie, z naruszeniem zasady prawowitego zaufania. Co do tego punktu, Trybuna³ stwierdza, ¿e rz¹d nie przytoczy³ ¿adnego nadrzêdnego motywu porz¹dku demokratycznego mog¹cego usprawiedliwiæ bezporednie zastosowanie
absolutnej niekompatybilnoci. Sytuacja taka godzi zatem w sam¹ substancjê praw gwarantowanych przez art. 3 Protoko³u I.
58.
Dosz³o zatem do naruszenia tego postanowienia.
59.
Skar¿¹cy zwraca uwagê, ¿e od wieku 26 lat jest adwokatem oraz ¿e
zosta³ wybrany po raz pierwszy deputowanym w wieku 66 lat, gdy znajdowa³
siê w apogeum swojej kariery. Dla nie polityka stanowi³a zwieñczenie spe³nionej kariery profesjonalnej; nie by³a ona centrum jego ¿ycia, ani koñcem
jego kariery adwokackiej. Jednak¿e zostaj¹c zobowi¹zany do wyrzekniêcia
siê funkcji parlamentarnych jako warunku mo¿liwoci kontynuowania jego
aktywnoci profesjonalnej  dziedziny uprzywilejowanej przez rozwój osobowoci, talentów i zdolnoci ka¿dej jednostki  podlega³ on nie daj¹cej siê
usprawiedliwiæ ingerencji w jego ¿ycie prywatne i zawodowe. Powo³uje siê on
w tym zakresie na art. 8 Konwencji(...).
60.
Trybuna³ przypomina, ¿e  w swej decyzji o dopuszczalnoci skargi
 do³¹czy³ do meritum zarzuty rz¹du odnosz¹ce siê do zastosowalnoci art. 8
Konwencji oraz do jakoci skar¿¹cego jako ofiary w ramach zarzutu opartego
na tym postanowieniu. Zwa¿ywszy jednak na stwierdzenie naruszenia art. 3
Protoko³u I, Trybuna³ nie widzi koniecznoci dodatkowego rozwa¿ania z perspektywy art. 8. Wniosek ten zwalnia z wypowiadania siê o zarzutach wstêpnych rz¹du.(...)
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Glosa do wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii
Przes³anki stanu faktycznego
Skar¿¹cy zarzucali na podstawie art. 14, wziêtego wraz z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, ¿e byli szkodliwie dyskryminowani z racji
ich orientacji seksualnej, poniewa¿ zanegowano im prawo do zawarcia ma³¿eñstwa i nie mieli oni ¿adnej innej mo¿liwoci prawnego uznania swojego
zwi¹zku przed wejciem w ¿ycie ustawy o rejestrowanym partnerstwie, to
jest przed 1 stycznia 2010r.
Teza rozstrzygniêcia i argumentacja Trybuna³u
W punkcie 93 wyroku Trybuna³ zauwa¿a, ¿e od 2001r., gdy wyda³ on
decyzjê Mata Estevez, w wielu pañstwach cz³onkowskich dosz³o do raptownej ewolucji stosunku do zwi¹zków osób tej samej p³ci. Od tego czasu znacz¹ca iloæ pañstw cz³onkowskich udzieli³a prawnego uznania zwi¹zków osób tej
samej p³ci. Niektóre przepisy prawa UE tak¿e odzwierciedlaj¹ wzrastaj¹c¹
tendencjê do obejmowania zwi¹zków osób tej samej p³ci pojêciem rodziny.
W zwi¹zku z tym w punkcie 94 czytamy, i¿ z uwagi na tê ewolucjê
Trybuna³ uwa¿a za sztuczne utrzymywanie pogl¹du, ¿e  w przeciwieñstwie
do zwi¹zku osób p³ci odmiennej  zwi¹zek osób tej samej p³ci nie mo¿e
korzystaæ z ¿ycia rodzinnego z punktu widzenia art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. W konsekwencji, zwi¹zek skar¿¹cych, wspó³mieszkaj¹cy zwi¹zek osób tej samej p³ci, ¿yj¹cy w stabilnym partnerstwie de facto
wchodzi w zakres pojêcia ¿ycia rodzinnego, tak, jak w takiej samej sytuacji
zwi¹zek osób p³ci odmiennej.
W punkcie 105 Trybuna³ zauwa¿y³, i¿ wzrasta konsensus europejski
w kierunku prawnego uznania zwi¹zków osób tej samej p³ci. Co wiêcej, tendencja ta rozwinê³a siê gwa³townie w ci¹gu ostatniej dekady. Nie ma jednak
jeszcze wiêkszoci pañstw zapewniaj¹cych prawne uznanie zwi¹zkom osób tej
samej p³ci. Odnony obszar musi wiêc byæ postrzegany jako obszar ewoluuj¹cych praw, bez ustalonego konsensusu, gdzie pañstwa musz¹ zatem korzystaæ
z marginesu oceny w okrelaniu czasu przyjêcia zmian legislacyjnych.
Tak te¿, pomimo uznania przez Trybuna³, ¿e zwi¹zek osób tej samej p³ci
stanowi ¿ycie rodzinne w rozumieniu art. 8 EKPC, w punkcie 108 wyroku
stwierdza on, i¿ na podstawie art. 12 Konwencji, jak te¿ art. 14, wziêtego
wraz z art. 8, pañstwa nadal zachowuj¹ swobodê ograniczania dostêpu do
ma³¿eñstwa do zwi¹zków osób p³ci odmiennej. Trybuna³ nie by³ przekonany
argumentem skar¿¹cych, i¿ skoro pañstwo decyduje siê zapewniæ zwi¹zkom
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osób tej samej p³ci alternatywne rodki uznania  jest ono zobowi¹zane do
nadania im statusu, który  choæ maj¹c inn¹ nazwê  odpowiada ma³¿eñstwu pod ka¿dym i jakimkolwiek wzglêdem.
Co do ca³oci, w punkcie 109 wyroku Trybuna³ stwierdza, ¿e nie widzi
¿adnych wskazañ, i¿by pañstwo pozwane przekroczy³o swój margines oceny
w swoim wyborze praw i obowi¹zków nadawanych poprzez rejestrowane
partnerstwo.
Ocena rozstrzygniêcia Trybuna³u
W przedstawionej sprawie pojawi³o siê kilka kwestii, wymagaj¹cych
analizy.
Przede wszystkim nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ Trybuna³ uzna³ w swojej
ocenie zwi¹zek osób tej samej p³ci za mieszcz¹cy siê w zakresie ¿ycia rodzinnego. Maj¹c na wzglêdzie dynamiczne zmiany dokonuj¹ce siê na tym polu
¿ycia spo³ecznego wspó³czesnej Europy, nale¿y pozytywnie odnieæ siê do
takiego stanowiska Trybuna³u. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat dosz³o do ogromnych zmian tak¿e w ocenie zwi¹zków pozama³¿eñskich, zarówno heteroseksualnych, jak i homoseksualnych przez same spo³eczeñstwa.
Wskazuje siê na ich coraz wiêksz¹ akceptacjê ze wzglêdu na potrzeby indywidualnego spe³nienia siê, co w konsekwencji powoduje uelastycznienie siê
form wspó³¿ycia partnerskiego.
Wydaje siê zatem, i¿ Trybuna³ w wielu swoich wyrokach podkrela³, i¿
nie wi¹¿¹ go wczeniejsze orzeczenia. Wynika to przede wszystkim z podporz¹dkowania siê wyrokom jako precedensom w interesie pewnoci prawnej
i uporz¹dkowanego rozwoju orzecznictwa; z wa¿nych powodów Trybuna³
mo¿e jednak zmieniæ pogl¹dy, na przyk³ad w razie potrzeby mo¿e dostosowaæ
interpretacjê Konwencji do zachodz¹cych zmian spo³ecznych. Konwencja
wrêcz musi byæ interpretowana i stosowana z uwzglêdnieniem zmieniaj¹cych
siê okolicznoci (Cossey przeciwko Wielkiej Brytanii).
Ponadto Trybuna³ te¿ wielokrotnie podkrela³, i¿ pojêcie rodzina nie
ogranicza siê wy³¹cznie do ma³¿eñstwa i mo¿e obejmowaæ inne faktyczne
zwi¹zki, w których ludzie ¿yj¹ ze sob¹ (Keegan przeciwko Irlandii, Kroon
i inni przeciwko Holandii). I wreszcie, istotnymi okolicznociami przy ocenie
¿ycia rodzinnego jest d³ugoæ okresu wspólnego zamieszkania i rodzaj stosunków ³¹cz¹cych partnerów (X., Y. i Z. przeciwko Wielkiej Brytanii).
Europa coraz bardziej odchodzi od tradycyjnego modelu rodziny. Zmieniaj¹ce siê ustawodawstwo wspomaga ró¿ne zwi¹zki dotychczas nie uznawane przez prawo. Nie oznacza to jednak, aby pañstwa na podstawie Konwencji by³y zobowi¹zane do zagwarantowania ró¿norodnym zwi¹zkom mo¿liwoci zawarcia ma³¿eñstwa. Definicja samego ma³¿eñstwa zawarta w s³owniku wspó³czesnego jêzyka polskiego wskazuje, i¿ ma³¿eñstwo to uznany
i regulowany przez prawo trwa³y zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety zawarty dla
utworzenia rodziny (S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego, tom 1, Warszawa 2001, s. 492).
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Dlatego te¿ równie¿ w polskiej doktrynie pojawiaj¹ siê g³osy, i¿ zmiana
definicji ma³¿eñstwa wcale nie musi byæ konieczna (M. Jungnikiel, Ma³¿eñstwo, konkubinat, wolny zwi¹zek); nale¿y powiedzieæ wiêcej  nie ma absolutnie takiej potrzeby. Wynika to przede wszystkim z faktu, i¿ zarówno
w tym wyroku, jak i w wyroku koñcz¹cym sprawê Kozaka przeciwko Polsce
(Appl. 13102/02), Trybuna³ wyrazi³ akceptacjê dla konstytucyjnej ochrony
ma³¿eñstwa jako zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety ze wzglêdu na pozostawianie
pañstwu zazwyczaj szerokiego marginesu na podstawie Konwencji, gdy chodzi o ogólne rodki strategii gospodarczej lub spo³ecznej. Ponadto Trybuna³
s³usznie powtórzy³, i¿ Konwencja ma byæ odczytywana jako ca³oæ, a jej
artyku³y winny byæ pojmowane w harmonii z ka¿dym innym. Dlatego te¿
Konwencja nie nak³ada na Umawiaj¹ce siê Pañstwa obowi¹zku przyznania
zwi¹zkom osób tej samej p³ci dostêpu do ma³¿eñstwa; art. 14, wziêty wraz
z art. 8, postanowieniem o bardziej ogólnym celu i zakresie, tak¿e nie mo¿e
byæ interpretowany jako nak³adaj¹cy takie zobowi¹zanie.
Ze wzglêdu na przytoczone argumenty uwa¿am, ¿e w ogóle chybionym
pomys³em ustawodawców niektórych pañstw europejskich (w tym Hiszpanii,
Belgii, Holandii, Norwegii, czy Portugalii) jest przyznanie parom homoseksualnym prawa do zawarcia ma³¿eñstwa. Nie chodzi tu o ich dyskryminacjê
i niemo¿noæ stworzenia ¿ycia rodzinnego w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka przez osoby ¿yj¹ce w zwi¹zkach homoseksualnych;
mo¿na jednak nadaæ ich status prawny i uznaæ go w innej formie ni¿ ma³¿eñstwo.
Za nietrafne równie¿ nale¿y przyj¹æ twierdzenie skar¿¹cych, ¿e jeli
pañstwo decyduje siê zapewniæ zwi¹zkom osób tej samej p³ci alternatywne
rodki uznania  jest ono zobowi¹zane do nadania im statusu, który  choæ
maj¹c inn¹ nazwê  odpowiada ma³¿eñstwu pod ka¿dym wzglêdem. Nie jest
mo¿liwe przyjêcie takiego rozwi¹zania chocia¿by ze wzglêdu na podstawow¹
zasadê wyk³adni jêzykowej, zgodnie z któr¹, gdy w systemie prawnym wi¹¿¹co ustalono znaczenie okrelonych zwrotów prawnych, to nale¿y ich u¿ywaæ wy³¹cznie w tym znaczeniu. Dyrektywa ta zwi¹zana jest z tak zwan¹
definicj¹ legaln¹, wystêpuj¹c¹ w tekstach prawnych, wprowadzon¹ przez
prawodawcê w celu ustalenia wi¹¿¹cego rozumienia poszczególnych terminów.
Oznacza to zatem, i¿ wprowadzenie innej formy prawnego uznania
zwi¹zku dwóch osób (o orientacji homo-, czy heteroseksualnej) ni¿ ma³¿eñstwa nie bêdzie stanowi³o  i s³usznie  o mo¿liwoci postawienia znaku
równoci pomiêdzy tymi dwiema instytucjami.
Podsumowuj¹c zatem, w pe³ni zgadzam siê z indywidualn¹ opini¹ sêdziego Malinverniego, do której przy³¹czy³ siê sêdzia Kovler. Interpretacja
literalna, która  zgodnie z Wiedeñsk¹ Konwencj¹ o Prawie Traktatów
 stanowi regu³ê ogóln¹ interpretacji, nie pozwala na rozumienie art. 12
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka jako nadaj¹cego prawo do ma³¿eñstwa osobom tej samej p³ci. Sêdzia Malinverni odwo³a³ siê w tym miejscu do
pomocniczych rodków interpretacji obejmuj¹cych  zgodnie z art. 32 WKPT
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 prace przygotowawcze do traktatu i okolicznoci jego zawarcia. Uwa¿a
on, ¿e tak zwana interpretacja historyczna ma tu znaczenie kluczowe.
Dlatego te¿ nie ma w¹tpliwoci w jego przekonaniu, ¿e art. 12 Konwencji
nie mo¿e byæ pojmowany w ¿aden inny sposób, a tylko znajduj¹cy zastosowanie jedynie do osób p³ci odmiennej. Trybuna³ bowiem nie mo¿e  za porednictwem interpretacji ewolucyjnej  wywodziæ z prawa tego, co nie zosta³o
w nim od pocz¹tku zawarte.

S¹d Najwy¿szy Federacji Rosyjskiej, Moskwa
dec.nr 5 z 10.10.2003 r. (Plenum SN)
W sprawie stosowania przez s¹dy powszechne
powszechnie uznanych zasad i norm prawa
miêdzynarodowego oraz traktatów miêdzynarodowych
Federacji Rosyjskiej
HLRJ 2004, vol. 25, No. 14, s. 108 i n.
Zgodnie z art. 15(4) Konstytucji Federacji Rosyjskiej, powszechnie uznane zasady i normy prawa miêdzynarodowego oraz traktaty miêdzynarodowe
Federacji Rosyjskiej s¹ integraln¹ czêci¹ jej systemu prawnego.
Ustawa federalna nr 101-FZ z 15.07.1995 r. W sprawie traktatów miêdzynarodowych Federacji Rosyjskiej ustala, ¿e Federacja Rosyjska, broni¹c
przestrzegania zobowi¹zañ traktatowych i norm zwyczajowych, potwierdza
sw¹ wiernoæ podstawowej zasadzie prawa miêdzynarodowego  zasadzie
wype³niania w dobrej wierze zobowi¹zañ miêdzynarodowych.
Traktaty miêdzynarodowe s¹ jednym z najwa¿niejszych rodków rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej, promuj¹ one ekspansjê stosunków miêdzynarodowych z zaanga¿owaniem organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych, w³¹czaj¹c w to spó³ki i osoby fizyczne poddane prawu krajowemu. Traktaty
miêdzynarodowe maj¹ najwy¿sze znaczenie w ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci, w których kontekcie istnieje potrzeba dalszego
doskonalenia pracy s¹dów dotycz¹cej krajowego stosowania postanowieñ
prawa miêdzynarodowego.
W celu zapewnienia w³aciwego i jednolitego stosowania prawa miêdzynarodowego w pracy s¹dów Plenum S¹du Najwy¿szego Federacji Rosyjskiej
niniejszym postanawia przyj¹æ nastêpuj¹c¹ interpretacjê:
1.
Prawa cz³owieka i obywatela s¹ uznawane i gwarantowane w Federacji
Rosyjskiej zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami i normami prawa miê-
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dzynarodowego oraz stosownie do Konstytucji Federacji Rosyjskiej (art. 17/1/
Konstytucji Federacji Rosyjskiej).
Stosownie do art. 46(1) Konstytucji FR wszystkim osobom gwarantuje
siê ochronê prawn¹ ich praw i wolnoci.
W oparciu o powy¿sze, jak równie¿ postanowienia art. 15(4), art. 17(1)
i art. 18 Konstytucji FR, prawa i wolnoci cz³owieka s¹ bezporednio skuteczne w granicach jurysdykcji FR zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami i normami prawa miêdzynarodowego, a tak¿e z traktatami miêdzynarodowymi FR. Okrelaj¹ one znaczenie, treæ i stosowanie ustaw, dzia³alnoæ
ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i samorz¹dowych w³adz lokalnych, jak równie¿
gwarantuj¹ sprawiedliwoæ.
Powszechnie uznane zasady prawa miêdzynarodowego maj¹ byæ rozumiane jako podstawowe imperatywne normy prawa miêdzynarodowego stosowane i uznane przez miêdzynarodow¹ wspólnotê pañstw jako ca³oæ, od
których odstêpstwa siê nie dopuszcza.
Zasady powszechnego poszanowania praw cz³owieka i wype³niania w dobrej wierze zobowi¹zañ miêdzynarodowych maj¹ szczególne znaczenie poród powszechnie uznanych zasad prawa miêdzynarodowego.
Powszechnie uznana norma prawa miêdzynarodowego ma byæ rozumiana jako norma postêpowania przyjêta i uznana jako prawnie wi¹¿¹ca przez
wspólnotê miêdzynarodow¹ pañstw jako ca³oæ.
Treæ wspomnianych zasad i norm prawa miêdzynarodowego ustalona
jest w szczególnoci w dokumentach ONZ i jej organizacji wyspecjalizowanych.
2.
Na równi z powszechnie uznanymi zasadami i normami prawa miêdzynarodowego, traktaty miêdzynarodowe FR s¹ integraln¹ czêci¹ jej systemu
prawnego (art. 15/4/ Konstytucji FR. Dz.5(1) Ustawy federalnej W sprawie
traktatów miêdzynarodowych FR).
Traktaty miêdzynarodowe zawarte przez ZSRR, które pozostaj¹ nadal
w mocy i w poszanowaniu których FR nadal wype³nia prawa i zobowi¹zania
miêdzynarodowe ZSRR, jako sukcesor pañstwa zwanego ZSRR, s¹ tak¿e
czêci¹ systemu prawnego FR.
Stosownie do dz.2(a) Ustawy federalnej W sprawie traktatów miêdzynarodowych FR, traktat miêdzynarodowy FR ma byæ rozumiany jako porozumienie miêdzynarodowe zawarte przez FR w obcym pañstwem (b¹d pañstwami) albo z organizacj¹ miêdzynarodow¹, w formie pisemnej, regulowane
przez prawo miêdzynarodowe, niezale¿nie od tego, czy takie porozumienie
zawarte jest w pojedynczym dokumencie, czy w kilku wzajemnie powi¹zanych dokumentach, oraz bez wzglêdu na jego konkretn¹ nazwê (np. konwencja, pakt, porozumienie itd.).
Traktaty miêdzynarodowe FR mog¹ byæ zawierane w imieniu FR (traktaty miêdzypañstwowe), w imieniu rz¹du FR (traktaty miêdzyrz¹dowe) oraz
w imieniu w³adz federalnych (traktaty miêdzyresortowe).
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3.
Stosownie do dz.5(3) Ustawy federalnej W sprawie traktatów miêdzynarodowych FR, postanowienia urzêdowo opublikowanych traktatów miêdzynarodowych FR, które nie wymagaj¹ wydania aktów krajowych dla ich stosowania, obowi¹zuj¹ bezporednio w FR. W³aciwe akty prawne s¹
przyjmowana dla nadania skutku innym postanowieniom traktatów miêdzynarodowych FR.
Atrybuty, które dowodz¹ niemo¿noci bezporedniego stosowania postanowieñ traktatu miêdzynarodowego FR obejmuj¹, w szczególnoci, wystêpowanie w traktacie odwo³ania do obowi¹zku pañstw co do wprowadzenia
zmian do ich ustawodawstwa krajowego.
Gdy s¹d bada sprawy cywilne, karne lub administracyjne mo¿na bezporednio stosowaæ traktat miêdzynarodowy FR, który wszed³ w ¿ycie i sta³ siê
wi¹¿¹cy dla FR, a postanowienia którego nie wymagaj¹ dla ich stosowania
wydania aktów krajowych i mog¹ rodziæ prawa i obowi¹zki dla osób fizycznych i spó³ek podleg³ych prawu krajowemu (art. 15(4) Konstytucji FR,
dz.5(1) i (3) Ustawy federalnej W sprawie traktatów miêdzynarodowych FR
oraz art. 7(2) Kodeksu Karnego FR).
4.
Rozstrzygaj¹c o mo¿liwoci stosowania norm traktatowych prawa miêdzynarodowego, s¹dy powinny przyjmowaæ za punkt wyjcia to, ¿e traktat
miêdzynarodowy wchodzi w ¿ycie w sposób i w dacie ustalonych w samym
traktacie b¹d uzgodnionych miêdzy pañstwami, które bra³y udzia³ w negocjacjach. W braku takiego postanowienia czy porozumienia, traktat wejdzie
w ¿ycie, skoro tylko wszystkie pañstwa, które uczestniczy³y w negocjacjach,
uznaj¹, i¿ traktat jest dla nich wi¹¿¹cy (art. 24 KWPT z 1969 r.).
S¹dy powinny mieæ na wzglêdzie, ¿e traktat miêdzynarodowy ma byæ
stosowany, jeli FR poprzez kompetentne w³adze zgodzi³a siê, i¿ traktat
miêdzynarodowy jest wi¹¿¹cy dla niej w jednym z trybów wyliczonych w dz. 6
Ustawy federalnej W sprawie traktatów miêdzynarodowych FR (przez podpisanie traktatu; przez wymianê dokumentów traktatowych; przez ratyfikacjê traktatu; przez zatwierdzenie traktatu; przez przyjêcie traktatu; przez
przyst¹pienie do traktatu; innymi rodkami uzgodnionymi pomiêdzy umawiaj¹cymi siê stronami), pod warunkiem tak¿e, ¿e dany traktat wszed³ w ¿ycie w stosunku do FR (np. EKPC ratyfikowana przez FR Ustaw¹ federaln¹
nr 54-FZ z 30.03.1998 r., ale wesz³a w ¿ycie w stosunku do FR 5.05.1998 r.
 w dniu z³o¿enia dokumentu ratyfikacyjnego u Sekretarza Generalnego
Rady Europy zgodnie z art. 59 Konwencji).
Dzia³aj¹c po myli art. 15(3-4) Konstytucji FR i dz.5(3) Ustawy federalnej W sprawie traktatów miêdzynarodowych FR, s¹dy mog¹ bezporednio
stosowaæ te traktaty miêdzynarodowe, które wesz³y w ¿ycie i zosta³y urzêdowo opublikowane w Dzienniku Ustaw FR b¹d w Biuletynie Traktatów Miêdzynarodowych w sposób ustalony w dz.30 wspomnianej Ustawy federalnej.
Traktaty miêdzynarodowe FR o charakterze miêdzyresortowym promulgo-
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wane s¹ decyzj¹ w³adz federalnych, w których imieniu traktaty takie by³y
zawierane, w dziennikach urzêdowych tych w³adz.
Traktaty miêdzynarodowe ZSRR, które s¹ wi¹¿¹ce dla FR, jako pañstwa
sukcesora po ZSRR, to traktaty promulgowane w urzêdowych zbiorach Rady
Najwy¿szej ZSRR i Rady Ministrów ZSRR. Teksty tych traktatów publikowane by³y równie¿ w zbiorach traktatów miêdzynarodowych ZSRR, ale publikacja ta nie mia³a charakteru urzêdowego.
Kom unikaty urzêdowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych FR dotycz¹ce wejcia w ¿ycie traktatów miêdzynarodowych zawartych w imieniu FR
oraz w imieniu rz¹du FR bêd¹ promulgowane w taki sam sposób, jak traktaty miêdzynarodowe (dz.30 w/w Ustawy federalnej).
5.
Traktaty miêdzynarodowe, które maj¹ bezporedni b¹d poredni skutek
w systemie prawnym FR mog¹ byæ stosowane przez s¹dy, w³¹czaj¹c w to
s¹dy wojskowe, w badaniu spraw cywilnych, karnych i administracyjnych,
w szczególnoci:
 w badaniu spraw cywilnych, jeli normy  odmienne od norm prawa
rosyjskiego reguluj¹cego stosunki, które sta³y siê przedmiotem badania s¹dowego  zosta³y ustalone przez traktat miêdzynarodowych FR;
 w badaniu spraw cywilnych lub karnych, jeli normy proceduralne
 odmienne od norm postêpowania cywilnego lub postêpowania karnego FR
 zosta³y ustalone przez traktat miêdzynarodowy FR;
 w badaniu spraw cywilnych lub karnych, jeli traktat miêdzynarodowy
FR reguluje stosunki, w³¹czaj¹c w to stosunku z obcymi osobami fizycznymi
i spó³kami, które sta³y siê przedmiotem badania s¹dowego (np. w badaniu
spraw wyliczonych w art. 402 kpc FR, wnioski o wykonanie orzeczeñ s¹dów
zagranicznych, wnioski o decyzje w sprawie ekstradycji osób oskar¿onych
o przestêpstwa b¹d skazanych przez s¹d obcego pañstwa);
 w badaniu spraw o wykroczenia administracyjne, je¿eli normy  odmienne od norm przewidzianych przez ustawodawstwo o wykroczeniach administracyjnych  zosta³y ustalone przez traktat miêdzynarodowy FR.
Nale¿y zwróciæ uwagê s¹dów na fakt, ¿e zgoda na wi¹¿¹cy dla FR charakter traktatu miêdzynarodowego powinna byæ wyra¿ona w formie ustawy
federalnej, o ile odnony traktat ustala normy, które ró¿ni¹ siê od norm
prawa federalnego (art. 15(4) Konstytucji FR, dz.5(1-2) w/w Ustawy federalnej, art. 1(2) kpc FR, art. 1(3) kpk FR).
6.
Traktaty miêdzynarodowe, których normy obejmuj¹ atrybuty elementów
podlegaj¹cych karze czynów kryminalnych, nie mog¹ byæ bezporednio stosowane przez s¹dy, poniewa¿ traktaty takie bezporednio wprowadzaj¹ obowi¹zek pañstw zapewnienia, by rozwa¿ane przez traktat zobowi¹zania by³y
wykonywane poprzez ustanowienie karalnego charakteru przestêpstw okrelonych za porednictwem prawa krajowego (narodowego) (np. Jednolita
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Konwencja o Narkotykach z 1961 r., Miêdzynarodowa Konwencja przeciwko
Braniu Zak³adników z 1979 r., Konwencja o Zniesieniu Bezprawnego Porywania Samolotów z 1970 r.).
Na podstawie art. 54 i art. 71(o) Konstytucji FR oraz art. 8 kk FR, osoba,
która pope³ni³a czyn nosz¹cy wszystkie oznaki przestêpstwa okrelonego
w kk FR, bêdzie ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹.
W tym kontekcie normy prawa miêdzynarodowego zajmuj¹ce siê oznaczeniem elementów przestêpstwa powinny byæ stosowane przez s¹dy FR
w tych przypadkach, gdy norma kk FR bezporednio ustala potrzebê stosowania traktatu miêdzynarodowego FR (np. art. 355 i 356 kk FR).
7.
Na mocy art. 11(4) kk FR, kwesti¹ odpowiedzialnoci karnej przedstawicieli dyplomatycznych pañstw obcych oraz innych osób korzystaj¹cych z immunitetu, jeli osoby takie pope³ni¹ przestêpstwa na terytorium FR, nale¿y
siê zajmowaæ zgodnie z normami prawa miêdzynarodowego (w szczególnoci,
zgodnie z Konwencj¹ o przywilejach i immunitetach NZ z 1946 r., Konwencj¹
o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych z 1947 r.,
Konwencj¹ Wiedeñsk¹ o Stosunkach Dyplomatycznych z 1961 r. oraz Konwencj¹ Wiedeñsk¹ o Stosunkach Konsularnych z 1963 r.).
Osoby korzystaj¹ce z immunitetu obejmuj¹ np. szefów misji dyplomatycznych, cz³onków personelu misji maj¹cych rangê dyplomatyczn¹, oraz
cz³onków ich rodzin, pod warunkiem, ¿e co ostatni nie s¹ obywatelami pañstwa, w którym przebywaj¹. Inne osoby korzystaj¹ce z immunitetu obejmuj¹
w szczególnoci g³owy pañstw i rz¹dów, szefów resortów spraw zagranicznych, administracyjny i techniczny personel misji oraz cz³onków ich rodzin,
pod warunkiem, ¿e ci ostatni nie s¹ obywatelami pañstwa, w którym przebywaj¹ b¹d ¿e nie przebywaj¹ w nim stale, oraz inne osoby korzystaj¹ce
z immunitetu zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami i normami prawa
miêdzynarodowego oraz traktatami miêdzynarodowymi FR.
8.
Normy traktatu miêdzynarodowego FR, którego wi¹¿¹cy charakter zosta³ zaakceptowany w formie ustawy federalnej, maj¹ pierwszeñstwo stosowania przed ustawami FR.
Normy traktatu miêdzynarodowego FR, którego wi¹¿¹cy charakter nie
by³ akceptowany w formie ustawy federalnej, maj¹ pierwszeñstwo stosowania przed rozporz¹dzeniami w³adz, które zawar³y ten traktat (art. 15(4)
i art. 90, 113 Konstytucji FR).
9.
Sprawuj¹c wymiar sprawiedliwoci, s¹dy powinny mieæ na wzglêdzie, ¿e
 w rozumieniu art. 15(4) Konstytucji FR, art. 369, 379 i 415(5) kpk FR oraz
art. 330 i 362-364 kpc FR  niew³aciwe stosowanie przez s¹d powszechnie
uznanych zasad i norm prawa miêdzynarodowego oraz traktatów miêdzyna-
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rodowych FR mo¿e stanowiæ podstawê uchylenia b¹d zmiany orzeczenia.
Normy prawa miêdzynarodowego mog¹ byæ nieprawid³owo zastosowane, gdy
s¹d nie stosowa³ normy prawa miêdzynarodowego, która powinna zostaæ
zastosowana, albo gdy  przeciwnie  zastosowa³ normê prawa miêdzynarodowego, która nie powinna byæ zastosowana, b¹d te¿ gdy s¹d nada³ nieprawid³ow¹ interpretacjê normie prawa miêdzynarodowego.
10.
Nale¿y wyjaniæ s¹dom, ¿e interpretacja traktatu miêdzynarodowego powinna odpowiadaæ Wiedeñskiej Konwencji Prawa Traktatów z 23.05.1969 r.
(dz.3, art. 31-33).
Zgodnie z art. 31(3b) KWPT, zarówno kontekst, jak i póniejsza praktyka stosowania traktatu, która ustanawia porozumienie stron co do jego interpretacji, powinny byæ brane pod uwagê przy interpretacji traktatu.
Federacja Rosyjska jako strona EKPC akceptuje jurysdykcjê ETPC jako
wi¹¿¹c¹ w sprawach interpretacji i stosowania Konwencji i jej Protoko³ów
w przypadku rzekomego naruszenia przez FR postanowieñ tych dokumentów traktatowych, gdy rzekome naruszenie mia³o miejsce po wejciu ich w
¿ycie w stosunku do FR (dz.1 w/w Ustawy federalnej nr 54-FZ). Zatem,
u¿ycie przez s¹dy w/w Konwencji musi zwracaæ uwagê na praktykê ETPC,
by unikn¹æ jakiegokolwiek naruszenia EKPC.
11.
EKPC ma swój w³asny mechanizm, obejmuj¹cy wi¹¿¹c¹ jurysdykcjê
ETPC i systematyczn¹ weryfikacjê przez KM RE wykonania orzeczeñ Trybuna³u. Stosownie do art. 46(1) Konwencji, orzeczenia te, definitywnie przyjête
w stosunku do FR, s¹ wi¹¿¹ce dla wszystkich w³adz FR, w³¹czaj¹c w to s¹dy.
Implementacja orzeczeñ dotycz¹cych FR implikuje, i¿  w razie potrzeby 
pañstwo ma przyj¹æ rodki specjalne maj¹ce na celu wyeliminowanie naruszeñ praw cz³owieka objêtych Konwencj¹ oraz konsekwencje takich naruszeñ
dla skar¿¹cego, jak te¿ rodki ogólne zapobiegaj¹ce powtarzaniu tych naruszeñ. S¹dy powinny dzia³aæ w ramach swej kompetencji tak, by zapewniaæ
wype³nianie zobowi¹zañ pañstwa wynikaj¹cych z uczestnictwa FR w EKPC.
Gdyby okolicznoci prowadz¹ce do naruszeñ praw cz³owieka i podstawowych wolnoci gwarantowanych w Konwencji powsta³y w toku rozprawy, s¹d
ma tytu³ wydaæ zarz¹dzenie tymczasowe (b¹d orzeczenie), w którym zwraca
uwagê w³aciwych organizacji i urzêdników na okolicznoci i fakty naruszenia odnonych praw i wolnoci, ¿¹daj¹c podjêcia koniecznych rodków.
12.
Sprawuj¹c wymiar sprawiedliwoci, s¹dy powinny braæ pod uwagê, ¿e 
stosownie do art. 6(1) EKPC  ka¿dy ma prawo do rozprawy s¹dowej w rozs¹dnym czasie. Badaj¹c taki czas w sprawach karnych, badanie s¹dowe musi
obejmowaæ zarówno postêpowanie przygotowawcze, jak i bezporednie postêpowanie s¹dowe.
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Zgodnie z postanowieniami wypracowanymi przez ETPC, czas ten siê
rozpoczyna, gdy osoba zostaje oskar¿ona albo gdy zostaje zatrzymana, aresztowana b¹d gdy inne rodki przymusu proceduralnego zostaj¹ zastosowane,
koñczy siê za, gdy wyrok staje siê prawomocny albo gdy sprawa karna lub
postêpowanie karne zostaje umorzone.
W rozumieniu art. 6(1) Konwencji, czas badania s¹dowego w sprawach
cywilnych zaczyna siê od chwili otrzymania powództwa, a koñczy siê, gdy
orzeczenie s¹du zostaje wykonane.
W konsekwencji, zgodnie z sensem art. 6 Konwencji, wykonanie orzeczenia s¹dowego jest postrzegane jako sk³adnik rozprawy s¹dowej. Pod tym
wzglêdem, s¹dy powinny zwracaæ uwagê na potrzebê przestrzegania wymogów Konwencji przy wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w rozs¹dnym czasie,
gdy badaj¹ sprawy odroczenia, zw³oki i zmian sposobu czy kolejnoci wykonania orzeczeñ s¹dowych, jak te¿ w zwi¹zku z badaniem skarg na dzia³ania
urzêdników s¹dowych.
Okrelaj¹c rozs¹dnoæ czasu badania s¹dowego, nale¿y mieæ na wzglêdzie z³o¿onoæ sprawy, postêpowanie skar¿¹cego (powoda, pozwanego, podejrzanego, oskar¿onego) oraz postêpowanie pañstwa w osobie zainteresowanych w³adz.
13.
Badaj¹c sprawy cywilne i karne, s¹dy powinny mieæ na wzglêdzie, ¿e
 stosownie do art. 47(1) Konstytucji FR  nikogo nie wolno pozbawiæ prawa
do rozprawy s¹dowej, prowadzonej przez sêdziego, pod którego jurysdykcj¹
zosta³ on prawnie umieszczony. Zgodnie z art. 6(1) EKPC, ka¿dy ma tytu³
 w rozstrzygniêciu o jego prawach i obowi¹zkach o charakterze cywilnym
b¹d i jakimkolwiek skierowanym przeciwko niemu oskar¿eniu karnym  do
rozprawy przed prawnie ustanowionym s¹dem.
Wynikaj¹c z orzeczeñ ETPC dotycz¹cych systemu s¹dowego FR, norma
ta stosuje siê nie tylko do sêdziów s¹dów federalnych, ale te¿ do ³awników,
którzy s¹ obywatelami FR wpisanymi na listê ³awników i powo³anymi
w prawnie ustanowiony sposób do s³u¿by w charakterze ³awników.
14.
Zajmuj¹c siê sprawami dotycz¹cymi przed³u¿enia okresu detencji, s¹dy
powinny mieæ na wzglêdzie, ¿e  stosownie do art. 5(3) EKPC  ka¿dy
zatrzymany lub aresztowany ma tytu³ do rozprawy s¹dowej w rozs¹dnym
czasie b¹d zwolnienia na czas procesu.
Zgodnie ze stanowiskiem prawnym ETPC, okres ten  rozpoczynaj¹cy
siê z dniem zatrzymania podejrzanego (osoby oskar¿onej), a koñcz¹cy siê
z dniem, w którym s¹d instancji wydaje orzeczenie, ma byæ brany pod uwagê
przy okrelaniu czasokresu detencji.
Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e istnienie rozs¹dnego podejrzenia, i¿ aresztowany pope³ni³ przestêpstwo, jest istotnym warunkiem legalnoci zatrzymania. Co wiêcej, takie podejrzenie nie mo¿e byæ jedyn¹ podstaw¹ d³ugoci
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detencji. Powinny wchodziæ w grê inne okolicznoci, które usprawiedliwiaj¹
detencjê, Obejmuj¹ one w szczególnoci mo¿liwoæ, i¿ podejrzany, pozwany
czy oskar¿ony mo¿e kontynuowaæ dzia³alnoæ przestêpcz¹, nie pojawiaæ siê
na wstêpne przes³uchania albo na proces, b¹d fa³szowaæ dowody w sprawie
karnej. albo te¿ wchodziæ w zmowê ze wiadkami.
Wymienione okolicznoci powinny jednak byæ rzeczywiste i solidnie uzasadnione, tj, potwierdzone przez godne zaufania informacje. Zgadzaj¹c siê na
przed³u¿enie okresu detencji, s¹dy powinny wskazaæ rzeczywiste okolicznoci usprawiedliwiaj¹ce takie przed³u¿enie, jak równie¿ dowody istnienia takich okolicznoci.
15.
Decyduj¹c o zatrzymaniu podejrzanych w charakterze rodka zapobiegawczego i rozstrzygaj¹c o zarzutach podejrzanych co do nielegalnych dzia³añ funkcjonariuszy prowadz¹cych postêpowanie przygotowawcze, s¹dy powinny mieæ na wzglêdzie potrzebê przestrzegania praw cz³owieka
aresztowanych, jak to ustalaj¹ art. 3, 5, 6 i 13 EKPC.
Rozstrzygaj¹c w sprawach wniosków o zwolnienie z detencji albo wniosków o przed³u¿enie okresu detencji, s¹d powinien mieæ na wzglêdzie postanowienia art. 3 EKPC, zgodnie z którym nikt nie mo¿e podlegaæ torturom
ani nieludzkiemu b¹d poni¿aj¹cemu traktowaniu lub karaniu.
W praktyce stosowania EKPC przyk³adami nieludzkiego traktowania
s¹  z regu³y  takie, w których traktowanie tego rodzaju stosowane jest
z premedytacj¹ i trwa godzinami albo gdy w rezultacie takiego traktowania
jednostka cierpi rzeczywist¹ szkodê fizyczn¹ albo wielkie cierpienie fizyczne
lub umys³owe.
Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e  zgodnie z art. 3 Konwencji i wymogami
zawartymi w orzeczeniach ETPC, warunki detencji powinny dawaæ siê pogodziæ z poszanowaniem godnoci ludzkiej.
Traktowanie poni¿aj¹ce oznacza, w szczególnoci, traktowanie, które rodzi
indywidualne odczucia strachu, niepokoju czy nieadekwatnoci personalnej.
W tym kontekcie jednostka nie powinna podlegaæ deprywacji ani cierpieniu w stopniu wiêkszym ni¿ pozom cierpienia nie daj¹cy siê unikn¹æ
w zwi¹zku z pozbawieniem wolnoci, a zdrowie i dobrostan jednostki powinny byæ gwarantowane, na ile pozwalaj¹ praktyczne wymogi re¿imu detencji.
Ocena wskazanego poziomu powinna byæ dokonywana w wietle rzeczywistych okolicznoci, a w szczególnoci, czasokresu niedopuszczalnego traktowania, charakteru fizycznych i umys³owych konsekwencji takiego traktowania. P³eæ, wiek i stan zdrowia jednostki podlegaj¹cej nieludzkiemu b¹d
poni¿aj¹cemu traktowaniu równie¿ powinny byæ brane pod uwagê.
16.
Na wypadek powstania trudnoci z interpretacj¹ powszechnie uznanych
zasad i norm prawa miêdzynarodowego oraz traktatów miêdzynarodowych
FR, zaleca siê, by s¹dy korzysta³y z dokumentów i decyzji organizacji miê-
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dzynarodowych, w³¹czaj¹c w to organy ONZ i jej organizacji wyspecjalizowanych, jak równie¿, by zwraca³y siê do Departamentu Prawnego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych FR oraz do Ministerstwa Sprawiedliwoci FR (np. dla
wyjanienia kwestii trwania skutecznoci traktatu miêdzynarodowego, listy
pañstw-stron traktatu oraz miêdzynarodowej praktyki jego stosowania).
17.
Zaleca siê Departamentowi S¹dowemu SN FR:
 zapewnienie  w koordynacji z przedstawicielem FR w ETPC  by s¹dy
by³y informowane o praktyce ETPC, zw³aszcza o wyrokach dotycz¹cych FR,
przesy³aj¹c ich autentyczne teksty i rosyjskie t³umaczenia;  regularne i niezw³oczne zapewnianie s¹dom autentycznych tekstów i urzêdowych przek³adów traktatów miêdzynarodowych FR oraz innych dokumentów prawa miêdzynarodowego.
18.
Zaleca siê Rosyjskiej Akademii Sprawiedliwoci, by  sposobi¹c siê do
szkolenia, przeszkalania i ustawicznego szkolenia sêdziów i urzêdników s¹dowych  zwraca³a szczególn¹ uwagê na studium powszechnie uznanych
zasad i norm prawa miêdzynarodowego oraz traktatów miêdzynarodowych
FR, na regularn¹ analizê róde³ prawa miêdzynarodowego i prawa europejskiego, jak równie¿ na publikacjê niezbêdnych podrêczników, komentarzy
i monografii, a tak¿e innych publikacji edukacyjnych, metodologicznych i naukowych.
19.
Zaleca siê Kolegiom S¹dowym prawa cywilnego i prawa karnego oraz
Kolegium Wojskowemu SN FR przygotowanie  wespó³ z Rosyjsk¹ Akademi¹
Sprawiedliwoci  propozycji uzupe³nienia poprzednio przyjêtych decyzji Plenum SN FR poprzez w³aciwe przepisy dotycz¹ce stosowania powszechnie
uznanych zasad i norm prawa miêdzynarodowego oraz traktatów miêdzynarodowych FR.
W.M.Liebiediew, Prezydent SN FR
W.W.Diemidow, sêdzia SN, sekretarz Plenum
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Wiêniowie polityczni w Azerbejd¿anie
Rezolucja 1272/2002 z 24 stycznia 2002 roku
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
[w:] HRLJ 2002, t. 23, nr 812, s. 467468
1.
Staj¹c siê cz³onkiem Rady Europy, Azerbejd¿an dobrowolnie przyj¹³ solidne zobowi¹zanie, istotne z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego,
umocowane w pkt 14.iv.b. Opinii nr 222/2000, a mianowicie co do zwolnienia b¹d zapewnienia nowego procesu tym wiêniom, którzy s¹ uwa¿ani za
<wiêniów politycznych> przez organizacje ochrony praw cz³owieka, zw³aszcza p. Iskandera Gamidowa, p.Alikrama Gumbatowa oraz p.Raqima Gazijewa. W styczniu 2001 r. Komitet Zagadnieñ Prawnych i Praw Cz³owieka
wezwano do rekomendacji (Doc. 8919) ponawiaj¹cej zainteresowanie
12 cz³onków Zgromadzenia losem wiêniów politycznych w Azerbejd¿anie.
2.
W³adze Azerbejd¿anu by³y wiadome tych wymogów przynajmniej od
czasu spotkania Komitetu Zagadnieñ Prawnych i Praw Cz³owieka, odbytego
na Cyprze 22 maja 2000 r., w którym to dniu Komitet przyj¹³ opiniê w sprawie wniosku Azerbejd¿anu o cz³onkostwo Rady Europy.
3.
Zgromadzenie Parlamentarne wita inicjatywy podjête przez Sekretarza
Generalnego Rady Europy dotycz¹ce powo³ania 3 ekspertów dla przygotowania poufnej opinii o przypadkach wiêniów politycznych w Armenii i Azerbejd¿anie. W zwi¹zku z tym, uwa¿a on za obowi¹zuj¹ce kryteria obiektywne
przyjête dla okrelenia wiêniów politycznych w tych dwóch krajach.
4.
Zgromadzenie uznaje, ¿e do dzisiaj ok.220 domniemanych wiêniów politycznych zosta³o zwolnionych, w³¹czaj¹c w to 6 sporód 17 uznanych za
takowych w raporcie ekspertów powo³anych przez Sekretarza Generalnego.
5.
Zgromadzenie przyjmuje do wiadomoci akty ³aski udzielone przez Prezydenta Republiki Azerbejd¿anu w dekrecie z 29 grudnia 2001 r., poprzez
które 57 wiêniów zosta³o zwolnionych, w³¹czaj¹c w to 27 uznawanych za
wiêniów politycznych przez organizacje pozarz¹dowe, ale ¿adnego sporód
tych z wê¿szej listy ekspertów powo³anych przez Sekretarza Generalnego.
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6.
Zgromadzenie wita gotowoæ w³adz azerbejd¿añskich w ramach ich zobowi¹zania podjêtego 3 stycznia 2002 r. co do uczestnictwa  w ramach w³aciwego organu Zgromadzenia  w pracy maj¹cej na celu konkretne rozwi¹zywanie problemów ka¿dego z domniemanych wiêniów politycznych
w Azerbejd¿anie.
7.
Pomimo tych zachêcaj¹cych rezultatów, Zgromadzenie oczekuje od Azerbejd¿anu wykazania silnej woli politycznej w kierunku rozwi¹zania problemu w jego ca³oci.
8.
Jeli chodzi o 3 wiêniów wymienionych w Opinii nr 222/2000, Zgromadzenie przyjmuje do wiadomoci podjêt¹ przez Prokuratora Generalnego
z 26 grudnia 2001 r. decyzjê w sprawie przed³o¿enia ich skazañ do ponownego rozwa¿enia przez Trybuna³ Apelacyjny. Zgromadzenie oczekuje jednak od
Azerbejd¿anu ponownego rozwa¿enia politycznej przydatnoci ich zwolnienia, w celu unikniêcia wznowienia napiêæ z przesz³oci. Bardzo powa¿ny stan
zdrowia dwóch sporód nich tak¿e powinien byæ wziêty pod uwagê dla przyznania im zwolnienia ze wzglêdów humanitarnych.
9.
Zgromadzenie powtarza i podkrela, ¿e regu³y s³usznej rozprawy  umocowane w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i wyjanione w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka  w ka¿dej sprawie musz¹
byæ przestrzegane. Zatem, jeli osoby maj¹ podlegaæ ponownemu procesowi,
jak do tego wzywa Opinia nr 222/2000, nale¿y rozpoczynaæ od pocz¹tku
ledztwo s¹dowe. Nadto, osoby oskar¿one maj¹ od pocz¹tku postêpowania
dysponowaæ pomoc¹ obroñcy wed³ug w³asnego wyboru. Procesy maj¹ mieæ
charakter publiczny i swobodnie dostêpny dla obserwatorów z organizacji
miêdzynarodowych i NGOs.
10.
Zgromadzenie domaga siê tak¿e zwolnienia pozosta³ych wiêniów politycznych z listy 17 spraw pilota¿owych uznanych za takowe przez ekspertów
powo³anych przez Sekretarza Generalnego(...).
11.
Ponadto, w charakterze gestu dobrej woli, Zgromadzenie domaga siê
przegl¹du spraw tych domniemanych wiêniów politycznych, na korzyæ których Sprawozdawca Komitetu Zagadnieñ Prawnych i Praw Cz³owieka wstawia³ siê u w³adz podczas jego wizyty w Baku 2728 grudnia 2001 r.(...).
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12.
Zgromadzenie powtarza, ¿e nie mo¿e byæ ¿adnych wiêniów politycznych
w ¿adnym z pañstw cz³onkowskich Rady Europy.
13.
Zgromadzenie zastrzega sobie prawo do podjêcia wszelkich bêd¹cych
w jego dyspozycji rodków w³aciwych celem przekonania w³adz azerbejd¿añskich do potrzeby zwolnienia b¹d ponownego procesu ka¿dego wiênia
uwa¿anego za wiênia politycznego, zgodnie z zobowi¹zaniem zaci¹gniêtym
przy okazji przyst¹pienia kraju.
14.
Zgromadzenie jest zdecydowane do odbywania debat informacyjnych dotycz¹cych domniemanych wiêniów politycznych w Azerbejd¿anie oraz do
oferowania zainteresowanym mediom sposobnoci nadawania ich w telewizji
i radio w ca³ym kraju.

Rekomendacja CM/Rec(2007)7
Komitetu Ministrów dla Pañstw Cz³onkowskich
w sprawie Dobrej Administracji
z 20 czerwca 2007 r.
Komitet Ministrów  na podstawie postanowieñ art. 15/b/ Statutu Redy
Europy 
Zwa¿ywszy na Rekomendacjê 1615(2003) Zgromadzenie Parlamentarnego, która wzywa Komitet Ministrów do zaprojektowania modelowego teksu
podstawowego prawa jednostki do dobrej administracji oraz jednolitego,
wszechstronnego i skonsolidowanego modelowego kodeksu dobrej administracji, opartego w szczególnoci na Rekomendacji Komitetu Ministrów
Nr R(80)2 i rezolucji (77)31 oraz na Europejskim Kodeksie Dobrego Postêpowania Administracyjnego (2001 r.), w celu zdefiniowania podstawowego prawa do dobrej administracji, a przez to u³atwienia jego skutecznego urzeczywistniania w praktyce;
Zwa¿ywszy na Rezolucjê (77)31 Komitetu Ministrów w sprawie Ochrony
Jednostki w kontekcie Aktów W³adz Administracyjnych;
Zwa¿ywszy na Rekomendacjê Nr R(80)2 Komitetu Ministrów dotycz¹c¹
Wykonywania Kompetencji Dyskrecjonalnych przez W³adze Administracyjne;
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Zwa¿ywszy na Rekomendacjê R(81)19 Komitetu Ministrów w sprawie
Dostêpu do Informacji Posiadanej przez W³adze Publiczne;
Zwa¿ywszy na Rekomendacjê R(84)15 Komitetu Ministrów dotycz¹c¹
Odpowiedzialnoci Publicznej;
Zwa¿ywszy na Rekomendacjê R(87)16 Komitetu Ministrów w sprawie
Procedur Administracyjnych dotycz¹cych Wielkiej Liczby Osób;
Zwa¿ywszy na Rekomendacjê R(91)10 Komitetu Ministrów w sprawie
Komunikowania Stron Trzecim Danych Osobistych Posiadanych przez W³adze Publiczne;
Zwa¿ywszy na Rekomendacjê R(2000)6 Komitetu Ministrów w sprawie
Statusu Urzêdników Publicznych w Europie;
Zwa¿ywszy na Re(2000)10 Komitetu Ministrów w sprawie Kodeksów
Postêpowania Urzêdników Publicznych;
Zwa¿ywszy na Rekomendacjê Rec(2002)2 Komitetu Ministrów w sprawie
Dostêpu do Dokumentów Urzêdowych;
Zwa¿ywszy na Rekomendacjê Rec(2003)16 Komitetu Ministrów w sprawie Wykonywania Decyzji Administracyjnych i S¹dowych w dziedzinie Prawa Administracyjnego;
Zwa¿ywszy na Rekomendacjê Rec(2004)20 Komitetu Ministrów w sprawie S¹dowego Nadzoru nad Aktami Administracyjnymi;
Zwa¿ywszy, ¿e celem rady Europy jest osi¹gniêcie wiêkszej jednoci miêdzy jej cz³onkami;
Zwa¿ywszy, ¿e w³adze publiczne odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w demokratycznych spo³eczeñstwach, ¿e s¹ one aktywne w licznych sferach; ¿e ich
dzia³alnoæ dotyka praw i interesów osób prywatnych; ¿e ustawodawstwo
krajowe i ró¿ne instrumenty miêdzynarodowe, zw³aszcza instrumenty Rady
Europy, zapewniaj¹ tym osobom pewne prawa w stosunku do administracji;
oraz ¿e Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka stosowa³ Konwencjê o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci do ochrony osób prywatnych
w ich stosunkach z administracj¹;
Zwa¿ywszy, ¿e w³adze publiczne musz¹ zapewniaæ osobom prywatnym
pewn¹ liczbê us³ug oraz wydawaæ instrukcje i przepisy, oraz ¿e  gdy wymaga siê od w³adz publicznych podjêcia dzia³ania  musz¹ one to czyniæ w rozs¹dnym terminie;
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Zwa¿ywszy, ¿e przypadki z³ego administrowania, czy to w rezultacie
bezczynnoci urzêdowej, zw³ok w podjêciu dzia³ania albo podjêcia dzia³ania
z naruszeniem urzêdowych obowi¹zków, musz¹ podlegaæ sankcjom za porednictwem w³aciwych procedur, które mog¹ obejmowaæ procedury s¹dowe;
Zwa¿ywszy, ¿e dobra administracja musi byæ zapewniona poprzez jakoæ
ustawodawstwa, które musi byæ w³aciwe i spójne, jasne, ³atwo zrozumia³e
i dostêpne;
Zwa¿ywszy, ¿e dobra administracja oznacza, i¿ us³ugi musz¹ odpowiadaæ
podstawowym potrzebom spo³eczeñstwa;
Zwa¿ywszy, ¿e w wielu sytuacjach dobra administracja obejmuje osi¹gniêcie w³aciwej równowagi miêdzy prawami osób bezporednio dotkniêtych
dzia³aniem pañstwa, z jednej strony, a ochron¹ interesów wspólnoty jako
ca³oci, a zw³aszcza osób s³abych lub upoledzonych, z drugiej strony, oraz
uznaj¹c, ¿e procedury maj¹ce chroniæ interesy jednostek w ich stosunkach
z pañstwem w niektórych okolicznociach powinny chroniæ interesy innych
osób b¹d szerszej wspólnoty;
Zwa¿ywszy, ¿e dobra administracja stanowi aspekt dobrego rz¹dzenia;
¿e w istocie nie dotyczy rozwi¹zañ prawnych, ¿e zale¿y od jakoci organizacji
i zarz¹dzania; ¿e musi to odpowiadaæ wymaganiom efektywnoci, wydolnoci
i znaczenia dla potrzeb spo³eczeñstwa; ¿e musi utrzymywaæ, wzmacniaæ i zabezpieczaæ w³asnoæ publiczn¹ oraz inne interesy publiczne; ¿e musi byæ
zgodna z wymaganiami bud¿etowymi; oraz ¿e musi przeciwstawiaæ siê
wszelkim próbom korupcji;
Zwa¿ywszy, ¿e dobra administracja zale¿y od adekwatnych zasobów
ludzkich dostêpnych w³adzom publicznym oraz od jakoci i w³aciwego szkolenia urzêdników publicznych;
Zwa¿ywszy, ¿e administracja wykonuje swoje prerogatywy w³adzy publicznej w celu spe³nienia wymaganych od niej zadañ; ¿e kompetencje te
mog¹ jednak  bêd¹c u¿yte w niew³aciwy lub ekscesywny sposób  naruszaæ
prawa osób prywatnych;
Zwa¿ywszy, i¿ jest po¿¹danym kojarzyæ ró¿ne uznane prawa w stosunku
do w³adz publicznych z prawem do dobrej administracji i wyjaniaæ jego
treæ, id¹c za przyk³adem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(2000 r.);
Zwa¿ywszy, ¿e wymogi prawa do dobrej administracji mo¿na wzmocniæ
poprzez ogólny dokument prawny; ¿e wymogi te wyp³ywaj¹ z fundamentalnych zasad rz¹dów prawa, takich jak zasady legalnoci, równoci, bezstron-
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noci, proporcjonalnoci, pewnoci prawnej, podejmowania dzia³ania w rozs¹dnych terminach, partycypacji, poszanowania prywatnoci i jawnoci; oraz
¿e przewiduj¹ one procedury s³u¿¹ce ochronie praw i interesów osób prywatnych, informowania ich i uzdalniania do partycypacji w przyjmowaniu decyzji administracyjnych;
Zaleca, by rz¹dy pañstw cz³onkowskich:
 promowa³y dobr¹ administracjê w ramach zasad rz¹dów prawa i demokracji;
 promowa³y dobr¹ administracjê poprzez organizacjê i funkcjonowanie
w³adz publicznych zapewniaj¹cych wydolnoæ, skutecznoæ i poszanowanie
pieni¹dza. Zasady te wymagaj¹, by pañstwa cz³onkowskie:
 zapewnia³y ustalenie celów i wskaników wykonania po¿¹danych
w celu regularnego monitowania i pomiaru stopnia realizacji tych celów
przez administracjê i jej urzêdników publicznych;
 zmusza³y w³adze publiczne do regularnego sprawdzania w ramach
prawa, czy ich us³ugi zapewniane s¹ po w³aciwych kosztach oraz czy mo¿na
je zast¹piæ b¹d wycofaæ;
 zmusza³y administracjê do poszukiwania najlepszych rodków uzyskiwania najlepszych rezultatów;
 prowadzi³y w³aciwe wewnêtrzne i zewnêtrzne monitorowanie administracji oraz dzia³ania jej urzêdników publicznych;
- promowa³y prawo do dobrej administracji w interesie wszystkich poprzez przyjmowanie  gdzie to jest w³aciwe  standardów ustalonych w modelowym kodeksie do³¹czonym do niniejszej Rekomendacji, zapewniaj¹c ich
skuteczne urzeczywistnianie przez urzêdników pañstw cz³onkowskich i robi¹c wszystko, co jest dozwolone w konstytucyjnej i prawnej strukturze pañstwa, dla zapewnienia, by samorz¹dy regionalne i lokalne przyjmowa³y takie
same standardy.

Za³¹cznik do Rekomendacji CM/Rec(2007)7
Komitetu Ministrów dla Pañstw Cz³onkowskich
w sprawie Dobrej Administracji
Kodeks Dobrej Administracji
Art. 1  Zakres
1.
Niniejszy Kodeks umocowuje zasady i normy, które powinny stosowaæ
w³adze publiczne w swoich stosunkach z osobami prywatnymi w celu osi¹gniêcia dobrej administracji.
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2.
Dla celów niniejszego Kodeksu w³adze publiczne nale¿y pojmowaæ jako
oznaczaj¹ce:
a) wszelk¹ jednostkê prawa publicznego jakiegokolwiek rodzaju, w tym
pañstwo, w³adze lokalne i autonomiczne, zapewniaj¹c¹ us³ugi publiczne b¹d
dzia³aj¹c¹ w interesie publicznym;
b) wszelk¹ jednostkê prawa prywatnego spe³niaj¹c¹ prerogatywy w³adzy
publicznej odpowiedzialn¹ za zapewnienie us³ug publicznych b¹d dzia³anie
w interesie publicznym.
3.
Dla celów niniejszego Kodeksu osoby prywatne nale¿y pojmowaæ jako
oznaczaj¹ce jednostki i osoby prawne w rozumieniu prawa prywatnego, które s¹ podmiotem dzia³añ w³adz publicznych.
Dzia³ I:
Zasady dobrej administracji
Art. 2  Zasada legalnoci
1.
W³adze publiczne powinny dzia³aæ zgodnie z prawem. Nie mog¹ one
podejmowaæ rodków arbitralnych, nawet podczas wykonywania swych kompetencji dyskrecjonalnych.
2.
Powinny one przestrzegaæ prawa krajowego, prawa miêdzynarodowego
zasad ogólnych prawa rz¹dz¹cych ich organizacj¹, funkcjonowaniem i dzia³alnoci¹.
3.
Powinny one dzia³aæ godnie z normami okrelaj¹cymi ich kompetencjê
oraz procedurami okrelonymi w dotycz¹cych ich przepisach.
4.
Powinny one wykonywaæ swoje kompetencje jedynie pod warunkiem, ¿e
ustalone fakty i stosuj¹ce siê prawo daj¹ im tytu³ do tego oraz wy³¹cznie
w celu, dla którego zosta³y one im nadane.
Art. 3  Zasada równoci
1.
W³adze publiczne bêd¹ dzia³aæ zgodnie z zasad¹ równoci.
2.
Powinny one traktowaæ osoby prywatne, które znajduj¹ siê w takiej
samej sytuacji, w taki sam sposób. Nie powinny one stosowaæ dyskryminacji
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pomiêdzy osobami prywatnymi na podstawach takich, jak p³eæ, pochodzenie
etniczne, przekonania religijne b¹d inne. Wszelka odmiennoæ traktowania
powinna byæ obiektywnie usprawiedliwiona.
Art. 4  Zasada bezstronnoci
1.
W³adze publiczne powinny dzia³aæ zgodnie z zasad¹ bezstronnoci.
2.
Powinny one dzia³aæ obiektywnie, maj¹c na wzglêdzie jedynie istotne
sprawy.
3.
Nie powinny one dzia³aæ w sposób stronniczy.
4.
Powinny one zapewniaæ, by ich urzêdnicy publiczni wykonywali swe
obowi¹zki w sposób bezstronny, bez wzglêdu na ich osobiste przekonania
i interesy.
Art.5  Zasada proporcjonalnoci
1.
W³adze publiczne powinny dzia³aæ zgodnie z zasad¹ proporcjonalnoci.
2.
Powinny one nak³adaæ rodki godz¹ce w prawa lub interesy osób prywatnych jedynie tam, gdzie jest konieczne oraz w zakresie wymaganym dla
osi¹gniêcia realizowanego celu.
3.
Wykonuj¹c swe kompetencje dyskrecjonalne, powinny one utrzymywaæ
w³aciw¹ równowagê miêdzy jakimikolwiek szkodliwymi skutkami, jakie ich
dyskrecjonalna kompetencja ma dla praw lub interesów osób prywatnych,
a celami, które one realizuj¹. ¯adne podejmowanie przez nie rodki nie mog¹
byæ ekscesywne.
Art.6  Zasada pewnoci prawnej
1.
W³adze publiczne powinny dzia³aæ zgodnie z zasad¹ pewnoci prawnej..
2.
Nie mog¹ one podejmowaæ ¿adnych rodków retroaktywnych, chyba ¿e
w prawnie usprawiedliwionych okolicznociach.
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3.
Nie mog¹ one naruszaæ praw nabytych oraz prawomocnych sytuacji
prawnych, chyba ¿e jest to bezwzglêdnie konieczne w interesie publicznym
4.
W niektórych przypadkach mo¿e siê to okazaæ konieczne, zw³aszcza tan,
gdzie nak³adane s¹ nowe obowi¹zki, dla zapewnienia rozwi¹zañ przejciowych b¹d w celu uzyskania rozs¹dnego czasu dla wprowadzenia w ¿ycie
takich obowi¹zków.
Art. 7  Zasada podejmowania dzia³ania w rozs¹dnym terminie
W³adze publiczne powinny dzia³aæ i wykonywaæ swoje obowi¹zki w rozs¹dnym czasie.
Art. 8  Zasada partycypacji
O ile podjêcie dzia³ania nie jest nagl¹co wymagane, w³adze publiczne
powinny zapewniaæ osobom prywatnym sposobnoæ uczestnictwa w³aciwymi
rodkami w przygotowywaniu i urzeczywistnianiu decyzji administracyjnych, które dotykaj¹ ich praw lub interesów.
Art. 9  Zasada poszanowania prywatnoci
1.
W³adze publiczne powinny wykazywaæ poszanowanie prywatnoci,
zw³aszcza w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobistych.
2.
Gdy w³adze publiczne upowa¿nione s¹ do przetwarzania danych osobistych lub prowadzenia zbioru danych, zw³aszcza w sposób elektroniczny, musz¹ one podj¹æ wszelkie kroki konieczne dla zagwarantowania prywatnoci.
3.
Normy rz¹dz¹ce ochron¹ danych osobistych, zw³aszcza jeli chodzi o prawo dostêpu do danych osobistych i zapewnienie rektyfikacji lub usuniêcia
wszelkich danych, które s¹ nieprecyzyjne albo które nie powinny byæ rejestrowane, znajduj¹ zastosowanie do danych osobistych przetwarzanych
przez w³adze publiczne.
Art. 10  Zasada transparentnoci
1.
W³adze publiczne powinny dzia³aæ zgodnie z zasad¹ transparentnoci.
2.
Bêd¹ one zapewnia³y, by osoby prywatne by³y informowane, w³aciwymi
rodkami, o ich dzia³aniach oraz decyzjach, co mo¿e obejmowaæ publikacjê
dokumentów urzêdowych.
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3.
Bêd¹ one szanowa³y prawa dostêpu do dokumentów urzêdowych, stosownie do norm rz¹dz¹cych ochron¹ danych osobistych.
4.
Zasada transparentnoci nie stoi na przeszkodzie prawnie chronionej
tajemnicy.
Dz. II: Normy rz¹dz¹ce decyzjami administracyjnymi
Art. 11  Definicje
1.
Dla celów niniejszego Kodeksu decyzja administracyjne bêd¹ oznacza³y
regulacyjne b¹d nieregulacyjne decyzje podejmowane przez w³adze publiczne przy wykonywaniu prerogatyw kompetencji publicznych.
2.
Decyzje regulacyjne sk³adaj¹ siê z norm znajduj¹cych zastosowanie powszechne.
3.
Decyzje nieregulacyjne mog¹ mieæ charakter indywidualny lub inny. Decyzje indywidualne to decyzje adresowane wy³¹cznie do jednej lub wiêcej
jednostek.
Art. 12  Inicjatywa w sprawie decyzji administracyjnych
Decyzje administracyjne mog¹ byæ podejmowane przez w³adze publiczne
b¹d to z ich w³asnej inicjatywy, b¹d te¿ na wniosek osób prywatnych.
Art. 13  Wnioski osób prywatnych
1.
Osoby prywatne maj¹ prawo ¿¹dania od w³adz publicznych podjêcie decyzji indywidualnych le¿¹cych w ramach ich kompetencji.
2.
Decyzje w odpowiedzi na wnioski do w³adz publicznych powinny byæ
podejmowane w rozs¹dnym czasie, który mo¿e zostaæ prawnie ustalony. Nale¿y przewidzieæ rodki na wypadek braku podjêcia jakichkolwiek tego rodzaju decyzji.
3.
Gdy taki wniosek zostaje wniesiony do w³adzy nie maj¹cej odnonej
kompetencji, adresat powinien  gdzie to tylko mo¿liwe  skierowaæ go do
kompetentnej w³adzy i powiadomiæ wnioskodawcê, i¿ tak uczyni³.
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Art. 14  Prawo osób prywatnych do wys³uchania w zwi¹zku
z decyzjami indywidualnymi
Jeli w³adza publiczna zamierza podj¹æ decyzjê indywidualn¹, która
w bezporedni i szkodliwy sposób dotyka praw osób prywatnych, o ile nie
zosta³a ju¿ im zapewniona sposobnoæ wyra¿enia ich pogl¹dów, osoby takie
powinny  jeli nie jest to oczywicie zbêdne  dysponowaæ sposobnoci¹
wyra¿enia ich pogl¹dów w rozs¹dnym czasie oraz w sposób przewidziany
przez prawo krajowe, w razie koniecznoci z pomoc¹ wybranej przez nie
osoby.
Art. 15  Prawo osób prywatnych do zaanga¿owania w niektórych decyzjach nieregulacyjnych
1.
Jeli w³adza publiczna proponuje podjêcie decyzji nieregulacyjnej, która
mo¿e dotykaæ nieokrelonej liczby osób, powinna ona ustanowiæ procedury
pozwalaj¹ce na ich uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji, takie jak
spostrze¿enia na pimie, przes³uchania, przedstawicielstwo w organie doradczym kompetentnej w³adzy, konsultacje i badania publiczne.
2.
Osoby zainteresowane takimi procedurami powinny byæ w sposób jasny
informowane o odnonych propozycjach i dysponowaæ sposobnoci¹ pe³nego
wyra¿enia swoich pogl¹dów. Postêpowanie powinno mieæ miejsce w rozs¹dnym czasie.
Art. 16  Udzia³ osób prywatnych w kosztach decyzji administracyjnych
Jeli wchodzi w grê ponoszenie kosztów przez osoby prywatne na rzecz
w³adz publicznych w zwi¹zku z decyzjami administracyjnymi, koszty takie
powinny byæ s³uszne i rozs¹dne.
Art. 17  Forma decyzji administracyjnych
1.
Decyzje administracyjne powinny byæ sformu³owane w sposób prosty,
jasny i zrozumia³y.
2.
Ka¿da podejmowana decyzja administracyjna powinna byæ zaopatrzona
we w³aciwe uzasadnienie, okrelaj¹ce podstawy faktyczne i prawne, w oparciu o które decyzja jest podejmowana, przynajmniej w sprawach, które dotykaj¹ praw indywidualnych.
Art. 18  Publikacja decyzji administracyjnych
1.
Decyzja administracyjne powinny byæ publikowane w celu umo¿liwienia
osobom zainteresowanym tymi decyzjami dysponowania cis³¹ i wyczerpuj¹-
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c¹ wiedz¹ o nich. Publikacja mo¿e nast¹piæ w trybie notyfikacji osobistej albo
mo¿e mieæ charakter ogólny.
2.
Osoby zainteresowane decyzjami indywidualnymi nale¿y osobicie powiadamiaæ, z wy³¹czeniem okolicznoci wyj¹tkowych, w których mo¿liwe s¹
jedynie metody publikacji ogólnej. We wszystkich przypadkach nale¿y wskazaæ procedury apelacyjne, w tym terminy.
Art.19  Wejcie w ¿ycie decyzji administracyjnych
1.
Decyzje administracyjne nie powinny mieæ skutku retroaktywnego
z punktu widzenia daty ich przyjêcia lub publikacji, chyba ¿e w prawnie
usprawiedliwionych okolicznociach.
2.
Poza przypadkami nagl¹cymi, decyzje administracyjne nie powinny
dzia³aæ, zanim nie zostan¹ we w³aciwy sposób opublikowane.
Art. 20  Wykonanie decyzji administracyjnych
1.
W³adze publiczne bêd¹ ponosiæ odpowiedzialnoæ za wykonanie decyzji
administracyjnych wchodz¹cych w zakres ich kompetencji.
2.
Co do zasady, powinien byæ ustanowiony w³aciwy system sankcji administracyjnych i karnych, w celu zapewnienia, by osoby prywatne przestrzega³y decyzji w³adz publicznych.
3.
W³adze publiczne zapewni¹ osobom prywatnym rozs¹dny czas na wykonanie na³o¿onych na nie obowi¹zków, poza przypadkami nagl¹cymi, w których powinny one w sposób nale¿yty stwierdziæ przyczyny tego.
4.
Przymusowa egzekucja przez w³adze publiczne powinna byæ wyranie
przepisana prawem. Osoby prywatne podlegaj¹ce egzekucji decyzji s¹ informowane o procedurze i jej przyczynach. rodki egzekucji przymusowej musz¹ mieæ charakter proporcjonalny.
Art. 21  Zmiany indywidualnych decyzji administracyjnych
W³adze publiczne mog¹ zmieniaæ b¹d uchylaæ indywidualne decyzje
administracyjne, jeli jest to konieczne w interesie publicznym, ale czyni¹c
tak, powinny one mieæ na wzglêdzie prawa i interesy osób prywatnych.
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Dzia³ III: Apelacje
Art. 22  Apelacje przeciwko decyzjom administracyjnym
1.
Osoby prywatne bêd¹ mia³y tytu³ do ubiegania siê  bezporednio b¹d
w drodze wyj¹tku  o nadzór s¹dowy nad decyzj¹ administracyjn¹, która
bezporednio dotyka ich praw i interesów.
2.
Co do zasad, powinny byæ mo¿liwe  przed nadzorem s¹dowym  apelacje administracyjne. W niektórych przypadkach mog¹ one mieæ charakter
obowi¹zkowy. Mog¹ one dotyczyæ apelacji co do meritum b¹d apelacji co do
legalnoci decyzji administracyjnej.
3.
Osoby prywatne nie powinny doznawaæ ¿adnej szkody ze strony w³adz
publicznych w zwi¹zku z apelowaniem przeciwko decyzji administracyjnej.
Art. 23  Odszkodowanie
1.
W³adze publiczne zapewni¹ roszczenie osobom prywatnym, które doznaj¹ szkód w wyniku bezprawnych decyzji administracyjnych albo niedbalstwa
po stronie administracji lub jej urzêdników.
2.
Przed z³o¿eniem w s¹dzie przeciwko w³adzom publicznym wniosku o odszkodowanie, od osób prywatnych nale¿y najpierw wymagaæ przed³o¿enia ich
sprawy do zainteresowanej w³adzy.
3.
Orzeczenia s¹dów przeciwko w³adzom publicznym w sprawie odszkodowania tytu³em doznanych szkód bêd¹ podlega³y wykonaniu w rozs¹dnym
czasie.
4.
Gdzie to w³aciwe, mo¿liwe bêdzie wszczynanie  przez w³adze publiczne albo przez szkodliwie dotkniête osoby prywatne  postêpowania przeciwko urzêdnikom publicznym tytu³em osobistym.
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Europejskie zasasy administracji publicznej.;
OECD: Wsparcie na rzecz doskonalenia rz¹dzenia
i zarz¹dzania w krajach Europy rodkowej i Wschodniej
SIGMA Papers No.27, 1999
Kraje rodkowo- i wschodnio-europejskie ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo
Unii Europejskiej powinny zreformowaæ swoj¹ administracjê publiczn¹, by
sprostaæ kryteriom przyjêcia z Kopenhagi i Madrytu. Wiêkszoæ obszarów
rz¹dowych objêtych jest b¹d dotkniêtych przez acquis communautaire
(tj. ca³y zbiór ustawodawstwa Wspólnoty Europejskiej). W ró¿nych dziedzinach acquis, zadania i treci reformy jawi¹ siê zupe³nie jasno. Kraje kandydackie maj¹ transponowaæ ustawodawstwo WE do krajowego porz¹dku
prawnego, a nastêpnie zapewniæ jego implementacjê i wykonanie. Trudnoci
i zw³oki wi¹¿¹ siê g³ównie z procesem i postêpem implementacji z uwagi na
brak wydolnoci.
Nie ma ¿adnego acquis communautaire w zakresie ustalania standardów horyzontalnych systemów rz¹dzenia oraz krajowej administracji publicznej. Zadanie i kierunki reformy administracji publicznej w perspektywie
przyst¹pienia do UE s¹ wiêc mniej wyraziste. Z biegiem czasu jednak wród
pañstw demokratycznych ukszta³towa³ siê generalny consensus co do kluczowych sk³adników dobrego rz¹dzenia. Sk³adniki te obejmuj¹ zasady rule of
law, pewnoci (reliability), przewidywalnoci (predictability), odpowiedzialnoci (accountability) i jawnoci (transparency), ale te¿ kompetencji technicznej i menad¿erskiej, wydolnoci organizacyjnej oraz partycypacji obywatelskiej. Mimo braku acquis communautaire, consensus ten ukszta³towa³
zasady administracji publicznej podzielane przez pañstwa cz³onkowskie UE
o ró¿nych tradycjach prawnych i ró¿nych systemach rz¹dzenia. Z czasem
zasady te zosta³y zdefiniowane i skonkretyzowane za porednictwem orzecznictwa s¹dów krajowych, a nastêpnie orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoci.
Zasady administracji publicznej podzielane przez pañstwa cz³onkowskie
UE ustalaj¹ warunki Europejskiej Przestrzeni Administracyjnej (EAS).
EPA obejmuje zbiór wspólnych standardów dzia³ania w dziedzinie administracji publicznej, które zosta³y okrelone przez prawo i zastosowane w praktyce za porednictwem procedur i mechanizmów odpowiedzialnoci. Kraje
ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo UE winny braæ te standardy pod uwagê w procesie rozwoju swej administracji publicznej. Aczkolwiek EPA nie stanowi
uzgodnionego sk³adnika acquis communautaire, powinna tym niemniej s³u¿yæ w charakterze wskazówki dla reform administracji w krajach kandydackich. W pañstwach cz³onkowskich UE  wespó³ z zasadami ucielenionymi
w konstytucji  zazwyczaj s¹ w³¹czane b¹d przekazywane za porednictwem zbioru ustaw administracyjnych tak¿e akty dotycz¹ce postêpowania
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administracyjnego, akty dotycz¹ce procesu administracyjnego, akty dotycz¹ce wolnoci informacji oraz ustawy o s³u¿bie cywilnej.
Zakres, w jakim dany kraj kandydacki podziela te zasady administracji
publicznej i przy³¹cza siê do standardów EPA, stanowi wskazówkê wydolnoci jego krajowej administracji publicznej w zakresie skutecznej implementacji acquis communautaire, stosownie do kryteriów wyjanionych przez Radê
Europejsk¹ w Kopenhadze i Madrycie.(...)
W drugiej czêci opracowania s³u¿ba cywilna jest rozwa¿ana w szerszym
kontekcie.(...) Wród wyci¹gniêtych wniosków znajduje siê przekonanie, i¿
pracownicy cywilni s¹ nie tylko pracownikami, ale te¿ odgrywaj¹ rolê konstytucyjn¹. Nie jest zatem stosownym regulowaæ stosunek miêdzy pañstwem
b¹d instytucj¹ pañstwow¹ a jej pracownikami cywilnymi wy³¹cznie za porednictwem prawa pracy.
Cz³onkostwo UE wymaga, by ka¿da dziedzina administracji oraz sektor
przemys³u pañstwa cz³onkowskiego przestrzega³ acquis communautaire. Jeli np. krajowy przemys³ mleczarski w kraju kandydackim ma przetrwaæ
dzieñ przyst¹pienia, musi on spe³niæ wszelkie wymagania acquis. Jeli nie,
przemys³ nie bêdzie zdolny do eksportu swych produktów do innych pañstw
cz³onkowskich. Faktycznie, nie bêdzie on nawet zdolny do handlu w obrêbie
swego w³asnego rynku krajowego.
Instytucje krajowej administracji publicznej pañstw cz³onkowskich UE
zapewniaj¹ implementacjê i wykonanie acquis communautaire. By mieæ
zdolnoæ skutecznego czynienia tego, administracja publiczna kraju kandydackiego musi przy³¹czyæ siê do zasad ogólnych dobrego rz¹dzenia i sprostaæ
standardom administracyjnym okrelonym w ramach UE. Implementacja
acquis w dziedzinie administracyjnej jest oczywicie spraw¹ wydolnoci i zasobów w odnonym sektorze  ale nie tylko. Ogólne systemy horyzontalnego
rz¹dzenia kraju kandydackiego tak¿e musz¹ odpowiadaæ wymaganiom UE,
poniewa¿ s¹ one kluczowe dla pewnoci funkcjonowania administracji
jako ca³oci, w³¹czaj¹c w to obszary acquis. Owocna implementacja i wykonanie w oczywisty sposób zale¿¹ od horyzontalnych struktur i systemów
rz¹dzenia, jak procedury i mechanizmy dzia³añ administracyjnych s³u¿¹ce
zapewnieniu, by dzia³alnoæ pracowników cywilnych sz³a po linii standardów UE.
Brak ogólnego ustawodawstwa WE stosuj¹cego siê w dziedzinach administracji publicznej i prawa administracyjnego stanowi problem dla krajów
kandydackich. Wymaga siê od krajów kandydackich dysponowania systemami administracji oraz instytucjami administracji publicznej zdolnymi do
transponowania, implementowania i wykonywania acquis zgodnie z zasad¹
obowi¹zkowego skutku (zobowi¹zania rezultatu). Kraje kandydackie musz¹ spe³niæ kryteria wymagane dla cz³onkostwa UE, jak zosta³y one przyjête
przez Radê Europejsk¹ w Kopenhadze, Madrycie i Luksemburgu. Nadto,
postêp krajów kandydackich mierzony bêdzie w wietle tych kryteriów. tj. 
wedle sformu³owania Regularnych Raportów Komisji Europejskiej  w sensie ich administracyjnej i s¹dowej zdolnoci do stosowania acquis, co
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w sposób domniemany oznacza, i¿ ich postêp bêdzie oceniany w wietle
europejskich standardów administracyjnych.
To w tym kontekcie opracowanie niniejsze opisuje Europejsk¹ Przestrzeñ Administracyjn¹ (EPA) jako specyficzny sk³adnik prawa WE. EPA
stanowi metaforê o implikacjach praktycznych dla pañstw cz³onkowskich
i obejmuj¹c¹ w sobie, inter alia, zasady prawa administracyjnego jako zbiór
kryteriów stosowanych przez kraje kandydackie w ich wysi³kach na rzecz
osi¹gniêcia wydolnoci administracyjnej wymaganej dla cz³onkostwa UE.
EPA przedstawia sob¹ rozwijaj¹cy siê proces wzmagania konwergencji pomiêdzy krajowym porz¹dkiem administracyjno-prawnym a praktykami administracyjnymi pañstw cz³onkowskich. Na konwergencjê tê wp³ywa kilka
si³ wiod¹cych, jak nacisk ekonomiczny jednostek i firm, regularne i ci¹g³e
kontakty miêdzy urzêdnikami publicznymi pañstw cz³onkowskich oraz  na
koñcu i w sposób szczególny  orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci.
Chocia¿ konstytucje i póniejsze ustawodawstwo nios¹ ze sob¹ ogólne
zasady prawne i okrelaj¹ standardy dzia³ania administracyjnego, to do s¹dów  na podstawie orzekania od sprawy do sprawy  nale¿y konkretyzowanie tych standardów, tj. okrelanie poziomów akceptacji praktyk administracji publicznej. Tradycyjnie standardy dzia³alnoci administracyjnej by³y
okrelane i konkretyzowane w obrêbie krajowych granic suwerennych
pañstw. By³y one produktem krajowych rozwi¹zañ konstytucyjnych, dzia³alnoci ustawodawczej krajowych parlamentów, decyzji krajowych w³adz administracyjnych i orzeczeñ s¹dów krajowych. W ramach UE proces ten staje siê
coraz bardziej ponadnarodowym, a  z punktu widzenia cz³onkostwa  mo¿liwe jest wymaganie podzielanych obowi¹zkowych standardów administracyjnych, jak zosta³y one okrelone na poziomie europejskim, a zatem poród
pañstw cz³onkowskich, przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci.
Podkrelanie harmonizacji potencja³u standardów administracyjnych nie
oznacza jednak stwierdzenia, jakoby instytucje administracyjne mia³y byæ
homogenicznie ustalane poród pañstw cz³onkowskich UE. Wa¿nym przes³aniem jest, ¿e  niezale¿nie od rozwi¹zañ krajowych  krajowa administracja
publiczna musi uznaæ zasady i przy³¹czyæ siê do standardów, które s¹ podzielane przez pañstwa cz³onkowskie UE.
Opracowanie niniejsze opisuje zasady prawa administracyjnego okrelone przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci, który faktycznie ustala standardy administracji publicznej. Jego cel jest trojaki: po pierwsze, ma ono na
celu okreliæ i zapewniæ kryteria daj¹ce wskazówkê dla reform administracji
publicznej w krajach kandydackich; po drugie, zapewnia ono punkty oparcia,
w wietle których mo¿na oceniaæ postêp; po trzecie, ostatecznym celem opracowania jest przyjcie z pomoc¹ krajom kandydackim w sprostaniu kryteriom administracji publicznej wymaganym dla cz³onkostwa UE, a ustalonym
w Kopenhadze i Madrycie.
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Cz. I: Zasady prawa administracyjnego i Europejska Przestrzeñ
Administracyjna
1. Zasady prawa administracyjnego
Aczkolwiek pojêcia i koncepcje prawa administracyjnego w systemach
krajowych siê ró¿ni¹, mo¿liwe jest uzgodnienie wspólnej definicji prawa administracyjnego jako zbioru zasad i norm stosuj¹cych siê do organizacji i zarz¹dzania administracj¹ publiczn¹ oraz stosunków miêdzy administracj¹
a obywatelami.
Zasady prawa administracyjnego ustalaj¹ce standardy oraz inspiruj¹ce
postêpowanie pracowników cywilnych zazwyczaj jawi¹ siê jako rozproszone
poród ró¿nych cz¹stek ustawodawstwa o randze od konstytucji po ustawy
parlamentarne, a tak¿e specyficzne cz¹stki ustawodawstwa delegowanego,
jak te¿ orzecznictwa s¹dów zajmuj¹cego siê sporami dotycz¹cymi administracji publicznej. Jest tak np. w przypadku takich krajów, jak Belgia, Francja, Grecja, Irlandia i Zjednoczone Królestwo. Inne kraje wprowadzi³y w ¿ycie ogóln¹ kodyfikacjê procedur administracyjnych, która zbiera i próbuje
usystematyzowaæ wiele z tych zasad. Tak jest w przypadku Austrii (od 1925 r.),
Bu³garii (1979), Danii (1985), Niemiec (1976), Wêgier (1957), Holandii
(1994), Polski (1960), Portugalii (1991) i Hiszpanii (1958).
Te zasady administracyjne nie s¹ po prostu opartymi na dobrej woli
ideami; s¹ one w³¹czone na wszystkich poziomach do instytucji i procedur
administracyjnych. Aktorzy sfery publicznej s¹ prawnie zobowi¹zani do przestrzegania tych zasad prawnych, które musz¹ byæ podtrzymywane przez
niezawis³e organy kontrolne, systemy sprawiedliwoci i wykonanie s¹dowe,
nadzór parlamentarny, oraz przez zapewnienie sposobnoci wys³uchania i dochodzenia roszczeñ jednostkom i osobom prawnym.
W dziedzinie Europejskiego Prawa Wspólnotowego, Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoci okreli³ szereg zasad prawa administracyjnego odwo³uj¹c
siê do ogólnych zasad prawnych  w postêpuj¹cym rozwoju  prawa administracyjnego wspólnych pañstwom cz³onkowskim. Szczególnie istotnymi zasadami ustalonymi w orzecznictwie Euriopejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, które z kolei wszystkie kraje cz³onkowskie musz¹ stosowaæ w porz¹dku
krajowym wykonuj¹c Prawo WE, s¹ m.in.: zasada administracji poprzez
prawo; zasady proporcjonalnoci, pewnoci prawnej, ochrony prawowitych
oczekiwañ, niedyskryminacji, prawa do wys³uchania w administracyjnych
procedurach decyzyjnych, czasowej pomocy, s³usznych warunków dostêpu
jednostki do s¹dów administracyjnych, odpowiedzialnoci pozakontraktowej
administracji publicznej.
Gdybymy próbowali usystematyzowaæ zasady prawa administracyjnego
wspólne dla krajów Europy zachodniej, moglibymy rozró¿niæ nastêpuj¹ce
grupy:
1) pewnoci i przewidywalnoci (pewnoci prawnej);
2) otwartoci i jawnoci;
3) odpowiedzialnoci, oraz
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4) wydolnoci i skutecznoci.
Z tych zasad mo¿na wywieæ inne jeszcze zasady.
Zasady prawa administracyjnego i s³u¿by cywilnej trudno jest czasem
okreliæ. Czêsto zdaj¹ siê one w danej sytuacji przeczyæ jedna drugiej. Skutecznoæ zda siê wchodziæ w spór z nale¿ytym procesem; lojalnoæ zawodowa
wobec rz¹du zda siê przeciwstawiaæ integralnoci zawodowej i neutralnoci
politycznej; decyzje dyskrecjonalne mog¹ siê wydawaæ sprzecznymi z rule of
law itd.
Ten zagmatwany charakter zasad prawa administracyjnego stanowi jeden z powodów, dla których koncepcje blankietowe s¹ tak powszechnymi
w unormowaniach prawa administracyjnego i s³u¿by cywilnej. Jest to te¿
jeden z powodów, dla których s¹dy krajowe i Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci równie¿ tak czêsto powo³ane s¹ do rozstrzygania konfliktów i ci¹g³ego konkretyzowania tych definicji w konstrukcji doktrynalnej, adaptowanej
do wymagañ czasu.
Jest byæ mo¿e bezu¿ytecznym, a czasem niedopuszczalnym, d¹¿yæ do
jasnego okrelenia granic zasad prawa administracyjnego. W sensie stanowienia prawa  gdy tak¹ próbê siê podejmuje  zwykle w formie bardzo
szczegó³owych kazuistycznych rozró¿nieñ, rezultatem ostatecznym bêdzie
czêsto zwiêkszone pomieszanie. Pomieszanie w tej dziedzinie zazwyczaj rodzi
niesprawiedliwoæ. Nadgorliwe próby zapewnienia szczegó³u w normowaniu
takich zagmatwanych spraw prowadz¹ do zrodzenia niepewnoci i sprzecznoci. Sprzecznoæ i rozbie¿noci powoduj¹ równie¿ trudnoci w aktualizacji
tych zasad poprzez negatywny wp³yw na wykonywanie prawa. Z perspektywy stanowienia prawa prawdopodobnie m¹drzejszym jest odwo³anie siê do
koncepcji blankietowych z racji ich zdolnoci do sprostania odmiennym
sytuacjom. Z perspektywy postêpowania pracowników cywilnych i w³adz publicznych oparcie siê na zdrowym rozs¹dku i poszukiwaniu inspiracji
z ukszta³towanej doktryny orzecznictwa by³oby bardziej godne zalecenia.
Pewnoæ i przewidywalnoæ
Szereg zasad i mechanizmów prawa administracyjnego dzia³a na rzecz
pewnoci i przewidywalnoci  okrelanych tak¿e jako pewnoæ prawna czy
bezpieczeñstwo prawne  dzia³añ i decyzji administracji publicznej. Wszystkie te zasady staraj¹ siê wykorzeniæ arbitralnoæ z prowadzenia spraw publicznych.
Rule of Law (Rechsstaat, Etat de droit) jest wielostronnym mechanizmem s³u¿¹cym pewnoci i przewidywalnoci. Zak³ada on administracjê
przez prawo. W istocie, rule of law oznacza, ¿e administracja publiczna
powinna sprawowaæ swoj¹ odpowiedzialnoæ zgodnie z prawem. W³adze publiczne podejmuj¹ swe decyzje kieruj¹c siê ogólnymi normami lub zasadami,
stosowanymi bezstronnie wobec ka¿dego, kto wkracza w pole ich zastosowania. Akcent pada na neutralnoæ i powszechnoæ takiego stosowania (zasada
niedyskryminacji). Administracja publiczna winna podejmowaæ decyzje zgodnie z ustalonym prawem oraz z kszta³towanymi przez s¹dy regu³ami inter-
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pretacji, niezale¿nie od jakichkolwiek innych wzglêdów. Rule of law przeciwstawia siê arbitralnej w³adzy, uk³adom oraz innym dewiacjom. Rule of law
wymaga cis³ej hierarchii norm prawnych realizowanej przez niezawis³e
s¹dy, jak te¿ zasady, ¿e w³adza publiczna w konkretnej decyzji  normalnie
rzecz bior¹c  nie jest /// wyposa¿ona w kompetencjê przeciwstawiania siê
normom ogólnym ustalonym i opublikowanym.
Relatywizacj¹ stosowania rule of law jest pojêcie kompetencji prawnej.
W³adze publiczne mog¹ podejmowaæ decyzje jedynie w sprawach, w których
dysponuj¹ one jurysdykcj¹ prawn¹. Kompetencja oznacza w tym kontekcie
wyranie i na mocy prawa nabyt¹ w³adzê decydowania w danej sprawie czy
zagadnieniu interesu publicznego, która zgodnie z prawem nadaje w³adzy
publicznej zdolnoæ nie tylko podejmowania decyzji w takiej sprawie, ale
zobowi¹zuje te¿ j¹ do przyjêcia odpowiedzialnoci. Kompetentna w³adza publiczna nie mo¿e abdykowaæ z takiej odpowiedzialnoci. W tym sensie, jurysdykcja (czy kompetencja) jest równoznaczna z odpowiedzialnoci¹. Pojêcie
kompetencji jest stosowane cile, tak by decyzja podejmowana przez w³adzê
bez jurysdykcji prawnej by³a niewa¿na oraz by by³a uznawana za niewa¿n¹
przez s¹dy.
Pewnoæ i przewidywalnoæ administracji publicznej niekoniecznie musi
siê k³óciæ z dyskrecj¹ administracyjn¹ (freies Ermessen, pouvoir discretionnaire). Dyskrecja i arbitralnoæ to nie jedno i to samo. Decyzje dyskrecjonalne odnosz¹ siê do spraw, w których  w ramach prawnych  decydentowi
pozostawia siê pewien stopieñ wyboru. Kompetencje dyskrecjonalne s¹ nadawane organom administracyjnym z szeregu powodów. Dyskrecja nie oznacza
bezprawnoci. Decyzje dyskrecjonalne s¹ konieczne, poniewa¿ prawo nie
mo¿e przewidzieæ wszelkich okolicznoci, jakie mog¹ siê ukszta³towaæ w sytuacjach przysz³ych. W³adze publiczne musz¹ byæ wyranie upowa¿nione
przez prawo do podejmowania decyzji dyskrecjonalnych. S¹dy wypracowa³y
prawn¹ doktrynê dyskrecji administracyjnej, która obejmuje ró¿ne zasady
rz¹dz¹ce realizacj¹ dyskrecji i hamuj¹ce j¹. Poród takich zasad znajduj¹ siê
zasady wymagaj¹ce od administracji dzia³ania w dobrej wierze, kierowania
siê interesem publicznym w sposób rozs¹dny, stosowania s³usznych procedur,
podtrzymywania wymogu równego traktowania, oraz przestrzegania testu
proporcjonalnoci. Innymi s³owy, zgodna z prawem dyskrecja nie mo¿e dzia³aæ bez ogólnych zasad prawa administracyjnego, poniewa¿ stanowi¹ one
pewien rodzaj przeciwwagi vis-a-vis kompetencji dyskrecjonalnych przyznanych administracji publicznej.
Inn¹ zasad¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz pewnoci i przewidywalnoci jest prawna zasada proporcjonalnoci. Oznacza ona, ¿e dzia³anie administracyjne powinno byæ proporcjonalne w stosunku do celu realizowanego przez prawo,
nie deprywuj¹c obywateli bardziej ni¿ jest to cile konieczne dla osi¹gniêcia
tego celu. Proporcjonalnoæ jest upodabniana do rozs¹dnoci. Oznacza ona
równie¿, ¿e by³oby sprzecznym z prawem stosowaæ prawo cile tam, gdzie 
czyni¹c tak  móg³by siê pojawiæ niezamierzony przez prawo rezultat. Mo¿e
to stanowiæ nadu¿ycie kompetencji administracyjnych. Proporcjonalnoæ
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szczególnie jest istotna w przypadkach przymusowych zarz¹dzeñ dotycz¹cych sprzeda¿y (lub wyw³aszczeñ), w wyniku których jednostki s¹ pozbawiane praw w³asnociowych w imiê interesu publicznego. Pojêcie proporcjonalnoci w sposób szczególny by³o rozwijane przez Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoci kieruj¹c siê lini¹ ju¿ ukszta³towan¹ w prawie niemieckim,
i wros³o ono w wiêkszoæ europejskich systemów prawa administracyjnego za
porednictwem prawa WE.
Zasad¹ dzia³aj¹c¹ na korzyæ administracji przez prawo jest zasada
s³usznoci proceduralnej. Oznacza ona procedury zabezpieczaj¹ce akuratne
i bezstronne stosowanie prawa, jak te¿ uwagê na wartoci spo³eczne, jak
poszanowanie dla osób oraz ochrona ich godnoci. Konkretnym zastosowaniem s³usznoci proceduralnej jest zasada prawna, zgodnie z któr¹ nikt nie
mo¿e byæ dotkniêty w swych prawach i interesach bez zapoznania go z faktami i wchodz¹cymi w grê zagadnieniami oraz bez wys³uchania w ramach
dogodnej po temu procedury. Przynale¿y równie¿ do s³usznoci powiadomienie zainteresowanych stron o dzia³aniu administracyjnym.
Terminowoæ w dzia³aniu administracji publicznej silnie wspiera zasady
przewidywalnoci i pewnoci. Zw³oka administracji publicznej w podejmowaniu decyzji i dzia³añ mo¿e rodziæ frustracjê, niesprawiedliwoæ b¹d powa¿n¹
szkodê, tak dla interesu publicznego, jak i dla interesów prywatnych. Zw³oka
wynikaæ mo¿e z nieadekwatnych zasobów b¹d z braku rozwi¹zania politycznego. Czêsto jednak jest ona powi¹zana z nieskutecznoci¹ i niekompetencj¹
pracowników cywilnych. Normy prawne winny wspomagaæ z³agodzenie problemu poprzez ustalenie jasnych terminów, w których nale¿y co uczyniæ.
Z drugiej strony, s³u¿ba cywilna  z opartym na wzglêdach merytorycznych
modelem rekrutacji i zapewnieniem regularnego szkolenia  mo¿e zredukowaæ brak kompetencji w ramach administracji publicznej i pracowaæ na
rzecz pewnoci.
Profesjonalizm oraz integralnoæ profesjonalna w s³u¿bie cywilnej w jasny sposób s³u¿y podpor¹ dla pewnoci i przewidywalnoci administracji
publicznej. Integralnoæ profesjonalna s³u¿by cywilnej opiera siê na pojêciach
bezstronnoci i niezawis³oci zawodowej. Bezstronnoæ odnosi siê do braku
stronniczoci. W dziedzinie administracji publicznej stronniczoæ oznacza wykazywanie inklinacji na rzecz danego wyniku w ocenie danej sytuacji, co
w konsekwencji powoduje nieusprawiedliwiona b¹d nies³uszn¹ szkodê dla
interesu powszechnego b¹d dla praw innych stron zainteresowanych. Czêsto zawiera ona w sobie najmocniejszy wyraz przes¹du czy os¹du opartego
na z³ych racjach. Przepisy prawne zakazuj¹ce pracownikom cywilnym anga¿owania siê w decyzje dotycz¹ce spraw, w których maj¹ oni osobisty czy
nabyty interes, maj¹ na celu wzmocnienie waloru bezstronnoci.
Utrata niezawis³oci zawodowej podsuwa sugestie urzêdnikowi, który
nie korzysta z niezawis³oci w myleniu i os¹dzie, blokuj¹c w³aciwe rozwa¿enie sprawy co do meritum. Korupcja, przymus, niekontrolowana ambicja
polityczna oraz bezgraniczne pragnienie promocji stanowi¹ czêste powody
utraty niezawis³oci. Korupcja powoduje utratê niezawis³oci za cenê bez-
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prawnej korzyci. Przymus rodzi utratê niezawis³oci za cenê strachu. Ambicja polityczna b¹d zach³annoæ zawodowa mo¿e doprowadziæ pracowników
cywilnych do ulegania pochlebstwom oraz do lepego spe³niania ¿yczeñ ich
zwierzchników, a nawet do uprzedniego niew³aciwego hamowania ich w³asnego os¹du.
S³u¿ba cywilna, której system rekrutacji i promocji oparty jest g³ównie
na patronacie politycznym lub uk³adach bardziej przeszkodzi integralnoci
zawodowej ni¿ system oparty na wzglêdach merytorycznych. System s³u¿by
cywilnej, w którym pracownicy cywilni dysponuj¹ specjalnym statutem reguluj¹cym ich prawo do postêpu kariery, ustalaj¹cym w jasny sposób ich prawa
i obowi¹zki, przewiduj¹cy s³uszny i proporcjonalny, otwarcie ujawniany i nale¿ycie uregulowany poziom zarobków, wraz z m¹drymi przepisami dyscyplinarnymi, czyni pracowników cywilnych mniej podatnymi na korupcjê, przemoc i pochlebstwa, a w konsekwencji przyczynia siê w decyduj¹cy sposób dla
waloru integralnoci zawodowej. Jak wy¿ej ju¿ stwierdzono, integralnoæ
profesjonalna dzia³a na rzecz pewnoci i przewidywalnoci administracji publicznej. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e niezawis³oæ s³u¿by cywilnej nie oznacza absolutnego prawa do swobodnego os¹du czy opinii. Istniej¹ standardy
zawodowe, których nale¿y przestrzegaæ oraz normy prawne, którymi trzeba
siê kierowaæ. Koniecznym jest zapewnienie równowagi miêdzy walorem niezawis³oci a walorem lojalnoci wobec kieruj¹cego zgodnie z prawem rz¹du.
Otwartoæ i jawnoæ
Otwartoæ sugeruje, ¿e administracja podlega kontroli zewnêtrznej, podczas gdy jawnoæ sugeruje, ¿e  badana cile  mo¿e ona byæ przewietlona dla celów nadzoru i kontroli. Otwartoæ i jawnoæ zapewniaj¹, z jednej
strony, ka¿demu dotkniêtemu dzia³aniem administracyjnym poznanie jego
podstaw, a z drugiej strony, u³atwiaj¹ one zewnêtrzny nadzór nad dzia³aniem administracyjnym sprawowany przez instytucje kontrolne. Otwartoæ
i jawnoæ s¹ te¿ koniecznymi instrumentami rule of law, równoci wobec
prawa oraz odpowiedzialnoci.
Co do zasady, postêpowanie administracji publicznej winno byæ jawne
i otwarte. Tylko wyj¹tkowo sprawy powinny byæ zachowane w tajemnicy lub
poufnoci, jak sprawy prawdziwie dotykaj¹ce bezpieczeñstwa narodowego
lub temu podobnych zagadnieñ. Podobnie, dane osobiste nie powinny byæ
ujawniane stronom trzecim.
W rzeczywistoci tylko niewiele specyficznych zagadnieñ dotyczy bezpieczeñstwa narodowego. Jednak¿e w³adze publiczne wykazuj¹ siê tendencj¹ do
uznawania spraw za poufne czêciej ni¿ jest to rzeczywicie konieczne. Warto
tu wspomnieæ, ¿e  z wyj¹tkiem Szwecji od koñca XVIII wieku  tradycyjnym standardem administracji publicznej by³a dyskretnoæ i tajemnica. Dopiero od lat szeædziesi¹tych naszego stulecia wartoæ otwartego rz¹du rozwinê³a siê w innych demokracjach, i jest ona dzi uznawana za szczególnie
wa¿ny standard administracji publicznej. Poprzednio jedynym zastosowa-
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niem zasady otwartoci w wiêkszoci demokracji zachodnich by³a, z jednej s.
19
Zakres, w jakim ró¿ne kraje podzielaj¹ te zasady prawa administracyjnego, równie¿ daje wskazanie co do stopnia kompatybilnoci miêdzy ich
systemami administracyjnymi. Innymi s³owy, s³u¿¹ one równie¿, z jednej
strony, w charakterze przes³anek cilejszej ich integracji, a z drugiej strony,
w charakterze mierników zdolnoci instytucjonalnych rozwi¹zañ administracji publicznej w danym kraju do implementacji sformalizowanego acquis
communautaire.
Jednym z g³ównych elementów sk³adowych administracji publicznej,
m.in. w³aciwych ustaw substancjalnych i proceduralnych, jest s³u¿ba cywilna. Postêpowanie s³u¿by cywilnej wzoruje siê na tych zasadach prawa administracyjnego jako zasadach kierowniczych i wi¹¿¹cych. Substancjalne i proceduralne ustawy administracyjne, kszta³towane wed³ug konstytucji
krajowych i europejskiego prawa administracyjnego, zapewniaj¹ instytucjonalne ramy prawne, w obrêbie których wadze publiczne i pracownicy cywilni
maj¹ postêpowaæ w krajach cz³onkowskich UE.
Jednoczenie, wszystkie te elementy, rozwi¹zania prawne oraz postêpowanie aktorów w sferze publicznej spo³eczeñstw europejskich wyznaczaj¹
powstaj¹c¹ wspóln¹ europejsk¹ przestrzeñ administracyjn¹ i polityczn¹. Zak³ada siê, ¿e uczestnicy gry w tej dziedzinie przyjmuj¹ zbiór zasad, które
rzadko maj¹ charakter sformalizowany w ustawach pisanych, nie s¹ usystematyzowane w kodeksie, ale które etycznie i prawnie s¹ wi¹¿¹ce, i które
horyzontalnie przenikaj¹ wszelkie ustalenia administracji publicznej. Zasady
te stanowi¹ to, co nazywamy niesformalizowanym acquis communautaire.
Ten niesformalizowany administracyjny acquis communautaire silnie wp³ywa na scementowanie powstaj¹cej europejskiej przestrzeni administracyjnej
oraz na europeizacjê krajowej administracji publicznej oraz prawa administracyjnego pañstw cz³onkowskich UE.
Odpowiedzialnoæ
Generalnie rzecz bior¹c, odpowiedzialnoæ oznacza, ¿e osoba czy w³adza
musi wyjaniaæ i uzasadniaæ swoje dzia³ania drugiemu. Zatem, w prawie
administracyjnym oznacza ona, i¿ ka¿dy organ administracyjny winien byæ
odpowiedzialny za swe dzia³ania wobec innych w³adz administracyjnych,
ustawodawczych czy s¹dowych. Odpowiedzialnoæ wymaga równie¿, by ¿adna w³adza nie by³a wolna od kontroli czy nadzoru ze strony innych w³adz.
Mo¿na to osi¹gn¹æ wieloma ró¿norodnymi mechanizmami, w³¹czaj¹c w to
m.in. nadzór s¹dowy, apelacjê do wy¿szego organu administracyjnego, badanie przez ombudsmana, inspekcjê specjalnego organu czy komisji, jak te¿
kontrolê ze strony komisji parlamentarnej. /// Odpowiedzialnoæ s³u¿y wykazaniu, czy zasady w rodzaju rule of law, otwartoci, jawnoci, bezstronnoci
oraz równoci wobec prawa by³y przestrzegane. Odpowiedzialnoæ jest istotna dla zapewnienia wartoci takich, jak wydolnoæ, skutecznoæ, pewnoæ
oraz przewidywalnoæ administracji publicznej.
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Szczególn¹ cech¹ odpowiedzialnoci w dziedzinie prawa administracyjnego jest to, ¿e jest ona zapewniana przez z³o¿ony zbiór sformalizowanych
procedur. To nie jest abstrakcyjna odpowiedzialnoæ, lecz bardzo konkretne
i prawnie okrelone sprawy do rozliczenia siê za porednictwem zbioru bardzo specyficznych procedur. Trudno siê dziwiæ, i¿ sprawy do rozliczenia siê
musz¹ g³ównie dotyczyæ, z jednej strony, tego, na ile zasady ucielenione
w prawie administracyjnym s¹ honorowane przez pracowników cywilnych
i przez wadze publiczne, a z drugiej strony, tego, na ile procedury prawne
s³u¿¹ce kszta³towaniu decyzji administracyjnych by³y przestrzegane.
Dla uczynienia administracji publicznej odpowiedzialn¹ konieczny jest
nadzór, by zapewniæ, i¿ organy administracyjne u¿ywaj¹ swych kompetencji
w sposób w³aciwy, zgodnie z prawem i z zastosowaniem ustalonych procedur. Instytucje i mechanizmy nadzoru s³u¿¹ monitorowaniu i kontrolowaniu
dzia³añ urzêdników publicznych. Celem nadzoru jest ocena, czy organy publiczne wykonuj¹ swoje funkcje wydolnie, skutecznie i terminowo, oraz czy
zachowane s¹ zasady i procedury ustalane czy to specjalnymi, czy te¿ generalnymi unormowaniami. Innymi s³owy, nadzór ma na celu zapewnienie
administracyjnej zasady administracji przez prawo, poniewa¿ jest ona
istotn¹ dla ochrony tak interesu publicznego, jak te¿ praw jednostek.
Tego rodzaju instytucje i mechanizmy nadzoru mog¹ przybieraæ ró¿norodne formy: s¹dy, oskar¿yciel, ombudsman, rewidenci wewnêtrzni i zewnêtrzni, inspektoraty, w³adze ustalaj¹ce standardy, komisje parlamentarne,
media itd.
Krótko mówi¹c, wszystkie tego rodzaju mechanizmy i instytucje maj¹ na
celu skuteczn¹ realizacjê rule of law, jawnoci, odpowiedzialnoci, wydolnoci
i skutecznoci, jako kluczowych w administracji publicznej i s³u¿bie cywilnej
zasad. Innymi s³owy, maj¹ one na celu ochronê praw jednostki, jak równie¿
interesu publicznego, poprawiaj¹c jakoæ procesu podejmowania decyzji,
a w ostatecznoci sprzyjaj¹c pewnoci, bezpieczeñstwu prawnemu oraz prawowitoci administracji publicznej.
¯aden inny wspó³czesny organ czy instytucja spo³eczna nie ma tak wielu
i tak ró¿norodnych rodków nadzoru i kontroli, jak administracja publiczna.
Fakt ten jest wyrazem idei szczególnej i delikatnej roli, do odegrania której
powo³ana jest s³u¿ba cywilna we wspó³czesnych spo³eczeñstwach demokratycznych.
Wydolnoæ i skutecznoæ
Specyficzny wymiar odpowiedzialnoci odnosi siê do wydolnoci w sprawowaniu administracji publicznej. Uznanie wydolnoci za istotn¹ wartoæ w
zakresie administracji publicznej i s³u¿by cywilnej jest stosunkowo wie¿ej
daty. W zakresie, w jakim pañstwo sta³o siê twórc¹ s³u¿b publicznych, pojêcie produktywnoci wkroczy³o do administracji publicznej. Dzisiaj  z racji
trudnoci fiskalnych w wielu pañstwach  wydolne i skuteczne sprawowanie
administracji publicznej w zapewnianiu spo³eczeñstwu s³u¿b publicznych
podlega coraz intensywniejszym badaniom. Wydolnoæ jest specyficznie me-
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nad¿ersk¹ wartoci¹ polegaj¹c¹ w istocie na utrzymywaniu w³aciwego stosunku miêdzy u¿ytymi zasobami a osi¹ganymi rezultatami.
Zrelatywizowan¹ wartoci¹ jest skutecznoæ, która u swych podstaw polega na zapewnieniu, by sprawowanie administracji publicznej by³o owocne
w zakresie osi¹gania celów i rozwi¹zywania problemów publicznych ustalonych dla niej przez prawo i rz¹d. Wymaga ona g³ównie analizy i oceny
stosowanej polityki publicznej, oraz oceny, jak s¹ one urzeczywistniane przez
administracjê publiczn¹ i pracowników cywilnych.
W nowszych konstytucjach zachodnio-europejskich, jak konstytucja hiszpañska (1978 r.), wydolnoæ i skutecznoæ administracji publicznej zosta³y
w³¹czone do zasad konstytucyjnych, równolegle z bardziej klasycznymi zasadami, jak rule of law, jawnoæ i bezstronnoæ. Prawo administracyjne
 podobnie  czêsto siê odnosi do ekonomii, wydolnoci i skutecznoci (znanych jako trzy E  economy, efficiency and effectiveness  przyp. t³um.),
równolegle z rule of law, jako zasadami, które musz¹ rz¹dziæ dzia³aniami
i decyzjami administracji publicznej i pracowników cywilnych.
Wydolnoæ jako wartoæ menad¿erska mo¿e zdawaæ siê byæ w konflikcie
z rule of law i nale¿yt¹ procedur¹ jako wartociami politycznymi/demokratycznymi. Menad¿erowie publiczni czêsto postrzegaj¹ procedury prawne jako
nieprzyjazne wydolnoci ograniczenia. Kierowanie siê ustalonymi procedurami mo¿e przeczyæ gospodarnemu wykorzystaniu rodków i mo¿e negatywnie
godziæ w relacjê miêdzy kosztami a rezultatami dzia³ania administracyjnego.
Konflikt ten rodzi szereg zagadnieñ. Wiele rozwi¹zañ instytucjonalnych
i prawnych stara siê zaradziæ tej sprzecznoci. Poród rozwi¹zañ instytucjonalnych mo¿na wymieniæ proces przekazywania dzia³alnoci produkcyjnej
sektorowi prywatnemu za porednictwem contracting-out, z zachowaniem
dla administracji publicznej roli w zakresie kszta³towania polityki i monitorowania kontraktu. Prawnie rzecz bior¹c, wydanie szerokiego i z³o¿onego
zbioru praw w sprawie dostaw publicznych rozwinê³o siê w charakterze
sk³adnika prawa administracyjnego. Dyrektywa WE w sprawie dostaw publicznych okaza³a siê wa¿nym ród³em homogenizacji zasad prawnych w ramach UE.
Prawo Wspólnoty Europejskiej równie¿ wymaga wydolnej administracji,
zw³aszcza jeli chodzi o stosowanie dyrektyw i rozporz¹dzeñ wspólnotowych.
To oznacza³o dla kilku krajów cz³onkowskich obowi¹zek zmodyfikowania czêci ich krajowych struktur organizacyjnych i administracyjnych oraz sposobów podejmowania decyzji w celu nabrania wydolnoci i skutecznego wykonywania ustawodawstwa europejskiego oraz  generalnie rzecz bior¹c  w celu
zapewnienia skutecznego wspó³dzia³ania z instytucjami Wspólnoty(...).
2. Europejska Przestrzeñ Administracyjna
Wy¿ej wyliczone zasady mo¿na znaleæ w prawie administracyjnym
wszystkich krajów europejskich. Aczkolwiek administracje publiczne w pañstwach europejskich s¹ strukturami starymi, podlega³y one ci¹g³emu dostosowywaniu do warunków wspó³czesnych, w³¹czaj¹c w to cz³onkowstwo UE,
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które samo w sobie te¿ podlega rozwojowi. Sta³y kontakt pomiêdzy urzêdnikami publicznymi pañstw cz³onkowskich a Komisj¹, wymóg rozwijania i implementowania acquis communautaire stosownie do ekwiwalentnych standardów pewnoci w ramach Unii, powstanie w skali europejskiej systemu
administracyjnego wymiaru sprawiedliwoci, oraz podzielane podstawowe
wartoci i zasady administracji publicznej  wszystko to prowadzi³o do pewnej konwergencji administracji krajowych. Opisywano to zjawisko jako Europejsk¹ Przestrzeñ Administracyjn¹.
Celem niniejszego dzia³u jest wyjanienie si³ wiod¹cych w kierunku tej
wspólnej europejskiej przestrzeni administracyjnej, jak jest ona kszta³towana, jakie s¹ standardy administracji publicznej ustalane przez zbiór wspólnych zasad prawa administracyjnego, a wreszcie  jak te standardy maj¹ siê
zawieraæ w ka¿dej budowie instytucji podejmowanej w krajach ubiegaj¹cych
siê o cz³onkostwo Unii Europejskiej.
Systemy prawne pañstw cz³onkowskich UE podlega³y procesom sta³ego
zbli¿ania w wielu ró¿norodnych dziedzinach pod wp³ywem prawa wspólnotowego, tj. poprzez dzia³alnoæ ustawodawcz¹ instytucji wspólnotowych oraz
poprzez orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci. Koncepcje
prawa wspólnotowego by³y wprowadzane do systemów krajowych poprzez bezporednio zastosowalne rozporz¹dzenia lub dyrektywy, które najpierw musz¹
byæ przeniesione do prawa krajowego. Zarówno rozporz¹dzenia, jak i dyrektywy maj¹ bezporedni wp³yw na systemy administracyjne pañstw cz³onkowskich i mog¹ prowadziæ do istotnych zmian w zasadach prawnych stosuj¹cych
siê do administracji publicznej w danym specyficznym sektorze polityki.
Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci mo¿e ustalaæ
zasady o charakterze bardziej generalnym, które znajduj¹ zastosowanie nie
tylko w pojedynczej substancjalnej dziedzinie prawa. Nadto, w wielu przypadkach to interpretacja odnonych przepisów prawnych WE przez Trybuna³
Europejski prowadzi do zmian w sposobie rozumienia zasad prawa administracyjnego w pañstwie cz³onkowskim.
Pozwala to nam na odnotowanie swego rodzaju europeizacji prawa administracyjnego jako znacz¹cego elementu najnowszego rozwoju prawnego.
Wszystko to wskazuje na powstanie Europejskiej Przestrzeni Administracyjnej, która dotyczy g³ównie podstawowych rozwi¹zañ instytucjonalnych, procesów, wspólnych standardów administracyjnych oraz wartoci
s³u¿by cywilnej. Lista ta jest daleka od kompletnoci, wystêpuj¹ te¿ znacz¹ce
ró¿nice jakociowe miêdzy cz³onkami. Problemy rodzone przez rozbie¿noci
pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi stanowi¹ w³anie jeden z g³ównych powodów, dla których kszta³towaniu instytucji przyznano tak wysoki priorytet
w procesie rozszerzania na Europê rodkow¹ i Wschodni¹. Kraje kandydackie bêd¹ potrzebowa³y rozwoju swej administracji dla osi¹gniêcia poziomu
pewnoci Europejskiej Przestrzeni Administracyjnej i daj¹cego siê zaakceptowaæ pu³apu podzielanych zasad, procedur oraz administracyjnych rozwi¹zañ strukturalnych. Mieci siê w tym minimalny standard jakoci i pewnoci
administracji publicznej, jaki kraje kandydackie winny osi¹gn¹æ.
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Trzeba te¿ rozwa¿yæ fakt, ¿e integracja UE stanowi proces ewolucyjny
(zasada progresji w kszta³towaniu UE). Oznacza to, i¿ kraj winien wykazaæ
siê wystarczaj¹cym stopniem postêpu dla zadowalaj¹cego porównania z przeciêtnym poziomem pañstw cz³onkowskich UE. Poziom konwergencji w 1986 r.
(gdy Portugalia i Hiszpania do³¹cza³y do UE) zmieni³ siê w 1995 r, (gdy
Austria, Finlandia i Szwecja do³¹cza³y do Unii), i znów bêdzie on inny
w przysz³oci, gdy do Unii bêd¹ do³¹cza³y kraje kandydackie. Oznacza to, i¿
nie wystarczy dla krajów kandydackich osi¹gniêcie bie¿¹cego przeciêtnego
poziomu administracji publicznej w istniej¹cych pañstwach cz³onkowskich
UE. Koniecznym oka¿e siê dla nich osi¹gniêcie przysz³ego przeciêtnego poziomu pañstw cz³onkowskich. Innymi s³owy, kraj kandydacki winien byæ
zdolny do wype³nienia luki pomiêdzy bie¿¹cym poziomem jakoci swej administracji publicznej a jej poziomem w przysz³oci, gdy bêdzie on rzeczywicie
do Unii do³¹cza³. Nie wystarczy dla kraju kandydackiego porównywanie siê
z najgorszym pañstwem, które ju¿ jest cz³onkiem Unii. Porównywanie ma
byæ ustalane pomiêdzy krajem kandydackim a przeciêtnym ze wszystkich
pañstw cz³onkowskich.
Pojêcie Europejskiej Przestrzeni Administracyjnej
Pojêcie Europejskiej Przestrzeni Administracyjnej wziête jest z bardziej
znanych pojêæ Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej i Socjalnej, szeroko
dyskutowanych w ramach konstytucyjnych negocjacji dotycz¹cych UE. Odnosi siê ono równie¿ do systemu wspó³dzia³ania s¹dowego w skali UE, który
obejmuje pomoc wzajemn¹ w wykonywaniu prawa oraz pewne zbli¿enie
w odnonych dziedzinach prawa.
Wspólna przestrzeñ administracyjna  cile mówi¹c  mo¿liwa jest wtedy, gdy zbiór zasad, norm i unormowañ administracyjnych jest jednolicie
wykonywany na danym terytorium objêtym konstytucj¹ krajow¹. Tradycyjnie terytorium, na którym prawo administracyjne by³o stosowane, obejmowa³o terytorium suwerennych pañstw. Zagadnienie wspólnego prawa administracyjnego dla wszystkich pañstw suwerennych zintegrowanych w Unii
Europejskiej stanowi³o przedmiot debaty  nie zawsze równie intensywnej
 od stworzenia Wspólnoty Europejskiej. Jak dot¹d, nie ma ¿adnego wspólnego porozumienia.
Oczywistym jest, ¿e g³ówne konstytucyjne teksty prawne Unii Europejskiej, a mianowicie Traktat Rzymski (1957 r.) i Traktat z Maastricht (1992 r.).
Skoro tylko demokratyczny charakter ich nie zapewniaj¹ modelu administracji publicznej, jaki mia³by byæ urzeczywistniany przez kraje cz³onkowskie
UE re¿imu politycznego zostaje uznany, sprawy rz¹dzenia i administracji
publicznej s¹ celowo pozostawione dyskrecji krajów cz³onkowskich. Zatem,
z formalnoprawnego punktu widzenia, kraje cz³onkowskie korzystaj¹ z szerokiego zakresu autonomii administracyjnej.
Jak dot¹d tylko pewne elementy ewentualnego europejskiego prawa administracyjnego zosta³y umocowane w podstawowych traktatach Unii Europejskiej oraz we wtórnym ustawodawstwie tworzonym przez Komisjê. Istot-
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ne zasady prawa administracyjnego s¹ statuowane w Traktacie Rzymskim,
takie jak prawo do nadzoru s¹dowego decyzji administracyjnych wydawanych przez instytucje WE (art.173) czy obowi¹zek wyjanienia powodów decyzji administracyjnych WE (art.190). Jednak¿e tylko nieliczne horyzontalne
zagadnienia administracyjne stanowi³y przedmiot dzia³alnoci legislacyjnej
instytucji europejskich. Sprawy te dotyczy³y w g³ównej mierze zagadnieñ
dotycz¹cych dostaw publicznych, zapewnienia swobodnej konkurencji firm
na terytorium UE oraz umo¿liwienia im sk³adania ofert w którymkolwiek
z krajów cz³onkowskich UE, jak te¿ zagadnieñ dotycz¹cych pomocy pañstwowej dla przedsiêbiorstw, która musi korzystaæ z upowa¿nienia i byæ cile
monitorowana przez instytucje Unii Europejskiej.
Przeciwnie, jest sporo ustawodawstwa dotycz¹cego substancjalnych, sektoralnych przepisów prawa administracyjnego, co stanowi to, co jest znane
jako acquis communautaire. Gdy pañstwo cz³onkowskie nie przestrzega prawa WE zawartego w dyrektywach i rozporz¹dzeniach, wchodz¹ w grê istotne
konsekwencje prawne. Pañstwo jest postrzegane jako odpowiedzialne tytu³em odpowiedzialnoci pozakontraktowej za jego bezprawny brak transponowania dyrektywy WE b¹d zastosowania rozporz¹dzenia WE. Stanowi to
wystarczaj¹c¹ podstawê dla jednostki do pozwania pañstwa przed s¹d celem
wynagrodzenia szkody.
Brak formalnego zbioru przepisów reguluj¹cego administracjê publiczn¹,
jej regu³y proceduralne oraz jej rozwi¹zania instytucjonalne, nie oznacza, i¿
europejskie ponadnarodowe prawo administracyjne jest bez znaczenia b¹d
nie jest znane dla pañstw cz³onkowskich UE. Istnieje wspólny acquis kszta³towany z zasad prawa administracyjnego, o którym mo¿na powiedzieæ jako
o niesformalizowanym acquis communautaire, w tym sensie, ¿e nie ma
¿adnej konwencji formalnej. Mo¿e on jednak byæ wyrazem wspólnego europejskiego ogólnego prawa administracyjnego.
Si³y wiod¹ce do konwergencji
Wspólnoty Europejskie, które pocz¹tkowo obejmowa³y g³ównie kszta³towanie wspólnego rynku gospodarczego, ewoluowa³y w kierunku Unii Europejskiej, któr¹ kieruj¹ nie tylko interesy gospodarcze, ale coraz bardziej
pragnienie zbudowania cilejszych wiêzi spo³ecznych i politycznych wród
ludów Europy, jak to by³o zamiarem sygnatariuszy Traktatu Rzymskiego.
Unia Europejska ju¿ nie oznacza po prostu wspólnego rynku dóbr i us³ug.
Cztery wolnoci ucielenione w Traktacie Rzymskim, tj. swobodny przep³yw towarów, us³ug, osób i kapita³u, oznaczaj¹, ¿e krajowe administracje
publiczne pañstw cz³onkowskich jako elementy kluczowe w zapewnieniu
i urzeczywistnianiu tych wolnoci, bezporednio wywodzonych z Traktatów,
maj¹ pracowaæ w sposób, który zapewni skutecznoæ urzeczywistniania tych
Traktatów pod ka¿dym ich wzglêdem. Traktaty WE oraz wtórne ustawodawstwo Komisji Europejskiej s³u¿¹ce ich implementacji stanowi¹ czêæ krajowego porz¹dku prawnego w pañstwach cz³onkowskich. Krajowe administracje
publiczne oraz s¹dy krajowe zobowi¹zane s¹ do stosowania Traktatów oraz
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ustawodawstwa wtórnego tworzonego przez Komisjê jako stra¿nika Traktatów z tak¹ sam¹ trosk¹, jak gdyby by³y one rzeczywicie krajowymi.
Wynika st¹d, ¿e  aczkolwiek ka¿de pañstwo cz³onkowskie ma ca³kowit¹
swobodê w decydowaniu o sposobach i rodkach osi¹gania rezultatów przewidzianych przez Traktaty oraz ustawodawstwo wtórne WE  w ramach
Unii rozwinê³y siê wspólne rodki i zasady. Sytuacjê tak¹ widzi siê w szczególny sposób w dziedzinie zasad prawa administracyjnego. Jest ona jednak
mniej widoczna w dziedzinie rozwi¹zañ i struktur administracyjnych i organizacyjnych, a to z racji ogromnej ró¿norodnoci form i g³êbi decentralizacji
w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich.
Aktywnoæ ustawodawcza instytucji europejskich jest zatem g³ównym
ród³em wspólnego europejskiego substancjalnego prawa administracyjnego
rz¹dz¹cego pañstwami cz³onkowskimi UE, ich administracj¹ publiczn¹, ich
s¹dami, oraz ich obywatelami. To substancjalne prawo administracyjne ma
cechê bycia g³ównie prawem sektoralnym. W pewnym stopniu dotyczy ono
zró¿nicowanego asortymentu dziedzin polityki, jak swobodna konkurencja
w ramach rynku wewnêtrznego, telekomunikacja, rodowisko, rolnictwo, polityka przemys³owa, nauka i badania, kontrola graniczna itd. To substancjalne prawo administracyjne stanowi acquis communautaire, którego poziom
kompatybilnoci z odpowiednimi unormowaniami krajów kandydackich podlega obecnie badaniu i ocenie ze strony Komisji Europejskiej w ramach
procesu negocjacyjnego w sprawie przyst¹pienia.
Innym ród³em zbli¿enia administracyjnego jest sta³a interakcja miêdzy
urzêdnikami pañstw cz³onkowskich oraz miêdzy nimi a urzêdnikami Komisji
Europejskiej. Te relacje miêdzyrz¹dowe, które w g³ównej mierze s¹ relacjami
miêdzy ludmi, przyczyniaj¹ siê do przypieszenia wspólnego rozumienia
tego, jak implementowaæ polityki i rozporz¹dzenia UE na szczeblu krajowym, jak te¿ owocnej wymiany pogl¹dów co do najlepszych praktyk osi¹gania rezultatów, których osi¹gniêcie polityki te maj¹ na myli. Wspó³dzia³anie
inter-administracyjne jest równie¿ jedn¹ z koncepcji wspieranych i wzmacnianych przez Traktat z Maastricht (art.209A). Wspó³dzia³anie i wymiana
maj¹ za skutek wytworzenie nieformalnej wyrazistej presji w kierunku
ukszta³towania podzielanych standardów w zakresie sposobu , w jaki krajowa administracja publiczna ma wype³niaæ swe ponadnarodowe zobowi¹zania, jak te¿ zapewnienia osi¹gniêcia rezultatów polityki przewidzianej
w Traktatach podstawowych i we wtórnym ustawodawstwie WE. Te relacje
miêdzyrz¹dowe przyczyniaj¹ siê do przypieszenia i podzielania zbioru
wspólnych zasad administracyjnych oraz sposobów zarz¹dzania, co z kolei
pomaga do wytworzenia podzielanego idealnego modelu roli w zakresie postêpowania pracowników publicznych w skali ca³ej Unii. Wspomniane efekty
takich relacji miêdzyrz¹dowych s¹ w znacznym zakresie mo¿liwe, poniewa¿
zaanga¿owani w nie urzêdnicy zdolni s¹ do rozwijania raczej stabilnej kariery zawodowej w ramach ich w³asnej krajowej s³u¿by cywilnej.
To jednak Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci odgrywa w najwiêkszym
zakresie g³ówn¹ rolê w kszta³towaniu wspólnych zasad prawa administracyj-
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nego w ramach Unii Europejskiej. Podczas gdy wtórne ustawodawstwo WE
jest prawie wy³¹cznie sektoralne w swym charakterze, orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci prowadz¹ do refleksji nad i do rozwoju
zasad administracyjnych, które s¹ bardziej ogólne w swym charakterze,
choæby nawet by³y ustalane na podstawie case-by-case. Faktycznie orzecznictwo Trybuna³u stanowi g³ówne ród³o powszechnego  tj. nie-sektoralnego
 prawa administracyjnego w ramach Unii. Trybuna³ potrzebuje oparcia siê
na ju¿ ustalonych zasadach ogólnego prawa administracyjnego, które zosta³y
stworzone i skonkretyzowane przez krajowe s¹dy administracyjne pañstw
cz³onkowskich UE. Trybuna³  dokonuj¹c inwentaryzacji takiego orzecznictwa krajowego  okrela i doskonali ogólne zasady administracyjne wi¹¿¹ce
dla wszystkich pañstw cz³onkowskich jako takich, dla ich obywateli, z zastosowaniem prawa WE.
Wreszcie, odnotowuje siê zjawisko przenikania prawa WE do krajowych
porz¹dków prawnych. Zjawisko to jest zrodzone przez fakt, ¿e by³oby bardzo
trudnym wykorzystywanie w danym pañstwie ró¿nych standardów i praktyk
s³u¿¹cych stosowaniu prawa krajowego i prawa WE. Progresywnie, instytucje krajowe stosuj¹ takie same standardy i wykorzystuj¹ takie same praktyki dla stosowania tak prawa krajowego, jak te¿ prawa WE. Fakt ten odgrywa wiod¹c¹ rolê dla idei wspólnego prawa administracyjnego rozwijanego
wród pañstw cz³onkowskich UE. Ten rodzaj ska¿enia praw krajowych
przez zasady prawa WE tak¿e przyczynia siê do ukszta³towania Europejskiej
Przestrzeni Administracyjnej.
Rola Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci w utworzeniu
Europejskiej Przestrzeni Administracyjnej
Jak ju¿ wspomniano, to Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci wypracowa³ najwiêcej z zasad prawa administracyjnego rz¹dz¹cych tym, co mo¿na
okreliæ jako wspólne europejskie prawo administracyjne. Jest to ca³kiem
naturalne z racji fragmentarycznego charakteru pisanego europejskiego prawa administracyjnego. Traktaty mia³y s³u¿yæ jako rama wymagaj¹ca dalszego i ci¹g³ego rozwoju. Wiele zagadnieñ mia³o s³u¿yæ normowaniu przez ustawodawstwo wtórne Komisji (dyrektywy i rozporz¹dzenia), które obejmuje
g³ównie dziedziny polityki sektoralnej oraz przez orzecznictwo przedk³adane
Europejskiemu Trybuna³owi Sprawiedliwoci.
S¹dy krajowe s¹ powo³ane do zapewnienia implementacji Traktatów UE
i wtórnego ustawodawstwa Komisji. Poniewa¿ prawo WE musi byæ interpretowane w sposób jednolity, s¹dy krajowe powinny  gdy sformu³owanie fragmentu ustawodawstwa zda siê niejasne  skierowaæ zagadnienie dla potrzeb
interpretacji do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci (art. 177 Traktatu
WE). Przyczyni³o siê to do prominentnej roli, jak¹ Trybuna³ Europejski odgrywa w rozwijaniu wspólnych zasad, ustalaj¹c ramy interpretacyjne, którymi winny siê kierowaæ s¹dy krajowe. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzisiaj istnieje
wspólny acquis administracyjnych zasad prawnych rozwiniêtych przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci.
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Zasady prawa administracyjnego omawiano w dziale poprzednim.
W skrócie, zidentyfikowalimy g³ówne administracyjne zasady prawne, modelowane stosownie do krajowych ustaw administracyjnych krajów cz³onkowskich UE przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci.
W latach wczeniejszych Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci pozostawa³ pod wp³ywem systemów krajowych pierwotnych pañstw cz³onkowskich,
a zw³aszcza koncepcji p³yn¹cych z francuskiego prawa administracyjnego.
Nie by³o co prawda nigdy wy³¹cznego francuskiego wp³ywu na rozwój prawa
WE, a rozwój sk³adu cz³onkowskiego prowadzi³ do dywersyfikacji róde³ inspiracji mylenia prawnego Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci.
Oznacza to, i¿ orzeczenia Trybuna³u nie odpowiada³y w sposób szczególny
danemu krajowemu pod³o¿u prawnemu, lecz ¿e orzecznictwo to stanowi³o
raczej kompozycjê wp³ywów p³yn¹cych z potencjalnie wszystkich cz³onków
Unii. Tak np.zasada administracji przez prawo bra³a swe pocz¹tki od francuskiej principe de legalite, jak te¿ z niemieckiej koncepcji Rechtsstaatlichkeit, które s¹ mniej lub bardziej bliskie brytyjskiej koncepcji rule of
law. Warto odnotowaæ, ¿e choæby nawet te trzy pojêcia mia³y ró¿ne korzenie
krajowe, prowadz¹ one dzisiaj do podobnych skutków praktycznych. Koncepcja s³usznej procedury mo¿e byæ wywodzona z brytyjskiej i niemieckiej
tradycji prawnej.
Poziom konwergencji systemów administracyjnych
Dany system administracyjny mo¿na oceniaæ poprzez ledzenie zakresu,
w jakim zasady te s¹ rzeczywicie stosowane, tak w formalnych rozwi¹zaniach prawnych w kraju, jak te¿ w codziennym postêpowaniu w³adz publicznych i pracowników cywilnych. W tym sensie, te ogólne zasady prawa administracyjnego s³u¿¹ w charakterze standardów pozwalaj¹cych mierzyæ
pewnoæ administracji publicznej, stopieñ odpowiedzialnoci pracowników
cywilnych i w³adz publicznych, m¹droæ i praktyczn¹ u¿ytecznoæ procedur
kszta³towania decyzji administracyjnych oraz podwa¿ania ich za porednictwem apelacji i dochodzenia roszczeñ.
s. 19
Zakres, w jakim ró¿ne kraje podzielaj¹ te zasady prawa administracyjnego, równie¿ daje wskazanie co do stopnia kompatybilnoci miêdzy ich
systemami administracyjnymi. Innymi s³owy, s³u¿¹ one równie¿, z jednej
strony, w charakterze przes³anek cilejszej ich integracji, a z drugiej strony,
w charakterze mierników zdolnoci instytucjonalnych rozwi¹zañ administracji publicznej w danym kraju do implementacji sformalizowanego acquis
communautaire.
Jednym z g³ównych elementów sk³adowych administracji publicznej,
m.in. w³aciwych ustaw substancjalnych i proceduralnych, jest s³u¿ba cywilna. Postêpowanie s³u¿by cywilnej wzoruje siê na tych zasadach prawa administracyjnego jako zasadach kierowniczych i wi¹¿¹cych. Substancjalne i proceduralne ustawy administracyjne, kszta³towane wed³ug konstytucji
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krajowych i europejskiego prawa administracyjnego, zapewniaj¹ instytucjonalne ramy prawne, w obrêbie których wadze publiczne i pracownicy cywilni
maj¹ postêpowaæ w krajach cz³onkowskich UE.
Jednoczenie, wszystkie te elementy, rozwi¹zania prawne oraz postêpowanie aktorów w sferze publicznej spo³eczeñstw europejskich wyznaczaj¹
powstaj¹c¹ wspóln¹ europejsk¹ przestrzeñ administracyjn¹ i polityczn¹. Zak³ada siê, ¿e uczestnicy gry w tej dziedzinie przyjmuj¹ zbiór zasad, które
rzadko maj¹ charakter sformalizowany w ustawach pisanych, nie s¹ usystematyzowane w kodeksie, ale które etycznie i prawnie s¹ wi¹¿¹ce, i które
horyzontalnie przenikaj¹ wszelkie ustalenia administracji publicznej. Zasady
te stanowi¹ to, co nazywamy niesformalizowanym acquis communautaire.
Ten niesformalizowany administracyjny acquis communautaire silnie wp³ywa na scementowanie powstaj¹cej europejskiej przestrzeni administracyjnej
oraz na europeizacjê krajowej administracji publicznej oraz prawa administracyjnego pañstw cz³onkowskich UE.
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Wspó³czesne problemy praw cz³owieka i miêdzynarodowego prawa humanitarnego, pod red. Tadeusza Jasudowicza, Micha³a Balcerzaka, Julii Kapelañskiej-Prêgowskiej,
Toruñ 2009, ISBN 978-83-7285-484-1
Due to recent developments, both in international affairs and international law, International Humanitarian Law and its interpretation has gained
a paramount importance. Interpretation of IHL is particularly important for
the future development of law of armed conflicts and protection of individuals durante bello.
International Humanitarian Law is facing today many important questions. These are questions about the role of Security Council and the UN in
the law of armed conflicts, especially after the American intervention in Iraq.
There are questions about the concept of war and peace, which is
particularly important recently, when almost no wars are declared. Yet,
there are still many armed conflicts waging. Lack of declarations of wars is
caused by the international legal mechanisms1. Due to such situation, character of terms such as armed conflict, ius ad bellum becomes very important question. Another major issue is the legal character of prohibition of
use of force in international law. It concerns its character as ius cogens and
its effectivity.
Apart from the above, International Humanitarian Law poses important
and difficult questions about protection of individuals, both in the time of
peace and war, which implies the important question about the relations
between IHL and human rights. These are also questions about protection of
the children during armed conflicts, the use of child-soldiers, for example
during the conflict in Sierra Leone. There is also a question of preventing
genocide (Rwanda, Darfur) and another question concerning the use of humanitarian intervention. Generally speaking, many questions concerning
the practical effectiveness of the protection of individuals during armed
conflicts must be answered.
It occurs, that in view of so many difficult questions, there are very few
answers. That stresses the necessity for scientific approach. Sadly, despite
the gravity of the above problems, there are not enough publications concerning them.
1

Such as prohibition to use force and renouncement of war.
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The book Wspó³czesne problemy praw cz³owieka i miêdzynarodowego prawa humanitarnego edited by Tadeusz Jasudowicz, Micha³ Balcerzak and Julia Kapelañska-Prêgowska not only tries to deal with most difficult problems
of the modern IHL, but makes an effort to discuss these issues in interesting
and interdisciplinary way. Its also important, that most of the authors not
only presents the contemporary problems of IHL, but they also seek to grasp
the future development and future problems that IHL may be facing.
The book consists of six sections. First section, entitled Koncepcja wojny i pokoju (The concept of war and peace) deals with problems of
terms peace and war. Some authors pose important questions concerning
modern regulation of ius ad bellum (T.Iwanek), others give some thought to
renouncement of war and backing up peace in modern constitutions and
international law (O.Cabaj and E.Krzysztofik). First section is concluded by
very interesting article about concept of war and peace in its theological
aspect written by late Tadeusz P³oski, who died tragically in the accident of
the presidential aircraft on 10th april 2010.
Second section concerns the prohibition to use force in international law
(Zakaz u¿ycia si³y w prawie miêdzynarodowym). This section begins with
interesting article about the right to use force and its future developments
(P.Daranowski). The prohibition to use force is examined as the ius cogens of
international law (A.Wla) and as the rule founded in The Charter of United
Nations (T.Jasudowicz).
Section number 3 is entitled Problemy teorii i filozofii praw cz³owieka
(The problems of theory and philosophy of human rights). Very important
issue in this section is the universal character of human rights (A.BieñczykMissala, M.Piechowiak). Also a diagnosis on effectiveness of the international protection of human rights is made (Ch. Swiniarski). In this section a
difficult problem is raised: the problem of humanitarian intervention and its
extension (J.Zajad³o).
Section 4 concerns the problems of International Humanitarian Law
(Problemy prawa humanitarnego). The scope of this section is to underline
important contemporary issues concerning IHL. The problems are numerous: the rights of the child during war conflicts (P.Jaros), human rights standards as third generation of ius contra bellum (R.Fordoñski), legal status of
private military contractors (A.Szpak), medical personnel protection (M.Lubiszewski) or the minimal humanitarian standards for the time of war and
peace (M.Szuniewicz).
Fifth section Problemy miêdzynarodowego prawa karnego (International Penal Law Problems) consists of 3 articles. All of them  in some aspects
 concern war crimes and crimes against humanity. First one seeks to find
important answers in historical treaties (I.Topa), second one concerns the
nullum crimen sine lege rule in the context of war crimes and crimes against
humanity in the jurisdiction of ECHR (M.Balcerzak). The third one underlines the role of Interpol in the pursuit for the responsible for genocide, war
crimes and crimes against humanity.
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The last-but not least- section 6 is entitled Varia and consists of three
interesting articles by M.Górzyñska, Z.Kêpa and M.Kun-Buczko.
All of the articles grouped in the above sections are very interesting. All
of them concern real not merely theoretical problems facing contemporary IHL. All of them maintain high scientific standard and  are very interesting in the same time. To sum up, the book Wspó³czesne problemy praw
cz³owieka i miêdzynarodowego prawa humanitarnego takes an important
place in the discussion about International Humanitarian Law and the problems facing it.
Jakub Czepek (UWM Olsztyn)

