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OD REDAKCJI
Tom V MPH został poświęcony ludobójstwu jako zbrodni międzynarodowej. Nieprzypadkowo pojęcie ludobójstwa wyrosło z polskiej
myśli prawniczej czerpiącej inspiracje z wielu przykładów ludobójczych zbrodni popełnianych w pierwszej połowie XX w. na ziemiach
polskich, wobec Polaków i innych narodów Międzymorza, a także
nieco wcześniejszych zbrodni popełnionych na ziemiach byłego
Imperium Osmańskiego. Autorem tego pojęcia był profesor Rafał
Lemkin1 absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, doktorant profesora Juliusza Makarewicza2, a zatem naukowiec i praktyk ukształtowany przez najwybitniejszą polską szkołę
prawniczą.
Inny znany Polak gen. bryg. Mirosław Hermaszewski, pierwszy
i jedyny polski kosmonauta, osobiście dotknięty ludobójstwem wołyńskim, podczas którego zamordowano w bestialski sposób jego dziadka
i ojca oraz 18 osób z najbliższej rodziny, który sam jako 1,5 roczne
dziecko w 1943 r. cudem uniknął śmierci napisał do Redakcji MPH: To
niesamowite, że to straszne określenie funkcjonuje w obecnym czasie.
Okrutne doświadczenia i ofiara tysięcy, a nawet milionów istnień to
cena za którą pojęcie to powinno skryć się w tomach historycznych
opracowań, jako przykład mrocznej przeszłości, a tak nie jest. Chwała
tym którzy swą dociekliwością i naukową pasją zgromadzoną wiedzę
utrwalają jako swojego rodzaju memento.
Rafał Lemkin (później Raphael Lemkin, ur. w 1900 r. k. Wołkowyska, zm.
w 1959 r. w Nowym Jorku) - polski prawnik pochodzenia żydowskiego, twórca
pojęcia „ludobójstwo” oraz projektu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania
zbrodni ludobójstwa z 1948 r. Zagadnieniem ludobójstwa zajmował się od początku
lat trzydziestych, ale sam termin został przedstawiony w dziele The Axis Rule in
Occupied Europe wydanym w 1944 r.
2
Juliusz Makarewicz (ur. 1872 r. w Samborze, zm. w 1955 r. we Lwowie) – polski
prawnik, karnista, profesor Uniwersytetu we Lwowie, senator RP. Główny autor kodeksu karnego z 1932 r. (znanego jako Kodeks Makarewicza i obowiązującego do
końca 1969 r.), ostatni polski profesor Uniwersytetu we Lwowie, na którym prowadził
wykłady do 1954 r.
1

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014 TOM V

9

Niestety, co prawda współczesne międzynarodowe prawo karne ma
co raz więcej narzędzi prawnych i instytucjonalnych do ścigania oraz
karania popełnianych zbrodni międzynarodowych, w tym ludobójstwa, ale zapobiec im może tylko konsekwentna polityka państw. Tej
natomiast brakuje nawet w przypadku zbrodni stosunkowo odległych
w czasie jak popełnione 100 lat temu ludobójstwo Ormian (negacja
turecka i jej wpływ na bieżącą politykę międzynarodową Turcji).
Powszechne jest relatywizowanie zbrodni w kontekście aktualnych
interesów politycznych i używanie zróżnicowanych ocen oraz ich interpretacji do bieżącej gry politycznej. Szczególnie bolesne jest, że nie
jest to obce nawet władzom Rzeczpospolitej, której naród i ziemie były
przecież jednymi z najbardziej dotkniętych ludobójczymi działaniami zbrodniczych ideologii w XX w. Współcześnie nikt nie spiera się
o ocenę ludobójstwa niemieckiego, Holocaustu, stanowczo bronimy
oceny zbrodni katyńskiej, choć i tu w zależności od stanu relacji polsko-rosyjskich zdarzało się słyszeć żenujące głosy łagodzące tę ocenę3, ale
już w przypadku rzezi wołyńskiej widzimy pełne podporządkowanie
oceny i upamiętnienia pragnieniu „niezrażania Ukraińców”4. Może to
budzić tylko oburzenie połączone z politowaniem nad stanem intelektualnym i moralnym obecnych polskich elit politycznych.
Rezultat takiej polityki widoczny jest również w polskiej nauce,
gdzie łatwiej znajdziemy publikacje i naukowców zajmujących się
ludobójstwem w Rwandzie lub w Kambodży, niż rzezią wołyńską, czy
operacją polską NKWD z lat 1937-1938, podczas której zamordowano
(nie licząc wywiezionych i zmarłych na stepach Kazachstanu) około
110 tys. Polaków za to że byli Polakami.
W pewnym stopniu ten problem jest również widoczny w bieżącym
tomie, w którym publikuje 11 autorów. Otwierający tekst poświęcony jest ludobójstwu popełnionemu przez nacjonalistów ukraińskich
w Polsce południowo-wschodniej w okresie II wojny światowej
(B. Kuźniar). Jeden tekst dotyczy zwyczaju w międzynarodowym
prawie humanitarnym (M. Szuniewicz). Trzy kolejne odnoszą się
W okresie „ocieplenia” relacji z FR w 2009 r. Sejm i Senat RP przyjęły uchwały
w 70. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, w których przygotowaniu w dużym stopniu
uwzględniano nie fakty, a bieżące potrzeby polityki wobec FR. Polityka ta i tak zakończyła się całkowitą katastrofą w trakcie Euromajdanu w 2013 r. i aneksji Krymu
w 2014 r.
4
Dobitnym przykładem są dyskusje nad uchwałami Sejmu i Senatu w 2013 r. w 70.
rocznicę zbrodni wołyńskiej.
3
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do różnych aspektów zbrodni ludobójstwa (Ł. Kułaga, M. Marcinko,
J. Markiewcz-Stanny), a dwa inne do środków egzekwowania prawa
(T. Lachowski, M. Piątkowski). Ponadto na metody i środki walki
zwracają uwagę Czytelnika M. Bucholc i W. Bieńkowski. Wreszcie
interesujące zagadnienie lawfare przedstawia K. Kowalczewska.
Dariusz R. Bugajski

Gdynia, 30 listopada 2014 roku
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Bogusław Kuźniar

LUDOBÓJSTWO POPEŁNIONE PRZEZ
NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH
W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
GENOCIDE OF POLES IN SOUTH-EASTERN
POLAND BY THE UKRAINIAN NATIONALISTS
DURING THE SECOND WORLD WAR
Summary
During World War II the Organization of Ukrainian Nationalists [OUN]
collaborated with the Germans; among other things, the Ukrainian auxiliary
police escorted Jews from ghettos to the places of execution and murdered
many of them. Although the Germans did not approved of their proclamation
of independence and arrested the leaders of the radical fraction of OUN Stepan
Bandera and Jarosław Stećko (and some others) in July 1941, they did not stop
collaborating with the Germans. The Ukrainian nationalists decided to start the
genocide of Polish people in Volhynia, where the Polish constituted a minority.
For that reason, they established the Ukrainian Insurgent Army [UPA] in March
1943. They murdered most of their victims by deception, some of them were even
killed in churches during services. Their goal was to exterminate as many Poles
as possible. They tortured their victims in a very sadistic way, with no exception
for infants, children, pregnant women and old men. Thus, regarding the OUN
and UPA as Ukrainian independence movement seems to be wrong, because of
its criminal activity, imposing compulsory service in UPA and murdering those
Ukrainians, who did not support them.
key words: genocide, crime of genocide in Volhynia, Organization of Ukrainian
Nationalists, Ukrainian Insurgent Army
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Członkowie i sympatycy OUN żywili nadzieję, że okupacja II Rzeczypospolitej przez Niemcy hitlerowskie doprowadzi do utworzenia nacjonalistycznego państwa ukraińskiego. Z tych też względów manifestacyjnie witano wojska niemieckie wkraczające we wrześniu 1939 i w czerwcu
1941 roku. Zdzisław Daraż wspomina, że podczas przemarszu polskich
jeńców przez Horyniec w dniu 18 września 1939 roku dziewczęta ukraińskie w strojach ludowych wręczały kwiaty niemieckiej eskorcie1. Tego
samego dnia w Sanoku na tle płonących trzech synagog: Dziewczęta
i chłopcy z okolicznych wiosek poprzypinali sobie niebiesko-żółte kokardy i w pochodzie z chorągiewkami i śpiewem paradowali ulicami
Sanoka. U wylotu uliczki wiodącej do cerkwi barwną procesję dzieci
prowadził ruski ksiądz. Powiewały żółto-niebieskie chorągwie, dziewczyna z kolorowymi wstążkami we włosach niosła na tacy chleb i sól
na powitanie nowych władców świata2.
W Generalnym Gubernatorstwie okupant niemiecki lepiej traktował ludność ukraińską, aniżeli Polaków. Posiadacze ukraińskich
kart identyfikacyjnych otrzymywali większe przydziały żywnościowe.
Ponadto Ukraińcy otrzymali zezwolenie na funkcjonowanie własnych
konsumów, szkolnictwa (w tym gimnazjów w Jarosławiu i Chełmie)
oraz towarzystw sportowych i kulturalno – oświatowych. Uprzywilejowanie dotyczyło również przyjmowania do pracy. Hitlerowcy
zastępowali polskich urzędników ukraińskimi, którzy obciążali Polaków większymi kontyngentami oraz częściej kierowali ich na roboty
przymusowe do Niemiec3.
W 1940 roku doszło do rozłamu w OUN. Po zamordowaniu w 1938
roku przywódcy OUN Jewhena Konowalca, wodzostwo objął jego
szwagier Andrij Melnyk. Od 1940 roku nastąpił podział OUN na dwie
zwalczające się frakcje: banderowców i melnykowców, gdyż grupa młodych działaczy ze Stepanem Banderą na czele, którzy nie znali dobrze
i nie darzyli szacunkiem Melnyka, powołała w lutym 1940 roku tzw.
Rewolucyjny Prowid OUN pod zwierzchnictwem Bandery. Banderowcy w kwietniu 1941 roku zwołali w Krakowie II Nadzwyczajny Wielki
Z. Daraż, Zawierucha nad Sanem, Rzeszów 2006, s. 21-22.
E. Zając, Niemcy wywiesili afisze, „Gazeta Bieszczadzka” 2003, nr 21, cyt. za:
S. Żurek, UPA w Bieszczadach, Wrocław 2007, s. 7.
3
Z. Konieczny, Narastanie konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939-1944 na
ziemiach południowo-wschodnich obecnej Polski, Czesław Partacz, Bogusław Polak,
Waldemar Handke (red.), Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944, Koszalin-Leszno 2004, s. 199 – 203.
1

2
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Zbór OUN, na którym zatwierdzili dokonane zmiany, unieważniając
powierzenie kierownictwa OUN Melnykowi4.
Współpraca obydwu frakcji OUN z Niemcami nasiliła się od września
1940 roku, czyli po podpisaniu przez gen. Alfreda Jodla rozkazu o zadaniach wywiadu przy realizacji planu „Barbarossa” (plan wojny z ZSRR).
Od końca 1940 roku do maja 1941 roku Abwehra prowadziła rozmowy
z banderowcami, w których uczestniczył m.in. Riko Jaryj (członek kierownictwa OUN Bandery, długoletni agent Abwehry). Porozumienie
zawarte na początku 1941 roku zakładało zgodę dowództwa Wehrmachtu
na powołanie legionu ukraińskiego oraz trzech tzw. grup pochodowych5.
W skład tychże grup weszło około 4 tys. nacjonalistów ukraińskich,
którzy wyruszyli za armią niemiecką w celu tworzenia ukraińskiej administracji, policji oraz oddziałów wojskowych do walki z ZSRR. Najważniejsze dla Niemców było prowadzenie działalności wywiadowczej
i dywersyjnej na tyłach Armii Czerwonej. W skład grup szpiegowskich
i dywersyjnych, wysyłanych na teren ZSRR przed wybuchem wojny
niemiecko – radzieckiej, w dużej mierze wchodzili Ukraińcy6.
Wybuch wojny niemiecko – radzieckiej spowodował powrót nadziei OUN na utworzenie nacjonalistycznego państwa ukraińskiego.
Ukraińcy entuzjastycznie witali armię niemiecką. Zgodnie z instrukcją
OUN Bandery, wieszano niemieckie flagi i budowano bramy triumfalne
z napisami: „Heil Hitler”, ,,Sława OUN”, ,,Sława Banderze”, „Niech
żyje niemiecka armia”, „Niech żyje wódz Adolf Hitler”. Władze niemieckie skierowały do narodu ukraińskiego odezwę, w której obiecali
wyzwolenie od komunizmu. Wdzięczność i poparcie armii niemieckiej
wyrażał także lwowski metropolita greckokatolicki Andrzej Szeptycki7.
W ataku Niemiec na ZSRR wzięły udział dwa bataliony składające się
z nacjonalistów ukraińskich. Batalionem „Nachtigall”, nieoficjalnie nazwanym przez Ukraińców imieniem Bandery, dowodzili Albrecht Herzner i Theodor Oberländer. Podlegał im formalny dowódca batalionu
Uchwała II. Wielkiego Zboru Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (WZOUN)
z kwietnia 1941 r., W. Poliszczuk, Nacjonalizm ukraiński w dokumentach - integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu cz.3, t. V, Toronto 2003, s.
120-133. Na ten temat również E. Prus, Kurhany. Dążenia galicyjskich nacjonalistów ukraińskich, Warszawa 1993 , s. 27.
5
W. Bonusiak, dz. cyt.., s. 28.
6
E. Prus, Herosi spod znaku tryzuba, s. 156-160.
7
W. Bonusiak, Kto zabił profesorów lwowskich?, s. 30; A. Kubasik, Arcybiskupa
Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi, Lwów - Kraków 1999 s. 136-137.
4
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Roman Szuchewycz. Przy przyjmowaniu do batalionu brano pod uwagę
dotychczasowa działalność w OUN8. Po szybkim sformowaniu tego batalionu w kwietniu 1941 roku, Abwehra wyraziła zgodę na utworzenie
batalionu „Roland”, w większości składającego się z melnykowców9.
We Lwowie od 27 czerwca 1941 roku nacjonaliści ukraińscy podejmowali działania dywersyjne. Batalion „Nachtigall” przekroczył
„granicę” niemiecko – radziecką w okolicach Radymna i wkroczył do
Lwowa 30 czerwca 1941 roku o godzinie 315, tj. siedem godzin przed
innymi oddziałami niemieckimi10. Przybyli wówczas działacze OUN
Bandery Jarosław Stećko, Jarosław Staruch, Stepan Łenkawski,
Jewhen Wreciona, o. Iwan Hrynioch i inni, uzyskali od metropolity
greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego zgodę na utworzenie rządu
i ogłoszenie niepodległości. W dniu 30 czerwca 1941 roku w gmachu
towarzystwa „Proświta” we Lwowie, OUN Bandery zorganizowała
zebranie z udziałem ponad 60 osób, na którym przyjęto tzw. „Akt 30
czerwca 1941” proklamujący powstanie państwa ukraińskiego. Stepan
Bandera wyznaczył na szefa rządu Jarosława Stećko11. Edward Prus
stwierdza, że Akt ten w oryginalnym brzmieniu zachował się w postaci afiszów oraz w ówczesnej prasie12. Pomimo tego, ukraińskie
nacjonalistyczne wydawnictwa źródłowe podają Akt w sfałszowanej
wersji, pomijającej niewygodne sformułowania13.
Treść oryginalna Aktu głosi: […] Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów pod przewodem Stepana Bandery wzywa do podporządkowania się utworzonemu we Lwowie Krajowemu Rządowi,
prowidnykiem którego jest Jarosław Stećko. Sława Bohaterskiej
Armii Niemieckiej i jej Führerowi Adolfowi Hitlerowi!
Ukraina dla Ukraińców! Precz z Moskwą! Precz z obcą władzą
na ziemi Ukraińskiej! Budujemy Samostijną Ukraińską Derżawę!
E. Prus, Rycerze żelaznej ostrogi: oddziały wojskowe ukraińskich nacjonalistów
w okresie II wojny światowej, Wrocław 2000, s. 76-78.
9
Tamże, s. 81-83.
10
R. Torzecki, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy (1933-1945), s. 233.
11
Tamże, s. 234.
12
E. Prus, Banderomachia - łże-rząd Stećki na tle rzeczywistości, Wrocław 2007,
s. 87.
13
Tekst sfałszowanej wersji: Pryczynky do suspilnoho mysłennja. OUN w switli
postanow Wełykych Zboriw, Konferencij ta inszych dokumentiw z borotby 19291955 r., Toronto 1989, s. 57-58, cyt. za: R. Drozd, Ukraińska Powstańcza Armia
- Dokumenty-struktury, Warszawa 1998, s. 42-43. Tłumaczenia sfałszowanej
i prawdziwej wersji: E. Prus, Banderomachia. Łże-rząd…, s. 87-88.
8
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Nieprawdziwa wersja głosi: Wolą narodu ukraińskiego, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów pod przewodem Stepana Bandery
proklamuje odrodzenie Ukraińskiej Derżawy, za którą pokładły swe
głowy całe pokolenia najlepszych synów Ukrainy. [….] Niech żyje
Samostijna Soborna Ukraińska Derżawa!
Niech żyje Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów!
Niech żyje Prowidnyk Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów –
Stepan Bandera! […]”.
W nacjonalistycznej historiografii ukraińskiej przecenia się znaczenie tego Aktu, twierdząc, że w przeciągu kilku tygodni od jego
podpisania doszło do ustanowienia władz państwowych na terytorium
prawie całej „Ukrainy Zachodniej”14. Jednakże nie miał on większego
znaczenia politycznego oraz w rzeczywistości w ogóle nie wszedł w życie. Sprawujący władzę okupacyjną hitlerowcy nakazali bowiem banderowcom go odwołać, a Stepana Banderę, Jarosława Stećko i innych
czołowych działaczy OUN Bandery, w lipcu 1941 roku aresztowali15.
Pokazało to, że III Rzesza nie przewidywała utworzenia jakiegokolwiek,
choćby marionetkowego państwa ukraińskiego.
Wydanie Aktu banderowcy wykorzystali jednak w celach propagandowych, odwołując się do niego również po odwrocie wojsk niemieckich z terytorium II Rzeczypospolitej. Z okazji piątej rocznicy
jego wydania do kurenia jarosławsko – lubaczowskiego UPA dotarł
następujący „Rozkaz”:
Sian
Wolność narodom.
Wolność człowiekowi.
Śmierć tyrani.
Rozkaz
Wojskom Ukraińskiej Powstańczej Armii /UPA/ Ukraińskiej
Narodowej Samoobrony /SKW/ oraz wszystkim ukraińskim zbrojnym rewolucyjnym częściom /Bojowe Odziały SB, zbrojne oddziały
ochrony i związku/ - na dzień 30 czerwca 1946 r.
Koledzy powstańcy, żołnierze ukraińskiej wyzwoleńczej rewolucji.
Zob.: referat Wołodymyra Wiatrowycza wygłoszony podczas konferencji naukowej w Lublinie 21 XI 2006 Charakterystyka działalności podziemia ukraińskiego
i próba analizy ilościowej i jakościowej (w posiadaniu autora).
15
W. Poliszczuk, Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Warszawa 2006, s. 85.
14

16

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

Polityczną osnową organizacji naszych obecnych zbrojnych sił, które wyrosły na przestrzeni ostatnich pięciu lat w niezmożonej walce
z okupantami Ukrainy i okryli niebywałą sławą ukraińską ziemię
i naród ukraiński – stworzył akt ogłoszenia ukraińskiego państwa
w dniu 30 czerwca 1941 r.
W dniu 30 czerwca 1941 r. naród ukraiński ogłosił wbrew woli
wszystkich okupantów odnośnie swego niezawisłego państwa i władzy. Zgodnie z tym aktem naród ukraiński wstąpił w wir drugiej
wojny światowej z własnym politycznym celem, pod własnymi sztandarami i poszedł swoim własnym niezależnym od żadnych obcych
sił szlakiem – szlakiem rewolucyjnej walki za własną idee.
Akt z 30 czerwca 1941 r. to wielkie pamiętne osiągnięcie historycznej wagi, to początek nowego rozdziału wyzwoleńczej walki
ukraińskiego narodu.
Dzisiejszy trzydziesty czerwiec to pięć lat naszej nowej zbrojnej
walki o wolność i niezawisłość, to drogowskaz do dalszej walki.
Wyrośliśmy w rewolucyjnej walce o niezależne ukraińskie państwo.
W walce tej zdobyliśmy własną broń i zorganizowaliśmy nasze niezłomne powstańcze szeregi oraz pójdziemy dalej tym rewolucyjnym
szlakiem aż do zwycięstwa.
Niech żyje wolne i niezawisłe ukraińskie państwo.
Niech żyje sławna Ukraińska Powstańcza Armia.
Niech żyje Ukraińska Główna Wyzwoleńcza Rada.
Postój, czerwiec 1946 r. 					
/-/ Dubrownik						
p.o. szefa sztabu grupy Sian16.

/-/ Ołeh
P. O.k.g. Sian

W lipcu 1941 roku, po zajęciu Małopolski Wschodniej przez Niemców, banderowcy planowali brutalne rozprawienie się z osobami innej
narodowości i ze swoimi przeciwnikami politycznymi, o czym świadczą dokumenty archiwalne o treści: W okresie zamieszania i chaosu
można pozwolić sobie na likwidowanie niepożądanych polskich,
moskiewskich i żydowskich elementów […] Nasza władza powinna
być straszną. Własne sumienie nacjonalistyczne jest kodeksem17.
I inny przykład: Nasza władza musi być straszna dla przeciwników.
IPN-Rz-052/377, t. 2, k. 48.
W. Masłowśkyj, Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach
II wojny światowej, 2001, s. 59.
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Terror wobec obcych wrogów i swoich – zdrajców, to twórcza swoboda, powiew nowych idei Ukraińca-włodarza własnej ziemi musi
przebijać z każdego czynu i na każdym kroku [...]18. W dniach od
30 czerwca do 11 lipca 1941 roku banderowcy kolportowali we Lwowie
odezwę w postaci ulotek i afiszów o treści19: Narodzie ukraiński! […]
Wiedz! Moskwa, Polska, Węgrzy, Żydzi – to twoi wrogowie! Niszcz
ich! [...] Twoim wodzem jest Stepan Bandera20.
Poza ludobójstwem na polskiej ludności cywilnej, które zostanie
szerzej omówione w dalszej części pracy, nacjonaliści ukraińscy bardzo
intensywnie uczestniczyli też w holokauście na Żydach. Antyżydowskie
stwierdzenia znalazły się w uchwale zboru banderowców w Krakowie
z kwietnia 1941 roku: Żydzi w ZSRR są najbardziej oddaną podporą
panującego reżimu bolszewickiego oraz awangardą moskiewskiego imperializmu na Ukrainie. […] Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów zwalcza Żydów jako podporę bolszewickiego reżimu,
uświadamiając jednocześnie masy ludowe, że Moskwa jest głównym
wrogiem21. Dyrektywa OUN zatytułowana „Walka i działalność OUN
w okresie wojny” głosiła m.in.: […] urzędników oddawać w niewolę
Niemcom, politruków i znanych komunistów likwidować. To samo
robić z pracownikami NKWD. [...] Działaczy nauki, kultury i sztuki
nieukraińskiej narodowości także przeznacza się do wyniszczenia.
Żydów należy izolować, pousuwać z administracji i gospodarki,
a jeśli zachodzi potrzeba wykorzystania Żyda, to należy postawić mu
nad głową policjanta i likwidować za najmniejszą winę. Asymilacja
Żydów z ukraińską ludnością wykluczona22. Kolportowana we Lwowie
ulotka ostrzegała Żydów: Witaliście Stalina kwiatami, my położymy
wasze głowy u stóp Hitlera23.
W lipcu 1941 roku doszło do pogromów Żydów. Pierwszy miał
miejsce po zajęciu Lwowa przez Niemców i trwał do 6 lipca 1941
Tamże.
Tamże, s. 34.
20
W. Poliszczuk, Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, s. 80.
21
Uchwała II. Wielkiego Zboru Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (WZOUN)
z kwietnia 1941 r., W. Poliszczuk, Nacjonalizm ukraiński…, t. 3, s. 127.
22
W. Czeredniczenko, Nacjonalizm proty naciji, Kijów 1970, s. 84, 92, cyt. za:
W. Bonusiak, dz. cyt.., s. 30-31.
23
R. Breitman, N. J. W. Goda, Hitler’ Shadow. Nazi War Criminals, U.S. Intelligence, and the Cold War, www.archives.gov/iwg/reports/hitlers-shadow.pdf.
18
19
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roku24. Głównymi sprawcami ludobójstwa byli żołnierze batalionu
„Nachtigall”, a w pogromie udział wzięła również ukraińska ludność
cywilna. Okrucieństwo tej zbrodni opisuje Edward Prus: We wszystkich miejscach zakwaterowania żołnierze ukraińscy, powszechnie
przez Lwowian zwani „ptasznikami” albo „słowikami”, urządzali
w najniższych pomieszczeniach katownie. Tu zwozili lub spędzali
swoje ofiary, przeważnie żydowskich inteligentów, i po wstępnym
badaniu połączonym z wymyślnymi torturami, jeżeli ofiara je wytrzymała, ofiarę tę zabijali25. Prus przytacza zeznania naocznych
świadków, według których nacjonaliści ukraińscy wyprowadzali
Żydów z domów, eskortowali ich do więzień, gdzie dochodziło do
masakr, brutalnie bili i mordowali, rabowali ich mienie, wyzywali,
zmuszali do pracy26. Stanisława Głogowska wspomina, że żołnierze
batalionu „Nachtingall” […] gnali w stronę Rynku Żydów – kobiety
i mężczyzn. Bili ich i kopali. Specjalnie uwzięli się na starego człowieka z długą siwą brodą. Tłukli go nieludzko kolbami karabinów
i ciągnęli za brodę, jakby chcieli mu ją wyrwać […]. Na Rynku
kazali swoim ofiarom zamiatać gołymi rękami plac pod ratuszem.
[…] Umundurowani Ukraińcy deptali im dłonie ciężkimi buciorami i miażdżyli je […]27. Wydarzenia z tamtych dni tak dokumentują
notatki z kwatery oddziałów ukraińskich przy ul. Czwartaków: Egzekucje masowe (pogromy Żydów i Polaków) trwały mniej więcej do
2 lipca. [Dzień 2 lipca został nazwany „krwawym wtorkiem” – B. K.].
Później trwały nadal egzekucje poszczególnych osób i grup. Ludzie
później mówili, że „Ptasznicy” zabijali na cztery różne sposoby.
Mianowicie: rozstrzeliwali, zabijali młotem, bagnetem, bądź bili
do zabicia […]28.
Do kolejnego pogromu doszło we Lwowie i 35 miejscowościach
Małopolski Wschodniej pod koniec lipca 1941 roku dla upamiętnienia
śmierci Symona Petlury, zabitego 15 lat wcześniej przez żydowskiego
E. Prus, Holocaust po banderowsku. Czy Żydzi byli w UPA, Wrocław 2001,
s. 41. Dokumentacja fotograficzna ukazująca bitych, eskortowanych, obnażanych
i poniżanych Żydów w: W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA - Integralny
nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. II, Toronto 2000, s. 228-236;
E. Prus, Banderomachia. Łże-rząd …, s. 255-262.
25
Tamże, s. 36.
26
Tamże, s. 36-39.
27
Tamże, s. 38.
28
Tamże, s. 39.
24
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zamachowca29. W Oleszycach milicja utworzona przez nacjonalistów
ukraińskich zabierała Żydów z domów na roboty przymusowe i zmuszała ich do udziału w pochodach publicznych, na których musieli
oni śpiewać „pieśni ośmieszające ich samych”30. Tak sytuację w tej
miejscowości po wkroczeniu wojsk niemieckich relacjonuje ks. Józef Mroczkowski: Padało hasło: „Ukraina tylko dla Ukraińców”.
Polacy przestali być ludźmi – obywatelami; o Żydach to nawet
mówić szkoda. […] powstała miejscowa Milicja. Pozgłaszali się do
niej rozmaici parobcy ukraińscy, którzy przypiąwszy sino – żółte
opaski – z bronią lub bez broni – udawali władzę bezpieczeństwa,
wkraczając wszędzie i grabiąc co popadło31. W lipcu 1941 roku na
rynku w Oleszycach doszło do „sobótki żydowskiej”, podczas której
palono książki bolszewickie, a Żydom kazano tańczyć wokół ognia
i przeskakiwać nad płomieniami: Przy stosie stanęli […] milicjanci
[ukraińscy], którzy lękających się przy skoku bili pałami w plecy.
Jeden z takich milicjantów – Stefan Lonczak – puścił się w pogoń za
uciekającym żydowskim chłopcem, i dogoniwszy go, z rozmachem
uderzył kolbą karabinu między łopatki. […] chłopcu z ust i nosa
buchła krew, po czym martwy padł na ziemię32.
Policja zorganizowana przez OUN podlegała dowództwu SS i Policji,
a członkostwo w niej miało charakter dobrowolny33. Jej kolaboracja
z III Rzeszą i współudział w holokauście są dobrze udokumentowane.
Potwierdza ją zeznanie z dnia 16 lutego 1960 roku zastępcy dowódcy
IV Komisariatu ukraińskiej policji we Lwowie, a następnie twórcy
i dowódcy jarosławsko – lubaczowskiego kurenia UPA Iwana Szpontaka: Nasza policja w tym i policjanci IV Komisariatu we Lwowie
brali udział w przeprowadzeniu różnych akcji, jak patrolowaniu
miejskich parków, sprawdzaniu miejsc pracy napotykanych osobników i w przeprowadzaniu akcji przeciwko Żydom. Najczęściej
legitymowano osoby wałęsające się po parku bez pracy i często odwożono ciężarówkami na gestapo […] takie akcje zwane łapankami
przeprowadzało samo gestapo, a myśmy w tym tylko brali udział
29
Tamże, s. 159 i n. Relacje świadków opisywanych wydarzeń: W. Masłowśkyj,
Z kim…, s. 93-94.
30
J. Mroczkowski, Oleszyce 1939 – 1947 (cz. III). Pod znakiem swastyki – szczegóły wypadków w czasie okupacji niemieckiej od 22.06.1941 do 24.07.1944 r.,
„Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” 1995, nr 18, s. 17.
31
Tamże.
32
Tamże, s. 18.
33
E. Prus, Bluff XX wieku, Londyn 1992, s. 123-124.
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w formie zorganizowanej pomocy. W akcjach żydowskich czynność
moja polegała na tym, że zgodnie z wydanymi nam rozkazami chodziliśmy łącznie z dwoma policjantami z policji niemieckiej do miejsc
zamieszkania Żydów, których zatrzymywaliśmy i doprowadzali
na plac w pobliżu IV Komisariatu naszej policji. Żydzi ci następnie
wywożeni zostali do obozów pracy zorganizowanych na terenie
Lwowa34.
Współudział OUN w holokauście potwierdza też Sprawozdanie
z akcji żydowskiej na terenie IV Komisariatu w dniu 30 III 1942 r.:
I. Siły i organizacja akcji:
Do dyspozycji stało:
31 ukraińskich policjantów, 15 niemieckich urzędników z Szupo
wzg. Ordynungsdinstu i 38 członków żydowskiej straży porządkowej.
Akcje zorganizowano w ten sposób, że teren komisariatu podzielono
na 7 odcinków, do każdego odcinaka przydzielono 3 ukraińskich
policjantów, 2 niemieckich urzędników i 5 członków żydowskiej
straży porządkowej. Resztę[:] dziesięciu ukraińskich policjantów,
1 niemiecki urzędnik i 3 członków żydowskiej straży porządkowej
pozostawiono na Komisariacie jako zabezpieczenie gotowe do służby. Punktami zbornymi były: budynek 4 Komisariatu i budynek
1 Placówki U.P.
II. Przebieg:
Akcja trwała od godziny 5 do 13, jednak na podstawie otrzymanych instrukcji przedłużono ją od 15 godziny do 18 godziny. Za
czas od 5 do 13 doprowadzono do punktów zbornych 105 osób, za
czas od 15 do 18 dalszych 13 osób, ogółem w wyniku całej akcji doprowadzono 118 osób. W 17 przypadkach pozostawione przez Żydów
mieszkania zostały zamknięte, a na drzwiach umieszczono karteczki
z napisem „Cugesperrt”, a klucze zdano do Komisariatu skąd razem
z ich spisem odsyła się dalej do Komendy U.P.35.
Jak wynika z powyższych dokumentów, policja ukraińska brała
udział w likwidacji szeregu gett, m.in. od 12 sierpnia 1942 roku we Lwowie. We Lwowskim Obwodowym Państwowym Archiwum zachowały
się setki meldunków policjantów, dotyczących liczby zatrzymanych
oraz rozstrzelanych Żydów, a także liczby zużytych nabojów36. Hit34
35
36

IPN-Rz-107/1614, k. 397.
IPN-Rz-107/1614, k. 830.
W. Masłowśkyj, dz. cyt.., s. 88.
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lerowcy wraz z policją ukraińską dokonali wielu zbrodni na Żydach.
W powiecie jarosławskim m.in. 28 listopada 1942 roku zamordowali
w Cieplicach 40 Żydów z pobliskich miejscowości37; a na wiosnę 1943
roku policjanci ukraińscy brali udział w likwidacji getta mieszczącego się w hali robotniczej Towarzystwa Powroźniczego w Radymnie, wyprowadzając rozebranych do naga 146 Żydów oraz Żydówkę
z dzieckiem na kirkut za miastem, gdzie odbyła się egzekucja przez
indywidualne rozstrzeliwanie nad dużym dołem, uprzednio wykopanym przez junaków ukraińskich38. Ukraińska policja eskortując
Żydów z gett do miejsc zagłady oraz rozstrzeliwując ich podczas prób
ucieczki, na podstawie art. III Konwencji w sprawie zapobiegania
i karania zbrodni ludobójstwa przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ w 9 grudnia 1948 roku, dopuściła się współudziału w zbrodni
ludobójstwa39.
Ukraińscy policjanci mogli bezkarnie mordować Żydów, ale byli
przez Niemców surowo karani za przywłaszczenie sobie mienia żydowskiego. Potwierdza to zeznanie Włodzimierza Szczygielskiego,
noszącego w UPA pseudonim „Burłaka”: Jak już wspomniałem zostałem w czerwcu 1941 r. mianowany dowódcą posterunku ukraińskiej
policji w miejscowości Wojtkowa pow. Przemyśl. W czasie mojej służby w Wojtkowej, która trwała do lipca 1943 r. zaczęto w tym czasie
ewakuować Żydów z mojego obwodu do getta w Krościenku i Birczy
pow. Przemyśl. Ewakuację Żydów przeprowadzała jednostka Zelbschutzu z Dobromila przy pomocy ukraińskich policjantów, a tym
samym i z mojego posterunku. Żydom pozostawiano majątek jak
złoto, zegarki, ubrania, majątek nieruchomy zaś musiał pozostać na
miejscu. Następnie Żydzi byli eskortowani do wymienionych miejscowości, a to w Krościenku i Birczy. Wypadki kradzieży dokonywanych
przez ukraińskich policjantów były karane śmiercią, a taki policjant,
który kradł Żydom zegarki i złoto był na miejscu łącznie z Żydami
karany śmiercią. Nie dotyczyło to Niemców, którzy rabowali Żydów
doszczętnie, a nawet po śmierci wyrywali im złote zęby40.
Należy również odnieść się do zagadnienia obecności Żydów w UPA
jako robotników przy budowie schronów, lekarzy, pielęgniarzy i przy
wykonywaniu innych fachowych prac. Byli tam nie z własnej woli (jako
37
38
39
40
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powstańcy), ale jako niewolnicy41. Ze wspomnień żydowskiego lekarza
Arona Friedmana wynika, że mieszkając w getcie w Zbarażu, zgodził
się wykonywać pracę w UPA zaproponowaną mu przez nacjonalistów
ukraińskich, a w zamian jego rodzina miała doczekać do końca wojny.
Przez cały okres jego pobytu w UPA okłamywano go, że bliscy żyją, podczas gdy w rzeczywistości zostali zamordowani. Warunki były bardzo
ciężkie: […] prosiłem, żeby nie stali nade mną w czasie dokonywania
zabiegu […].Wtedy grozili mi śmiercią, że jakbym się przeciwstawiał
elicie „samostijnej” Ukrainy. [...] Byłem wiele razy karany za taką
„krnąbrność”, wtedy przykuwano mnie na noc do pryczy w leśnej
ziemiance na bardzo krótkim łańcuchu, który nie pozwalał na zmianę
pozycji w czasie snu. […] Zdarzył się wypadek powieszenia Żyda –
sanitariusza za jakieś bucim – zaniedbanie a drugi raz porąbano na
kawałki sanitariuszkę, która próbowała ucieczki42.
Szczyt kolaboracjonizmu OUN z Niemcami stanowiła 14 dywizja
Waffen SS „Galizien”. Początkowo hitlerowcy pozostawali głusi na
prośby melnykowców o jej utworzenie, a zgodę wymusiły porażki
na froncie wschodnim. Założono ochotnicze członkostwo. Dowództwo dywizji było niemieckie, sprawował je SS-Brigadenführer Fritz
Freitag. 28 kwietnia 1943 roku we Lwowie odbyło się nabożeństwo
w katedrze św. Jura i złożenie przysięgi wierności III Rzeszy w języku
niemieckim. Oficjalnie banderowcy sprzeciwiali się wstępowaniu do
dywizji, jednakże godzili się z tym faktem, m.in. widząc w tym szansę
na zdobycie doświadczenia wojskowego i uzbrojenia. Pułki policyjne
SS „Galizien” dokonywały pacyfikacji polskich miejscowości: Huty
Pieniackiej, Podkamienia, Wicynia i innych. Wreszcie 14 lipca 1944
roku dywizja SS „Galizien” została skierowane na front w rejon Brodów, gdzie znajdując się w obliczu realnego wroga, a nie cywilnej
ludności, została rozbita w dniach 14 – 22 lipca 1944 roku43. Należy
podkreślić, że część żołnierzy tej dywizji, uznanej przecież na procesie
norymberskim za zbrodniczą, bez przeszkód osiedliło się po zakończeniu II wojny światowej na Zachodzie (w tym w Wielkiej Brytanii),
powołując się przy tym na swoje polskie obywatelstwo.
E. Prus, Holocaust po banderowsku…, s. 171.
Tamże, s. 175-176.
43
E. Prus, Kolaboracja ukraińskich nacjonalistów /legalne formacje zbrojne
OUN, IV Konferencja Historyczno – Naukowa we Wrocławiu 13 maja 1997 r.,
Sesja Naukowa w Krakowie 5-16.10.1997 r., s. 31-33.
41
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Latem 1943 roku w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu OUN
– UPA była niemal bezkarna, gdyż okupant niemiecki nie posiadał
wystarczających sił wojskowych i policyjnych, żeby zapanować nad
sytuacją na wsi. Banderowcy zdawali jednak sobie sprawę z sytuacji
na froncie wschodnim oraz byli przekonani o nieuchronnej porażce
armii III Rzeszy. W dniach 21 – 25 sierpnia 1943 roku w obwodzie
tarnopolskim odbył się III Wielki Zbór Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, którego część postanowień utajniono. Zapewne wówczas,
gdy trwało okrutne ludobójstwo, zadecydowano o posługiwaniu się
demokratyczną i antykomunistyczną retoryką, przy jednocześnie
niezmiennym kontynuowaniu zagłady Polaków i niszczeniu polskości
Kresów oraz pełnym szowinizmu dążeniu do utworzenia samostijnej
Ukrainy. Pamiętając o zasadach ideologicznych nacjonalizmu ukraińskiego, a zwłaszcza o przykazaniu „Dekalogu” Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wrogów Twojej Nacji, nie ma wątpliwości,
że było to posunięciem jedynie taktycznym, gdyż faszyzm i nazizm
odrzucany był zarówno przez aliantów zachodnich, jak i Ukraińców
z centralnej i wschodniej Ukrainy44.
Kolejną reakcją banderowców na posuwanie się na zachód oddziałów radzieckich było utworzenie z początkiem lata 1944 roku Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej. Organ ten miał przypominać
szerszą reprezentację polityczną Ukraińców i zyskać poparcie przez
ukraińską inteligencję. Na czele powołanego przez UHWR Sekretariatu
Generalnego stał Roman Szuchewycz, jednocześnie główny przywódca
UPA. Do nawiązania kontaktu z aliantami zachodnimi wyznaczono
sekretarza generalnego do spraw zagranicznych UHWR Mykołę Łebedia (jego współpracownikiem był m.in. ks. Iwan Hrynioch) oraz
stworzono Zagraniczne Przedstawicielstwo UHWR45.
Częściowo utajniony program z sierpnia 1943 roku był potrzebny
OUN nie tylko dla uzyskania politycznej akceptacji przez aliantów
zachodnich oraz „zakamuflowania” demokratyczną retoryką kolaboracji z III Rzeszą i samodzielnego ludobójstwa na Polakach. Również
istotnie oddziaływał on na zróżnicowaną społeczność ukraińską, której
w okresie pierwszej okupacji sowieckiej nieobce były i komunistyczne postawy. Nacjonalistyczna machina propagandowa wykorzystała
ten program, aby przekonać sceptyczną wobec OUN Bandery część
Ukraińców do poparcia walki ze stalinowskim reżimem. Odzwier44
45

24

W. Poliszczuk, Dowody zbrodni…, s. 503-509.
Tamże, s. 563-566.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

ciedla to pamiętnik przymusowo wziętego do UPA około 18-letniego
Ołeksandra Powszuka. Gdy z opóźnieniem dowiedział się on o tym
nowym programie, 5 sierpnia 1944 roku entuzjastycznie zapisał w swoim pamiętniku: Ogólnie powiem, że po wszystkich moich urazach,
poczuciu krzywdy i burzliwych wystąpieniach przeciwko kłamstwu
uspokaja mnie wspaniały, sprawdzony przez życie program OUN.
Nie ma w nim szowinizmu, jak twierdzą bolszewicy. Wszystkie
mniejszości (narodowe) mają równe prawa w państwie ukraińskim.
Kobieta jest zabezpieczona przez państwo, aby nie szukała zarobku
w kopalniach i nie ginęła przez stachanowską metodę pracy, lecz
była dobrą wychowawczynią ukraińskiego młodego pokolenia, o co
zadba państwo i budżet art. 6. Ziemia z wielkich majątków pańskich
i cerkiewnych – dla rolników. Kościół oddzielony od państwa. Szkolnictwo obowiązkowe. Budżet państwa opłaca kurorty, uzdrowiska
itp. Stypendia dla uczniów. Najlepszych uczniów państwo kształci
na własny koszt, wysyłając do szkół zgodnie z ich zdolnościami.
Drobny przemysł prywatny, większy (fabryki i inne) - państwowy,
w nim obsada stanowisk kierownika bądź pracownika odbywać się
będzie według umiejętności i zdolności, a nie według przynależności
do państwowej organizacji (jak u bolszewików, gdzie każdy dyrektor
powinien być w partii). Braterskie stosunki handlowe z innymi narodami. Chłop otrzymuje ziemię na własność. Płaci należny państwu
podatek. Pracownik w fabryce będzie członkiem spółdzielni, w której
może kupić wszystko, co mu potrzeba na utrzymanie, i wiele innych
rzeczy, o których nie mówię, bo nie ma takiej potrzeby. Właśnie
wspomniałem, że za takie cele walczyć i umierać – to świętość46.
Warto przy tym zaznaczyć, że obok stwierdzeń jednoznacznie przeciwnych systemowi bolszewickiemu, Powszuk daje wyraz swojego
ateizmu i nienawiści do Żydów: Twierdzenia Darwina postrzegałem
jako dogmat. […] Moje poglądy były ateistyczne. Ogólnie rzecz biorąc, nawet udawało mi się przekonać sztundystów-kaznodziei. Oto
i teraz nie wierzę w Stary Testament i wierzyć nie będę, ponieważ
są to żydowskie kłamstwa. „Idź i nie bój się, bo ja, twój Bóg, jestem
z tobą”. To dlatego, że Jezusa posłał do walki i pomógł wyrzynać po
2000 nie-Żydów. Czy to możliwe? Ale to nie oznacza, że już nie ma
Boga. Żydzi niekoniecznie zawsze mogli wiedzieć lub nie wiedzieć,
J. P. Himka, Refleksje żołnierza Ukraińskiej Powstańczej Armii. Pamiętnik
Ołeksandra Powszuka (1943-1944), Prawda historyczna a prawda polityczna,
Wrocław 2011, s. 185.
46
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czy Bóg istnieje. A jeśli wiedzieli, to tak samo jak i my nie mogli zrozumieć, ale wyobrażali sobie i przystosowywali do swoich potrzeb,
jak było im wygodnie i do czego im było potrzebne47.
Autor artykułu prezentującego pamiętnik Powszuka, John-Paul
Himka konkluduje: Opowiedzenie się Powszuka za poprawionym
programem OUN, wraz z jego rosnącym brakiem tolerancji narodowej, sugeruje dwuznaczność, jeśli chodzi o znaczenie ideologicznej
ewolucji OUN-UPA48. Odnośnie przytoczonych wspomnień należy dopowiedzieć, że indoktrynowanie często bardzo młodych członków UPA
darwinowsko-rasistowskimi i ateistycznymi wizjami społeczeństwa
było świadomym, amoralnym działaniem banderowskich przywódców.
Umiejętnie udawało im się eliminować rozterki członków band UPA
i doprowadzać ich do przekonania, że warto prowadzić walkę w imię
utopijnych przyszłych celów. Ale nie dziwi to, bowiem kluczową cechę
systemów totalitarnych stanowi przyjmowanie „na papierze” (również
w aktach prawnych) pięknych ideałów, które mają się nijak do rzeczywistej praktyki politycznej.
Ludobójstwo wołyńskie zajmuje poważne miejsce w pamięci społecznej Polaków ze względu na jego szczególnie okrutny, perfidny
i zmasowany charakter. Ukraińscy nacjonaliści są jednakże sprawcami
martyrologii Polaków nie tylko w tym województwie, jak sugerowałby częste przekazy medialne mówiące o „rzezi”, „tragicznych wydarzeniach” czy „zbrodni” wołyńskiej. To na Wołyniu niezwłocznie po
III Konferencji OUN Bandery (17 – 21 luty 1943 roku) przystąpiono
do tworzenia banderowskiej UPA, która następnie zdominowała inne
formacje ukraińskie. W lasach wołyńskich znajdowało się wówczas
wielu Ukraińców, którzy ukrywali się z powodu poboru dużych kontyngentów i wywózek do pracy przymusowej w III Rzeszy. W szczególności działała partyzantka UPA „Poleska Sicz” pod dowództwem
Tarasa Bulby, atamana o proweniencji petlurowskiej oraz występowały
formacje melnykowskie49. W marcu 1943 roku banderowcy zaczęli
tworzyć formację, która na początku przybrała nazwę Ukraińska Wyzwoleńcza Armia, a następnie przejęła od bulbowców nazwę Ukraińska
Powstańcza Armia. Na czele OUN Bandery stał wówczas Mykoła Łebed’
(1909-1998), gdyż Bandera i Stećko byli internowani w Niemczech.
Tenże Łebed’ wraz z referentem spraw wojskowych OUN Bandery
47
48
49
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Romanem Szuchewyczem, powierzyli zadanie zorganizowania i dowodzenia UPA Dmytrowi Klaczkiwskiemu50.
Zbrodnicza działalność nacjonalistów ukraińskich w stosunku do
ludności polskiej Wołynia, np. głośne ludobójstwo w Obórkach dokonane przez policję ukraińską w listopadzie 1942 roku, uzyskała postać
masową od przełomu zimy i wiosny 1943 roku51. Pierwsze zmasowane
zbrodnie, jak wymordowanie przez UPA w nocy z Wielkiego Piątku
na Wielką Sobotę 1943 roku w Janowej Dolinie UPA w strasznych
torturach ponad 500 Polaków52, stanowiły zaskoczenie dla Polaków,
którzy nie posiadali odpowiednio silnej samoobrony. Nadzieje na
zawarcie przez Polaków porozumienia z banderowcami, ostatecznie
przekreśliła tragiczna misja komendanta VIII Okręgu BCh na Wołyniu
Zygmunta Rumla, który w dniu 9 lipca 1943 roku na polecenie swoich
władz zwierzchnich udał się do kwatery UPA wraz z oficerem do zadań
specjalnych Krzysztofem Markiewiczem. Parlamentariusze ci zostali
następnego dnia zamordowani przez rozerwanie końmi53. Apogeum
zbrodni miało miejsce w dniach 10 – 15 lipca 1943 roku, kiedy banderowcy mordowali ludność polską w 167 miejscowościach. W niedzielę
11 lipca 1943 roku doszło do zamordowania kilkuset wiernych w sześciu
kościołach, w tym kilku duchownych54. Bilans ludobójstwa wołyńskiego w latach 1939 – 1945 obejmuje od 50 do 60 tysięcy zamordowanych
Polaków i od 5 do 15 tys. Ukraińców55.
O rozpoczęciu ludobójstwa na Polakach zamieszkujących Wołyń,
zadecydowało kilka powodów. Pierwszym była znaczna przewaga
liczebna Ukraińców56, która zwiększyła się jeszcze po prowadzonych
Tenże, Gorzka prawda: cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Toronto Warszawa 2005, s. 89-91.
51
T. Piotrowski, Polish – Ukrainian relations during World War II, Toronto
1995, s. 22-23. Autor wskazuje na nadanie zbrodniom masowej skali począwszy od
ludobójstw w miejscowościach: Parośle (9 lutego 1943 roku), Zabara i Leonówka
(Wielki Czwartek i Wielki Piątek, 22 - 23.04.1943 roku), Janowa Dolina (23.04.1943
roku).
52
T. Isakowicz-Zaleski, Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Kraków 2008, s. 99.
53
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54
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56
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w okresie okupacji sowieckiej wywózkach Polaków w głąb ZSRR (głównie inteligencji, policjantów i wojskowych). Z tych względów struktury
polskiego podziemia na Wołyniu było o wiele słabsze niż w Małopolsce
Wschodniej. Nadto przeważały tu tereny wiejskie, porośnięte lasami,
co sprzyjało rozwojowi partyzantki ukraińskiej, która wzmocniła się
znacznie 19 marca 1943 roku na skutek dezercji od 4 do 5 tysięcy
policjantów ukraińskich – dobrze uzbrojonych i doświadczonych
w zbrodniczym procederze. Panujący analfabetyzm i zubożenie, ułatwiło banderowcom pozyskanie do swoich celów ukraińskich chłopów,
motywowanych chęcią dokonania grabieży majątku Polaków57.
W literaturze można spotkać się z kłamliwą tezą, jakoby ludobójcze
akcje na Wołyniu, poprzedzone były nawoływaniem Polaków przez
ukraińskich nacjonalistów do opuszczenia swoich domów. Po raz
pierwszy twierdzenia takie znalazły się w 1946 roku w apologetycznej
pracy architekta ludobójstwa wołyńskiego M. Łebedia „Ukraińska Powstańcza Armia, jej geneza, rozwój i działania w walce wyzwoleńczej
narodu ukraińskiego o ukraińskie niepodległe soborowe państwo”.
Twierdził on, że nacjonaliści ukraińscy zażądali od Polaków zamieszkujących Wołyń, żeby ci go opuścili, gdyż stanowili tam mniejszość. W tym
celu mieli wystosować ulotki, plakaty i nawoływania do opuszczenia
swoich domów w wyznaczonym terminie. Dopiero wobec nie spełnienia
tego żądania miało dojść do wzajemnych walk polsko – ukraińskich,
które następnie przeniosły się do Małopolski Wschodniej. Tadeusz
A. Olszański twierdzi, jakoby: Akcję antypolską [tj. ludobójstwo] rozpoczynało zazwyczaj ultimatum żądające opuszczenia stron rodzinnych
i wyjazdu za Bug. […] W wielu wypadkach, zwłaszcza gdy okazało
się, że groźby ukraińskie nie są czcze, Polacy podporządkowywali
się tym żądaniom. W przypadku zignorowania ultimatum Ukraińcy
przeprowadzali pacyfikację według wzorów niemieckich, zabijając
większą lub mniejszą liczbę mieszkańców wsi58. Jednakże, jak słusznie
stwierdza W. Poliszczuk: OUN Bandery na Wołyniu nie wzywała ludności polskiej do opuszczenia jego terytorium, bowiem jej celem było
wyniszczenie, wymordowanie ludności polskiej, a nie wypędzenie59.
Nawet gdy UPA wystosowywała ultimatum w celu wypędzenia
Polaków, a tak niekiedy działo się w Małopolsce Wschodniej, to pozostawało ono dla wielu wiejskich rodzin niewykonalne ze względu
57
58
59
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T. Piotrowski, Polish – Ukrainian relations…, s. 18.
T.  A. Olszański, Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947, „Więź” 1991, nr 11-12, s. 219.
W. Poliszczuk, Gorzka prawda. Cień…, s. 109.
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Rys. 1. Polska w granicach z 1939 r. i od 1945 r. z zaznaczeniem terenów ludobójstwa na Polakach dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach
1942/1943 – 1946/1947. Zgodnie z prawem międzynarodowym i polskim współczesna granica wschodnia RP, niezależnie od faktycznych zmian okupacyjnych,
powstała de iure 6 lutego 1946 r. to jest z chwilą wejścia w życie umowy polsko-sowieckiej z 16 sierpnia 1945 r. Źródło: E. Siemaszko, Od walk do ludobójstwa,
„Rzeczpospolita”, 14 lipca 2008 r., s. 4

na brak środków lokomocji i pieniędzy na pokrycie kosztów podróży.
Co więcej, w przypadku ucieczki cywilów z zagrożonych miejscowości,
UPA częstokroć atakowała wypędzaną ludność.
Początkowo OUN – UPA zaangażowały swoje siły i skupiły się na
Wołyniu, a w następnej kolejności masowe zbrodnie na Polakach objęły
również obszar Małopolski Wschodniej (Rys. 1). Tamże nacjonaliści
ukraińscy zbrodniczą działalność na masową skalę rozpoczęli kilka
miesięcy później niż na Wołyniu (tj. w połowie 1943 roku), tak więc nie
zadziałał element zaskoczenia. Poza tym Polacy podjęli skuteczniejszą
samoobronę, jako że stanowili znacznie większy odsetek ludności,
a także korzystali z ochrony polskiego podziemia zbrojnego, dokonującego niekiedy zdecydowanych akcji prewencyjno – odwetowych.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

29

Inaczej niż na Wołyniu, ludobójstwo w Małopolsce Wschodniej
poprzedzone było okresem pregenocydalnym, w czasie którego OUN
prowadziła na szeroką skalę agitację podżegającą do mordowania Polaków, której przejawem było częste śpiewanie złowieszczych piosenek:
Budemy strilaty, rizaty nożem, poky z Ukrajiny Lachiw protonem60,
czy też jeszcze bardziej popularnej: Smert’ Smert’ Lacham; smert’
moskowśko-żydowśkij komuni; u bij krywawyj OUN nas wede61.
Rozkaz wydany przez przywódcę UPA Romana Szuchewycza w styczniu 1944 roku głosił: W związku z sukcesami bolszewików należy
przyśpieszyć likwidację Polaków. W pień wycinać. Czysto polskie
wsie palić, wsie mieszane – tylko polską ludność niszczyć62.
Dochodziło także do licznych przypadków publicznych antypolskich
wypowiedzi niektórych ukraińskich duchownych greckokatolickich
i ich przyzwolenia (poparcia) dla zbrodniczych działań nacjonalistów.
Istotną rolę odegrało święcenie narzędzi zbrodni, przeznaczonych do
zamordowania Polaków. Jeden z takich przypadków relacjonuje Józef Pakosz: Wiosną 1942 r. w domu mgr. Władysława Opalińskiego
odbywało się święcenie noży na Lachów przez popów ukraińskich.
Zjechała się […] młodzież żeńska i męska z Rzeplina i okolicznych
wiosek. Na rozstawione stoły w domu Opalińskiego poukładali noże
jeden koło drugiego. Przyjechało trzech popów […] celem poświęcenia
noży na Lachów, byli to: pop z Rozborza Okrągłego, Pruchnika i trzeci
prawdopodobnie z Kramarzówki […]. Po poświęceniu jeden z popów
przemawiał: „Byliśmy w niewoli, nie mieliśmy wolności, byliśmy ciemiężeni, za te uciemiężenia, na każdym nożu winna się znaleźć kropla
krwi polskiej”63. Zdzisław Daraż wspomina z kolei działalność szerzącego nienawiść do Polaków ks. Wolanowycza z Oleszyc Starych, który
[…] podczas kazania w marcu 1943 r. […] wrzeszczał z ambony w zimową niedzielę „Lude beryte serpy i kosy, bo czas żnyw ide.” (Ludzie
bierzcie za sierpy i kosy, bo idzie czas żniw). Twierdził, że rozmawianie
po polsku jest grzechem śmiertelnym oraz nawoływał, aby wybierać
W. Poliszczuk, Dowody zbrodni…, s. 225. Autor podaje następujące tłumaczenie:
„Będziemy strzelać, nożami rżnąć, aż z Ukrainy Lachów przepędzimy”.
61
Litopys UPA, Toronto 1996/1997, t. 25, s. 4, cyt. za: W. Poliszczuk, Dowody
zbrodni…, s. 325. Autor podaje następujące tłumaczenie: Śmierć, śmierć Lachom;
śmierć moskiewsko-żydowskiej komunie, do krwawego boju wiedzie nas OUN.
62
R. Majewski, Wojskowe i polityczne aspekty akcji „Wisła”, „Na Rubieży” 1997,
nr 24, s. 8.
63
S. Tuleja, Święcenie noży, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” 1995, nr 20,
s. 20.
60
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metryki z kościoła i przepisywać się na wiarę grekokatolicką. Ten apostoł rzezi na jednym z zebrań wiejskich stwierdził także, że nadszedł
czas, aby z Polakami stało się to, co z Żydami64. Innym przykładem jest
wypowiedź proboszcza z Manasterza: […] kiedy św. Piotr zapyta się
ciebie, o dobre uczynki, ileś wyplenił polskiego kąkolu. I co ty na to,
skoro tak bezczynnie czekasz, aż inni za ciebie zrobią65.
Ponadto dochodziło do uroczystego zakopywania kajdan i łańcuchów symbolizujących zakończenie rzekomej polskiej niewoli
i usypywania kurhanów66. Do takich zdarzeń dochodziło w wielu
miejscowościach, np. w 1941 roku w Radawie usypano kopiec (kurhan) koło szkoły i umieszczono na nim krzyż z napisem: „Tu pochowano polskie kajdany”, a w uroczystości brał udział pop z Cetuli67.
Duchowni ukraińscy udzielali również posługi i sakramentów członkom (zbrodniarzom) UPA. Raport za okres od 1 marca do 1 kwietnia
1947 roku sporządzony przez „politwychowawcę” UPA „Ewena”
głosi: Przed oddziałami naszymi komendant Kryłacza (oddział
Kryłacza staje z nami) ksiądz Kadyło odprawił mszę świętą i mszę
żałobną za poległych kolegów też z końcem miesiąca oba oddziały
wyspowiadały się, przyjęły komunię świętą68. Przesłuchiwany przez
WUBP w Lublinie członek UPA Grzegorz Kudryk we wrześniu 1947
roku zeznał: Wiem, że ustosunkowanie się kleru greko-kat. co do organizacji OUN jak i UPA było dobre. Ustosunkowanie to polegało na
tym, że kiedykolwiek ktoś z członków organizacji po coś się zwrócił
do takiego księdza był zawsze mile widziany i mile przyjmowany,
a był i taki wypadek, że jeden ksiądz był w kureniu Żeliźniaka, pełnił
on funkcje w organizacji kapelana69.
Metropolita lwowski abp Andrzej Szeptycki nie popierał zbrodniczej działalności UPA. Zdaniem Edwarda Prusa schorowany i sędziwy
władyka współczuł […] duszom upowców, którzy w jego kapłańskim
sercu jako rizuni byli skazani na potępianie wieczne70. Ks. Adam
Kubasik stwierdza: Szeptycki starał się odegrać rolę pacyfikacyjną
Z. Daraż, Zawierucha nad Sanem, 2006, s. 66.
W. Piętowski, Stosunki polsko – ukraińskie po wybuchu II wojny światowej.
Zarys, Czarna k. Łańcuta 1988, mps, s. 293, cyt. za: Z. Konieczny, dz. cyt..., s. 202.
66
S. Tuleja, Święcenie noży, s. 20; Ł. Kuźmicz, Zbrodnie bez kary, s. 38.
67
A. Sroka, Radawa, Jarosław 1987, s. 131.
68
IPN-Rz-046/723, k. 27.
69
IPN-Rz-107/1614, k. 777.
70
E. Prus, Patriarcha galicyjski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim metropolicie greckokatolickim, Wrocław 1999, s. 246.
64
65
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i chciał przeciwdziałać podnieceniu umysłów, którego skutki mogły
być nieobliczalne. Do tego zmierzały m.in. jego listy pasterskie o miłości bliźniego, o grzechu zabójstwa, itp. Znaczenia tego rodzaju dążeń
nie należy jednak przeceniać71. Starania metropolity zmierzające do
ustania zbrodni były spóźnione i nieskuteczne.
Należy również zaznaczyć, że nacjonaliści ukraińscy wymagali bezwzględnego posłuszeństwa od ludności i duchowieństwa ukraińskiego
oraz mordowali Ukraińców nieprzychylnych ich działalności. Ludność
ukraińska szczególnie obawiała się brutalnej Służby Bezpeky, której
członkowie mieli szerokie uprawnienia i nie podlegali w zasadzie
żadnej kontroli. Edward Prus stwierdza, że SB OUN i Żandarmeria
Polowa UPA we wsi Zimne koło Włodzimierza Wołyńskiego zamordowały nawet przez powieszenie na drzewie włodzimierskiego biskupa
prawosławnego Munujiła, potępiającego ich zbrodnie72.
Sprawcami rabunków mienia i podpaleń, często byli Ukraińcy pochodzący z tej samej okolicy, nawet ci, którzy w okresie poprzedzającym antypolskie wystąpienia utrzymywali dobrosąsiedzkie stosunki
ze swoimi ofiarami. Udział ludności ukraińskiej w ludobójstwie na
ludności polskiej Wołynia i części Małopolski Wschodniej był powszechny. Niektórzy Ukraińcy, zwłaszcza członkowie Samoobronnych Kuszczowych Widdiłów (SKW), uczestniczyli w napadach
i mordowali Polaków, inni zaś podjeżdżali w celach rabunkowych
furmankami w pobliże miejsc kaźni. Mordy najczęściej dokonywane
było zaraz po dokonaniu napadu i charakteryzowały się szczególnym
okrucieństwem. Nacjonaliści ukraińscy stosowali wyszukane tortury,
nawiązujące do metod stosowanych przez hajdamaków w XVII i XVIII wieku73. Ludność polska na ogół była pozbawiona pomocy i żyła
w ciągłym strachu. Wiktor Poliszczuk wylicza następujące metody
eksterminacyjne stosowane przez banderowców: odrąbanie głowy,
zadawanie ciosu twardym narzędziem, strzelanie w potylice leżącym
ofiarom, zabijanie dzieci przez uderzenie głową o ścianę, uśmiercanie
przez zarąbanie, rozpruwanie brzucha, przeżynanie piłą, wieszanie,
palenie żywcem, topienie, rozrywanie ciała, duszenie. Szczególnie drastyczne było oplatanie drutem polskich dzieci wokół drzewa. Autor ten
wymienia również mordowanie na oczach najbliższych74. To ostatnie
A. Kubasik, dz. cyt.., s. 169.
E. Prus, UPA. Armia Powstańcza czy kurenie rizunów?, Wrocław 1994, s. 111.
73
R. Szawłowski, Sąsiedzkie ludobójstwo, „Nasz Dziennik” („Dodatek Historyczny
IPN”), 28.03.2008.
74
W. Poliszczuk, Dowody zbrodni…, s. 480-484.
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dotyczyło w szczególności rodzin mieszanych polsko – ukraińskich,
w których dochodziło nawet do mordowania polskiego członka rodziny przez ukraińskiego współmałżonka lub dzieci75. Aleksander
Korman sporządził wykaz 362 metody tortur stosowanych przez UPA,
z którego wynika, że narzędziami zbrodni były: siekiery, widły, łomy,
noże, pęta, itd. Śmierć zadawana była w sposób sadystyczny – banderowcy: topili w studniach, wieszali na gałęziach, przybijali do drzwi,
przerzynali piłami, obcinali piersi i inne członki ciała, wykłuwali oczy,
rozpruwali brzuch ciężarnym kobietom, niemowlęta pozbawiali życia
przez uderzenie o podłoże, martwe dzieci oplatali wokół pnia drutem
kolczastym, wlekli końmi, dusili, rąbali siekierami, kłuli widłami, itd.76.
Mieszkańcy Małopolski Wschodniej zagrożeni atakami OUN –
UPA zmuszeni zostali do podjęcia obrony. W wielu miejscowościach
ochotnicze oddziały samoobrony były tworzone i dowodzone przez
Armię Krajową i Bataliony Chłopskie, które dozbrajały i przeszkalały
Polaków w prowadzeniu walki77. Ich zadaniem było pełnienie służby
wartowniczej w celu ostrzeżenia mieszkańców i odparcia ataku. Z powodu prowizorycznego uzbrojenia (widły, kosy, etc.) i małej liczby
broni palnej, obrona w razie napadu nacjonalistów ukraińskich często
kończyła się tragicznie.
W dniu 2 sierpnia 1943 roku mjr Jerzy Neugebauer „Cezary”, szef
Wydziału Wojskowego Komendy Obszaru Lwów AK zarządził, aby
przystąpić niezwłocznie do zorganizowania akcji obronnej przed nacjonalistami ukraińskimi:
L.dz.I.28
Przedsiębiorstwo Budowlane 			

2.VIII.43 r.

Do Pełnomocników i Viceadministratorów.
Podaję wytyczne dla kontrakcji w sprawie dywersji i kontrakcji.
I. Około 19.III. na Wołyniu większość policji ukraińskiej jednocześnie opuściła swe posterunki i z bronią zbiegła w lasy, tworząc
bandy dywersyjne i przystępując do akcji zbrojnej.
Por. np. E. Prus, UPA w Małopolsce Wschodniej, s. 168.
A. Korman, Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo – wschodnich
II Rzeczypospolitej, Wrocław 2002, s. 101-113.
77
S. Jastrzębski, Samoobrona Polaków na Kresach południowo – wschodnich II
RP w latach 1939 – 1946, Warszawa 2008, s. 29-30.
75
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Akcja ta rzekomo skierowana przeciwko okupantowi, rzeczywiście uderzyła w bezbronną ludność polską. Ofiarą padło około 500
rodzin polskich, zaznaczyła się fala uciekinierów, chroniąc się przed
mordami w Lubelskie.
Równocześnie naszły meldunki o przenikaniu mniejszych band na
teren obszaru, ze stosowaniem nieznacznych dotychczas ekscesów
w stosunku do ludności polskiej.
Nie jest wykluczone, że na naszym terenie może dojść do podobnych wypadków i podobnych mordów. Celem niedopuszczenia do
wyniszczenia ludności polskiej, bądź przez mordowanie, bądź przez
zmuszenie groźbami do opuszczenia swych posterunków, zarządzam
przygotowanie kontrakcji.
Polecam przystąpić niezwłocznie do zorganizowanej akcji
obronnej:
II. W zakresie organizacyjnym przez:
a) zorganizowanie ludności w rejonach o przewadze ludności
polskiej dla stawienia zdecydowanego oporu,
b) w rejonach o mniejszym nasileniu elementu polskiego, stworzenie punktu oparcia w miasteczkach, czy poszczególnych środowiskach polskich, do których chroniłyby się w momencie krytycznym
poszczególne rodziny i wspólnie zorganizowały obronę,
c) stworzenie zdecydowanych i uzbrojonych oddziałów dyspozycyjnych, gotowych bądź do ingerencji na korzyść zagrożonych
punktów oparcia, bądź do uderzenia na ośrodki, z których wychodzi
akcja dywersyjna band,
d) zorganizowanie systemu alarmowego, którym w porę można
by ostrzec ludność polską i nie dopuścić do zaskoczenia […]78.
W kolportowanych materiałach propagandowych, polskie władze
podziemne nawoływały do pozostania w swoich miejscowościach
i podjęcia obrony, co było motywowane chęcią utrzymania Kresów
Wschodnich w granicach państwa polskiego. Z odezwy „Kierownictwa
Samoobrony” do ludności polskiej województwa tarnopolskiego z 1944
roku wynika, że nacjonaliści ukraińscy „nigdy nie napadają tam, gdzie
Wytyczne szefa Wydziału Wojskowego Komendy Obszaru Lwów AK (krypt.
„Przedsiębiorstwo Budowlane”) mjr. Jerzego Neugebauera (pseud. „Cezary”)
w sprawie przeciwdziałania akcji ukraińskiej [2 VIII 1943], L. Kulińska, A. Roliński,
Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w
świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944, Kraków 2004,
s. 22-24.
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mogą spodziewać się obrony”. Wobec tego: Nawet za cenę ofiar nie
wolno nam porzucić rodzinnej ziemi […] Nie ma mowy oczywiście
o jakiejś otwartej walce ze zbrodniarzami, ale obrony zaniechać nam
nie wolno, przeciwnie musimy ją zorganizować lepiej i wzmocnić.
Niech nas nie przeraża broń palna u napastników. My bez użycia broni palnej damy im radę. Każda wieś musi zorganizować samoobronę.
Niech w niej biorą udział wszyscy: mężczyźni i kobiet, starcy i dzieci.
Codziennie powinna być wystawiona warta nocna, która zbierze się
w jednym domu, czy stodole, i wystawi posterunki alarmowe. W razie zauważenia niebezpieczeństwa posterunki zaalarmują wartę,
a ta rozprawi się z napastnikami. […] widły, cepy, siekiera, kłonica,
czy kosa nie są w nocy gorsze od karabinu czy rewolweru, są bronią
dobrze wypróbowaną na grzbietach bandytów. […] Samoobrona:
warta nocna, system alarmowy, wspólna obrona w razie napadu,
to jedyny nasz ratunek i tego zaniechać nam nie wolno79.
Kolejną z prawd o kresowym ludobójstwie, którą trzeba zasygnalizować, jest kwestia stanowiących samoobronę wobec terroru OUN
– UPA, formacji Istriebitielnyje bataljony (IB) (z ros. „Bataliony
niszczycielskie”). Podejmowały one w latach 1944 – 1945 samoobronę
ludności polskiej i zwalczanie UPA na terenie wschodniej części województwa lwowskiego oraz w województwach tarnopolskim, stanisławowskim i wołyńskim. Te samoobronne bataliony IB, jak należałoby
je prawidłowo określać, składały się z Polaków, którzy nie znaleźli się
w Armii Czerwonej lub w Wojsku Polskim. W przeważającej części
była to ochotniczo wstępująca młodzież, w tym dziewczęta. Również
żołnierze AK i BCh ujawniali się, by za wiedzą swoich dotychczasowych
władz wstępować do IB. Nie należy mylić tej formy polskiej samoobrony z radzieckimi formacjami Istriebitielnyje bataljony zwalczającymi polskie podziemie w województwie wileńskim, nowogródzkim
i poleskim. Z formalnego punktu widzenia samoobronne bataliony IB
podlegały sowieckim władzom lokalnym i pozostawały pod nadzorem
NKWD, a za zaopatrzenie i zaciąg do nich odpowiadały wojenkomaty,
jednakże był to jedyny sposób prowadzenia walk i obrony przed UPA
bez narażenia się na represje ze strony NKWD80. Również z uchwa79
Odezwa „Kierownictwa Samoobrony” do ludności polskiej z apelem o pozostanie
w miejscu zamieszkania, L. Kulińska, A. Roliński, dz. cyt..., s. 153-155.
80
Szerzej problematykę samoobronnych batalionów IB porusza Stanisław Jastrzębski (dz. cyt.., s. 40 in). Autor pragnie podziękować red. biuletynu „Spotkania Świrzan”
Józefowi Wyspiańskiemu za jego cenną uwagę: O „Istriebitielnych Batalionach”,
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ły Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu
Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1996 roku o sygnaturze III AZP 37/95
wynika81, że członkostwo w formacjach pod nazwą Istriebitielnyje
bataljony nie stanowi służby pomocniczej w wojskach NKWD i na
podstawie art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego82, polskim członkom samoobronnych batalionów IB przysługują uprawnienia kombatanckie, jeżeli
służba prowadzona była w celu obrony ludności polskiej na terenach
wschodnich II Rzeczypospolitej.
Nim poznamy motywację, często nieletnich bohaterskich ochotników samoobronnych batalionów IB, oddajmy głos Janowi Wajmanowi,
urodzonemu w 1936 roku na dotkniętej banderowskim ludobójstwem
ziemi stanisławowskiej, który tak wspomina śmierć swojego ojca i uratowanie własnego życia w Dolinie: Największą tragedię przeżyłem,
kiedy w wieczór wigilijny, 24 grudnia 1944 roku, banderowcy na
oczach moich, siostry i matki zamordowali ojca. Następni w kolejności byliśmy my. Bardzo mocny łomot w okno i głośny krzyk ożenionego z Polką ukraińskiego sąsiada „cho d y, cho d y, bo p at r o l
i d e p o d o r o zi ” sprawił, że oprawcy uciekli z domu i zostawili nas
w spokoju [głos mu się łamie, po twarzy płyną łzy]. Mimo upływu
lat ta scena przetrwała w mojej pamięci. Widzę ją często nawet we
śnie83. Gdyby upowscy oprawcy w pełni dokończyli swoje mordercze
dzieło, nie tylko sam autor nie wydałby swoich późniejszych memuarystycznych prac, ale być może też dalsi członkowie jego rodziny nie
mogliby w latach późniejszych ofiarnie pracować dla dobra Polski.
Do najbardziej znanych kombatantów samoobronnych batalionów
IB zalicza się Szczepan Siekierka, prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu. Z wywiadu zamieszczonego w „Rzeczpospolitej” z 16-17 stycznia 2010 roku
wynika, że w styczniu 1944 roku został zaprzysiężony na członka AK,
był wówczas (i jest nim niezmiennie nadal) polskim patriotą o negatywnym stosunku do ZSRR, a mimo to, z konieczności wynikającej
które działały na terenie pow. Przemyślany, mogę dodać, że byli w nich również
Ukraińcy. Początkowo nieliczni (rok 1944), a później było ich więcej.
81
dokumenty.e-prawnik.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/izba-pracy/3iiiazp9537.
html, (16.01.2014).
82
Dz. U. z 2002 r., nr 17, poz. 75.
83
www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130123/REPORTAZ/130129922,
(16.01.2014).
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z ataków UPA, uznał za swój obowiązek wstąpić do samoobronnego batalionu, bo dzięki temu otrzymał broń do samoobrony przed
banderowcami. Przyszło mu przyglądać się makabrycznym scenom
zbrodni, których śmiertelną ofiarą padła też jego najbliższa rodzina.
Po latach wspomina: Zdejmowałem niemowlęta nabite na sztachety
płotów. Widziałem ciała ludzi zamęczonych przy użyciu najbardziej
wymyślnych metod. Spalonych, pokłutych widłami, z odrąbanymi
kończynami i głowami. Mężczyzn, którym oderżnięto genitalia i wsadzono w usta. Kobiety, którym obcięto piersi lub żywcem wyrwano
dzieci z brzuchów. Wszyscy zostali zamęczeni tylko dlatego, że byli
Polakami84.
Koniecznie trzeba też przytoczyć stwierdzenia Siekierki o tym, że
schwytanych banderowców przekazywano Sowietom, nigdy zaś nie
wykonywano wobec nich samosądów. Przyczyna była bardzo prosta:
[…] nie byliśmy aniołami. Ludzie o słabym charakterze nie przeżyliby tam długo. Wielu z nas chciało wyrównać rachunki. Mimo to
nigdy tego nie zrobiliśmy […] Sowieci utrzymywali nasze bataliony
w żelaznej dyscyplinie. Tylko czekali na takie wyskoki [jak samosądy]
ze strony Polaków […] Najmniejsza niesubordynacja oznaczała sąd
wojenny, który wydawał zawsze takie same wyroki. Kula w łeb85.
Jak widać, samoobronne bataliony IB miały postawione do wykonania trudne i niebezpieczne zadanie ochrony ludności cywilnej
przed napadami UPA. Członkostwo w nich wymagało wielkiej odwagi,
zwłaszcza ze względu na fakt bestialskich tortur stosowanych przez
banderowców. Nie wynikały ze służby w samoobronnych batalionach
IB żadne profity, bo trudno za takie uznać możliwości zdobycia bezwzględnie potrzebnego do ratowania życia w razie ataku banderowców
uzbrojenia, z którego nie korzystano jednak całkowicie dowolnie,
a pod sowieckim nadzorem. Tym samym samoobronne bataliony IB
stanowią kolejną chlubną kartę polskiej historii, która prędzej czy
później doczeka się odkrycia. Temat ten może nie stanowi kompletnej
„białej plamy”, ale niewątpliwie należy do tych, które domagają się
pilnych badań, zwłaszcza, że pozostali już nie tak liczni kombatanci
samoobronnych batalionów IB. Co prawda wstępowali oni do formalnie radzieckich formacji, ale ofiarnie służyli Polsce i Polakom na
południowo – wschodnim terenie II Rzeczypospolitej.
84
85

P. Zychowicz, Z wrogiem na wroga, „Rzeczpospolita”, 16-17.01.2010, s. A28.
Tamże, s. A29.
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Kaja Kowalczewska

LAWFARE: INTER ARMA... LEGES ARMA?
Summary
The global war on terrorism and the development of asymmetrical armed
conflicts have forced policymakers and military commanders to advance methods
and means of modern warfare. Since both, the need of protection of civilians
and of compliance with ever-higher standards of military intervention enhanced
by international humanitarian law and human, are still growing, the concept
of lawfare broke through. Diversified and elusive nature of lawfare precludes
us from providing its conceptually uniform definition. Nevertheless, it does not
encumber its increasing popularity among political circles. The supporters of
this kind of instrumentation of system of national and international law argue
that in any case legal battles should be preferred over the bloody and violent
that take place during present conflicts. Blocking and weakening of the enemy
through legal and economic sanctions is not unfamiliar to international law
of armed conflicts, only in recent years it has been converted into a method of
achieving strategic political and military objectives. The opponents, while they
are unable to come to terms with the increasingly common practice of lawfare,
under which lies manipulation and abuse of the law, they point out the fact
that currently legal institutions have become a weapon against the rule of law.
What is more, lawfare seems to be even more controversial since a part of the
doctrine completely ignores it and assumes that the concept belongs to the
doctrine of political science, not legal. Finally, the author attempts to examine
whether the practice of lawfare is consistent with the principle of distinction
and humanitarism, rudimental in the choice of methods and means of warfare.
key words: lawfare, international humanitarian law, asymmetric armed
conflicts, terrorism, universal jurisdiction, sanctions, humanitarism
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Wprowadzenie
Często cytowana sentencja Cycerona twierdząca, iż w czasie wojny
prawa milczą (inter arma silent leges) wydaje się przedawniona nie
tylko ze względu na zwyczajowy charakter prawa genewskiego oraz
haskiego, tworzących korpus współczesnego międzynarodowego
prawa humanitarnego1, ale również ze względu na pojawienie się
nowej, wciąż debiutującej koncepcji – lawfare. Współczesne konflikty
zbrojne charakteryzujące się asymetrycznością, a przede wszystkim
globalna wojna z terrorem podjęta przez Stany Zjednoczone, wpłynęły
w znaczący sposób na mentalność dowódców oraz strategię prowadzenia działań zbrojnych. Lawfare, pomimo braku formalnej definicji, stało się zarazem odpowiedzią, jak i metodą walki z wyzwaniami
stawianymi przez współczesne konflikty zbrojne, w których głównym
celem ataków stają się osoby cywilne, a nie kombatanci. Podążając za
postulatem humanizacji działań zbrojnych jak i chęcią ograniczenia
niepotrzebnego cierpienia osób cywilnych, strony konfliktu coraz
częściej uciekają się do wyszukiwania możliwości utrudnienia działań
przeciwnika na drodze prawnej, bez użycia środków walki w tradycyjnym znaczeniu. Zabiegi te przywodzą na myśl strategie biznesowe
i inne alternatywne sposoby, mające na celu zwiększenie przewagi
taktycznej, jednak bez wystawiania się na bezpośredni atak. Nie
bez przyczyny też koncepcja lawfare rozwinięta została w znacznym
stopniu w krajach systemu common law, gdzie właśnie zakulisowe
zagrania stanowią jedną z praktyk prawniczych batalii. Zdecydowanie
ciekawsze staje się to, gdy nie mamy na myśli rozprawy z sali sądowej
lub ugody zawieranej w zaciszu kancelarii prawnej, a kiedy odnosimy się do konfliktu zbrojnego, działań bezpośrednio zagrażających
zdrowiu i życiu ludzkiemu.
Uważny czytelnik zagranicznych publikacji będzie zaskoczony
ilością i różnorodnością kontekstów, w jakich pojawia się omawiana
Z sentencji wyroku Sądu Najwyższego Izraela, HCJ 769/02 (2006) Komitet
publiczny przeciwko torturom w Izraelu i in. przeciwko rządowi Izraela i in.,
pkt 61. “The saying: “when the cannons roar, the muses are silent” is well known.
A similar idea was expressed by Cicero, who said: “during war, the laws are silent”
(silent enim legis inter arma). Those sayings are regrettable. They reflect neither
the existing law nor the desirable law [...]. It is when the cannons roar that we especially need the laws [...]. Every struggle of the state – against terrorism or any
other enemy – is conducted according to rules and law. There is always law which
the state must comply with. There are no “black holes”.”

1
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koncepcja, a jednocześnie, podobnie jak autorka, będzie musiał sobie postawić fundamentalne pytanie, co tak naprawdę kryje się pod
etykietą „lawfare”? Wielu autorów wyraża poważne wątpliwości, co
do tego czy sama koncepcja lawfare jest na tyle istotna i spójna, by
zasługiwała ona na definicję2.
W poniższym artykule autorka postara się nakreślić argumenty za
i przeciw praktykowaniem lawfare, a także przez pryzmat kontekstu, w jakim najczęściej to następuje, zbada czy lawfare jest zgodne
z podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego
odnoszącymi się do metod i środków walki.
Bez względu na to czy końcowym wnioskiem czytelnika będzie to, że
lawfare wymaga lub nie definicji prawniczej, pewnym jest, że zasługuje
ono na dyskusję, jako koncept, który wśród bezpośrednich adresatów,
czyli kadry wojskowej staje się coraz bardziej popularny.

Definicyjny węzeł gordyjski
Co oznacza lawfare? Pojęcie to nie doczekało się oficjalnej definicji
w słowniku oksfordzkim, a tym bardziej oficjalnego tłumaczenia na
język polski, w związku z powyższym zagadnienia definicyjne będą
stanowić obowiązkowy punkt wyjściowy do dalszych rozważań3.
Rozpoczynając od znaczenia czysto językowego, lawfare powstało
jak zbitek dwóch pojęć prawnych, czyli law (ang. prawo) oraz warfare (ang. działania zbrojne, wojna). Idąc tym tropem należałoby
przyjąć, iż polskim potencjalnym odpowiednikiem byłoby pojęcie
„wojen prawnych”. I nie byłoby w tym nic osobliwego gdyby nie to, iż
skojarzenie przywołujące na myśl obraz dwóch doradców siłujących
się na argumenty prawne w sali sądowej, należy osadzić w przestrzeni
międzynarodowego prawa humanitarnego, a co za tym idzie konfliktu
zbrojnego. Biorąc pod uwagę, iż wojny prawne same w sobie są pustym
pojęciowo konceptem, a mechaniczne tłumaczenie nie wnosi zbyt
dużo do dyskusji, należy zgłębić to pojęcie przez pryzmat definicyjny
głównych rzeczników i oponentów lawfare.

2
Zobacz: Ch. J. Dunlap, Does Lawfare Need An Apologia?, „43 Case Western
Reserve Journal of International Law” 2010, 457-471, s. 121-143.
3
Obszernie na temat znaczenia prawa, prawa międzynarodowego, wojny i lawfare:
Susan W. Tiefenbrun, Semiotic Definition Of “Lawfare”, dz. cyt., s. 51-53.
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Łącznikiem pojawiającym się w obydwu przypadkach jest teza,
iż lawfare to sposób operowania prawem, składającym się na argumenty i instytucje prawne, w celu osiągnięcia przewagi taktycznej
oraz poparcia opinii publicznej4, zastępujący tradycyjnie pojmowane metody i środki walki5. Poglądy natomiast różnią się jeśli chodzi
o ocenę moralną, a co za tym idzie dopuszczalność tego typu działań.
Zwięzła definicja zaproponowana przez D. Luban’a dotyka meritum,
a mianowicie tego, iż lawfare to użycie prawa, jako środka walki6.

a) Lawfare postrzegane jako nadużywanie prawa
Pod względnie neutralną nazwą „Lawfare project” (dalej: LP) kryje
się jedna z najważniejszych inicjatyw krytykujących działania kwalifikowane jako lawfare, które w tym przypadku interpretowane są jako
zagrożenie dla demokracji i wolności7. Przedstawiciele krytycznego
podejścia do lawfare utrzymują, iż użycie prawa w batalii prawnej nie
jest samo w sobie godne potępienia, gdyż wpisuje się w tradycyjnie
rozumiany dyskurs prawniczy8. Niemniej jednak zgodnie z tą interpretacją, w przypadku koncepcji lawfare, prawo staje się narzędziem
wykorzystywanym w celu przeciwnym niż dążenie do sprawiedliwości,
wobec czego koncepcja lawfare w aktualnym kształcie nie jest do zaakceptowania. Konsekwentnie w odniesieniu do lawfare preferowane są
takie określenia, jak manipulacja prawem czy przewrotne wypaczenie
prawa. Stanowisko to oparte jest na założeniu, iż obecnie lawfare służy
jedynie interesom terrorystów, państw sponsorujących terror i wrogów
systemów demokratycznych, którzy wykorzystują instytucje prawne
w celu spowolnienia lub zablokowania ruchów swoich przeciwników
w globalnej wojnie z terroryzmem. Poza osiągnięciem przewagi wojskowej podkreśla się również dążenie do celów stricte politycznych,
G. P. Noone, Lawfare Or Strategic Communications?, dz. cyt., s. 79.
Użyte po raz pierwszy w wystąpieniu ówczesnego pułkownika (dziś generała)
Ch. J. Dunlap’a, Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian
Values in 21st Conflicts, Kennedy School of Government, Harvard University
Washington, D.C., November 29, 2001, dostępne na people.duke.edu/~pfeaver/
dunlap.pdf
6
“Lawfare” is the use of law as a weapon of war against a military adversary.”,
D. Luban, Carl Schmitt and the Critique of Lawfare, dz. cyt., s. 1.
7
Oficjalna strona inicjatywy www.thelawfareproject.org/
8
J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze 2003, s. 71.
4

5
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jak na przykład zdobycie poparcia opinii publicznej - „war of hearts
and minds”9.
Wydaje się, iż nie bez znaczenia jest fakt, iż za szyldem projektu
kryje się silne lobby izraelskie, na co wskazuje między innymi lista
współpracowników jak i założycieli projektu10. Jest to o tyle istotne,
iż z jednej strony właśnie Izrael rozwinął w znacznym stopniu pojęcie
lawfare w kontekście konfliktu izraelsko - palestyńskiego oraz wspólnie
ze Stanami Zjednoczonymi, posługuje się tą koncepcją nawiązując do
walki z terroryzmem. Z drugiej strony, jest to bardzo dobry przykład
na wzrost znaczenia inicjatyw społecznych, zainicjowanych na poziomie organizacji pozarządowych i grup interesów, które w dzisiejszym
globalnym świecie mają coraz więcej do powiedzenia na temat kształtu
współczesnego prawa międzynarodowego11. Niestety po dokładnej
lekturze materiałów dostępnych na witrynie internetowej LP, trudno
nie pokusić się o stwierdzenie, iż wyraźna jednostronność argumentów i brak uwzględnienia pełnego obrazu koncepcji lawfare podważa
potencjał naukowy tego głosu w dyskusji.
Prowadząca projekt Brooke Goldstein podkreśla, iż zasadniczą
kwestią nie jest to, kto jest celem ataków lawfare, lecz to, jaka jest
podstawa danego działania. Dlatego też należy odrzucić mylne
uproszczenie, iż ataki ze stron krajów demokratycznych są słuszne
i dozwolone, a te kierowane przez terrorystów i ich prawników należy
uznać za niegodziwe i niedopuszczalne. Natomiast należy przyjąć, iż
jeśli system prawny wraz ze wszelkimi jego instytucjami jest wykorzystywany w celu ochrony wartości, jak wolność i demokracja, a nie
manipulowany w celu ich pośredniego atakowania, to działań tych
nie można uznać za lawfare.
Definicja proponowana przez LP, obejmuje także pięć wskaźników,
dzięki którym można odróżnić lawfare od prawidłowego stosowania
prawa. Po pierwsze, są to wszelkie działania mające na celu wyciszenie i zwalczanie wolnej wypowiedzi na temat spraw bezpieczeństwa
narodowego i problemów publicznych. Po drugie, podważające suOkreślenie użyte w kontekście strategii Stanów Zjednoczonych podczas wojny
w Wietnamie, mającej na celu zdobycie poparcia lokalnej ludności. “Perhaps most
significant of all is a change in the hearts and minds of the people - a growing
will to develop their countries,” Przemowa Prezydenta John’a F. Kennedy’go przed
Kongresem Stanów Zjednoczonych, 2 kwiecień 1963.
10
Dostępna pod: www.thelawfareproject.org/articles-by-lp-fellows.html
11
D. Thurer, International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context, Hague
Academy on International Law, 2011, s. 193.
9
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werenność demokratycznych reżimów. Po trzecie, udaremniające
i utrudniające działania reżimów demokratycznych w walce przeciwko terroryzmowi. Po czwarte, działania rozmazujące granice między
międzynarodowym prawem humanitarnym, a prawami człowieka. Po
piąte, działania ukierunkowane na uniemożliwienie stosowania praw
człowieka w sytuacjach tego wymagających.
Jak wynika z powyższej specyfikacji lawfare traktowane jest w kategoriach zagrożenia ze względu na jego negatywne oddziaływanie na
państwo prawa (ang. rule of law) oraz jednoczesne wspieranie działań
terrorystów oraz uczestników (w domyśle słabszych stron) konfliktów
asymetrycznych. Co ciekawe, po raz kolejny LP podkreśla, iż terroryści
i ich sympatycy uciekają się do lawfare w sytuacjach, gdy orędownictwo
i środki zbrojne nie zapewniają sukcesu, wobec tego użycie środków
prawnych ma zniechęcić i utrudnić walkę toczoną za pomocą środków
konwencjonalnych.
W konsekwencji nasuwa się konkluzja, iż główna krytyka skierowana jest tutaj na sferę subiektywną, dotyczącą motywacji i nastawienia
sprawcy, które w przypadku lawfare mogą sprawić trudności interpretacyjne. Lawfare jest pojęciem dotyczącym metapoziomu, dlatego nie
można przyjąć, iż jest samo w sobie złe, gdyż należy pamiętać, że prawo
nie przyjmuje cech jego użytkownika. Ponadto, argument ten wydaje
się o tyle nieprawidłowy, o ile nie przedstawia on żadnych przesłanek
pozwalających na ustalenie, co jest słuszne, a co nie. Zakłada on jedynie
bezbłędność i bezwzględną zasadność oraz racjonalność „zachodniego systemu prawnego” i zachodniej interpretacji praw człowieka. Co
więcej, jest to ściśle powiązane z przekonaniem o trafności przypisania
statusu terrorysty, nie na podstawie orzeczenia niezawisłych sądów,
a decyzji politycznych decydentów12.
Kolejna obserwacja LP dotyczy kwestii nadużywania instytucji
prawnych, szczególnie procedur mających na celu ochronę praw człowieka przez kraje niedemokratyczne biorące udział w głosowaniach
Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Kluczowym argumentem jest to, iż
wykorzystując te instytucje nie są one w stanie prawidłowo zinterpretować ich demokratycznych założeń, co w konsekwencji prowadzi do
niepożądanych skutków i manipulacji prawnych. Jednym z przejawów
złej woli jest agresywne używanie środków prawnych (np. składanie
licznych pozwów mimo świadomości ich bezpodstawności i braku zaUS Department of State, Terrorist Designations and State Sponsors of Terrorism,
dostępne na www.state.gov/j/ct/list/

12
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miaru wygrania) w celu rozproszenia, zastraszenia lub doprowadzenia
do bankructwa oskarżonych – ofiar terrorystów13.
W końcu, po przestudiowaniu poszczególnych dygresji LP na
temat aspektów lawfare dotyczących polityzacji międzynarodowych
trybunałów, ograniczeń wolności wypowiedzi, kontrowersji wokół
jurysdykcji uniwersalnej i jej domniemanych nadużyć, nasuwa się
spostrzeżenie, iż sceptyczne podejście do lawfare opracowane zostało
przez państwa aktywnie zaangażowane w walkę z terroryzmem, a jednocześnie krytykowane za to przez społeczność międzynarodową14.
Być może dlatego też podejście to nie jest jeszcze lub w ogóle popularne wśród europejskich prawników przekonanych o szczególnym
znaczeniu domniemania niewinności i prawa do rzetelnego procesu
przysługującym również osobom podejrzanym o najbardziej nikczemne zbrodnie15.
Ponadto należy zaznaczyć, iż niektóre z założeń LP o bardziej generalnym charakterze to zbadanie takich kwestii, jak ogólne upolitycznienie prawa, możliwość uchylenia zasady wzajemności wobec osób,
które same nie stosują się do międzynarodowego prawa humanitarnego, zweryfikowanie podstaw stosowania jurysdykcji uniwersalnej
czy granic właściwości międzynarodowych trybunałów w kwestiach
dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Są to zagadnienia o tyle
istotne, o ile właśnie one według sceptyków lawfare stanowią pole
największych nadużyć i manipulacji prawnych we współczesnych
działaniach wojennych.
Głównym przesłaniem LP i pozostałych krytyków jest postrzeganie
lawfare przez pryzmat podstępnego i tchórzliwego działania, natomiast
określenie, iż ktoś praktykuje lawfare powinno być w tym przypadku
uznane, co najmniej za obelgę16.

S. Horton, Lawfare Redux,  „Harper’s Magazine”, 17.09.2013: dostępne na www.
harpers.org/blog/2010/03/lawfare-redux
14
Na przykład Izrael i Chiny. Więcej o chińskiej doktrynie lawfare: J. Kraska
i B. Wilson, China wages maritime „lawfare”, „Foreign Policy”, 12.03.2009, dos
tępne na: www.experts.foreignpolicy.com/posts/2009/03/11/china_wages_maritime_lawfare
15
Artykuł 6. (Prawo do rzetelnego procesu sądowego) Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka I Podstawowych Wolności Wraz Z Protokołami Dodatkowymi, Dz. U.
z 1993 r., nr 61 poz. 284.
16
D. Luban, dz. cyt. s. 1.
13
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b) Lawfare postrzegane jako stosowanie prawa
Kierując się wskazówkami Clasuewitza twierdzącego, iż „bitwami
wartymi uwagi i bliższego zbadania są jedynie te, które dają zwycięstwo ponosząc tylko parę ofiar” (tłum. własne)17, współcześni komentatorzy zgadzają się, iż wojny prawne w których zamiast tradycyjnych
broni używa się bezkrwawych kruczków prawnych, wykorzystujących
semantykę jako rynsztunek, jak najbardziej spełniają ten warunek.
Ponadto stanowią one propozycję odpowiedzi na wiekowy postulat
humanizacji wojny.
Śledząc rozwój wydarzeń we współczesnych mediach, trudno
uniknąć wrażenia, iż liczba ofiar śmiertelnych, jak i osób cywilnych
trwale pozbawionych zdrowia i środków do życia ze względu na lokalnie toczący się konflikt zbrojny, nie zmalała, a wręcz przeciwnie
– stale rośnie. Z jednej strony generowane jest to powszechnym,
łatwym i szybkim dostępem do wiadomości, jednak z drugiej strony,
współczesny sposób prowadzenia działań wojennych rzeczywiście
uległ zmianie. Konflikty asymetryczne spowodowały, iż osoby cywilne
zostały włączone mimowolnie do walki, co więcej nierzadko stały się
głównymi celami ataków18. Istotnie, międzynarodowe prawo humanitarne nie jest dłużej w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony dla
ludności cywilnej wyeksponowanej na działania terrorystów, lokalnych
bojówkarzy czy partyzantów, coraz częściej wykorzystujących osoby
cywilne w celu uniknięcia odwetu. Przyjmując, iż działania wpisujące
się w koncepcję lawfare są mniej szkodliwe niż krwawe, kosztowne
i destruktywne formy działań zbrojnych, które siały spustoszenie
w XX wieku, metoda ta wydaje się jak najbardziej wskazana19. Wojna
prowadzona za pomocą innych środków niż tradycyjne środki zbrojne,
idealnie wpasowuje się w Clausewitzowską ideę, iż wojna jest jedynie
przedłużeniem polityki20. Chodzi tu szczególnie o domenę obronności
w erze po 11 września 2001 roku, kiedy to lawfare nabrało znaczenia
The battles worthy of study and worthy of the battle honour are not the bloody
ones, they are the ones that yield victory with few casualties, Clausewitz, R. Connaughton, A Brief History of Modern Warfare, London, Constable and Robinson,
2008, s. 1.
18
D. Thurer, dz. cyt., s. 200.
19
P. Carter, Legal Combat Legal Combat: Are Enemies Waging War in Our
Courts?, “Slate” (kwiecień 2005), s. 61, dostępne na: www.slate.com/id/2116169
20
J. Yoo, War By Other Means: An Insider’s Account Of The War On Terror,
Atlantic Monthly Press (2006).
17
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symbolicznego. Trudne wybory dotyczące bezpieczeństwa narodowego, okazały się bardzo drażliwe ze względu na konfrontację państwa
prawa z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom
w obliczu ataków terrorystycznych.
Jednym z największych orędowników uwzględnienia pojęcia lawfare
jest generał Charles Dunlap, który już w 2001 roku odniósł się do prawa,
jako do broni w konfliktach zbrojnych XXI wieku21.
Odwołując się ponownie do maksymy Cycerona, trudno byłoby dzisiaj uznać, iż wśród broni prawo milczy, gdyż międzynarodowe prawo
humanitarne, rozwinięte w XX wieku, ma za główny cel ograniczanie
skutków działań wojennych do minimum. Składają się na to normy
ius in bello określające dopuszczalne środki i metody walki, przepisy
zapewniające ochronę osób i dóbr oraz ius ad bellum określające,
w jakich przypadkach użycie siły zbrojnej jest dopuszczalne. Poza zakresem stosowania znajdują się natomiast inne metody rozwiązywania
konfliktów, reagowania i unikania napaści czy ataku – którą to szarą
strefę wydaje się zapełniać właśnie lawfare.
Bardzo trudno byłoby dowieść, iż działania polegające na intensywnym i prawnie uzasadnionym wykorzystywaniu systemu międzynarodowych roszczeń są niesłuszne i niewłaściwe22. Z pozytywistycznego punktu widzenia, legalne jest wszystko, co nie jest zabronione,
a zważywszy na nowość terminu lawfare i raczkującą dyskusję na jego
temat, z pewnością można stwierdzić, iż jak dotąd nie jest to działanie
zabronione prawem. Odwołując się do klasycznego przykładu przedstawiającego zwykły nóż kuchenny, jako metaforę każdej broni czy
każdego przedmiotu, należy przyjąć, iż może on być użyty w sposób
właściwy lub nielegalny. Analogicznie prawo, które w logice lawfare
staje się narzędziem, może być stosowane lub nadużywane (manipulowane). Tak jak nadmieniono wyżej, kwestią dyskusyjną jest przede
wszystkim motywacja podjęcia danych działań. Zdaniem entuzjastów działania lawfare mają w szczególności za zadanie ograniczyć
niepotrzebne cierpienie, redukować akty przemocy oraz dostarczać
rozwiązań o maksymalnej efektywności przy minimalnych kosztach23.
Ch. J. Dunlap,   Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian
Values in 21st Conflicts dz. cyt. s. 2.
22
Ch.  J. Dunlap, Jr., Lawfare Today… and Tomorrow, “International Law and the
Changing Character of War” s. 315-325, red. nauk. Raul A. “Pete” Pedrozo & Daria
P. Wollschlaeger., 2011, US Naval War College International Law Studies, Vol. 87,
2011, s. 316.
23
Ibid.
21
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Takie ujęcie operacjonalizacji prawa stanowi zasadniczy argument za
stosowaniem lawfare, gdyż batalie prawne powinny być preferowane
nad rozlew krwi. Efekty lawfare i tradycyjnych działań zbrojnych
mogą być jednakowe, jednak „koszty i straty” są nieporównywalnie
mniejsze.
Ponadto należy dodać, iż lawfare było od zawsze używane w kontekście wojskowym oraz nie-prawniczym, jako sposób przedstawienia
i postrzegania prawa nie tylko, jako moralnego i legalnego praktycznie
nieosiągalnego imperatywu, ale jako efektywnego i pragmatycznego
narzędzia24. W szkoleniach skierowanych do kadry wojskowej lawfare
opiera się na pewnego typu uproszczeniu norm prawnych, mającym
na celu włączenie prawa do planowania operacyjnego i myślenia
strategicznego. Operacjonalizacja prawa służy podkreśleniu, iż prawo
nie stanowi jedynie systemu ograniczeń, lecz równocześnie może dać
te same efekty, co tradycyjne środki walki, a więc dostarczyć rozwiązań i instrumentów do pomyślnego zakończenia misji (effect-based
operations)25.
W końcu, powołując się na słowa P. Cartera, większość prawników
woli ustosunkować się do nawału wniosków, pozwów i innych pism
prawnych, niż do nadlatującego pocisku moździerzowego26

c) Lawfare ignorowane
W końcu należy odnieść się do stanowiska sceptyków, którzy nie krytykują podstaw moralnych lawfare, a samą zasadność posługiwania się
tym pojęciem. Bo czym tak naprawdę jest lawfare? Poza bardzo zwięzłą definicją równającą je ze środkiem walki, zwykłą bronią, w rzeczy
samej trudno jest uchwycić inne składowe definiens, które pozwoliłby
uściślić znaczenie i pogłębić rozumienie tego terminu. Paradoksalnie
gen. Dunlap broni stanowiska, wskazując, iż wypracowanie oficjalnej
definicji na aktualnym poziomie rozwoju lawfare mogłoby przynieść
skutek odwrotny do zamierzonego27. Jednak większość argumentów
Ibid, s. 317.
A. W. Batschelet, Effects-based operations: A New Operational Model? Usawc
Strategy Research Project, U.S. Army War College, 9 kwiecień 2002.
26
P. Carter, dz. cyt. s. 63.
27
Despite the widely differ-ing views of lawfare‘s meaning and connotations,
it would seem that casti-gating the concept is simply shooting-the-messenger of
a phenomenon that is not just here to stay, but is likely to continue to grow and
proliferate. Ch. J. Dunlap, Does Lawfare Need An Apologia?, dz. cyt., s. 141.
24
25
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przedstawianych przez zwolenników jak i przeciwników tej koncepcji
zdaje się być dość pozorowana i niedopracowana. Przede wszystkim
na pierwszy rzut oka, razi nieuchwytność lawfare, które wydaje się
być pojęciem nieprzeciętnie pojemnym i zróżnicowanym. Lektura
artykułów poruszających tę problematykę podsuwa nieśmiałą myśl, iż
w dzisiejszych konfliktach zbrojnych, jak i w geopolityce, jako lawfare
możemy zakwalifikować przysłowiowe wszystko i nic.
W celu zrozumienia zróżnicowania i nieprecyzyjności, poniższe
zestawienie prezentuje najczęściej przywoływane przykłady lawfare:
1. Wykupienie licencji wyłącznej przez rząd Stanów Zjednoczonych
na komercyjne zdjęcia satelitarne w przededniu operacji w Afganistanie w 2001. Działanie to wyeliminowało potrzebę użycia siły
zbrojnej w celu uniemożliwienia dostępu do tych danych przez siły
wroga28.
2. Wprowadzenie sankcji na zakup części oraz nowych samolotów bojowych podczas inwazji na Irak w 2003 r. spowodowało, że Irackie
Siły Powietrzne zostały odcięte na drodze prawnej, od możliwości
utrzymania ich podniebnej floty, co poskutkowało tym, iż żadna
z maszyn nie wystartowała w obliczu natarcia wojsk koalicji29.
3. Implementacja zintegrowanej wojskowo-cywilnej strategii przeciwpartyzanckiej (COIN) w Afganistanie i Iraku, zakładającej odbudowę państwa prawa poprzez wspieranie demokracji i praworządności
oraz umożliwienie władzom lokalnym przejęcia odpowiedzialności
za kraj, a w dłuższej perspektywie pokonanie sił partyzanckich przez
odizolowanie ich od społeczeństwa30.
4. Obietnica nagrody w wysokości 5 milionów dolarów, złożona przez
Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, dla osoby, która dostarczy informacje prowadzące do schwytania Hakimullah Mehsud,
samozwańczego przywódcy pakistańskich Talibów, wpisanych na
listę organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA31.
J. J. Lumpkin, Military Buy’s Exclusive Rights to Space Imaging’s Pictures of
Afghanistan War Zone, „SPACE.COM”, (październik 2001).
29
D. L. Haulman, What Happened to the Iraqi Air Force?, 2009 Air Force Historical
Agency 1, dostepne na: www.au.af.mil/au/aunews/archive/2010/0516/0516Articles/Haulman30514.pdf
30
K. Libront, Implementacja strategii przeciw partyzanckiej w Afganistanie, PISM
2010; M. Martins, Lawfare: So Are We Waging It?, “Lawfareglog.com” (2010),
dostępne na: www.lawfareblog.com/2010/11/lawfare-so-are-we-waging-it
31
P. J. Crowley, Designations of Tehrik-e Taliban Pakistan and Two Senior Leaders, U.S. Department of State Press Statement PRN: 2010/1186, wrzesień 2010.
28

48

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

5. W szeroko rozumianej wojnie z terroryzmem, stosowanie do osób
podejrzanych o terroryzm zarówno prawa humanitarnego, jak
i prawa krajowego, skutkujące m.in. stworzeniem pojęcia „nielegalni kombatanci”, czy też dopuszczeniem selektywnej eliminacji
(targeted killing)32.
6. Osłabianie i całkowite likwidowanie grup terrorystycznych poprzez
blokowanie ich źródeł finansowania (tzw. financial lawfare) połączone z użyciem tradycyjnych środków walki33.
7. Self-inflicted, „samobójcze” lawfare. Podwyższanie standardów
międzynarodowego prawa humanitarnego motywowane dobrymi
intencjami, jak w wypadku wprowadzenia restrykcyjnych zasad
użycia siły przez siły powietrzne NATO w 2007 roku, kiedy w razie
jakiekolwiek wątpliwości, co do obecności osób cywilnych w zasięgu
pola rażenia, atak był odwoływany. Niestety Talibowie wykorzystali
tę dyspozycję dla własnych celów, a mianowicie uznali to za zachętę
do krycia się za ludzkimi tarczami oraz otaczania swoich stanowisk
bojowych przez osoby cywilne34. Było to swego rodzaju lawfare stosowane przez Talibów, którzy dzięki drugorzędnym negatywnym
konsekwencjom rozkazu NATO, nie musieli używać tradycyjnej
broni, a jedynie bronili się poprzez użycie konstruktu prawnego
„zakazu strzelania” stworzonego przez opaczną dyspozycję NATO,
prawdopodobnie będącą owocem dyskusji w sztabie dowodzenia35.
8. Prowadzenie „czarnego PR-u” mającego na celu wywołanie spadku
poparcia ze strony opinii publicznej dla operacji przeprowadzanych
przez narodowe siły zbrojne, które w konsekwencji ma wywrzeć
presję i poskutkować podjęciem decyzji o wycofaniu wojsk.
9. Upolitycznianie dokumentów i analiz prawnych, jak np. Raport
Blackstone’a, mające na celu wadliwe uzasadnienie strategiczno-politycznych rozgrywek36.
Ch. J. Dunlap, Does Lawfare Need An Apologia?, dz. cyt., s. 125.
O. F. Kittrie, New Sanctions for a New Century: Treasury’s Innovative use of
Financial Sanctions, „University of Pensylwania Journal International Law” 2009,
s. 789–822.
34
We need to weigh the effects and the proportionality of every action. If there is
the likelihood of even one civilian casualty, we will not strike, not even if we think
Osama bin Laden is down there, cytując Generała Richard Blanchette, głównego
rzecznika sił NATO, P. Constable, NATO Hopes to Undercut Taliban With ‘Surge’
of Projects, “Washington Post”, 27 wrzesień 2008.
35
Ch. J. Dunlap, Does Lawfare Need An Apologia?, dz. cyt., s. 136.
36
Human Rights Council, Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab
Territo-ries, Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Con32
33
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10. Zorganizowane i intensywne składanie pozwów, na podstawie zasady jurysdykcji uniwersalnej, w celu spowolnienia lub blokowania
działań osób wezwanych przed oblicze sądu, a także stworzenie
wrażenia, iż „złoczyńcy” są tak naprawdę ofiarami37.
11. Systematyczne łamanie zasad prowadzenia działań zbrojnych
poprzez dogłębne badanie długoterminowych efektów danego
zagrania, z uwzględnieniem zgodnego z prawem działania sił zbrojnych, w celu wykorzystania przestrzegania prawa humanitarnego,
szczególnie zasady wzajemności w asymetrycznych konfliktach
zbrojnych, a zatem wykorzystanie operacyjnych słabości spowodowanych ograniczeniami prawnymi38.
Czy lawfare to rzeczywiście coś nowego, czy może określa się nim
wszelkie strategie, w tym stosowanie sankcji prawno-ekonomicznych
i działań sabotażowych znanych klasycznemu prawu międzynarodowemu? Wydaje się, iż, mimo, że aktualnie lawfare wpisuje się szczególnie w kontekst międzynarodowego prawa humanitarnego, jest ono
koncepcją dotyczącą metody posługiwania się prawem, a zatem operującą na metapoziomie i jak najbardziej może znaleźć zastosowanie
w dowolnej gałęzi prawa krajowego.

Zgodność lawfare jako środka i metody walki
z podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa
humanitarnego.
Ze względu na ograniczoną objętość niniejszej publikacji, na
koniec kompleksowo przyjrzymy się jak lawfare zdefiniowane, jako
nowa broń lub metoda prowadzenia działań zbrojnych, zgodnie
z wymogiem art. 36 PD I39, ma się do wybranych zasad międzyflict 30, U.N. Doc. A/HRC/12/48 (Sept. 15, 2009), Ethan Bronner, Israel Poised
to Challenge a UN Report on Gaza, N.Y. TIMES, Jan. 23, 2010, www.nytimes.
com/2010/01/24/world/middleeast/24goldstone.html, zobacz także: M. Sterio,  
The Gaza Strip: Israel, Its Foreign Policy, And The Goldstone Report, „43 Case
Western Reserve Journal of International Law” 2010, 457-471.
37
D. B. Rivkin i L. Casey, Lawfare, “Wall Street Journal”, 23 luty 2007.
38
K. Anderson‘S L., Of War And Just War Theory Blog (5 maj 2008), dostępne
na: www.kennethandersonlawofwar.blogspot.com/2008/05/as-illegal-behavioral-counters-to.html
39
Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12.08.1949 r., dotyczący ochrony
ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, art. 36 zobowiązuje państwa pro-
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narodowego prawa humanitarnego, czyli zasady humanitaryzmu
i rozróżniania.

a) Prawo jako środek walki
Zakaz powodowania niepotrzebnego cierpienia i nadmiernego
okrucieństwa ma swoje źródło w prawie haskim40 oraz genewskim41.
Wynika z niego, iż wybór środków walki mających na celu osłabienie
sił nieprzyjaciela nie jest nieograniczony, a w żadnym wypadku nie
można dopuścić środków nastawionych na powodowanie niepotrzebnego cierpienia42.
W świetle klauzuli Martensa należy zastanowić się czy mimo, iż
lawfare nie jest zabronione z pozytywnoprawnego punktu widzenia,
posługiwanie się prawem, jako bronią spełnia wymagania społecznego sumienia i zasad ludzkości. Zdecydowanie można stwierdzić, iż
lawfare opierając się na niebojowych sposobach zdobywania przewagi
taktycznej i strategicznej, nie stanowi ataków powodujących straty
i szkody cywilne, a zatem spełnia przesłankę humanizacji działań
wojennych (w tym wypadku, już nie zbrojnych). Ponadto, bazując na
przywołanych wyżej przykładach można stwierdzić, iż działania lawfare
są opracowywane z poszanowaniem zasady rozróżniania43. Co więcej,
służą izolacji i ochronie osób cywilnych poprzez kanalizowanie działań
w kierunku ataków o charakterze prawnym, administracyjnym czy
politycznym skierowanych na organizacje terrorystyczne lub szeroko
rozumianą strukturę aparatu polityczno-decyzyjnego państwa.
wadzące badania, prace rozwojowe nad nowymi rodzajami broni lub nabywające i
wprowadzające nową broń, nowe środki lub metody prowadzenia wojny, do ustalenia, czy zastosowanie tych środków lub metod jest zgodne z przepisami prawa
międzynarodowego.
40
Art. 22 Regulaminu haskiego z 1907 r. – „strony wojujące nie mają nieograniczonego prawa wyboru środków szkodzenia nieprzyjacielowi”
41
Art. 35 PD I z 1977 r - „1) . W każdym konflikcie zbrojnym prawo stron konfliktu
do doboru metod i środków prowadzenia wojny nie jest nieograniczone. 2). Zabronione jest stosowanie broni, pocisków i materiałów, a także metod prowadzenia
wojny, które mogą powodować niepotrzebne cierpienia”.
42
Klauzula Martensa zamieszczona w preambule IV konwencji haskiej z 1907 roku.
43
Art. 52 ust. 2 PD I z 1977 r. – „Ataki powinny być ściśle ograniczone do celów
wojskowych. Co się tyczy dóbr, celami wojskowymi są tylko takie, które z powodu
swej natury, swego rozmieszczenia, swego przeznaczenia lub wykorzystania wnoszą
istotny wkład do działalności wojskowej i których całkowite lub częściowe zniszczenie, zajęcie lub zneutralizowanie daje określoną korzyść w danej sytuacji”.
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b) Lawfare jako metoda walki.
Mimo posługiwania się prawem, jako bronią, o wiele ciekawszym
aspektem wydaje się analiza lawfare w kontekście metod walki. W takim wypadku prawo stanowi środek walki, a lawfare określa zbiór
metod jego wykorzystania. Na pierwszy rzut okaz wydaje się, iż metody
lawfare mogą zostać zakwalifikowane w wieloraki sposób, m.in. jako
podstępy i fortele wojenne czy specyficzna forma sabotażu.
Prawo humanitarne ogranicza wybór metod prowadzenia walki,
podkreślając szczególną rolę wykorzystania dobrej wiary podczas
opracowywania sposobów oszukania przeciwnika. Zatem działania
mające na celu wprowadzenie przeciwnika w błąd poprzez zagrania
strategiczne i taktyczne, fortele i podstępy wojenne są dozwolone,
o ile nie stanowią one aktów wiarołomstwa44. Dość delikatną sprawą
w przypadku lawfare jest odwoływanie się do dobrej wiary przeciwnika w odniesieniu do ochrony przewidzianej przez prawo w wypadku wykorzystywania słabości przeciwnika wynikających właśnie
z przestrzegania prawa. Czy działanie wymierzone w wojsko posłuszne prawu w przypadku, gdy druga strona konfliktu asymetrycznego
de facto ignoruje zasady międzynarodowego prawa humanitarnego
można uznać za wiarołomstwo? Czy działania poza sferą konfliktu
zbrojnego, ale wymierzone w osiągnięcie przewagi w takim konflikcie
można w ogóle analizować przez pryzmat międzynarodowego prawa
humanitarnego? Czy lawfare rzeczywiście stanowi nową metodę walki? Odpowiedzi na te pytania wciąż próżno szukać przy dzisiejszym
stanie wiedzy i budzących wiele emocji polemikach na temat lawfare.

3. Wnioski
Podsumowując wypada odnotować, iż lawfare mimo wielu kontrowersji, składa się na nowe zjawisko i według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie rozwijane przez strony, którym przynosi największe
korzyści. Równolegle, przeciwnicy będą kontynuować lobby na rzecz
uznania działań obwołanych lawfare za manipulowanie prawem. NieArt. 37  PD I z 1977 r., „działania, których celem jest wprowadzenie przeciwnika
w błąd lub skłonienie do postępowania nieostrożnego, które jednak nie naruszają
żadnego przepisu prawa międzynarodowego, mającego zastosowanie w konfliktach
zbrojnych, i które nie są wiarołomne, ponieważ nie odwołują się do dobrej wiary
przeciwnika w odniesieniu do ochrony przewidzianej przez prawo”
44
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mniej jednak twierdzenie, iż wykorzystywanie praw podmiotowych
w celach niezabronionych prawem, a wręcz prawnie uzasadnionych,
jednak sprzecznych z interesami pewnych stron, nie stanowi jedynie
nieodłącznej słabości międzynarodowego systemu prawa, ale jest
dość karkołomnym zadaniem oraz wątpliwą argumentacją. Mimo
dyskusyjnego konstruktu prawnego lawfare należy zauważyć, iż ma
on niesłychane znaczenie w praktyce, stanowiąc błyskotliwą składową
strategii politycznych.
Ponadto, jeśli dorzuci się do tego wkład lawfare w humanitaryzację
działań zbrojnych, poprzez unikanie użycia siły zbrojnej, to ta coraz
bardziej popularna strategia sprawi, iż niewątpliwie obydwie strony
staną się w pewnym sensie jej beneficjentami, poprzez obustronną
minimalizację kosztów i strat. Niewykluczone, że nie zlikwiduje to
całkowicie konfliktów międzyludzkich, ale okazjonalnie zminimalizuje niepotrzebne ludzkie cierpienie poprzez przeniesienie pola walki
z terenu, do bitew toczonych na sali sądowej.
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Marta Szuniewicz

MIEJSCE I ROLA ZWYCZAJU
W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE
HUMANITARNYM KONFLIKTÓW
ZBROJNYCH
CUSTOM IN THE INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW OF ARMED CONFLICTS
Summary
In the era of written law and proliferation of treaties in public international
law a custom seems to be of less importance. The aim of this paper is to determine
the meaning of customary humanitarian law in the context of modern armed
conflicts, and to indicate to what extent it can be useful for the States and
international courts. For this purpose, a custom and its elements (States’ practice
and opinio iuris) are examined, as well as difficulties and controversies respecting
a concept of traditional custom are presented. In the light of uncertainty in
regard to the scope and content of customary law of armed conflicts, the ICRC
launched an initiative to prepare the Study on Customary International
Humanitarian Law in order to facilitate its implementation, observance
and enforcement. Customary law becomes of paramount importance in noninternational armed conflicts, where it not only comes in handy, but can be even
perceived as a remedy for scarcity of treaty provisions, which are, moreover,
limited in the scope of regulation and conditions of their application to acts of
internal violence. Customary international humanitarian law has proved to be
useful in jurisdictional activities of international criminal tribunals. Therefore,
the beginning of the 21st century has not brought an end to customary law, but
far from it, it has triggered the safety net of its potential. Simultaneously, the
role of the international courts has significantly increased, leading to taking
over a function of law creation. As a result, for a process of reconstruction of
customary law the term of ‘an art’ seems to be more adequate.
key words: international custom, States’ practice, opinio iuris, international
criminal tribunals, ICRC, Study on Customary International Humanitarian Law
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Wstęp
W dobie wszechogarniającej pozytywizacji oraz prymatu prawa
pisanego i proliferacji traktatów międzynarodowych w prawie międzynarodowym publicznym, w tym międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych zwyczaj zdaje się odgrywać coraz
mniejszą rolę. A wobec zarzutu, że jako zbyt sztywny i statyczny nie
jest w stanie korespondować z nieustanną ewolucją prawa międzynarodowego, w konsekwencji można określić go mianem reliktowego
źródła prawa międzynarodowego1. W niniejszym artykule podjęta
zostanie próba określenia znaczenia zwyczajowego prawa humanitarnego w kontekście współczesnych konfliktów zbrojnych oraz wykazania stopnia przydatności i praktycznego wykorzystania zwyczajów
międzynarodowych przez państwa i trybunały międzynarodowe. Dla
dokonania powyższych ustaleń niezbędnym będzie przedstawienie
zwyczaju jako źródła prawa międzynarodowego, dookreślenie jego
elementów składowych oraz przedstawienie trudności i kontrowersji
wynikających z tradycyjnej koncepcji zwyczaju międzynarodowego.

Zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego
publicznego
Zwyczaj stanowi wiążące źródło prawa międzynarodowego. Pewne
zamieszanie na płaszczyźnie definicyjnej wprowadziło sformułowanie
artykułu 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości2
(MTS), zawierające frazę „zwyczaj międzynarodowy jako dowód powszechnej praktyki uznanej za prawo”. Powyższe zdanie prezentuje
bowiem odwrócenie relacji między zwyczajem a praktyką.
Zgodnie z ugruntowanym poglądem, dla powstania zwyczajowej
normy prawa międzynarodowego niezbędne są dwa elementy: 1) element obiektywny, tj. praktyka (usus) oraz 2) element subiektywny, tj.
przekonanie, że powyższe postępowanie jest obowiązującym prawem
(opinio iuris sive necessitatis). Dwuczłonowa definicja kładzie nacisk
na instytucję zgody państw na wytworzenie się zwyczaju i to zarówno
Por. np. W. Friedmann, The Changing Structure of International Law, Nowy
Jork 1964, s. 121 i n.; I. De Lupis, The Concept of International Law, Aldershot 1987,
s. 112 i n.
2
Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (San Francisco,
26.06.1945 r.); tekst polski w: Dz.U. z 1947 r. nr 23, poz. 90.
1
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w warstwie faktycznej (w postaci stałego i jednolitego postępowania
w odpowiedni sposób), jak i intelektualnej (tj. przekonanie o konieczności takiego postępowania). W tym kierunku wypowiedział się już
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM) w wyroku
w sprawie statku „Lotus” z 1927 roku3, podkreślając, że normy prawa
wiążącego państwa wywodzą się z woli tych ostatnich. W klasycznym
ujęciu definicję zwyczaju przedstawił MTS w wyroku w sprawie delimitacji szelfu Morza Północnego z 1969 roku, wskazując, że „(…)
zachowania państw nie tylko muszą składać się na ustabilizowaną
praktykę, ale również muszą być wykonywane w taki sposób, aby
świadczyć o przekonaniu uczestniczących w praktyce państw, że
praktyka ta jest wymuszona przez normę prawną zobowiązującą do
takiego zachowania (…). Państwa (…) muszą więc czuć, że wykonują
zobowiązania prawne”4.
Oznacza to, że nie jest możliwe oparcie się wyłącznie o praktykę
państw przy identyfikacji danej reguły postępowania jako normy
zwyczajowej, ponieważ konieczne jest również wykazanie, że przestrzeganie danej reguły jest podyktowane przez przekonanie, że takie zachowanie jest wiążące as a matter of law5. A z drugiej strony,
zgodność państw co do zakresu i treści normy uznawanej przez nich
za zwyczajową jest niewystarczająca, niezbędne będzie wykazanie
praktyki potwierdzającej normę objętą opinio iuris6.
Powszechne obowiązywanie zwyczajowych norm prawa międzynarodowego potwierdził artykuł 5 konwencji wiedeńskiej o sukcesji
państw w odniesieniu do traktatów z 22.08.1978 r., wskazując, że
w odniesieniu do państw nowo powstałych nie obowiązuje zasada
tabula rasa z artykułu 16 konwencji. Tym samym każdy nowy
uczestnik społeczności międzynarodowej ma obowiązek pełnego
poszanowania norm prawa międzynarodowego o charakterze zwyczajowym. W tym samym duchu wypowiedział się MTS w wyroku
w sprawie militarnych i pozamilitarnych działań w i przeciwko Nikaragui z 1986 roku7.
Wyrok STSM z 7.09.1927 r. w sprawie „Lotus” (Francja v. Turcja), PCIJ 1927,
seria A, nr 10.
4
Wyrok MTS z 20.02.1969 r. w sprawie szelfu kontynentalnego Morza Północnego
(RFN v. Holandia i RFN v. Dania), ICJ Reports 1969, § 77.
5
J. O’Brien, International Law, London-Sydney 2001, s. 73.
6
Wyrok MTS w sprawie militarnej i pozamilitarnej działalności w i przeciwko
Nikaragui (Nikaragua v. USA), ICJ Reports 1986, § 184.
7
Zob. § 195 i 292 wyroku.
3
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Podstawowe znaczenie w kontekście norm zwyczajowych mają trudności w zakresie ich identyfikacji i rekonstrukcji. Największy problem
stanowi ustalenie, czy i w jakim zakresie dana norma postępowania
ma charakter zwyczaju międzynarodowego. W kontekście badania
przejawów praktyki szczególnych trudności nastręczają przypadki
zaniechań ze strony państw. Rodzą one bowiem pytania, czy brak
działania można rozpatrywać w kategoriach przyzwolenia na kreację
zwyczaju. Należałoby uznać, że powyższa konkluzja byłaby możliwa
tylko w razie pełnej świadomości danego członka społeczności międzynarodowej, co do treści kształtującego się zwyczaju oraz skutku
prawnego własnego zaniechania8. Z uwagi na skomplikowany proces
identyfikacji i rekonstrukcji norm prawa zwyczajowego w literaturze
przedmiotu wskazuje się, że zadanie ustalenia zwyczajowego prawa
międzynarodowego w większym stopniu jest sztuką, niż metodą naukową (ang. an art)9.
Na tle aspektu temporalnego źródłem problemów jest brak wyraźnie określonych limitów w odniesieniu do okresu występowania
stałej praktyki w danym zakresie wystarczającego do kreacji normy
zwyczajowej. Z uwagi na wzrost liczby podmiotów i intensyfikację ich
działań na arenie międzynarodowej, coraz krótsze okresy praktyki
należy uznać za wystarczające do dokonania klasyfikacji danej normy
postępowania w kategoriach normy zwyczajowej. Co więcej, nie obce
są przypadki, kiedy wystarczający okazał się jeden kazus, któremu
towarzyszyło powszechne uznanie10.
W oparciu o czynnik przestrzenny dają się z kolei wyróżniać normy powszechne, regionalne (partykularne) i bilateralne. W wyroku
Zob. M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, (tłum.) A. Kułak, A. Misztal, P. Nowak,
Książka i Wiedza, Warszawa 2000, s. 72-73. STSM  w wyroku w sprawie „Lotus”
stwierdził, że powstrzymanie się od działania tylko wówczas może prowadzić do
uznania zwyczaju, jeżeli takie powstrzymanie opiera się na świadomym obowiązku,
ale powyższe stwierdzenie spotkało się z szeroką krytyką.
9
M. W. Janis, An Introduction to International Law, Little, Brown 1993, s. 44;
cytowane za: M. I. G. Corey, The Fine Line Between Policy and Custom: Prosecutor
v. Tadić and the Customary International Law of Internal Armed Conflict, „Military
Law Review” 2000, vol. 166, s. 153.
10
Por. Nota ministra spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa zarzucająca
Francji grabież dzieł sztuki z 1815 roku czy wysłanie przez ZSRR w 1957 roku sztucznego satelity Ziemi w przestrzeń pozaziemską. Tym samym od lat pięćdziesiątych
ubiegłego stulecia funkcjonuje pogląd, w myśl którego prawo zwyczajowe może
powstać opierając się na praktyce jednorazowej (tzw. „przyspieszony” tryb tworzenia
norm zwyczajowych).
8
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w sprawie Victora Haya de la Torre z 1950 roku11 MTS uznał możliwość
istnienia regionalnej normy zwyczajowej. Tym niemniej, zdaniem
sędziów, wykazanie jej istnienia wymaga przeprowadzenia skrupulatnego dowodu w zakresie wyraźnie deklarowanej zgody każdego
z państw na skuteczność wobec siebie, z uwagi na fakt, że zgody tej
nie można – przy braku wyraźnej praktyki – domniemywać.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że dla ukształtowania
się zwyczajowej normy prawa międzynarodowego nie jest konieczna
wielokrotna powtarzalność praktyki ani czas, w jakim praktyka jest
wykonywana.
Zgodnie z powszechnie przyjętą doktryną, dla uznania za spełniającą wymogi zwyczaju praktyka powinna być spójna, stała (regularna)
i jednolita12. Odnosząc się do powyższego elementu, MTS podkreśla,
że praktyka państw musi być „stała i jednolita”, tzn. „mieć zarówno
szerokie zastosowanie, jak i być faktycznie jednolita w rozumieniu
powoływanego przepisu”13. W wyroku w sprawie przewozów lotniczych
z 1965 roku MTS podkreślił, że „jedynie stała praktyka, efektywnie
i niezmiennie wykonywana może generować regułę międzynarodowego prawa zwyczajowego”14.
W odniesieniu do wymogu „powszechności” praktyki kreującej zwyczaj międzynarodowy należy podkreślić, że nie wypracowano jednolitej formuły co do kręgu państw, których praktyka będzie decydująca
w przedmiocie wykształtowania się zwyczaju międzynarodowego. Tym
niemniej powinien być on istotny w wymiarze ilościowym (znacząca
liczba państw) oraz jakościowym (w praktyce powinny uczestniczyć
państwa obiektywnie zainteresowane daną dziedziną). Jak bowiem
podkreśla M.N. Shaw, „bez współdziałania państw najbardziej zainteresowanych nie stanie się ona normą prawa zwyczajowego”15.
Wyrok MTS z 20.11.1950 r. w sprawie azylu (Kolumbia v. Peru), ICJ Reports 1950.
Wielokrotnie ponawiane w wyrokach STSM [np. wyrok z 17.08.1923 r. w sprawie
statku Wimbledon (Zjednoczone Królestwo i inni v. Niemcy), PCIJ 1923, ser. A,
nr 1, s. 25] i MTS [np. wyrok z 12.04.1960 r. w sprawie przejścia przez terytorium
indyjskie (Indie v. Portugalia), ICJ Reports 1986, s. 98].
13
Por. np. wyroki w sprawie azylu (1950) i w sprawie szelfu kontynentalnego na
Morzu Północnym (1969).
14
Wyrok MTS z 17.07.1965 r. w sprawie Stany Zjednoczone v. Włochy, RIAA vol.
XVI, s. 75 i n.
15
M. N. Shaw, dz. cyt., s. 72. Szerzej nt. statusu państwa „szczególnie zainteresowanego” zob. J.-M. Henckaerts, Study on Customary International Humanitarian
Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed
Conflict, „International Review of the Red Cross” 2005, vol. 87, no. 857, s. 180-181.
11

12
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Co więcej, nie ulega żadnej wątpliwości, iż pomimo formalnej równości
państw, większe znaczenie mają opinie silniejszych podmiotów prawa
międzynarodowego. Tym samym „czas trwania oraz uniwersalność
danej praktyki mogą ustąpić miejsca relatywnemu znaczeniu państw
dążących do utworzenia nowej normy zwyczajowej (…). Uniwersalność
nie jest warunkiem koniecznym, ale pewna korelacja z siłą – tak. Zachowany musi być pewien stopień kontynuacji praktyki (…)”16.
Prawo przewidziało jednak możliwość sprzeciwienia się przez państwo wykształtowaniu się w praktyce określonej normy postępowania.
Służy temu instytucja protestu (koncepcja persistent objector) mająca
na celu „zatrzymanie procesu legitymizacji”17 danego postępowania
i kreacji w drodze praktyki normy zwyczajowej. Może ona mieć szczególne znaczenie w przypadku liczących się uczestników społeczności
międzynarodowej. Państwa silne zwykle są w stanie przeciwstawić się
zastosowaniu w stosunku do nich tych norm zwyczajowych, które uważają za niekorzystne18. Skutkiem instytucji tzw. „persistent objector”
jest wyłączenie państwa protestującego przeciwko powstaniu normy
zwyczajowej spod jej obowiązywania względem niego19 i w sposób
oczywisty nie dotyczy norm już wykształconych20.
Szereg problemów pojawia się na tle oceny praktyki państw dla
ustalenia, czy jest ona wystarczającą dla wykreowania normy zwyczajowego prawa międzynarodowego. Ocena praktyki państw jest
konieczna w celu sprawdzenia, czy jest ona na tyle „spójna”, aby mogła
doprowadzić do powstania normy zwyczajowej21. Dla stwierdzenia,
M. N. Shaw, dz. cyt., s. 72.
I. C. MacGibbon, Customary International Law and Acquiescence, „British
Yearbook of International Law” 1957, vol. 33, s. 131; przytoczony za: M.N. Shaw,
dz. cyt., s. 77.
18
W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia
systemowe, Warszawa 2004, s. 72.
19
Pomimo zaakceptowania powyższego skutku przez MTS w wyroku w sprawie
łowisk norweskich [wyrok z 18.12.1951 r. w sporze o łowiska norweskie (Zjednoczone Królestwo v. Norwegia), ICJ 1951, s. 131], nie został on jednak powtórzony
w żadnym późniejszym wyroku; zob. W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 73.
20
Por. np. S. Benesch, G. McGrory, C. Rodriguez, R. Sloane, Customary Law and
Antipersonnel Landmines: Emergence of a New Customary Norm, dostępny na:
www.the-monitor.org/index.php/ publications/display?url=lm/1999/appendices/
custom_law.html
21
Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczących konfliktu
zbrojnego”, tłum. M. Sajkowski, Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego
Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK, Warszawa 2006, s. 10.
16
17
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że dana norma ma charakter zwyczaju międzynarodowego, praktyka
państw musi być co do zasady jednolita, rozległa i reprezentatywna22.
Odstępstwa od praktyki nie stanowią przeszkody dla powstania normy
międzynarodowego prawa zwyczajowego, jak długo tych odstępstw
wyrzeka się rząd państwa zainteresowanego lub też potępiają je inne
państwa23. Praktyka nie musi być uniwersalna, wystarczy, że będzie
„powszechna” (ang. general practice)24, przy czym istotne jest nie
tyle, ile dokładnie państw bierze udział w powstaniu danej praktyki,
ale które państwa uczestniczą w tym procesie25. Jak już wspomniano,
proces kreowania zwyczaju powinien obejmować zwłaszcza „państwa
szczególnie zainteresowane”26. W konsekwencji Stowarzyszenie Prawa
Międzynarodowego (ILA) uważa, że w sytuacji, gdy państwa „szczególnie zainteresowane” nie akceptują danej praktyki, nie może dojść
do wykształcenia normy międzynarodowego prawa zwyczajowego27.
Jeszcze większe komplikacje pojawiają się przy rekonstrukcji elementu opinio iuris. Dotyczy on bowiem „przekonania”, „stanu świadomości”, „poczucia”, a to – z uwagi na wymiar subiektywny – trudne jest
do właściwego zidentyfikowania i interpretacji. Badanie opinio iuris
rodzi wiele trudności, albowiem postępowanie państw nie jest równoznaczne z tym, że było ono motywowane przekonaniem prawnym
o konieczności danego postępowania28. Co więcej, temu elementowi
przypisuje się zarówno funkcję konstytutywną (zgoda na powstanie
zwyczaju), jak i deklaratywną (potwierdzenie istnienia normy zwyczajowej). Z uwagi na fakt, że materialną podstawą obowiązywania prawa
międzynarodowego jest wola państw, można przyjąć, że zwyczajowe
normy prawa międzynarodowego obowiązują państwo na podstawie
jego woli wyrażonej w sposób domniemany lub per facta concludentia
w drodze podjęcia takiej praktyki albo z uwagi na brak protestu, gdy
inne państwa postępują w dany sposób29. Istota opinio iuris sprowaWyrok w sprawie szelfu kontynentalnego Morza Północnego, § 74.
Wyrok MTS w sprawie Nikaragua v. USA, § 186.
24
International Law Association, Final Report of the Committee on the Formation
of Customary (General) International Law, London 2000 [dalej jako: ILA Report
(2000)], zasada 14, s. 734.
25
Tamże, s. 736-737, komentarz par. (d) i (e) do zasady 14.
26
Wyrok w sprawie szelfu kontynentalnego Morza Północnego, § 74. Szerzej nt.
por. W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 83.
27
ILA Report (2000), s. 737, komentarz (e) do zasady 14.
28
Argumentacja przedstawiona przez STSM w sprawie statku „Lotus”.
29
Wyrok w sporze o łowiska norweskie, s. 138-139.
22
23
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dza się zatem do stwierdzenia, że państwa zachowują się w określony
sposób, ponieważ są przekonane, że są do tego zobowiązane i nie jest
to przykład obyczaju, moralności czy kurtuazji międzynarodowej.
Podsumowując, za tworzeniem zwyczaju przemawia nie tylko zgodne
postępowanie państw, ale również brak protestu ze strony państw
zainteresowanych i przyzwolenie innych.
Szczególnie trudnym jest ustalenie, kiedy praktyka przekształca
się w normę prawną. Według przedstawicieli doktryny rozstrzygające
znaczenie należy przypisać oficjalnym oświadczeniom państw, pozostawiając na marginesie kwestię ich faktycznej realizacji30. Zgodnie
z szeroko rozpowszechnionym w piśmiennictwie poglądem, jeśli
nie można znaleźć dowodów w postaci jednoznacznych deklaracji
poszczególnych państw uznających obowiązywanie normy zwyczajowej, istnienie opinio iuris można przyjąć na podstawie jednolitej
i konsekwentnej praktyki państw31. Coraz częściej ostatnio podkreśla
się, że „w rzeczywistości rozdzielenie obu elementów [usus i opinio
iuris – przyp. M. Sz.] jest często trudne lub wręcz niemożliwe”32. Oba
elementy wzajemnie wspierają się dowodowo i wykazują zależność
funkcyjną, zgodnie z którą im większa praktyka państw tym mniejsze
opinio iuris jest potrzebne dla rekonstrukcji zwyczaju międzynarodowego i odwrotnie33.
Mając powyższe na uwadze, coraz częściej w literaturze mówi się
o koncepcji tzw. modern custom, akcentującej w większym stopniu
opinio iuris (w rozumieniu oświadczeń rządowych i organów międzynarodowych), niż praktyki państw34. Charakteryzuje się ona teleologicznym podejściem, gdzie niektóre przykłady praktyki państw
są używane do uzasadnienia wybranej formy w większym stopniu niż
dla tradycyjnego wyprowadzenia normy z praktyki państw35. PowyżWyrok MTS z 25.07.1974 r. w sprawie łowisk islandzkich (Zjednoczone Królestwo
v. Islandia i RFN v. Islandia), ICJ Reports 1974, s. 56-58.
31
W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 70.
32
Zob. np. ILA Report (2000), s. 718, par. 10 (c).
33
Por. dalsze uwagi przedstawione w części poświęconej czerwonokrzyskiemu
Studium zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego.
34
Por. np. B. Simma. P. Alston, The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus
Cogens, and General Principles, „Australian Yearbook of International Law” 19881989, s. 82.
35
A. E. Roberts, Traditional and Modern Approaches to Customary International
Law: A Reconciliation, „American Journal of International Law” 2001, vol. 95,
s. 765.
30
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sza koncepcja pojawiła się w odpowiedzi na „bolączki” towarzyszące
procesowi kształtowania i identyfikacji zwyczaju w rozumieniu tradycyjnym, odznaczającego się brakiem jasnych i wyraźnych wskazań
co do rozmiaru, czasookresu, częstotliwości i powtarzalności praktyki
państw wymaganej do wykreowania zwyczaju międzynarodowego36.
Wymóg powtarzalności praktyki uznano za zbyt powolne i statyczne
dla podążania za szybkim rozwojem prawa międzynarodowego37,
zwłaszcza z perspektywy praktycznej niemożliwości dokonania analizy
praktyki blisko 200 państw38. Jako przykład współczesnego zwyczaju
i szybkiej jego kreacji podaje się w literaturze zwyczaj neutralności
kanałów międzynarodowych stwierdzony w Wimbledon case39, który
został wyprowadzony z zaledwie dwóch traktatów międzynarodowych
dotyczących Kanału Sueskiego i Kanału Panamskiego. Ponadto, w zestawieniu ze znacznym zróżnicowaniem rzeczywistej władzy i rangi
państw40, wyprowadzenie zwyczajów głównie z traktatów i deklaracji
a nie z praktyki państw jawi się jako bardziej demokratyczne, bo obejmuje w praktyce wszystkie państwa41.
Z drugiej jednak strony, jak podkreślają A. Wyrozumska i W. Czapliński, w ostatnim okresie można zaobserwować „tendencję do przesunięcia oceny istnienia opinio iuris z państw dokujących pewnych
czynności na ocenę tych działań przez organy stosujące prawo (sądy
międzynarodowe)”42. W wielu orzeczeniach te ostatnie wskazywały na
uznanie przez poszczególne państwa zwyczajowego charakteru określonej praktyki. Czasami wręcz zanika różnica między rolą sędziego
międzynarodowego, jako organu stosującego prawo międzynarodowe
a funkcją tworzenia prawa.

Tamże, s. 767.
D. Fidler, Challenging the Classical Concept of Custom, „German Yearbook of
International Law” 1996, s. 216.
38
J. I. Charney, Universal International Law, „American Journal of International
Law” 1993, vol. 87, s. 537; D. Fidler, dz. cyt., s. 203 i 217.
39
S. S. Wimbledon, wyrok STSM z 17.08.1923 r., PCIJ 1923, seria A, nr 1, s. 25.
Por. też H. Chodosh, Neither Treaty nor Custom: The Emergence of Declarative
International Law, „Texas Journal of International Law” 1991, vol. 26, s. 102, przyp.
69.
40
Por. J. Tasioulas, In Defence of Relative Normativity: Communitarian Values
and the Nicaragua Case, „Oxford Journal of Legal Studies” 1996, vol. 16, s. 123.
41
A. E. Roberts, dz. cyt., s. 768.
42
W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 68.
36
37
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Zwyczajowe prawo międzynarodowe konfliktów
zbrojnych
Do połowy XIX wieku zwyczaj międzynarodowy był jedynym
źródłem międzynarodowego prawa humanitarnego. Na treść norm
zwyczajowych wpływały liczne czynniki: konieczność rozwiązywania
rożnych sytuacji powstających w czasie działań zbrojnych, postawa
władców poszczególnych państw, religie, a nawet doktryny filozoficzne.
Już w starożytności zawierano rozejmy, nie atakowano miejsc kultu
religijnego i kapłanów oraz przyznawano nietykalność parlamentariuszom. W średniowiecznej Europie wiele zwyczajów wojennych
powstało pod wpływem chrześcijaństwa, a kodeks rycerski wymagał
wielkoduszności wobec zwyciężonych i bezbronnych nieprzyjaciół.
W okresie Oświecenia pojawiły się głosy w przedmiocie konieczności
skodyfikowania prawa wojny43.
Stan rozwoju zwyczajowego prawa wojny w połowie XIX wieku odzwierciedla „Instrukcja dla dowódców sił zbrojnych Stanów
Zjednoczonych” z czasów wojny secesyjnej (tzw. Kodeks Liebera)44.
Jakkolwiek była ona wewnętrznym aktem prawnym Stanów Zjednoczonych i obowiązywała tylko siły zbrojne tego państwa, wywarła
poważny wpływ na późniejszą kodyfikację międzynarodowego prawa
humanitarnego. Ostatecznie Konwencja o polepszeniu losu rannych
żołnierzy w armiach czynnych z 22.08.1864 roku otworzyła nową erę
w dziedzinie kodyfikacji prawa humanitarnego45.
Spisanie zasad prowadzenia działań zbrojnych oraz nakazu
ochrony osób wyłączonych z walki i wybranych obiektów miało zapewnić pewność i wzrost przestrzegania podstawowych wymogów
Np. Hugo Grocjusz w „Trzech księgach o prawie wojny i pokoju” w 1625 roku oraz
Jan Jakub Rousseau w „Umowie społecznej” w 1762 roku. Ten ostatni wyraził słynny
pogląd, w myśl którego „wojna nie jest stosunkiem między pojedynczymi ludźmi,
lecz między państwami”, a „jednostki stają się nieprzyjaciółmi tylko przypadkowo,
nie jako ludzie, i nawet nie jako obywatele, lecz wyłącznie jako żołnierze”.
44
Instrukcja dla Dowódców Armii Stanów Zjednoczonych w Polu. Zarządzenie
nr 100 Prezydenta Lincolna (24.04.1863 r.); tekst w: The Laws of Armed Conflicts.
A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents, (eds.) D. Schindler,
J. Toman, Leiden-Geneva 1973, s. 3 i n.
45
Teksty polskie traktatów międzynarodowych z zakresu międzynarodowego prawa
humanitarnego zostały opublikowane w: M. Flemming, Międzynarodowe Prawo
Humanitarne Konfliktów Zbrojnych. Zbiór dokumentów, (uzupełn. i red. M. Gąska,
E. Mikos-Skuza), MON, Warszawa 2003.
43
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humanitaryzmu w toczących się konfliktach zbrojnych. W ramach
szerokiej kodyfikacji w 18.10.1907 roku przyjęto IV Konwencję haską
wraz ze stanowiącym jej załącznik Regulaminem dotyczącym praw
i zwyczajów wojny. Zdawano sobie jednak w pełni sprawę z tego,
że prawa i zwyczaje zawarte w Regulaminie haskim nie są w stanie
przewidzieć wszystkich sytuacji, które mogą wyniknąć w czasie konfliktu zbrojnego. Aby nie zostawiać dowódcom wojskowym swobody
decydowania w takich sytuacjach, włączono do tekstu konwencji
postanowienie, nakazujące w sprawach nieuregulowanych umownie postępowanie w myśl „zasad prawa narodów wypływających ze
zwyczajów ustanowionych między cywilizowanymi narodami oraz
z zasad humanitaryzmu i wymagań społecznego sumienia” (tzw.
„klauzula Martensa”)46. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że
znaczenie powyższej klauzuli jest nie do przecenienia, stanowi ona
bowiem swoiste zobowiązanie do kierowania się humanitaryzmem
w działaniach podejmowanych podczas działań zbrojnych47. Co
więcej, można rzec, że sama klauzula Martensa nabrała charakteru
normy zwyczajowej.
Znaczenie prawa zwyczajowego w zakresie regulacji działań w czasie
konfliktu zbrojnego podkreślił wyrok Międzynarodowego Trybunału
Wojskowego w Norymberdze z 1.10.1946 r ., który głosił, iż „prawo
wojenne zawarte jest nie tylko w traktatach, ale także w zwyczajach
i obyczajach, które stopniowo zdobyły ogólne uznanie. (...) Prawo to
nie jest niezmienne, lecz przez ustawiczne uzupełnienia dostosowuje
się do potrzeb zmieniającego się świata”48. Co więcej, uznał on IV
Konwencję Haską z 1907 roku i załączony do niej Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny za posiadające charakter powszechnie
obowiązującego prawa zwyczajowego.

W niemalże niezmienionej postaci została ona potwierdzona w art. 1 ust. 2 Protokołu dodatkowego I z 1977 roku, głoszącego że „w sytuacjach nieobjętych normami
prawa ludność i wojujący pozostają pod opieką i władzą zasad prawa narodów wypływających ze zwyczajów ustanowionych przez cywilizowane narody oraz z zasad
humanitarności i wymagań społecznego sumienia”.
47
Por. R. Bierzanek, dz. cyt., s. 45 oraz P. H. Gasser, International Humanitarian
Law – An Introduction, (tłum.) M. Flemming, Haupt 1993, PCK, Warszawa 1997,
s. 13.
48
Cytowane za: T. Cyprian, J. Sawicki, Materiały Norymberskie, Warszawa 1948,
s. 197.
46
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Normy czterech konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny
z 12.08.1949 roku49 z uwagi chociażby na fakt uniwersalnego uznania
(195 państw)50 można traktować jako posiadające charakter norm
zwyczajowych51. W przypadku protokołów dodatkowych z 8.06.1977
roku52 nie mamy już do czynienia z powszechnym przyjęciem (PD I:
173 ratyfikacje i 3 podpisy, PD II: 167 ratyfikacji i 3 podpisy)53.
Co więcej, niektóre z państw toczących ostatnimi czasy walki nie
są stronami PD I z 1977 roku54. W opinii doradczej w sprawie legalności użycia broni nuklearnej z 1996 roku MTS stwierdził, że
„Protokół dodatkowy I (…) w żaden sposób nie zastępuje ogólnych
norm zwyczajowych mających zastosowanie do wszystkich środków
i metod walki”55. Obecnie można już stwierdzić, że co najmniej część
postanowień PD I wiąże państwa, które nie są jego stroną, z uwagi
na fakt, że stały się już zwyczajowym międzynarodowym prawem
humanitarnym56.
Tj. Konwencja o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych (I KG);
Konwencja o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu
(II KG); Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych (III KG) i Konwencja o ochronie
osób cywilnych podczas wojny (IV KG).
50
Stan ratyfikacji na dzień 31.12.2013 r. (przytoczone za oficjalną stroną internetową
MKCK).
51
Zob. np. T. Meron, The Geneva Conventions as Customary Law, „American
Journal of International Law” 1987, vol. 81, s. 348 i n. A z drugiej strony podkreśla
się, że prawo zwyczajowe – z uwagi na powszechną akceptację tych traktatów – nie
ma większego znaczenia praktycznego w odniesieniu do kwestii unormowanych w
konwencjach genewskich z 1949 roku; zob. Report of the Follow-up to the International Conference for the Protection of War Victims, 26th International Conference
of the Red Cross and Red Crescent, Doc. 95/C.I/2/2 (1995), s. 6.
52
Tj. Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12.08.1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych - PD I (Genewa,
8.06.1977 r.) i Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949
r. dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych - PD II
(Genewa, 8.06.1977 r.).
53
Stan ratyfikacji na dzień 31.12.2013 r. (przytoczone za oficjalną stroną internetową
MKCK).
54
Dotyczy to m. in. Indii, Indonezji, Pakistanu, Iranu, Izraela, Turcji i Stanów
Zjednoczonych.
55
Opinia doradcza z 8.07.1996 r. w sprawie legalności użycia lub groźby użycia
broni nuklearnej, ICJ Reports 1996 (I), § 75 i 84.
56
Por. np. L. L. Hogue, Identifying Customary International Law of War in Protocol I: A Proposed Restatement, „Layola Las Angeles International and Comparative
Law Journal” 1990, vol. 13, s. 297 i n.
49
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Szczególnie problematyczna kwestia dotyczy norm odnoszących się
do nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych57. Ten dominujący
od dekad typ konfliktów zbrojnych charakteryzuje nader ograniczona
liczba norm traktatowych regulujących analizowany kontekst sytuacji,
obejmująca – co do zasady – wspólny art. 3 czterech konwencji genewskich z 1949 roku i PD II z 1977 roku, przy czym treść tego ostatniego
została znacząco okrojona w porównaniu do przedłożonego projektu.
W pełni potwierdza to nieustanny brak woli politycznej decydentów
państwowych w zakresie poddania przemocy wewnątrzkrajowej regulacjom prawa międzynarodowego. Sytuacje dodatkowo komplikuje
problem w zakresie określenia momentu aktualizacji tych nielicznych
istniejących zobowiązań prawnomiędzynarodowych, z uwagi na odmiennie ustalony próg intensywności aktów przemocy wewnętrznej
konieczny dla kwalifikacji ich w kategoriach nie międzynarodowego
konfliktu zbrojnego. Wbrew bowiem wyraźnego wskazania, PD II
wprowadza bardziej rygorystyczne – w stosunku do art. 3 konwencji
genewskich – warunki swojego zastosowania. Sformułowanie przyjęte
w 1977 roku znacznie zawęża kontekst sytuacyjny walk wewnętrzkrajowych, w których będzie istniała konieczność zastosowania norm PD II,
dając tym samym argument stronie rządowej, że na ich terytorium
mają miejsce jedynie zamieszki i niepokoje wewnętrzne, a te zostały
expressis verbis wyłączone z zakresu przedmiotowego traktatu. Do
tradycyjnego zatem tłumaczenia się państw, że przemoc wewnętrzna
nie osiągnęła pułapu „konfliktu zbrojnego”, doszedł argument, że nie
przekroczyła ona poziomu zastosowalności ograniczeń przewidzianych
w PD II. Jeśli dodamy do tego fakt, że nie wszystkie państwa są stroną
powyższego traktatu, reżim normatywny regulujący prawa i obowiązki stron walczących w konfliktach wewnętrznych jawi się jako nader
skomplikowany.
Wobec skąpych regulacji traktatowych oraz problemu w zakresie dookreślenia progu przemocy wewnątrzkrajowej uzasadniającej
ich zastosowalność, prawo zwyczajowe, a właściwie jego należyta
identyfikacja i dalszy rozwój nabierają szczególnego znaczenia 58.
Szerzej nt. zob. M. Szuniewicz, Próba rekonstrukcji reżimu prawnego „rządzącego” niemiędzynarodowym konfliktem zbrojnym, Międzynarodowe prawo
humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, pod red. D. Bugajskiego,
Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2008, s. 67-84.
58
Por. M. Flemming, Międzynarodowe prawo zwyczajowe, „Wojskowy Przegląd
Prawniczy” 1995, nr 34, s. 4.
57
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W odniesieniu do konfliktów zbrojnych niemających charakteru
międzynarodowego warto podkreślić dwie kwestie: po pierwsze,
wobec znikomej regulacji prawnej traktatowej normy prawa zwyczajowego stają się jedyną szansą podniesienia poziomu ochrony
w tego typu konfliktach zbrojnych, będąc głównym źródłem zakazów
i nakazów ograniczających swobodę działania walczących stron; po
drugie, ich zbiór uległ znacznemu poszerzeniu na przestrzeni ostatnich dekad. W konsekwencji, zwyczajowe międzynarodowe prawo
humanitarne służy pomocą zwłaszcza tam, gdzie strona w konflikcie
nie jest stroną PD II, albo gdzie norma zwyczajowa zawiera szerszy
zakres gwarancji niż norma traktatowa lub służy wypełnianiu luk
normatywnych59.
W pełni potwierdziła powyższy stan rzeczy Izba Apelacyjna Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)
w wyroku z 1995 roku w sprawie Tadić60. Jednocześnie Trybunał
zastrzegł jednak, że pojawienie się norm o charakterze ogólnym dotyczących wewnętrznych konfliktów zbrojnych nie oznacza jeszcze, że
stosuje się do nich całe powszechne prawo międzynarodowe. Należy
odnotować dwa szczególne ograniczenia: po pierwsze, „tylko niektóre
normy i zasady regulujące międzynarodowe konflikty zbrojne zostały
stopniowo rozszerzone do tego stopnia, że znajdują one zastosowanie w konfliktach wewnętrznych”, a po drugie, „rozszerzenie to nie
nastąpiło poprzez pełne i mechaniczne przeszczepienie tych norm
do konfliktów wewnętrznych; w konfliktach wewnętrznych znajduje
zastosowanie raczej ogólna zasada zawarta w tych normach, a nie ich
szczegółowa treść (...)”61. Uwzględniając te ograniczenia sędziowie
MTKJ skonkludowali, że „nie można jednak zaprzeczyć, że nastąpił
rozwój norm zwyczajowych regulujących konflikty wewnętrzne”62.
Należy przy tym podkreślić, że sędziowie Trybunału prezentowali
- w myśl zasady nullum crimen sine lege - rygorystyczne podejście
M. MacLaren, F. Schwendimann, An Exercise in the Development of International Law: The New ICRC Study on Customary International Humanitarian
Law, „German Law Journal” 2005, vol. 6, no. 9, s. 1220. Por. też N. Chandrahasan,
Internal Armed Conflicts and the Expending Jurisdiction of International Humanitarian Law, „Sri Lanka Journal of International Law” 2000, vol. 12, s. 131 i n.
60
Prosecutor v. Duśan Tadić, Interlocutory Appeal on Jurisdiction (2.10.1995),
No. IT-94-1-AR72.
61
Tamże, § 126.
62
Tamże, § 127.
59
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w zakresie jurysdykcji i odpowiedzialności karnej63. Pomimo szeregu
zarzutów, jakie wysunięto pod adresem trybunałów karnych ad hoc
przy wykorzystaniu wspomnianej paremii łacińskiej, warto przypomnieć, że nie zabrania ona jednak trybunałom karnym angażowania
się w stopniowe rozwijanie prawa międzynarodowego, czy interpretacji
prawa w sposób zmierzający do rozszerzenia zakresu karalnego postępowania64. Powyższa zasada nie powstrzymuje sądu przed interpretacją i wyjaśnieniem elementów zbrodni międzynarodowych, objętych
międzynarodową jurysdykcją karną65. Skład Izby Apelacyjnej MTKJ
w sprawie Milutinović wyraźnie stwierdził, że rationae materiae
jurysdykcji Trybunału jest określone zarówno przez jego Statut66, jak
i zwyczajowe prawo międzynarodowe67.
MTKJ przypisywał bardzo duże znaczenie prawu zwyczajowemu,
przyjmując jednocześnie konserwatywne i tradycyjne podejście
w zakresie identyfikacji i stosowania zasad zwyczajowego prawa
międzynarodowego68. Samo jednak podejście do ustalenia norm
zwyczajowych prawa międzynarodowego charakteryzowało się już
ścisłym rygoryzmem69. Podstawowe znaczenie miało wskazanie,
Por. Report of the Secretary-General pursuant to Paragraph 2 of Security
Council Resolution 808 (1993), UN Doc. S/25704, par. 34, zgodnie z którym „the
application of the principle nullum crimen sine lege requires that the international
tribunal should apply rules of international humanitarian law which are beyond
any doubt part of customary law so that the problem of adherence of some but
not all States to specific conventions does not arise”.
64
M. Shahabuddeen, Does the Principle of Legality Stands in the Way of Progressive Development of Law?, „Journal of International Criminal Justice” 2004, vol. 2,
s. 1007; por. też T. Meron, Revival …, s. 825-826.
65
Prosecutor v. Aleksovski, wyrok Izby Apelacyjnej z 24.02.2000 r., No. IT-9514/I-A, § 127.
66
Statut Międzynarodowego Trybunału do Sądzenia Osób Odpowiedzialnych za
Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Popełnione na
Terytorium byłej Jugosławii od 1991 r., utworzony rezolucją Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr S/RES/827 z 25.05.1993 r., z poprawkami wprowadzonymi S/RES/1166 z
13.05.1998 r., S/RES/1329 z 30.11.2000 r. i S/RES/1411 z 17.05.2002 r.; tekst polski
w: Międzynarodowe prawo humanitarne …, s. 522 i n.
67
Prosecutor v. Milutinović, Reasons for Decision Dismissing Interlocutory Appeal
(8.06.2004), No. IT-99-37-AR-72.2.
68
T. Meron, Revival of Customary Humanitarian Law, „American Journal of
International Law” 2005, vol. 99, s. 821.
69
Pomimo uznania normatywnej zbieżności w zakresie przedmiotu i celu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i prawa międzynarodowego praw człowieka, MTKJ okazał się daleki od bezwzględnego i automatycznego
63
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w myśl którego metodologia Trybunału w zakresie identyfikacji
tych zakazów musiała być „przewidywalna i precyzyjna” (ang. predictable and precise)70. W wyroku w sprawie Tadić podkreślano, że
- z uwagi na problemy w ustaleniu informacji co do rzeczywistego
postępowania oddziałów na polu walki - konkluzje co do praktyki
państw w zakresie prawa humanitarnego muszą być oparte na takich
źródłach, jak „oficjalne oświadczenia państw, podręczniki wojskowe
i decyzje sądowe”71.
Dowody na zwyczajowy charakter danej normy przeprowadzały
m.in. składy orzekające MTKJ (w sprawach Hadžihasanović72, Tadić73, Kunarac74, Čelebići75, Blaškić76, Krstič77, Simić78 i Nikolić79)
oraz Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (MTKR) w spraprzenoszenia standardów, definicji i ustaleń poczynionych w systemie prawa międzynarodowego praw człowieka, wskazując na zasadność korzystania ze standardów
wypracowanych np. na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 roku
tylko w określonym zakresie, ograniczającym się w praktyce do tych elementów
praw człowieka, które stanowią część zwyczajowego prawa międzynarodowego;
zob. Prosecutor v. Milomir Stakić, Trial Chamber Judgment (31.07.2003), No. IT97-24-T, § 721. Szerzej nt. M. Szuniewicz, Wpływ EKPC na działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego dla b. Jugosławii Wpływ Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka i międzynarodowe prawo
karne i humanitarne, red. E. Karska, UKSW, Warszawa 2013, s. 34 i n.
70
T. Meron, Revival …, s. 822.
71
Zob. § 99 wyroku (por. też powołane dokumenty świadczące o praktyce w § 100125).
72
Prosecutor v. Hadžihasanović, Decision on Command Responsibility
(16.07.2003), No. IT-01-47-AR72.
73
Prosecutor v. Tadić, Interlocutory Appeal on Jurisdiction (2.10.1995), No. IT94-1-AR72.
74
Prosecutor v. Kunarac, Appeal Judgement (12.06.2002), No. IT-96-23&23/1-A,
§ 86, 98, 145-148.
75
Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic (aka “PAVO”), Hazim Delic i Esad
Landžo (aka “ZENGA”) [„Celebici Case”], Appeal Judgement (20.02.2001), No.
IT-96-21-A, § 143.
76
Prosecutor v. Blaškić, Appeal Judgement (29.07.2004), No. IT-95-14-A, § 141,
143, 147-149, 152, 156-159. Zob. też Blaškić, Appeals Judgement on Request for
Review (29.10.1997), No. IT-94-14108bis, § 38-66.
77
Prosecutor v. Krstič, Appeal Judgement (19.04.2004), No. IT-98-33-A, § 25.
78
Prosecutor v. Siminić, Decision on Testimony of a Witness (27.07.1999), No.
IT-95-9-PT, § 74.
79
Prosecutor v. Nikolić, Appeals Decision on Legality of Arrest (5.06.2003), No.
IT-94-2-AR73, § 20-24.
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wach Akayesu80 i Kayishema i Ruzindana81. Podobnych przykładów
dostarcza przegląd orzecznictwa Specjalnego Trybunału dla Sierra
Leone (np. wyroki w sprawach Fofana82, Gbao83, Taylor84, Kondewa85
i Norman86).
Orzeczenia trybunałów międzynarodowych mają szczególne znaczenie w procesie rekonstrukcji norm konfliktów zbrojnych o charakterze
zwyczajowym, ponieważ „ustalenie przez sąd międzynarodowy, że istnieje norma zwyczajowa prawa międzynarodowego stanowi przekonywujący dowód jej istnienia”87. Co więcej, ze względu na precedensową
moc swoich orzeczeń, sądy międzynarodowe mogą również przyczynić
się do powstawania zasad międzynarodowego prawa zwyczajowego
poprzez wpływanie na późniejszą praktykę państw oraz organizacji
międzynarodowych. Ponadto, potwierdzając znaczące rozszerzenie roli
prawa zwyczajowego w kontekście niemiędzynarodowych konfliktów
zbrojnych, rodzą one poważne implikacje dla przeprowadzenia działań
zbrojnych w ramach przyszłych operacji wojskowych88, prowadzonych
zwłaszcza przez Stany Zjednoczone, niebędące stroną Protokołów
Akayesu, Appeal Judgement (1.06.2001), No. ICTR-96-4-A, § 442.
Kayishema i Ruzindana, wyrok Izby Orzekającej z 21.05.1999 r., No. ICTR-951-T, § 165.
82
Prosecutor v. Fofana, Decision on Jurisdiction Materiae (25.05.2004), No.
SCSL-2004-14-AR72(E), § 21-24.
83
Prosecutor v. Gbao, Invalidity of Agreement (25.05.2004), No. SCSL-2004-15AR72 (E), § 6-10.
84
Prosecutor v. Taylor, Immunity from Jurisdiction (31.05.2004), No. SCSL-200301-I, § 43-53.
85
Prosecutor v. Kondewa, Jurisdiction/Abuse of Process (25.05.2004), No. SCSL2004-14-AR72(E), § 52 i 57.
86
Prosecutor v. Nikolić, Lack of Jurisdiction (31.05.2004), No. SCSL-2004-14AR72(E), § 18-24.
87
J.-M. Henckaerts, Study …, s. 179. Szerzej nt. zob.  R. Bryer, Of Custom, Treaties,
Scholars and the Gavel: The Influence of the International Criminal Tribunals on
the ICRC Customary Law Study, „Journal of Conflict & Security Law” 2006, vol.
11, no. 2, s. 252.
88
M. I. G. Corey, The Fine Line Between Policy and Custom: Prosecutor v. Tadić
and the Customary International Law of Internal Armed Conflict, „Military Law
Review” 2000, vol. 166, s. 157. Szerzej nt. zob. T. K. Githiora, Implications for General Military Operations, Custom as a source of International Humanitarian Law.
Proceedings of the Conference to Mark the Publication of ICRC Study “Customary
International Humanitarian Law” held in new Delhi, 8-9 December 2005, (eds.)
L. Maybee, B. Chakka, ICRC, New Delhi 2006, s. 117 i n.; D. Shraga, Implications
for Peacekeeping Operations, dz. cyt., s. 122 i n.
80
81
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dodatkowych z 1977 roku, wiele postanowień, które zostały zidentyfikowane jako wiążące wszystkie podmioty prawa międzynarodowego
prawo zwyczajowe.
Z drugiej jednak strony w literaturze podkreślano, że wyroki międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc nie powinny być postrzegane w kategoriach adekwatnego dowodu praktyki państw czy opinio
iuris, nie pochodzą one bowiem od państw, odzwierciedlają poglądy
własne sędziów składu orzekającego a nie podmiotów państwowych;
w konsekwencji mogą one stanowić jedynie pośredni argument w procesie kreacji, jak i rekonstrukcji normy zwyczajowej89.

3. Studium zwyczajowego międzynarodowego prawa
humanitarnego90
W ramach uznanej pozycji na polu kształtowania i rozwoju międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża (MKCK) podjął się działań na rzecz restatement
międzynarodowego prawa humanitarnego91. Na XXVIII Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
w grudniu 2003 roku przygotowano ICRC Study on Customary
International Humanitarian Law [dalej: Studium] prezentujące
zestawienie zasad, którym można – zdaniem zespołu badaczy – przypisać charakter zwyczajowy a wyniki prac ukazały się nakładem wydawnictwa Cambridge University Press pt. „Customary International
Humanitarian Law” pod redakcją Jean-Marie Henchaerts i Louisa
Doswald-Becka.
B. Schlütter, Developments in Customary International Law. Theory and the
Practice of the International Court of Justice and the International ad hoc Criminal Tribunals for Rwanda and Yugoslavia, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden,
Boston 2010, s. 274-275.
90
Szereg uwag w tym zakresie zostało powtórzonych za wcześniejszym opracowaniem Autorki, tj. Studium prawa zwyczajowego „Customary International
Humanitarian Law”, Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym
świecie – osiągnięcia i wyzwania. Materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej 13
grudnia 2006 roku, pod red. T. Jasudowicza (we współ. z M. Szuniewicz i M. Balcerzakiem), TNOiK, Toruń 2007, s. 11-32.
91
T. Meron, The Continuing Role of Custom in the Formation of international
Humanitarian Law (Editorial Comments), „American Journal of International
Law” 1996, vol. 90, s. 245.
89
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Na potrzeby realizowanego projektu przyjęto metodę klasyczną
dla stwierdzenia istnienia ogólnej normy międzynarodowego prawa
zwyczajowego92. W zakresie wyboru praktyki państw poddanej analizie
skompletowano zarówno tzw. materialne akty państw (np. zachowanie
się na polu walki, używanie niektórych rodzajów broni, traktowanie
określonych kategorii osób), jak i werbalne akty państw. W ramach tej
ostatniej kategorii podstawowe znaczenie miały instrukcje wojskowe,
ustawodawstwo krajowe, orzecznictwo sądów krajowych, komunikaty
wojskowe wydawane na czas wojny, protesty dyplomatyczne, opinie
oficjalnych doradców prawnych, oświadczenia stron przed trybunałami międzynarodowymi, wystąpienia na arenie międzynarodowej,
stanowiska rządów dotyczących rezolucji przyjętych przez organizacje
międzynarodowe. Zgromadzony materiał w przedmiocie praktyki
państw został poddany ocenie celem ustalenia, czy jest ona na tyle
„spójna”, aby mogła doprowadzić do powstania normy międzynarodowego prawa zwyczajowego93.
Do realizacji zadania zgromadzenia i oceny materiału badawczego
w przedmiocie praktyki państw w sytuacji konfliktów zbrojnych wyznaczono badaczy pochodzących z 50 państw94. W zakresie zgromadzenia materiału badawczego, podejście opierające się o trojakie źródła
poszukiwania dowodów na zwyczajowy charakter poszczególnych
norm międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
tj. źródeł krajowych, międzynarodowych i czerwonokrzyskich celem
zapewnienia jego możliwie pełnej komplementarności w ramach
całościowego ujęcia95. W myśl wstępnych założeń miało stanowić doskonały przykład uniwersalności z uwagi na wykorzystaną praktykę
reprezentującą państwa z różnych kręgów cywilizacyjnych96.
Materiał badawczy reporterów krajowych, odzwierciedlający praktykę państw obejmował oficjalne wystąpienia na szczeblu krajowym
i międzynarodowym, noty dyplomatyczne, oświadczenia prasowe,
Tym niemniej, zdaniem części przedstawicieli literatury Studium odeszło od
tradycyjnego podejścia zaprezentowanego w wyroku MTS w sprawie szelfu kontynentalnego na Morzu Północnym; zob. T. Meron, Revival …, s. 833.
93
Studium zwyczajowego …, s. 10.
94
Przy ich doborze uwzględniono kryterium geograficzne i doświadczenia państw
w przedmiocie konfliktów zbrojnych.
95
Customary International Humanitarian Law. Report prepared by the International Committee of the Red Cross, 28th International Conference of the Red Cross
and Red Crescent, 2-6 December 2003, [03/IC/14], Geneva 01.10.2003, s. 4.
96
F. Bugnion, Customary International Humanitarian Law (presentation), ICRC,
Council of Delegates (Seoul, 16-19.11.2005), ICRC Déclaration  (16.11.2005).  
92
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opinie doradców prawnych, podręczniki wojskowe, instrukcje dla
wojska i sił bezpieczeństwa, komunikaty wojskowe podczas wojny,
ustawodawstwo wewnętrzne, orzeczenia sądowe oraz decyzje władzy
wykonawczej i administracyjnej, skargi składane przed trybunałami
międzynarodowymi, komentarze do projektów umów międzynarodowych, wystąpienia w organizacjach międzynarodowych i na międzynarodowych konferencjach, stanowiska rządowe w sprawie rezolucji
organizacji międzynarodowych (soft law).
Praktyka państw była również rozpatrywana z perspektywy międzynarodowych źródeł w ramach ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych, w szczególności Unii Afrykańskiej (dawna Organizacja Jedności
Afrykańskiej), Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji Państwa
Amerykańskich, Ligi Państw Arabskich i Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie. Praktyka państw na szczeblu międzynarodowym znajduje odzwierciedlenie w szerokiej gamie źródeł, z których wymienić można rezolucje przyjęte w ramach ONZ (w szczególności przez
Radę Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne czy Komisję Praw Człowieka), prace Komisji Prawa Międzynarodowego, raporty Sekretarza
Generalnego ONZ, raporty sprawozdawców krajowych i tematycznych
w ramach mechanizmów ochrony praw człowieka, raporty składane
Komitetowi Praw Człowieka przez Państwa-Strony Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1977 roku, travaux préparatoires traktatów międzynarodowych, skargi składane przed trybunałami
międzynarodowymi i regionalnymi, orzeczenia międzynarodowych
organów jurysdykcyjnych lub quasi-jurysdykcyjnych. Przegląd archiwów MKCK i zgromadzonych tam materiałów dotyczących blisko 40
konfliktów zbrojnych z ostatnich dziesięcioleci.
Redaktorzy Studium w sposób wyraźny dążyli do zastosowania
teleologicznego podejścia, zgodnie z którym o normie prawa zwyczajowego można mówić, jeśli jest ona pożądana (ang. desirable)
z punktu widzenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, albo
dla ochrony człowieka, a nie istnieje w tym zakresie przeciwstawne
opinio iuris97. Tym niemniej skonkludowali oni, że nadal koniecznym
dla ustalenia istnienia normy zwyczajowej jest „wystarczająco spójne
wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej”98. Element opinio
Customary International Humanitarian Law ...,  s. xxxvi.
M. MacLaren, F. Schwendimann, An Exercise in the Development of International Law: The New ICRC Study on Customary International Humanitarian Law,
„German Law Journal” 2005, vol. 6, no. 9, s. 1223 [tłum. własne].
97
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iuris dotyczy bowiem usankcjonowanego prawem przeświadczenia, że
dana praktyka jest realizowana jako prawo99. Z drugiej jednak strony warto wskazać na istotną trudność zaistniałą w trakcie prac nad
Studium w zakresie wykazania wystarczającego opinio iuris, z uwagi
na fakt, że państwa rzadko przedstawiają w wyraźny sposób powody
swojego postępowania100.
Przy pracy nad Studium okazało się niezwykle trudnym dokonanie
ścisłego rozdzielenia elementów praktyki i przekonania o jej wiążącym
charakterze. Częstokroć ten sam akt stanowi wyraz obydwu elementów
składowych zwyczaju międzynarodowego. W sytuacji, gdy praktyka
jest wystarczająco spójna, wówczas opinio iuris co do zasady zawiera
się w tej praktyce i w konsekwencji nie zachodzi konieczność osobnego
udowodnienia istnienia opinio iuris. Jednakże tam, gdzie praktyka jest
niejednoznaczna, opinio iuris odgrywa istotną rolę dla rozstrzygnięcia, czy dana praktyka ma znaczenie dla powstania zwyczaju międzynarodowego101. W związku z tym można pokusić się o stwierdzenie,
że zwyczaj – w rozumieniu twórców Studium – był swoistą funkcją
ujemną praktyki i opinio iuris, w świetle której im liczniejsza praktyka,
tym mniejsze opinio iuris jest wymagane i im skromniejsza praktyka
państw, tym większa liczba dowodów na istnienie elementu subiektywnego jest niezbędna dla identyfikacji normy prawa zwyczajowego.
Tym samym Trybunał dokonuje swoistej substytucji opinio iuris na
rzecz praktyki państwowej i odwrotnie102. Zwłaszcza w dziedzinie
międzynarodowego prawa humanitarnego, gdzie wiele zasad wymaga powstrzymania się od określonego rodzaju działania, zaniechania
stanowią szczególny problem przy ocenie opinio iuris, czyniąc koniecznym przeprowadzenie dowodu, że powstrzymanie się nie jest dziełem
przypadku, lecz opiera się na uzasadnionym przekonaniu103. Przy czym
dowód ten jest szczególnie utrudniony wobec wcześniej zasygnalizowanej rezerwy państw w zakresie wyraźnej notyfikacji powodów ich
postępowania w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Do tego trzeba
dodać problem z identyfikacją aktualnej praktyki państw z uwagi na
J.-M. Henckaerts, Study …, s. 181.
M. MacLaren, F. Schwendimann, dz. cyt., s. 1223.
101
J.-M. Henckaerts, Study …, s. 182.
102
M. Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal
Argument, Finnish Lawyer’ Publishing, Helsinki 1989, s. 2; F.L. Kirgis, Custom on
a Sliding Scale, „American Journal of International Law” 1987, vol. 81, s. 149.
103
J.-M. Henckaerts, Study …, s. 182.
99

100
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jej niejawny charakter, jak również konieczność określenia zakresu,
w jakim działania lub zaniechania pojedynczych żołnierzy stanowią
praktykę państwa104.
Jak już wcześniej stwierdzono, według Stowarzyszenia Prawa
Międzynarodowego praktyka nie musi być powszechna (ang. universal), wystarczy by była ogólna (ang. general). Powyższe stwierdzenie
nabiera szczególnego znaczenia z perspektywy międzynarodowego
prawa humanitarnego, ponieważ znana współczesna praktyka ma
często charakter sporadyczny i mocno uzależniony od konkretnego
kontekstu sytuacyjnego i specyfiki danego konfliktu105. Jakkolwiek
nawet MTS posunął się do stwierdzenia, że „może się zdarzyć, że (...)
bardzo szerokie i reprezentatywne uczestnictwo w danej umowie może
okazać się wystarczające, pod warunkiem, że obejmuje ono państwa
szczególnie zainteresowane”106, w Studium przyjęto ostrożną postawę,
wyrażającą się w przekonaniu, że „szeroka ratyfikacja stanowi jedynie wskazówkę”, która „powinna być oceniana w stosunku do innych
elementów praktyki, w szczególności praktyki państw niebędących
stronami badanej umowy”107.
W takich gałęziach prawa międzynarodowego, jak międzynarodowe
prawo humanitarne, których słabą stroną jest „niedoskonałość, luki
i niejasności”108, posiadanie spisanych norm zwyczajowych niewątpliwie należy uznać za szczególnie przydatne. Z chwilą publikacji Studium
stało się możliwe po raz pierwszy odwołanie się do konkretnej reguły,
ograniczając tym samym stopień braku porozumienia między stronami109. W tym właśnie należy upatrywać potencjału Studium, które może
okazać się pomocne w zmniejszeniu stopnia niepewności co do istnienia i treści normy prawa zwyczajowego, zwłaszcza poprzez publikację
argumentów świadczącej za nimi praktyki krajowej i opinio iuris110.
M. Sassoli, A.A. Bouvier, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and
Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law,
ICRC, Geneva 1999, s. 108-109.
105
M. Cowling, International Lawmaking in Action – The 2005 Customary International Humanitarian Law Study and Non-international Armed Conflicts,
„African Yearbook of International Humanitarian Law” 2006, s. 72.
106
Por. cytowany już wyrok w sprawach szelfu kontynentalnego Morza Północnego,
§ 73; podobnie ILA Report (2000), s. 754-765, zasady 20-21, 24, 26-27.
107
J.-M. Henckaerts, Study …, s. 183.
108
A. Cassesse, International Law in a Divided World, Oxford 1986, s. 285.
109
M. MacLaren, F. Schwendimann, dz. cyt., s. 1241.
110
Customary International Humanitarian Law. Report …, s. 6.
104
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Nie oznacza to jeszcze, że dana zasada ma charakter zwyczajowego
prawa międzynarodowego wiążącego poszczególne państwa. Mogą
być za takie uznane, jeśli ich zwyczajowy status zostanie potwierdzony
przez sąd międzynarodowy111. Z uwagi bowiem na nieustanny rozwój
prawa i różnorodność sytuacji, do których ma ono zastosowanie, wyłącznie właśnie sądy mogą określić zawartość danej normy zwyczajowej
mającej zastosowanie do konkretnej sytuacji112. Niewątpliwie zatem
Studium może być nieocenionym źródłem odwołań dla sędziów krajowych lub międzynarodowych sądów, zajmujących się stosowaniem
i implementacją prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych113. Podsumowując, wyniki prac zaprezentowane w Studium nie są formalnie
wiążące, a ich rzeczywisty wpływ jest i będzie uzależniony w dużej
mierze od reakcji państw i innych uczestników114.
Z drugiej jednak strony, osiągnięcie MKCK nie jest wolne od zarzutów. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny oraz administracji
waszyngtońskiej115, pomimo zakładanego tradycyjnego podejścia do
kwestii identyfikacji istnienia norm zwyczajowych międzynarodowego prawa humanitarnego w zakresie metodologii, Studium jest byt
progresywny w interpretowaniu praktyki i w konsekwencji wyrażeniu
ich w wyraźnych formułach słownych”116. W ramach zastrzeżeń metodologicznych podniesiono, że praktyka państw zgromadzona dla
poświadczenia zwyczajowego charakteru formułowanej zasady ma
charakter ograniczony, niewystarczający dla spełnienia wymogu rozległej i niemalże jednolitej praktyki117. Wątpliwości zgłoszono również
pod adresem rodzaju dowodów praktyki państw, podkreślając zbyt
Prosecutor v Kupreskic et al., Trial Judgement (14.01.2000), No. IT-95-16-T, §
209; Prosecutor v Sam Hinga Norman, SCSL-2004-14-AR72 (E), „International
Legal Materials” 2004, vol. 43, s. 1129; Prosecutor v Vasilgevic, Trail Judgement
(29.11.2002), No. IT-98-32-T, § 203.
112
W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s.77.
113
P. Sreenivasa Rao, Customary International Humanitarian Law: Some First
Impressions, Custom as a source of International Humanitarian Law. Proceedings
of the Conference to Mark the Publication of ICRC Study “Customary International
Humanitarian Law” held in New Delhi, 8-9 December 2005, (eds.) L. Maybee,
B. Chakka, ICRC, New Delhi 2006, s. 54.
114
M. MacLaren, F. Schwendimann, dz. cyt., s. 1239.
115
J. B. Bellinger III, W. J. Haynes II, A US Government Response to the International Committee of the Red Cross Study Customary International Humanitarian
Law, „International Review of the Red Cross” 2007, vol. 89, no. 866, s. 443-471.
116
Wskazane za: T. Meron, Revival …, s. 834.
117
J. B. Bellinger III, W. J. Haynes II, dz. cyt., s. 444-445.
111
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duży nacisk położony na materiały pisemne, zwłaszcza podręczniki
wojskowe i inne wytyczne publikowane przez państwa w przeciwieństwie do rzeczywistej praktyki operacyjnej państw podczas konfliktu
zbrojnego. Z równie ostrą krytyką spotkała się waga przypisana niewiążącym rezolucjom Zgromadzenia Ogólnego ONZ i niewłaściwy ciężar
przywiązywany do oświadczeń organizacji pozarządowych. Podkreślono również nieodpowiedni stopień uwzględnienia praktyki państw
niebędących Stronami odnośnych traktatów międzynarodowych oraz
brak położenia należytego nacisku na praktykę państw „szczególnie
zainteresowanych118. Z kolei w ramach zastrzeżeń wysuniętych pod
adresem opinio iuris zanegowano tezy w przedmiocie równoznaczności praktyki i istnienia elementu subiektywnego, a zwłaszcza mocne
utożsamianie tego ostatniego ze wskazaniami zawartymi military
manuals, zarzucając twórcom Studium brak rozróżnienia między
kwestiami natury prawnej a zaleceniami, między szkoleniowymi materiałami a oficjalnymi państwowymi stanowiskami119. W odniesieniu
zaś do samych sformułowań zasad w Studium władze amerykańskie
uznały je niekiedy za zbyt ogólne, uproszczone, a przez to rozszerzone
i bezwarunkowe, na co trudno znaleźć odpowiednie potwierdzenie
w praktyce państw120.
W odpowiedzi na stanowisko rządu amerykańskiego i sformułowanego w nim zarzutu braku odpowiedniego potwierdzenia w praktyce
państw sformułowanych zasad J.-M. Henckaerts podkreślił, że nie
istnieje żaden matematycznie ustalony pułap określający, jak szeroka
powinna być praktyka państw121. W celu właściwego kwalifikowania
rozmiaru praktyki państw niezbędne jest ustalenie właściwego znaczenia każdego elementu składającego się na tę praktykę. W związku
z powyższym jeden podręcznik wojskowy (military manual), stanowiący podstawę szkolenia żołnierza i źródło zaleceń co do należytego
postępowania może być traktowany jako reprezentujący wiele preceTamże, s. 445-446.
Tamże, s. 446-447.
120
Tamże, s. 448. Na potwierdzenie swoich zarzutów wskazano w opinii kilka zasad
wskazujących braki metodologiczne w Studium, w tym zasadę 31 (ochrona personelu
pomocy humanitarnej), 45 (zakaz stosowania metod i środków walki powodujących
rozległe, długotrwałe i poważne szkody w środowisku naturalnym) i 78 (zakaz stosowania pocisków wybuchających w ciele ludzkim).
121
Zob. J.-M. Henckaerts, Customary International Humanitarian Law:
A Response to US Comments, „International Review of the Red Cross” 2007, vol. 89,
no. 866, s. 473 i 475.
118
119
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densów i dlatego jako posiadający szczególny wymiar substancjalny.
Tym samym wyraźnie podkreślono znaczenie podręczników wojskowych i materiałów szkoleniowych dla sił zbrojnych122. Ponadto, wobec
argumentu stałego przeciwstawiania się przez USA kreacji konkretnych
norm prawnych warto nadmienić, że koncepcję persistent objector
– zdaniem części doktryny - trudno uznać za zasadną i dopuszczalną
w odniesieniu do dziedziny prawa międzynarodowego, regulującego
prowadzenie działań zbrojnych, którego normy wprowadzają zakazy
i ograniczenia w zakresie nieakceptowalnego powszechnie postępowania stron wojujących123.
Mając na uwadze cel i znaczenie Studium, nietrudno zauważyć, że
podstawowym celem, mówiącym jakże wiele o potencjalnej roli opracowania jest dostarczenie wspólnego zespołu norm, mających zastosowanie do konfliktów zbrojnych i wiążących wszystkie jego strony124. Za
opublikowaniem obfitego materiału zgromadzonego w wyniku badań
przemawiała chęć umożliwienia osobom zainteresowanym wglądu na
dowody praktyki i opinio iuris, służących za podstawę uznania danej
reguły za normę prawa zwyczajowego, co stanowi niewątpliwą korzyść
zarówno dla teoretyków (ekspertów), jak i praktyków międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych125. Stworzenie autorytatywnego opracowania miało okazać się pomocne w zredukowaniu
niepewności co do zakresu danej reguły oraz argumentów świadczącej
za nią praktyki krajowej126. Studium wraz z bogatą faktografią może
stanowić ważny punkt odniesienia przy orzeczniczej działalności międzynarodowych organów jurysdykcyjnych lub quasi-jurysdykcyjnych,
ilekroć przyjdzie im orzekać w oparciu o normy zwyczajowe. Potwierdziła to dotychczasowa działalność międzynarodowych trybunałów
karnych ad hoc (MTKJ i MTKR)127. Studium odegrało również znaczącą
Tamże, s. 475 i 483. Por. też B. Schlütter, Developments in Customary International Law. Theory and the Practice of the International Court of Justice and the
International ad hoc Criminal Tribunals for Rwanda and Yugoslavia, Martinus
Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 2010, s. 276.
123
C. G. Guldahl, The Role of Persistent Objection in International Humanitarian
Law, „Nordic Journal of International Law” 2008, vol. 77, s. 84-85.
124
Customary International Humanitarian Law. Report …, s. 2.
125
Tamże, s. 4-5.
126
Tamże, s. 6.
127
Zob. np. Prosecutor v. Hadžihasanowić, Appeal of Decision on Acquittal
(11.03.2005), No. IT-01-47-AR73.3, § 29-30. Jakkolwiek już we wcześniejszych
swoich wyrokach Trybunał wyartykułował tożsame normy, uznając je jako zwycza122
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rolę przy określaniu podstaw i zakresu przedmiotowego działania
Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
Nie sposób nie dostrzegać potencjału gwarancyjnego, jaki „drzemie”
w Studium ujmującym w formie pisanej niepisanych zwyczajowych
norm międzynarodowego prawa humanitarnego. W założeniu ma
ono zapewnić łatwiejszą identyfikację praw zwyczajowych, większą
jasność i dzięki temu stosowalność w praktyce. Celem umożliwienia
mu spełnienia praktycznej roli w poprawie ochrony ofiar konfliktów
zbrojnych (zwłaszcza niemiędzynarodowych) jest upowszechnienie
i implementacja jego idei i treści, co najmniej reguł zidentyfikowanych
jako powszechnie wiążące prawo zwyczajowe128.

Podsumowanie
Analiza problematyki zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego uwidacznia swoisty paradoks. Z jednej strony podkreśla
się, że normy prawa zwyczajowego są już nieadekwatnym źródłem
prawa międzynarodowego publicznego z uwagi na długotrwały proces
ich kreacji oraz duży stopień niejasności co do ich istnienia i zakresu,
które są nie do zaakceptowania w świetle wyzwań współczesnego
świata, a z drugiej – intensyfikacja działań i mnogość podmiotów
prawa międzynarodowego przyczyniły się do znacznego skrócenia
potencjalnego czasu wymaganego dla wytworzenia się normy o charakterze zwyczajowym.
Co więcej, w sytuacji walk wewnątrzkrajowych, które stały się od
połowy ubiegłego stulecia dominujących typem konfliktów zbrojnych
oraz towarzyszącej im odwiecznej niechęci państw w zakresie przyjęcia
jowe prawo mające zastosowanie do niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych
(np. Prosecutor v. Kordić and Čerkez, Motion to Dismiss of Lack of Jurisdiction
(2.03.1999), No. IT-95-14/2-PT, § 15-31 czy Prosecutor v. Strugar, Decision on Jurisdiction (7.06.2002), No. IT-01-42-PT, § 17), to w tym wypadku zasady te zostały
wsparte przez ICRC Study. Jak wskazuje jednak T. Meron, może to oznaczać, że
trybunały międzynarodowe bardziej będą odwoływać się do praktyki zgromadzonej
w ramach Studium niż do sformułowanych w nim zasad (ang. black-letter rule),
uznając jednocześnie takie podejście za roztropne (T. Meron, Revival …, s. 834).
Szerzej nt. odwołań do Studium zob. E. Wilmshurst, Perspectives on the ICRC Study
on Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press,
Cambridge 2007.
128
J.-M. Henckearts, E. Mongelard, Customary International Humanitarian Law,
„The Magazine of the Red Cross and Red Crescent Movement” 2005, vol. 2.
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w tym przedmiocie traktatu, dokonującego kodyfikacji z elementami
postępowego rozwoju prawa międzynarodowego, znajdującego zastosowanie do niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. W pełni
świadomy tego MKCK zarzucił plany rewizji prawa traktatowego na
rzecz idei spisania norm prawa zwyczajowego, celem łatwiejszej ich
implementacji, przestrzegania i egzekwowania. Szczególnie w kontekście niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych prawo zwyczajowe
okazuje się nie tylko przydatne, ale można w nim wręcz upatrywać
remedium w obliczu skąpych regulacji traktatowych, nie mówiąc
już o ich ograniczonym zakresie ich stosowania, zarówno przedmiotowym, jak i sytuacyjnym. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że
kilka istotnych podmiotów prawa międzynarodowego nie jest stroną
odnośnego traktatu.
Opracowanie z inicjatywy MKCK Studium zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego można uznać poniekąd za próbę
odpowiedzi na „bolączki” międzynarodowego prawa humanitarnego
zwłaszcza w kontekście niemiędznarodowych konfliktów zbrojnych,
jak również wyposażeniem rosnącej liczby sądów i trybunałów międzynarodowych w odpowiednie narzędzie i pomoc argumentacyjną.
Możliwość powołania się na konkretną zasadę sformułowaną w Studium miała bowiem ograniczyć zakres braku jednoznaczności między
państwami, a dotychczasowe doświadczenia, zwłaszcza międzynarodowych trybunałów karnych, w tym zakresie zdają się potwierdzać,
przynajmniej w części, pokładane w nim oczekiwania.
Tym samym początek XXI wieku nie tylko nie przyniósł kresu
prawa zwyczajowego i nie zepchnął go do kategorii „przeżytku normatywnego”, ale wręcz uruchomił drzemiący w nim potencjał gwarancyjny. Jednocześnie wzrosła – i to niepomiernie – rola sądów
międzynarodowych, które coraz wyraźniej przejmują atrybuty kreacji
prawa w miejsce tradycyjnego stosowania prawa, opierającego się
na subsumpcji stanu faktycznego do obowiązującej normy prawnej.
Obecnie proces dekodowania prawa zwyczajowego wydaje się być
bliższy zasadom „sztuki” niż realizowaniu z góry ustalonego modus
operandi rozumowania sędziowskiego, budząc zastrzeżenia z punktu
widzenia pewności prawa.
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KOMISJE PRAWDY JAKO POZASĄDOWE
MECHANIZMY ZWALCZANIA
BEZKARNOŚCI SPRAWCÓW ZBRODNI
MIĘDZYNARODOWYCH – FAKT, CZY
FIKCJA?
TRUTH COMMISSIONS AS NON-JUDICIAL
MECHANISMS OF FIGHTING AGAINST
IMPUNITY FOR THE PERPETRATORS OF
INTERNATIONAL CRIMES – FACT OR FICTION?
Summary
One of the main, current challenges of the international community is to
create and implement the efficient mechanisms of fighting against impunity
for the perpetrators of international crimes and other gross violations of
human rights and international humanitarian law. Simultaneously, the
constant development of the field of transitional justice, designed for the postauthoritarian or post-conflict societies to reckon with past abuses, offers the full
range of possible instruments, seen as complementary, notably not limited to
criminal prosecutions, but also covering the issue of truth-seeking and truthtelling, symbolised by the work of truth commissions.
This article is intended to shed more light on the non-judicial mechanism
of transitional justice - truth commissions, which are formed to investigate the
human rights abuses by determining their causes, facts and consequences on
the affected society, like circumstances of particular crimes or – more often –
the whole process and background of the structural, long-standing violence,
with the aim of ensuring an official truth (and reconciliation) and furthering
accountability. Paper describes the role of truth commissions in affected
societies by determining their historical development, mandate, relation to the
international or national criminal tribunals and possible contribution to the
pursuit of (international) justice.
key words: truth commissions, transitional justice, impunity, accountability
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Walka z bezkarnością sprawców poważnych naruszeń praw człowieka oraz prawa humanitarnego, niekiedy przybierających formę
zbrodni międzynarodowych, w tym ludobójstwa, to dzisiaj jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową.
Ciągły, systematyczny rozwój prawnokarnej odpowiedzi na masowe
naruszenia i pogwałcenia praw1, na czele z jej współczesnym symbolem, czyli Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK), pomimo
wszystkich niedoskonałości i trudności we wdrażaniu sprawiedliwości
międzynarodowej, stwarza podstawy do skonstruowania względnie
optymistycznej tezy dotyczącej kondycji i przyszłości międzynarodowego sądownictwa karnego. Z drugiej strony, instrument osądzenia
sprawców stanowi „wyłącznie” formę czynienia sprawiedliwości, ze
względu na specyfikę postępowania karnego2, pozostawiając na dalszym planie kwestię odkrycia prawdy na temat okoliczności naruszeń,
czy też naprawy ich skutków. Na tym tle dość interesująco prezentuje
się zatem fenomen komisji prawdy, instytucji w praktyce nieznanej
w Europie3, za to, z mniejszym lub większym powodzeniem, wdrażanej
w post-autorytarnych, czy post-konfliktowych środowiskach państw
Ameryki Łacińskiej, Afryki, czy Azji, stanowiąc platformę dla ofiar,
jak również sprawców, uczestniczących w procesie tworzenia narracji
na temat czasu represji, czy przebiegu często brutalnego konfliktu
zbrojnego, dzielącego nie tylko narody, grupy etniczne, ale i niekiedy
poszczególne rodziny.
Por. A. Bieńczyk-Missala, Masowe i Strukturalne Formy Naruszania Praw Człowieka, w: Świat Wobec Współczesnych Wyzwań i Zagrożeń, (red.) J. Symonides,
Warszawa 2010, s. 235-249. Autorka, odnosząc się do problematyki „masowych
i strukturalnych form naruszania praw”, nie ogranicza się wyłącznie do tematyki
zbrodni międzynarodowych, ale podkreśla także powagę naruszeń w postaci pogwałceń praw gospodarczych, społecznych, czy prawa do rozwoju. Tak szerokie podejście
bliskie jest konstrukcji niniejszego opracowania, dotyczącego umiejscowienia komisji
prawdy na rozległej płaszczyźnie mechanizmów zwalczania naruszeń praw.
2
Zob. przypis 12.
3
Za wyjątek możemy uznać utworzenie komisji prawdy (dwóch, funkcjonujących
jedna po drugiej) w Niemczech w latach 1992-1998, w celu zbadania praktyk NRD.
Warto wspomnieć, że forma i sposób pracy odróżniały niemiecką komisję od jej
odpowiedników z pozostałych części globu. Czym innym pozostaje kwestia (do
dziś żywa) utworzenia komisji prawdy w przestrzeni państw byłej Jugosławii, por.
T. Lachowski, Komisje prawdy jako mechanizm sprawiedliwości tranzytywnej na
obszarze Bośni i Hercegowiny oraz innych państw byłej Jugosławii, w: Bałkany
Zachodnie między przeszłością a przyszłością, (red.) P. Chmielewski, S. L. Szczesio,
Łódź 2013, s. 327-345.
1
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Czy jednak komisja prawdy, niewyposażona w imperium orzekania
i przesądzania o winie sprawców może stać się skutecznym środkiem
w walce z bezkarnością osób winnych najpoważniejszych pogwałceń
praw? Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie fenomenu
komisji prawdy, jak się wydaje, instrumentu nie mniej ważnego od
toczonych postępowań karnych wobec sprawców naruszeń, przy
spełnieniu odpowiednich warunków, mogącego stać się użytecznym
środkiem dla społeczeństw w okresie „wychodzenia z konfliktu” lub
„porzucania starej, opresyjnej władzy ancien régime’u” na drodze ku
demokracji, czy wreszcie, metodą służącą do zrealizowania (zbiorowego) prawa do prawdy4.

1. Komisje prawdy – pozasądowy mechanizm
sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional
justice)
Komisje prawdy to pozasądowe mechanizmy wdrażane przez
państwa w tzw. okresie przejściowym, w dobie gwałtownej zmiany
polityczno-społecznej i zmiany formy ustrojowej rządów z systemu
totalitarnego (autorytarnego) do demokracji lub po zakończeniu
(krwawego) konfliktu, najczęściej o charakterze wewnętrznym, czyli
wojny domowej. Począwszy od pierwszej, utworzonej przez Idiego
Amina w Ugandzie w 1974 r., w wyniku braku politycznej woli dyktatora do wdrożenia rekomendacji komisji (nigdy nie upublicznił jej
raportu), nie zawsze umieszczanej wśród innych komisji prawdy5, aż
do maja 2013 r., kiedy raport końcowy przedłożyła kenijska Komisja
Prawdy, Sprawiedliwości i Pojednania, minęło prawie 40 lat, w czasie
których powstało przynajmniej6 40 komisji, mających różnie skrojone
Na temat prawa do prawdy, zob. np. J. E. Méndez, The Right to Truth, w:
C. C. Joyner, M. C. Bassiouni (ed.), Reining in Impunity For International Crimes
and Serious Violations of Fundamental Human Rights, Association International
de Droit Penel 1998, s. 255-278; Y. Naqvi, The Right to Truth in International Law:
Fact or Fiction?, „International Review of the Red Cross” 2006, Vol. 88, No. 862,
s. 245-273.
5
Kwestionowana jest przede wszystkim skuteczność komisji z 1974 r., w tym przez
samych Ugandyjczyków, którzy komisję utworzoną w 1986 r., tuż po obaleniu Miltona
Obote, de facto drugą, nazywali pierwszą w historii ich państwa. Por. J. R. Quinn,
Dealing with a Legacy of Mass Atrocity: Truth Commissions in Uganda and Chile,
„Netherlands Quarterly of Human Rights” 2001, Vol. 19/4, s. 391 i n.  
6
„Przynajmniej”, ponieważ nie wszystkie komisje, które określały się (lub je
określano) mianem „komisji prawdy” można w rzeczywistości tak nazwać, czasem
4
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mandaty, jak i wpływ na poprawę sytuacji ofiar oraz odkrycia prawdy
w przedmiocie naruszeń7.
Współcześnie komisje prawdy są powszechnie akceptowanym mechanizmem tzw. sprawiedliwości okresu przejściowego, nazywanej
również sprawiedliwością w okresie przemian lub sprawiedliwością
tranzytywną (transitional justice)8, tradycyjnie występującym (komplementarnie) obok: (I) procesów sądowych (karnych), służących
osądzeniu zbrodniarzy (w tym decydentów, przywódców państwowych,
czy dowódców wojskowych), (II) programów reparacyjnych, mających
za zadanie naprawić krzywdę ofiar poważnych naruszeń praw oraz
(III) reform instytucjonalnych9, których celem jest przeobrażenie
struktury państwa, uniemożliwiające powtórzenie naruszeń w przyw wyniku braku chęci do implementacji ustaleń komisji (wspomniana w opracowaniu komisja w Ugandzie Idiego Amina), czasem, w związku z ich wykorzystaniem do
zbadania jednego, odosobnionego zdarzenia (np. Komisja Prawdy i Pojednania dla
miasta Greensboro, w Północnej Karolinie, USA, powołanej w 2004 r. do ustalenia
przyczyn i przebiegu ataku organizacji Ku Klux Klan na uczestników pokojowego
marszu z 3 listopada 1979 r.), czym przeczyły podstawowej idei komisji prawdy, tj.
zbadania wieloletnich, czasem systemowych naruszeń podstawowych praw jednostek
i całych zbiorowości.  
7
Oprócz wykorzystania źródeł o charakterze pierwotnym (np. akty prawne, na
bazie których dane komisje były tworzone) lub przeglądu prac doktryny, do przygotowania niniejszego artykułu posłużyła również kompleksowa baza danych (Truth
Commission Digital Collection), dotycząca fenomenu komisji prawdy, opracowana
przez amerykański Instytut Pokoju (Institute of Peace), www.usip.org/publications/
truth-commission-digital-collection.    
8
Warto wspomnieć, że termin transitional justice został ukuty na początku lat 90.
w celu opisania i wskazania ram dla przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przeobrażeń w Ameryce Łacińskiej dekadę wcześniej. Należy
jednak zauważyć, że współcześnie (jak i w toku ich „wykluwania się”) mechanizmy
sprawiedliwości okresu przejściowego służą rozliczeniu zbrodni także z okresu
II wojny światowej, choć niektóre państwa decydują się sięgać dalej w głąb historii
(np. Komisja Prawdy i Sprawiedliwości powołana w 2009 r. na Mauritiusie miała za
zadanie zbadać praktyki naruszeń praw, których początek datowany był na 1638 r.,
a więc w sumie 371 lat). Szerzej na temat sprawiedliwości okresu przejściowego:
np. N. Kritz (ed.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with
Former Regimes, vol. 3, US Institute for Peace Press 1995; R. G. Teitel, Transitional
Justice, Oxford University Press 2000; E. Hughes, W. A. Schabas, R. Thakur (ed.),
Atrocities and International Accountability: Beyond Transitional Justice, United
Nations University Press 2007.
9
M.in. reformy konstytucjonalne, reformy w zakresie sądownictwa, czy odsunięcie
osób winnych naruszeń od pełnienia funkcji publicznych w państwie (np. w procesach lustracyjnych, inicjowanych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej).
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szłości10. Komisje prawdy określa się mianem środka poszukiwania
i opowiadania prawdy (truth-seeking, truth-telling), emanację sprawiedliwości restoratywnej11, zorientowane w swojej pracy na ofiarę
naruszeń (w odróżnieniu np. od procesu karnego, gdzie to oskarżony
znajduje się w centrum zainteresowania sądu12), tworząc w swej istocie unikalne forum dla ofiar i ich rodzin (victim-centered approach).
Co ważne nadmienienia, pomimo „rodzenia się” koncepcji sprawiedliwości okresu przejściowego, w środowisku państw zrzucających jarzmo autorytaryzmu w Europie Środkowo-Wschodniej, czy
odstępujących od rządów junt wojskowych w Ameryce Łacińskiej,
dziś, w przeważającej liczbie przypadków podmiotów decydujących się na wykorzystanie mechanizmów transitional justice, są to
państwa wychodzące z konfliktu zbrojnego13. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że sytuacja państw powojennych zasadniczo różni się od
przekształcającego się państwa autorytarnego, przed transformacją
Zob. Report of the Secretary-General, The rule of law and transitional justice
in conflict and post-conflict societies, UN Doc S/2004/616 (2004), par. 8; International Center for Transitional Justice (ICTJ), What is transitional justice?, ictj.
org/about/transitional-justice (dostęp na dzień 3 października 2013).
11
Cel takowej stanowi np. zniesienie podziałów społecznych, będących wynikiem
zbrodni, co odróżnia ją od sprawiedliwości retrybutywnej – „zapłaty za zbrodnie”
poprzez ukaranie zbrodniarzy. Por. K. Holy, I. Topa, Współczesne mechanizmy
sprawiedliwości tranzytywnej, „Studia Prawnicze KUL” 2011, t. 47-48, Nr 3-4,
s. 26-27.
12
Należy jednak wskazać na systematyczne upodmiotowienie ofiar (poszkodowanych, pokrzywdzonych) w ramach funkcjonowania sądów karnych międzynarodowych, na czele z reżimem partycypacji ofiar w postępowaniu w Statucie Rzymskim
MTK, czy Specjalnego Trybunału dla Libanu oraz Nadzwyczajnych Izb Orzekających
w Kambodży. Wcześniej, np. mając na uwadze rozwiązania trybunałów ad hoc dla
byłej Jugosławii i Rwandy, ofiary pełniły wyłącznie rolę świadków, instrumentu
prokuratora dla udowodnienia winy oskarżonemu. Zob. E. Baumgartner, Aspects
of victim participation in the proceedings of the International Criminal Court,
„International Review of the Red Cross” June 2008, Vol. 90, Number 870, s. 409440.
13
Przykłady można mnożyć. Przede wszystkim zauważamy zaangażowanie społeczności międzynarodowej, w szczególności poprzez funkcjonowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w państwach afrykańskich (Kenia, Demokratyczna
Republika Konga, Libia, Mali, Sudan/Darfur, Republika Środkowej Afryki, Uganda,
Wybrzeże Kości Słoniowej), działanie sądów umiędzynarodowionych (Sąd Specjalny
dla Sierra Leone), specjalnych krajowych (Nadzwyczajne Afrykańskie Izby w sądach
Senegalu, mające osądzić Hissène’a Habré), czy wreszcie komisji prawdy (np.
Kenia, raport końcowy opublikowany w maju 2013 r.), jak również programy
reparacyjne.
10
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często policyjnego, ze zwartym aparatem władzy, bardzo precyzyjnie
dokumentującym swoją działalność (w tym popełniane zbrodnie),
co wpływa na odmienny charakter pracy tworzonych instytucji post-konfliktowych14.
Co ciekawe, współcześnie zdarza się również coraz częściej, że po
wskazane środki z zakresu sprawiedliwości okresu przejściowego
sięgają państwa nieprzechodzące żadnej transformacji, zmagając się
jednak z problemami społecznymi, głównie w postaci wykluczenia
pewnych grup z życia publicznego, także w wyniku ich historycznej
dyskryminacji (np. powołana w 2009 r., Komisja Prawdy i Pojednania
dla Kanady)15.
Ze swej natury, instrumentarium transitional justice ukierunkowane jest na „rozliczenie zbrodni przeszłości” (backward-looking
justice), choć, co należy uwypuklić, systematyczny rozwój i konceptualizacja sprawiedliwości okresu przejściowego każe umiejscowić
jej założenia (a tym samym np. komisji prawdy) także na poziomie
działań w zakresie budowania pokoju (peace-building), co dowodzi
choćby istnienie Komisji Budowania Pokoju NZ16, (względny) rozwój
W związku z tym, praca komisji prawdy (o czym poniżej) w warunkach post-konfliktowych niejednokrotnie musi oprzeć się na (ustnych) oświadczeniach składanych przez uczestników konfliktu, nierzadko stanowiących podstawowe (jedyne)
źródło ustalania faktów, w szczególności, w wypadku braku oficjalnych dokumentów
(archiwów), potwierdzających dane zdarzenia, czy zbrodnie.
15
Zajmująca się problemem dyskryminacji ludności tubylczej (indiańskiej),
począwszy od 1870 r., poprzez objęcie jej programem tzw. „rezydualnych szkół
(chrześcijańskich)” (National Residential Schools), uniemożliwiając rozwój osobisty
zgodnie ze swoją tradycją, czy wierzeniami, nierzadko poprzez zerwanie kontaktu
dzieci z rodzicami. Por. M. James, A Carnival of Truth? Knowledge, Ignorance
and the Canadian Truth and Reconciliation Commission, „International Journal
of Transitional Justice” 2012, Vol. 6, s. 182-204.
16
Komisja Budowania Pokoju NZ (UN Peacebuilding Commission) została powołana w 2005 r., w celu stworzenia jednej wspólnej platformy dla działań w zakresie
powojennej odbudowy państw, czy rekonstrukcji często podzielonego społeczeństwa
post-konfliktowego. Komisja dostrzega ściśle powiązanie mechanizmów transitional justice ze strategiami wprowadzanymi po konflikcie w ramach budowania
pokoju. Zob. Peacebuilding Commission, Justice in Time of Transition, 29 February 2008, www.un.org/en/peacebuilding/pdf/doc_wgll/justice_times_transition/26_02_2008_chair_summary.pdf. Co warte spostrzeżenia, Komisja Budowania Pokoju rozpoczęła swoją pracę od Sierra Leone i Burundi, które – zwłaszcza to
pierwsze – miały swoje doświadczenia z implementacją, dość skuteczną, mechanizmów sprawiedliwości okresu przejściowego. Na temat przenikania się wskazanych
dwóch obszarów zob. także: G. Thallinger, The UN Peacebuilding Commission and
Transitional Justice, „German Law Journal” 2007,  Vol. 8, No. 7, s. 681-710.
14
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koncepcji „odpowiedzialności za ochronę” (responsibility to protect,
R2P) i jej poziomu odbudowy17, czy – nawet – rozwoju ekonomicznego danego obszaru (po zapaści, będącej wynikiem np. działań
wojennych)18.

1.1. Czym są komisje prawdy? Próby zdefiniowania
fenomenu
Pomimo stosunkowo długiej obecności komisji prawdy w środowisku międzynarodowym, wciąż wśród badaczy tematu panuje rozdźwięk w przedmiocie skonstruowania jednej, klarownej definicji tego
fenomenu. Jedna z pierwszych prób zdefiniowania komisji prawdy,
autorstwa P. B. Hayner (z 1994 r.), zakładała, że komisja prawdy to
instytucja: (I) zorientowana na badanie przeszłości, (II) choć nie jednego, wyizolowanego zdarzenia, a starająca się nakreślić pełny obraz
(czasem wieloletniego) naruszania praw, (III) istniejąca przez ściśle
określony czas (wskazany w akcie powołującym daną komisję), aż
do przedłożenia raportu końcowego z prac komisji, (IV) wyposażona
przez podmiot tworzący (najczęściej państwo) w instrumenty, pozwalające na łatwiejszy dostęp do szukanych informacji, zapewnienie
bezpieczeństwa prac oraz późniejszy wpływ jej ustaleń na dokonanie
potrzebnych, sugerowanych reform19.
Tak skonstruowana definicja, co do zasady dość powszechnie
aprobowana przez ekspertów, była jednak zbyt szeroka, ponieważ
pozwalała objąć jej zakresem zbyt wiele komisji śledczo-badawczych,
czy ciał zbliżonych charakterem. M. Freeman20, wskazując na kilka
Szerzej: T. Lachowski, Transitional Justice as a Substantive Component of the
Responsibility to Rebuild within the RtoP Framework, w: Responsibility to Protect
in Theory and Practice, (ed.) V. Sancin, M. Kovič Dine, Ljubljana 2013, s. 629-652.
18
Na temat korelacji pomiędzy sprawiedliwością okresu przejściowego a rozwojem
ekonomicznym, zob. w szczególności: P. De Greiff, R. Duthie (ed.), Transitional
Justice and Development: Making Connections, Social Science Research Council:
New York 2009.  
19
P. B. Hayner, Fifteen Truth Commission – 1974 to 1994: A Comparative Study,
„Human Rights Quarterly” 1994, Vol. 16, No. 4, s. 604.
20
Freeman „wywodzi” instytucję komisji prawdy z tworu komisji śledczych (commissions of inquiry), powoływanych przez parlament Zjednoczonego Królestwa
dla zbadania społecznie kontrowersyjnych wydarzeń z życia publicznego kraju,
później przeniesionych na grunt innych państw, wchodzących w skład Brytyjskiej
Wspólnoty Narodów (The Commonwealth), czego dowód stanowić mają komisje
prawdy tworzone w takich państwach, jak: Nepal, Nigeria, RPA, Sierra Leone, Sri
17
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niedoskonałości definicji P. B. Hayner21, proponuje, aby komisje
prawdy określać jako „autonomiczne, temporalne (ad hoc), zorientowane na ofiary komisje śledcze, powołane w i przez państwo
w celu: (I) zbadania i przedstawienia wniosków w postaci raportu
odnoszących się do przyczyn i konsekwencji szerokiego, względnie
niedawnego schematu poważnego naruszania praw (praw człowieka,
prawa humanitarnego) lub systemowej represji, obecnych w państwie
(tworzącym daną komisję) w dobie rządów opresyjnych lub w czasie
konfliktu oraz (II) przedstawienia rekomendacji dla niepowtórzenia podobnych zdarzeń w przyszłości”22. Z pewnością, to właśnie
oficjalne potwierdzenie i uznanie cierpienia ofiar przez instytucję
państwową (choć programowo niezależną od państwa) oraz wskazanie osób odpowiedzialnych (lub też samego państwa jako podmiotu
odpowiedzialnego za naruszenia) jest nadrzędną wartością dla ofiar
uczestniczących w pracach komisji.
Akceptując podstawowe założenia wskazanych definicji czołowych
badaczy zagadnienia23, należy zauważyć, że wciąż są one zbyt pojemne
i poprzez swoją nieostrość nie pozwalają na precyzyjne określenie ram
dla komisji prawdy (tak w znaczeniu podmiotowym, przedmiotowym,
jak i -nawet- funkcjonalnym). Co ciekawe, same komisje, określając się
mianem „komisja prawdy” (truth commission), czy „komisja prawdy
i pojednania” (truth and reconciliation commission) nie zawsze mogą
Lanka, Uganda, czy Zimbabwe. M. Freeman, Truth Commissions and Procedural
Fairness, Cambridge University Press 2006, s. 22-25.
21
Badacz wskazuje m.in. na brak kilku kluczowych elementów w definicji Hayner:
zorientowanie prac komisji na ofiary, podkreślenie jej względnej niezależności
w stosunku do powołującego je państwa, koniecznej do zrealizowania programu, czy
faktu powołania przez państwo, sankcjonujące jej działania. Ibidem, s. 17-18. W odpowiedzi, Hayner nieco przemodelowała swoją pierwotną propozycję, podkreślając
(i dodając) przede wszystkim fakt działania z i na zainteresowanym społeczeństwie,
co, jak się wydaje, uwypukla wartość bezpośredniego udziału lokalnej społeczności
we wdrażaniu poszczególnych mechanizmów sprawiedliwości okresu przejściowego, nawet w sytuacji równoległego działania społeczności międzynarodowej
w przestrzeni danego państwa (national ownership, local ownership). P. B. Hayner,
Unspeakable Truths: Transitional Justice and Challenge of Truth Commissions,
London: Routledge 2011 (Second ed.), s. 12.
22
M. Freeman, Truth Commissions..., s. 18.
23
Por. definicję SG ONZ: „Truth commissions are official, temporary, non-judicial
fact finding bodies that investigate a pattern of abuses of human rights or humanitarian law committed over a number of years. These bodies take a victim-centred
approach and conclude their work with a final report of findings of fact and recommendations”. UN Doc S/2004/616 (2004), par. 50.
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być zaklasyfikowane jako typowe, modelowe komisje prawdy24. Z drugiej strony, wiele klasycznych komisji prawdy w ogóle nie odwołało
się do „etykiety” truth commission25, z powodzeniem realizując swój
mandat26.
Niewątpliwie, pomocne może okazać się wskazanie, czym komisje
prawdy na pewno nie są. Jak zostało już to nadmienione, komisje
prawdy to nie sądy27, choć niektóre z nich, jak np. słynna Komisja
Prawdy i Pojednania dla RPA wyposażone zostały w funkcje quasi-sądowe (południowoafrykańska komisja mogła przyznawać warunkowe
amnestie sprawcom naruszeń), a także nie – międzynarodowe lub
krajowe – ciała (komisje, komitety), tworzone dla ochrony i promocji
praw człowieka28. Ponadto, nie można utożsamiać komisji prawdy ze
specjalnymi komisjami śledczo-badawczymi (niejednokrotnie o międzynarodowym charakterze i rodowodzie), powołanymi dla zbadania
przebiegu i skutków trwającego konfliktu – choć wyłącznie z punktu
widzenia faktów, a nie np. dogłębnej analizy przyczyn konfliktu, czy
Komisję Prawdy i Pojednania dla miasta Greensboro, w Północnej Karolinie (USA;
por. przypis 6) czy Komisję Prawdy i Pojednania dla Regionu Bijlejina (Republika
Serbska, jedna z części składowych Bośni i Hercegowiny, BiH), z różnych względów
- zorientowanie na zbadanie wyizolowanego wydarzenia w przypadku pierwszej, czy
brak zdolności do zrealizowania mandatu, jak wydaje się, już w przypadku tworzenia,
w przypadku drugiej - ciężko zaliczyć w poczet komisji prawdy. Warto zauważyć, że
i samych modyfikacji nazwy „komisja prawdy” było więcej, m.in. Komisja Prawdy
i Sprawiedliwości dla Ekwadoru (1996-1997), Komisja Słuszności i Pojednania dla
Maroka, czy - wspólna dla Timoru Wschodniego i Indonezji - Komisja (dla) Prawdy
i Przyjaźni.   
25
Np. Komisja Narodowa ds. Zaginięć Ludzi w Argentynie, czy gwatemalska Komisja ds. Klaryfikacji Przeszłych Naruszeń Praw Człowieka oraz Aktów Przemocy,
Które Spowodowały Cierpienia Ludności Gwatemali, nazywana także Komisją ds.
Historycznej Klaryfikacji. Obie uważane są za jedne z najbardziej wpływowych komisji w historii.
26
Dość powiedzieć, że pierwsza komisja, która nazwała się komisją prawdy, czyli
Narodowa Komisja Prawdy i Pojednania dla Chile (nazywana też komisją R. Rettiga,
byłego senatora, który przewodniczył pracom komisji), funkcjonująca w latach 19901991, jest, licząc za P. B. Hayner, ósmą komisją w historii istnienia tychże instytucji
w różnych częściach globu (poczynając od kontrowersyjnej „komisji Idiego Amina”
w Ugandzie). Por. P. B. Hayner, Unspeakable Truths…, s. 257.
27
M.in. brak kompetencji do orzekania o winie sprawców, nieformalny charakter
postępowania – brak stron, komisarze nie są zawodowymi sędziami.
28
Wskazane ciała wykraczają poza schemat ustalania faktów na temat naruszeń,
w swej istocie będąc permanentnym organem ochrony, poszanowania i promocji
praw człowieka w danej przestrzeni (np. tak odmienne instytucje jak Komitet NZ
ds. Tortur lub Komisja Praw Człowieka przy Sądzie Konstytucyjnym BiH).
24
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fragmentacji społeczeństwa itd. - oraz zgromadzenia dowodów, w tym
dla sądów karnych, mających osądzić osoby odpowiedzialne. Wskazane komisje są bowiem wyłącznie instytucjami typu fact-finding,
stanowiąc (lub mając stanowić) swoiste preludium dla działania
właściwego sądu, czego znamienitym przykładem stała się Komisja
Ekspertów, powołana na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 780
(1992), zorientowana na zbadanie naruszeń prawa humanitarnego
(w tym Konwencji Genewskich) w czasie wojny w byłej Jugosławii,
w praktyce poprzedzając kreację Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)29, czym bliżej jest im do sądowego
- prawnokarnego - mechanizmu transitional justice.

1.2. Sposób tworzenia komisji prawdy
Możemy wyróżnić dwie płaszczyzny analizy mechanizmu tworzenia
komisji prawdy, (I) po pierwsze, w relacji do aktu założycielskiego
(podstawy prawnej) oraz, po drugie (II), w stosunku do kompozycji
składu samej komisji.
Pierwsze komisje prawdy tworzone były na ogół dekretem głowy
państwa (prezydenta)30, głównie – jak w przypadku państw Ameryki Łacińskiej – ze względu na chęć sprawowania kontroli procesu
transformacji przez odchodzącą lub przekształcającą się władzę.
Ponadto, warto zauważyć, że południowoamerykańskie komisje
funkcjonowały w warunkach istnienia prawa amnestyjnego, uniemożliwiającego osądzenie sprawców (dylemat sprawiedliwości okresu przejściowego lat 80. i 90. XX w.: prawda czy sprawiedliwość,
Szerzej: M. C. Bassiouni, Former Yugoslavia: Investigating violations of international humanitarian law and establishing an International Criminal Tribunal, „Fordham International Law Journal” 1994, Vol. 18, s. 1191-1211. Podobnie,
niedawno (2011) powołana przez Radę Praw Człowieka ONZ, Niezależna Komisja
Śledcza ds. (konfliktu w) Syrii, może przysłużyć się ewentualnym przyszłym procesom karnym przeciwko osobom winnym popełnianych zbrodni w czasie trwającego
konfliktu, nie wykluczając zaangażowania MTK.
30
Tak np. komisje w: Argentynie, Boliwii, Chile, Czadzie, Peru czy Zimbabwe.
Ciekawy przypadek to też utworzenie komisji w Maroku (2004-2006), na mocy
dekretu królewskiego. Była to pierwsza komisja powołana w monarchii.
29

90

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

truth vs. justice), będąc, jak się to określa w literaturze przedmiotu31,
„drugą najlepszą, bo możliwą opcją” rozliczenia zbrodni przeszłości
(second-best option).
W późniejszym okresie coraz częściej odwoływano się do decyzji
parlamentu w procesie tworzenia komisji prawdy (np. w RPA32),
co z pewnością gwarantuje mocną legitymację społeczną dla nowej
instytucji. Inną metodą jest prawne ugruntowanie komisji na mocy
porozumienia pokojowego (np. Salwador, czy Sierra Leone33) lub,
w wypadku bezpośredniego zaangażowania podmiotów zewnętrznych
w sytuacji post-konfliktowej, na podstawie regulacji tymczasowej międzynarodowej administracji terytorialnej ONZ (Timor Wschodni34).
Ponadto, (wspólna) Komisja (dla) Prawdy i Przyjaźni utworzona została na podstawie dwustronnego porozumienia międzynarodowego
pomiędzy Indonezją a Timorem Wschodnim. Podobnie, znajdująca się
w fazie przygotowań Komisja Regionalna dla Państw byłej Jugosławii
(REKOM/RECOM), w przypadku powodzenia procesu ratyfikacyjnego
w poszczególnych państwach regionu, oprze swój mandat o umowę
międzynarodową, stając się w praktyce regionalną organizacją międzynarodową35. Mozaikę uzupełniają jeszcze nieoficjalne projekty komisji
prawdy36, tworzone przez organizacje pozarządowe, niemające jednak
umocowania w twardym prawie krajowym, bądź międzynarodowym
Por. S. Gloppen, Roads to Reconciliation: A Conceptual Framework, w: Roads
to Reconciliation, (ed.) E. Skaar, S. Gloppen, A. Suhrke, Lexington Books 2005,
s. 28.
32
Promotion of National Unity and Reconciliation Act of South Africa (No. 34 of
1995), G16579.
33
W przypadku Sierra Leone, postanowienia porozumienia pokojowego z Lomé
z 1999 r. zakładające powołanie komisji prawdy zostały uzupełnione o krajowe
rozwiązania legislacyjne (Truth and Reconciliation Commission Act 2000, Suppl.
to the Sierra Leone Gazette, Vol. CXXXI, No. 9). Co ciekawe, przy okazji sprawy
Prokurator p-ko Kallonowi i Kamarze, dotyczącej legalności amnestii, a toczonej
przed Sądem Specjalnym dla Sierra Leone (SSSL), Sąd orzekł, że porozumienia
pokojowe, kończące wojny domowe, nie posiadają przymiotu umowy międzynarodowej. Prosecutor v. Kallon and Kamara, Decision on Challenge to Jurisdiction;
Lomé Accord Amnesty (2004), par. 39-42, 44.
34
UNTAET Regulation No. 2001/10 on the Establishment of a Commission for
Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, 13.07.2001.
35
Bezsprzecznie będzie to kolejny krok (przełom) w historii truth commissions.
Projekt statutu: www.zarekom.org/documents/Proposed-RECOM-Statute.en.html
36
Szerzej: L. Bickford, Unofficial Truth Projects, „Human Rights Quarterly” 2007,
Vol. 29, s. 994-1035.
31
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(np. projekt Nunca Mais w Brazylii, czy połączona z „trybunałem”
komisja dla Iranu).
Twórcy komisji komponowali jej skład przeważnie sięgając do
jednej z trzech możliwości: skład całkowicie krajowy (występujący
najczęściej, np. Argentyna, Urugwaj, Korea Południowa, czy Maroko),
skład mieszany (obok krajowych komisarzy także międzynarodowi
eksperci, np. Sierra Leone, czy Gwatemala37) oraz skład całkowicie
międzynarodowy (Salwador). Dobór komisarzy spoza bezpośrednio
zaangażowanego kraju ma na celu zagwarantowanie bezstronności
i rzetelności postępowania, co wiąże się również z przedkładaniem
propozycji objęcia stanowiska komisarzy uznanym osobistościom ze
świata praktyki i doktryny prawa międzynarodowego38. Komisarze
niekoniecznie muszą być prawnikami (a zwłaszcza zawodowymi sędziami, choć akurat w państwach Commonwealthu takowi byli nader
często powoływani)39, wywodząc się z różnych grup społecznych,
religijnych, kulturowych, z reguły będąc uznanymi autorytetami dla
danego społeczeństwa, czego „książkowym” przykładem stał się arcybiskup Desmond Tutu, „sumienie Afryki”, przewodniczący Komisji
Prawdy i Pojednania dla RPA.

1.3. Charakter pracy komisji prawdy
Komisje prawdy wykorzystują w swojej pracy kilka podstawowych
technik zbierania informacji oraz dokumentowania zbrodni, czy represyjnych praktyk, naruszających podstawowe prawa ludności. Przede
wszystkim wyróżnić należy: odbieranie oświadczeń od zainteresowanych (ofiar, sprawców, świadków), czasem w formie „publicznych
wysłuchań”, w tym transmitowanych przez publiczne media (np. RPA);
własne badania, także „polowe”; archiwizację zgromadzonych danych
i informacji; konieczność stałej komunikacji ze społeczeństwem, np.
w formie zdawania relacji z poszczególnych etapów prac oraz przedłożenie właściwym władzom i upublicznienie raportu końcowego
W tej grupie mieści się również wspólna komisja dla Indonezji i Timoru Wschodniego, choć w tym przypadku wybranie po 5 komisarzy z każdej ze stron jest całkowicie uzasadnione międzynarodowym charakterem samej komisji.
38
Np. W. A. Schabas w Sierra Leone, czy C. Tomuschat w Gwatemali.
39
Zob. M. Freeman, Truth Commissions…, s. 29-30.
37

92

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

z prac, wraz z rekomendacjami40. Jako instytucje tymczasowe, komisje
prawdy operują przez ściśle określony czas, na ogół nieprzekraczający trzech lat, przede wszystkim ze względu na wartość utrzymania
zainteresowania działania komisji w społeczeństwie oraz unikanie
rozmycia się efektów prac komisji, w przypadku nie dość rychłego
sfinalizowania mandatu.

2. Mandat komisji prawdy – funkcje, cele i przedmiot
badań
Niewątpliwie, to właśnie mandat tak naprawdę kreuje daną komisję i jej prawną oraz społeczną egzystencję. To odpowiednio skrojony
mandat – rozumiany jako konglomerat kompetencji, funkcji i celów
danej komisji, innymi słowy, podstawę prawną do działania - pozwala na zapewnienie niezależności komisji i nie stanie się politycznym
instrumentem dla jednej ze stron (konfliktu), w celu „ugrania” jak
największych partykularnych korzyści, co na ogół źle się kończy i dla
samej komisji, jak i osób ją popierających (znamienity przykład tzw.
„komisji prezydenta Vojislava Koštunicy” w Jugosławii)41. Kluczowe
wydaje się zatem odpowiednie dobranie: zasad, celów i funkcji, przedmiotu ustaleń faktów i popełnianych zbrodni oraz prerogatyw, kompetencji i instrumentarium w jakie wyposażona jest dana komisja42.

2.1. Cele komisji prawdy
Podstawowym celem każdej komisji jest odkrycie prawdy na temat naruszeń, przy czym warto zaznaczyć, że nie jest to tzw. prawda
sądowa (komisje sądami wszak nie są) a prawda „nieobarczona”
formalnymi sądowymi wymogami dowodowymi, mogąca nawet
pretendować do miana prawdy historycznej, czy prawdy dziejowej
40
Por. Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States, Truth Commissions, HR/
PUB/06/1, United Nations, New York and Geneva 2006, s. 17-20.
41
Komisja działała w latach 2001-2003, aż do przekształcenia Federalnej Republiki
Jugosławii w Serbię i Czarnogórę. Była poczytywana jako zależna od prezydenta
Koštunicy, w rzeczywistości nie realizując swojego mandatu. Szerzej: D. Ilić, The
Yugoslav Truth and Reconciliation Commission: Overcoming Cognitive Blocks,
„Eurozine” 2004, 23.04.2003, s. 1-22. na stronie www.eurozine.com
42
E. González, Drafting a Truth Commission Mandate: A Practical Tool, International Center for Transitional Justice, June 2013, s. 3.
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(z tym zastrzeżeniem, że narrację zawsze kreują konkretni ludzie, ze
swoimi słabościami, przywarami, czy interesami). Już krótki przegląd
okresu naruszeń43, jaki badają poszczególne komisje prawdy, m.in.:
122 lata (Kanada); 49 (Paragwaj), 47 (Togo), 46 (DRK), 45 (Kenia),
43 (Maroko), 34 (RPA), udowadnia, przynajmniej w zamiarze, niezwykle holistyczne podejście komisji do zidentyfikowania i oceny
popełnianych zbrodni.
Poszczególne komisje stawiają sobie za cel44: ustalenie faktów dotyczących zbrodni; zidentyfikowanie osób (grup) odpowiedzialnych
(choć tylko niektóre mają kompetencje do imiennego wskazania osób
winnych, tzw. naming names45); przyczyny powstania naruszeń; historyczną interpretację czasu represji i naruszeń; promocję i ochronę
praw ofiar, w szczególności prawa do prawdy i prawa do naprawy;
umożliwienie „płynnej” społecznej i politycznej transformacji kraju.
Ten ostatni cel, często utożsamiany z pojęciem „pojednania” (reconciliation), niewątpliwie ważny, z sukcesem zrealizowany np. w RPA, nie
przesądza jednak o „pojednawczym” charakterze tychże ciał jako cesze
immanentnej każdej komisji, która powoływana jest przede wszystkim
do ustalenia faktów oraz analizy przyczyn i udziału poszczególnych
osób lub zbiorowości w popełnianych zbrodniach.

2.2. Typologia naruszeń praw objętych mandatem komisji
prawdy
Należy zauważyć, że wraz z „okrzepnięciem” komisji prawdy jako
aprobowanego środka transitional justice, mandaty wskazanych instytucji wyraźnie się rozszerzają, obejmując swym zakresem kolejne grupy
(naruszeń) praw46. Warto wspomnieć, że pierwsze, latynoamerykańskie komisje prawdy koncentrowały się na problemie wymuszonych
zaginięć (Argentyna, Chile, Gwatemala, Salwador, Urugwaj), tortur
(Chile, Salwador), pozasądowych egzekucji (Salwador) oraz innych
represyjnych metodach władzy, skutkujących systemowym naruszaPor. E. Brahm, Truth Commissions, Beyond Intractability, (ed.) G. Burgess,
H. Burgess. Conflict Research Consortium, University of Colorado, June 2004,
www.beyondintractability.org/essay/truth-commissions. Także: P. B. Hayner,
Unspeakable Truths..., s. 257-263.
44
Por. Tamże, s. 5-7.
45
Tę kompetencję posiadały np. komisje dla Czadu, czy RPA.
46
Zob. P. B. Hayner, Unspeakable Truths…, s. 265-267.
43
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niem praw o zasadniczo osobistym, obywatelskim oraz politycznym
charakterze.
Kolejne komisje, zwłaszcza te, po które sięgano w środowisku post-konfliktowym, znacznie rozszerzały zakres przedmiotu swoich badań.
Wyróżnić możemy m.in. problem przesiedleń (Timor Wschodni,
Sierra Leone), rekrutację i wykorzystanie dzieci w konflikcie (Sierra
Leone), przestępstwa o charakterze seksualnym (Timor Wschodni,
Sierra Leone, Maroko), w tym niewolnictwo seksualne dzieci (Sierra
Leone), czy przestępstwa o charakterze politycznym (DRK). Z kolei
komisje tworzone już w XXI w. coraz częściej zmagają się z problemami
ekonomicznego oraz społecznego (w tym kulturowego) wykluczenia
danych grup społecznych, głównie w wyniku konfliktu lub też, jako
przyczynę tegoż. Wymienić w tym miejscu możemy choćby: wykorzystanie naturalnych i publicznych surowców w celu wywołania i podtrzymywania konfliktu (Kenia, Liberia), korupcję (Kenia), nielegalne
przejęcia własności (Ghana), ekonomiczną marginalizację pewnych
grup społecznych (Kenia), naruszanie praw do wyboru rodziny i (liczby) dzieci (Timor Wschodni), pogwałcenia praw zbiorowości (Peru),
czy kulturowe wykluczenie (Kanada, w tym wypadku poza kontekstem
konfliktu).
Jak zauważamy, gros ze wskazanych pogwałceń praw konstytuuje
zbrodnie międzynarodowe, w głównej mierze zbrodnie przeciwko
ludzkości oraz zbrodnie wojenne. Ludobójstwo nie stanowiło przeważnie przedmiotu badań komisji, choć nieraz w raportach końcowych
znalazły się odpowiednie passusy o jego popełnieniu (jak w przypadku
Gwatemali, gdzie Komisja ustaliła, że „funkcjonariusze państwowi
popełnili ludobójstwo na ludności Majów”47). Co ciekawe, projekt
Statutu Komisji REKOM dla byłej Jugosławii zakłada ustalenie faktów,
odnoszących się również do przypadków ludobójstwa, rozumianego
jednak jako przejaw zbrodni wojennej48.
Warto w tym miejscu dostrzec, że język mandatów komisji zasadniczo korzysta z ugruntowanych na poziomie prawa międzynarodowego
Final Report of the Historical Clarification Report, Guatemala: Memory of
Silence, February 1999, par. 122.
48
The Draft Statute of the Regional Commission for Establishing the Facts About
War Crimes and Other Gross Violations of Human Rights Committed on the Territory
of the former Yugoslavia,  Part I: Use of terms: „<war crime> implies the meaning of
the term “war crime” as defined in international humanitarian law, genocide, and
crimes against humanity and includes but is not limited to the following crimes:
(a.) genocide”; art. 13. Zob. przypis 35.
47
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definicji zbrodni i poważnych naruszeń praw, choć niekiedy nieco je
modyfikując. Dla uwypuklenia, mandat Komisji Prawdy i Pojednania
dla Liberii przewidywał ustalenie faktów dotyczących „poważnych naruszeń praw człowieka i prawa humanitarnego”, przy czym te pierwsze
określone zostały m.in. przez pryzmat „naruszeń standardów praw
człowieka”49, a drugie jako zawierające, ale nieograniczone do „zbrodni
przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych (…) oraz naruszeń Konwencji
Genewskich i Protokołów Dodatkowych”50.

2.3. Raport końcowy oraz rekomendacje
Pewnym miernikiem efektywności działań komisji jest skompletowanie oraz publikacja raportu końcowego51, stanowiącego relację z ustaleń
w przedmiocie faktów, wskazanie osób odpowiedzialnych (jeśli jest
to dopuszczalne przez akt kreujący) oraz przedłożenie władzom państwowym rekomendacji (np. w przedmiocie programów reparacyjnych,
reform ustrojowych, osądzenia sprawców naruszeń)52. Niemniej, stopień wdrożenia rekomendacji przez poszczególne państwa jest na razie
znikomy, co związane jest często z brakiem politycznej woli adresata
(państwa), czemu nie pomaga również fakt wygaśnięcia mandatu komisji jeszcze przed rozpoczęciem ewentualnych reform (brak wpływu
i kontroli komisji nad procesem implementacji rekomendacji)53. Pewnym rozwiązaniem stało się wskazanie w akcie założycielskim komisji
obligatoryjnego charakteru rekomendacji (Liberia, Sierra Leone),
Podobnie np. mandat Komisji Recepcji, Prawdy i Pojednania dla Timoru Wschodniego, UNTAET Regulation No. 2001/10, Part I, Section 1 (ci).
50
The Act That Established the Truth And Reconciliation Commission (TRC) of
Liberia, Enacted on May 12, 2005, by the National Transitional Legislative Assembly,
art. II, IV.
51
Z punktu widzenia całej koncepcji transitional justice do najważniejszych zalicza
się m.in. raport komisji argentyńskiej, południowoafrykańskiej, czy sierraleońskiej.
52
M. Freeman, P. B. Hayner, Truth-Telling, w: Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook, (ed.) D. Bloomfield, T. Barnes, L. Huyse, L. 2003, International
Institute for Democracy and Electoral 2003, s. 135 i n.
53
Dalszym problemem, wynikającym na ogół z wewnętrznego charakteru konfliktu,
jest poprawne zdeterminowanie ofiary (lub ofiar) naruszeń, beneficjenta programu
reparacyjnego. Trudność polega na tym, że w sytuacji zaangażowania całych grup
społecznych w toczony konflikt, wytyczenie granicy pomiędzy sprawcą a ofiarą jest
sprawą niezwykle karkołomną. Szerzej (kontekst Peru): J. Garcia-Godos, Victim
Reparations in the Peruvian Truth Commission and the Challenge of Historical
Interpretation, „International Journal of Transitional Justice” 2008, Vol. 2, s. 63-82.
49
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choć może rodzić to tym samym problemy konstytucyjne – związanie
parlamentu, egzekutywy, czy prokuratury decyzją ciała pozasądowego – co zresztą w przypadku Liberii doprowadziło do postępowania
przed Sądem Najwyższym, który orzekł o niekonstytucyjności przepisu
„zmuszającego” rząd do wdrożenia rekomendacji komisji54.

3. Relacja komisji prawdy do mechanizmu ścigania
i karania zbrodniarzy
Relacja pomiędzy obowiązkiem państwa w przedmiocie ścigania
i karania zbrodniarzy a powołaniem komisji prawdy, przedstawiająca
drugie, współczesne napięcie w ramach sprawiedliwości okresu przejściowego, pomiędzy pokojem a sprawiedliwością (peace vs. justice),
wydaje się kluczowa z punktu widzenia podstawy istnienia komisji
prawdy jako mechanizmu komplementarnego, a nie zastępczego
względem strategii osądzenia sprawców. I choć – także w praktyce
poszczególnych państw – wciąż próbuje się łączyć instytucję komisji
prawdy z wykorzystaniem szerokiej, nieraz blankietowej amnestii dla
osób winnych, to wobec coraz bardziej ugruntowanego przekonania
o niezgodności założeń amnestii z przepisami prawa międzynarodowego (a przynajmniej o obojętności prawnej aktu amnestii jako aktu
prawa krajowego wobec prawa międzynarodowego)55, błędem byłoby
utożsamianie tych dwóch mechanizmów.
Nie znaczy to jednak, że nie istnieją żadne „punkty zapalne” w ramach wskazanej relacji (na czele z możliwym rozmyciem różnicy
pomiędzy odpowiedzialnością karną jednostki zdeterminowaną przez
sąd karny a zasadniczo odmiennym pojęciem odpowiedzialności,
którym posługują się ciała pozasądowe), dziś widocznych zwłaszcza
w kontekście funkcjonowania MTK, sądu operującego w przestrzeni
państw post-konfliktowych56.
Supreme Court of the Republic of Liberia, Williams v. Minister of Justice,
21.01.2011.
55
Np. Wyrok MTPC z dnia 24.10.2010, Gomes Lund et al. (“Guerrilha Do Araguia”)
v. Brazil, Ser. C, No. 219, par. 325.3, 325.4; Decyzja SSSL, Prosecutor v. Kallon and
Kamara, par. 67, 71, 82.
56
Niektóre komisje prawdy funkcjonujące wyłącznie obok krajowej prokuratury
i sądów miały możliwość podjęcia pewnej współpracy z organami ścigania. Argentyńska komisja przekazała odpowiednie dokumenty do prokuratury, co zaowocowało
skazaniem kilku członków junty. Podobnie, peruwiańska komisja przedstawiła kompleksowy program przeprowadzenia postępowań karnych, w części zrealizowany.
54
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Na poziomie międzynarodowym, tj. takim, w którym działająca
lub antycypowana komisja konfrontowała(by) się z funkcjonującym
równolegle sądem karnym międzynarodowym (lub hybrydowym),
zauważamy, że od początkowej niechęci trybunałów (przykład MTKJ
względem pomysłu powołania komisji w przestrzeni BiH)57, sądy zaczęły rozumieć wartość komisji dla zainteresowanego społeczeństwa,
choć jednak z dostrzegalnym przedłożeniem „wagi” sprawiedliwości
karnej nad mechanizm poszukiwania i opowiadania prawdy, jak się
wydaje, również w przypadku MTK.
Dość skutecznie ułożono relację pomiędzy Komisją dla Timoru
Wschodniego i Specjalnymi Panelami Sądzącymi ds. Zbrodni, wskazując, że Komisja może ujawnić zgromadzone przez siebie informację
jedynie na wniosek Prokuratora Generalnego, zobowiązanego do
zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności ofiar oraz świadków,
a Prokurator może dostarczyć Komisji informację wyłącznie wtedy, gdy
nie spowoduje to uszczerbku dla toczonego postępowania (widzimy
pewne „przechylenie” szali na korzyść mechanizmu prawnokarnego)58.
Natomiast, prawdziwe „tarcie” pomiędzy komisją a międzynarodowym
sądem urzeczywistniło się w Sierra Leone, kiedy Komisja Prawdy
i Pojednania zażądała od Sądu Specjalnego dla Sierra Leone (SSSL)
wydania zezwolenia, dla znajdującego się w areszcie sądowym i oczekującego na proces Sama Hingi Normana, jednego z ważniejszych
aktorów konfliktu w tym państwie (który zresztą sam, dobrowolnie
chciał stawić się przed Komisją), w celu odbycia „publicznego wysłuchania”, co więcej, transmitowanego przez media publiczne. SSSL,
w osobie sędziego G. Robertsona, odmówił żądaniu Komisji, zezwalając jednocześnie na możliwość przedstawienia swojego oświadczenia
przez Normana wyłącznie na piśmie, uzasadniając to koniecznością
gwarancji praw oskarżonego, chęcią uniknięcia „publicznego przedstawienia” oraz zdezorientowania społeczeństwa dwoma równoległymi,
choć zasadniczo odmiennymi postępowaniami59.
Choć i to podejście w późniejszym okresie funkcjonowania MTKJ uległo zmianie.
Por. C. Jorda, The ICTY and the Truth and Reconciliation Commission for Bosnia
and Herzegovina, Wystąpienie Prezydent MTKJ w Sarajewie 12.05.2001,  www.
icty.org/sid/7985 (dostęp na dzień 3 października 2013).
58
Szerzej: K. Holy, Alternatywne Mechanizmy Rozliczania Zbrodni Na Przykładzie
Timoru Wschodniego, WPP 2011, R. 84, Nr 3, s. 13-14.
59
Decyzja SSSL, Decision on the appeal by the Truth and Reconciliation Commission for Sierra Leone and Chief Samuel Hinga Norman, Case No. SCSL-2003-08PT, 28.11.2003, par. 30.
57
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Niewątpliwie, w pewnym zakresie, sędzia Robertson uzależnił
powodzenie „przedsięwzięcia” odkrycia prawdy od efektów polityki
procesów karnych, co sugerowałoby podkreślenie relacji nadrzędności procesów karnych w stosunku do komisji prawdy. Jak wydaje się,
mając na uwadze przekonanie o komplementarności obu środków, jest
to stwierdzenie nieco zbyt daleko idące. Jednocześnie należy wskazać,
że większość sądów międzynarodowych (łącznie z MTK) zajmuje się
sądzeniem „osób ponoszących największą odpowiedzialność”, co skutecznie uniemożliwia objęcie tychże wyłącznie procesem przed komisją
prawdy, z pominięciem zdeterminowania ich prawnokarnej odpowiedzialności (tak należy rozumieć to również na gruncie postanowień
Statutu Rzymskiego MTK60). Komplementarność winna natomiast
oznaczać sytuację, kiedy obok procesów karnych, państwo powoła
komisję prawdy, tak dla zdeterminowania okoliczności naruszeń, jak
i włączenia w proces rozliczenia zbrodni możliwie jak najszersze grono
uczestników konfliktu, w szczególności mając na uwadze, że często
z przyczyn czysto faktycznych, nie wszyscy mogą zostać osądzeni przez
klasyczny sąd karny, międzynarodowy lub krajowy.

4. Zamiast zakończenia – przyszłość dla komisji
prawdy?
Próbując odpowiedzieć na postawione w tytule artykułu pytanie,
wydaje się, że najsilniejsza potencjalna wartość komisji – niezależność,
uwolnienie procedur od sztywnych reguł postępowania sądowego,
„instytucja dla ofiar” – w przypadku jej silnego upolitycznienia, chęci
wykorzystania dla „udowodnienia” racji tylko jednej strony, może stać
się jej największą słabością, „fasadową” metodą walki z bezkarnością
zbrodniarzy. Nie ulega jednak wątpliwości, że same komisje zostały
zaakceptowane na arenie międzynarodowej, co więcej, są dostrzegalne
jako mechanizm służący wypełnieniu (zbiorowego) prawa do prawdy
zainteresowanego społeczeństwa61, choć właśnie komplementarnie
Na temat relacji MTK do komisji prawdy, ale i innych środków (np. amnestii),
zob. D. Robinson, Serving the Interest of Justice: Amnesties, Truth Commissions
and the International Criminal Court, “European Journal of International Law”
2003, Vol. 14, No. 3, s. 481-505.
61
Gomes Lund v. Brazil (przypis 56), par. 297: „In regard to the establishment of
a National Truth Commission, the Court considers that it is an important mechanism, among others that already exist, to comply with the obligation of the State
60
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względem procesów karnych, ze swej natury nie mogąc nigdy zastąpić
prawnokarnego osądzenia zbrodniarzy62.
Ponadto, warto podkreślić, że obecnie jesteśmy świadkami rodzenia
się tendencji do wykorzystania komisji w ramach szerszego spectrum
działań z zakresu budowania pokoju, czyli wyjścia poza pierwotny
schemat rozliczania zbrodni przeszłości oraz istotnego „rozrastania
się” mandatu „współczesnej” komisji, zobligowanej do badania coraz szerszej palety naruszeń praw (np. praw ekonomicznych, w tym
problemu korupcji)63 , wzbogacając tym samym instrumentarium, np.
międzynarodowych administracji terytorialnych, realizujących mandat
z zakresu budowania pokoju po okresie konfliktu.
Wreszcie, komisje prawdy to instytucje zasadniczo krajowe, choć
nie sposób pominąć kontekstu kilku państw powołujących komisję
jako organizację międzynarodową (przypadek komisji REKOM). Odrzucając jako ciekawy intelektualnie, ale kompletnie nierealny pomysł
utworzenia na wzór MTK jednej, stałej, międzynarodowej komisji
prawdy64, „dostępnej” dla każdego państwa, które wyrazi na to swoją
wolę, należy zauważyć, że w przypadku badania przyczyn i przebiegu
konfliktu międzynarodowego, powołana międzynarodowa komisja
prawdy może stanowić pewną formę niesądowego środka pokojowego
rozstrzygania sporów (np. w świetle art. 33 Karty Narodów Zjednoczonych), w sytuacji post-konfliktowej jako przejaw tzw. prewencji
następczej.
to guarantee the right to the truth of what occurred (...) and urges the State to
implement it”. Także: T. D. Olsen, L. A. Payne, A. G. Reiter, E. Wiebelhaus-Brahm,
When Truth Commissions Improve Human Rights, „International Journal of Transitional Justice” 2010, Vol. 4, s. 457-476.
62
Jak trafnie wskazał A. Cassese, dla zapewnienia swej efektywności komisje powinny skoncentrować się na zbrodniarzach „niższych rangą”, jednocześnie aktywnie
współpracując z sądami w procesie wdrażania sprawiedliwości i odkrywania prawdy
na temat naruszeń. A. Cassese, P. Gaeta (ed.), Cassese’s International Criminal
Law, Oxford University Press 2013,  s. 451-452.
63
Specjalny Sprawozdawca NZ ds. promocji prawdy, sprawiedliwości, naprawy
i gwarancji niewystąpienia naruszeń w przyszłości przestrzega komisje przed zbyt
„lekkomyślnym” rozszerzaniem mandatu, w szczególności w kontekście niezapewnienia komisji odpowiednich środków pieniężnych do wypełnienia swojego zadania, co
może prowadzić do rozczarowania zainteresowanego społeczeństwa. A/HRC/24/42,
28.08.2013, par. 97.
64
M. P. Scharf, The Case for a Permanent Truth Commission, „Duke Journal of
International and Comparative Law” 1997, Vol. 7, No. 375, s. 375-410.
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Z pewnością, współczesne przekonanie o komplementarności komisji prawdy względem innych mechanizmów transitional justice,
na czele z procesami karnymi, wskazuje na stały rozwój tego sposobu
odpowiedzi na problem zbrodni i masowych naruszeń praw, odpowiedzi potencjalnie efektywnej, choć niepozbawionej przy tym szeregu
wątpliwości i kontrowersji.
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Łukasz Kułaga

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCHRONĘ
JAKO ODPOWIEDŹ SPOŁECZNOŚCI
MIĘDZYNARODOWEJ NA ZBRODNIĘ
LUDOBÓJSTWA
RESPONSIBILITY TO PROTECT AS
A RESPONSE OF INTERNATIONAL
COMMUNITY TO THE CRIME OF GENOCIDE
Summary
The concept of the responsibility to protect (R2P) has gained importance
after 2005. Likewise humanitarian intervention R2P became a trendy notion in
legal and political science circles dealing with international relations. Nearly 10
years of operation of responsibility to protect leads to reflection on its practical
importance, particularly in the context of the use of force and the doctrine of
humanitarian intervention. The article shows the theoretical foundations of the
responsibility to protect and the practice of its application. It shows subjective
and objective scope of the R2P and the relationship of this concept to sources
of international law and principles of responsibility of states.
key words: responsibility to protect, crime of genocide, humanitarian
intervention, use of force in international law, Security Council

Wprowadzenie
Problematyka odpowiedzialności za ochronę (responsibility to
protect, dalej R2P) zyskała na znaczeniu po 2005 r. Tak jak wcześniej
interwencja humanitarna stała się ona ideą można by rzec modną
w środowiskach prawniczych i politologicznych zajmujących się
stosunkami międzynarodowymi1. Wokół koncepcji powstało kilka
G. Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and
For All, Brookings Institution Press, Waszyngton 2008; J. Hoffmann, A. Nollkaem1
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ośrodków skupiających organizacje pozarządowe zajmujące się promowaniem R2P2. Stworzono czasopismo naukowe wydawane przez
poważne prawnomiędzynarodowe wydawnictwo poświęcone tylko tej
problematyce3. Wreszcie zagadnienie to jest przedmiotem niemalże
corocznej dyskusji na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych (dalej ONZ).
R2P została pozytywnie oceniona również przez polską doktrynę.
J. Symonides określa „Przyjęcie przez ONZ zasady odpowiedzialności za ochronę (….) za jedno z największych osiągnięć w dziedzinie praw człowieka, prawa humanitarnego i bezpieczeństwa
międzynarodowego”4. W. Czapliński wyraża pogląd, że akceptacja
odpowiedzialności za ochronę „słusznie uznawana jest za największe,
rewolucyjne wręcz osiągnięcie Panelu [wysokiego szczebla – przyp.
Ł.K.]”5. R. Kwiecień uznaje R2P za „przejaw nowego i wyważonego
podejścia”6, a według J. Zajadło, „jest to jeden z najczęściej używanych
zwrotów w języku współczesnej polityki międzynarodowej”7.
Materiał badawczy, szczególnie w zakresie poglądów doktrynalnych
jest zatem niezwykle obfity – natomiast jego konfrontacja z praktyką
państw, w szczególności reakcją społeczności międzynarodowej na
per, I. Swerissen, Responsibility to Protect: From Principle to Practice, Amsterdam
University Press, Amsterdam 2012; A. J. Bellamy, Responsibility to Protect, Cambridge University Press, Cambridge 2009; J. Pattison, Humanitarian Intervention
and the Responsibility To Protect: Who Should Intervene, Oxford University Press,
Oxford 2010; W. Andy Knight, F. Egerton, The Routledge Handbook of the Responsibility to Protect, Routledge, Nowy Jork 2012; A. Orford, International Authority
and the Responsibility to Protect, Cambridge University Press, Cambridge 2011;
P. Cunliffe, Critical Perspectives on the Responsibility to Protect: Interrogating
Theory and Practice, Routledge, Nowy Jork 2011; A. J. Bellamy, Global Politics and
the Responsibility to Protect: From Words to Deeds, Routledge, Nowy Jork 2011.
2
Przykładowo: International Coalition for the Responsibility to Protect, zob. www.
responsibilitytoprotect.org/; Global Centre for the Responsibility to Protect, zob.
globalr2p.org/; R2P Coalition, zob. r2pcoalition.org/content/view/73/.
3
Global Responsibility to Protect, zob. http://www.brill.com/products/journals
4
J. Symonides, Zastosowanie koncepcji zasady odpowiedzialności za ochronę
w konflikcie libijskim, Bellona Rocznik XCIV (VI) 2012, nr 1, s. 137.
5
W. Czapliński, Odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego
w związku z konfliktem zbrojnym, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009, s. 65.
6
R. Kwiecień, Aksjologia prawa międzynarodowego a siła zbrojna w perspektywie historycznej, Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej - dylematy prawa
i polityki, red. J. Kranz, Wydawnictwo EuroPrawo, Warszawa 2009, s. 76.
7
J. Zajadło, Koncepcja odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect)
- nowa filozofia prawa międzynarodowego, Świat współczesny…., dz. cyt., s. 278.
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zbrodnie międzynarodowe nie prowadzi do jednoznacznych konkluzji. Zaproponowany temat, jak dotąd nie znalazł jeszcze zastosowania
w praktyce międzynarodowej. Od przyjęcia koncepcji w 2005 r. społeczność międzynarodowa, jak się wydaje, nie miała do czynienia ze
zbrodnią ludobójstwa. Najbardziej znane przypadki masowych zbrodni
w tym okresie, jakie miały miejsce w Darfurze, Libii, czy Syrii stanowią
przykłady przede wszystkim zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych8. Niemniej znaczenie odpowiedzialności za ochronę
w kontekście zbrodni ludobójstwa potwierdza fakt, że problematyka
ta w systemie ONZ umiejscowiona została w kompetencjach specjalnego doradcy Sekretarza Generalnego ONZ ds. zbrodni ludobójstwa.
Wyrażając nadzieję, że w stosunku do zbrodni ludobójstwa koncepcja R2P nigdy nie będzie musiała być stosowana w przyszłości warto
podjąć analizę teoretyczną jej ponad 10-letniego funkcjonowania,
w szczególności w kontekście problematyki użycia siły i doktryny
interwencji humanitarnej, jak również określić stanowiska państw
i dotychczasową międzynarodową praktykę.

Geneza
Geneza R2P została już w polskiej doktrynie stosunkowo obszernie
omówiona przez profesorów J. Zajadło oraz J. Symonidesa. Niemniej
dla porządku należy, przynajmniej w sposób skrótowy, przedstawić
najważniejsze fakty w tym zakresie.
W sierpniu 2000 r. Minister Spraw Zagranicznych Kanady ustanowił Komisję ds. interwencji i suwerenności państwa składającą się z 12
ekspertów z całego świata (aczkolwiek tylko po jednym przedstawicielu
z Afryki i z Azji). Rezultatem pracy Komisji był opublikowany w grudniu 2001 r. raport „Odpowiedzialność za ochronę”9. Tytułowa koncep“The Commission concluded that the Government of the Sudan has not pursued
a policy of genocide. (...) The conclusion that no genocidal policy has been pursued and
implemented in Darfur by the Government authorities, directly or through the militias
under their control, should not be taken in any way as detracting from the gravity
of the crimes perpetrated in that region. International offences such as the crimes
against humanity and war crimes that have been committed in Darfur may be no less
serious and heinous than genocide”, zob. Report of the International Commission of
Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General Pursuant to Security
Council Resolution 1564 of 18 September 2004, Genewa, 25.1.2005, s. 4, pkt II.
9
Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty,
Responsibility to Protect, Ottawa 2001.
8
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cja była rozumiana, jako odpowiedzialność państwa za ochronę swojej
populacji przed najpoważniejszymi zbrodniami międzynarodowymi:
ludobójstwem, czystkami etnicznymi, zbrodniami przeciwko ludzkości
oraz zbrodniami wojennymi. W opinii Komisji w sytuacji, kiedy państwo nie jest w stanie wypełnić swojej kluczowej odpowiedzialności
istnieje możliwość interwencji militarnej na podstawie autoryzacji
Rady Bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem VII Karty10. Równocześnie
Komisja dopuściła możliwość interwencji bez uprzedniej zgody Rady
Bezpieczeństwa, kiedy ta z powodów politycznych nie jest w stanie
podjąć decyzji zastrzegając, że tego rodzaju działanie powinno nastąpić
po autoryzacji Zgromadzenia Ogólnego zgodnie z rezolucją „Zjednoczeni dla pokoju”11, albo za pośrednictwem organizacji regionalnej.
Koncepcja odpowiedzialności za ochronę została wykorzystana
w pracach nad reformą ONZ w związku z 60 rocznicą funkcjonowania
organizacji. W pierwszej kolejności w raporcie z 2 grudnia 2004 r.
„Bardziej bezpieczny świat: Nasza wspólna odpowiedzialność”, panelu
wysokiego szczebla ds. zagrożeń, wyzwań i zmiany12, a następnie w raporcie Sekretarza Generalnego ONZ z 21 marca 2005 r. „W większej
wolności: W kierunku rozwoju, bezpieczeństwa oraz zapewnienia
Takie działanie byłoby możliwe przy spełnieniu określonych kryteriów do których
Komisja zaliczyła zasady przezornościowe (słuszna intencja, działanie w ostateczności oraz proporcjonalność środków); wymóg słusznej kompetencji oraz wymogi
operacyjne (przejrzysty mandat, jedność dowództwa, ochrona ludności jako nadrzędny cel, odpowiednie zasady zaangażowania, koordynacja działalności organizacji
humanitarnych), zob. Report of the ICISS, pkt 4.19 oraz 4.20.
11
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 377 z 1950 r. „Zjednoczeni dla pokoju”
przewidywała możliwość podjęcia działań w zakresie międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa przez Zgromadzenie Ogólne w zastępstwie Rady Bezpieczeństwa,
w sytuacji gdy ta ostatnia z powodu weta stałych członków nie była w stanie podjąć
decyzji, A-RES-377(V).
12
Panel wysokiego szczebla ds. zagrożeń, wyzwań i zmiany został ustanowiony przez
Sekretarza Generalnego ONZ. W swoim raporcie zauważył on: „wyłanianie się normy
kolektywnej międzynarodowej odpowiedzialność do ochrony wykonywanej przez
Radę Bezpieczeństwa, która może upoważnić do podjęcia interwencji zbrojnej, jako
działania w ostateczności w przypadku ludobójstwa, lub innych morderstw na szeroką skalę, czystek etnicznych lub poważnych naruszeń prawa humanitarnego, którym
suwerenne rządy nie chciały lub mogły zapobiec”. Aby tego rodzaju interwencja była
legalna w opinii panelu powinny były być spełnione dodatkowe przesłanki: powaga
zagrożenia, odpowiedni cel, ostateczność działania, proporcjonalność środków oraz
analiza konsekwencji, zob. United Nations High-Level Panel on Threats, Challenges
and Change, More Secure World: Our Shared Responsibility, United Nations 2004,
pkt. 53 i n.
10
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ochrony praw człowieka dla wszystkich”13. Kluczowy dla rozwoju R2P
był dokument Szczytu Światowego z października 2005 r. przyjęty
w formie rezolucji Zgromadzeni Ogólnego ONZ, w którym wskazano:
„138. Każde państwo jest zobowiązane do ochrony swych mieszkańców przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami
etnicznymi oraz zbrodniami przeciw ludzkości. Odpowiedzialność
ta obejmuje zapobieganie tego rodzaju zbrodniom i zachęcaniu do
ich popełniania poprzez zastosowanie wszelkich właściwych i koniecznych środków. […]
139. Społeczność międzynarodowa, poprzez Narody Zjednoczone, jest
również zobowiązana do użycia wszelkich właściwych dyplomatycznych, humanitarnych oraz innego rodzaju środków pokojowych […]
w celu pomocy w ochronie ludności przed ludobójstwem, zbrodniami
wojennymi, czystkami etnicznymi oraz zbrodniami przeciw ludzkości.
W tym kontekście, wyrażamy swą gotowość do podjęcia w sytuacji,
gdy środki pokojowe okażą się niewystarczające, a władze krajowe
wyraźnie i jednoznacznie niezdolne do ochrony swej ludności przed
ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi oraz
zbrodniami przeciw ludzkości, akcji zbiorowej, przeprowadzonej
w odpowiednim czasie i w sposób zdecydowany, w ramach Rady
Bezpieczeństwa i w zgodzie z postanowieniami Karty […]”14.

Odpowiedzialność za ochronę a interwencja
humanitarna
Podkreśla się, że koncepcja odpowiedzialności za ochronę została
wymyślona, aby zastąpić utrwaloną już w znacznym stopniu w nauce,
„Nadszedł czas dla rządów, aby mogły być pociągnięte do odpowiedzialności
zarówno przez ich obywateli, jak i wzajemnie w zakresie ochrony jednostek, które
zbyt często otrzymują jedynie frazesy (...) Jeżeli władze krajowe nie są w stanie lub
nie chcą chronić swoich obywateli wtedy odpowiedzialność przenosi się na społeczność międzynarodową do zastosowania dyplomatycznych, humanitarnych i innych
środków, aby pomóc chronić prawa człowieka i dobrobyt ludności cywilnej. Kiedy
takie metody okazują się niewystarczające Rada Bezpieczeństwa może w sytuacji
konieczności zadecydować o podjęciu działań na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, w tym działań wymuszających, jeżeli jest to konieczne”, Report of the
Secretary-General, In larger freedom: towards development, security and human
rights for all, A/59/2005, pkt 132, 135.
14
Dokument Końcowy Szczytu 2005, A/60/L.1, dost na stronie int. www.unic.
un.org.pl/szczyt2005/dokument_koncowy_4.php
13
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i częściowo w praktyce międzynarodowej doktrynę interwencji humanitarnej15. Zakładała ona „użycie siły zbrojnej przez jedno państwo lub
grupę państw przeciwko innemu państwu bez jego zgody (…) w celu
powstrzymania i wyeliminowania w tym innym państwie ciężkich
i masowych naruszeń fundamentalnych norm międzynarodoprawnych
dotyczących ochrony praw człowieka, a także podstawowych wartości
tego prawa”16. Najbardziej kontrowersyjnym elementem interwencji humanitarnej była kwestia możliwości jej przeprowadzania bez
uprzedniej zgody Rady Bezpieczeństwa.
Według J. Zajadło lata 90. XX wieku stanowiły „dekadę interwencji
humanitarnych”17. Najdobitniejszym przykładem tego rodzaju praktyki
była interwencja wojsk NATO w Jugosławii w marcu-czerwcu 1999 r.
w związku z konfliktem w Kosowie. Interwencja ta z jednej strony
miała na celu przede wszystkim ochronę Albańczyków w Kosowie
przed serbskimi prześladowaniami, z drugiej strony jednakże była
krytykowana za przyjęte środki realizacji (wyłącznie naloty z powietrza), które z tego względu zwiększały zagrożenie ludności cywilnej,
Nie zawsze jednak ten pogląd znajduje odzwierciedlenie w polskiej doktrynie.
Brak odniesienia się do R2P w monografii nt. państwa M. Muszyńskiego mimo
rozbudowanego fragmentu nt. zasad użycia siły, w tym interwencji humanitarnej,
zob. M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, Bielsko-Biała 2010,
s. 357-367. W. Czapliński odnotowuje obecność R2P w raporcie panelu wysokiego
szczebla, ale nie dokonuje jej oceny i konsekwentnie posługuje się pojęciem interwencji humanitarnej, W. Czapliński, Reforma ONZ – zasady użycia siły w stosunkach
międzynarodowych, Organizacja Narodów Zjednoczonych – bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 680; Ponadto
w monografii z 2009 r. W. Czapliński określa interwencję humanitarną, a nie R2P,
jako „największe wyzwanie dla dokonujących oceny legalności użycia siły we współczesnym świecie”, zob. W. Czapliński, Odpowiedzialności za naruszenie prawa
międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009, s. 56.
16
J. Kranz, Nowe aspekty stosowania siły w stosunkach międzynarodowych,
Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania księga pamiątkowa profesor
Renaty Sonnenfeld-Tomporek, red. J. Menkes, Wydawnictwo Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2006, s. 349 – autor niniejszego artykułu nie zgadza się z jednym
elementem definicji zaproponowanej przez J. Kranza zakładającej, że interwencja
humanitarna z założenia ma miejsce „bez zgody Rady Bezpieczeństwa” z tego względu
ten fragment został pominięty w cytacie. Dla zgodnych z rezolucjami RB działaniami
mającymi na celu niesienie pomocy humanitarnej J. Kranz stosuje termin „operacje
humanitarne” zob. J. Kranz, Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec
użycia siły zbrojnej Świat współczesny…, dz. cyt., s. 134.
17
J. Zajadło, Koncepcja odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect)
- nowa filozofia prawa…, dz. cyt., s. 282; zob. również J. Zajadło, Interwencja
humanitarna. Historia-etyka-polityka-prawo, Gdańsk 2005.
15
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powodując jej większe straty. Równocześnie interwencja w Kosowie
była usprawiedliwiana, jako nielegalna, ale legitymizowana18. Kryzys
koncepcji interwencji humanitarnej ujawnił się wraz z amerykańską interwencją w Iraku, która spotkała się ze znaczącą krytyką społeczności
międzynarodowej w kontekście oceny tych działań, jako sprzecznych
z prawem międzynarodowym. W szczególności negatywnie odbierano
możliwość interwencji zbrojnej wbrew Karcie Narodów Zjednoczonych
w oparciu o niejasne kryteria.
W tym kontekście R2P wydawała się koncepcją znacznie bardziej
przystawalną do obowiązującego prawa międzynarodowego w zakresie
użycia siły zbrojnej. Równocześnie nie była ona oparta na dychotomii, którą stwarzała jej poprzedniczka zakładająca konflikt między
interwencją w celu ochrony praw człowieka, a suwerennością państwa
(w rzeczywistości raczej zasadą nieingerencji w sprawy wewnętrzne)19.
Odpowiedzialność za ochronę jest oparta bowiem na podstawowym
założeniu, że obowiązek poszanowania praw człowieka wynika przede
wszystkim z suwerenności państwa, która powinna być postrzegana nie
tylko jako swoboda działania, ale również obowiązek do podejmowania
określonych działań20. Wreszcie, w odróżnieniu od interwencji humanitarnej, R2P obejmuje również działalność prewencyjną – państwa,
Report of The Independent International Commission on Kosovo, dost. na
stronie int., reliefweb.int/report/albania/kosovo-report, s. 2.
19
Jak zauważa R. Kwiecień konflikt między prawami człowieka a suwerennością
„istnieje tylko wtedy, gdy pojęciom tym nadaje się specyficzne znaczenie. Chodzi
szczególnie o absolutyzację suwerenności, którą w tym paradygmacie utożsamia
się z wszechwładzą państwa i tym samym sytuuje ponad prawem. (…) dziś główne
funkcje suwerenności sprowadzają się do ochrony pluralizmu społeczności państw,
ochrony równości prawnej państw…”, zob. R. Kwiecień, Konstytucja społeczności
międzynarodowej, Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, red.
A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wydawnictwo Wrocławskie, Wrocław 2011 r., s. 139;
podobnie R. Kwiecień, Pokój czy sprawiedliwość? O aksjologicznej podstawie
współczesnego prawa międzynarodowego, Prawo międzynarodowe - problemy
i wyzwania…, dz. cyt., s. 380-381; zob. również R. Kwiecień, Suwerenność państwa.
Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Zakamycze, Kraków
2004, s. 116-130.
20
Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty,
dz. cyt., par. 2.14-2.15; J. Zajadło, Aksjologia prawa międzynarodowego a filozofia
prawa (uwagi na marginesie doktryny Responsibility to protect Aksjologia współczesnego…, dz. cyt., s. 315, podobnie P. Piasecka, Prawnomiędzynarodowe aspekty
użycia siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Bezpieczeństwo
Narodowe 2011, nr 19, s. 85; oraz A. Peters, The Security Council’s Responsibility
to Protect, International Organizations Law Review 2011, nr 8, s. 5.
18
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które powinno podjąć odpowiednie środki w celu zagwarantowania
ochrony swojej ludności oraz społeczności międzynarodowej wspierającej państwa w budowaniu ich samodzielnych zdolności w tym
zakresie21.

Odpowiedzialność za ochronę a źródła prawa
międzynarodowego
Kwestią szczególnie istotną jest umiejscowienie R2P w przestrzeni
źródeł prawa międzynarodowego. W tym zakresie od razu nasuwa się
kilka pytań: Czy odpowiedzialność za ochronę jest normą powszechnego prawa międzynarodowego? Czy możemy ją uznać za normę zwyczajową? Czy może jest tylko inną nazwą normy dotyczącej interwencji
humanitarnej? Czy ma charakter soft law? Czy może stanowi łączne
zestawienie kilku obowiązujących norm prawnych?
Według W. Czaplińskiego R2P nie jest normą prawa zwyczajowego,
ponieważ nie jest potwierdzona przez praktykę państw, odwołuje się
do niej praktyka tylko jednej organizacji oraz jest niejasna22. J. Symonides z jednej strony wskazuje, że „jest ona pewnym uogólnieniem już
istniejących regulacji prawnomiędzynarodowych wiążących państwa”,
z drugiej strony stwierdza, że „daje ona interpretację zasad sformułowanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a interpretacja taka, przyjęta jednomyślnie przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa,
może być uznana za wiążącą”23.
Równie zróżnicowane w tym zakresie są stanowiska państw. Podczas 59 sesji Zgromadzenia Ogólnego, w trakcie której dyskutowano
kwestie sposobu sformułowania R2P w dokumencie dotyczącym
reformy ONZ Stany Zjednoczone dążyły do wprowadzenia sformułowania, że stanowi ona zobowiązanie o charakterze moralnym, a nie
prawnym. Propozycje te nie znalazły szerszego poparcia zarówno ze
strony państw UE, jak i wielu krajów rozwijających24.
A. J. Bellamy, The Responsibility to Protect-Five Years On, Ethics & International
Affairs 2010, vol. 24, no. 2, s. 143.
22
W. Czapliński, Odpowiedzialności za naruszenie…, dz. cyt., s. 60-61.
23
J. Symonides, Zastosowanie koncepcji zasady…, dz. cyt., s. 138.
24
J. Symonides, Przyjęcie zasady „odpowiedzialności za ochronę” w procesie
reformowania Narodów Zjednoczonych, Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania księga pamiątkowa profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, dz. cyt., s. 523.
21
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W trakcie debaty w Zgromadzeniu Ogólnym w 2009 r. państwa
zaprezentowały cały wachlarz poglądów w tym zakresie od uznania
R2P za zobowiązanie25 oraz potwierdzenie istniejącego prawa26 po
jedynie zobowiązanie moralne27. Co znamienne większość z państw
prezentując swoje poglądy w tym zakresie w ogóle nie odniosła się
kwestii podstaw obowiązywania R2P28.
Wydaje się, że omawiana koncepcja stanowi raczej odzwierciedlenie procesu odkrywania pewnych idei istniejących już w prawie,
aniżeli tworzenia nowej jakości prawa29. Tą tezę potwierdzają prace
Komisji ds. interwencji i suwerenności państw – autora koncepcji,
która stwierdziła w swoim raporcie, że R2P ma wielorakie źródła
prawnomiędzynarodowe. W szczególności w opinii Komisji można
ją wyprowadzić z norm dotyczących suwerenności, z Karty Narodów
Zjednoczonych30, oraz międzynarodowych traktatów dotyczących
prawa humanitarnego oraz praw człowieka31. Do tej ostatniej grupy
należałoby zaliczyć: Konwencję o zapobieganiu i karaniu zbrodni
ludobójstwa z 1948 r., Konwencje genewskie z 1949 r. wraz z dwoma
Protokołami dodatkowymi z 1977 r., Pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych
z 1966 r., Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego a nawet
Konwencję o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania
min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu32.
“the international community must offer assistance” (Belgia), “international
community ought to take stand and adequate measures (Bośnia i Hercegowina), “we
all have a duty towards “responsibility to protect” (Botswana), “The international
community must take action against genocide, war crimes, ethnic cleansing and
crimes against humanity”, (Kanada).
26
“it is not a principle proper, much less a novel legal prescription. Rather, it is
a powerful political call for all States to abide by legal obligations already set forth in
the Charter, in relevant human rights conventions and international humanitarian
law and other instruments” (Brazylia).
27
Algieria.
28
Np. Armenia, Australia, Bangladesz.
29
W kontekście tego rozróżnienia J. Zajadło podaje, jako przykład stanowisko
B. Fassbendera polegające na interpretacyjnym uznaniu KNZ za konstytucję wspólnoty międzynarodowej, zob. J. Zajadło, Aksjologia prawa międzynarodowego a filozofia prawa…, dz. cyt., s. 313-314; zob. również A. J. Bellamy, The Responsibility
to Protect—Five Years On, dz. cyt., s. 158-59.
30
art 1 Karty określającego celem NZ oraz art. 24 Karty dotyczącego kompetencji
Rady Bezpieczeństwa, Karta Narodów Zjednoczonych, Dz. U. z 1947 r. Nr 23 poz. 90.
31
Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty,
dz. cyt.
32
Tamże, par. 2.16-2.27.
25
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Takie rozumienie R2P potwierdza równie specjalny doradca
sekretarza generalnego ds. zbrodni ludobójstwa wskazując na art.
1 Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa33, jako źródło odpowiedzialności państwa za ochronę własnej
ludności34. Podobnie Sekretarz Generalny (dalej SG) NZ w raporcie z 2009 r. potwierdza, że R2P wynika z obowiązującego prawa
międzynarodowego35. Nieco odmiennie określa R2P A. J. Bellamy
stwierdzając, że stanowi ona zbiór wspólnych oczekiwań opartych
na międzynarodowym prawie humanitarnym oraz ochronie praw
człowieka, a dotyczących tego, jak państwa powinny postępować
względem swojej ludności36.
W tym kontekście można stwierdzić, że swoim charakterem R2P
przypomina koncepcję zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym, która jest współcześnie rozumiana bardzo szeroko
i obejmuje zobowiązania państw z wielu różnych dziedzin prawa
międzynarodowego37. Takie podejście budzi jednak niekiedy obawy, że
zbyt obszerny charakter tej koncepcji może spowodować jej rozmycie,
w szczególności łatwość dla państw w jej popieraniu bez konieczności
„Umawiające się Strony potwierdzają, że ludobójstwo, popełnione zarówno
w czasie pokoju, jak podczas wojny, stanowi zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego, oraz zobowiązują się zapobiegać tej zbrodni i karać ją”, Dz. U. z 1952 r.,
Nr 9 poz. 9 i Nr 31 poz. 213.
34
www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml
35
“Under conventional and customary international law, States have obligations
to prevent and punish genocide, war crimes and crimes against humanity. Ethnic
cleansing is not a crime in its own right under international law, but acts of ethnic
cleansing may constitute one of the other three crimes. The Summit’s enunciation
of the responsibility to protect was not intended to detract in any way from the
much broader range of obligations existing under international humanitarian law,
international human rights law, refugee law and international criminal law”, Implementing the responsibility to protect - Report of the Secretary-General, 12 January
2009, A/63/677, pkt 2-3; Wydaje się, że w zakresie zapobiegania ludobójstwu w
kontekście rozumienia odpowiedzialności za ochronę pewne znaczenie może mieć
również zarządzenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
Bośnia i Hercegowina przeciwko Serbii, w którym Trybunał nakazał Serbii „podjąć
wszelkie środki w ramach swoich możliwości aby zapobiec popełnieniu zbrodni
ludobójstwa”, zob. zarządzenie w sprawie środków tymczasowych w sprawie zastosowania konwencji dotyczącej zabiegania i karania zbrodni ludobójstwa, Bośnia
i Hercegowina przeciwko Serbii i Czarnogórze, ICJ Rep. 1993, § 52.
36
A. J. Bellamy, The Responsibility to Protect–Five Years On, dz. cyt., s. 160.
37
N. Schrijver, The Evolution of Sustainable Development in International Law:
Inception, Meaning and Status, Leiden – Boston 2008, s. 333-362.
33
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jakiejkolwiek zmiany ich funkcjonowania38. Zasadność tego rodzaju
zastrzeżeń wydaje się być uzależniona od skuteczności w wypełnieniu
R2P konkretną treścią przez organy ONZ zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Raporty SG dotyczące poszczególnych
filarów R2P pokazują, że przynajmniej w tym pierwszym zakresie
można odnotować już wymierne rezultaty.
Z perspektywy procesów internacjonalizacyjch A. Peters szczególne
znaczenie omawianej koncepcji dostrzega w wyraźnym przesunięcie
odpowiedzialności z państwa na społeczność międzynarodową w sytuacji, gdy ten pierwszy podmiot nie realizuje swoich podstawowych
zobowiązań. Takie rozwiązanie w jej opinii umiejscawia odpowiedzialność za ochronę w ramach dostrzegalnego we współczesnych
stosunkach międzynarodowych procesu wielopoziomowego zarządzania zakładającego, że kompetencje do działania są lokowane w tych
organach/podmiotach, które są w stanie je efektywnie realizować bez
względu na to, czy są to organy lokalne, państwowe, międzynarodowe,
czy ponadnarodowe39.

Kogo dotyczy R2P – zakres podmiotowy
W pierwszym rzędzie niewątpliwie R2P odnosi się do wynikających już z prawa międzynarodowego zobowiązań państw. Niemniej
we współczesnym dyskursie na temat tej koncepcji za jej szczególną
wartość dodaną uznaje się położenie nacisku na kompetencje Rady
Bezpieczeństwa do działania na podstawie rozdziału VII Karty i ewentualnie innych organizacji regionalnych zgodnie z rozdziałem VIII
w sytuacji masowych naruszeń praw człowieka40. Za podstawowy
problem uznaje się bowiem zbyt częstą bezczynność Rady Bezpieczeństwa w sytuacji rażących przykładów naruszeń prawa międzyA. J. Bellamy, The Responsibility to Protect—Five Years On, dz. cyt., s. 165-166.
A. Peters, dz. cyt., s. 9-10.
40
Zob. United Nations High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, dz.
cyt., pkt. 199–203, podobnie J. Symonides w kontekście prac Międzynarodowej
Komisji do spraw Interwencji i Suwerenności Państwowej „Wszystkie te inicjatywy
i działania miały na celu sprowokowanie debaty na temat kwestii objętych mandatem Komisji oraz doprowadzenie do szerokiego konsensusu międzynarodowego
i przejścia w sytuacjach katastrof humanitarnych od polemik i kontrowersji, a często
i paraliżu, do konkretnych działań, zwłaszcza dzięki Radzie Bezpieczeństwa”, zob.
J. Symonides, Zastosowanie koncepcji zasady odpowiedzialności za ochronę…, dz.
cyt., s. 132-133.
38
39
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narodowego, w szczególności masowych naruszeń praw człowieka41.
Warto przy tym przypomnieć, że w trakcie prac przygotowawczych
nad dokumentem, który miał zostać przyjęty przez światowy szczyt
wysokiego szczebla w czasie 60. sesji Zgromadzenia Ogólnego w części
dotyczącej R2P zrezygnowano z dodania akapitu skierowanego do
stałych członków Rady Bezpieczeństwa, by powstrzymali się oni od
skorzystania z prawa weta w kwestiach dotyczących zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych, czystek etnicznych oraz zbrodni przeciwko
ludzkości42.
W raporcie z 2009 r. SG nalega, aby stali członkowie Rady Bezpieczeństwa powstrzymali się od stosowania lub grożenia stosowaniem
veta w sytuacji rażącego nie realizowania zobowiązań dotyczących
odpowiedzialności za ochronę oraz osiągnięcia porozumienia w tym
zakresie przez państwa (pkt 61), ponieważ autorytet i skuteczność NZ
zależy od spójności stosowania R2P (pkt 62).
Wzmocnienie nacisku na Radę Bezpieczeństwa wydaje się działaniem we właściwym kierunku mając na względzie fakt, że to właśnie
jej funkcjonowanie jest największym przejawem słabości mechanizmu
egzekwowania zobowiązań kluczowych dla całej społeczności międzynarodowej, czyli dotyczących międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wiąże się to w znacznym stopniu z samą aktywnością stałych
członków Rady Bezpieczeństwa43.
W tym kontekście można odnotować, że w zakresie zobowiązań
dotyczących państw R2P wydaje się dotyczyć również aktywności
członków Rady. Nie tylko są oni zobowiązani do powstrzymania się
od popełniania zbrodni względem własnej ludności. Podkreśla się, że
powinni oni głosować w Radzie Bezpieczeństwa w sposób umożliwiający społeczności międzynarodowej podjęcie wszelkich koniecznych
środków, które będą zapobiegały popełnianiu zbrodni międzynarodoA. Peters, dz. cyt., s. 3.
J. Symonides, Przyjęcie zasady „odpowiedzialności za ochronę” w procesie
reformowania…, dz. cyt., s. 524.
43
Jak trafnie wskazuje R. Kwiecień stali członkowie Rady Bezpieczeństwa „sprawiają wrażenie całkowicie nieodpowiedzialnych i to w potrójnym znaczeniu. Po pierwsze,
często pozostają motywowani interesem własnym. Po drugie, czasami godzą wprost
w pokój i bezpieczeństwo świata i w rezultacie urągają sprawiedliwości. Po trzecie,
pozbawione są sankcji, bowiem kto, jeśli nie sami stali członkowie Rady władni
są głównej mierze je wymierzać?”, zob. R. Kwiecień, Pokój czy sprawiedliwość?
O aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego, Prawo
międzynarodowe - problemy i wyzwania…, dz. cyt., s. 384.
41

42
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wych44. Przy czym zobowiązaniowy charakter tego ostatniego elementu
należy uznać za de lege ferenda wobec niemożliwości odnalezienia
takich wymogów, ani w samej Karcie, ani w późniejszej praktyce ONZ.
Można zatem uznać, że R2P nie rozwiązuje w sposób jednoznaczny dylematu Kosowa (podjęcia działań bez zgody RB), czy Rwandy
(bezczynności RB). Ma ona jednak na celu wzmocnienie nacisku
polityczno-prawnego na Radę Bezpieczeństwa, po to, aby zmniejszyć
prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia tego rodzaju sytuacji.
Równocześnie wydaje się, że w sytuacji paraliżu decyzyjnego Rady
Bezpieczeństwa – a zatem nie wykonywania przez ten organ obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego nadal istnieje
przestrzeń na działania stanowiące odpowiedź na masowe naruszenie
fundamentalnych norm prawa międzynarodowego. Na ile te działania będą uznane za legitymizowane w znacznym stopniu będzie to
uzależnione od kontekstu metod i środków przyjętych przez podmioty, które w imieniu społeczności międzynarodowej uznają swoją
odpowiedzialność i podejmą odpowiednie działania. Jak wskazał.
A. Wasilkowski „Żaden akt, choćby najbardziej czcigodny (a Karta
jest takim aktem), nie może zamrozić na dziesiątki lat raz przyjętych
rozwiązań. Tym bardziej, iż prawo międzynarodowe jest właśnie systemem tradycyjnie otwartym, czułym na zmienność praktyki państw
i nowe doświadczenia”45.

Zakres przedmiotowy R2P
W świetle rezolucji ze Szczytu światowego na odpowiedzialność
za ochronę składają się odpowiedzialność państwa za ochronę swojej
ludności, w tym wsparcie społeczności międzynarodowej w realizacji tej
odpowiedzialności, uwzględniając stworzenie systemu ostrzegawczego
(pkt 138) oraz podjęcie działań przez społeczność międzynarodową
A. Peters, dz. cyt., s. 24-26.
A. Wasilkowski, Kilka uwag w kwestii użycia siły we współczesnym prawie
międzynarodowym, Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania…, dz. cyt.,
s. 538; Podobnie J. Kranz „utrzymanie rygorystycznej interpretacji Karty NZ nie
będzie łatwe ze względu na zmieniające się otoczenie międzynarodowe (…) można
mówić o tolerowanych i niekiedy uzasadnionych , nadzwyczajnych i podyktowanych
łagodzącymi okolicznościami przypadkach użycia siły zbrojnej odbiegających od
rygorystycznej interpretacji Karty NZ”, J. Kranz, Między wojną a pokojem: świat
współczesny wobec użycia siły zbrojnej, Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej… dz. cyt., s. 231.

44
45
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zgodnie z rozdziałem VI i VIII Karty, a w ostateczności zgodnie z rozdziałem VII w celu ochrony ludności (pkt 139).
SG w raporcie dotyczącym implementacji R2P wskazał na 3 filary
koncepcji:
1. Ochrona odpowiedzialności państwa;
2. Międzynarodowa pomoc i wsparcie potencjału;
3. Zdecydowana i terminowa odpowiedź46.
Filar I obejmuje:
– przestrzeganie zasady niedyskryminacji, równości w korzystaniu
z praw oraz politykę włączania oraz zagwarantowanie prawa do
sądu (pkt 14-17);
– wypracowanie skutecznych mechanizmów rozwiązujących spory wewnętrzne oraz ochronę praw kobiet, młodych i mniejszości (pkt 15);
– przystąpienie do umów międzynarodowych z zakresu ochrony
praw człowieka, prawa humanitarnego, prawa dotyczącego uchodźców oraz Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, w tym
implementacja do prawa krajowego zakazu popełniania zbrodni
określonych w tej ostatniej umowie (pkt 17-19).
Podkreśla się, że filar I jest najważniejszym i równocześnie najmniej
docenianym i zauważanym w doktrynie elementem R2P. Jest on
wywodzony z prawa ochrony człowieka, gdzie doktryna obowiązków
pozytywnych państw w zakresie ochrony jednostek, w szczególności
w kontekście prawa do życia ma ugruntowany charakter47. W kontekście zbrodni ludobójstwa istotny element tego filaru został zidentyfikowany przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w sprawie
zastosowania Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. W przedmiotowej sprawie Trybunał uznał m.in., że państwo
może być odpowiedzialne za popełnienie zbrodni ludobójstwa, a zatem
Konwencja z 1948 r. dotyczy nie tylko indywidualnej odpowiedzialności karnej oraz że Serbia ponosi odpowiedzialność za niezapobieżenie
ludobójstwu w Srebrenicy oraz nieukaranie jego sprawców48.
Implementing the responsibility to protect…, dz. cyt.
S. P. Rosenberg, Responsibility to Protect: A Framework for Prevention, Global
Responsibility to Protect 2009, No. 1, s. 456-459.
48
„Państwo ponosi odpowiedzialności jeżeli w sposób oczywisty (ang. manifestly)
nie zdołało podjąć wszystkich środków, które były w jego możliwościach dla zapobieżenia ludobójstwu oraz które mogły przyczynić się do zapobieżenia ludobójstwu.
46
47
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W ramach II filaru SG wyróżnia takie elementy jak:
– zachęcanie do realizacji zobowiązań międzynarodowych przez bezpośrednie rozmowy, organizację szkoleń, dobre usługi, które mogą
być przeprowadzone za pośrednictwem takich instytucji jak Wysoki
Komisarz ds. Praw Człowieka, Wysoki Komisarz ds. Uchodźców,
koordynator udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych,
specjalni doradcy, przedstawiciele i wysłannicy Sekretarza Generalnego NZ (pkt 30) oraz Komisja ds. Budowania Pokoju (pkt 48);
– udzielanie wsparcia ekspertów cywilnych i policyjnych, a w sytuacji
szczególnie poważnej również wsparcia wojskowego (pkt 39-40);
– rozwijanie pomocy rozwojowej, ponieważ chroniczne problemy rozwojowe mogą zwiększać rywalizację o niewielkie zasoby i utrudniać
państwu rozwiązywanie wewnętrznych napięć. Stąd zasadne jest
W tym kontekście szczególne znaczenie ma pojęcie „należytej staranności”, które
wymaga oceny in concreto. Różne parametry funkcjonują przy ocenie, czy państwo
należycie wykonywało zobowiązanie, o którym mowa. Pierwszy, który jednak różni
się znacznie dla każdego państwa to zdolność do skutecznego wpływania na działania
podmiotów, które mogą popełnić lub już popełniają ludobójstwo. Ta zdolność zależy
między innymi od geograficznej odległości państwa, o którym mowa, od obszaru
zdarzeń oraz od siły powiązań politycznych jak również wszelkich innych powiązań
pomiędzy władzami tego państwa oraz najważniejszymi podmiotami w zdarzeniach.
Zdolności państwa do oddziaływania, powinny być również oceniane na podstawie
kryteriów prawnych, ponieważ jest oczywistym, że każde państwo może działać
jedynie w granicach dozwolonych prze prawo międzynarodowe; a zatem zdolność
państwa do oddziaływania może różnić się w zależności od konkretnego stosunku prawnego (ang. legal position), aspektów sytuacji lub osób zagrożonych lub
doświadczających ludobójstwa. Z drugiej strony jest bez znaczenia, czy państwo
o którego odpowiedzialności mowa, podnosi lub nawet udowadnia, że nawet gdyby
zaangażowało wszystkie rozsądne środki, którymi dysponowało, i tak nie byłyby one
wystarczające dla zapobieżenia popełnienia ludobójstwa. Podobnie jak jest to generalnie trudne do udowodnienia, jest to bez znaczenia dla naruszenia zobowiązania
do działania, o którym mowa, tym bardziej, że pozostaje możliwość, iż połączone
wysiłki kilku państw, każde przestrzegające swych zobowiązań do zapobiegania,
mogłoby osiągnąć rezultat uniknięcia popełnieniu ludobójstwa, dla którego to rezultatu działanie tylko jednego państwa byłoby niewystarczające” (§ 430). „W rzeczywistości obowiązek państwa do zapobiegania oraz powiązany z tym obowiązek do
działania powstaje gdy państwo dowiaduje się, lub w normalnych okolicznościach
powinno się dowiedzieć o istnieniu poważne ryzyka, że ludobójstwo zostanie popełnione. Od tego momentu, jeżeli państwo ma dostęp do środków, które mogłyby
mieć odstraszający skutek względem tych którzy są podejrzani o przygotowywania
ludobójstwa lub rozsądnie podejrzani o żywienie tej szczególnej intencji, ma ono
obowiązek do skorzystania z tych środków na ile sytuacja pozwala” (§ 431). „Trybunał uważa, że jest szczególnie istotnym podkreślenie różnic pomiędzy wymogami,
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ukierunkowanie działań względem potrzebujących oraz mniejszości, w tym na cele edukacyjne (pkt 43). Pomoc ta powinna również
dotyczyć budowaniu lokalnych możliwości rozwiązywania sporów
wewnętrznych, wymiany poglądów i mediacji (pkt 45).
Dwa pierwsze elementy koncepcji jak dotąd nie budziły istotnych
kontrowersji i nie były przedmiotem zasadniczych rozważań. Oś dyskusji była bowiem skoncentrowana dotychczas na odpowiedzialności
za reakcję49 i to pomimo, że - jak trafnie wskazuje SG - skuteczne
działanie na podstawie I lub II filaru powoduje brak konieczności podejmowania działania na podstawie filaru III50. Ten ostatni filar obok
interwencji zbrojnej, stanowiącej ostateczność przewiduje możliwość
stosowania ukierunkowanych sankcji, tj. dotyczących konkretnych
jednostek w zakresie podróżowania, transferu środków finansowych,
towarów luksusowych oraz embarga na broń51.
które muszą zaistnieć zanim państwo może uznane za naruszające zobowiązanie
do zapobiegania ludobójstwu zgodnie z art 1 Konwencji oraz tymi które powinny
wystąpić aby państwo zostało uznane za odpowiedzialne za udział w ludobójstwie
zgodnie z artykułem III pkt e. Istnieją dwie podstawowe różnice: są one tak istotne,
że niemożliwe jest traktowanie tych dwóch rodzajów naruszeń w ten sam sposób.
W pierwszej kolejności, jak wskazano wcześniej, udział zawsze wymaga podjęcia
pozytywnych działań zapewniających wsparcie lub pomoc dla sprawców ludobójstwa,
podczas gdy zobowiązanie do zapobiegania jest skutkiem niepowodzenia w przyjęciu
lub implementacji odpowiednich środków do zapobieżenia ludobójstwu przed jego
popełnieniem. Innymi słowy podczas gdy udział jest rezultatem działania, naruszenie
zobowiązania do zapobiegania jest rezultatem zaniechania (...). Państwo może być
uznane za naruszające zobowiązanie do zapobiegania nawet jeżeli nie ma ono pewności, w czasie kiedy powinno działać, ale nie działało, że ludobójstwo może zostać
popełnione lub jest w trakcie realizacji; dla niego aby ponieść odpowiedzialność na
tej podstawie jest wystarczającym, że państwo było świadome, lub w normalnych
okolicznościach powinno być świadome, o powadze zagrożenia, że akty ludobójstwa
mogą zostać popełnione (§ 432), zob. Sprawa zastosowania konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, Bośnia i Hercegowina przeciwko Serbii, ICJ
Rep. 2007.
49
J. Zajadło, Koncepcja odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect)
- nowa filozofia…, dz. cyt., s. 290.
50
Responsibility to protect: timely and decisive response - Report of the Secretary-General A/66/874–S/2012/578, 25 July 2012, pkt 15.
51
“Targeted sanctions, such as on travel, financial transfers, luxury goods and arms,
should also be considered by the Security Council, on a case-by-case basis and in
cooperation with relevant regional organizations, as appropriate, under Articles 41
and 53 of the Charter and in accordance with paragraph 139 of the Summit Outcome
(and in the case of sexual violence, in accordance with the terms contained in Council
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R2P a odpowiedzialność państw w prawie
międzynarodowym
Trudno wskazać bezpośredni związek między odpowiedzialnością
za ochronę a odpowiedzialnością państw w prawie międzynarodowym,
rozumianą tak jak została ona ujęta w artykułach Komisji Prawa Międzynarodowego z 2001 r. Wynika to z faktu, że R2P obejmuje szereg
norm konwencyjnych i traktatowych pierwszego rzędu, natomiast odpowiedzialność państw dotyczy sytuacji naruszenia norm pierwszego
rzędu, regulowanej normami drugiego rzędu. Niemniej pewien zakres
R2P znajduje wsparcie w niektórych zasadach odpowiedzialności
państw, szczególnie tych dotyczących konsekwencji poważnego naruszenia norm ius cogens, do których zalicza się zakaz ludobójstwa52.
Zgodnie z art. 41 artykułów o odpowiedzialności państw Komisji
Prawa Międzynarodowego (KPM) „Państwa współpracują za pomocą
legalnych środków w celu doprowadzenia do zakończenia jakiegokolwiek poważnego naruszenia, o którym mowa w art 40”, tj. naruszenia
imperatywnej normy powszechnego prawa międzynarodowego, które
jest rażące i systematyczne53. W komentarzu KPM wskazała, że państwa mają „pozytywny obowiązek do współpracy” zastrzegając, że taki
obowiązek może stanowić postępową kodyfikację prawa międzynarodowego54. Z tej perspektywy znaczenie R2P polega na realizacji procesu włączania tego pozytywnego obowiązku do powszechnego prawa
międzynarodowego. Przy czym bez wątpienia obowiązek współpracy
w zapobieganiu zbrodni ludobójstwa stanowi lex lata.

Praktyka stosowania R2P
W 2006 r. SG przedstawił tezę, że praktyka stosowania koncepcji
R2P nie prowadzi do jednoznacznych wniosków na temat wartości
dodanej tej koncepcji:
resolution 1820 (2008)). The General Assembly could also consider such measures
under its resolution 377 (V), entitled “Uniting for peace”, although they would then
not be legally binding” (pkt 57); “restricting the flow of arms or police equipment,
which could be misused by repressive regimes that are manifestly failing to meet
their core responsibilities” (pkt 58), zob. Tamże.
52
C. Mik, Ius cogens we współczesnym prawie międzynarodowym, Aksjologia
współczesnego prawa… dz. cyt.
53
United Nations Legislative Series, Materials On The Responsibility Of States For
Internationally Wrongful Acts, New York, 2012, s. 267.
54
Tamże.
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„(…) Niestety rok później oceniając to co się dzieje w Darfurze, nasze
działania nie uległy poprawie od tragedii w Bośni i Rwandzie. 60 lat
po wyzwoleniu nazistowskich obozów śmierci i 30 lat po kambodżańskich polach śmierci, obietnica „nigdy więcej” stała się nieprawdziwa.
(….) Niektóre rządy próbują uzyskać wsparcie globalnego Południa
przez tworzenie karykatury odpowiedzialności za ochronę, jako konspiracji imperialnych mocarstw, mającej na celu odebranie ciężko
wywalczonej suwerenności byłych ludów koloniach. To jest całkowite
zafałszowanie”55.
Tak surowy komentarz wynikał z faktu, że poza przywołaniem
R2P w preambule rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1706 z 2006 r. nie
odegrała ona żadnej istotnej roli w zmianie zachowania samej Rady,
czy państw członkowskich ONZ. J. Zajadło określił tą sytuację jako
„hipokryzje ubraną w szaty politycznej retoryki humanitaryzmu”56
zauważając, że pewne ogólne terminy zawarte w koncepcji „otwierają
niestety pole do politycznej gry interesów w Radzie”57.
R2P została potwierdzona w rezolucji RB 1674 z 28.4.2006 r. dotyczącej ochrony ludności cywilnej w konflikcie zbrojnym (pkt 4)58.
W kontekście zbrodni wojennych rezolucja potępia wszystkie akty
przemocy i nadużyć wobec ludności cywilnej w konflikcie zbrojnym
naruszające odpowiednie zobowiązania międzynarodowe w szczególności tortury, przemoc opartą na płci, przemoc przeciwko dzieciom,
handel ludźmi, przymusowe przemieszczenia oraz celową odmowę
zapewnienia pomocy humanitarnej (pkt 5).
Na odpowiedzialność za ochronę powołała się Rosja w 2008 r.
w trakcie konfliktu z Gruzją, co spotkało się z krytyką. Opierała się
ona na kilku elementach. Po pierwsze R2P nie dotyczy działań podejmowanych zagranicą w celu ochrony własnych obywateli (samoobrona). Po drugie, realizowane działanie nie miało upoważnienia Rady
Secretary-General’s address to mark International Human Rights Day New
York, 8 December 2006, dost. na stronie int. www.un.org/sg/offthecuff/index.
asp?nid=959.
56
J. Zajadło, Odpowiedzialność za ochronę - w kontekście kryzysu w Darfurze,
Polski Przegląd Dyplomatyczny, marzec-kwiecień 2007, nr 2, s. 100.
57
J. Zajadło, dz. cyt., s. 101; Z drugiej strony warto pamiętać, że Rada Bezpieczeństwa przekazała sprawę Sudanu do Międzynarodowego Trybunału Karnego.
58
Rezolucja 1674 z 28.4.2006, S/Res/1674/.
55
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Bezpieczeństwa. Po trzecie, Rosja nie udowodniła, że ludności Osetii
Południowej grożą masowe zbrodnie59.
W opinii SG po raz pierwszy R2P została zastosowana przez organy
ONZ w odniesieniu do kryzysu kenijskiego60 z 2008 r. W szczególności
działania ONZ miały doprowadzić do ograniczenia nawoływania do
nienawiści w mediach kenijskich w trakcie kryzysu61. Wreszcie do R2P
Rada Bezpieczeństwa odniosła się w rezolucji 1975 z 2011 r. dotyczącej
konfliktu na Wybrzeżu Kości Słoniowej62.
Za pierwsze zastosowanie filaru III R2P przez Radę Bezpieczeństwa
uważa się rezolucję 1970 z 2011 r. dotyczącą Libii. Rezolucja wezwała
rząd libijski do realizacji odpowiedzialności za ochronę swoje ludności, przekazała sprawę Libii Prokuratorowi MTK, nałożyła embargo
na dostawy broni, oraz sankcje dotyczące podróżowania jednostek
związanych z reżimem63. Odpowiedzialność władz libijskich za ochronę
ludności Libii została przywołana również w rezolucji 1973, aczkolwiek
jedynie w jej preambule64, podczas gdy w tekście właściwym wyrażone zostało żądanie, aby władze libijskie przestrzegały zobowiązań
wynikających z prawa międzynarodowego, w szczególności w zakresie
prawa humanitarnego, ochrony praw człowieka, oraz prawa dotyczące
uchodźców (pkt 3). Kluczowym elementem tej rezolucji było ustanowienie strefy zakazu lotów nad przestrzenią powietrzną Libii w celu
ochrony ludności cywilnej (pkt 6).
Implementacja militarna rezolucji 1973 była przedmiotem znaczącej
krytyki przez tzw. państwa BRICS – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka. W szczególności wskazywano na nadużycie przez wojska NATO uregulowań rezolucji, polegające na atakowaniu wszystkich
jednostek wojskowych strony rządowej, atakowaniu celów, które nie
miały wartości militarnej oraz naruszeniu embarga65. W odpowiedzi
na sposób przeprowadzenia interwencji libijskiej Brazylia zapropoJ. Kranz, Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, Świat współczesny … dz. cyt., s. 172-185; zob. również responsibilitytoprotect.
org/index.php/component/content/article/133-europe/1815-global-centre-for-r2ps-background-note-on-georgia-and-russia.
60
Implementing the responsibility to protect…, dz. cyt., pkt 51.
61
Tamże, pkt 55.
62
Rezolucja 1975 z 30.3.2011, S/RES/1975.
63
Rezolucja z 26.2.2011 r., S/RES/1970.
64
Rezolucja z 17.3.2011 r., S/RES/1973.
65
S. Zifcak The Responsibility to Protect After Libya and Syria, “Melbourne Journal
of International Law” 2012, vol. 13, s. 5-6 oraz 11-12.
59
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nowała w listopadzie 2011 r., wprowadzenie koncepcji odpowiedzialności w trakcie ochrony (ang. responsibility while protecting), która
de facto stanowiła powtórzenie zasad przezornościowych i środków
proceduralnych przedstawionych w raporcie Komisji ds. Interwencji
i Suwerenności Państwa66.
Kontrowersje dotyczące interwencji w Libii znalazły odzwierciedlenie w kontekście konfliktu w Syrii, w której od przełomu czerwca i lipca
2011 r. trwa niemiędzynarodowy konflikt zbrojny – przede wszystkim
pomiędzy wojskami rządowymi, a siłami opozycyjnej Syryjskiej Wolnej Armii. Poprzez cały 2011 i 2012 r. SG na bieżąco informował Radę
Bezpieczeństwa o sytuacji w Syrii podkreślając, że postawa społeczności
międzynarodowej w tym zakresie stanowi test funkcjonowania R2P.
W grudniu 2011 r. Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka poinformował
Radę Bezpieczeństwa o śmierci przynajmniej 5 tysięcy osób w wyniku
konfliktu. Działania wojsk rządowych w konflikcie zostały potępione
przez Ligę Państw Arabskich, Radę Państw Zatoki oraz Unię Europejską. Z władzami Syrii kilkukrotnie kontaktował się Specjalny Przedstawiciel SG ds. zbrodni ludobójstwa, przypominając o obowiązkach
tego państwa wynikających z R2P. Niemniej Rada Bezpieczeństwa
przez długi czas nie była w stanie podjąć jakichkolwiek działań, mimo
że konflikt wewnętrzny w Syrii pochłonął życie ponad 100 000 ludzi67.
Rosja i Chiny konsekwentnie odrzucały propozycje kolejnych rezolucji,
które miały zacieśnić system sankcji68. Kolejne rezolucje RB z 2012
Annex to the letter dated 9 November 2011 from the Permanent Representative of
Brazil to the United Nations addressed to the Secretary-General Responsibility while
protecting: elements for the development and promotion of a concept, A/66/551,
S/2011/701, dost. na stronie int. www.un.int/brazil/.../Concept-Paper-%20RwP.
pdf. Co ciekawe w stanowisku Brazylii z jednej strony stwierdza ona konieczność
wyczerpania wszelkich możliwych środków przed użyciem siły zbrojnej przy stosowaniu koncepcji odpowiedzialności za ochronę oraz wymóg działania za zgodą Rady
Bezpieczeństwa, z drugiej strony dopuszcza możliwość działania w wyjątkowych
sytuacjach w trybie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego „Zjednoczeni dla pokoju”.
67
Secretary-General’s press encounter on Syria, New York, 25 November 2013,
dost. na stronie int. www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3186.
68
Russian Permanent Representative, Vitaly Churkin: The situation in Syria cannot
be considered in the Council separately from the Libyan experience. The international community is alarmed by statements that compliance with Security Council
resolutions on Libya in the NATO interpretation is a model for the future actions
of NATO in implementing the responsibility to protect … The demand for a quick
ceasefire turned into a full-fledged civil war … The situation in connection with the
no-fly zone has morphed into the bombing of oil refineries, television stations and
other civilian sites. The arms embargo has morphed into a naval blockade in western
66
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r. dotyczącego tego konfliktu odnosiły się jedynie do konieczności
ochrony przez strony konfliktu niewielkiej misji stworzonej przez
RB69. W tym kontekście wyjątkowy charakter miała rezolucja 2118
z 27 września 2013 r. stanowiącą swoistą implementację porozumienia
amerykańsko-rosyjskiego z 14 września 2013 r., dotyczącego zniszczenia syryjskiej broni chemicznej70. Rezolucja potępiła użycie broni
chemicznej w Syrii oraz nakazała Syrii nie wykorzystywanie broni
chemicznej w żaden sposób (pkt 4). Ponadto nakazywała współpracę
z Organizacją ds. zakazu broni chemicznej w związku z przystąpieniem
przez Syrię do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji,
składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczenia jej zapasów71.
Z perspektywy rozwoju koncepcji R2P rezolucja 2118 nie może być
uznana za jej postępowy rozwój. W preambule rezolucji zawarto jedynie
potwierdzenie suwerenności, niepodległości i integracji terytorialnej
Syrii oraz stwierdzenie, że rozprzestrzenianie broni chemicznej stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Brak
natomiast w rezolucji wzmianki o obowiązku państwa do ochrony jego
ludności cywilnej - grupy potencjalnie i w rzeczywistości najbardziej
poszkodowanej - przed użyciem broni chemicznej.

Wnioski
Wydaje się, że specyfika R2P dowodzi, iż nie jest ona normą prawa
międzynarodowego72, a raczej koncepcją polityczną obejmującą swoim
zakresem szereg istniejących norm prawnych. Równocześnie R2P, jako
stosunkowo powszechnie uznana praktyka przez państwa członkowskie NZ oraz jej instytucje (przy pewnej wstrzemięźliwości RB) może
mieć istotne znacznie w procesie interpretacji zarówno Karty NZ,
jak innych podstawowych traktatów prawa międzynarodowego73. Ta
Libya … Today the tragedy of Benghazi has spread to other western Libyan towns …
These types of models should be excluded from global practices once and for all”;
UN SCOR, 66th sess, 6627th mtg, UN Doc S/PV.6627 (4 October 2011).
69
Zob. rezolucja 2043 z 21.4.2012 r., S/RES/2043 oraz rezolucja 2059 z 20.7.2012 r.,
S/RES/2059.
70
Rezolucja 2118 z 27.9.2013 r., S/RES/2118.
71
Dz. U. Nr 76 poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182 poz. 1228.
72
S. P. Rosenberg, Responsibility to Protect: A Framework for Prevention, Global
Responsibility to Protect 2009, No. 1, s.446.
73
Nt. znaczenia późniejszych porozumień i późniejszej praktyki w zakresie interpretacji umów międzynarodowych zob. Report of the International Law Commission
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praktyka wydaje się prowadzić do podkreślenia i wzmocnienia zarazem
ogólnego obowiązku podejmowania działań zapobiegawczych przed
wystąpieniem najpoważniejszych zbrodni prawa międzynarodowego,
a w przypadku ich wystąpienia uwypukla ona konieczność współpracy państw w doprowadzeniu do ich zakończenia. W tym sensie R2P
podkreśla solidarny charakter zobowiązań prawnomiędzynarodowych
dotyczących zapobiegania ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni
przeciwko ludzkości oraz czystek etnicznych.
R2P nie została jeszcze zastosowana wobec zbrodni ludobójstwa.
Miała ona jednak zastosowanie w sytuacji innych zbrodni prawa
międzynarodowego i na tej podstawie można stwierdzić, że napotyka
ona podstawowe problemy dotyczące egzekwowania prawa międzynarodowego w sytuacji dotyczących użycia siły zbrojnej. Niewątpliwym
wartościowym elementem R2P jest próba reinterpretacji uprawnień
Rady Bezpieczeństwa przez podkreślenie obowiązku jej działania. Niemniej jednak jak pokazuje przykład syryjski, wąsko rozumiane interesy
państw – w tym przypadku stałych członków Rady Bezpieczeństwa –
nadal odgrywają zasadniczą rolę w procesie decyzyjnym. Można mieć
jedynie nadzieję, że upowszechnienie koncepcji R2P będzie sprzyjało
utożsamieniu interesów państw w większym stopniu z ideą odpowiedzialności za ochronę, co przyczyni się do jej skuteczności.

Sixty-fifth session (6 May–7 June and 8 July–9 August 2013), A/68/10, United
Nations New York 2013, rdz. IV.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

123

Marcin Marcinko

CZY AKT TERRORYSTYCZNY MOŻE
STANOWIĆ ZBRODNIĘ LUDOBÓJSTWA?
Terroryzm jest przede wszystkim po to, aby szerzyć strach
Andriej Żelabow1

CAN AN ACT OF TERRORISM
BE CONSIDERED GENOCIDE?
Summary
Due to the complexity of the notion of terrorism and controversies it
provokes, the international law experts failed to work out one, uniform, precise
and acceptable by all states definition of terrorism. International conventions
rather seem to emphasize particular acts often referred to as terrorist incidents
or offences, treated, however, as common crime of high preponderance. Such
crimes may, therefore, be considered as separate international-scale atrocities,
falling into subcategory of war crimes or crimes against humanity. Subject
matter of such crimes covers a wide scope, which leads to a question whether
terrorist acts may also be classified as genocide or at least its particular form?
The international law developed a specific, convention-based definition of
genocide therefore an answer to the above question requires a good deal
of analysis whether overall features embodied by acts of terrorism produce
sufficient grounds for such acts to be listed as prohibited acts (as incorporated
in the definition of genocide), whether such acts can be conducted against the
so-called protected groups and whether can be committed with the genocidal
intent. In particular, due to this special intent to kill or destroy, which constitutes
a characteristic element of genocide (dolus specialis) it may be assumed that
an attempt to classify acts of terrorism as genocidal acts would pose certain
difficulties, hence more advisable would be to find an answer as to why acts of
terrorism may not be stigmatized as genocide.
key words: terrorism, terrorist act, crime of genocide, international crimes.
Andriej Żelabow (1851-1881) – rosyjski rewolucjonista, jeden z przywódców
Narodnej Woli, współorganizator udanego zamachu na cara Aleksandra II, aresztowany na kilka dni przed tym zamachem i stracony.
1
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1. Wprowadzenie
W 1972 roku, podczas XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
Sekretarz Generalny Kurt Waldheim wystąpił z wnioskiem o omówienie sprawy zapobiegania szerzącym się w świecie aktom terroru2.
Wniesiony przez niego punkt porządku dziennego brzmiał: „Kroki
zmierzające do zapobiegania aktom terroru i innym formom przemocy,
zagrażającym życiu niewinnych ludzi lub podważającym podstawowe
swobody”. Wiele krajów, przede wszystkim arabskich i afrykańskich,
podało jednak w wątpliwość sens podejmowania dyskusji na tak wielkim i zróżnicowanym forum, obawiając się, aby ewentualna uchwała
przeciwko terroryzmowi nie obróciła się przeciwko ruchom narodowowyzwoleńczym. Zwrócili na to również uwagę przedstawiciele delegacji
krajów socjalistycznych. Mimo to podczas głosowania, 22 września
1972 roku, większość delegacji poparła wniosek Waldheima3. W czasie
dyskusji uległa jednakże modyfikacji formuła, którą Waldheim nadał sprawie terroryzmu. Punkt ten otrzymał następujące brzmienie:
„Środki, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia międzynarodowemu
terroryzmowi, który zagraża życiu lub powoduje śmierć niewinnych
ludzi i narusza podstawowe swobody, oraz analiza przyczyn tych
form terroryzmu i aktów przemocy, których podłożem jest nędza,
rozczarowanie, smutek i rozpacz, powodujące, że niektórzy ludzie nie
wahają się poświęcać życia swego i innych w celu doprowadzenia do
radykalnych zmian”.
Przewodniczący XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego powołał Komitet Ad Hoc do spraw Terroryzmu4 składający się z przedstawicieli
35 państw, który miał rozważyć opinie i wnioski oraz przedstawić
odpowiedni raport. Obrady Komitetu toczyły się w trzech sekcjach.
Pierwsza sekcja miała za zadanie zdefiniować pojęcie terroryzmu
międzynarodowego, druga sekcja – ustalić jego przyczyny, trzecia
sekcja – przedstawić sposoby rozwiązania problemu terroryzmu mięMiało to miejsce 11.09.1972 roku, a więc w trzy dni po zamachu terrorystów palestyńskich na członków izraelskiej ekipy olimpijskiej w Monachium. W tym samym
roku doszło również do innego tragicznego zamachu terrorystycznego – w maju
grupa terrorystów z Japońskiej Czerwonej Armii dokonała ataku na podróżnych
przebywających w porcie lotniczym w Lod w Izraelu, zabijając 28 osób i raniąc
78 kolejnych.
3
Zob. A. Bernard, Strategia terroryzmu, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, Warszawa 1978, s. 210-211.
4
Zob. A/RES/3034 (XXVII), 18 December 1972.
2
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dzynarodowego. Niestety, żadna z sekcji nie doszła do konkluzji. Nieprzezwyciężoną przeszkodą w pracach Komitetu okazała się bowiem
sprawa ustalenia ścisłej definicji międzynarodowego terroryzmu, która
wyraźnie rozgraniczałaby czysto kryminalne akty terroru i akcje podejmowane przez ruchy narodowowyzwoleńcze5. Z braku perspektyw
na sformułowanie konkretnych rozwiązań, Komitet zakończył obrady
w sierpniu 1973 roku, a Zgromadzenie Ogólne zrezygnowało na jakiś
czas z podejmowania dalszej dyskusji na wspomniany temat.
Mimo poniesionego fiaska, nadal próbowano sformułować – z większym bądź mniejszym powodzeniem – w miarę precyzyjną i kompleksową definicję terroryzmu. Dążenie do ścisłego zdefiniowania tego zjawiska wiąże się jednak z trudnościami natury politycznej, prawnej oraz
moralnej. Płynność i nieprecyzyjność pojęć wykorzystywanych jako
elementy definicyjne terroryzmu skutkowały szeroką swobodą jego
interpretacji, a także świadomym i celowym rozciąganiem terminu
„terroryzm” na zjawiska, które z terroryzmem nie mają nic wspólnego.
W rezultacie, istnieją dziesiątki definicji terroryzmu, sprowadzające go
bądź do pojęcia „ekstremizmu politycznego”, „radykalizmu”, bądź do
całego spektrum działań przy użyciu siły, naruszających prawa i wolności jednostek, bądź wreszcie do bezprawnych aktów przemocy, które
w prawie wewnętrznym traktowane są jako poważne przestępstwa
zagrożone wysokimi karami w świetle kodeksów lub ustaw karnych.
Wysiłki państw i organizacji międzynarodowych, podejmowane
zwłaszcza po zakończeniu „zimnej wojny”, zaowocowały co prawda
przyjęciem umów międzynarodowych, tak na poziomie globalnym,
jak i regionalnym, tworzących podstawy prawne służące walce z terroryzmem, wciąż jednak brak jest jednolitej, precyzyjnej i możliwej do
A. Bernard, dz. cyt., s. 211. Zob. też A. D. Sofaer, Terrorism as War, „ASIL Proceedings” 2002, vol. 96, s. 255. Warto przy okazji zaznaczyć, iż stanowiska poszczególnych państw w debacie nad międzynarodowym terroryzmem podyktowane były
przede wszystkim ówczesną sytuacją międzynarodową. Państwa Europy Zachodniej,
z uwagi na świeże jeszcze tragiczne wspomnienie masakry w Monachium, działalność
Czerwonych Brygad, grupy Baader-Meinhoff i radykalnych ugrupowań palestyńskich
orz wielu innych ugrupowań o charakterze terrorystycznym, dążyły do wypracowania
i przyjęcia środków, które pozwolą na skuteczne zapobieganie i zwalczanie międzynarodowego terroryzmu. Z kolei na stanowisko krajów Trzeciego Świata ogromny
wpływ miały ówczesne walki narodowowyzwoleńcze w Afryce Południowej i walka
przeciwko obcej okupacji na Bliskim Wschodzie (A. R. Perera, International Legal
Framework for Cooperation in Combating Terrorism. The Role of the UN Ad-Hoc
Committee on Measures to Eliminate International Terrorism, „Sri Lanka Journal
of International Law” 2000, vol. 12, s. 56).

5
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zaakceptowania przez wszystkie państwa prawnej definicji omawianego zjawiska. Istniejące i obowiązujące międzynarodowe konwencje
antyterrorystyczne też nie są jednolite – z jednej strony można dokonywać rozróżnienia pomiędzy konwencjami ogólnymi, kompleksowo
regulującymi omawianą problematykę i konwencjami szczegółowymi
bądź ,,sektorowymi”, odnoszącymi się jedynie do określonej kategorii
aktów terrorystycznych, z drugiej zaś można podzielić konwencje antyterrorystyczne na uniwersalne (o zasięgu globalnym) i regionalne.
Warto podkreślić, że wśród uniwersalnych konwencji antyterrorystycznych zdecydowana większość to te o charakterze „sektorowym”,
natomiast w przypadku konwencji regionalnych przeważają konwencje o charakterze ogólnym6. Podobnie wygląda kwestia definiowania
terroryzmu w poszczególnych konwencjach. O ile konwencje regionalne o charakterze ogólnym zawierają bardzo rozbudowane, wręcz
kazuistyczne definicje terroryzmu oraz przestępstw terrorystycznych,
to konwencje uniwersalne o charakterze „sektorowym” skupiają się
wyłącznie na określeniu konkretnej kategorii zamachów terrorystycznych, całkowicie pomijając generalne definiowanie omawianego zjawiska, a w niektórych przypadkach słowo „terroryzm” nie jest w nich
nawet używane. Co więcej, kategorie czynów zabronionych w świetle
konwencji „sektorowych” są zazwyczaj na tyle pojemne, że mogą
obejmować również takie przestępstwa, które trudno byłoby uznać za
terrorystyczne, podlegają one jednak ściganiu i karaniu na podstawie
tych konwencji. Przykładowo, porwanie samolotu przez zwykłego
bandytę, mające na celu pozyskanie znacznej sumy pieniędzy w formie okupu lub uwolnienie jego towarzyszy-kryminalistów w zamian
za życie zakładników, jest niewątpliwie czynem zabronionym przez
Konwencję Haską o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkiem
powietrznym z 16 grudnia 1970 roku7, choć nie stanowi przykładu aktu
międzynarodowego terroryzmu8.
Z uwagi na złożoność zjawiska terroryzmu oraz kontrowersje, jakie
ono budzi, a także problemy z jego prawnym zdefiniowaniem, w prawie międzynarodowym wskazuje się raczej na czyny, które określać
Z. W. Galicki, International Multilateral Treaties and Terrorism, K. Lankosz,
M. Chorośnicki, P. Czubik [red.], Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2004, s. 12.
7
Dz. U. z 1972 r., Nr 25, poz. 181.
8
Zob. A. Cassese, International Criminal Law, 2nd ed., Oxford University Press,
Oxford 2008, s. 171.
6
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można mianem aktów terrorystycznych. Istnieje więc pewna grupa
przestępstw uznawanych za przestępstwa terrorystyczne w prawie
traktatowym, przy czym traktuje się je w kategoriach przestępstwa
pospolitego o poważnym ciężarze gatunkowym, nie znajdującego
żadnego usprawiedliwienia (co ma umożliwić większą skuteczność
w zapobieganiu i zwalczaniu każdej formy terroryzmu). Przestępstwa terrorystyczne stanowią zatem „zbrodnie same w sobie”, mogą
być traktowane jako odrębne zbrodnie międzynarodowe, co ciekawe
jednak, można je też postrzegać jako kategorię zbrodni wojennych
lub zbrodni przeciwko ludzkości. W sytuacji konfliktu zbrojnego,
akt terrorystyczny uznać można za zbrodnię wojenną, jeśli – ogólnie
mówiąc – stanowi on akt przemocy (lub jego groźbę) skierowany
wobec osób cywilnych lub innych osób nie biorących bezpośredniego
udziału w działaniach zbrojnych i jeśli jego głównym celem jest zastraszanie ludności cywilnej9. W okresie pokoju natomiast terroryzm
jako zbrodnia przeciwko ludzkości w istocie stanowi kwalifikowaną
formę terroryzmu jako czynu przestępczego. Ma to miejsce wówczas,
gdy akt terrorystyczny stanowi część rozległego lub systematycznego
ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej (choć działania terrorystyczne jako takie mogą być prowadzone przeciwko przedstawicielom państwa lub nawet kombatantom) i gdy dodatkowo przybiera
on określoną formę działalności przestępczej (chodzi o zabójstwo,
eksterminację, powodowanie ogromnego cierpienia lub poważnego
uszkodzenia ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego, tortury,
zgwałcenie czy wymuszone zaginięcie)10.
Tamże, s. 177. Szerzej – zob. R. Arnold, The ICC as a New Instrument for Repressing Terrorism, Transnational Publishers, Ardsley, New York 2004, s. 66-202;
D. O’Donnell, International treaties against terrorism and the use of terrorism
during armed conflict and by armed forces, “International Review of the Red Cross”
2006, vol. 88, No. 864, s. 863-870; H.-P. Gasser, Acts of terror, ”terrorism” and
international humanitarian law, “International Review of the Red Cross” 2002,
vol. 84, No. 847, s. 547-570; M. Marcinko, Konwencje Genewskie a akty terroryzmu wojennego, B. Janusz-Pawletta [red.], Konwencje genewskie 60 lat później.
Nowe wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo AON, Warszawa 2010, s. 94-107; J. L. Rodríguez-Villasante
y Prieto, Terrorist Acts, Armed Conflicts and International Humanitarian Law,
P. A. Fernández-Sánchez [red.], The New Challenges of Humanitarian Law in
Armed Conflicts – In Honour of Professor Juan Antonio Carrillo-Salcedo, Martinus
Nijhoff Publishers, Leiden/Boston 2005, s. 13-46.
10
A. Cassese, dz. cyt., s. 177. Zob. też R. Arnold, dz. cyt., s. 202-275; H. Karaman,
Terrorism as a Crime Against Humanity, “Strategic Outlook”, November 2012,
9
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Pojawia się jednak pytanie, czy akty o charakterze terrorystycznym
mogłyby również stanowić zbrodnię ludobójstwa lub przynajmniej
jakąś szczególną jej postać? W prawie międzynarodowym obowiązuje bowiem ściśle określona, traktatowa definicja ludobójstwa, jej
elementy jednak pozostawiły pole do interpretacji, o czym świadczy
zwłaszcza orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Karnego do
spraw zbrodni popełnionych w byłej Jugosławii (MTKJ) i Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw zbrodni popełnionych w Rwandzie (MTKR). Działalność terrorystyczna natomiast obejmuje szerokie
spektrum czynów zabronionych, ponadto akty terrorystyczne należą
do najpoważniejszych przestępstw o wymiarze międzynarodowym,
samych zaś terrorystów określa się niekiedy mianem „wrogów rodzaju
ludzkiego” (hostes generis humani), na podobieństwo piratów z XVI
i późniejszych wieków. Być może ściganie sprawców aktów terrorystycznych byłoby skuteczniejsze, gdyby traktować te akty również jako
kategorię zbrodni ludobójstwa. Co istotne, przyjmując takie założenie,
działalność przestępcza uznawana za terrorystyczną mogłaby zostać
w pełni objęta jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego11,
jak do tej pory bowiem przestępstwa terrorystyczne nie stanowią
zbrodni ściganych na podstawie Statutu MTK12. Skoro jednak zbrodnia
ludobójstwa została zdefiniowana w prawie traktatowym, należałoby
przeprowadzić analizę, która pozwoli wykazać, czy akty terrorystyczne
zawierają się w katalogu czynów zabronionych zawartych w definicji
ludobójstwa, czy mogą być skierowane przeciw tzw. grupom chronionym i czy można je popełnić z tzw. zamiarem ludobójczym. Zwłaszcza
z powodu owego zamiaru, stanowiącego charakterystyczny element
ludobójstwa (dolus specialis), można niejako z góry przyjąć, że akty
strategicoutlook.org/publications/terrorism_as_a_crime_against_humanity.pdf,
12.09.2013; M. A. Newton, M. P. Scharf, Terrorism and Crimes Against Humanity,
L. N. Sadat [red.], Forging a Convention for Crimes Against Humanity, Cambridge
University Press, Cambridge 2011, s. 262-278; V.-J. Proulx, Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11th Era: Should
Acts of Terrorism Qualify As Crimes Against Humanity?, “American University
International Law Review” 2004, vol. 19, s. 1009-1089.
11
Zob. art. 5 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, Rzym,
17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 78, poz. 708).
12
Twórcy Statutu MTK obawiali się, iż wprowadzenie do tekstu Statutu postanowień
dotyczących terroryzmu może uwikłać Trybunał w dyskusję polityczną wokół tego
zjawiska, co mogłoby zagrozić powstaniu MTK i jego właściwemu funkcjonowaniu
(zob. Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International
Criminal Court, U.N. GAOR, 51st Sess., Supp. No. 22A, U.N. Doc. A/51/22, 1996).
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terrorystyczne trudno będzie zakwalifikować jako ludobójcze, dlatego
należy raczej znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego akty terrorystyczne nie mogą być uznawane za zbrodnię ludobójstwa. Dla kompletności
wywodu, rozważania te należy jednak poprzedzić krótką charakterystyką przestępstw, które w świetle prawa międzynarodowego uchodzą
za akty terroryzmu.

2. Przestępstwa uznawane za terrorystyczne w prawie
międzynarodowym
W raporcie końcowym wspomnianego wyżej Komitetu Ad Hoc do
spraw Terroryzmu przewodniczący Komitetu oświadczył, iż terroryzm
międzynarodowy to „drażliwy i złożony problem”13. Komitet zdołał
jednak sporządzić listę czynów, które w definicji terroryzmu międzynarodowego powinny się znaleźć. Katalog ten obejmował:
1) akty przemocy i inne akty represji reżimów kolonialnych, rasistowskich i obcych wymierzone w narody walczące o swoje wyzwolenie;
2) tolerowanie lub wspieranie przez państwa organizacji faszystowskich lub grup najemników, których działalność terrorystyczna
skierowana jest przeciwko innym niepodległym państwom;
3) akty przemocy popełniane przez jednostki lub ich grupy, powodujące śmierć lub narażające na szwank życie niewinnych osób lub
zagrażające podstawowym wolnościom (przy czym postanowienie
to – zdaniem Komitetu – nie powinno odnosić się do niezbywalnego
prawa do samostanowienia i niepodległości wszystkich narodów
poddanych reżimom kolonialnym i rasistowskim lub innym formom
obcego panowania oraz do prawa tych narodów do walki);
4) akty przemocy popełniane przez jednostki lub ich grupy dla prywatnej korzyści, wywołujące skutki w więcej niż jednym państwie14.
Wymienione przez Komitet czyny generalnie odzwierciedlają ówczesne, „zimnowojenne” podejście do problematyki terroryzmu, niezwykle trafnie ujęte w formie sloganu one man’s terrorist is another
man’s freedom fighter. Obecnie jednak w prawie międzynarodowym
rzadko zwraca się uwagę na polityczny charakter terroryzmu, natoZob. Report of the Ad Hoc Committee on International Terrorism – U. N. Doc.
A/9028, 1973.
14
Zob. D. Kash, Abductions of Terrorists in International Airspace and on the
High Seas, „Florida Journal of International Law” 1993, vol. 8, s. 67-68.
13
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miast podkreśla się wyraźnie, że wszystkie akty terrorystyczne oraz
metody i sposoby prowadzenia działalności terrorystycznej powinny
być uważane za przestępstwa o charakterze kryminalnym, bez względu na to, przez kogo i gdzie zostały popełnione. Nadal oczywiście
słowo „terroryzm” wiązane jest z działaniami opartymi na przemocy
i zastraszeniu, najczęściej wymierzonymi w osoby niewinne, w celu
zmuszenia rządu lub społeczeństwa do spełnienia politycznych żądań
wysuwanych przez sprawców tych działań. Decydującym czynnikiem
służącym jako kryterium oceny aktów terrorystycznych powinna być
jednak przestępcza intencja popełnienia aktu, a nie przyczyny, jakie
prowadzą do jego popełnienia. Na przestępczy aspekt omawianego
zjawiska zwróciło uwagę m.in. Zgromadzenie Ogólne ONZ w punkcie
3 Deklaracji dotyczącej środków służących eliminowaniu międzynarodowego terroryzmu, zawartej w załączniku do rezolucji 49/60
z 9 grudnia 1994 roku15. Zgromadzenie stwierdziło, że „przestępstwa
kryminalne, które mają na celu bądź są obliczone na spowodowanie
stanu zagrożenia społeczeństwa, grupy osób bądź określonej osoby po
to, by osiągnąć cele polityczne, w żadnych okolicznościach nie podlegają usprawiedliwieniu, nawet jeśli względy polityczne, filozoficzne,
ideologiczne, rasowe, etniczne, religijne bądź innej natury byłyby
powoływane dla usprawiedliwienia tych przestępstw”. Stanowisko to
zostało następnie potwierdzone w innych rezolucjach Zgromadzenia
Ogólnego dotyczących terroryzmu międzynarodowego16.
W podobny sposób przestępczą naturę aktów terrorystycznych oraz
ich cele wyrażono w art. 2 projektu powszechnej konwencji w sprawie zwalczania terroryzmu17, której opracowaniem zajmuje się nowy
Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, A/RES/49/60
– Annex, 9 December 1994, pkt 3.
16
Zob. np.: A/RES/50/53, 11 December 1995, pkt 2; A/RES/51/210, 17 December
1996, pkt 2; A/RES/52/165, 15 December 1997, pkt 2; A/RES/53/108, 8 December
1998, pkt 2; A/RES/54/110, 9 December 1999, pkt 2; A/RES/55/158, 12 December
2000, pkt 2; A/RES/56/88, 12 December 2001, pkt 2; A/RES/57/27, 19 November
2002, pkt 2; A/RES/58/81, 9 December 2003, pkt 2; A/RES/59/46, 2 December
2004, pkt 2; A/RES/60/43, 8 December 2005, pkt 2; A/RES/61/40, 4 December
2006, pkt 4; A/RES/62/71, 6 December 2007, pkt 4; A/RES/63/129, 11 December
2008, pkt 4; A/RES/64/118, 16 December 2009, pkt 4; A/RES/65/34, 6 December
2010, pkt 4; A/RES/66/105, 9 December 2011, pkt 4; A/RES/67/99, 14 December
2012, pkt 4.
17
Tekst projektu – zob. Report of the Ad Hoc Committee established by General
Assembly Resolution 51/210, Sixth Session, A/57/37, Annex I-III. Szerzej na temat
tego projektu – zob. Draft Comprehensive Convention on International Terrorism,
15
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Komitet Ad Hoc do spraw Terroryzmu, powołany do życia rezolucją
Zgromadzenia Ogólnego 51/210 z 17 grudnia 1996 roku. Co prawda
Komitetowi nie udało się jeszcze zakończyć prac nad tą konwencją,
a definicja terroryzmu z art. 2 ma charakter nieformalny, zawiera ona
jednak elementy powszechnie już przypisywane aktom terrorystycznym – zgodnie bowiem z art. 2 pkt 1 projektu, przestępstwo popełnia
każda osoba, która działając „w dowolny sposób, bezprawnie i umyślnie, powoduje:
1) śmierć lub poważne uszkodzenie ciała jakiejkolwiek osoby; lub
2) poważne uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, w tym
miejsca użyteczności publicznej, obiektu państwowego lub rządowego, systemu transportu publicznego, infrastruktury lub środowiska;
lub
3) uszkodzenie własności, miejsc, obiektów lub systemów określonych
w punkcie 1 (b), co wywołuje lub może wywołać poważne straty gospodarcze, jeżeli celem takiego postępowania, wynikającym z jego
charakteru lub kontekstu, jest zastraszenie ludności albo zmuszenie
rządu lub organizacji międzynarodowej do podjęcia lub powstrzymania się od podjęcia jakiegoś działania”.
Przestępstwem jest także wiarygodna i poważna groźba popełnienia
czynu określonego w art. 2 pkt 1, usiłowanie popełnienia przestępstwa
terrorystycznego, jak również współsprawstwo, organizowanie i namawianie innych do popełnienia takiego przestępstwa.
Należy zaznaczyć, że celem opracowywanej konwencji jest wypełnienie luk dotyczących przestępstw, będących obecnie poza zakresem
obowiązujących konwencji antyterrorystycznych o charakterze „sektorowym”. Konwencja ogólna ma być zatem czymś w rodzaju prawnego uzupełnienia konwencji „sektorowych”. Terroryzm nadal więc
definiowany jest przede wszystkim poprzez wyliczenie przestępstw,
które wchodzą w jego zakres. Katalog ten nie ma oczywiście charakteru
zamkniętego i będzie się progresywnie powiększał, w miarę uchwalania na forum międzynarodowym nowych konwencji szczegółowych,
odnoszących się do określonych aspektów działalności terrorystycznej.
Mimo to można na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych (uniwersalnych i regionalnych) ustalić grupę przestępstw
uznanych za akty terrorystyczne – przy bardzo istotnym założeniu, że
Center for Nonproliferation Studies, 2010, cns.miis.edu/inventory/pdfs/intlterr.
pdf, 09.06.2013.
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celem takich aktów, wynikających bądź z ich charakteru, bądź z kontekstu, w jakim doszło do ich popełnienia, jest zastraszenie ludności
albo skłonienie rządu lub organizacji międzynarodowej do dokonania
lub do zaniechania określonej czynności:
1) akty bezprawnej ingerencji w sprawy międzynarodowego lotnictwa
cywilnego i jego urządzeń, w tym bezprawne zawładnięcie statkiem
powietrznym i sabotaż lub zbrojny atak skierowany przeciw statkowi powietrznemu używanemu w międzynarodowym przewozie
powietrznym lub przeciw urządzeniom naziemnym używanym przez
taki przewóz;
2) bezprawne i umyślne akty wymierzone w bezpieczeństwo żeglugi
morskiej;
3) akty umyślnego morderstwa, porwania lub innego ataku na osobę
chronioną przez prawo międzynarodowe lub jej wolność oraz ataki
przy użyciu siły na oficjalne nieruchomości, prywatne mieszkanie
lub środki transportu takiej osoby, jeśli to zagraża jej życiu lub jej
wolności;
4) przestępstwa obliczone na zniszczenie lub uszkodzenie mienia
publicznego, lub mienia przeznaczonego do użytku publicznego;
5) przestępstwa pociągające za sobą porwanie, branie zakładników
lub poważne bezprawne zatrzymanie;
6) przestępstwa pociągające za sobą użycie bomb, granatów, rakiet,
automatycznej broni palnej lub bomb w przesyłkach pocztowych,
jeśli takie użycie zagraża ludziom;
7) wytwarzanie, pozyskiwanie, posiadanie lub dostarczanie broni,
amunicji, materiałów wybuchowych lub substancji szkodliwych
w celu popełnienia aktu terrorystycznego;
8) wszelkie działania polegające na udzielaniu terrorystom wsparcia
materialnego i finansowego, a także popieranie ich dążeń, szkolenie
i prowadzenie obozów treningowych oraz organizowanie i nakłanianie innych do przestępstw o charakterze terrorystycznym;
9) przestępstwa polegające na pozyskaniu i wykorzystywaniu materiałów radioaktywnych w celach terrorystycznych18.
Tak obszerny katalog aktów terrorystycznych wydaje się wystarczający, by założyć, że przynajmniej niektóre z tych aktów powinny
Zob. M. Marcinko, Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin
2008, s. 16.

18
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wypełniać znamiona czynów zabronionych określanych jako ludobójstwo. Najpierw należałoby jednak wskazać, jakie konkretnie czyny
wymieniono w definicji tej zbrodni i przeciwko komu są one kierowane.
Należy również pamiętać, że strona przedmiotowa ludobójstwa to nie
wszystko – dla prowadzonych rozważań i dokonania porównań niezwykle istotne znaczenie ma też strona podmiotowa, przede wszystkim
zaś tzw. zamiar ludobójczy. Z uwagi zaś na bogaty dorobek orzeczniczy
obu międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc, dotyczący interpretacji elementów składających się na pojęcie ludobójstwa, niniejszy
artykuł zawiera wiele odniesień do tych orzeczeń19, by lepiej wyjaśnić
analizowane zagadnienia.

3. Elementy definicyjne zbrodni ludobójstwa a cechy
szczególne aktów terrorystycznych
W przeciwieństwie do terroryzmu, ludobójstwo, będące zbrodnią
międzynarodową, zostało zdefiniowane w sposób precyzyjny i skonkretyzowany. Definicję taką zawiera Konwencja w sprawie zapobiegania
i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 roku20 - w świetle jej
art. II ludobójstwem jest „którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych,
etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia
fizycznego,
W przypadku MTKJ, chodzi przede wszystkim o następujące orzeczenia: Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, Case No. IT-02-60-T, Trial Judgement,
17 January 2005 (dalej: Blagojević and Jokić), Prosecutor v. Goran Jelisić, Case
No. IT-95-10-T, Trial Judgement, 14 December 1999 (dalej: Jelisić), Prosecutor v.
Goran Jelisić, Case No. IT-95-10-A, Judgement (Appeals Chamber), 5 July 2001
(dalej: Jelisić – Appeals Chamber), Prosecutor v. Radislav Krstić, Case No. IT98-33-T, Trial Judgement, 2 August 2001 (dalej: Krstić); natomiast w przypadku
MTKR, orzeczenia te to: Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T,
Judgement, 2 September 1998 (dalej: Akayesu), Prosecutor v. Jean Kambanda, Case
No. ICTR 97-23-S, Judgement and Sentence, 4 September 1998 (dalej: Kambanda),
Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, Case No. ICTR-95-1-T,
Judgement, 21 May 1999 (dalej: Kayishema and Ruzindana).
20
Dz. U. z 1952 r., Nr 2, poz. 9 (dalej: konwencja z 1948 roku).
19
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d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin
w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.
Powyższa definicja została powtórzona expressis verbis w statutach
obu międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc (w art. 4 Statutu
MTKJ oraz art. 2 Statutu MTKR), jak również w art. 6 Statutu MTK,
akceptuje ją również zdecydowana większość państw, co znajduje potwierdzenie w ich wewnętrznych regulacjach karnoprawnych, dlatego
można stwierdzić, iż „jest to definicja uznana przez prawo międzynarodowe za definicję kanoniczną, ugruntowaną również w prawie
zwyczajowym oraz mającą status normy ius cogens i obligatio erga
omnes”21. Zbrodnię ludobójstwa można popełnić zarówno w czasie
pokoju, jak i w czasie wojny. Nazywana „arcyzbrodnią” (crime of
crimes)22, wiąże wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych i podlega jurysdykcji uniwersalnej23.
W świetle przedstawionej wyżej definicji legalnej, zbrodnię ludobójstwa definiują zatem dwa charakterystyczne dla niej elementy:
1) element obiektywny – actus reus – obejmujący poszczególne czyny
zabronione wymienione w art. II Konwencji o ludobójstwie (lit. od
a) do e));
2) element subiektywny – mens rea – obejmujący zamiar zniszczenia w całości lub w części grupy chronionej przez art. II konwencji
o ludobójstwie24.
Z uwagi na potrzebę szczegółowego porównania elementów definicyjnych ludobójstwa oraz cech charakterystycznych aktów terrorystycznych, w niniejszym artykule przyjęto następujący podział
elementów konstrukcyjnych definicji prawnej ludobójstwa:
1) określone czyny zabronione;
2) grupy, przeciwko którym wymierzone są te czyny;
T. Iwanek, Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym. Problemy
skuteczności i efektywności, W. Wacławczyk, K. Żarna [red.], Zbrodnia i kara.
Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 95.
22
Kambanda, par. 16.
23
Zob. M. Matyasik, P. Domagała, Międzynarodowe trybunały karne oraz inne
instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012,
s. 36-37.
24
Zob. Jelisić, par. 62; Blagojević and Jokić, par. 640.
21
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3) tzw. zamiar ludobójczy, czyli zamiar zniszczenia, w całości lub
w części, grupy chronionej jako takiej.
Dwa pierwsze elementy odnosić się będą do zachowania sprawcy
zbrodni ludobójstwa, natomiast trzeci wiąże się ze stanem umysłu
sprawcy, z jego przestępczą intencją.

3.1. Czyny zabronione
Wymienione w definicji ludobójstwa czyny zabronione zasadniczo
nie budzą wątpliwości interpretacyjnych, choć konwencja z 1948 roku
zachowań tych nie precyzuje. Wyjaśniają je natomiast orzeczenia
MTKJ i MTKR. Zważywszy na wymienione wyżej akty terrorystyczne, które charakteryzują się stosowaniem przemocy prowadzącej
zazwyczaj do utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, na potrzeby
analizowanego zagadnienia skupiono się jedynie na czynach polegających na zabójstwach oraz spowodowaniu poważnego uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego. Akty terrorystyczne mogą
być też obliczone na zniszczenie lub uszkodzenie mienia publicznego
lub prywatnego, definicja ludobójstwa nie obejmuje jednak czynów
wymierzonych w mienie należące do grupy chronionej, jej dziedzictwo kulturowe czy dobra społeczne, choć teoretycznie przestępstwa
przeciwko mieniu mogłyby stanowić zbrodnię ludobójstwa, gdyby
sprawcy świadomie i celowo niszczyli lub rekwirowali żywność,
wodę, ubrania, schrony lub środki medyczne i gdyby brak tych rzeczy
prowadził do utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu25.
Ludobójstwo to jednak przede wszystkim przemoc fizyczna i biologiczna bezpośrednio wobec członków grupy chronionej, dlatego
w niniejszym artykule aspekty związane z niszczeniem mienia nie
zostały uwzględnione.
Przez zabójstwo należy rozumieć umyślne pozbawienie człowieka
życia, które może być wynikiem działania bądź zaniechania26. Natomiast spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia psychicznego należy interpretować jako umyślne wywołanie
poważnego uszczerbku na zdrowiu, powodującego oszpecenie bądź
zniekształcenie lub inne poważne uszkodzenia organów zewnętrzN. Robinson, The Genocide Convention: A Commentary, Institute of Jewish
Affairs, New York 1960, s. 63-64.
26
Akayesu, par. 500-501. Por. Kayishema and Ruzindana, par. 151.
25
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nych lub wewnętrznych oraz zmysłów27, choćby nie były one stałe
i nieodwracalne28, muszą jednak powodować cierpienie przekraczające jedynie tymczasowe poczucie nieszczęścia, kompromitacji czy
upokorzenia, skutkują zatem poważnym i długotrwałym zakłóceniem
możliwości prowadzenia przez ofiarę normalnego życia29. Przykładami
takich czynów mogą być tortury (zarówno fizyczne, jak i psychiczne),
nieludzkie i poniżające traktowanie lub prześladowanie, gwałt i inne
formy przemocy seksualnej30, niewolnictwo, głodzenie, grożenie
śmiercią w trakcie przesłuchań31, podawanie narkotyków negatywnie
wpływających na umysł ludzki, bądź terroryzowanie członków grupy
chronionej zamieszkującej dane terytorium32.
Mimo powszechnego przekonania, że ludobójstwo musi wiązać
się z masowymi morderstwami, grupa chroniona niekoniecznie musi
zostać rzeczywiście zniszczona, by doszło do popełnienia tej zbrodni.
Do ludobójstwa dochodzi wtedy, gdy czyn zabroniony został popełniony z zamiarem zniszczenia grupy chronionej. Nie ma też żadnych
liczbowych limitów dotyczących ofiar ludobójstwa33. Akt ludobójstwa
nie musi być więc popełniony na masową skalę – nawet zamordowanie jednej osoby, jeśli zostało popełnione ze szczególnym zamiarem
ludobójczym, zasadniczo wystarczy, by oskarżyć sprawcę o popełnienie
tej zbrodni34, choć niewątpliwie im wyższa liczba ofiar, tym łatwiej
jest udowodnić istnienie zamiaru ludobójstwa35. Poza tym, definicja
ludobójstwa mówi o „członkach grupy”, nie o pojedynczych jej przedstawicielach36. Nie budzi natomiast wątpliwości, że zniszczenie jedynie
części grupy chronionej, zamieszkującej np. określony region danego
kraju albo nawet daną miejscowość, może zostać uznane za ludobójstwo, jeśli wiąże się z tym czynem zamiar ludobójczy37.
Kayishema and Ruzindana, par. 109.
Akayesu, par. 102.
29
Krstić, par. 513.
30
Krstić, par. 513; Prosecutor v. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, Case
No. ICTR-96-3-T, Judgement and Sentence, 6 December 1999 (dalej: Rutaganda),
par. 51; Blagojević and Jokić, par. 645.
31
Akayesu, par. 711-712.
32
Zob. Blagojević and Jokić, par. 644-654.
33
D. L. Nersessian, Genocide and Political Groups, Oxford University Press, Oxford
2010, s. 18.
34
Zob. Akayesu, par. 521.
35
R. Arnold, dz. cyt., s. 278.
36
Zob. A. Cassese, dz. cyt., s. 134.
37
Krstić, par. 589. W swoim wyroku w sprawie stosowania Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (Bośnia i Hercegowina przeciwko Serbii
27

28
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Jeśli chodzi o sprawców ludobójstwa, może je popełnić każdy,
sprawstwo nie jest więc ograniczone do przywódców państwa lub
funkcjonariuszy publicznych38, co więcej, choć zwykle ludobójstwa
dopuszczają się grupy osób, może być ono popełnione przez jednego
sprawcę, działającego samodzielnie39. Przykładem może tu być sprawa Aby Kownera, który przeżył Holocaust i walczył w ruchu oporu,
a później bez powodzenia próbował zatruć system wodociągowy
miasta Hamburga z zamiarem zabicia sześciu milionów Niemców40.
W istocie, co najmniej w przypadku dwóch kategorii aktów ludobójstwa, mianowicie zabójstw i spowodowania poważnego uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego, teoretycznie możliwe jest
popełnienie tej zbrodni przez jedną lub kilka osób – mogą one np.
zabić członków grupy religijnej z zamiarem ludobójczym, nawet jeśli
brak tu jakiegokolwiek zaangażowania władz państwowych czy pomocy
ze strony jakiegoś zorganizowanego podmiotu41. W większości jednak
przypadków niezmiernie trudno jest w praktyce przedstawić dowody
istnienia zamiaru ludobójczego u sprawcy, jeśli popełniona zbrodnia
nie ma zorganizowanego, bądź masowego charakteru42.
W świetle orzecznictwa trybunałów karnych ad hoc, nie jest jednak
wymagany „plan ludobójczy”, nie stanowi on zatem elementu prawnego ludobójstwa i nie jest konieczny dla popełnienia tej zbrodni, choć
trudno wyobrazić sobie ludobójstwo, które nie jest zaplanowane i zorganizowane bądź to przez państwo, bądź przez podmiot niepaństwowy.
Izba Odwoławcza MTKJ w sprawie Jelisić wyraźnie stwierdziła, że
istnienie polityki lub planu eksterminacji nie jest konieczne, by doszło
do ludobójstwa, jednakże „w kontekście udowodnienia konkretnego
zamiaru, istnienie planu lub polityki może stać się ważnym czynnikiem
w większości spraw. Zebrany materiał dowodowy może być zbieżny
z istnieniem planu lub polityki lub może nawet wykazywać istnienie
i Czarnogórze) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości również podkreślił, iż
zbrodnię ludobójstwa można popełnić także wówczas, gdy zamiar wyniszczenia danej
grupy chronionej ogranicza się do wyniszczenia jej części zamieszkującej określony
obszar (zob. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment
of 26 February 2007, ICJ Reports 2007, par. 197-199).
38
Kayishema and Ruzindana, par. 167.
39
Jelisić, par. 101.
40
D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 36.
41
A. Cassese, dz. cyt., s. 140.
42
Jelisić, par. 101.
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takowego, zaś istnienie planu bądź polityki może przesądzić o dowodzie zbrodni”43.
W odniesieniu do aktów terrorystycznych, obowiązujące konwencje
międzynarodowe ograniczają się do wskazania obiektywnych elementów zakazanej formy działania, nie skupiając się zbytnio na celach
i motywach sprawców tych działań, innymi słowy, traktując je jako
czyny zabronione, które nie znajdują żadnego usprawiedliwienia. Co
więcej, akty terrorystyczne obejmują zachowania, które już są uważane za przestępcze w regulacjach karnoprawnych poszczególnych
państw – są to morderstwa, powodowanie poważnych uszkodzeń ciała
i rozstroju zdrowia, niszczenie mienia, porwania, branie zakładników,
uprowadzenia statków powietrznych, podkładanie i detonowanie ładunków wybuchowych itd44. Biorąc pod uwagę stosunkowo szeroką
interpretację czynów zabronionych wymienionych w art. II lit. a) i b)
konwencji z 1948 roku, można przyjąć, że akty terrorystyczne mogłyby – przynajmniej w teorii – wypełniać znamiona tych czynów (np.
podłożenie bomby w budynku, w którym spotyka się grupa religijna,
porwanie i torturowanie członków grupy etnicznej, zmasowany atak
na obóz uchodźców, w którym przebywają wyłącznie członkowie
określonej grupy narodowej). Ofiarami takich działań mogłyby być
zarówno większe grupy, jak i pojedyncze osoby – liczba ofiar aktu terrorystycznego nie jest nigdzie określona, choć w większości przypadków potrzeba rozgłosu, charakterystyczna dla działalności ugrupowań
terrorystycznych, będzie skłaniać terrorystów do przeprowadzania
zamachów na szeroką skalę, z jak największą liczbą ofiar.
Podobnie liczba sprawców zamachu oraz jego plan czy szczegółowe
zorganizowanie nie stanowią elementów definicyjnych terroryzmu –
akt terrorystyczny może zostać przygotowany i popełniony zarówno
przez lokalne, bądź transnarodowe ugrupowanie terrorystyczne, czy
nawet państwo, jak i przez pojedyncze osoby. Co oczywiste, przeprowadzenie zamachu terrorystycznego w praktyce wymaga odpowiedniego
przygotowania i zaplanowania, można też liczyć się z opracowaniem
całej „kampanii terrorystycznej”, np. przez jakąś organizację separatystyczną, należy więc zakładać, że taki plan w większości przypadków
zostanie przygotowany, jego brak nie wpływa jednak na zakres odpowiedzialności, czy karalności sprawców przestępstw terrorystycznych.
Przykładowo, w wyniku przygotowywanego od miesięcy, ale nieudane43
44

Jelisić – Appeals Chamber, par. 48.
Zob. A. Cassese, dz. cyt., s. 166, 169-170.
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go zamachu na prezydenta, grupa terrorystów, która w tym celu wtargnęła do pałacu prezydenckiego, opuszcza go w pośpiechu i uciekając
przed policją, zajmuje szkołę, a następnie bierze jako zakładników
uczniów tej szkoły i przedstawia swoje żądania polityczne. Z perspektywy prawnej, terroryści będą odpowiadać zarówno za usiłowanie
zabójstwa prezydenta (które było zaplanowanym działaniem), jak i za
kidnaping (zajęcie szkoły i branie zakładników nie było zaplanowane,
ale wypełnia znamiona przestępstwa kidnapingu).
W aspekcie przedmiotowym, akty terrorystyczne, jako pewne formy
działalności przestępczej, mogłyby zostać uznane za niektóre z czynów
zabronionych w świetle definicji prawnej ludobójstwa – chodzi o zabójstwa bądź spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia psychicznego. Uznanie tych czynów za zbrodnię ludobójstwa
wymagałoby jednak spełnienia kolejnej przesłanki – musiałyby być
one wymierzone w grupy narodowe, etniczne, rasowe lub religijne
w celu zniszczenia w całości lub w części tych grup. W odniesieniu
do tego elementu, między ludobójstwem a aktami terrorystycznymi
zauważalny jest już jednak pewien rozdźwięk.

3.2. Grupy chronione
Konwencja z 1948 roku wymienia cztery grupy chronione (narodowe, etniczne, rasowe lub religijne), żaden jednak jej przepis nie
definiuje tych grup – nadanie znaczenia tym terminom pozostawiono
orzecznictwu międzynarodowemu i doktrynie prawa międzynarodowego45. W świetle tych źródeł (a w szczególności w świetle orzecznictwa
MTKR), przyjmuje się, że „grupą narodową” jest wspólnota ludzi,
których łączy węzeł prawny wynikający ze wspólnego obywatelstwa
sprzężonego z zasadą wzajemności praw i obowiązków, „grupa etniczna” to grupa, której członkowie dzielą tę samą kulturę i język, „grupą
rasową” jest grupa o dziedzicznych cechach fizycznych często powiązanych z regionem geograficznym, niezależnie od języka, narodowości, religii lub aspektów kulturowych, „grupa religijna” zaś to grupa,
której członkowie dzielą tę samą religię, wyznanie bądź formę kultu46.
Co istotne, przy definiowaniu każdej z tych grup należy uwzględniać
kontekst polityczny, kulturowy i społeczny47, a także czynnik histo45
46
47

M. Matyasik, P. Domagała, dz. cyt., s. 38.
Akayesu, par. 512-515.
Rutaganda, par. 56.
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ryczny48. Ponadto, jak zauważył MTKJ, zdefiniowanie każdej z tych
grup w oparciu o naukowo obiektywne kryteria nie dałoby się pogodzić
z przedmiotem i celem konwencji z 1948 roku49.
Traktatowa definicja ludobójstwa odnosi się jedynie do fizycznego
zniszczenia stosunkowo trwałych grup, do których jednostki w większości przypadków należą niejako „automatycznie”, niezależnie od
swej woli, najczęściej wskutek urodzenia (tak jest w przypadku narodowości, pochodzenia etnicznego i rasy, jedynie w przypadku grup
religijnych w grę wchodzić może członkostwo z wyboru)50. W odniesieniu do grup narodowych ich tożsamość wynika z narodowości lub
wywodzenia się z danego narodu. Takie ujęcie pozwala na jednoczesną
przynależność do kilku grup narodowych związanych z miejscem urodzenia i aktualnego obywatelstwa. Orzecznictwo MTKR przywołuje tu
sprawę Nottebohma, w której MTS stwierdził, iż obywatelstwo to węzeł
prawny, którego fundamentem jest element przywiązania, efektywność
bytu i uczuć, połączona z wzajemnością praw i obowiązków51. Zatem
osobiste wyobrażenia członków grupy dotyczące ich narodowości nie
są prawnie relewantne. Nacisk na prawne aspekty narodowości („prawa” i „obowiązki” oraz „tworzenie wspólnoty powiązanej prawnie”)
gwarantuje, że np. grupy polityczne są wykluczone z pojęcia „grupy
narodowej”52.
Grupę etniczną – ogólnie rzecz biorąc – określa się jako grupę, której
członków łączy wspólny język lub kultura, bądź inne cechy społeczne.
Komisja Prawa Międzynarodowego w sposób następujący dokonała
rozróżnienia grupy etnicznej od grupy rasowej: „Więzy etniczne są
bardziej związane z kulturą. Ich podstawę stanowią wartości kulturowe
i wyróżnia je styl życia, sposób myślenia i ten sam sposób patrzenia
na życie i różne sprawy. W głębszym ujęciu, grupa etniczna opiera się
na kosmogonii”53. Różnica pomiędzy rasą a pochodzeniem etnicznym
w praktyce jest jednak trudno uchwytna. Niektórzy sugerują, że oba
pojęcia są niemal identyczne. Przykładowo, według Wysokiego KoKrstić, par. 557.
Tamże, par. 555.
50
Akayesu, par. 511. Zob też A. Cassese, dz. cyt., s. 130.
51
Zob. Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), Judgment of 6 April 1955,
ICJ Reports 1955.
52
D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 26.
53
Fourth Report on the Draft Code of Offences Against the Peace and Security
of Mankind, by Mr. Doudou Thiam, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/398
(1986), par. 58.
48
49
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misarza ONZ do spraw Uchodźców, rasa obejmuje wszystkie rodzaje
grup etnicznych, o których mówi się w potocznym języku jako o „rasach”. Często też uwzględnia ona przynależność do konkretnej grupy
społecznej o wspólnym pochodzeniu stanowiącej mniejszość w ramach
większej populacji54.
Grupy rasowe z kolei definiowane są na podstawie swojego zewnętrznego wyglądu i zewnętrznych cech fizycznych. W ich skład
wchodzą osoby, których tożsamość jako taka wyróżnia się pod względem cech fizycznych lub pochodzenia biologicznego55. Jak wyżej wspomniano, grupę rasową klasyfikuje się na podstawie „dziedzicznych
cech fizycznych często identyfikowanych z regionem geograficznym,
niezależnie od czynników językowych, kulturowych, narodowych czy
religijnych”56. Odniesienia do biologii i dziedziczności potwierdzają,
że wygląd zewnętrzny należy zbadać w świetle ogólnych właściwości
grupy. Szczegółowe badania należy raczej oprzeć na ogólnym składzie
grupy rasowej, niż charakterystyce odnoszącej się do poszczególnych
jednostek57.
Grupa religijna natomiast to grupa, której członków łączy wspólna
religia, wyznanie lub forma kultu. Ta funkcjonalna definicja oparta na
obiektywnych przesłankach zdaje się być jednak dość wąska w świetle
szerszego spojrzenia proponowanego przez międzynarodowe prawo
praw człowieka. Definicja oparta na subiektywnych systemach wierzeń określa grupę religijną jako posiadającą wspólne kredo wiary,
wierzenia, doktryny, praktyki bądź obrzędy. Być może koncepcja grup
religijnych powinna być wystarczająco pojemna, by objąć też ateistów
oraz nonteistów, stanowiących cel działań ludobójczych z uwagi na ich
własne wierzenia lub formy kultu58.
D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 24. Wyodrębnienie grupy etnicznej nastąpiło na
późniejszym etapie prac nad konwencją z 1948 roku, aby konwencja lepiej definiowała rodzaje grup podlegających ochronie i aby zapewnić, że termin „narodowy”
nie będzie rozumiany jako odnoszący się wyłącznie do aspektów politycznych (zob.
Krstić, par. 555).
55
Tamże, s. 23.
56
Akayesu, par. 514. Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich
form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1965 roku w art. 1 ust. 1 definiuje dyskryminację rasową jako „wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry, urodzenia, pochodzenia narodowego lub
etnicznego” (Dz. U. z 1969 r., Nr 25, poz. 187).
57
D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 23.
58
Tamże, s. 25.
54

142

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

Wartością chronioną przez zakaz popełniania zbrodni ludobójstwa
jest przetrwanie grup ludzkich, a nie przetrwanie jednostek59. Dla
sprawców ludobójstwa jednostki są tym samym środkiem do osiągnięcia celu – jeśli dana jednostka nie należy do grupy chronionej, nie
można jej zakwalifikować jako ofiary ludobójstwa, nawet jeśli sprawca
docelowo zamierza zniszczyć grupę chronioną. Ataki na politycznie
umiarkowanych członków Hutu w Rwandzie w 1994 roku nie były więc
ludobójstwem, choć stanowiły one integralną część szerzej zakrojonego
planu, mającego na celu zniszczenie Tutsi będących grupą etniczną60.
Wybór danej osoby jako potencjalnej ofiary ludobójstwa nie wynika
z jej tożsamości jako jednostki, ale jest związany z przynależnością do
danej grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. Ofiara konkretnego czynu ludobójczego jest zatem członkiem grupy, co oznacza,
że ofiarą zbrodni ludobójstwa padła grupa, a nie jednostka61. Innymi
słowy, można być winnym zbrodni ludobójstwa za popełnienie jednego
morderstwa, jednak w takiej sytuacji zamiar ludobójczy musi dotyczyć
określonej grupy. Pozbawienie życia osób, które przez przypadek należą do tej samej grupy, jest niewystarczające, by traktować ten czyn
jako ludobójstwo62.
Należy ponadto wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku zbrodni ludobójstwa ochronie podlega zamknięty katalog grup chronionych,
pominięto więc inne potencjalnie zagrożone grupy społeczne, takie jak
grupy polityczne, klasy społeczne, osoby stare, osoby niepełnosprawne
lub osoby chore psychicznie63. Tym samym, definicja ludobójstwa nie
obejmuje eksterminacji grupy z uwagi na poglądy polityczne jej członków, nie obejmuje też tzw. ludobójstwa kulturowego (czyli zniszczenia
kultury i języka danej grupy), które jest raczej koncepcją niesprecyzowaną64. Zasadniczo, wspomniane inne grupy są już chronione różnymi
instrumentami z zakresu ochrony praw człowieka, poza tym, włączenie innych grup do definicji ludobójstwa mogłoby rodzić problemy
na gruncie poszanowania suwerenności państw (twórcy konwencji
z 1948 roku zakładali, że mogłoby to negatywnie wpłynąć na proces
jej ratyfikacji)65. Dlatego w przypadku kwalifikacji czynu zabronionego
59
60
61
62
63
64
65

T. Iwanek, dz. cyt., s. 98.
D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 22.
Akayesu, par. 521.
R. Arnold, dz. cyt., s. 279-280.
T. Iwanek, dz. cyt., s. 98.
Zob. A. Cassese, dz. cyt., s. 130. Zob. też D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 13.
R. Arnold, dz. cyt., s. 279.
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jako zbrodni ludobójstwa tak ważne jest ustalenie określonych cech
danej grupy w sposób pozytywny, czyli wskazanie, do jakiej grupy należą ofiary tego czynu, nie zaś, do jakiej grupy nie należą66. W praktyce
nie jest jednak łatwo dokonać kwalifikacji konkretnej grupy ludzkiej,
by określić, czy stanowi ona grupę chronioną. W sukurs przychodzą
tu orzeczenia trybunałów karnych ad hoc, w których znaleźć można
wskazówki pomocne przy ocenie, czy dana grupa mieści się w katalogu grup chronionych. Wspomniane trybunały wypracowały w tym
zakresie dwie koncepcje – obiektywną i subiektywną.
Koncepcja obiektywna została szczegółowo przedstawiona przez
MTKR w sprawie Akayesu. Trybunał oparł swą decyzję na namacalnych oznakach przynależności do grupy i obiektywnej ocenie grupy.
Dowody dopuszczone przez Trybunał uwzględniały zeznania dotyczące
informacji na dowodach osobistych (stanowiących pozostałość po belgijskiej władzy kolonialnej), które identyfikowały ich posiadaczy jako
członków plemienia Hutu lub Tutsi67. Trybunał uznał, że świadkowie
Tutsi zeznawali wiarygodnie w sprawie swej odrębności etnicznej
i stwierdził, że dawni belgijscy kolonizatorzy w podobny sposób rozróżniali ich na podstawie przynależności etnicznej68. Na podstawie
faktów przedstawionych podczas postępowania, MTKR uznał, że Tutsi
stanowią odrębną grupę etniczną „identyfikowaną jako taką przez
wszystkich”69. Grupy chronione muszą więc być grupami trwałymi
i stabilnymi, w których członkostwo ma charakter ciągły i często nieodwracalny, stanowią więc przeciwieństwo grup dynamicznych (takich jak grupy polityczne), do których wstępuje się i występuje z nich
w drodze decyzji jednostki70.
W przypadku koncepcji subiektywnej, ocena statusu grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej dokonywana jest z perspektywy osób pragnących wydzielenia takiej grupy z reszty społeczności,
przy czym chodzi tu o przekonanie sprawców ludobójstwa, którzy
definiują (stygmatyzują) grupę będącą ofiarą czynów ludobójczych.
Stygmatyzacja polega na typizowaniu potencjalnych ofiar na podstawie
oceny cech danej grupy (np. czarna skóra, uczęszczanie do kościoła)
Zob. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), par. 193.
67
Akayesu, par. 702.
68
Tamże, par. 122.
69
Tamże, par. 702.
70
Tamże, par. 511, 515-516.
66
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i pozwala określić, czy populacja będąca celem ataku stanowi grupę
odrębną narodowo, etnicznie, rasowo bądź religijnie w oczach potencjalnych sprawców71. Co istotne, kategoryzacja grupy jako chronionej
i stygmatyzowanej przez sprawcę powinna być dokonywana odrębnie
dla każdej sprawy72, biorąc pod uwagę zarówno kryteria obiektywne,
jak i subiektywne (zależnie od sytuacji)73, z uwzględnieniem zarówno
stosownych faktów, jak i kontekstu politycznego i kulturowego74.
Warto jeszcze dodać, iż w świetle orzeczenia MTKJ w sprawie Jelisić, wspomnianej wyżej stygmatyzacji można dokonać, stosując kryteria pozytywne lub negatywne. W „podejściu pozytywnym” sprawcy
zbrodni ludobójstwa wyodrębniają grupę na podstawie cech charakterystycznych, w ich mniemaniu, dla danej grupy narodowej, etnicznej,
rasowej lub religijnej. „Podejście negatywne” polega na wykluczeniu
osób z kręgu grupy, do której członków sprawcy zaliczają siebie,
i która to grupa wyróżnia się określonymi cechami natury narodowej,
etnicznej, rasowej bądź religijnej. W ten sposób wszyscy wykluczeni
na tej podstawie z grupy stanowią odrębną grupę75. Stygmatyzacja
„negatywna” została jednak odrzucona zarówno przez Izbę Apelacyjną
MTKJ76, jak i przez MTS77, jako niezgodna z konwencją z 1948 roku.
Biorąc pod uwagę cel konwencji z 1948 roku, przyjmuje się, że
zamiar zniszczenia danej grupy musi dotyczyć przynajmniej istotnej,
znaczącej części tej grupy78. Międzynarodowe trybunały karne ad hoc
interpretują zwrot „częściowo/w części” jako zamiar obejmujący zniszczenie „znacznej liczby osób będących częścią danej grupy”79 lub „dosyć
znaczną liczbę w porównaniu do całkowitej populacji grupy”80. Część ta
Jelisić, par. 70-71.
Blagojević and Jokić, par. 667. Por. Krstić, par. 557.
73
Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-A, Judgement and Sentence,
27 January 2000, par. 161, 163.
74
Rutaganda, par. 58.
75
Jelisić, par. 71.
76
Prosecutor v. Milomir Stakić, Case No. IT-97-24-A, Appeals Chamber, Judgement, 22 March 2006, par. 16-28.
77
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), par. 193-196.
78
Jelisić, par. 82.
79
Kayishema and Ruzindana, par. 97.
80
Prosecutor v. Duško Sikirica, Damir Došen and Dragan Kolundžija, Case No.
IT-95-8-T, Judgement on Defence Motions to Acquit, 3 September 2001, par. 65.
W praktyce, często prowadzi to do rozróżnienia bez wskazania różnic. Rezultat
w wielu przypadkach będzie identyczny: zwrot „część” grupy w omawianej kwestii
71

72
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musi być jednak na tyle znacząca, by jej eksterminacja miała wpływ na
całą grupę81. Część grupy będąca celem ataku kwalifikuje się więc jako
istotna, jeśli zamiar wyniszczenia dotyczy większości tej grupy lub jeśli
atak jest wymierzony w najbardziej reprezentatywnych jej członków
(elity)82. Elity obejmują przywódców politycznych, administracyjnych,
religijnych, nauczycieli akademickich i intelektualistów, przedstawicieli świata biznesu i innych – przy czym niezależnie od faktycznej
liczby ofiar, liczy się szeroko zakrojone działanie jako takie, będące
wskaźnikiem zbrodni ludobójstwa. Argumentem potwierdzającym
ów zamiar będzie los, jaki przypadnie reszcie grupy. Jeśli przywódcy
grupy zostali zgładzeni i w tym samym czasie lub w następstwie powyższych zdarzeń stosunkowo duża liczba członków grupy została zabita,
bądź zmuszona do ucieczki lub deportowana na wielką skalę, czyny te
należy rozpatrywać całościowo, aby dokonać interpretacji przepisów
konwencji z 1948 roku w duchu zgodnym z jej celem83.
Jeśli chodzi o akty terrorystyczne, ich cechą szczególną jest zazwyczaj brak wyraźnie określonej grupy, która ma się stać celem
zamachu. Dobór ofiar jest zwykle przypadkowy, ataki mają charakter
nieukierunkowany i mogą obejmować ludność cywilną jako taką, bez
„stygmatyzowania” konkretnych jej członków, stąd terroryzm definiuje
się jako zbrodnię ślepą84. Oczywiście, ataki terrorystyczne mogą być też
skierowane przeciw jednostkom – przedstawicielom danego państwa
(takim jak członkowie rządu, urzędnicy, sędziowie, funkcjonariusze
służb porządku publicznego) lub innym osobom, które terroryści
uznali za swoich przeciwników. Nadal więc zdarzają się przypadki
aktów tzw. terroryzmu indywidualnego – skierowanego przeciw
konkretnej osobie, bądź przeciw wyselekcjonowanym osobom. Mogą
to być „skrytobójcze morderstwa pojedynczych ludzi lub całych grup,
porwania i okaleczenia (np. przez przestrzelenie kolana, co Irlandzka
Armia Republikańska stosowała jako karę, a Czerwone Brygady jako
będzie stanowić zarówno znaczną liczbę ofiar, jak i znaczny procent grupy jako całości. Należy zatem uwzględniać obydwa stanowiska, obydwa są też prezentowane
przez międzynarodowe trybunały karne (D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 43).
81
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), par. 198.
82
Jelisić, par. 82.
83
Tamże.
84
Zob. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 21.
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ostrzeżenie)”85, mogą to być też „akty dywersji i sabotażu (podpalenia,
wysadzenia) oraz rabunków, często stosowanych przez organizacje
terrorystyczne”86. Częściej jednak celem zamachów terrorystycznych
stają się zupełnie przypadkowe osoby, w żaden sposób nie związane
z tą bądź inną grupą, w rozumieniu art. II konwencji z 1948 roku.
Akty terrorystyczne zwykle nie są więc nastawione na eksterminację
określonej grupy i przyjmują formę ataków bez rozróżnienia87.
Biorąc jednak pod uwagę różnorodne ideologie i motywy leżące
u podstaw działalności ugrupowań terrorystycznych, wydaje się, iż
przynajmniej niektóre z tych ugrupowań za cel swych ataków mogłyby
obrać jedną z grup chronionych w świetle konwencji z 1948 roku. Przykładowo, organizacje terrorystyczne o charakterze nacjonalistycznym
lub separatystyczno-narodowościowym (takie jak IRA czy Tamilskie
Tygrysy) mogłyby przeprowadzać zamachy na grupy narodowe lub
etniczne, zaś organizacje o podłożu fundamentalistyczno-religijnym
(takie jak al-Kaida albo niektóre sekty religijne) mogłyby czynić przedmiotem swoich ataków grupy religijne. Możliwe również, że niektóre
ugrupowania terrorystyczne mogłyby „stygmatyzować” swoje ofiary
z uwagi na więcej niż jedno kryterium, np. z powodu narodowości
i religii (jak w przypadku palestyńskich organizacji terrorystycznych),
albo nawet wszystkich kryteriów (przykładem mogą tu być ruchy
prawicowo-ekstremistyczne w Stanach Zjednoczonych). Powstaje
tylko pytanie, czy rzeczywiście celem takich ataków terrorystycznych
byłoby zniszczenie w całości lub części określonych grup?
Zasadniczym celem działań ugrupowań separatystyczno-narodowościowych jest „zdobycie odrębności państwowej danego regionu,
przyłączenie go do innego kraju, uzyskanie pewnego stopnia autonomii
lub zapewnienie prawa do współdecydowania”88. Stosowanie przemocy
wiąże się tu więc z wysiłkami, mającymi na celu wspieranie tożsamości
narodowej. Atakowanie „wrogów narodu” jest próbą zdobycia uznania
w oczach członków własnej społeczności, swoistym dowodem lojalności. Co istotne jednak, niekoniecznie oznacza to przeprowadzanie
zamachów wymierzonych w każdego, kto należy do narodu „ciemiężJ. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej (zarys encyklopedyczny), „Apis”, Katowice 2000, s. 12.
86
Tamże.
87
Por. R. Arnold, dz. cyt., s. 288.
88
W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009, s. 39.
85
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ców” – najczęściej celem tych zamachów są przedstawiciele władz
państwa uznawanego przez dane ugrupowanie za wrogie, choć jeśli
w wyniku zamachu mogą zginąć lub zostać ranne także osoby trzecie,
generalnie traktowane są one przez terrorystów jako „skutki uboczne”
aktu terrorystycznego. Można tu posłużyć się przykładem Irlandzkiej
Armii Republikańskiej (IRA). Po II wojnie światowej działalność tej
organizacji stawała się coraz brutalniejsza (w myśl dewizy „to wash
the British out of Ireland on a wave of blood”), ale w przeważającej
mierze ataki skierowane były przeciwko angielskim żołnierzom i policjantom, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i politycznym
sympatykom korony brytyjskiej89. Co prawda w zamachach (zwłaszcza
bombowych) ginęły lub odnosiły obrażenia również osoby postronne,
czasem nawet dochodziło do ataków nieukierunkowanych (jak w przypadku detonacji bomby w Emiskillen w czasie pochodu protestantów
w listopadzie 1987 roku), nie można jednak nazwać tych działań
ludobójczymi, nie były one bowiem prowadzone w celu zniszczenia
w całości lub części jednej z omawianych wyżej grup chronionych.
Podobnie ocenić można działalność Tamilskich Tygrysów (Tygrysów
Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu – LTTE) – organizacji skupiającej
Tamilów walczących o własne państwo w północnej części Sri Lanki.
Członkowie LTTE atakowali syngaleskich żołnierzy i policjantów oraz
przedstawicieli rządu (np. w 1993 roku zamordowali ówczesnego
prezydenta państwa Ranasinghe Premadasa), ale przeprowadzali
też zamachy na umiarkowanych w poglądach Tamilów i organizacje
konkurencyjne90. Celem ich terrorystycznej działalności stawała się
również ludność cywilna, m.in. w wyniku ataków na środki transportu
(autobusy, pociągi, statki, samoloty), dworce, porty lotnicze i miejsca
kultu religijnego, wiele ofiar spowodowały też zamachy samobójcze
(przeprowadzane przez tzw. Czarne Tygrysy) – za przykład może posłużyć atak na międzynarodowy port lotniczy w Kolombo w 2001 roku91.
Trudno jednak uznać działalność Tamilskich Tygrysów za dążenie do
unicestwienia, w całości lub części, określonej grupy chronionej w myśl
art. II konwencji z 1948 roku. Ugrupowania separatystyczno-narodowościowe dążą bowiem do określonego celu politycznego, którym może
być uzyskanie niepodległości, terytorium bądź autonomii, albo zmiana
Tamże, s. 64.
Tamże, s. 66.
91
Szerzej na temat Tamilskich Tygrysów – zob. Encyklopedia terroryzmu, MUZA
S. A./Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 469-475.
89
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polityki rządu. Z chwilą realizacji tego celu, zamachy terrorystyczne
zazwyczaj ustają (jak w przypadku IRA), jeśli zaś do osiągnięcia celu
jest daleko (jak w przypadku LTTE), teoretycznie możliwy jest kompromis i rozejm, bez konieczności całkowitego zniszczenia przeciwnika92.
Za specyficzny przypadek dla prowadzonych rozważań uznać można
terroryzm ugrupowań pro-palestyńskich, które mimo różnorodnych
podstaw ideologicznych (wśród organizacji tych wyróżnia się zarówno
ugrupowania świeckie, jak i religijne), charakteryzuje wspólna cecha,
jaką jest dążenie do utworzenia państwa palestyńskiego, środkiem
zaś do tego celu stały się m.in. ataki terrorystyczne skierowane przeciw obywatelom Izraela i dokonywane na całym świecie, nie tylko na
Bliskim Wschodzie. Akty te można byłoby traktować jako ludobójcze,
jeśli udałoby się udowodnić, że towarzyszy im zamiar zlikwidowania państwa Izrael – zniszczenie tego państwa mogłoby w istocie
doprowadzić do zniszczenia znaczącej części narodu żydowskiego93.
Poza tym, można przyjąć, iż palestyńskie organizacje terrorystyczne
w kwestii „stygmatyzacji” charakteryzuje „podejście pozytywne”, jeśli
chodzi o wyodrębnienie Żydów jako grupy narodowej lub religijnej.
Czy rzeczywiście jednak działalność tych ugrupowań nastawiona jest
na „zniszczenie grupy chronionej jako takiej”?
Założona w 1964 roku i skupiająca różnorodne palestyńskie frakcje
polityczne, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) w swoim najważniejszym dokumencie, czyli w Palestyńskiej Karcie Narodowej,
podkreśla, iż „Palestyna jest ojczyzną arabskiego narodu palestyńskiego i integralną częścią wielkiej arabskiej macierzy”94, a naród
palestyński ma przyrodzone prawo do wyzwolenia i odzyskania swej
ojczyzny, również poprzez walkę zbrojną, w Karcie nie ma jednak
mowy o czynieniu przedmiotem ataków ludności żydowskiej czy obywateli Izraela. Owszem, w Karcie wyraźnie potępiono syjonizm, określono go jednak mianem ruchu politycznego organicznie związanego
z imperializmem międzynarodowym, zaś państwo Izrael uznano za
instrument ruchu syjonistycznego i stałe źródło zagrożenia dla pokoju
na Bliskim Wschodzie95, trudno jednak traktować te sformułowania
Por. T. Aleksandrowicz, dz. cyt., s. 37.
Zob. R. Arnold, dz. cyt., s. 301.
94
Cyt. za: J. L. Gelvin, Konflikt izraelsko-palestyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 238. Tekst Karty w języku angielskim – zob.
Palestinian National Charter, www.science.co.il/Arab-Israeli-conflict/Palestinian-Covenant.asp, 05.10.2013.
95
Palestinian National Charter… dz. cyt.
92
93
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jako wezwanie do działań ludobójczych czy formę stygmatyzacji omówionej powyżej. Podobnie w swoim słynnym przemówieniu na forum
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1974 roku, Jaser Arafat, ówczesny
przywódca OWP, ostro skrytykował syjonizm, ale podkreślił, że walka
zbrojna bojowników palestyńskich to walka o istnienie i zachowanie
arabskiego charakteru Palestyny, przy czym mówiąc o przyszłości Palestyny, uwzględniał w niej również Żydów, mieszkających wspólnie
z Arabami w pokoju i bez dyskryminacji96.
U podstaw działań terrorystycznych ugrupowań wchodzących
w skład OWP leżały zatem motywy polityczne i choć często ofiarami
zamachów stawali się obywatele izraelscy, nie byli oni „celem samym
w sobie”, lecz raczej środkiem, który miał wymusić na rządzie Izraela
spełnienie formułowanych przez terrorystów żądań. Przykładowo,
w 1968 roku Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (należący wówczas
do OWP) uprowadził rejsowy samolot izraelskich linii El Al, lecący
z Rzymu do Tel Awiwu. Porywacze mieli zamiar wymienić pasażerów-zakładników na terrorystów palestyńskich uwięzionych w Izraelu, ale
wybór samolotu El Al był istotny również z innego powodu – stanowił
on „symbol” izraelskiego państwa. Zasadniczo więc dla porywaczy
nie miało większego znaczenia, jakiej narodowości czy wyznania są
pasażerowie uprowadzonego samolotu. Palestyńscy terroryści zresztą
coraz częściej brali na cel obywateli innych krajów, które zazwyczaj
nie miały żadnego związku z ich „sprawą”. W ten sposób ich działania
zyskiwały znacznie większą uwagę i rozgłos, której często brakowało,
jeśli atakowali jedynie swych zaprzysięgłych wrogów97. Tak było choćby
w przypadku uprowadzenia przez LFWP we wrześniu 1970 roku pięciu
samolotów z kilkuset pasażerami na pokładzie, lecących do Nowego
Jorku, a należących do linii lotniczych różnych państw (m.in. Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii i RFN). Jak zauważył wówczas przywódca LFWP,
George Habash, „porwanie samolotu odnosi większy skutek niż zabicie
w bitwie stu Izraelczyków”98.
Zdecydowanie bardziej radykalne poglądy prezentuje założony
w połowie lat osiemdziesiątych Islamski Ruch Oporu, znany tez pod
nazwą Hamas („Zapał”). Deklaruje on, iż jego nadrzędnym celem naSpeech by Yasser Arafat, United Nations General Assembly, New York,
13 November 1974, www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/arafat74en, 23.08.2013.
97
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Bertelsmann Media, Warszawa 1999, s. 64-65.
98
Tamże, s. 67.
96
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tury politycznej jest wyzwolenie Palestyny, jednak w przeciwieństwie
do OWP odmawia uznania państwa Izrael i poparcia rozwiązania
dwupaństwowego. W świetle „Memorandum wstępnego” Hamasu, jest
on „ruchem walki ludowej, który dąży do wyzwolenia całego obszaru
Palestyny, od Morza Śródziemnego aż po rzekę Jordan. Jego ideologia
i polityka oparte są na nauce i prawodawczej tradycji islamu. Ruch ten
z radością przyjmuje do swych szeregów wszystkich tych, którzy wierzą
w jego idee i poglądy oraz gotowi są ponieść konsekwencje uczestnictwa w świętej wojnie o wyzwolenie Palestyny i ustanowienie na jej
terytorium niepodległego islamskiego państwa”99. W dokumencie tym
wymieniana jest oficjalnie ideologia dżihadu, niepodległość Palestyny
warunkuje się zaś zniszczeniem Izraela. Dla Hamasu nie ma przy tym
możliwości zawarcia pokojowego układu z państwem Izrael – inicjatywy pokojowe są czystą stratą czasu, dla sprawy Palestyny nie ma więc
innego rozwiązania niż dżihad. Skrajnie islamskie frakcje Hamasu
wzywają nawet do mordowania Żydów, w ich mniemaniu absolutnym
priorytetem jest bowiem uwolnienie się palestyńskiego narodu od
„syjonistycznych okupantów”, postrzeganych jako neokolonialiści100.
Wyrazem i wystarczającym świadectwem deklarowanej wrogości stała
się krwawa kampania terrorystów-samobójców Hamasu prowadzona
przeciwko Izraelowi i jego obywatelom101. Jako żywe bomby zamachowcy samobójcy byli wysyłani, by atakować cywilne cele w Izraelu:
autobusy, dyskoteki, restauracje i centra handlowe. Strategia zamachów samobójczych nie miała jednak na celu „zniszczenia grupy
chronionej”, była to raczej walka polityczna, służąca storpedowaniu
procesu pokojowego z Oslo i osłabieniu władz Autonomii Palestyńskiej
podlegających Arafatowi102. Poza tym, zamachy samobójcze, podobnie
jak inne akty terrorystyczne, cechuje przypadkowość ich ofiar i choć
do zamachów tych dochodziło na terytorium Izraela, ginęli nie tylko
Cyt. za: J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 269-270.
W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, dz. cyt., s. 133-134. Znamienne jest kazanie wygłoszone przez założyciela i duchowego przywódcę Hamasu, imama szejka
Ahmeda Jassina, w meczecie miasta Gaza w 1987 roku – podkreślał on, że Hamas
toczy wojnę nie tylko z Izraelem, ale ze wszystkimi Żydami, których należy zabijać
i nikogo z nich nie oszczędzać (B. Hoffman, dz. cyt., s. 94-95).
101
B. Hoffman, dz. cyt., s. 95. Według dowództwa Hamasu, również obywatele
będący cywilami z powodu powszechnego obowiązku służby wojskowej zaliczani są
do celów militarnych (W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, dz. cyt., s. 134. Por.
A. van Engeland, Civilian or Combatant? A Challenge for the 21st Century, Oxford
University Press, Oxford 2011, s. 5-6).
102
W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, dz. cyt., s. 135-136.
99

100
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obywatele tego państwa, z czym zresztą przywódcy Hamasu się godzili.
Można co prawda starać się udowodnić, że działalność terrorystyczna Hamasu wymierzona jest w jedną z grup chronionych w świetle
konwencji z 1948 roku i być może w zamierzeniu ma ona prowadzić
do zniszczenia tej grupy, przynajmniej w części, jednak w szerszej
perspektywie dżihad prowadzony przez Hamas ma przede wszystkim
doprowadzić do wyzwolenia Palestyny i założenia państwa islamskiego
– a do tego ludobójstwo nie jest konieczne.
Skoro „święta wojna” Hamasu ma generalnie podłoże polityczne
i służy partykularnym interesom, to może jedynie światowy dżihad,
utożsamiany z al-Kaidą, będącą nie tyle organizacją, co raczej globalną ideologią i postawą duchową, „stygmatyzuje” określone grupy,
nakazując zniszczyć je w całości lub w części? Protagoniści dżihadu
wymieniają bowiem trzech wrogów, których wpływy należy pokonać
w pierwszej kolejności – są to „krzyżowcy” (zachodniochrześcijańskie
społeczeństwo oraz Rosja), „Żydzi” (państwo Izrael) oraz „sługusi”
(muzułmańskie rządy lub dyktatury jako pomocnicy niewiernych)103.
Dżihadyści są przekonani, że muzułmanie są zagrożeni i stale atakowani przez jednego z trzech wrogów lub ich koalicję, atak zaś może
przybierać dwie formy – jest to „atak cielesny” (zdobycie i okupacja
krajów muzułmańskich, prześladowania ludności, wykorzystanie
bogactw naturalnych regionu) i „atak duchowy” (intensywny eksport
obcych wartości i wzorców zachowań do świata muzułmańskiego, np.
poprzez globalizację). Jedyną możliwością obrony przed wrogami i ich
nieustającymi atakami jest dżihad (wspólny wysiłek muzułmanów),
który należy prowadzić m.in. za pomocą działań terrorystycznych104.
Wyjaśnienie, kto jest wrogiem islamu i przeciwko komu należy
kierować ataki, pojawia się w wydawanych przez przywódców al-Kaidy fatwach. W sensie ogólnym, fatwa to pisemna opinia prawna
wydawana przez muzułmańskiego teologa lub osobę o dużym autorytecie w kwestiach muzułmańskiego prawa lub teologii. Zawiera ona
wskazanie, jak rozwiązać dany problem w zgodzie z prawem islamskim. Fatwa nie ma mocy prawnej – proszący o nią nie musi postąpić
w myśl jej zaleceń, a waga takiej opinii może zależeć od autorytetu jej
autora105. W przypadku al-Kaidy, jej członkowie i zwolennicy uwaTamże, s. 122.
Tamże, s. 123.
105
Zob. A. Marek, Islam. Informator dla organizacji pozarządowych, Vox Humana,
Warszawa 2005, s. 48.
103
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żają fatwy wydawane przez jej przywódców za wiążące. Jedna z najważniejszych takich fatw, wzywająca do „dżihadu przeciwko Żydom
i krzyżowcom”, została wydana w lutym 1998 roku przez Osamę bin
Ladena i kilku najważniejszych przedstawicieli różnych radykalnych
ugrupowań islamskich106. Cytowane są w niej wersety Koranu, wypowiedzi proroków oraz imamów. Według zdania twórców fatwy, wobec
„sojuszu krzyżowców z syjonistami” cała muzułmańska społeczność
ma obowiązek bronić się zgodnie z celami dżihadu107. „Obowiązkiem
każdego muzułmanina, gdziekolwiek by się znalazł, jest zabijać Amerykanów i ich sojuszników – zarówno cywilnych, jak i wojskowych –
w celu wyzwolenia meczetu Al-Aksa w Jerozolimie i Świętego Meczetu
w Mekce i w celu wyparcia ich wojsk z ziemi islamskiej, by nie mogli
już zagrażać muzułmanom”108. Walka ta ma być zgodna ze słowami
Allaha: „walcz z niewiernymi ze wszystkich sił, tak jak oni walczą
z tobą”109 oraz „walcz, aż zniknie zgiełk i prześladowanie, a zwyciężą
sprawiedliwość i wiara w Boga”110.
Nie wydaje się jednak, by tak określonego przeciwnika można było
zakwalifikować do którejkolwiek z grup chronionych na podstawie
konwencji z 1948 roku. W islamie innowierców dzieli się na „ludzi
Księgi” (są to Żydzi i chrześcijanie) oraz bałwochwalców (politeiści,
niewierzący)111. Określenie „niewierni” nie jest więc wystarczająco
sprecyzowane – to po prostu wszyscy nie-muzułmanie. W fatwie
z 1998 roku wspomina się co prawda o Amerykanach, ale jednocześnie
jest tam mowa o ich sojusznikach, do których zaliczyć można bardzo
różnorodne grupy (łącznie z muzułmanami – „sługusami”). Terminu
„krzyżowcy” też nie można uznać za precyzyjny, choć elementem stygmatyzującym zdaje się tu być religia, ale może to być również światopogląd czy przyjęty system wartości. Przeprowadzane przez al-Kaidę
zamachy terrorystyczne mają zatem charakter nieukierunkowany112,
Osama bin Laden, Text of Fatwah Urging Jihad Against Americans, „AlQuds al-Arabi”, 23 February 1998, www.mideastweb.org/osamabinladen1.htm,
23.08.2013.
107
Zob. W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, dz. cyt., s. 128.
108
Text of Fatwah… dz. cyt.
109
Tamże.
110
Tamże.
111
A. Marek, dz. cyt., s. 51.
112
Kiedy w 1998 roku, podczas wywiadu udzielanego korespondentowi Johnowi
Millerowi z ABC News, dziennikarz zauważył, że w zamachach bombowych na
ambasady amerykańskie w Tanzanii i Kenii w sierpniu 1998 roku zginęło wielu
106
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a ich przewodnim celem z pewnością nie jest zniszczenie w całości
lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych
jako takich.
Nie wydaje się również, by zniszczenie określonej grupy chronionej
w świetle konwencji z 1948 roku było motywem przewodnim działalności innych niż islamskie ugrupowań fundamentalistyczno-religijnych
i tzw. sekt czasów ostatecznych. Z pewnością charakterystyczną cechą
ich działalności jest nadawanie aktom terrorystycznym sakramentalnego lub transcendentalnego charakteru, wynoszenie terroryzmu na
poziom duchowy bądź eschatologiczny. Terroryści „religijni” śmierć
i destrukcję uważają za moralnie usprawiedliwioną, co więcej, stosowanie „ślepej” przemocy jest jak najbardziej słusznym i niezbędnym
elementem ich religijnych przekonań. Przemoc jest też postrzegana
jako cel sam w sobie. W oczach terrorystycznych ugrupowań religijnych świat jest czarno-biały, a każdy dzień to nieustanna walka sił
dobra, których są przedstawicielami, z siłami zła, reprezentowanymi przez całą resztę świata113. Są też przekonani, że stanowią grupę
prześladowanych wybrańców, którzy będą jedynymi zwycięzcami
„ostatniej walki”114. W ten sposób do swojej działalności podchodzą
różne chrześcijańskie ruchy ultraprawicowe działające w Stanach
Zjednoczonych (m.in. Michigan Militia, Aryan Nations, Christian
Identity). Niegdyś ich aktywność ograniczała się do aktów przemocy
o podłożu rasistowskim lub religijnym, wymierzonych w konkretne
osoby, obecnie jednak wiele grup wywodzących się z powyższego
nurtu przejawia wyraźną wrogość wobec rządu, który – zdaniem
zwolenników tych grup – jest uwikłany w szeroko zakrojony spisek
zagrażający modelowi życia przyjętemu przez białych chrześcijan115.
Co więcej, członkowie tych ugrupowań są przekonani, iż poprzez swoją
muzułmanów, Osama bin Laden odparł, że jeśli ktoś ginie w czasie świętej wojny,
ginie z woli Allaha (Osama bin Laden, The History Channel, seria: Biography, 2003).
113
M. Marcinko, Współczesne oblicza międzynarodowego terroryzmu, „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau” 2005,
nr 22, s. 69.
114
W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, dz. cyt., s. 126.
115
M. Marcinko, Współczesne… dz. cyt., s. 69. Przykładowo, według członków ruchu
Freemen w Montanie, „tylko biali chrześcijańscy mężczyźni mogli otrzymać status
prawdziwego obywatela Freemen. Niebiali, niechrześcijanie i kobiety są jednostkami drugiej kategorii. Żydzi są ludźmi szatana, a kolorowi szumowinami. Stany
Zjednoczone i ich rząd kontrolowane są przez syjonistów, w związku z czym są nielegalne, ich autorytet nie został uznany, jest zwalczany” (W. Dietl, K. Hirschmann,
R. Tophoven, dz. cyt., s. 127).
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działalność biorą udział w odwiecznej walce z siłami zła, uosabianymi
przez przedstawicieli innych niż biała ras, przez potężny i złowrogi
rząd oraz przez organizacje międzynarodowe, próbujące wprowadzić
niebezpieczny „nowy porządek światowy”116.
Zdecydowanie zaś wyraźny podział na „wiernych” i „niewiernych”
prezentują różnorodne sekty końca świata, do których zalicza się
japońską sektę Aum Shinrikyo (Najwyższa Prawda), znaną przede
wszystkim za sprawą zamachu przy użyciu sarinu, przeprowadzonego w 1995 roku w metrze w Tokio. Miała to być „ostatnia bitwa”,
początek Armagedonu, zamach nie był więc wymierzony przeciwko
konkretnej grupie117. Według poglądów wyznawanych przez sektę,
„świat był zły, skorumpowany i popsuty. Trzeba było oczyszczać
go z diabelskich elementów przemocą. Nadchodzący koniec świata
mieli przeżyć jedynie członkowie sekty. Wtedy ziemia zostałaby
oczyszczona i stałaby się rajem”118. Co istotne, w przeciwieństwie
do większości tradycyjnych sekt, Najwyższa Prawda propagowała
również walkę przeciwko państwu i jej organom – w 1995 roku z rąk
jej członków zginął główny komendant policji, sekta przygotowała
też „listy śmierci” z nazwiskami ważnych japońskich polityków119.
Mimo więc swojego nad wyraz destrukcyjnego charakteru, Najwyższa Prawda nie była nastawiona na niszczenie którejkolwiek z grup
chronionych jako takich.
Trudno zatem uznać, by w świetle tak przyjętej koncepcji walki –
„my kontra reszta świata” – wspomniane organizacje ekstremistyczne
i fundamentalistyczno-religijne mogły stygmatyzować ściśle określone
grupy chronione, skategoryzowane w definicji ludobójstwa. Ugrupowania te dążą co prawda do powodowania jak największych zniszczeń
i jak największej liczby ofiar, ale ich przeciwnicy są pojmowani zbyt
ogólnie, bez przyjmowania konkretnych kryteriów stanowiących o ich
wyborze, jako ofiar przestępczej działalności, np. w formie zamachów
bombowych120. „Dla ekstremistów religijnych ludzie spoza ich wspólM. Marcinko, Współczesne… dz. cyt., s. 69.
Ofiarami stali się pasażerowie metra – 12 z nich zmarło, a 5500 zostało rannych.
118
W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, dz. cyt., s. 242.
119
Tamże, s. 242, 244.
120
Przykładowo, celem przeprowadzonego 19 kwietnia 1995 roku zamachu bombowego na budynek władz federalnych w Oklahoma City byli urzędnicy i funkcjonariusze państwowi, detonacja ciężarówki załadowanej środkiem wybuchowym
zniszczyła jednak nie tylko sam budynek (wraz ze znajdującym się na parterze
przedszkolem), lecz także uszkodziła 300 innych budowli w mieście. W ruinach
116
117
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noty są mniej wartościowi. Opisują ich w celowo zdehumanizowany
i poniżający sposób, określając ich jako niewiernych, psy, dzieci
szatana”121. Co więcej, prezentowany przez omawiane ugrupowania
podział świata na „dobrych” (czyli członków danej organizacji) i „złych”
(czyli wszystkich, którzy do organizacji nie należą) przypomina
„podejście negatywne” związane z interpretacją elementów zbrodni
ludobójstwa, a polegające na wykluczeniu jednostek z grupy, do której członków sprawcy zaliczają siebie, i która to grupa wyróżnia się
określonymi cechami (np. dotyczącymi ich narodowości lub religii).
W ten sposób wszyscy wykluczeni na tej podstawie z grupy stanowią
odrębną grupę. Przypomnieć jednak należy, że w odniesieniu do
ludobójstwa międzynarodowe trybunały karne odrzuciły „podejście
negatywne”, jako niezgodne z konwencją z 1948 roku. Tym samym,
akty terrorystyczne popełniane przez omawiane ugrupowania nie
mogłyby stanowić zbrodni ludobójstwa, ponieważ mają charakter
nieukierunkowany i nie są wymierzone w konkretne grupy chronione
w myśl konwencji z 1948 roku.
Przedstawione wyżej przykłady dowodzą, że w przypadku zbrodni
ludobójstwa nie sposób określić grupy chronionej bez wskazania na
tzw. zamiar ludobójczy. To najbardziej charakterystyczny element
definicyjny ludobójstwa, stanowiący o jego specyfice. Nawet jeśli
przyjąć, że niektóre działania terrorystyczne mogą być wymierzone
w grupę chronioną (np. religijną), brak tego zamiaru po stronie terrorystów powoduje, że działań tych nie będzie można zakwalifikować
jako zbrodni ludobójstwa.

3.3. Zamiar ludobójczy
Pomimo braku definicji czynów zabronionych w konwencji z 1948
roku oraz różnych ich interpretacji w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc, niewątpliwie każdy z nich musi
stanowić odrębnie popełnione przestępstwo, musi być zawiniony
oraz musi spełnić określone wymogi strony podmiotowej czynu zabronionego122. Co istotne jednak, zawinienie „czynu zasadniczego”
budynku federalnego zginęło 168 osób, w tym 16 dzieci (główny sprawca zamachu,
Timothy McVeigh, nazwał je „kosztami towarzyszącymi”), 853 osoby zostały ranne
(W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, dz. cyt., s. 234).
121
Encyklopedia… dz. cyt., s. 214.
122
Zob. Blagojević and Jokić, par. 640; Krstić, par. 542.
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(zabójstwa, spowodowania poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia psychicznego, rozmyślnego stworzenia warunków życia obliczonych na spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia
fizycznego grupy, stosowania środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, przymusowego przekazywania dzieci),
w przypadku zbrodni ludobójstwa uzupełnia dodatkowy element
podmiotowy – specyficzna dla tej zbrodni, kwalifikowana przestępcza intencja, czyli szczególny zamiar zniszczenia grupy w całości
lub w części (tzw. zamiar ludobójczy)123. Stanowi on dolus specialis
zbrodni ludobójstwa, dlatego wyklucza inne kategorie elementów
psychologicznych: lekkomyślność (lub dolus eventualis) oraz rażące
niedbalstwo124. Zamiar ten to najbardziej charakterystyczny element
zbrodni ludobójstwa, pozwalający odróżnić ją od innych podobnych
przestępstw międzynarodowych125.
Zamiar ludobójczy musi być odrębny od zamiaru popełnienia „czynu zasadniczego”. Ogólny zamiar popełnienia jednego z tych czynów
w połączeniu z ogólną świadomością potencjalnych konsekwencji,
jakie taki czyn pociąga w odniesieniu do bezpośrednich ofiar, nie
jest wystarczające dla zbrodni ludobójstwa126. Sprawca musi dążyć
do zniszczenia, w całości lub części, określonej grupy chronionej127.
Niewystarczająca jest sama tylko wiedza sprawcy o tym, iż dane czyny mogą odnieść skutek ludobójczy – konieczne jest, aby zniszczenie
grupy było celem jego działania128.
Definicja zbrodni ludobójstwa została oparta na definicji zbrodni
przeciwko ludzkości – miała uwzględniać pojęcie „zagłady i prześladowania z powodów politycznych, rasowych lub religijnych”
i obejmować „celowe zniszczenie grup w całości lub w istotnej części”. Jednak ludobójstwo różni się od zbrodni przeciwko ludzkości
– istotna różnica polega na tym, że w przypadku ludobójstwa musi
istnieć wyżej wymieniony zamiar ludobójczy (dotyczący zagłady grupy chronionej, w całości lub części), podczas gdy zbrodnia przeciwko
T. Iwanek, dz. cyt., s. 97, 99.
A. Cassese, dz. cyt., s. 137.
125
Akayesu, par. 498; Kambanda, par. 14; Kayishema and Ruzindana, par. 91;
Sikirica, par. 84.
126
Krstić, par. 571.
127
Jelisić – Appeals Chamber, par. 46. Zob. też Application of the Convention on
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina
v. Serbia and Montenegro), par. 187.
128
Blagojević and Jokić, par. 656.
123

124
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ludzkości polega na tym, że ludność cywilna staje się celem ataku,
będącego częścią szeroko zakrojonego i systematycznego działania
zbrojnego129.
Sam zamiar ludobójczy może przejawiać się w dwóch formach:
jako dążenie do zgładzenia bardzo dużej liczby członków grupy (jest
to zamiar wyniszczenia masowego danej społeczności), bądź jako
dążenie do wyniszczenia ograniczonej liczby osób, wytypowanych
jako te, których usunięcie będzie mieć duży wpływ na dalszy los grupy jako takiej. W takim wypadku mówi się o zamiarze wyniszczenia
„selektywnego” grupy130.
Dla zaistnienia zbrodni ludobójstwa konieczna jest świadomość
popełnionego przestępstwa przed dokonaniem czynów kwalifikowanych jako ludobójcze. Jednak czyny te nie muszą być dokonywane
z premedytacją – jedynym miernikiem jest fakt, że czyn popełniany
jest w dążeniu do zamiaru ludobójczego131. Ta formuła najbardziej
zbiega się z ideą konwencji z 1948 roku, która karze czyny popełnione
z pewnym nastawieniem umysłu (ze zbrodniczym zamiarem) bardziej
niż działanie zakończone pomyślnym dla sprawcy wynikiem132.
Podkreślić jednak należy, że dolus specialis zbrodni ludobójstwa
nie jest tożsamy z motywacją sprawcy133, „zamiar zniszczenia grupy
jako takiej” odróżnić zatem należy od motywu, czyli pobudki, którą
wcale nie musi być nienawiść do danej grupy – motyw może mieć charakter polityczny, ekonomiczny, rasowy lub inny, może być związany
z uprzedzeniami, chęcią zemsty lub dążeniem do uzyskania kontroli
nad określonymi zasobami lub terytorium134. Osobistym motywem kierującym sprawcą zbrodni ludobójstwa może być też uzyskanie korzyści
materialnych lub politycznych, bądź zdobycie jakiejś formy władzy.
Co istotne, istnienie motywu natury osobistej nie wyklucza możliwości kierowania się przez sprawcę konkretnym zamiarem popełnienia
Kayishema and Ruzindana, par. 89.
Jelisić, par. 82.
131
Kayishema and Ruzindana, par. 91. Propozycja przedstawiona przez niektóre delegacje podczas prac nad konwencją z 1948 roku, aby premedytacja została
uwzględniona jako warunek konieczny dla zaistnienia ludobójstwa, została odrzucona, ponieważ niektórzy delegaci uznali, że nie musi istnieć taki wymóg, gdyż, w ich
opinii, sama zbrodnia ludobójstwa z konieczności uwzględnia premedytację w swej
istocie (Akayesu, par. 501).
132
D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 47.
133
Jelisić – Appeals Chamber, par. 49.
134
M. Matyasik, P. Domagała, dz. cyt., s. 38.
129

130

158

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

ludobójstwa135. Motywy sprawców ludobójstwa, które skłoniły ich do
wzięcia udziału w tej zbrodni, nie mają zatem znaczenia.
Motyw może natomiast posłużyć jako dodatkowy dowód istnienia
zamiaru ludobójczego136. W sprawach o ludobójstwo trybunały bowiem niezwykle rzadko mają do czynienia z bezpośrednimi dowodami
świadczącymi o zamiarze ludobójczym, trudno jest więc wykazać, że
sprawca kierował się tym zamiarem, chyba że sam się do tego przyzna.
W większości przypadków jednak stan umysłu oskarżonego trzeba
wywnioskować na podstawie innych przedstawionych dowodów137.
Czynniki, które trybunały biorą pod uwagę, to np. liczba ofiar i dotychczasowy sposób i metodologia postępowania oskarżonego, a także
jego oświadczenia i czyny138. Znaczenie ma również ogólna doktryna
polityczna, która dała impuls do popełnienia zbrodni, jak również
powtarzające się działania polegające na niszczeniu i dyskryminacji,
skala i rodzaj popełnionych okrucieństw, typowanie ofiar mających być
celem ataku lub ich mienia w sposób dyskryminujący w stosunku do
innych osób, metodyczne i systematyczne planowanie i zabijanie, użyta
broń oraz zakres zadanych obrażeń139. Uwzględniane są również czyny
stanowiące tzw. ludobójstwo kulturowe oraz inne formy działalności,
które są wymierzone (w rzeczywistości lub tylko w oczach sprawców)
w fundamenty grupy, jej korzenie140 (np. zniszczenie przez Serbów
muzułmańskich bibliotek i meczetów stanowił dowód zamiaru ludobójczego przeciwko Muzułmanom w byłej Jugosławii – atakowanie
dóbr kulturalnych i miejsc kultu religijnego oraz symboli atakowanej
grupy może być słusznie traktowane jako dowód na istnienie zamiaru
fizycznego zniszczenia tej grupy141). Ostatecznie, wszystkie te czynniki
i fakty mogą zyskać znaczenie w postępowaniu dowodowym i choć nie
stanowią elementów prawnych zbrodni ludobójstwa, mogą pomóc
w udowodnieniu (lub potwierdzeniu), że sprawca w istocie kierował
się w swych planach i działaniach zamiarem ludobójczym142.
Jelisić – Appeals Chamber, par. 49.
D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 36.
137
Akayesu, par. 523.
138
Jelisić, par. 73.
139
D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 35. Zob. też m.in. Jelisić, par. 73; Kayishema and
Ruzindana, par. 94, 531, 533-536, 542; Musema, par. 928, 930-931.
140
D. L. Nersessian, dz. cyt., s. 35.
141
Krstić, par. 480, 595-597.
142
Por. A. Cassese, dz. cyt., s. 142.
135
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W przypadku terroryzmu, określenie motywu działania sprawców
aktów terrorystycznych pozwala odróżnić terroryzm jako przejaw
przestępczości „zbiorowej” od przestępstw (takich jak morderstwa,
porwania, zamachy bombowe itd.), które są raczej uważane za przejaw
przestępczości „indywidualnej”. Akty terrorystyczne popełniane są
zazwyczaj przez ugrupowania bądź organizacje, albo przez pojedynczych sprawców działających w ich imieniu lub w jakiś sposób z nimi
powiązanych. Oczywiście, akt terrorystyczny, np. zamach bombowy,
może zostać dokonany przez osobę nie należącą do żadnej organizacji
lub grupy. Czyn ten będzie miał jednak charakter terrorystyczny, jeśli
osoba ta kierowała się jakąś ideologią lub zbiorem zasad (np. religijnych), personalnie utożsamiając się z grupą lub organizacją, której
celem działalności jest popełnianie podobnych czynów. Działalność
przestępcza nie jest tu więc podejmowana z powodów osobistych (np.
z zemsty, chęci zysku, żywionej urazy, nienawiści) – u jej podstaw leżą
motywy polityczne, ideologiczne, religijne lub podobnej natury. Motyw
jest zatem czynnikiem, który przekształca zbrodnicze działanie danej
osoby w akt terrorystyczny143.
W celu skutecznego ścigania i karania sprawców aktów terrorystycznych, ich motywacja nie może jednak stanowić usprawiedliwienia ich
działań, albo okoliczności wyłączającej bezprawność – jeśli akty terrorystyczne mają być traktowane jako przestępstwa, kryterium oceny
tych aktów powinna być przestępcza intencja ich popełnienia, nie zaś
przyczyny, które stoją za ich popełnieniem. W prawie międzynarodowym coraz rzadziej zresztą zwraca się uwagę na polityczny charakter
terroryzmu, natomiast podkreśla się, że wszystkie akty terrorystyczne
powinny być uważane za przestępstwa kryminalne, bez względu na
to, przez kogo i gdzie zostały popełnione. Tym samym, terroryzm nie
powinien być w żadnych okolicznościach usprawiedliwiany względami
politycznymi, filozoficznymi, ideologicznymi, rasowymi, etnicznymi,
religijnymi lub innymi względami podobnej natury. Cel polityczny,
ideologiczny itp. nigdy bowiem nie może usprawiedliwiać wykorzystywania środków opartych na przemocy i zastraszaniu, dlatego
nie można przyjąć, że potępienie aktów terroryzmu zależeć będzie
od kryteriów subiektywnych, takich jak poglądy czy pochodzenie
sprawcy, albo kierujące nim motywy. Przykładowo, uznanie prawa
Palestyńczyków do samostanowienia nie oznacza automatycznie
uznania samobójczych zamachów bombowych za legalną metodę
143

Tamże, s. 167-168.
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walki144. Nawet wojna narodowowyzwoleńcza nie powinna stanowić
usprawiedliwienia dla działań terrorystycznych. Jak słusznie bowiem
stwierdzono w studium Sekretariatu ONZ, dotyczącym środków służących zapobieganiu terroryzmowi z 1972 roku, „nawet jeżeli użycie siły
jest legalne i moralnie usprawiedliwione, pewne środki, jak w każdej
formie konfliktu ludzkiego, nie mogą być użyte; legalność przyczyn nie
usprawiedliwia sama w sobie pewnych form przemocy, szczególnie
przeciw niewinnym”145.
Sam motyw działania nie wystarcza jednak do uznania danego
czynu zabronionego za akt terrorystyczny. Specyfika przestępstwa
terrorystycznego powoduje, że mówiąc o terroryzmie, nie sposób pominąć celu, który terroryści zamierzają osiągnąć, cel ten z kolei może
wynikać z motywów leżących u podstaw ich zbrodniczej działalności.
We wspomnianych wyżej definicjach terroryzmu – w tym w definicji
sformułowanej przez Radę Bezpieczeństwa w rezolucji 1566 (2004)146
– aktami terrorystycznymi są „czyny przestępcze, w tym wymierzone
w ludność cywilną, popełnione z zamiarem spowodowania śmierci lub
poważnych obrażeń ciała, lub brania zakładników, w celu wywołania
stanu zastraszenia wśród społeczeństwa, grupy osób lub wobec określonych osób, by zmusić rząd lub organizację międzynarodową do określonego działania lub powstrzymania się od określonego działania”147.
Celem działalności terrorystycznej może być więc wywołanie stanu
zastraszenia wśród społeczeństwa lub zmuszenie rządu lub organizacji
międzynarodowej do określonego działania lub zaniechania określonego działania, ewentualnie celem tym może być zdestabilizowanie
lub zniszczenie politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub
społecznych struktur danego państwa148.
Biorąc jednak pod uwagę treść różnorodnych definicji terroryzmu
(w tym definicję Rady Bezpieczeństwa), wydaje się, że w istocie nadrzędnym celem terrorystów jest zawsze zmuszenie instytucji publicznej
(lub prywatnej) do określonego zachowania. Zdaniem A. Cassese,
wzbudzanie strachu lub niepokoju, terroryzowanie, to jedynie środki
służące zmuszeniu rządu lub organizacji do podjęcia lub powstrzyR. Arnold, dz. cyt., s. 4-5.
UN Secretariat Study, Measures to Prevent International Terrorism, UN Doc.
A/C.6/418, 2 November 1972.
146
S/RES/1566 (2004), 8 October 2004. Co istotne, rezolucja ta została przyjęta
jednogłośnie na podstawie rozdziału VII Karty NZ, ma zatem charakter wiążący.
147
Tamże, punkt 3.
148
A. Cassese, dz. cyt., s. 166.
144
145
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mania się od podjęcia pewnego działania – nie jest to nigdy cel sam
w sobie. Podobnie, destabilizacja struktur politycznych (lub innych)
określonego państwa jest środkiem, który ma zmusić sprawujących
w tym państwie władzę do działań pod dyktando terrorystów. W niektórych przypadkach cel ten nie jest wyraźnie przez terrorystów
sformułowany, ani przed, ani po dokonaniu zamachu. Trudno jednak
wówczas uznać, że morderstwa, porwania czy zamachy bombowe
popełniane są dla samych siebie, w rzeczywistości bowiem mają one
skłonić podmiot publiczny lub prywatny do określonego działania lub
zaniechania określonego działania149.
Za cechę charakterystyczną każdego aktu terrorystycznego uznać
zatem można nadrzędny i podstawowy cel, jakim jest zmuszenie władz
publicznych (rządu lub organizacji międzynarodowej), bądź podmiotu
prywatnego (np. transnarodowej korporacji handlowej) do podjęcia
lub powstrzymania się od podjęcia określonego działania albo do
prowadzenia lub zaniechania określonej polityki. Cel ten terroryści
mogą osiągnąć na dwa możliwe sposoby: po pierwsze, wskutek szerzenia strachu lub niepokoju wśród społeczeństwa (mogą je powodować porwania osób cywilnych, akty hijackingu, zamachy bombowe
w miejscach publicznych lub w środkach transportu publicznego) –
terroryści chcą w ten sposób doprowadzić do sytuacji, gdy zastraszone
społeczeństwo zacznie wywierać na organach władzy presję i wymuszać
określone zachowanie; po drugie zaś, wskutek prowadzenia działalności przestępczej skierowanej przeciw instytucjom publicznym (mogą
to być zamachy bombowe lub groźby takich zamachów wymierzone
w budynki rządowe, siedzibę głowy państwa, gmach parlamentu, budynki ambasad), bądź przeciw przywódcom politycznym lub czołowym
przedstawicielom organów publicznych, albo podmiotów prywatnych
(może to być głowa państwa, członek rządu, przewodniczący partii
politycznej, ambasador, dyrektor generalny banku, prezes korporacji
handlowej) – wówczas nacisk wywierany jest bezpośrednio na podmioty publiczne lub prywatne150.
Z prawnego punktu widzenia, akt terrorystyczny, rozumiany jako
przestępstwo, składa się więc z dwóch elementów subiektywnych
(mens rea) – z zamiaru „ogólnego”, właściwego każdemu przestępstwu
kryminalnemu, stanowiącego psychologiczny element morderstwa,
kidnapingu, hijackingu, zamachu bombowego itp. (dolus generalis)
149
150

Tamże, s. 167.
Tamże.
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oraz z zamiaru „szczególnego”, polegającego na zmuszeniu podmiotu
publicznego lub prywatnego do podjęcia, bądź powstrzymania się od
podjęcia określonego działania (dolus specialis)151. Akt terrorystyczny
cechuje zatem własny zamiar szczególny, odmienny od zamiaru ludobójczego i właśnie ta różnica definitywnie decyduje o niemożności
zakwalifikowania aktów terrorystycznych do kategorii czynów stanowiących zbrodnię ludobójstwa. Jeśli przykładowo zbrodnia ludobójstwa polega na zamordowaniu członków określonej grupy, wymaga ona
zarówno bezpośredniego zamiaru dokonania morderstwa (wyłączając
tym samym lekkomyślność i niedbalstwo), jak i zamiaru dokonania
ludobójstwa, podczas gdy akty terroryzmu, które przypadkowo mogą
przyczynić się do realizacji planu ludobójczego, nie są traktowane jako
ludobójstwo, jeśli po stronie sprawcy nie było bezpośredniego, szczególnego zamiaru ludobójstwa. Poza tym, specyfiką terroryzmu jest
przypadkowy wybór ofiar, które są właściwie środkiem do osiągnięcia
celu innego niż zniszczenie, w całości lub w części, grupy narodowej,
etnicznej, rasowej lub religijnej152. Jak interesująco stwierdził jeden
z badaczy terroryzmu, B. M. Jenkins, terroryzm to teatr – reżyserami „zamachu” są terroryści, publicznością – społeczeństwo lub rząd,
a aktorami są ofiary, ich rola jest więc instrumentalna (zazwyczaj
nie mają one żadnych związków z celami terrorystów) i ma wywołać
odpowiednią reakcję opinii publicznej. Innymi słowy, terroryzm jest
przeznaczony dla tych, którzy patrzą, a nie dla tych, którzy stali się
jego ofiarami153.
Różnice między aktem terrorystycznym a zbrodnią ludobójstwa
prześledzić można na przykładzie zamachów na World Trade Center
i Pentagon z 11 września 2001 roku, kiedy sprawcy tych zamachów
wykorzystali samoloty pasażerskie w charakterze broni, skutkiem
czego śmierć poniosły 2973 osoby. Ofiary tych ataków nie stanowiły
jednak stałej, wyodrębnionej grupy. Można oczywiście przyjąć, że
większość z nich była tej samej narodowości i był to jeden z powodów
przeprowadzenia zamachów154. Powód ten mógłby jednak stanowić
Tamże, s. 168.
Por. R. Arnold, dz. cyt., s. 300.
153
Zob. B. M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, D. Carlton, C. Schaerf [red.], International Terrorism and World Security, Croom Helm,
London 1976, s. 16.
154
Saudyjski szejk Ali al-Khudair, duchowny i uczony wspierający al-Kaidę,
usprawiedliwiał sprawców tych zamachów, twierdząc, iż osoby pracujące
w budynkach World Trade Center pracowały dla rządu lub były zatrudnione
151

152
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co najwyżej podstawę do oskarżenia o zbrodnię przeciwko ludzkości,
nie o ludobójstwo. Głównym celem al-Kaidy było bowiem zadanie
ciosu systemowi politycznemu świata zachodniego, nie eksterminacja
znaczącej części ludności Stanów Zjednoczonych. Co więcej, ofiary
pochodziły z ponad osiemdziesięciu krajów, były też wśród nich osoby
różnego wyznania, razem mogły więc one, w najlepszym wypadku,
reprezentować grupę polityczną lub kulturową, którą można byłoby
określić jako grupę kultury zachodniej, nie jest to jednak grupa chroniona w myśl traktatowej definicji ludobójstwa155.
Można też założyć, że Osama bin Laden, planując zamachy, brał
pod uwagę, że w ich wyniku zginie znacząca część ludności Stanów
Zjednoczonych, przewidywał więc możliwość dokonania zbrodni ludobójstwa. Przypomnieć jednak należy, iż do popełnienia ludobójstwa
niewystarczająca jest sama tylko wiedza sprawcy o tym, iż dane czyny
mogą odnieść skutek ludobójczy, zamiar ludobójczy wyklucza więc
lekkomyślność i niedbalstwo. Konieczne jest, aby zniszczenie grupy
było celem działania sprawców, natomiast dla sprawców zamachów
z 11 września ludobójstwo z pewnością nie było głównym celem, który
zamierzali osiągnąć156. Ich zamiarem było bowiem zmuszenie rządu
USA do zmiany jego polityki wobec Bliskiego Wschodu, w szczególności zaś do wycofania wojsk amerykańskich z tego regionu i zmiany
polityki Białego Domu wobec Izraela157. Co prawda ataków tych nie
poprzedziły te ani żadne inne żądania wysunięte przez al-Kaidę,
można je jednak wywnioskować chociażby z fatwy Osamy bin Ladena
z 1998 roku. Prawdopodobnie celem terrorystów z al-Kaidy była też
chęć zastraszenia amerykańskiego społeczeństwa – zamachy miały
pokazać Amerykanom „słabość i rozkład” ich rządu, który nie był
w stanie ochronić ich przed atakami158. Z kolei zniszczenie budynków
stanowiących symbol dobrobytu i potęgi miało przede wszystkim
symboliczny wymiar uderzenia propagandowego159. Jednak mimo
ogromnych zniszczeń i znaczącej liczby ofiar, zamachy z 11 września
w biurach powiązanych z władzami państwowymi. Poza tym, wybrały na prezydenta
George’a W. Busha, zatem popierały prowadzoną przez niego politykę (zob. A. van
Engeland, dz. cyt., s. 5).
155
R. Arnold, dz. cyt., s. 301.
156
Tamże.
157
A. Cassese, dz. cyt., s. 167.
158
A. van Engeland, dz. cyt., s. 17.
159
Zob. R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 262.
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nie stanowią przykładu zbrodni ludobójstwa, choć uznać je można za
swoisty casus belli i główną przyczynę rozpętania „globalnej wojny
z terroryzmem”160.

4. Podsumowanie
Brak ogólnej, kompleksowej i powszechnie akceptowanej międzynarodowej konwencji antyterrorystycznej nie stoi na przeszkodzie, by
na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych dotyczących
terroryzmu, tak o zasięgu globalnym, jak i regionalnym, a także praktyki państw w zakresie walki z omawianym zjawiskiem, sformułować
te elementy definicyjne terroryzmu, które najlepiej oddają jego istotę.
Terroryzm stanowią zatem akty uznawane w świetle wewnętrznego
ustawodawstwa karnego za czyny zabronione (takie jak morderstwa,
porwania, zamachy bombowe), które charakteryzuje zamiar wywołania stanu zastraszenia w społeczeństwie lub zmuszenia państwa
bądź organizacji międzynarodowej do określonego zachowania,
a także motywacja polityczna, ideologiczna lub podobnej natury, akt
terrorystyczny nie jest więc popełniany z powodów osobistych bądź
w celu uzyskania prywatnej korzyści161. Wspomniany zamiar, dotyczący
zmuszenia określonych podmiotów do działania lub zaniechania, ma
przy tym w przestępstwach terrorystycznych znaczenie priorytetowe,
jest zamiarem szczególnym (dolus specialis), który można osiągnąć
przez szerzenie strachu wśród społeczeństwa, ewentualnie przez inne
zbrodnicze działania (np. zamachy na budynki państwowe lub przedstawicieli naczelnych organów administracji rządowej).
Zamiar szczególny terroryzmu nie jest zatem tożsamy z zamiarem
szczególnym zbrodni ludobójstwa – sprawca tej zbrodni musi bowiem
działać z bezpośrednim zamiarem zniszczenia całości lub znaczącej
części tzw. grupy chronionej, którą może być wyłącznie grupa narodowa, etniczna, rasowa lub religijna. Terroryści natomiast najczęściej
wybierają swoje ofiary w sposób przypadkowy, same zaś zamachy terSzerzej – zob. M. Madej, Międzynarodowa walka z terroryzmem, R. Kuźniar
i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2012, s. 249-252.
161
Zob. A. Cassese, dz. cyt., s. 165. Por. The Prosecutor v. Ayyash et al., Appeals
Chamber, Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy,
Homicide, Perpetration, Cumulative Charging, Case No. STL-11-01/I, 16 February
2011, STL Casebook 2011. Major rulings issued by the Special Tribunal for Lebanon,
Leidschendam 2013, s. 33.
160
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rorystyczne mają charakter nieukierunkowany – popełniane są raczej
w celu zastraszenia, a nie eksterminacji162. Niezgodność elementów
definicyjnych, przede wszystkim zaś strony podmiotowej, prowadzi do
wniosku, że akty terrorystyczne nie mogą stanowić zbrodni ludobójstwa i nie wydaje się konieczne, by próbować „dopasować” terroryzm
do ludobójstwa. Wręcz przeciwnie, należy zachować ostrożność, by
nie osłabić znaczenia zbrodni ludobójstwa wskutek traktowania jej
w taki sam sposób, jak aktów terrorystycznych.
Warto przypomnieć, że ludobójstwo, początkowo uważane za
kategorię zbrodni przeciwko ludzkości, stopniowo przeistaczało
się w odrębną zbrodnię międzynarodową, z własnymi elementami
definicyjnymi i wymogami innymi od tych, które charakteryzują
zbrodnie przeciwko ludzkości163. Dlatego „zbytnie poszerzenie definicji zbrodni ludobójstwa może prowadzić do jej spowszechnienia
i utraty przez nie tej wyjątkowej wagi i odium, które przypisywane
są jej współcześnie”164.
Wyodrębnienia ludobójstwa dokonano bowiem w celu podkreślenia powagi i ciężaru tej zbrodni. Terroryzm jest również bardzo
poważnym przestępstwem, terrorystów można jednak skuteczniej
ścigać i karać, wytaczając im zarzuty związane z popełnieniem zbrodni
przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych. Jak bowiem słusznie
zauważyli sędziowie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego
w Norymberdze, istnieje zasadnicza różnica między obozami koncentracyjnymi tworzonymi w celu zastraszenia przeciwników politycznych reżimu nazistowskiego, a obozami koncentracyjnymi służącymi
eksterminacji Żydów. Tylko w tym drugim wypadku można mówić
o zamiarze ludobójczym, nawet jeśli traktowanie i los więźniów –
tak przeciwników politycznych, jak i Żydów – niczym się nie różnią.
Z pewnością jednak twórcy obozów koncentracyjnych, mających na
celu sterroryzowanie przeciwników politycznych i ci, którzy tworzą
obozy zagłady służące zniszczeniu grupy chronionej, nie będą sądzeni
za te same zbrodnie165.

162
163
164
165

R. Arnold, dz. cyt., s. 300.
A. Cassese, dz. cyt., s. 178.
T. Iwanek, dz. cyt., s. 104.
R. Arnold, dz. cyt., s. 300, 302.
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OBÓZ JAKO INSTRUMENT
LUDOBÓJSTWA – ANALIZA WYBRANYCH
ZAGADNIEŃ
CAMPS AS A TOOL OF CRIME OF GENOCIDE –
SEVERAL ISSUES
Summary
The article provides an analysis of the relationships between the functioning
of widely understood camps and detention places and the crime of genocide,
particularly with regard to the events in the former Yugoslavia. The deliberations
presented in the article herein grounded in the provisions of the Convention
on the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide and criminal
courts statutes connected with case law of the today functioning international
criminal courts, as well as International Military Tribunal in Nuremberg. The
paper is divided into several parts. The first part includes some introductory
remarks. The second part focuses on the legality of detention places, legality of
the imprisonment in camps and terminology, which is applicable in this context.
The third part is an in-depth study of the questions arising from the possible
functioning detention facilities in the Municipalities in Prijedor qualifying as
the crime of genocide. Concerning this area, the presented considerations are
grounded on parties’ and ICTY chambers’ arguments in Radovan Karadzic case.
key words: camp, concentration camp, genocide, international criminal law

1. Uwagi wstępne
Niniejsze opracowanie jest próbą refleksji naukowej nad problemem wykorzystania instytucji obozu w związku ze zbrodnią ludobójstwa. Zagadnienie zbrodni obozowych zostało poddane jak do tej
pory najpełniejszej ocenie prawnej w kontekście systemu III Rzeszy1,
Choć należy na wstępie zauważyć, iż statut MTW nie przewidywał takiej zbrodni. Szczegółowe rozważania w tym zakresie A. Klafkowski, Obozy koncentracyjne
hitlerowskie jako zagadnienie prawa międzynarodowego, Warszawa 1968.
1
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ale bynajmniej się do tego zjawiska nie ogranicza. W coraz szerszej
literaturze poświęconej ludobójstwu Ormian w latach 1915-16 osobne
rozważania poświęca się obozom koncentracyjnym na pustyni pomiędzy miastami Jerablus i Deir ez-Zor2. Taka kwalifikacja prawna jest
przedmiotem badań w postępowaniach w sprawie zbrodni katyńskiej,
a w tym obozów Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie3. Szczególnej
aktualności opisywanemu problemowi nadają zarzuty zbrodni ludobójstwa w obozach utrzymywanych w znacznej liczbie w trakcie
konfliktu w byłej Jugosławii. Aczkolwiek w większości tych spraw
Międzynarodowy Trybunał Karny d.s. Zbrodni w b. Jugosławii (dalej
jako MTKJ)4 nie uznał oskarżonych winnymi ludobójstwa5, to jednak
istnieje duże prawdopodobieństwo, że stanie się tak w odniesieniu
do Radovana Karadźicia. W czerwcu 2013 roku Izba Apelacyjna tego
trybunału orzekła, iż istnieją wystarczające dowody na to, że czyny popełnione przez oskarżonego spełniają przesłanki zbrodni ludobójstwa
Zob. R. Kévorkian, The Armenian Genocide: A Complete History, I.B. Tauris
2011, s. 625-700; F. Dundar, Pouring a people into the desert: Definitive Solution
of the Unionist answer to the Armenian Question, A Question of Genocide: Armenian and Turks at the end of Ottoman Empire, Ed. R. Suny, F. Goecek, N. Naimark,
Oksford 2011, s. 276-286.
3
Por. Zbrodnia katyńska. Polskie śledztwo, Warszawa 2005, „Zeszyty Katyńskie”
nr 20, s. 9 in. Na szczeblu międzynarodowy, w sprawie Janowiec i inni v. Rosja,
strona rosyjska podniosła, iż zbadała wątek ludobójczy w tej sprawie i stwierdziła, iż
stosownie do art. II i III Konwencji o ludobójstwie nie można ustalić w tym wypadku dolus intent sprawców - skarga nr 2520/09, Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 21.10.
2013, par. 110. Przywołać w tym miejscu należy szersze analizy zbrodni katyńskiej
zob. m.in. K. Karski, The Katyn Crime under the Nuremberg Principless, Katyn.
State Sponsored Extermination, red. K. Karski, M. Szonert-Binienda, Second etdition, 2012 , s. 49-69;T. Jasudowicz, R. Fordoński, Katyn Massacre Lie Genesis
and Contemporary Perspecitve, Katyn…, s. 21-47.
4
Pełna nazwa tego Trybunału brzmi: Międzynarodowy Trybunał do Sądzenia
Osób Odpowiedzialnych za Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Popełnione na Terytorium byłej Jugosławii od 1991 r., tekst statutu
z 25.05.1993, M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzup. i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa
2003, s. 522-530. W opracowaniu zostanie zastosowany uproszczony zapis nazwisk
osób odpowiadających przed tym Trybunałem.
5
Doszło tu jednak do skazania za zbrodnie przeciwko ludzkości - por. Prosecutor
v. Goran Jelisic, Case No. IT - 95-10/1,Trial Judgement 14 .12. 1999; Prosecutor
v. Dusko Skirica, Case No. IT- 95-8, Trial Judgement 13. l1. 2001. Ponadto winnym
zbrodni ludobójstwa w kontekście masakry w Srebrenicy został uznany Krstic –
Prosecutor v. Radislav Krstic, Case No. IT- 98-33-T,Trial Judgement 02.08. 2001.
2
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stosownie do art. 4 statutu MTKJ6. Podjęte przez MTKJ rozstrzygnięcia
w tym zakresie będą omówione w dalszej części artykułu, natomiast
niezbędne jest poczynienie kilku szerszych uwag natury ogólnej.

2. Obóz jako przedmiot regulacji prawnej
Tytułowe wskazanie na obóz jako „instrument” popełnienia zbrodni
jest uzasadnione tym, że instytucja ta jako miejsce przetrzymywania
wielu osób jest zjawiskiem obiektywnym. Jest to jeden ze sposobów
koncentracji ludzi w jednym miejscu, który może pełnić funkcje represyjne (wobec przeciwników politycznych czy przestępców), ale też
ochronne w przypadku obozów dla uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych. Trzeba też zwrócić uwagę, że nie istnieje legalna definicja
obozu; ich utrzymywanie nie jest zakazane ex definitione, a w niektórych przypadkach wręcz pożądane. Na przykład obóz dla jeńców wojennych jest przewidzianą prawem humanitarnym instytucją regulowaną
zarówno prawem zwyczajowym, jak i postanowieniami III Konwencji
Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych7; podobnie zresztą jak
istnienie miejsc internowania, do których odnoszą się regulacje art.
41, 42, 43 oraz 83-135 IV Konwencji Genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny8. Natomiast przedmiotem zainteresowania
międzynarodowego prawa karnego jest sytuacja, w której położenie
osób tam przebywających, sposób ich traktowania, warunki bytowe,
rygor i dyscyplina, mają charakter do tego stopnia represyjny i opresyjny, że spełniają przesłanki zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko
ludzkości czy wreszcie zbrodni ludobójstwa.
Istotne są tu, po pierwsze, podstawy prawne, na jakich opiera się
przetrzymywanie ludzi w obozowym odosobnieniu. Powszechnie
praktykowane w III Rzeszy masowe pozbawienie wolności ludności
Por. Prosecutor v. Radovan Karadzic, Case No. IT- 95-5/18-AR98bis.1, Appeal
Judgement, 11.07.2013, par. 51.
7
Por. art. 19 III Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych
z 12.08.1949, Dz. U. 1956, Nr 38, poz.175: jeńcy wojenni zostaną w jak najkrótszym
czasie po wzięciu ich do niewoli ewakuowania do obozów, położonych w takiej
odległości od strefy walk, aby znaleźli się poza niebezpieczeństwem. W art. 20 tej
Konwencji czytamy jeżeli jeńcy wojenni będą musieli przejść podczas ewakuacji
przez obozy przejściowy, pobyt ich w tych obozach będzie możliwie najkrótszy.
Zob. także regulacje szczegółowe zawarte w art. 21- 49 tej Konwencji.
8
Por. IV Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny
z 12.08.1949, Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171.
6
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cywilnej w więzieniach i w obozach koncentracyjnych było aktem
bezprawnym i stanowiło naruszenie art. 46 Regulaminu Haskiego9.
Uwięzienie w obozach koncentracyjnych, obozach więziennych lub
inne formy długoterminowego pozbawienia wolności wpisują się
w arbitralne pozbawienie wolności jako zbrodni przeciwko ludzkości
w materiałach Komisji Prawa Międzynarodowego, stanowiąc naruszenie art. 9 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i art. 9 Międzynarodowego Paktu Praw Obwyatelskich i Politycznych10. Zgodnie z art.
7 ust.1 e statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego11 zbrodnią
przeciwko ludzkości jest uwięzienie (imprisonment) lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych
reguł prawa międzynarodowego12. W statuach trybunałów ad hoc ten
rodzaj zbrodni jest ograniczony do uwięzienia (art. 5e MTKJ, art. 2
statutu Specjalnego Trybunału do spraw Sierra Leone13, art. 3 e statutu
Międzynarodowego Trybunału do spraw Rwandy14). Choć wskazane
statuty odmiennie definiują przesłanki zaistnienia zbrodni przeciwko
ludzkości, to jednak w wymienionych przypadkach chodzi o uwięzienie
ludności cywilnej15. Jednocześnie bezprawne pozbawienie wolności
osoby cywilnej jest kwalifikowane jako zbrodnia wojenna (art. 8ust2vii Statutu MTK) i ciężkie naruszenie konwencji genewskich (art. 2g
MTKJ). Dodać należy, iż stany faktyczne w sprawach jugosłowiańskich
obejmują uwięzienie nie tylko w obozach sensu stricto, ale też w fabrykach, szkołach, na stadionach, czy wreszcie w zwykłych domach. Izba
Por. wyrok Najwyższego Trybunału Narodowego w sprawie Ludwika Fischera,
s.  11, za: L. Kubicki, Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego, Warszawa 1962,
s. 128.
10
Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth
session, 6 May - 26 July 1996, Official Records of the General Assembly, Fifty-first
session, Supplement No. 1048-th Session, A/51/10, s. 49.
11
Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17.07.1998 r., Dz. U.
z 2003 r., Nr 78, poz. 708.
12
Zob. szerzej. M. Cherif Bassiouni, Crimes against Humanity in the International
Criminal Law, Kluwer Law International 1999, s. 362-363.
13
Statut Specjalnego Trybunału do spraw Sierra Leone, M. Flemming, dz. cyt.,
s. 535-538.
14
Tekst, M. Flemming, dz. cyt., s. 530-535.
15
W statucie MTKJ istotne jest popełnienie zbrodni podczas konfliktu zbrojnego.
Z kolei statut rwandyjski wymaga aby był to szeroko zakrojony i systematyczny
atak z powodów narodowych, politycznych, etnicznych, rasowych lub religijnych.
Przesłanka szeroko zakrojonych i systematycznych ataków jest wymagana także
w statucie Trybunału w Sierra Leone.
9
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Orzekająca MTKJ w sprawie Kordić i Cerkez16 analizując art. 2 g statutu MTKJ przyjęła, iż poza faktem, czy pozbawienie wolności dotyczy
osoby cywilnej, ocena prawna obejmuje zgodność z prawem samego
aktu pozbawienia wolności, następnie zaś dostęp osoby uwięzionej do
gwarancji proceduralnych17. Konkludując, MTKJ przyjął, iż bezprawność pozbawienia wolności oznacza, że zostało zastosowane w sytuacji,
gdy nie wymagało tego bezwzględnie bezpieczeństwo państwa (art.
42 KG IV) i/lub zostały naruszone standardy art. 43 KG IV. Dotyczy
to pozbawienia prawa do sądu lub możliwości zwrócenia się do sądu
lub innego organu administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia
decyzji o internowaniu18. Jednocześnie w sytuacji niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego mają zastosowanie standardy pozbawienia
wolności przewidziane art. 5 II Protokołu dodatkowego do konwencji
genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący niemiędzynarodowych
konfliktów zbrojnych19.
Na gruncie statutu MTKJ (art.5 e) Trybunał jugosłowiański przyjął, iż dla spełnienia przesłanek zbrodni uwięzienia musi wystąpić
element pozbawienia wolności konkretnej osoby, następnie musi to
być akt o charakterze arbitralnym, co oznacza, że nie istnieje podstawa prawna uzasadniająca takie pozbawienie wolności, a wreszcie
działania i zaniechania, przez które dana osoba jest pozbawiona
wolności są dokonywane przez oskarżonego, lub przez osobę, za
którą oskarżony ponosi odpowiedzialność karną obejmującą zamiar
arbitralnego pozbawienia wolności bądź też reasonable knowledge,
że jego działania lub zaniechania prawdopodobnie takie pozbawienia wolności spowodują20 . Obrona próbowała uzasadniać uwięzienie
ludności w obozach zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, o którym
mowa w art. 42 KG IV. Trybunał słusznie nie uznał tego argumentu
wskazując, że obrona nie wykazała, w jaki sposób każda poszczególna
Por. Prosecutor v. Dario Kordic i Mario Cerkez, Case No. IT-95-14/2.T, Trial
Judgement, 26.02.2001, par. 299.
17
Orzeczenie zawiera także szczegółowe odniesienie orzecznictwa sądów amerykańskich w spraw internowania amerykańskich obywateli japońskiego pochodzenia
w czasie II wojny światowej Korematsu v. The United States of America, 584 F,
Supp. 1406-1424 (N.D.Ca 1984) – zob. Kordic, Cerkez, par. 290-292.
18
Por. Kordic, Cerkez, par. 291; a także sprawa Prosecutor v Delalic, Mucic, Delic,
“Celebici case”, Case No. IT-96-21-A, Appeal Judgement, 20.02.2001, par. 322.
19
Genewa, 8.06.1977, Dz.U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175.
20
Por. Prosecutor v. Milorad Krnolejac, Case No.IT -97-25, Trial Judgement
12.03.2002, par. 112.
16
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uwięziona osoba zagrażała bezpieczeństwu państwa, w którego władzy
się znajdowała21
Punktem wyjściowym poniższych rozważań jest także założenie,
że o tym, czy obóz stanowi narzędzie zbrodni nie decyduje formalnie nadana nazwa, tylko jego rzeczywiste funkcjonowanie22. W tym
kontekście trzeba wskazać, że nie istnieje jakieś „uniwersalne” nazewnictwo obozów i powiązana z nim jednoznaczna kwalifikacja prawna
sytuacji osób tam przebywających. W państwach, w których doszło do
powstania obozów i wykorzystania ich na szeroką skalę, najczęściej
mamy do czynienia ze złożoną strukturą miejsc odosobnienia z rozbudowaną ich nomenklaturą23. Niejednokrotnie też ta sama nazwa
bywa używana w wielu różnych państwach. „Obóz koncentracyjny”
jest dość powszechnie kojarzony z obozami nazistowskimi24, podczas
gdy w latach 1918 – 1934 określenie to było używane także w dokumentacji i prawodawstwie ZSRR w odniesieniu do pięciu rodzajów
łagrów (koncentracjonnyje łagieria) jako synonim „obozu pracy” 25;
ponadto jest w literaturze naukowej stosowane dla opisu GUŁagu do
1953 roku26.
Por. Krnolejac, Trial Chamber, par. 123.
Choć należy odnotować, że zastosowanie terminologii nie pozostaje całkowicie
bez znaczenia. Ciekawą egzemplifikacją jest przypadek użycia przez J.Heidera sformułowania punishment camps zamiast concentration camps, co było przedmiotem
rozstrzygania przez ETPC w sprawie Wirtschaftstrend - Zeitschriften – Verlagsgesellschaft mbh v. Austria, skarga nr 58547/00, wyrok ETPC, 27.10.2005.
23
Przykładem chyba najbardziej rozwiniętej struktury funkcjonującej współcześnie
jest chiński system Lao Gai – jedno z najpełniejszych studiów tego systemu zob.
H. Wu, Lao Gai – The Chinese Gulag, Boulder – San Francisco – Oxford, 1992
oraz północnokoreańskie obozy koncentracyjne. D. Hawk Hidden Gulag, Exposing
Koreas Prison Camps. Prisoners testimonies and satellite photographs, ed. U.S.
Committee for Human Rights in North Korea, s. 24-26 tekst dostępny na stronie:
www.hrnk.org.
24
Znakomite studium systemu obozów koncentracyjnych - zob. A. J. Kamiński,
Hitlerowskie obozy koncentracyjne i ośrodki masowej zagłady w polityce imperializmu niemieckiego, Poznań 1964. Trzeba zauważyć, iż osadzenie w obozie
koncentracyjnym w III Rzeszy było określane jako areszt ochronny (Schutzhaft),
który nie podlegał kontroli sądowej i był zastrzeżony do wyłącznej kontroli policji.
Szerzej zob. F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa
i prawa III Rzeszy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 290-305.
25
Por. M. Jacobson, M. Smirnow, System miejsc uwięzienia w RFSRR i ZSRR
w latach 1917-1930, Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, red. N. Ochotin A. Roginski, Warszawa 1998, s. 13.
26
S. Ciesielski, Gułag, Radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953, Warszawa
2010.
21

22
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Niezbędna jest również daleko idąca ostrożność w analizie oficjalnej dokumentacji. Najtrafniej rzecz oddaje wyrok Najwyższego
Trybunału Narodowego w sprawie Rudolfa Hessa: oficjalne znaczenie nie odpowiadało często jego (obozu- J.M-S) rzeczywistemu
charakterowi. Ze względu na to do oznaczenia tego nie można
przywiązywać większej wagi. Każdy z niemieckich obozów posiadał mniejszą lub większą liczbę związanych z nimi organizacyjnie
filii, nazywanych obozami pobocznymi, obozami pracy, obozami
szczepowymi, obozami zewnętrznymi. Przez cały okres istnienia
Rzeszy było w Niemczech 13 obozów koncentracyjnych w pełnym
organizacyjnym znaczeniu tego określenia. Wokół nich powstało
zaś do końca 1944 około 900 obozów filialnych27. Każdy obóz hitlerowski z osobna i wszystkie razem były stworzone w celu wyniszczenia całych populacji ludzkich, w związku z czym uprawnione jest tu
używanie łącznie określenia „obóz zagłady” pomimo, że w oficjalnej
nomenklaturze takie pojęcie nie występowało28. Warto wspomnieć,
iż pisze się także „o trzeciorzędnym znaczeniu” urzędowej klasyfikacji łagrów z punktu widzenia warunków bytowych więźniów i ich
rzeczywistego położenia29. Równie ostrożnie należy podchodzić do
formalnego określania danego obozu mianem „jenieckiego” lub „dla
uchodźców”30.
Niewątpliwie obóz stanowi zinstytucjonalizowaną formę działania
aparatu władzy, a określone regulaminy, instrukcje, rozkazy co do
sposobu obchodzenia się z osobami tam przebywającymi są rozwiązaniami systemowymi, stanowiąc pochodną zamiarów i działań władzy
T. Cyprian, J. Sawicki, Siedem wyroków Najwyższego Trybunału Narodowego,
Poznań 1962.
28
Por. A. Klafkowski, dz. cyt., s. 51. W literaturze naukowej wskazuje się niekiedy na
konieczność precyzji terminologicznej i stosowanie określenia „vernichtungslager”
tylko w odniesieniu do obozów, gdzie dokonywano wyłącznie eksterminacji przez
komory gazowe a jedynymi więźniami byli ludzie pracujący przy zwłokach - były to:
Treblinka, Sobibór, Bełżec, Chełmno. Z drugiej strony jednak istniały takie miejsca
jak Majdanek i Oświęcim – Brzezinka, gdzie w obrębie „zwykłego” obozu umieszczono również urządzenia masowej zagłady – por. M. Maranda, Nazistowskie obozy
zagłady: opis i próba analizy zjawiska, Warszawa 2002, s. 17.
29
Por. s. Ciesielski, dz. cyt., s. 60.
30
Na tym tle trzeba podnieść szczególnie opresyjny i porównywalny do obozów
koncentracyjnych charakter części obozów jenieckich III Rzeszy - zob. szerzej
Sz. Datner, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w II wojnie światowej,
Warszawa 1964.
27
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sprawującej kontrolę nad danym obozem31. Nie sposób nie odwołać się
w tym miejscu do Rafała Lemkina, który nie tylko jako pierwszy nadał
zbrodni ludobójstwa nazwę, ale też ukazał jej wielopłaszczyznowość.
Ludobójstwo obejmuje niszczenie danej grupy w sferze społecznej,
ekonomicznej, biologicznej, fizycznej, religijnej, kulturowej32. Obozy wpisują się w proces ludobójczy, gdyż umożliwiają koncentrację
określonej, wyselekcjonowanej grupy ludności w jednym miejscu, co
w sposób znaczący ułatwia dokonanie zbrodni na poszczególnych jej
etapach 33 takich jak: klasyfikacja, symbolizacja, dehumanizacja, organizacja, polaryzacja, przygotowania, eksterminacja i zaprzeczanie34.
Charakterystykę obozu, w którym realizowana jest polityka wyniszczenia można przedstawić jako wszechobecność śmierci, rozumianą
w ten sposób, iż każdy przejaw jego funkcjonowania ma potencjalnie
eksterminacyjny charakter. Zabójstwa, tortury, wyrafinowane formy bicia i dręczenia psychicznego, pozbawienie dostępu do opieki
medycznej i lekarstw, niezwykle ciężka praca, skrajnie złe warunki
kwaterowania, higieniczne oraz żywnościowe czynią śmierć w obozie
regułą, a nie wyjątkiem. W tym sensie śmierć, aczkolwiek nie jest
oznaczona konkretną datą wykonania wyroku, ma postać systemową
i wpisaną w los wszystkich uwięzionych35. Dodatkowym elementem,
na który zwraca się szczególną uwagę w badaniach socjologicznych
i historiograficznych są próby pozbawienia ofiar tożsamości, a przez
to także znamion przynależności do grupy36. W obozach nazistowskich
Piszę najczęściej, ze względu na fakt, iż zdarzają się przypadki funkcjonowania
tzw. dzikich obozów, tworzonych naprędce i ad hoc, których funkcjonowanie nie
podlega przez pewien czas kontroli ogólnopaństwowej.
32
Por. R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Law of Occupation - Analysis of
Government - Proposals for Redress, Carnegie Endowment for International Peace,
Division of International Law, Waszyngton 1944, s. 79-90.
33
Kevorkian wpisał obozy w drugą fazę procesu ludobójstwa Ormian– zob. R. Kévorkian, The Armenian Genocide: A Complete History, I. B. Tauris 2011, s. 625-700.
Należy przywołać tu m.in. fazy ludobójstwa Żydów zob. J. M. Lecomte, Teachig about
Holocaust in the 21st Century, Council of Europe, Strasbourg 2001, s. 47 i n.
34
G. Stanton, Eight Stages of Genocide, www.genocidewatch.org/8 stages.html.
a także w podobnie J. Mukimbiri, The seven stages of Rwandan genocide, „Journal
of International Criminal Justice” 2005, nr 3, s. 835-836.
35
Por. np. wyrok Narodowego Trybunału Narodowego z 23 maja 1949 w sprawie
K 478/49 , publikowany w „PiP” 1949, nr 9-10.
36
Często w odniesieniu do tego zjawiska spotkać można określenie “zniknięcia
śmierci”. Jak zauważa C. Fournet należy mówić, o zamiarze dehumanizacji a nie
o jej dokonaniu, ponieważ wciąż pomimo największych wysiłków sprawców, ofiary
31
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przejawem tego było stosowanie numeracji więźniów, umieszczanie
w statystykach śmierci liczby sztuk - numerów zamiast ofiar i zgonów.
Charakterystyczna jest także - obserwowana między innymi w byłej
Jugosławii - bezimienność grobów ofiar śmiertelnych pobić, czy zabójstw dokonanych przez personel obozowy. Wydaje się jednak, że
w tym wypadku można się zastanawiać, na ile takie działania miały
za cel po prostu ukrycie zbrodni37.
Przesłanki oceny, czy doszło do ludobójstwa dokonywanego w obozie i przy użyciu obozu zawierają postanowienia Konwencji w sprawie
zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa38. W art. II Konwencji
stanowi się, że „ludobójstwem jest którykolwiek z następujących
czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup
narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych taki jak. a. zabójstwo
członków grupy, b. spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, c. rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie
ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, d. stosowanie
środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy”39.
Definicja ta została następnie powtórzona w statutach Międzynarodowego Trybunału Karnego, międzynarodowych trybunałów karnych ad
hoc, choć są one bogatsze o przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy (art. 4 ust. 2e MTKJ, art. 2 e MTKR, art. 6 e.
MTK). Treść tej konwencji odzwierciedla także prawo zwyczajowe,
a normy zakazujące ludobójstwa stanowią jus cogens40.
W obozach występuje zarówno element dowództwa, planowania
i zarządzania, ale też realizacja zadań takich jak stanie na warcie,  
wciąż pozostają ludźmi - por. C. Fournet, The crime of destruction and the law of
genocide: Their impact on collective memory, Ashgate 2007, s. 13.
37
Element pozbawienia ciał zamordowanych tożsamości poprzez rozczłonkowanie
czy umieszczanie w masowych grobach jest prawidłowością procesu ludobójczegopor. C. Fournet, dz. cyt., s. 15-17.
38
Należy odnotować, iż w projektach konwencji przewidywano uwzględnienie ludobójstwa kulturowego, które ostatecznie jednak nie znalazło się w przyjętej wersji
traktatu – szerzej zob. Doc. E. 794 z 24 maja 1948, Report of the Committee and
Draf Convention drawn up by the Committee. J. Sawicki, dz. cyt., s. 45-46, a także
s. 87-94.
39
Por. Dz. U. z 1952 r., Nr 9, poz. 9, nr 31 poz.213.
40
Por. Prosecutor v. Vidoje Blagojevic and Dragan Jokic, Case No. IT-02-60, Trial
Judgement, 17.01.2005, par. 639; Prosecutor v. Radoslav Brdjanin, Case No. IT99-36, Trial Judgement, 01.09 2004, par. 680; Prosecutor v. Milomir Stakić, Case
No. IT-97-24, Trial Judgement, 31.07. 2003, par. 500.
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pełnienie czynności administracyjnych. Kwalifikacja prawna odpowiedzialności poszczególnych osób jest tu zatem utrudniona w taki
sposób, że osobie pełniącej funkcje dowódcze trudno na przykład
przypisać fizyczne i bezpośrednie sprawstwo czynów w postaci zabójstw czy tortur, natomiast z kolei bezpośrednim sprawcom trudno
jest udowodnić, że działali w zamiarze ludobójczym41.
Wydaje się bezdyskusyjne, że funkcjonowanie hitlerowskich obozów
koncentracyjnych odpowiadało przyjętej obecnie definicji zbrodni
ludobójstwa, choć nie została ona wymieniona wprost w statucie
MTW42. Ponadto dorobek orzeczniczy Trybunału w Norymberdze,
jak i trybunałów narodowych poszczególnych państw, jest wykorzystywany przez trybunał jugosłowiański43. Dotyczy to zwłaszcza kwalifikowania obozu jako części organizacji przestępczej, bądź też przedsięwzięcia o charakterze kryminalnym (joint criminal enterprise),
a także odpowiedzialności personelu obozowego, przełożonych, osób
w strukturach władzy, które mając wiedzę o określonych nadużyciach
i okrucieństwach w obozach tworzyły klimat bezkarności i poparcia
dla takich czynów44.
W sprawie Furundzija MTKJ odwołując się do sprawy obozu w Dachau45 oraz obozu oświęcimskiego46, stwierdził, że trzeba wyraźnie
odróżnić sytuację odpowiedzialności z tytułu aiding and abetting od sytuacji współsprawstwa polegającego co-perpetrating involving a group
Ten element wystąpił na przykład w sprawie Jelisic. Co prawda wina oskarżonego
w zakresie dokonania zbrodni przeciwko ludzkości nie pozostawiała wątpliwości
o tyle MTKJ nie doszukał się ludobójczego charakteru działań Jelisica, z tego względu, że jego działania miały charakter zindywidualizowany.
42
W doktrynie podnosi się jednak, że pojęcie to zostało użyte po pierwsze w akcie
oskarżenia w art. VI c przed, a po drugie w procesie wielokrotnie padało określenie:
eksterminacja, wyniszczenie. Choć w tym wypadku wystąpiło jako element wpisujący
się w zbrodnie przeciwko ludzkości – por. szczegółowe rozważania K. Wierczyńskiej,
Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów
karnych ad hoc, Warszawa 2012, s. 29; por. także J. Sawicki, Ludobójstwo od pojęcia
do konwencji 1933-1948, Kraków 1949, s. 26.
43
Stosunkowo najszersze odniesienia zawiera sprawa Prosecutor v. Dusko Tadic,
Case IT- 94-1, Appeal Judgement, 15.07.1999.
44
Por. Prosecutor v. Mico Staniśić, Initial Indictment, 25.02.2005, par. 8.
45
Sprawa Martina Godfrieda Weissa i 39 innych oskarżonych, 16 Law Reports of
Trial of War Criminals 1949, s. 5.
46
Sprawa Massenvernichtungsverbrecher und NS- Gewaltverbrechen in Lagern;
Kriegsverbrechen. KZ. Auschwitz 1941-1945 , 21 Justitz und NS-Verbrechen (1979),
s. 361-887.
41
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of persons pursuing a comon design to commit crimes”47. Podstawę
takiego rozróżnienia daje także art. 25 ust.3 statutu MTK. Kontynuując, Izba Orzekająca stwierdziła, że pomimo, iż rola poszczególnych
oskarżonych była bardzo zróżnicowana, począwszy od szeregowych
strażników skończywszy na dowództwie obozu, każdy z nich w sposób
wyraźny, namacalny brał udział w popełnieniu zbrodni w obozach,
i z tego powodu był sądzony jako biorący udział w zbrodni, nie zaś na
zasadzie abbeting czy aiding48. Następnie konstrukcja ta i jej zastosowanie znalazły potwierdzenie w sprawie Tadić, Ojdanić, Milutinović49.
W tym zakresie trybunał jugosłowiański w sprawie Tadicia wyróżnił
odpowiedzialność wynikającą z tzw. common design dotyczącą obozów
koncentracyjnych, gdzie mens rea polega na wiedzy o naturze tego
systemu i zamiarze dalszego common design of ill treatment. Zamiar
ten może być dowodzony zarówno bezpośrednio, jak i poprzez wnioskowanie z natury władzy oskarżonego w ramach obozu albo hierarchii
organizacyjnej50. Swoje rozumowanie oparł MTKJ na sprawie obozu
koncentracyjnego w Mauthausen sądzonej przez Wojskowy Trybunał
USA. Ten ostatni uznał, że każdy funkcjonariusz, rządowy cywilny czy
wojskowy, a także każdy zatrudniony w tym obozie, niezależnie od
tego czy będący członkiem Waffen SS, Allgemeine SS, strażnikiem, czy
osobą cywilną - był odpowiedzialny za popełnienie zbrodni związanych
z eksterminacją dokonywaną w komorach gazowych. W związku z tym
Trybunał Wojskowy orzekł, iż te osoby były winne zbrodni wojennej,
opierając się na ich wiedzy i trwającym uczestnictwie – udziale w tym
przedsięwzięciu kryminalnym. Aczkolwiek w procesie przed Trybunałem Norymberskim obozy koncentracyjne zostały potraktowane
w poszczególnych procesach jako element machiny przestępczej, to
jednak Najwyższy Trybunał Narodowy w Polsce w procesie Amona
Goetha uznał obozy koncentracyjne jako takie za „organizację przePor. Prosecutor v. Anto Furundżija, Case No. IT-95-17/1, Trial Judgement 10.12.
1998, par. 210.
48
Por. Furundzija, par. 212-213.
49
Prosecutor v. Milutinovic et al., Case No. IT-99-37-AR 72, Appeal decision,
21.05.2003 - ze strony oskarżonego Ojdanica padł zarzut naruszenia zasady nullum crimen sine lege, par. 8 i 13. Zob. także szerzej G. Boas, J. Bishoff, N. Reid,
International Criminal Law Practitioner Library, vol. 1 Forms of responsibility
in international criminal law, Cambrigde University Press, 3d printing, 2011.
50
Tadic, Appeal Judgement, par. 220. Dodać wszak należy, że Tadicowi postawiono
zarzut popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych, natomiast
nie postawiono zarzutu ludobójstwa.
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stępczą”, niezależnie od takich struktur przestępczych, jak SS czy
Gestapo. Ta konstatacja spowodowała, że sam fakt bycia członkiem
personelu obozowego już był sam w sobie czynem przestępczym, nie
wymagającym szczególnego dowodu.

3. Przypadek obozów w byłej Jugosławii
Wedle dokumentacji zebranej przez Komisję Ekspertów ONZ51
w trakcie konfliktu na terenie byłej Jugosławii istniało około 715 obozów i innych miejsc pełniących podobne funkcje52. Z tej liczby około
237 było prowadzonych przez bośniackich Serbów, 89 przez armię
lub rząd Bośni i Hercegowiny, 77 przez bośniackich Chorwatów i rząd
Chorwacji, 4 wspólnie przez rząd Bośni i bośniackich Chorwatów53.
Różniły się one zarówno wielkością i liczbą przetrzymywanych, jak
i czasokresem funkcjonowania - począwszy od jednego dnia, skończywszy na kilku miesiącach; ich przeznaczenie też było zróżnicowane54. Istotne jest, że w różnych okresach te same placówki były
kontrolowane przez różne podmioty: armię, rząd, władze lokalne,
policję, grupy militarne, a także uzbrojone grupy cywilów55. Niewątpliwie w znaczącej liczbie były używane jako narzędzie szeroko
pojętej represji. Ogólnie Komisja stwierdziła, że najczęściej nie było
żadnej różnicy pomiędzy pomieszczeniami czy miejscami przetrzymywania jeńców i osób cywilnych56. Obserwowano także masowe
umieszczanie tam ludności innego pochodzenia etnicznego, innego
wyznania, pomimo, że nie istniały żadne względy usprawiedliwiające
Komisja Ekspertów została powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ w oparciu o Rezolucję Rady Bezpieczeństwa nr 780, UN. Doc. S/RES/780 (1992) (dalej
jako UN Commission).
52
W tych celach używano stadionów, szkół, czy fabryk – por. Brdjanin, Trial
Judgement, par. 860, par. 878-880.
53
Co do około 308 placówek Komisja nie zdołała ustalić czyjej kontroli podlegały.
54
UN. Commission, S/1994/674, par. 216-219.
55
Por. UN. Commission, S/1994/674, par. 220.
56
Było to sprzeczne z art. 22 III Konwencji Genewskiej gdzie wskazuje się na
grupowanie jeńców wojennych w obozach lub oddziałach obozowych według narodowości, języka i obyczajów. Zgodnie z ustępem 1 tego samego artykułu jeńcy nie
mogą być internowani w więzieniach karnych, z wyjątkiem przypadków specjalnych
usprawiedliwionych interesem samych jeńców- por. m.in. akt oskarżenia w sprawie
obozu Heliodrom w sprawie Prosecutor v. Jadranko Prlic et. al., Case No. IT-04-74,
Initial Indictment, 02.03.2004, par. 123.
51
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takie posunięcie57. W obozach stosowano także separację płci, która
jest traktowana jako przesłanka wskazująca na zamiar wstrzymania urodzin w obrębie grupy58. W literaturze słusznie podnosi się,
iż istnienie obozów w takiej liczbie i o takim poziomie brutalności
stanowi o pewnej specyfice zbrodni w byłej Jugosławii i jest istotną
odmiennością w stosunku do wydarzeń w Rwandzie czy Timorze
Wschodnim59.
Z punktu widzenia podnoszonego problemu na szczególną uwagę
zasługują obozy utrzymywane przez bośniackich Serbów na terenie
Bośni i Hercegowiny w okręgu Prijedor: Omarska, Keraterm, Manjaca, Trnopolje60. Jak stwierdził MTKJ w sprawie Tadić obozy te były
częścią planu związanego z utworzeniem Wielkiej Serbii i powstały
z myślą o wydaleniu, czy też usunięciu ludności nieserbskiej z tego
okręgu61. Osoby nie będące Serbami zostały pochwycone, tysiące zostało uwięzionych w obozach koncentracyjnych, a jeszcze większa liczba
deportowana. Komisja Ekspertów zwróciła uwagę, że pomimo, iż nie
istniało bezpośrednie i realne zagrożenie ze strony ludności nieserbskiej, podstawowym celem - funkcją obozów koncentracyjnych było
zniszczenie i wyeliminowanie przywódców i liderów tej społeczności:
przywódców politycznych, pracowników sądów, administracji, przywódców religijnych, elity biznesu i świata artystycznego62. Wspólną
cechą charakterystyczną tych miejsc było celowe poniżanie i degradacja osób tam przetrzymywanych63. W stosunku do obozu Omarska
Było to niezgodne z art. 82 KG IV gdzie wskazuje się na grupowanie w granicach
możliwości internowanych stosownie do narodowości, języka i obyczajów. Zgodnie
też art. 84 IV KG internowani powinni mieć oddzielne pomieszczenia i oddzielną
administrację od jeńców wojennych i osób pozbawionych wolności z jakiegokolwiek
powodu.
58
Ten element był wskazany w sprawie Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Case No.
ICTR - 96-4-T, 01.06.2001 par.507 i n., a także w sprawie Prosecutor v. Clement
Kayishema and Obed Rinzanda, Case No. ICTR-95-1-A, 01.06.2001.par. 117.
59
Por. A. Combs, Guilty Pleas in International Criminal Law. Constructing
a restorative approach, Stanford 2007, s. 161-162.
60
UN Commisssion, S/1994/674, par. 168-173. Generalnie jednak materiał dowodowy w sprawach przed MTKJ pozwala stwierdzić, że co do zasady we wszystkich obozach przetrzymywano ludzi w nieludzkich warunkach Przykładowo obozy
Heliodrom, Vojno, Zvornik. Luka, Por. Prosecutor v. Jadranko Prlic et. al. Case
No. IT-04-74, Prosecutor v. Krnolejac, Trial Chamber, par.350-351.
61
Uznany winnym okrutnego traktowania, maj 1997, Trial Chamber IT -94-1-T.
Dodatkowo skazany za ciężkie naruszenia Konwencji Genewskich.
62
Por. UN Commission, S/1994/674, par. 175.
63
Por. UN, Commission, S/199/674, par. 230.
57
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padały stwierdzenia, że nie można go nazwać inaczej jak obozem
śmierci64. Niewątpliwie dochodziło w nim do masowych egzekucji, ale
podobne akty miały miejsce wobec uwięzionych w innych obozach65.
W przypadku obozów dla kobiet, starców i dzieci można odnotować
nieco złagodzony rygor; egzekucje były w porównaniu do męskich
obozów rzadsze, gdzie od połowy 1992 roku były na porządku dziennym. Niestety, obozy dla tych grup cechowało z kolei rozpowszechnienie zgwałceń i tortur66. W tym zakresie osobnym zagadnieniem
jest funkcjonowanie obozu jako miejsca i środka popełnienia zbrodni
niewolnictwa seksualnego67.
Sposób funkcjonowania obozów w związku z odpowiedzialnością
państwa był przedmiotem postępowania przed Międzynarodowym
Trybunałem Sprawiedliwości na gruncie Konwencji dot. ludobójstwa68.
Jak stwierdził Trybunał odpowiedzialność państwa nie musi być połączona ze skazaniem indywidualnych osób za popełnienie czynów
ludobójczych69. Wyjaśnił również, że aczkolwiek Konwencja dotycząca ludobójstwa nie nakłada na państwo obowiązku powstrzymania
się od ludobójstwa, to jednak jeśli ustanawia się w niej obowiązek
zapobiegania ludobójstwu (nie zaś na jednostki), to państwo jest
objęte zakazem jego popełnienia70. Na podstawie przedstawionych
mu dowodów MTS stwierdził, że dochodziło do masowych zabójstw
w specyficznych obszarach, a także w obozach na terytorium Bośni i Hercegowiny, i że ofiary stanowiły w przeważającej większości
członków grupy chronionej i spełniają przesłanki art. II a Konwencji
Por. Raport Komisji Ekspertów, Vol I, Annex V, s. 80, za orzeczenie MTS, par. 262.
Por. stan faktyczny w sprawie Stakic, gdzie opisywane są masowe egzekucje,
które były poprzedzone wywozem ofiar autobusami pod pretekstem wymiany czy
umieszczenia w innych obozach par. 208 i 210, a także par. 212; zob. także Brdjanin,
Trial Judgement, par. 441 oraz par. 448. Codzienne zabijanie przez trzy miesiące
w pokoju masakry nr 3 w obozi Keraterm – por. Skirica et al, par. 103.
66
Tu zwłaszcza należy się odwołać do sprawy “Celebici ”, a także Kunarac,Trial
Judgement, par. 52, oraz par. 61.
67
Zob. szerzej A. Szpak, Niewolnictwo seksualne w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc, Wykorzystanie człowieka w XX i XXI wieku,
red. B. Sitek i inni, Olsztyn 2012, s. 265-285.
68
Por. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide, (Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro), Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, ICJ Judgement 26.02. 2007.
69
Por. Application…, par. 166- 169, oraz par. 182.
70
Tamże.
64
65
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o ludobójstwie71. Jednocześnie jednak stwierdził, że nie może tu ustalić
elementu związanego z dolus specialis72. Jednym z argumentów był
między innymi brak takich stwierdzeń pod stronie MTKJ. A zatem
fakt, że trybunał jugosłowiański nikogo nie skazał za ludobójstwo,
w związku z funkcjonowaniem obozów posłużył za argument, że do
ludobójstwa nie dochodziło. W ocenie MTS wydarzenia w rozpatrywanej sprawie mogą być kwalifikowane jako zbrodnie przeciwko
ludzkości i zbrodnie wojenne, ale nie mieści się to w jurysdykcji tego
Trybunału73. Rzeczywiście w orzecznictwie MTKJ w sprawach, gdzie
padał zarzut ludobójstwa w kontekście obozowym, ostateczne wyroki
obejmowały skazanie za zbrodnie art. 3 i 5 Statutu MTKJ naruszeniami praw i zwyczajów wojennych i zbrodniami przeciwko ludzkości74.

3.1. Problem skali, liczby ofiar, poziomu represji
Jednym z elementów analizy MTKJ, który w kontekście obozowym
ma szczególne znaczenie, jest problem liczby ofiar i skali represji.
W sprawie Dusko Skiricy kryterium zniszczenia znacznej lub istotnej części grupy, zostało skonstruowane w oparciu o porównanie
procenta ludzi przetrzymywanych w obozie Keraterm w stosunku
do całej społeczności okręgu Prijedor. MTKJ ustalił, że liczba ta
wahała się pomiędzy 2,0 a 2,8 procenta mieszkańców Prijedoru i na
tej podstawie MTKJ nie uznał, iż doszło do zbrodni ludobójstwa75.
Wydaje się jednak, że w tym wypadku należało uwzględnić fakt, iż
obóz Keraterm nie był jedynym w okręgu, zatem stanowił element
szerszego mechanizmu działalności Bośniackich Serbów. Nawet
jednak gdyby to był jedyny obóz na tym obszarze, takie kryterium wydaje się bardzo wąskie. W świetle tego rozumowania zabójstwo kilku
tysięcy osób, popełnione w małym filialnym obozie koncentracyjnym
Tamże, par. 276.
Tamże, par. 187, a także par. 206. W doktrynie podnosi się krytycznie, że MTS
nie odniósł się pozytywnie do wniosku Bośni i Hercegowiny o udostępnienie niepublikowanych protokołów z posiedzeń Najwyższej Rady Obrony, które mogłyby
w sposób najbardziej adekwatny wskazywać jakie były zamiary i polityka Serbii
w Bośni w latach 1992-95.
73
Por. Application…, par. 277.
74
Por. Prosecutor v. Mico Stanisic and Stojan Zupljanin, Case No IT-08-91-T,
Trial Judgement, 27.03.2013, par. 692. Omówienie spraw Dusko Skiricy i Gorana
Jelisicia, zob. K. Wierczyńska, dz. cyt., s. 65-73.
75
Por. Skirica, par. 72.
71
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w okupowanej Polsce nie wystarczałoby do uznania, że osiągnęło
„poziom” ludobójstwa, bo objęło stosunkowo niewielki procent ludności polskiej. Z tego punktu widzenia wątpliwy byłby też ewidentnie
ludobójczy wymiar masakry dokonanej na palestyńskich uchodźców
w obozach Sabra and Shatila w 1982. Istotne jest, że Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych76 i Komisja Praw Człowieka77 uznały
tę zbrodnię za ludobójstwo pomimo, że ofiarą regularnego mordu
w tych obozach padło kilka tysięcy osób, co stanowi niewielką liczbę
w stosunku do kilkumilionowej populacji Palestyńczyków. Trzeba
jednak zaznaczyć, iż pomimo zastosowania kryterium liczbowego
MTKJ dopuszcza możliwość ograniczonego geograficznie wymiaru
ludobójstwa, które może być ograniczone do jednego obozu, jak to
miało miejsce w sprawie Jelisic.
Z kolei podobna proporcja pomiędzy liczbą zabitych w masakrze
Srebrenicy a ogólną liczbą Bośniackich Muzułmanów żyjących w Bośni
i Hercegowinie nie stanowiła przeszkody do uznania, że oskarżony
Krstić jest winnym zbrodni ludobójstwa. Aczkolwiek MTKJ w tym
wypadku oparł się nie tylko na aspekcie liczbowym, lecz jakościowym,
biorąc pod uwagę szczególną rolę mężczyzn w społeczności muzułmańskiej i potraktował tę grupę jako istotną w sensie jakościowym78.
Podejście liczbowe i jakościowe Trybunału było przedmiotem krytyki
w wypowiedziach doktrynalnych i zostało także częściowo odrzucone
w sprawie Karadżicia. Akty ludobójstwa kwalifikowane w tej sprawie
jako actus reus (art. 4 (2) Statutu MTKJ) obejmowały przynajmniej
zabójstwa, powodowanie ciężkich uszkodzeń działa i rozstroju zdrowia
psychicznego, rozmyślne tworzenie warunków, w których warunki
życia osób uwięzionych były obliczone na ich fizyczne wyniszczenie
79
. Czyny te zostały objęte zarzutem 1 postawionym w związku z naruszeniem art. 4 (3) a, art. 7 (1), oraz art. 7 (3) Statutu MTKJ, a zatem
Karadzić miał być odpowiedzialny jako przełożony i za popełnienie
wraz z innymi, planowanie, instigated, ordered, and/ or aide and
abettet genocide80.
Rezolucja z 16.12.1982, UN Doc. RES 37/123.
The Right of Peoples Self- Determination and its application to peoples under colonial or alien domination of foreign occupation, Commision on Human
Rights, Resolution 1983/3, 15 February 1983, UN ECOSOCOR, Supp. 3, s. 118. UN/
Doc./E/1983/13, E.CN.4/1983/60 1983.
78
Por. także komentarz K. Wierczyńskiej, dz. cyt., s. 76-77.
79
Por. Indictment, par. 40.
80
Por. Tamże, par. 36-40.
76
77
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Na etapie postępowania przed Izbą Orzekającą Radovan Karadźić
został uniewinniony w tym zakresie, ponieważ w jej ocenie nie było
dowodów (no evidence even taken at its highest), które pozwoliłyby
przyjąć, że dopuszczalne jest skazanie go za tę zbrodnię81. Generalnie
zarówno w odniesieniu do zarzutu dot. ciężkich uszkodzeń ciała, jak
i warunków obliczonych na destrukcję Izba Orzekająca stwierdziła,
że nie osiągnęły one „poziomu” ludobójczego. Jest to konkluzja co
najmniej niejasna. Najpierw bowiem skład orzekający stwierdził,
że ustalenie czy są dowody na poparcie skazania za ludobójstwo nie
obejmuje a numeric assessment of the number of people kiled and
does not have a numerical threshold82. Z drugiej strony odwołano
się następnie do kryterium „poziomu”, które w sposób naturalny łączy się z odniesieniami do procentów i liczb83. Ponadto, jak słusznie
zauważyła prokuratura w apelacji, trudno ustalić na jakich kryteriach
opierał się miernik „poziomu” uszkodzeń ciała i rozstroju psychicznego ofiar w obozach. W zarzutach odnoszących się do oceny destrukcyjnego charakteru warunków obozowych prokurator stwierdził, że
izba orzekająca zostawiła pole do spekulacji czy chodziło o aspekt
liczbowy, czy może o coś innego. Prokurator podkreślał, że zarówno
element ilościowy, jak i jakościowy nie jest przewidziany w statutu,
ani w tekście konwencji o ludobójstwie, ani w orzecznictwie, a izba nie
wyjaśniła jakie były przesłanki, które doprowadziły ją do powyższych
konkluzji. Z toku rozumowania izby orzekającej można wywnioskować, że podstawowym kryterium ustalania „poziomu” nie były same
okrucieństwa w obozie, lecz stopień ich oddziaływania na całą grupę
Bośniackich Muzułmanów i Bośniackich Chorwatów zamieszkałych na
danym obszarze. Prokurator w związku z tym zarzucił izbie, że popełniła ona błąd co do prawa, przyjmując „group impact” jako element
actus reus zbrodni polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia psychicznego84 . Ponadto Prokurator wnosił o uznanie błędu
co do faktu, polegającego na braku ustalenia, że doszło do ciężkich
uszkodzeń ciała oraz rozstroju psychicznego Bośniackich Muzułmanów
i Bośniackich Chorwatów85.

81
82
83
84
85

Por. Karadzić, Trial Judgement, 28.06.2012, s. 28628-28728
Por. Tamże, s. 28765.
Por. Tamże, s. 28766.
Por. Appeal Judgement, par. 28.
Por. Tamże, par. 31.
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Wydaje się, że na rozumowaniu Izby Orzekającej kładła się cieniem nieprawdopodobna skala represji i zagłady w III Rzeszy. Wobec
bezmiaru zbrodni nazistowskich, wszystkie pozostałe wydają się nie
osiągać „poziomu” ludobójstwa, a Radovan Karadźić pozornie logicznie wywodzi, że liczba tysięcy ludzi uwięzionych w obozach okręgu
Prijedor nijak się ma do milionowych ofiar holocaustu czy ludobójstwa w Rwandzie86. W gruncie rzeczy dokonywanie takich porównań
nie uwzględnia wszystkich elementów zjawiska, takich jak zasięg
terytorialny władzy winnej represji i czasokres jej sprawowania, a co
za tym idzie realnych możliwości dokonania zbrodni. W przypadku
obozów w byłej Jugosławii kwalifikacji prawnej podlega okres mniej
więcej trzyletni, natomiast III Rzesza funkcjonowała w latach 193345 a zakres jej oddziaływania, zwłaszcza w czasie II wojny światowej,
obejmował znaczącą część kontynentu europejskiego.
Izba Apelacyjna nie odniosła się do tego problemu i przyjęła po prostu odmienną ocenę ustaleń dowodów przedstawionych izby orzekającej. Dotyczyło to warunków pozbawienia wolności, a w tym okrutnego
i nieludzkiego traktowania, tortur, przemocy fizycznej i psychicznej,
zgwałceń, przemocy seksualnej, nieludzkich warunków życia, pracy
przymusowej, braku zapewnienia odpowiednich warunków zakwaterowania, jedzenia, wody, opieki medycznej i warunków higienicznych87.
Jednocześnie też Izba Apelacyjna nie miała wątpliwości, że dowody
wskazują na kopanie, bicie za pomocą rozmaitych przedmiotów, często
do nieprzytomności przez wiele dni, przez dłuższy okres czasu wiele
razy w ciągu dnia, spuszczanie ze schodów skutkowało poważnymi
uszkodzeniami ciała. Na tym tle Izba Apelacyjna stwierdziła, że uniewinnienie zgodnie z regułą 98 bis może nastąpić, jeśli nie ma dowodów
przemawiających za skazaniem. W tym wypadku zaś istniały dowody
wskazujące, że Bośniaccy Muzułmanie i Bośniaccy Chorwaci cierpieli
poważnie, i doznawali ciężkich uszkodzeń ciała. Co prawda, zdaniem
Izby, popełnienie pojedynczych indywidualnych aktów automatycznie
nie wskazuje, że wystąpił actus reus ludobójstwa, ale w jej ocenie nie
było rozsądne w świetle istniejących dowodów, żeby przyjąć, iż w tym
wypadku były one niewystarczające. Na tej podstawie Izba Apelacyjna
uznała, że Izba Orzekająca popełniła błąd co do faktu, który spowodował pomyłkę sądową.
86
87

Por. stanowisko oskarżonego Karadzic przed izbą apelacyjną, par.91.
Por. Karadzic, Trial Judgement, s. 28767.
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Następnie odnośnie warunków życia obliczonych na destrukcję
całości lub części grupy Izba Orzekająca przyjęła, że musi istnieć
obiektywne prawdopodobieństwo, że te warunki życia doprowadzą
do destrukcji grupy lub jej części88. Ponadto w ocenie Izby natura tych
warunków życia, czasokres w jakim członkowie grupy są mu poddani,
a także cechy charakterystyczne danej grupy. Jednocześnie wskazała, że nie jest wymagane, by rzeczywiście do tej destrukcji doszło89.
Uznała jednak, podobnie jak w przypadku uszkodzeń ciała, że warunki
te nie osiągnęły „poziomu” pozwalającego stwierdzić, że Bośniaccy
Muzułmanów i Bośniaccy Chorwaci żyli w warunkach obliczonych na
ich fizyczne zniszczenie, zatem nie spełniają tym samym przesłanek
art. 4 (2) c Statutu MTKJ. Prokurator zarzucił na tym tle Izbie, iż nie
przedstawiła uzasadnienia, która doprowadziła ją do konkluzji, że
warunki życia w miejscach detencji nie spełniały wymogów art. 4 (2)c
statutu MTKJ. W tym zakresie Izba Apelacyjna nie przychyliła się do
zdania prokuratora i stwierdziła, że nie jest przekonana, co do tego, że
nie wskazano sposobu oceny i rozumowania w tym zakresie. Ponadto
Izba Apelacyjna stwierdziła, iż Izba Orzekająca nie ma obowiązku
tłumaczyć każdego swojego kroku90.
Prokurator zwrócił też uwagę, że Izba Orzekająca w tej sprawie
w ogóle nie odniosła się do orzeczenia w sprawie Brdjanin, gdzie
zarzuty były oparte w większości o te same dowody, a tam ustalono
ponad wszelką wątpliwość, że miał miejsce actus reus zbrodni art. 4
(2) c Statutu91. Izba Apelacyjna nie uznała zasadności tego zarzutu,
stwierdzając, iż sąd zawsze orzeka w jednej indywidualnej sprawie.
Tym niemniej jej ocena dowodów była zbliżona do przyjętej w sprawie
Brdjanin i odmienna w stosunku do stanowiska Izby Orzekającej.
W obozach przetrzymywano ludzi w przepełnionych pomieszczeniach92. Nie było dostępu do opieki medycznej, w związku z czym
panoszyła się dyzenteria, a uwięzieni cierpieli z powodu nie leczonych
uszkodzeń ciała doznanych podczas bicia93. Brak wystarczającego
Por. Tamże.
Por. Tamże.
90
Por. Karadzic, Appeal Judgement, par. 45.
91
Brdjanin, Trial Judgement, par. 907-962.
92
Tak np. 570 wieźniów w jednym pomieszczeniu w obozie Keraterm, z kolei
w KP DOM w Foca 18 uwięzionych było przetrzymywanych w celi służącej jako cela
izolacyjna; w obozie Omarska 200 osób było przetrzymywanych na 40 metrach
kwadratowych. Por. Izba apelacyjna, par. 48.
93
Cytowany przez Izbą apelacyjną świadek AF 854-856.
88
89
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wyżywienia prowadził do wycieńczenia i drastycznego spadku wagi;
jednocześnie rozpowszechnione były rozmaite choroby wywołane
utrudnionym dostępem lub pozbawieniem wody, brakiem należycie
wyposażonych sanitariatów i łazienek. W ocenie Izby Apelacyjnej te
wszystkie dowody pozwalają stwierdzić, że uwięzieni byli poddani
warunkom obliczonym na ich fizyczną destrukcję, a Izba Orzekająca
popełniła błąd co do faktu94. Podsumowując tę część rozważań należy
przyjąć, iż Izba Apelacyjna co prawda nie wprost, ale jednak odrzuciła
ocenę prawną ludobójczego actus reus przez pryzmat „poziomu”, jaki
powinny osiągnąć czyny objęte zarzutem.
Wydaje się, że w tym przypadku istotne jest, że mają to być zgodnie
z brzmieniem statutu warunki „rozmyślnie (deliberatly) stworzone”.
Oznacza to, iż niezwykle wysoka śmiertelność w obozie jest w tym
wypadku wynikiem planowych działań i zamierzeń, a nie skutkiem
ubocznym splotu rozmaitych okoliczności. Czym innym jest ustalenie
z góry absolutnie głodowych racji żywieniowych, a czym innym są ograniczone możliwości zaopatrzeniowe, wynikające na przykład z konfliktu
zbrojnego. W innych kategoriach ocenia się śmiertelność wynikającą
z wysyłania ludzi do morderczej i niebezpiecznej pracy, a w innych
wybuch epidemii, której - pomimo czynionych wysiłków - nie można
opanować. W przypadku obozów okręgu Prijedor o rozmyślności stworzenia warunków obliczonych na zniszczenie grupy może świadczyć
kompleksowość deprywacji. Okoliczności, które Izba Apelacyjna uznała
za dowiedzione wskazują, że właściwie nie było sfery życia w obozie,
która nie wiązałaby się z cierpieniem, narażeniem życia i zdrowia
osób uwięzionych. Wydaje się, że nawet jeśli część z tych okoliczności
nie była przez Bośniackich Serbów z góry zaplanowana, to jednak nie
zrobili nic, aby poprawić położenie osób uwięzionych i czynili to z rozmysłem. Istotą rozważanego przestępstwa jest uczynienie z warunków
uwięzienia mechanizmu zniszczenia grupy, a zatem musi być to wyższy
niż w przypadku zabójstw czy uszkodzeń ciała, stopień zorganizowania
represji, który oczywiście te czyny najczęściej także obejmuje95.
Quigley96 przywołuje w tym zakresie komentarz Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, który stwierdził, że jeśli śmiertelPor. Karadzic, Appeal Judgement, par. 49.
Por. W. Schabas, Genocide in International Criminal Law. The Crime of Crimes,
Second Edition Cambridge University Press, 2011, s. 291.
96
J. Quigley, The Genocide Convention. International Law Analysis, Ashgate
2010, s. 91.
94
95
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ność grupy chronionej w obozie oscyluje w okolicach 30-40 procent
rocznie, to można mówić o niekwestionowanym zamiarze popełnienia
ludobójstwa. Słusznie jednak dostrzegł, że istnieją pewne kategorie
graniczne, kiedy tragiczne statystyki wynikają z braku uwagi i zaniedbań i wtedy pomimo ogromu strat trudno mówić o ludobójczym
zamiarze97. W skrajnie trudnych warunkach klimatycznych, a więc
na pustyni lub w arktycznym mrozie, pozbawienie danego obozu
należytego zaopatrzenia w wodę, żywność, odzież i lekarstwa nawet
przez stosunkowo krótki okres skutkuje niezwykle wysokimi wskaźnikami śmiertelności. Wydaje się, że w tym wypadku ocena musi być
dokonywana w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Tytułem przykładu
w ZSRR w 1933 roku śmiertelność w łagrach wynosiła ogółem około
15,3 procent, w niektórych obozach sięgając 33 procent (Wiszłag).
W tym szczególnym roku w łagrach panował głód wywołany tragiczną sytuacją aprowizacyjną w całym kraju i brakiem uwzględnienia
w planach zaopatrzenia prawie 20 procentowego przyrostu odsetka
osadzonych98. Oczywiście imperium GUŁagu jest zjawiskiem bardzo
złożonym, generalnie jednak władzy radzieckiej w tym konkretnym
momencie nie zależało na uśmierceniu więźniów, lecz na wzroście
mocy produkcyjnej obozów, co ze względu na opresyjność warunków
obozowych osiągano z wielkim trudem. Z drugiej strony przykładem
rozmyślnie zaplanowanej zbrodni eksterminacji przez powolną śmierć
są obozy znane z ludobójstwa dokonanego wobec Ormian; właściwie
słowo obóz nie jest tu do końca adekwatne, ponieważ były to wyodrębnione fragmenty pustyni bez żadnej infrastruktury mieszkalnej
i jakiejkolwiek aprowizacji, gdzie skumulowano około 30 tysięcy ludzi,
którzy zdołali przetrwać tzw. marsze śmierci99.

3.2. Problem zamiaru w relacji do planu i polityki
Zatem kluczowy dla ustalenia czy doszło do ludobójstwa nie jest
„poziom”, czy skala represji, lecz ich planowy i zamierzony charakter. W tym sensie wskazana art. 4 ust. 3 c rozmyślność stworzenia
wyniszczających warunków życia grupy zbiega się z dolus specialis
lub specific intent i jednocześnie wydaje się zbędna ze względu na
UN ECOSOCOR, 2nd Session, draft Convention on the Crime of Genocide, s. 25,
Report of the Secretary General, 26 June 1947, UN.Doc. E/447 1947.
98
Por. s. Ciesielski, dz. cyt., s. 125-131.
99
Por. Ch. J. Walker, Armenia: The Survival of Nation, 1990, s. 223, 229.
97
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fakt, iż pozostałe czyny ludobójcze muszą mieć charakter rozmyślny
100
. Jest to zbieg częściowy, ponieważ odpowiedzialni za opresyjne
warunki życia w obozie niekoniecznie muszą mieć zamiar zniszczenia
całości lub części grupy, który stanowi drugi, obok actus reus, element
zbrodni101. Popełnione czyny muszą mieć za cel ataku daną grupę,
a także ich celem musi być jej zniszczenie102. W orzeczeniu w sprawie
Brdjanin – Trybunał podzielił opinię wyrażoną w sprawie Sikirica,
że ostateczną ofiarą jest grupa, chociaż do popełnienia zbrodni ludobójstwa jest potrzebne zniszczenie jej poszczególnych członków103.
Nawet jeśli początkowo nie jest to celem, może się stać celem104. Chodzi
o zniszczenie fizyczne lub biologiczne. Natomiast nie jest niezbędne
istnienie zamiaru zniszczenia całości populacji, czy to na szczeblu
krajowym czy międzynarodowym. Zamiar ten może być ograniczony
do wyodrębnionego geograficznie obszaru, który niekoniecznie musi
obejmować całe państwo105
Analiza zamiaru ludobójstwa nie ogranicza się jedynie do fizycznych
i bezpośrednich sprawców określonych czynów, ale także do tych,
którzy wydawali rozkazy, co ma szczególne znaczenie w przypadku
zorganizowanych struktur obozowych106. Sposób ich funkcjonowania
jest odzwierciedleniem określonej polityki i planu, które aczkolwiek
zarówno w konwencji o ludobójstwie107, jak i w statutach międzynarodowych trybunałów karnych nie są przesłankami definiującymi
zbrodnię ludobójstwa, to jednak ich istnienie jest traktowane jako
element dowodzący istnienia zamiaru ludobójczego. W sprawie Kayishema Trybunał Rwandyjski stwierdził, iż pomimo, że specyficzny
plan zniszczenia nie konstytuuje zbrodni ludobójstwa to jednak wydaje się, że trudno dokonać tej zbrodni bez planu, albo organizacji108.
Oznacza to, że badanie zabójstw i tortur w obozie obejmuje pytanie,
czy wynikały one z wydanych instrukcji, czy stanowiły odosobnione
Por. W. Shabas, Genocide…, s. 291.
Por. Stakic, 31.07.2003, par. 520
102
Por. Prosecutor v. Krstic, Trial Judgement 02.08.2001, par. 550.
103
Por. Brdjanin, par. 698
104
Por. Krstic, par. 572.
105
Por. Jelisic, Case no. IT-95-10-T, par. 83 (Dec. 14, 1999); Skirica, Judgment on
Defence Motions to Acquit, 03.09.2001, par. 68 .
106
Por. analiza w sprawie Karadzic, Appeal Judgement, par. 82, a także Karadzic,
Trial Judgement, s. 28768.
107
UN. Doc. E/AC.25/S.R 4, 3-6 (1948).
108
Por. Kayishema, par. 94.
100
101
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akty samowoli strażników; następnie zaś czy w konsekwencji były to
tylko tolerowane nadużycia, czy też systemowy sposób obchodzenia
się z uwięzionymi. Sprawą, w której jak się wydaje najszerzej poddano
analizie ten problem było orzeczenie dotyczące Gorana Jelisicia, który
był oskarżony o morderstwo wielu osób w obozach koncentracyjnych
w regionie Brcko w północno zachodniej BiH109. Działalność Jelisicia,
jako funkcjonariusza obozu Luka sprowadzała się do regularnego
i systematycznego zabijania zarówno Bośniackich Muzułmanów, jak
i Chorwatów, przy czym egzekucje głównie objęły liderów lokalnej
społeczności. Jak stwierdziła Izba Orzekająca w tej sprawie, zbrodnia
ludobójstwa jest wtedy popełniona, kiedy dany akt – czyn jest popełniony z powodu przynależności ofiary do określonej grupy, a także, że
musi to być element szerszego planu110. Ludobójstwo dotyka najczęściej
wszystkich członków grupy i obejmuje bez rozróżnienia kobiety, dzieci,
starców czy mężczyzn. Z drugiej strony jednak pewną przesłanką wskazującą na istnienie zamiaru ludobójczego jest selekcjonowanie tych
osób, które mają szczególne znaczenie dla danej grupy np. mężczyzn,
ze względów kulturowych w Srebrenicy, czy np. elit intelektualnych
lub biznesowych. Jeśli chodzi o przynależność do określonej grupy,
ważniejszy jest element przynależności niż indywidualna tożsamość
poszczególnej osoby. W tym sensie zbrodnia ludobójstwa pozostaje
w ścisłym związku ze zbrodnią prześladowania111.
W przypadku Jelisicia Izba Orzekająca nie dopatrzyła się elementu planu ludobójczego, ani na poziomie ogólnym, ani lokalnym112.
Znaczna część wywodów Izby jest poświęcona problemowi ewentualnej możliwości dokonania tej zbrodni tylko przez samego Jelisicia113,
zwłaszcza, że po opuszczeniu przez niego obozu zabójstwa ustały.
Prokurator dystansował się od stwierdzenia, że plan jest elementem
zbrodni ludobójstwa, twierdząc, że to jest część dowodu, że doszło do
ludobójstwa, a nie element tej zbrodni114. Izba Apelacyjna podtrzymała jednak uniewinniający w tym zakresie wyrok Izby Orzekającej
i stwierdziła: the existence plan or policy is not a legal ingredient of the
crime. However in the context of proving specific intent, the existence
Jelisic, por. przypis 5.
Por. Jelisic, par. 66.
111
Potwierdza to orzecznictwo w sprawie Eichmana, oraz Kayishema Trybunału
Rwandyjskiego.
112
Por. Jelisic, Trial Judgement, par. 98.
113
Por. Tamże, par. 99.
114
Por. Jelisic, Prosecution’s Appeal Brief (Redacted Version), 14 July 2000, par. 64.
109
110
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of a plan or policy may become an important factor in most cases115.
Generalnie nie ma wątpliwości, że jest to słuszne rozumowanie, natomiast powstaje pytanie, czy rzeczywiście taki czynnik trzeba było brać
pod uwagę w sytuacji, gdy właściwie oskarżony nie zaprzeczał, że chciał
wyniszczyć ludność nieserbską. W. Schabas zauważył, iż jest jednak
rzeczą konieczną odróżnianie odosobnionych działań zaburzonych jednostek, które chcą naśladować Adolfa Hitlera od planowej działalności
całych struktur władzy. Jest to szczególnie czytelne, jeśli spojrzymy na
pierwotnie zarysowaną koncepcję ludobójstwa w wydaniu Lemkina.
Jednocześnie też orzekanie o ludobójczym charakterze działań takich
zbrodniarzy jak Jelisić może skutkować przeniesieniem pojedynczego
wyroku na ocenę prawną całokształtu działań Bośniackich Serbów
w Bośni i Hercegowinie116. Poniekąd potwierdzeniem słuszności spostrzeżeń cytowanego autora jest późniejsze stwierdzenie MTS, że nie
było specific intent ludobójstwa po stronie państwa, ponieważ nie było
wyroków skazujących ze strony MTKJ.
Jednocześnie jednak powstaje pytanie, czy jeżeli istniał plan popełnienia zbrodni ludobójstwa, to czy zakres wiedzy o tym planie będzie
miał znaczenie, skoro poziom znajomości szczegółów, będzie się mocno
różnił w zależności od tego kim jest oskarżony, jakie miejsce zajmuje
w hierarchii służbowej czy strukturach państwa. W materiałach Komisji Prawa Międzynarodowego wskazuje się, że najważniejsza jest
wiedza o celu, czy też efekcie końcowym, czyli krótko pisząc o zniszczeniu ludności117.
W sprawie Karadzicia Izba Apelacyjna odnosząc się do analizy zamiaru, stwierdziła, że powinna rozważyć, czy wszystkie dowody razem
wzięte wskazują na istnienie specific intent118 . Nawiązała w tym zakresie do wywodów Izby Orzekającej, która stwierdziła, że w sytuacji braku
dowodów bezpośrednich, zamiar ludobójczy może być wywiedziony
z innych czynników, takich jak generalny kontekst, środki dostępne
sprawcy, warunki, popełnianie innych aktów karalnych skierowanych
Por. Jelisic, Appeal Judgement, par. 48,
Por. W. Schabas, Was Genocide Committed in Bosnia and Hercegovina?
First judgements of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia,
„Fordham International Law Journal” 2001, vol. 25, issue 1, s. 35-36.
117
Por. Draft Code of Crimes against Peace and Security of Mankind, Report o  nternational Law Commission on the Work of its Forty Eight Session, 6 May - 26 July,
1996, U.N. GAOR, 51 st sess., U.N. Doc.A/51/10, art. 17 Commentary 10 (1996).
118
Por. Karadzic, Appeal Judgement, par. 56. Także Stakic, Appeal Judgement,
par. 55.
115

116
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systematycznie przeciwko tej samej grupie, liczbowa skala popełnianych okrucieństw, powtarzanie się niszczących i dyskryminacyjnych
aktów, wykluczający język skierowany przeciwko chronionej grupie,
a także istnienie planu lub polityki zmierzającej do popełnienia tych
przestępstw119. Zdaniem Izby Orzekającej wymienione elementy
zaistniały, ale nie były one natury i skali, która osiągnęłaby poziom
pozwalający wnioskować, że zostały popełnione z zamiarem ludobójczym120. Właściwie Izba Orzekająca nie przedstawiła szczegółów co do
pułapu, który przyjęła za wystarczający dla osiągnięcia „skali” zbrodni
ludobójstwa. Tym niemniej wydaje się, że kluczowe nie jest to, czy rzeczywiście dochodzi do masowych zbrodni skutkujących wyniszczeniem
grupy, ale to, że na tym polega zamiar sprawcy. Sprawca chce i dąży do
zniszczenia określonej populacji chronionej, ale w jakim stopniu mu
się to uda jest kwestią konkretnych okoliczności. Z drugiej strony nie
ma wątpliwości, że niestety im większa liczba ofiar, tym wyraźniejszy
i bardziej jednoznaczny dowód na istnienie zamiaru wyniszczenia121.
W konkluzji Izba Orzekająca przyjęła: there is no evidence upon
which, if accepted a reasonable trier of fact coul find thet the acts of
killing, serious bolidy or mental harm, and conditions of life intlicted
on the Bosnian Muslims and/or Bosnian Croats were pepetrated
with the dolus specialis required for genocide122. Jest to ocena trudna
do przyjęcia, skoro w przemówieniach i rozmowach z przywódcami
zawierały retoryczne ostrzeżenia, zniknięcia, eliminacji, anihilacji lub
zniknięcia Bośniackich Muzułmanów, kiedy wybuchnie wojna123. Izba
Apelacyjna skupiła się w szczególności na tym, iż były dowody na to,
że na spotkaniach w których Karadźić uczestniczył podjęto decyzję,
że jedną trzecią Muzułmanów należy zabić, jedna trzecia przejdzie
na prawosławie a jedna trzecia ostanie pozostawiona samej sobie,
i w ten sposób Muzułmanie znikną z Bośni124. Inne wypowiedzi zawarte w materiale dowodowym również wskazywały na posiadanie
zamiaru ludobójczego przez to, że Karadzić wskazywał jako swój cel:
Por. także Jelisic, Appeal Judgement, par. 47-48. Krstic, Appeal Judgement,
par. 34; Hategekimana Appeal Judgement, par. 133; Gacumbitsi Appeal Judgement,
paras 40-4l.
120
Por. Karadzic, Trial Judgement, s. 28768.
121
Por. W. Schabas, Was Genocide…, s. 40.
122
Por. Karadzic, Trial Judgement, s. 28769.
123
Por. Tamże, s. 28768-28769.
124
Por. Karadzic, Appeal Judgement, par. 97, Prosecution Exhibit 3405, par. 95,
a także appeal Brief, par. 65.
119
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pozbyć się wrogów z naszego domu czyli Chorwatów i Muzułmanów,
i żeby nie przebywać z nimi w jednym państwie, a gdyby rozpocznie
się wojna w Bośni Muzułmanie powinni zniknąć lub poddani anihilacji. Podobne stwierdzenia wygłaszał Ratko Mladić - „moją troską
jest sprawić, aby zniknęli całkowicie (vanish completely)125. Na tej
podstawie Izba Apelacyjna uznała, że Izba Orzekająca popełniła błąd
co do faktu stwierdzając, iż nie ma wystarczających dowodów zamiaru
ludobójczego126.

125
126

Por. Tamże, par. 98.
Por. Tamże, par. 101.
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Mateusz Piątkowski

SPRAWA GEN. ANTE GOTOVINY
I ZASADA 200 METRÓW W ŚWIETLE
IUS IN BELLO
GOTOVINA CASE AND THE 200 METERS
STANDARD IN THE VIEW OF THE
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
Summary
16th November 2012, International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia
ICTY issued an controversial judgment which had closed a sensitive matter of
Croatian military operation ‘Storm’ conducted under the command of general
Ante Gotovina during the summer of 1995 against Serbs in the Krajina. The
prosecutor of the ICTY accused Gotovina for participation in the Joint Criminal
Enterprise (JCE), directed against the Serbian minority in the eastern part of
Croatia. The general was accused of commanding the military operations, which
were deliberately indiscriminate, violating the principles and multiple provisions
of IHL. During conducting this military campaign, the so – called The Four
Town artillery bombardment had occur, when the Croatian land forces was
targeting the localities in the Krajina region as a one, military object, without
any distinction. The ICTY Trial Chamber on the 11th April 2011 found Gotovina
guilt and sentenced him to a 24 – year imprisonment. While examining the
circumstances of the Four Town shelling, the Tribunal had established a so called 200 meter standard or 200 meter rule, as a evidence of indiscriminate
targeting, later criticized by the scholar and overturned by the Appeal Chamber,
in the even more controversial judgment. The aim of this article is to review the
judgment and conclusion displayed in the Trial Chamber justification. Later,
the article turns to the aspect of accordance the 200 meter rule with the basic
principles of the IHL. In the conclusion author will examine the consequences
of the 200 meter standard as a way of judging the artillery bombardment as
a new yardstick for military manuals.
key words: Gotovina case, International Criminal Tribunal For Former
Yugoslavia, 200 meters standard
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15 kwietnia 2011 roku Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw
b. Jugosławii orzekł karę 24 lat pozbawienia wolności dla generała
Ante Gotoviny, jednego z dowódców „Operacji Burza”, która latem
1995 roku doprowadziła do wyparcia Serbów z terenów Krajiny
i zakończenia walk o niepodległość Chorwacji 1. Trybunał uznał
oskarżonego za winnego zbrodni wojennych polegających m.in. na
naruszeniu art. 3 pkt (b) Statutu MTKJ, czyli niszczeniu miast oraz
osiedli nie uzasadnionego koniecznością wojskową2. Izba Orzekająca
orzekła o naruszeniu praw i zwyczajów wojennych w odniesieniu do
bombardowania artyleryjskiego, wykonywanego w okresie od 4 do 5
sierpnia 1995 roku wobec czterech miast (Knin, Benkovac, Gracac oraz
Obrovac), skutkującym ich działaniem określonym przez Trybunał
jako „indiscriminate” oraz „unlawful”3. W trakcie swych rozważań sędziowie MTKJ zastanawiali się nad prawnymi skutkami wykorzystania
artylerii w warunkach konfliktu zbrojnego, toczącego się w warunkach
zurbanizowanych oraz problemem ograniczenia skutków oddziaływania tej broni do zakresu dozwolonego szkodzenia nieprzyjacielowi.
Przede wszystkim najpoważniejszą kwestią stała się odpowiedź na
pytanie o granicę legalnego działania i określenie momentu, w którym
bombardowanie artyleryjskie przestaje być ograniczone do obiektów
Case Information Sheet, „Operation Storm” (IT -06- 90) Gotovina et Markač, The
Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač www.icty.org/x/
cases/gotovina/cis/en/cis_gotovina_al_en.pdf. Gotovina był dowódcą Korpusu
w Splicie od października 1992 do 1996 roku.
2
“wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by
military necessity” Art. 3 pkt (b) Statutu MTKJ, Updated Statute of the International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia www.icty.org/x/file/Legal%20Library/
Statute/statute_sept09_en.pdf; Gotovina et al. (IT-06-90) “Operation Storm”
Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač, Trial Chamber
Jugdement 15 April 2011, par. 1764, s. 925 www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/
en/110415_judgement_vol2.pdf. Na elementy znamion naruszenia art. 3 Statutu
MTKJ składają się:” (i) the violation must constitute an infringement of a rule of
international humanitarian law; (ii) the rule must be customary in nature or, if it
belongs to treaty law, the required conditions must be met; (iii) the violation must
be “serious”, that is to say, it must constitute a breach of a rule protecting important
values, and the breach must involve grave consequences for the victim  and (iv) the
violation of the rule must entail, under customary or conventional law, the individual
criminal responsibility of the person breaching the rule.” Tadić (IT-94-1) “Prijedor”
Prosecutor v. Duko Tadic aka. Dule, Trial Chamber Opinion and Judgement 7 May
1997, par. 610.
3
Judgement Summary for Gotovina et al www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/
en/110415_summary.pdf
1
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wojskowych w rozumieniu art. 52, ust. 2 PD I, a nosi znamiona działania „bez rozróżnienia” („indiscriminate”)4. Trybunał odpowiedział na
tak postawiony problem poprzez stworzenie standardu „200 metrów”
jako kryterium warunkującego legalność ataków przy wykorzystaniu
artylerii. 16 listopada 2012 roku. Izba Odwoławcza MTKJ uniewinniła oskarżonych z postawionych zarzutów oraz odniosła się w swym
uzasadnieniu do wartości zasady „200 metrów” w sposób krytyczny5.
Celem tego artykułu jest spojrzenie na motywy orzeczenia Trybunału
w tej mierze oraz ocena stanowiska MTKJ w świetle obowiązujących
norm ius in bello. Autor pragnie również poświęcić część swej uwagi na
podobieństwa związane z prowadzeniem bombardowań artyleryjskich
oraz operacji powietrznych w obszarach zurbanizowanych i dokonać
analizy przyjętych rozwiązań prawnych regulujących te kwestię.
Tworząc podstawę prawną zarzutu naruszenia art. 3 pkt (b) Statutu MTKJ Izba Orzekająca odniosła się wprost do orzeczenia Izby
Apelacyjnej w sprawie Kordic i Cerkez, dokonując wykładni znamion
zbrodni wojennej niszczenia mienia nie uzasadnionego zbrodnią
wojenną w postaci: 1) czynu powodującego zniszczenie własności na
znaczną skalę, 2) destrukcję nie uzasadnioną przesłanką konieczności
wojskowej, 3) czyn popełniony z zamiarem, lub w warunkach lekceważącego stosunku do możliwości zniszczenia mienia6. Kryterium
obiektów o wartości wojskowej zostało ustalone w oparciu o treść art.
52 PD I, jako celu, którego zniszczenie nie przyniesie stronie walczącej
korzyści wojskowej. Zbrodnia wojenna niszczenia mienia jest uznana
przez prawo międzynarodowe już od 1907 roku, zgodnie z dyspozycją
art. 23 pkt g IV Konwencji haskiej7. W oparciu o te ustalenia, Trybunał
zbadał przypadki bombardowania artyleryjskiego, dokonanego przez
Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik).
5
“Operation Storm” (IT -06- 90) Gotovina et Markač, Appeals Chamber Judgement, www.icty.org/x/cases/gotovina/acjug/en/121116_judgement.pdf
6
“Operation Storm”, Gotovina et al. (IT-06-90) Trial Chamber Judgement, par.
1765. W tym kontekście zwrot „reckless” można rozumieć jako słowo równoważne
względem „zamiaru ewentualnego” w znaczeniu art. 9 k.k. aczkolwiek patrz zastrzeżenia w: J. Izydorczyk, M. Królikowski, P. Wiliński: Podstawy prawa karnego
międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 173-174.
7
Kordić & Čerkez (IT-95-14/2) “Lašva Valley”, par. 76; zob. art. 23 (g) aneksu
do Konwencji Dotyczącej Praw i Zwyczajów Wojny Lądowej, Haga, 18.10.1907 r.
(Dz. U. z 1927, nr 21, poz. 161); także art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału
Wojskowego (Dz. U. z 1947 r. nr 63, poz. 367).
4
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chorwackie siły zbrojne (HV), dokonując tej analizy w oparciu o raporty i rozkazy wydane wojsku HV, określeniu lokacji upadków pocisków
oraz ustaleniu jakie cele były atakowane przez chorwackie jednostki8.
Następnie dokonał analizy technicznej, powołując biegłych mających
ocenić skuteczność, dokładności i warunki techniczne prowadzenia
ognia przez artylerie.
Atak na miejscowość Knin dokonany 4 i 5 sierpnia 1995 roku, został
wykonany w drodze rozkazu wydanego przez Gotovine i Rajcica (dowódce artylerii korpusu w Splicie), którzy nakazali „położenie ognia na
Knin”9. Zdaniem MTKJ zwrot ten w terminologii wojskowej oznacza
bombardowanie całego obszaru, czyli traktowanie miejscowości jako
jednego celu. Trybunał zauważył, że sam rozkaz nosi w sobie znamiona
naruszenia prawa i zwyczajów wojennych, bowiem atakowanie miast
bez selektywnego wyboru celów w nich położonych jest już działaniem
w swej istocie o charakterze „indiscrimante”, czyli naruszeniem przepisów PD I. Oskarżeni bronili się przed takim osądem, wskazując, że
zwrot „położyć ogień” dotyczył wyselekcjonowanych celów znajdujących się w mieście. Teoria to została potwierdzona przez koordynaty,
które zostały otrzymane przez baterie artylerii HV. Trybunał nie będąc
jednakże w stanie potwierdzić ich zgodności z zeznaniami świadków,
zdecydował się na określenie miejsc upadku pocisków, by stwierdzić,
czy w istocie ostrzał był kierowany przeciwko poszczególnym obiektom
wojskowym, czy też był kierowany bez koordynacji na obszar zabudowany całego miasta10. Izba Orzekająca ustaliła, że w tym okresie
w rejonie miasta Knin znajdowały się jednostki 7 Brygady Gwardii,
na której wyposażeniu znajdowały się wielolufowe zestawy rakietowe
(Multi Barrel Rocket Lancher)11. Z dowodów w postaci map sztabowych wynikało, zdaniem Trybunału, że artyleria HV określa swoje cele
Gotovina et al. (IT-06-90), par. 1892.
“Gotovina and Rajčić issued orders (P1125 and D970, respectively) for the HV
artillery to put the towns of Drvar, Knin, Benkovac, Obrovac, and Gračac under artillery fire” Gotovina et al. (IT-06-90), par. 1893. Marko Rajcic był dowódcą artylerii
korpusu w Spilcie, Tamże, par. 1985.
10
Gotovina et al. (IT-06-90), par. 1895.
11
W okresie wojny na Bałkanach stosowano modele produkcji jugosłowiańskiej
takie jak M-77 Ognaj czy M-63 Plamen znajdujące się na stanie Ludowej Armii
Jugosławii www.globalsecurity.org/military/world/serbia/army-equip.html. Większość tych zestawów była oparta na pojeździe radzieckiej produkcji BM-21 Grad,
który wszedł na wyposażenie armii państw Układu Warszawskiego w latach 60. XX
wieku. Poprzednikiem technologicznym w prostej linii systemu Grad, była słynna
„Katiusza” z okresu II wojny światowej.
8
9
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za pomocą okręgów, które zakreślały na mapie obszar ok. 300 metrów.
Zgodnie z opinią biegłego, ta metoda namierzania i korygowania
ognia, była mniej dokładna niż przyjmowana przez państwa NATO
metoda siatki topograficznej i mogła tym samym prowadzić do stanu
„poważnej niecelności” ognia artyleryjskiego12.
Trybunał nie był jednakże ostatecznie ustalić, czy w istocie mapa
służyła faktycznie do określenia celów w miejscowości Knin, czy jak
wskazywał Rajcic, była jedynie stosowana do celów obserwacyjnych.
Z braku innych dowodów Izba Orzekająca zdecydowała się na zbadanie miejsc upadku pocisków, będących wynikiem ostrzału w dniach
od 4-5 sierpnia 1995 roku. Trybunał odniósł się także do kwestii stosowania przerw w prowadzeniu ostrzału, badając kwestię zasadności
takiego działania pod kątem militarnym oraz ewentualnego wpływu
na morale ludności cywilnej. Ponownie z braku dowodów, Izba nie
była w stanie ustosunkować się do tej kwestii, natomiast co wydaje się
być istotne, sędziowie skonstatowali, że co prawda rakietowe zestawy
artyleryjskie posiadają mniejszą dokładność niż haubice i moździerze,
ale ich wykorzystanie 4 i 5 sierpnia 1995 r. nie nosi jednoznacznych
znamion działania „indiscriminate” (bez rozróżnienia)13. Jako ostateczne kryterium oceny bombardowania miejscowości Knin, przyjęte
zostało porównanie miejsc upadku pocisków z danymi naniesionymi
na mapy jednostek artyleryjskich i raportów z wyniku ostrzału. Izba
Orzekająca ustaliła, że miasto było bombardowane przy pomocy armat
kalibru 130 mm z odległości 25 – 27 km oraz zestawów rakietowych
BM – 21 Grad.
Biegły z zakresu balistyki, ustalił, że przy otwieraniu ognia z podobnego działa z odległości ok. 14 km, odchylenie od punktu celowania może wahać się w zależności od warunków od 18 do 60 metrów.
Izba zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż czynniki wpływające na
Państwa NATO stosują tzw. “grid system” określając położeniu celu w oparciu
o przygotowane mapy, z naniesionymi siatkami topograficznymi, pozwalające
w zależności od przyjętego systemu, na ostrzeliwanie z dokładnością do 100, 10 lub
1 metra. AAP – 6 Słownik Terminów i Definicji NATO, NATO Glossary of Terms and
Definitions gdziewojsko.files.wordpress.com/2011/05/slownik_terminow_i_definicji_nato.pdf
13
Gotovina et al., par. 1897; Zob. C.A Lackey, “So Much to Fear”: War Crimies
and the Devastation of Somalia, Human Rights Watch 2008, s. 58. Autor wskazuję,
że w okresie inwazji sił zbrojnych Etopii w 2007 roku, stolica Somalii, Magadiszu,
było wielokrotnie atakowane przy pomocy jednostek artyleryjskich dysponujących
środkami rakietowymi typu BM – 21 Grad, które Human Rights Watch zaklasyfikował jako jednoznaczne nielegalne i naruszające zasadę rozróżnialności.
12
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celność ostrzału artyleryjskiego, jak wilgotność, siła wiatru i gęstość
powietrzna, mogą zostać ustalone i skorygowane przed otwarciem
ognia artyleryjskiego. W przypadku zestawu BM – 21 Grad, jeden ze
świadków stwierdził, że rozrzut serii wystrzelonych rakiet, nie przekraczający 400 metrów, można uznać za akceptowalny. Pogląd ten, jak
i brak dostatecznych innych wskazań przekonał Trybunał do zajęcia
stanowiska, iż pociski spadające w okręgu 200 metrów od punktu
celowania, są wystrzelone z zamiarem trafienia w ten konkretny cel14.
Rozumując a contrario bombardowanie, którego efektem jest upadek
pocisków powyżej granicy 200 metrów od założonego miejsca trafienia
nie jest wykonywane z zamiarem trafienia w określony punkt, więc
nosi ze sobą znamiona działania sprzecznego z prawem konfliktów
zbrojnych. Tymczasem ustalenia faktyczne MTKJ wskazywały na fakt,
iż w dniach 4-5 sierpnia, chorwacka artyleria wystrzeliła blisko 900
pocisków, z których większość miała za cel legalne i prawidłowo rozpoznane obiekty wojskowe, takie jak kwatera główna wojsk serbskich,
baraki wojskowe, posterunki policji serbskiej oraz stacje kolejową –
wszystkie zostały uznane za cele wojskowe w rozumieniu art. 52 ust.
2 PD I (i dodatkowo mieściły się w promieniu 200 metrów od nich)15.
W odniesieniu do przyjętego standardu 200 metrów sędziowie Izby
zauważyli, że pewne pociski upadły w odległości większej niż wskazywane powyżej kryterium, m.in. zanotowano pozostałości po bombardowaniu w pobliżu budynku Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej
(upadłe w odległości 300 metrów od punktu celowania), obozu ONZ
oraz inne pociski, które trafiały punkty odległe od 450 do 700 metrów
od bezpośrednich punktów celowania, nakierowanych na punkty
wojskowe16. Zdaniem MTKJ około 50 pocisków artyleryjskich zostało
wystrzelonych bez uzasadnienia wojskowego, na cele nie znajdujące się
w kręgu 200 metrów od określonych na mapie obiektów o znaczeniu
militarnym17. Ponieważ odległość rozrzutu strzału wynoszące od 300
do 700 metrów zostały wykluczone przez biegłych jako dopuszczalny
błąd w celowaniu, sędziowie orzekli, że te 50 pocisków jest dowodem
Gotovina et al., par. 1899.
Tamże, par. 1900, par. 1901, par. 1902 „celami wojskowymi są tylko takie, które
z powodu swej natury, swego rozmieszczenia, swego przeznaczenia lub wykorzystania wnoszą istotny wkład do działalności wojskowej i których całkowite lub częściowe
zniszczenie, zajęcie lub zneutralizowanie daje określoną korzyść w danej sytuacji”
art. 52 ust. 2.
16
Tamże, par. 1903, par. 1904, par. 1905.
17
Tamże, par. 1906.
14
15
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bombardowania miasta nie uzasadnionego przesłanką koniecznością
wojskową18. Izba zwróciła uwagę na fakt, iż jednostki HV nie mogły
także celować w linie komunikacyjne miasta Knin, gdyż nie posiadały
one dostatecznych informacji na temat ruchów oddziałów serbskich19.
Chodziło tu przede wszystkim o otwieranie ognia „spontanicznego”
jako reakcji na przesunięcia jednostek wojskowych. Trybunał w ten
sposób odrzucił możliwą interpretację traktowania pocisków wystrzelonych powyżej reguły 200 metrów, jako celowanych w ruchome cele
wojskowe na terenie miasta uznając, że nie skala obecności oddziałów
serbskich nie pozwala na taką konkluzję20. Izba Orzekająca skonstatowała, że brak przekonujących dowodów na podwyższoną aktywność
wojskową i co za tym idzie, uznanie, że wojska HV atakowały cele
militarne w dobrej wierze i mogły przez to uzyskać określoną korzyść
wojskową21. Sędziowie MTKJ oceniający bombardowanie miejscowości Knin przyznali, że efekt zamierzonych ataków na obiekty cywilne,
w ogólnej skali blisko 900 pocisków wystrzelonych, był niewielki22.
Pomimo takiej uwagi, Izba Orzecznicza uznała, że w świetle opinii
biegłych z zakresu balistyki i artylerii, zeznań świadków i okoliczności
faktycznych w postaci naruszeń zasady 200 metrów, chorwackie siły
zbrojne traktowały miejscowość Knin jako jeden cel wojskowy i naruszyły w ten sposób zasadę zakazu ataków „bez rożróżnienia” określoną
w art. 51 ust. 4 i 5 PD I23. W konsekwencji, uznając tą operację jako
“Thus, the Trial Chamber finds that the HV deliberately fired the artillery projectiles targeting these areas in Knin.” Tamże, par. 1906.
19
Tamże, par. 1907.
20
“Moreover, the limited SVK and police presence in Knin indicates that there
would, in any event, have been few opportunistic targets in Knin on 4 and 5 August
1995.” Tamże, par. 1908.
21
“For the foregoing reasons, the Trial Chamber does not consider it a reasonable
interpretation of the evidence that the HV could havedetermined in good faith that
targeting these areas would have offered a definite military advantage.” Tamże, par.
1908.
22
“The Trial Chamber considers that the number of civilian objects or areas in Knin
deliberately fired at by the HV may appear limited in view of the total of at least 900
projectiles fired at the town on 4 and 5 August 1995.” Tamże, par. 1909.
23
“In light of the language of the artillery orders and considering that the HV did
not limit itself to shelling areas containing military targets, but also deliberately
targeted civilian areas, the Trial Chamber finds that the HV treated the town of
Knin itself as a target for artillery fire. The Trial Chamber finds beyond a reasonable
doubt that as a result the HV’s shelling of Knin on 4 and 5 August 1995 constituted
an indiscriminate attack on the town and thus an unlawful attack on civilians and
civilian objects in Knin.” Tamże, par. 1911.
18
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skierowaną przeciwko ludności pochodzenia serbskiego z powodów
politycznych, rasowych i religijnych, orzekł o wypełnieniu znamion
systematycznego i rozległego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej, wypełniając tym samym elementy zbrodni przeciwko
ludzkości.
MTKJ odniósł się także, do faktu zaistnienia sytuacji targeted killing podczas chorwackiego ostrzału miejsca przebywania prezydenta
Republiki Serbskiej Kraijny – Milana Martica24. 4 sierpnia 1995 roku
między godziną 730 a 800 haubice kalibru 130 mm wystrzeliły co najmniej około 12 pocisków w stronę domniemanego celu, znajdującego się
w obszarze zabudowanym o charakterze mieszkaniowym i cywilnym.
Zdaniem sędziów Izby Orzeczniczej atak ten przekraczał rozmiary
„oczekiwanej, konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej” wyrażonej w dyspozycji art. 57 ust. 2 pkt. a (III) PD I, gdyż naraził w stopniu
nieproporcjonalnym życie i mienie ludności cywilnej, która mogła
znajdować się w bezpośrednim obszarze oddziaływania odłamków
pocisków artyleryjskich25.
W przypadku bombardowania innych miast, Trybunał odnosił się
do standardu 200 metrów przyjętego przy określaniu skutków ataków
na Knin. W przypadku miejscowości Benkovac, Izba Orzecznicza ustaliła, że na miasto spadło około 150 pocisków, z których większość była
skierowana na legalne cele wojskowe26. Jednakże niektóre z pocisków
padały w odległościach od 250 do 700 metrów od punktów celowania,
brak obserwatorów artyleryjskich oraz znikoma aktywność wojskowa
sił serbskich, sprawiało, iż sędziowie wykluczyli możliwość ostrzału
tych celów w drodze doraźnych misji ogniowych przeciwko ruchom oddziałów SVK i policji27. Kierując się powyższymi ustaleniami, sędziowie
Izby stwierdzili, że podobnie jak w przypadku miasta Knin, Benkovac
było traktowane jako jeden cel28. W przypadku miejscowości Gracac
Martic został w 2007 roku skazany za liczne zbrodnie przeciwko nieserbskiej
ludności Kraijny oraz zbrodnie wojenne (np. w postaci ataku rakietowego na Zagrzeb
w maju 1995 roku) na 35 lat pozbawienia wolności. Case Information Sheet, Milan
Martic (IT-95-11), „RSK” www.icty.org/x/cases/martic/cis/en/cis_martic_en.pdf
25
“The Trial Chamber considers that this risk was excessive in relation to the
anticipated military advantage of firing at the two locations where the HV believed
Martić to have been present.” Tamże, par. 1910.
26
Tamże, par. 1922.
27
Tamże, para, 1917, par. 1918.
28
“In light of the language of the artillery orders and considering that the HV did
not limit itself to shelling areas containing military targets, but also deliberately
targeted civilian areas, the Trial Chamber finds that the HV treated the town of
24
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MTKJ również potwierdził, iż większość pocisków padała w bezpośredniej bliskości obiektów wojskowych, niemniej rozrzuty w ostrzale
sięgające od 450 do 800 metrów, ponownie konstruowały podstawy
przyjęcia usprawiedliwionego zarzutu bombardowania dokonywanego
bez rozróżnienia29. Z kolei atak na Obrovac doprowadził do zniszczenia
obiektów cywilnych, również położonych poza punktami celowania,
jakimi były obiekty wojskowe i również uznał atak na to miasto za
operację mającą znamiona indiscriminate. Co istotne, w przypadku
ostatniego bombardowania, podkreślone zostało, iż w wymienionych
obszarach ostrzału artylerii nie znajdowały się jednostki wojskowe
i policyjne30.
Trybunał w swej wykładni oparł się głównie na ustaleniach faktycznych poczynionych na podstawie dokumentów, kopii rozkazów
oraz map jednostek chorwackich, które określały cele i wykorzystywane środki przeznaczone do prowadzenia ostrzału. W zakresie
ustalenia prawidłowości tego bombardowania, a przede wszystkim
dowiedzenia, czy znaczny rozrzut salw artyleryjskich mógł mieć charakter celowy lub być wynikiem błędnej kalibracji, Izba Orzecznicza
zdecydowała się dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu balistyki,
która została wykonana na polecenie Prokuratora MTKJ przez pułkownika – porucznika Koenigsa (Królewska Armia Holenderska)31.
Postępowanie Trybunału w tym względzie oparte było na Regułach
Procesowych i Dowodowych (RPD), będące regulaminem MTKJ32.
W ogólnych zasadach postępowania dowodowego, określonych w regule 89 RPD wskazano, że MTKJ stosuje dowody w celu rzetelnej
oceny stanu faktycznego, uwzględniając założenia Statutu MTKJ oraz
generalnych zasad prawa. Ponadto w pkt. C podkreślono, że Trybunał
może dopuścić każdy dowód mający znaczenie dla rozstrzygnięcia
Benkovac itself as a target for artillery fire.” Tamże, par. 1923.
29
Tamże, par. 1927 - 1937.
30
“There is no evidence indicating any fixed SVK or police presence in or near the
aforementioned areas of Obrovac, nor evidence otherwise indicating that firing at
these areas would offer a definite military advantage.” Tamże, par. 1941.
31
Prosecution Submission of Expert Report of Lt. Colonel Koenigs Pursant to Rule
94 bis, 18 January 2007.
32
J. Izydorczyk , M. Królikowski, P. Wiliński, Podstawy Prawa Karnego
Międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 61; Rules of Procedure and Evidence of the
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia , adopted on 11 February
1994, last amendment 19 November 2002, www.icty.org/x/file/Legal%20Library/
Rules_procedure_evidence/IT032Rev48_en.pdf
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sprawy33. W przypadku dowodu z opinii biegłego, postępowanie Izb
jest określone wymaganiami reguły 94 bis RPD. W przedmiocie wypowiedzenia się co do wyników opinii, strony mogą zaakceptować
ten dowód, żądać przesłuchania biegłego lub zakwestionować jego
kwalifikacje. RPD nie zawierają dalszych wytycznych toczących m.in.
konfrontowania biegłych34. W sprawie Gotovina obrona próbowała
podważyć opinie Koenigsa poprzez wykazanie, że autor nie odniósł
się do najważniejszych kwestii związanych z określeniem jakie cele
były wybrane i bombardowane przez chorwacką artylerie, oraz które
z nich były legalnymi celami wojskowymi35. 22 sierpnia 2009 roku,
został zaakceptowany wniosek obrony o dopuszczeniu dowodu z opinii drugiego biegłego, profesora Geoffreya Corna w zakresie analizy
materiału biegłego Koenigsa36.
W dniu 2 sierpnia 2011 roku obrona Gotoviny odwołała się od wyroku do Izby Odwoławczej MTKJ37. Na podstawie art. 25 Statutu MTKJ,
warunkiem dopuszczalności środka odwoławczego jest wniesienie
środka zaskarżenia wywodzonego na podstawie naruszeń przepisów
prawa materialnego i proceduralnego (błąd co do prawa) oraz błędu
w ustaleniach faktycznych38. Apelacja zarzucała błędy MTKJ w obydwu kwestiach. W pierwszych zarzutach, obrona podniosła fakt (nie
kwestionowany przez Trybunał), iż blisko 95 % pocisków (z ogólnej
liczby 1205) wystrzelonych w trakcie działań artylerii chorwackiej było
wymierzone przeciwko legalnym celom wojskowym. Zarzucano Izbie
Orzeczniczej popełnienie błędu w prawie, poprzez przyjęcie, że 5%
pocisków, co do których zasadności militarnego wystrzelenia istniały
Rule 89 General Provisions (Adopted 11 Feb 1994).
Sąd Bośni i Hercegowiny w sprawie Djukic oskarżyciel jak i obrona przedstawiły
dwie opinie biegłych w zakresie balistyki, skrajnie różne od siebie. Na podstawie
przepisów obowiązujących, sąd przeprowadził konfrontację w celu ustalenia rozbieżności. C. Buisman, C. Gosnell, Principles of Evidence in Internatinal Criminal
Justice, Oxford 2010, s. 109.
35
Decision on Expert Report and Addendum of Harry Konings, 18 December 2008
www.icty.org/x/cases/gotovina/tdec/en/081218.pdf
36
Decision on Admission of Expert Report of Geoffrey Corn, 22 September 2009
www.icty.org/x/cases/gotovina/tdec/en/090922.pdf
37
Appelant`s Brief of Ante Gotovina IT-06-90-A www.icty.org/x/cases/gotovina/
custom6/en/110802_gotovina.pdf
38
„Izba Odwoławcza rozpozna odwołanie złożone przez osoby skazane przez Izby
Orzekające lub przez Prokuratora, w sytuacji gdy: a)wystąpił błąd co do kwestii
prawnej unieważniający decyzję; b) wystąpił błąd co do faktu, który spowodował
błędne orzeczenie” art. 25 Statutu MTKJ.
33

34

202

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

poważne wątpliwości39. Standard 200 metrów został przez skarżącego
uznany za „arbitralny” i pozbawiony faktycznego uzasadnienia40. Obrona uwypukliła także naruszenie reguł procesowych, objawiającym się
w uniemożliwieniu oskarżonemu odniesienia względem zasady 200
metrów, a także nie uwzględniła wątpliwości wynikających z zeznań
innych świadków41.
Odnosząc się krytycznie do reguły ustanowionej przez Izbę Orzeczniczą, obrona podkreśla, iż sędziowie w żaden sposób nie odnieśli się
do wątpliwości, których istnienie musiałoby być rozstrzygnięte na
korzyść oskarżonego, w szczególności w postaci braku uwzględnienia
faktu, iż pociski mogły lądować dalej od punktów celowania z powodu: a) działa i haubice mogły mieć rozrzut większy niż 200 metrów,
b) nie wykluczenia możliwości prowadzenia ognia taktycznego, oraz
c) niekontrolowanego upadku pocisków wskutek błędów czy usterek
technicznych42. W konkluzji zarzucono orzeczeniu z dnia 15 kwietnia
2011 roku błąd w ustaleniach faktycznych odnoszących się do zasady
200 metrów, który w rezultacie spowodował błąd co do prawa w postaci uznania za niezgodne z prawem międzynarodowym (indiscriminate)
bombardowań czterech miast w Kraijnie, co wpłynęło bezpośrednio
na określenie mens rea Gotoviny, uznając go za winnego wydania
odpowiednich rozkazów do jednostek chorwackich43. W rezultacie,
zdaniem obrony, błąd ten był decydujący w zakresie całości podstaw
skazania oskarżonego, gdyż sprzeczny z prawem międzynarodowym
ostrzał artyleryjski czterech miejscowości, skutkował jako actus reus
“Instead, the Chamber unreasonably concluded that the remaining 5.5% of projectiles allegedly hitting “civilian areas,” not civilians or civilian objects, permitted
the Chamber to ignore the rule, i.e., 94.5% concentrated on military objectives.
Instead, the Trial Chamber used the 5.5% exception to conclude that “whole towns
were treated as targets.” Appelant`s Brief of Ante Gotovina, par. 3.
40
“The Trial Chamber’sindiscriminate shelling finding is based on an arbitrarily
created standard which it applied on an incident-by-incident analysis to determine
whether an inference of deliberate attacks could be made where projectiles fell
beyond the 200M Rule.” Appelant`s Brief of Ante Gotovina, par. 10.
41
“The “200M Rule” created a fiction: that which was a reasonable explanation
for a projectile falling within that range became unreasonable if falling outside of
it.” Tamże, par. 13.
42
Tamże, par. 18.
43
“The Trial Chamber’s adoption of the 200M Rule for which there was no evidence
constitutes an error fact, which caused a miscarriage of justice. It also constitutes
an error of law by creating an evidential presumption of unlawfulness in relation
to shells landing beyond the 200m-range.” Tamże, par. 19-21.
39
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ucieczką ludności cywilnej z tych obszarów, co z kolei tworzyło podstawy wspólnego oskarżenia Gotoviny i Markaca o udział w związku
przestępczym (Joint Criminal Enterprise)44. W dalszej części środka
odwoławczego odniesiono się do przypadków dokonanego ostrzału,
gdzie starano się przedstawić błędy Izby w zakresie uznania pewnych
obiektów jako cywilne45. Podniesiono również kwestię błędnej wykładTamże, par. 22; “Thus, without a finding of unlawful attacks resulting in mass
deportation, i.e., the core crimes of the alleged common objective, there is no basis
for Gotovina’s JCE conviction.” Tamże, par. 196. Konstrukcja związku przestępczego jest złożona z elementów takich jak: a) wielość osób uczestniczących w czynie,
b) wspólny plan, który przy zaistnieniu odpowiednich znamion stanowi zbrodnie
opisaną w Statucie MTKJ c) udział jednostki polegający na przyczynianiu lub
wykonywaniu wspólnego zamiaru (za: J. Izydorczyk, M. Królikowski, P. Wiliński:
Podstawy., dz. cyt., s. 224-225, K. Ambos, Joint Criminal Enterprise and Command
Responsibility, Journal of International Criminal Justice 5/2007, s. 160. K. Ambos
był jednym z obrońców Mladena Markaca; E. Van Sliedregt, Joint Criminal Enterprise as a Pathway to Convicting Individuals for Genoicide, Journal of International
Criminal Justice 5/2007, s. 186; C. H Gibson, Testing the Legitimacy Of the Joint
Criminal Enterprise Doctrine in the ICTY: A Comparision of Individual Liability
for Group Conduct, Duke Journal of Comperative and International Law, 18/2008,
s. 524 – 528 R, R. Cryer, H. Friman , D. Robinson, E. Wilmhurst, An Introduction to
International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, Cambridge
2010, s.369; Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeals Chamber Judgement, par. 227).
W przedmiotowej sprawie „przestępcze” planowanie odbyło się w ramach spotkania
w Bronini, które miało miejsce 31 lipca 1995 r., na którym kierownictwo wojskowe
i polityczne Chorwacji na czele z prezydentem Tuđmanem, na którym opracowano
pomysł i koncepcje operacji Burza (Gotovina et al. Trial Chamber Judgement, par.
1970 – 1996). Izba Orzecznicza uznała, że efektem tego spotkania miało być wywarcie
nacisku na mniejszość serbską, by pod wpływem operacji bojowych opuściła ona
terytorium Kraijny.
45
“In light of this evidence, no reasonable trier of fact could have concluded that
the shelling of locations in Benkovacko selo, Ristic hamlet and Ristic pine woods
was indiscriminate and that the closest military “target” was 500 meters away.”
Tamże, par. 54 “In any event, the Trial Chamber erred when it attempted to calculate precise distances without precise information as to location of impact.” Tamże,
par. 56 “The Trial Chamber was unreasonable to exclude the fact that the HV was
firing on the crossroads in the vicinity of the Kepol factory, which would explain
any impacts at the factory even to the satisfactionof the Trial Chamber’s arbitrarily
created 200M Rule” “No reasonable trier of fact could have made these findings
with respect to Gračac. They must be quashed and reversed.” Tamże, par. 71 “The
Trial Chamber’s failure to consider two “known artillery targets” in Obrovac led it
to conclude erroneously that shells fell more than 200m from “known artillery targets.” Tamże, par. 75”The Trial Chamber excluded as unreasonable the possibility
that shells falling beyond the arbitrary 200m-range in Knin, Benkovac, Gračac and
44
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ni i niewłaściwego zastosowania przepisu art. 51 PD I, poprzez przyjęcie przez Trybunał jednoczesnych, zdaniem obrony, wykluczających się
wzajemnie faktów bombardowania całych miast (działania o znamieniu indiscriminate) oraz ostrzału obszarów cywilnych i wojskowych
w mieście (nie noszących znamion ataków bez rozróżnienia, lecz odnoszące się do kwestii prawidłowej kwalifikacji obiektów wojskowych
pod kątem art. 52 PD I)46. Obrona zwróciła także uwagę, iż Izba w swej
wykładni zdecydowała się na przyjęcie za nielegalne ataku na obszary
cywilne, co było według skarżących, konstrukcją nieznaną w świetle
art. 51 I PD, zabraniającego ataku na ludność cywilną i rozróżnienia
art. 52 I PD, chroniącego obiekty cywilne47. W tym przypadku zaistniały wątpliwości dotyczące zamierzonego oddziaływania wojsk Gotoviny
na miejscowości, w szczególności interpretacja zwrotu „położyć ogień
na całe miasto”, które Izba Orzecznicza uznała jako zamiar wykonania
bombardowania artyleryjskiego noszącego znamiona indiscriminate,
któremu zdaniem obrony przeczył fakt stwierdzenia przez sędziów
uprzedniej identyfikacji celów wojskowych przez jednostki chorwackie
oraz ostrzał miasta, który w 94,5 % celował w obiekty o charakterze
militarnym48.
W przedmiotowej sprawie, podczas przesłuchania appeal hearing
Prokurator MTKJ podnosił, że działanie chorwackiej artylerii mogło
spowodować actus reus w postaci ucieczki ludności cywilnej z czterech
miast będących przedmiotem bombardowania chorwackiej artylerii,
do których ostrzelania wykorzystano środki mogące oddziaływać
bez rozróżnienia49. Jak już wcześniej wspomniano obrona Gotoviny
uznała obalenie standardu 200 metrów za fundamentalną okoliczność
w uchyleniu podstaw całego skazania względem oskarżonych, co miało
skutkować negacją actus reus w postaci exodusu serbskiej mniejszości
Benkovac may have been aimed at mobile targets of opportunity.” Tamże, par. 77
“The Chamber’s finding that the only reasonable conclusion was that the HV was
unable to fire at targets of opportunity and its consequent holding that artillery
impacts violating its 200M Rule must be presumed to be unlawful was erroneous,
unreasonable and a violation of the presumption of innocence. These errors nullify
the Trial Chamber’s finding that Knin/Obrovac/Benkovac/Gračac were treated as
artillery targets and were firedupon unlawfully.” Tamże, par. 85.
46
Tamże, par. 89-90.
47
Tamże, par. 92, 96, 98.
48
“These two findings make it impossible to conclude that the HV was “firing
without distinction”on the four towns.” Tamże, par. 95.
49
Prosecutor vs. Gotovina et al. (IT-06-90) Appeals Chamber Judgement, par. 16.
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z obszarów Krajiny w sierpniu 1995 roku50. Prokuratura w odpowiedzi
na zarzuty apelacyjnej wnosiła o utrzymanie modelu odpowiedzialności Gotoviny i Markaca, wskazując, iż w dniach 4 – 5 sierpnia 1995 roku
doszło do nielegalnego bombardowania czterech miast, co skutkowało
odpowiedzialnością określoną przez Izbę Orzeczniczą, stwierdzając,
że sędziowie mogli oceniać swobodnie w tym względzie materiał
dowodowy. W odniesieniu do standardu 200 metrów, Prokuratura
przekonywała, że został on skonstruowany na podstawie zeznań biegłych oraz jest wystarczającym określeniem marginesu błędu ostrzału
artyleryjskiego z uwzględnieniem wszystkich jego okoliczności technicznych. Co istotne, zważywszy na temat pracy, Prokuratura liczyła
się z możliwością uchylenia przez Izbę Apelacyjną standardu 200
metrów , jednak co zostało podkreślone, nie powinno to mieć wpływu
na proces prawidłowej wykładni i oceny wydarzeń z sierpnia 1995
roku, gdyż Izba Apelacyjna dysponuje możliwością przeanalizowania
na nowo dostępnego materiału dowodowego. W przypadku ostrzału
o charakterze taktycznym, oskarżyciel odrzucał stanowczo zarzuty
apelacyjne, wskazując, iż Izba Orzecznicza jednoznacznie przesądziła, iż wojska chorwackie nie były w stanie kontrolować ruchów wojsk
serbskich w czterech miejscowościach51.
16 listopada 2012 roku, Izba Apelacyjna MTKJ wydała wyrok uniewinniający generała Gotovine i Markaca. W odniesieniu do zasady 200
metrów wnioski Izby Apelacyjnej MTKJ można ująć zbiorczo w kilku
punktach:52
1. Izba Orzecznicza nie określiła podstaw za przyjęcia reguły 200
metrów w odniesieniu do istniejących dowodów53.
2. Izba Orzecznicza oparła się tylko i wyłącznie na zeznaniach Harriego Koenigsa w zakresie ustalenia dokładności i szacunkowego
błędu artylerii, oddalając stanowisko świadka Lesilie`go, określa“Gotovina asserts that the Trial Chamber specifically found that the JCE aimed
to deport Serb civilians through unlawful artillery attacks, and that reversal of the
Trial Chamber’s findings concerning unlawful attacks would negate the actus reus
of the JCE.” Tamże, par. 36.
51
Gotovina, Prosecutor Response, w: Appeals Chamber Judgement, par. 41 - 43.
52
Tamże, par. 59.
53
“The Appeals Chamber observes that the Trial Chamber did not explain the
specific basis on which it arrived at a 200 metre margin of error as a reasonable
interpretation of evidence on the record. The Trial Judgement contains no indication
that any evidence considered by the Trial Chamber suggested a 200 metre margin
of error”.
50

206

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE 2014

TOM V

3.

4.

5.

6.

jącego skuteczności zestawu BM – 21 Grad na 400 metrów jako
akceptowalną54.
Sędziowie Izby nie mogli skonstruować standardu 200 metrów
w odniesieniu do istniejących dowodów, z których żaden na przyjęcie takiego założenia pozwalał55. Żaden z biegłych nie określał
takiego standardu, a jedyny matematyczny wyrys zasady został
przyjęty przez biegłego Lesilie`go, który w ostateczności nie został
wzięty pod uwagę.
Prokuratura nie przedstawiła wystarczających dowodów na uprawdopodobnienie tezy 200 metrów, a Izba w sposób nie uprawniony
dokonała zbyt daleko idącej wykładni i oceny materiału dowodowego56.
Izba Apelacyjna w większości zgodziła się ze stanowiskiem Izby
Orzeczniczej w spojrzeniu na kwestię bombardowania „taktycznego”, jednakże oskarżyciel jednoznacznie nie udowodnił, że wojska
chorwackie nie miały możliwości kontrolowania ruchów wojsk
serbskich w tych miastach(zdanie odrębne złożyli w tej materii
sędzia Agius i Pocar)57.
Odnosząc się samodzielnie do ustaleń faktycznych Izba Apelacyjna
stwierdziła, że nie można wykluczyć, iż wszystkie pociski, które
zostały wystrzelone, mogły być wymierzone przeciwko celom wojskowym. Nawet bardzo znaczna odległość pewnych pocisków od

Tamże, par. 59
“In addition, absent any specific reasoning as to the derivation of this margin of
error, there is no obvious relationship between the evidence received and the 200
Metre Standard.” Tamże, par. 58.
56
“However, the Prosecution’s failure to proffer relevant evidence did not justify
the Trial Chamber’s insufficient analysis in this regard. The Appeals Chamber finds
that there was a need for an evidentiary basis for the Trial Chamber’s conclusions,
particularly because these conclusions relate to a highly technical subject: the margin
of error of artillery weapons in particular conditions. However, the Trial Chamber
adopted a margin of error that was not linked to any evidence it received; this constituted an error on the part of the Trial Chamber. The Trial Chamber also provided
no explanation as to the basis for the margin of error it adopted; this amounted to
a failure to provide a reasoned opinion, another error.” Tamże, par. 61.
57
“The Appeals Chamber finds no error in the Trial Chamber’s conclusions regarding the existence of targets of opportunity in Benkovac, Gračac, and Obrovac.
Absent any indication that targets of opportunity existed, the Appeals Chamber
considers that the Trial Chamber was entitled to find that the specific impact sites
identified in those three towns were not reasonably attributed to lawful attacks on
opportunistic targets.” Tamże, par. 63.
54
55
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punktów celowania, nie wyklucza błędów i dysfunkcji technicznych
artylerii chorwackiej. Podsumowując, zasada 200 metrów przyjęta
przez Izbę Orzeczniczą jest błędnym standardem, niemożliwym do
wywiedzenia na podstawie przedłożonych dowodów i faktów58.
W odniesieniu do uznania bombardowania artyleryjskiego czterech
miast niosącego znamiona indiscriminate, Izba Apelacyjna uznała, iż
rozkaz Gotoviny z 2 sierpnia 1995 roku i poczynione w tej mierze ustalenia nie dają, zdaniem sądu II instancji, dostatecznej odpowiedzi na
pytanie, czy faktycznie Gotovina nakazał atakowanie bez rozróżniania
czterech chorwackich miejscowości59. Izba Apelacyjna zwróciła uwagę
także na błędną interpretację spotkania kierownictwa polityczno –
wojskowego z Brioni, które odbyło się latem 1995 roku, uznając, iż ze
stenogramu tej narady nie wynika, aby celem operacji Burza miało
być uderzenie w ludność cywilną, poprzez atakowanie ostrzałem artyleryjskim obszarów zabudowanych i w rezultacie zmuszenie serbskiej
mniejszości do opuszczenia zamieszkiwanych przez nią obszarów60.
W ten sposób, poprzez obalenie zamiaru wywarcia nacisku na mieszkańców prowincji Krajina za pośrednictwem operacji bojowej, doszło
do załamania koncepcji zjawiskowej czynu w postaci Joint Criminal
Enterprise w przedmiotowej sprawie. Wyeliminowany został bowiem
w ten sposób jeden z trzech konstytutywnych elementów tej zasady, tj.
istnienie wspólnego planu lub zamiaru popełnienia zbrodni. Decydującym aspektem w tej materii było uznanie przez Izbę Apelacyjną, że
okoliczności faktycznie i materiał dowodowy zebrany w sprawie, nie
“Absent an established range of error, the Appeals Chamber, Judge Agius and
Judge Pocar dissenting, cannot exclude the possibility that all of the impact sites
considered in the Trial Judgement were the result of shelling aimed at targets that
the Trial Chamber considered to be legitimate.” Tamże, par. 65 “The Trial Judgement suggests that in Knin, a few impacts occurred particularly far from identified
legitimate artillery targets, and could not be justified by any plausible range of
error. In view of its finding that the Trial Chamber erred in deriving the 200 Metre
Standard.” Tamże, par. 66.
59
“(...) the text of the 2 August Order could not, alone, reasonably be relied upon
to support a finding that unlawful artillery attacks took place.” Tamże, par. 77.
60
“The Trial Chamber did not explicitly consider evidence drawn from the Brioni
Meeting to support its finding that unlawful artillery attacks took place, though it
engaged in an extensive analysis of the Brioni Transcript. 246 Instead, it considered inferences drawn from the Brioni Meeting alongside its finding that unlawful
artillery attacks took place in order to establish the existence and parameters of the
JCE.” Tamże, par. 81.
58
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pozwalają stwierdzić, że bombardowanie chorwackiej artylerii nosiło
znamiona sprzecznego z prawem międzynarodowym61.
Stanowisko i ostateczny kształt wyroku Izby Apelacyjnej wywołał
kontrowersje wśród samego składu sędziowskiego. Orzeczenie nie
zapadło jednomyślnie, lecz większością trzech piątych składu orzekającego, bowiem dwóch sędziów, Carmel Agius oraz Fausto Pocar,
głosowało przeciw uznaniu Gotoviny i Markaca za niewinnych zarzucanych im czynów. Ogółem, zdania odrębne do orzeczenia z 16
listopada 2012 roku złożyło czterech sędziów, lecz szczególnie interesujące są stanowiska przeciwników analizy dokonanej przez Izbę
Apelacyjną, zarówno pod kątem roli II instancji MTKJ w postępowaniu
odwoławczym, jak i podejścia sędziów do konsekwencji związanych
z zasadą 200 metrów i jej uchyleniem. Sędzia Agius w swym stanowisku podkreślił, że standard marginesu błędu stworzony przez Izbę
Orzecznicza był nieprawidłowy i nie powinien być wskaźnikiem określenia, czy bombardowanie „czterech miast” w istocie było przykładem
ataku o charakterze indiscriminate62. Jednakże sędzia nie zgodził się
z większością w przedmiocie oceny ostrzału taktycznego miejscowości
w dniach 4 i 5 sierpnia 1995 roku i z ogólnym poglądem reszty Izby na
wyniki wykładni całości okoliczności faktycznych dokonanych przez
Izbę Orzeczniczą w I instancji.
Autor zdania odrębnego skrytykował „zbyt szczegółowy i wąski”
pogląd Izby Apelacyjnej w ocenie zebranego materiału dowodowego,
wskazując, iż cząstkowe rozważania nad każda konstrukcją przyjętą
w orzeczeniu z 16 listopada 2012 roku, doprowadziły do wyeliminowania ogólnego spojrzenia na fakty i dowody, która to perspektywa
uprawniała, zdaniem sędziego, do uznania przez Izbę Orzeczniczą
ostrzału miast w Krajinie jako nielegalnych, co spowodowało w konsekwencji załamanie orzeczenia I instancji. Przesądzającym elementem,
było w tym przypadku wyeliminowanie standardu 200 metrów, co
doprowadziło w powiązaniu z innymi okolicznościami do błędnego
wyroku wydanego przez Izbę Apelacyjną63. Sędzia Agius podkreślił,
że zupełnie nie akceptuje podejścia większości co do prawnych konsekwencji błędu w zakresie zasady 200 metrów, uznając je za zbyt
“Accordingly, the Appeals Chamber, Judge Agius and Judge Pocar dissenting,
grants Gotovina’s First Ground of Appeal, in part, and Markač’s Second Ground of
Appeal, in part, and reverses the Trial Chamber’s finding that the artillery attacks
on the Four Towns were unlawful.” Tamże, par. 84.
62
Dissenting Opinion of Judge Carmel Agius, par. 2.
63
Tamże, par. 4.
61
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daleko idące i niezasadne. Przede wszystkim, Izba Apelacyjna nie
określiła czym jest błędne przyjęcie standardu 200 metrów- czy jest
to błąd co do faktu, czy też jest to błędnie przyjęta podstawa prawna,
skutkująca błędem co do prawa. Jak podkreśla sędzia Agius, sąd II
instancji w tej mierze był uprawniony do rozpoznania sprawy w oparciu o poprawione ustalenia. Doprowadziło to bowiem to uznania, iż
błędem w tej materii Izby Orzeczniczej jest brak uzasadnienia, co
nie jest błędem co do prawa wynikającym z przyjęcia standardu 200
metrów. W tej materii z kolei, zdaniem sędziego Agiusa, II instancja
nie miała kompetencji do przeprowadzenia postępowania de novo.
Gdyby uznać standard 200 metrów, za skutkującym powstaniem
error in iuris, konieczne byłoby rozpoznanie w tej mierze wszystkich
okoliczności bombardowania na nowo, w oparciu o inny model legal
standard64.
Odmowa takiej wykładni jest, zdaniem składającego zastrzeżenia,
wyjątkowo niesprawiedliwe w oparciu o wysiłek sądu I instancji w zakresie pełnego i kompleksowego zebrania i opisania wszelkich faktów
i dowodów65. W tym kontekście sędzia Agius zarzuca II instancji uchybienia w zakresie prawidłowej rewizji orzeczenia, w szczególności nie
zastąpienie 200 metrów innym standardem, do którego Izba Apelacyjna była zobowiązania, po stwierdzeniu błędów prowadzących do
powstania nieprawidłowej oceny czynu. Poważnie zostało skrytykowane zaniechanie przez Izbę ponownego rozpoznania sprawy w oparciu
o opinie powołanych biegłych, szczególnie poprzez wyciągnięcie odpowiednich wniosków w odniesieniu do bombardowania miasta Knin, na
które w przeciągu 36 godzin spadło blisko 900 pocisków, przy braku
aktywności sił serbskich. Ostatecznie, sędzia Agius zwracał uwagę, iż
zeznania biegłego Lesiliego, określające możliwy błąd w kalibracji na
max 400 metrów od punktu celowania, pozwalały na nowo odnieść się
do określenia marginesu błędu i pozwolić na wyciągnięcie konkluzji
polegającej na stwierdzeniu, iż w pewnym zakresie ostrzał artylerii
“The Majority thus patently fails to even attempt to articulate any legal standard
with which to replace the 200 Metre Standard - assuming it considers the 200 Metre Standard to be an incorrect legal standard, and that is certainly not indicated
anywhere in its analysis. Strictly speaking, therefore, it was not entitled to review
the relevant factual findings in the absence of such a standard.” Tamże, par. 11.
65
“Further, I should mention that I find the fact that the Majority feels it can conduct a de novo review and come to its conclusions within just three paragraphs of
the Appeal Judgement to be quite staggering, and, in my view, unfairly dismissive
of the Trial Chamber’s findings.”
64
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chorwackiej nie był powiązany z zaznaczonymi celami wojskowymi –
a więc miał charakter nielegalnego66. Sędzia Agius przytacza dowody
na dokonanie bombardowania znacznie przekraczające standard 200
czy nawet 400 metrowy, krytykując Izbę Apelacyjną za skasowanie
i uchylenie całego postępowania dowodowego dokonanego przez Izbą
Orzeczniczą67.
W podobnym tonie brzmiała opinia wyrażona w zdaniu odrębnym sporządzonym prze sędziego Fausto Pocara, uznającego pogląd
większości za całkowicie błędny oraz naruszający zasady prawidłowej
funkcji Izby Apelacyjnej jako sądu odwoławczego68. W szczególności
skrytykowana zostało nie określenie tego, czym w istocie jest błąd
I instancji w zakresie standardu 200 metrów oraz brak uzasadnienia
czemu ta zasada jest nieprawidłowa69. Poważnym naruszeniem reguł
prawidłowego postępowania rewizyjnego było zaniechanie przez
większość sędziów stworzenia innego standardu oraz zastosowanie
go do oceny pozostałego materiału dowodowego70. Co ważne, sędzia
podkreśla, że rolą Izby Apelacyjnej, w tak ważnej sprawie i istotniej z punktu widzenia wykładni pewnych przepisów, było przede
wszystkim określenie jakie regulacje prawne powinny być brane pod
uwagę w przypadku bombardowań artyleryjskich prowadzonych
w warunkach zurbanizowanych. Zabrakło w tej mierze, zdaniem sędziego Pocara, odwołania do przepisów prawa konfliktów zbrojnych,
unikając w ten sposób odpowiedzi na rzeczywiste naruszenie norm
ius in bello w trakcie operacji „Burza” tj. czy zakres marginesu błędu
w odniesieniu do broni artyleryjskich jest dopuszczalny, jakie jest
stanowisko w tej mierze przepisów prawa humanitarnego, czy zasa„urther, it suggests that the chance of projectiles falling more than 400 metres
from a legitimate target as a result of the inaccuracy of the HV weaponry is extremely
small. In my opinion, a reasonable trier of fact could thus clearly rely on this evidence
in assessing the unlawfulness of the attacks, despite the absence of the 200 Metre
Standard.” Tamże, par. 19.
67
“The Majority, which – unlike the Trial Chamber – did not have the benefit of
hearing all of the evidence, simply discards the considerations and assessments of
the Trial Chamber in a manner which I consider to be unorthodox and unacceptable.”
Tamże, par. 26. Stanowisko sędziego w przedmiocie operacji taktycznych obrazuje
zdanie: “I would be enlightened by an explanation from the Majority as to how, if
the HV could be so accurate with regard to a moving object, it could miss military
targets by hundreds of metres?” Tamże, par. 32.
68
Dissenting Opinion of Judge Fausto Pocar, par. 5, par. 10.
69
Tamże, par. 6.
70
Tamże, par. 11.
66
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dy proporcjonalności oraz humanitaryzmu mogą mieć zastosowanie
w tej sprawie71.
Zdania odrębne sędziów Fausto Pocara oraz Carmela Agiusa jest
krytycznym spojrzeniem na brak zastosowania przez Izbę Apelacyjną
możliwości wynikających z art. 25 ust. 2 Statutu MTKJ, który zezwalał również na wydanie wyroku reformatoryjnego, poprawiającego
orzeczenie zapadłe w I instancji72. Okoliczność taką, odnoszącą się
w szczególności do możliwości poprawy błędnego standardu prawnego ważącego na ocenie dowodów i faktów, stwierdzało wiele składów
sędziowskich w różnych sprawach rozpatrywanych przez MTKJ73.
W sprawie Gotovina, Urząd Prokuratora podkreślił, że wydanie wyroku
„poprawczego” (z ang. revise) przez Izbę jest zabiegiem o ugruntowanej praktyce w orzecznictwie MTKJ, wskazując, że „Izba Apelacyjna
nie jest ograniczona jedynie do podtrzymania lub uchylenia podstaw
odpowiedzialności oskarżonych ustalonych w I instancji”74. Od roku
71
It also fails to consider whether the artillery attacks on the Four Towns were
lawful or not when the evidence is assessed in light of the principles of international
humanitarian law (“IHL”).
72
Wydaje się, że na tym gruncie mogło dojść pomiędzy sędziami do dość istotnych różnić na temat roli Izby Apelacyjnej w postępowaniu odwoławczym. Z jednej
strony, jak wskazuje inny wieloletni sędzia międzynarodowy, Mohamed Shahabuddeen, orzecznictwo MTKJ wskazuje na brak jednolitości w podejściu do aspektu
wykonywania kompleksowej rewizji orzeczenia I instancji przez Izbę Apelacyjną.
(M. Shahabuddeen: International Criminal Justice at the Yugoslav Tribunal:
A Judge’s Recollection, Oxford University Press 2012, s. 100) Jak wskazuję autor,
Izba Apelacyjna w sprawie Furundzija stwierdziła, że „Izba Apelacyjna nie jest Izbą
Orzeczniczą, a jej rola w myśl Statutu MTKJ jest ograniczona (Prosecutor, par. 40).”
W innych postępowaniach Izba zwróciła uwagę, że postępowanie odwoławcze nie
jest procesem przeprowadzonym de novo (Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Appeals
Chamber Judgement, par. 13: Prosecutor v. Dario Kordic, Mario Cerkez, Appeals
Chamber Judgement, par. 21; Prosecutor v. Stanislav Galic, Appeals Chamber
Judgement, par. 8).
73
“Where the Appeals Chamber finds an error of law in the trial judgement arising
from theapplication of an incorrect legal standard, the Appeals Chamber will articulate the correct legals tandard and review the relevant factual findings of the trial
chamber accordingly. In so doing, the Appeals Chamber not only corrects the legal
error, but, when necessary, also applies the correctlegal standard to the evidence
contained in the trial record and determines whether it is itselfconvinced beyond
reasonable doubt as to the factual finding challenged by the appellant before thatfinding is confirmed on appeal” Prosecutor vs. Gotovina et al. (IT-06-90) Appeals
Chamber Judgement, par. 12.
74
„The Appeals Chamber is not limited to affirming or quashing a Trial Chamber’s
mode of liability findings.” Gotovina et al. Prosecution Response to Gotovina Motion
Challenging Jurisdiction, par. 4.
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2000 do 2008 Izba Apelacyjna MTKJ w dziewiętnastu sprawach orzekała odmiennie niż w I instancji (w pięciu wyroki podwyższała wymiar
kary, w pozostałych doszło do jego obniżenia)75. Przełomowa w tej
mierze, jak wskazuje R. Cryer, okazała się wykładnia dokonana przez
Izbę Apelacyjną w sprawie Blaskic, gdzie II instancja po raz pierwszy
wywiodła swoją kompetencję do poprawy przyjętych w orzeczeniu
modeli wnioskowania przez Izbę Orzeczniczą76. Zdaniem J. L. Clark,
II instancja wydawała wyroki zmieniające z powodu zmian w zakresie modelu odpowiedzialności (z reguły dotyczyło to Joint Criminal
Enterprise), uznania za nieistniejące okoliczność przyjętych przez
sąd I instancji za obciążające oraz nieprawidłowości przy położeniu
nacisku w zakresie oceny społecznej szkodliwości niektórych zbrodni77. W istocie orzeczenie z 16 listopada 2012 roku było orzeczeniem
zmieniającym wyrok Izby Orzeczniczej, to jednakże II instancja ograniczyła się do wskazania błędnych ustaleń faktycznych poczynionych
w pierwszym wyroku skazującym, których skala zdaniem Izby Apelacyjnej uniemożliwiała przeprowadzenia dalszego postępowania w tym
względzie. Przeciwko takiemu stanowisku zaprotestowali sędziowie
Pocar i Agius, którzy uznali, że Izba w przedmiotowej sprawie de facto
doprowadziła do wyroku kasatoryjnego, który ograniczył się jedynie do
uchylenia standardów przyjętych przez Izbe Orzeczniczą (w tym przede
wszystkim dotyczącego zasady 200 metrów), nie wykorzystując możliwości poprawczych, jakie są zawarte w dyspozycji art. 25 MTKJ. Tym
samym II instancja zakwestionowała wszelkie wnioski wydobywające
się z ustaleń faktycznych poczynione przez sędziów dnia 15 kwietnia
2011 roku, nie decydując się pomimo niepodważonych faktów i dowodów związanych z m.in. bombardowaniami czterech miast w sierpniu
1995 roku, na ponowną analizę i zbudowanie nowego legal standard.
Stworzona przez sąd I instancji zasada 200 metrów odwołuje się do
jednej z najtrudniejszych zagadnień prawa konfliktów zbrojnych, czyli
określenia momentu, w którym atak zbrojny przestaję nosić znamiona
legalnego, a rozpoczyna się być operacją o charakterze indiscriminate
w rozumieniu art. 51 ust. 4 i 5 PD I. Wbrew pozorom w obydwu orzeczeniach, zarówno Izby Orzeczniczej, jak i Apelacyjnej, nie znalazły
75
Infographic: ICTY Facts & Figures www.icty.org/sid/11186; J. L Clark: Zero to
Life: Sentencing Appeals at the International Criminal Tribunals for the Former
Yugoslavia and Rwanda, The Georgetown Law Review 96/2008, s. 1703.
76
R. Cryer, H. Friman, D. Robinson, E. Wilmhurst: An Introduction... dz. cyt.,
s. 472; Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Appeals Chamber Judgement, par. 24.
77
J. L Clark: Zero... dz. cyt., s. 1704-05.
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się odniesienia do norm ius in bello, co wydaje się być zaskakujące
w szczególności w kontekście znaczenia orzeczeń międzynarodowych
trybunałów karnych dla doktryny i kierunku wykładni norm prawa
międzynarodowego. Okoliczność tę podniósł w swym zdaniu odrębnym sędzia Fausto Pocar, wyrażając się krytycznie o braku odesłania do
zasad prawa humanitarnego w wyroku uniewinniającym Gotovine z 16
listopada 2012 roku. Dotykając drugiego aspektu zasady 200 metrów
należy zauważyć, iż dotyczy on także problematyki stosowania podczas
operacji bojowych warunków należytej staranności, opisanych w art.
57 PD I, zwłaszcza w spojrzeniu na obowiązek implikowania środków
i metod walki, które pozwolą ograniczać ewentualne negatywne skutki
w postaci ofiar po stronie ludności cywilnej, czy też własności prywatnej, do jak najdalej możliwego poziomu minimalnego. Podstawowym
pytaniem w tej mierze jest odpowiedź na pytanie, czy prawo konfliktów
zbrojnych nakazuje w istocie określanie dopuszczalnego marginesu
błędu i czy poszukiwanie takich matematycznych rozwiązań nie jest
zbyt daleko idącą wykładnią norm ius in bello.
Dokonując przeglądu prawa humanitarnego, dotyczącego legalnego
sposobu przeprowadzenia operacji bojowych, należy zwrócić uwagę,
iż do momentu pojawienia się koncepcji PD I w latach. 70 XX wieku,
nie znajdziemy zbyt wielu norm odwołujących się, jakie wymagania
należytej staranności powinny spełniać operacje bojowe, ani momentu, w którym atak kierowany przeciwko obiektom wojskowym,
przestaje być ograniczony tylko do celu militarnego, a staje się akcją
skierowaną także przeciwko ludności cywilnej. IV Konwencja haska
z 1907 roku i jej załącznik w postaci Regulaminu praw i zwyczajów
wojennych wskazuje w treści art. 27 o konieczności zastosowania
wszelkich niezbędnych środków koniecznych do ochrony budynków
kultu religijnego, kultury i użyteczności publicznej78. W dokumencie
poświęconym wojnie powietrznej znanym pod nazwą Haskie Reguły
Wojny Powietrznej z 1923 roku, wyprzedzającym znacznie ówczesny dorobek prawa konfliktów zbrojnych, nakładano obowiązek na
dowodzących operacjami powietrznymi prowadzonymi w obszarze
zabudowanym, by dokonywali szacowania niebezpieczeństwa mogącego wyniknąć przy okazji prowadzenia takich działań w warunkach
Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej (IV konwencja haska),
Haga, 18.10.1907 r. (Dz. U. z 1927 r., nr 21, poz. 161).
78
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koncentracji wojskowej uzasadniającej bombardowanie79. Uchwała Zgromadzenia Ligi Narodów z 30 września 1938 roku dotycząca
ochrony ludności cywilnej przeciwko bombardowaniom w przypadku
wojny powietrznej, która określiła, aby w przypadkach działań prowadzonych w terenach miejskich operacje powietrzne były wykonywane
w taki sposób, który będzie wykluczał bombardowanie ludności cywilnej także wskutek niedbalstwa80. Z kolei, Projekt Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża z New Dehli z 1956 roku w art. 9 zakładał wymóg
najwyższej staranności w przypadku akcji lądowo – powietrznych,
odbywających się w terenie zurbanizowanym oraz obowiązek doboru wszystkich dostępnych oraz właściwych metod i środków walki
o najmniejszej szkodliwości względem niewalczących81.
Na podstawie powyższego zestawienia można zauważyć pewną prawidłowość – żadna z przytoczonych regulacji nie zawierała specjalnych
wskazań, czy odniesień w zakresie stosowanych środków i metod przy
wykonywaniu operacji bojowej. Nie występują również szczególne
„W bezpośrednim sąsiedztwie działań lądowych sił zbrojnych bombardowanie
miast, osad, wsi, miejsc zamieszkania i budynków jest dozwolone pod warunkiem, że
istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż tamtejsza koncentracja wojskowa w wystarczającym stopniu uzasadnia bombardowanie, zważywszy niebezpieczeństwo mogące
stąd wyniknąć dla ludności cywilnej” Art. 24, ust. 4 Reguł wojny powietrznej, Haga,
19 lutego 1923 r (www.pck.org.pl/pliki/mph/1923_Haga_-_wojna_powietrzna.pdf).  
Normy te nie zostały przyjęte w formie obowiązującej konwencji, lecz bez wątpienia współcześnie są traktowane jako element zwyczajowego prawa humanitarnego
o poważnym znaczeniu, stając się podwalinami konstrukcji wykorzystywanych
szeroko na gruncie PD I. Galić (IT-98-29), Prosecutor v. Stanislav Galic, Appeals
Chambers Judgement 30 November 2006, par. 88 www.icty.org/x/cases/galic/
acjug/en/gal-acjud061130.pdf
80
“3) Any attack on legitimate military objectives must be carried out in such a way
that civilian populations in the neighbourhood are not bombed through negligence”
Protection of Civilian Populations Against Bombing From the Air in Case of War,
League of Nations, September 30, 1938,Unanimous resolution of the League of
Nations Assembly, September 30, 1938.
81
“All possible precautions shall be taken, both in the choice of the weapons and
methods to be used, and in the carrying out of an attack, to ensure that no losses
or damage are caused to the civilian population in the vicinity of the objective, or
to its dwellings, or that such losses or damage are at least reduced to a minimum.
In particular, in towns and other places with a large civilian population, which are
not in the vicinity of military or naval operations, the attack shall be conducted with
the greatest degree of precision. It must not cause losses or destruction beyond the
immediate surroundings of the objective attacked.”Art. 9 Draft Rules for the Limitation of the Dangers incurred by the Civilian Population in Time of War. ICRC,
1956 (www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/420?OpenDocument).
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wskazania w zakreśleniu momentu oddziaływania o charakterze bez
rozróżnienia, zwłaszcza ścisłe matematyczne wskazania w odniesieniu do dopuszczalnego marginesu błędu. Jedyną powtarzającą się
dyspozycją jest obowiązek podwyższonej staranności dowodzącego,
przejawiający się w zwrotach uczynienia wszystkiego co możliwe, by
ograniczyć straty ludności cywilnej. Można również zauważyć, że już
od 1907 roku prawo międzynarodowe czyni starania, by niewalczących
chronić w sposób szczególny w przypadkach walk miejskich, jednakże
żadna z konwencji, traktatów czy deklaracji nie zawiera żadnych szczególnych wytycznych w tym względzie. W podobny sposób skonstruowano ramy przepisów PD I. Art. 51 wprowadzając do obiegu prawnego
pojęcie ataków o charakterze indiscirminate również nie ujmuje tego
pojęcia w ramy ścisłe określonych granic. Dyspozycja regulacji z 1977
roku nie określa także w jaki sposób ustalać moment, w którym atak
przestaje być legalnym w rozumieniu norm ius in bello. Następna fazą
stosowania art. 51 jest ustalenie, czy operacja godząca bez rozróżnienia
także w ludność cywilna, jest możliwa do usprawiedliwienia w świetle
zasady proporcjonalności wyrażonej jako oczekiwaną, konkretną
i bezpośrednią korzyść wojskową82. Powszechnie, wskazuje się jako
przykład broni, które mogą godzić bez rozróżnienia w obiekty wojskowe i cywilne wykorzystanie Grubej Berty w okresie oblężenia Paryża
w trakcie I wojny światowej, pocisków V2 w latach 1944-45, a także
wystrzelenie przez Irak pocisków SCUD przeciwko miastom izraelskim83. Prawo humanitarne nie zawiera jednakże żadnego katalogu
środków z góry uznawanych za indiscriminate84. Komentarz do PD I
wskazuje na generalny charakter dyspozycji art. 51, podkreśla także,
że przepis ten jest ponownie stosowanym wymaganiem obligującym
dowódców operacji bojowych, by podjąć wszelkie dostępne środki
w duchu ochrony ludności cywilnej, pomimo specyficznych warunków pola walki85. Autorzy komentarza podkreślają, że przepis art. 51
82
Art. 51 ust. 5, pkt (b) PD I. A. P. V Rogers proponuje w tej materii zastosowanie
trójczłonowego testu: 1) weryfikacja czy cel ma charakter wojskowy, 2) czy skutki
ataku mogą objąć także ludność cywilną 3) czy konsekwencje ataku są odpowiednie
w świetle zasady proporcjonalności A.P.V Rogers: Law on The Battlefield, Machester
2006, s. 27.
83
M. N Schmitt: Future War And The Prinicple of Discrimination w: Israel Yearbook of Human Rights 1999, s. 55.
84
Nawet wykorzystanie takiej broni jak bombowce B – 52 może mieścić w warunkach legalnego zakresu oddziaływania W. H Parks: Linebacker and the Law of War,
„Air University Review” January – February 1983.
85
Y. Sandoz, C. Swiniarski, B.Zimmermann: Commentary on the Additional Pro-
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nie określił momentu, w którym bombardowanie określonej lokacji
staje się działaniem nielegalnym, pozostawiając w tym względzie
walczącym minimum swobody w ocenie sytuacji taktycznej, dostępnego uzbrojenia i wszelkich okoliczności, z uwzględnieniem wymogu
należytej staranności86. A. Boivin wskazuje, iż wymagania PD I w tym
względzie sprowadzają się do ścisłego powiązania oceny oddziaływania
o charakterze indiscriminate z oceną środków ostrożności podjętych
przez dowódców w sytuacji wysokiego ryzyka powstania strat towarzyszących (z ang. collateral damage), co jest kluczowym zagadnieniem
w przypadku operacji toczących się na obszarze zurbanizowanym87.
Uszczegółowienie tych wymagań przedstawił F.J. Hampson uznając,
że na dowódcy ciąży szczególny obowiązek szacowania przypadkowych
ofiar wśród ludności cywilnej także z uwzględnieniem marginesu
błędu broni, pomyłek w celowaniu oraz określeniu strat powstałych
przy użyciu konkretnego środka, z zastrzeżeniem, że normy ius in
bello nie wskazują dokładnych wymogów88. Y. Dinstein podkreślił,
że czynnikiem przesądzającym o działaniu indiscriminate to świadomość atakujących, również w warunkach lekceważenia możliwości
powstania ofiar wśród ludności cywilnej, z uwzględnieniem jednakże
uwarunkowań obiektywnych („mgły wojny” – fog of the war)89. Z wyżej
wymienionych poglądów wyłania się jeden podstawowy obraz – brakuje w normach prawa humanitarnego dokładnego wskazania, kiedy
mamy do czynienia z oddziaływaniem indiscriminate. Problem w całej
sile ujawnił się w sprawie Gotovina, gdzie w 95% zaatakowano legalne
obiekty wojskowe, jednakże pozostałe 5% wystrzelonych pocisków nie
dało się powiązać, zdaniem Izby Orzeczniczej, z działaniem wymietocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12August 1949, Genewa 1987,
par. 1981, s. 626.
86
Tamże, par. 1971, s. 624.
87
A. Boivin, The Legal Regime Applicable to Targeting Military Objectives in the
Context of Contemporary Warfare, Genewa 2006, s. 34 www.adh-geneve.ch/docs/
publications/collection-research-projects/CTR_objectif_militaire.pdf
88
F. J Hampson: Means and Method of Warfare in the Confict in the Gulf w:
P. Rowe: Gulf War 1990-91 in International and English Law, New York 1993.
89
Y. Dinstein: The Conduct of Hostilities Under the Law of International Armed
Conflict, Cambridge 2004, s. 117. Okoliczności, które wpływają na ocenę postępowania dowódcy nie mogą być oceniane post factum (zob. zasada Rendulica wyrażona
w orzeczeniu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, Trial of
War Criminals under the Nurmberg Military Tribunal Volumne IX ‘The Hostage
Case’ ‘The High Command Case’ United Nations War Crimes Commision, Washington 1950, s. 402).
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rzonym przeciwko celom wojskowym. Izba prawidłowo w tej sytuacji
posłużyła się metodą ustalenia dopuszczalnego zakresu błędu artylerii
chorwackiej w okolicznościach ataków na cztery miasta serbskie.
Z punktu widzenia sprawy Gotoviny i określenia, czy bombardowanie nosiło znamiona bez rozróżnienia, ta wykładnia określająca
matematyczne granice, jak zauważył sędzia Carmel Agius, była jedyną
możliwością ustalenia tego w przedmiotowej sprawie90. Pytanie, czy
ten typ rozumowania jest zasadny i możliwy z punktu widzenia prawa międzynarodowego. W. B. Hufmann zwrócił uwagę, że standard
200 metrów i próba określenia punktu, w którym atak przestaje być
legalnym działaniem wymierzonym przeciwko obiektom wojskowym, narusza podstawową funkcję prawa humanitarnego, jaką jest
balansowanie pomiędzy przesłanką humanitaryzmu, a konieczności
wojskowej91. Nie podlega wątpliwości, że budowanie standardów
dokładności różnych rodzajów broni, by określić ich użycie jako indiscriminate, może być w gruncie rzeczy szkodliwe dla immunitetu
ochronnego ludności cywilnej. Od 1907 roku międzynarodowe prawo
konfliktów zbrojnych posługuje się pojęciami ujętych w postaci klauzul
generalnych, sprawiających wrażenie niedokładnych i nie dających
wyraźnych odpowiedzi na różne zjawiska zachodzące na polu bitwy.
Również język PD I, poza pewnymi wytycznymi, nie stawia wyraźnych granic w zakresie oceny decyzji podejmowanych na polu bitwy.
W „nieprecyzyjności” słownictwa prawa humanitarnego tkwi bowiem
jego największa siła, jaką jest zdolność adaptacji norm ius in bellum
do różnych sytuacji zachodzących w relacji walczący – niewalczący,
z uwzględnieniem zasady humanitaryzmu oraz z poszanowaniem zasady konieczności wojskowej. W istocie problem w sprawie Gotoviny
jest pytaniem o zakres dopuszczalnego błędu nie w kontekście art. 51
PD I, lecz środków ostrożności opisanych w art. 57 PD I.
“With its reasoning, it would practically be impossible to classify any attack as
indiscriminate on the basis of evidence regarding impact sites, in the absence of an
established margin of error.” Dissenting Opinion of Judge Carmel Agius, par. 21.
91
“The 200 meter rule’s variance from existing law and lack of legal or operational
precedent raises serious and fundamental legal concerns. Finally, and most importantly, the 200 meter rule upsets the law’s careful balance between military necessity
and humanitarian restraint by creating incentives for both attackers and defenders
to choose means and methods of warfare that inevitably will increase the dangers
of war for noncombatants in towns and cities.”W. B Hufmann: Margin Of Error:
Potential Pitfalls of the Ruling in the the Prosecutor v. Ante Gotovina, Military Law
Review, 211/2012, s. 5.
90
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By odpowiedzieć na pytanie o to, czy dana operacja nosi znamiona
indisciriminate konieczne jest przeanalizowanie wykorzystanych
w tej operacji środków pod kątem prawidłowego ich doboru, mając przede wszystkim na względzie przesłankę rozróżnienia. W tym
kontekście, A. Rogers uważa, że dyspozycja art. 51 ust. 5 to pewnego
rodzaju superfluum w stosunku do wymogów opisanych w art. 5792.
Podążając za stanowiskiem wyrażonym w XXIV Konferencji Komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, by nie wykorzystywać
broni, których skutki nie mogą być ograniczone do celu wojskowego,
i których konsekwencje wykorzystania nie są do przewidzenia, warto
zastanowić się o zakres tego nakazu93. Analizując przepis art. 57 PD I
można zwrócić uwagę, iż dyspozycja tej regulacji wymaga, aby dowodzący operacją bojową podjął wszelkie praktycznie możliwe (z ang.
everything feasible) środki, by dobierać metody wykonywana akcji
militarnych, które zapobiegną lub zminimalizują ewentualne ofiary,
z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Jaki jest charakter tego
nakazu? Cytowany już powyżej komentarz do PD I zwraca uwagę, że
przepis ten bez wątpienia wymaga podwyższonego standardu należytej staranności, jednakże nie oznacza to modelu odpowiedzialności
absolutnej94. Komitet MTKJ powołany przy Urzędzie Prokuratorskim
w celu zbadania zgodności kampanii powietrznej NATO z 1999 roku
przeciwko Serbii podkreślił, że w trakcie operacji bojowej dowódca
i załogi statków powietrznych w wyborze metody i środków ataku
dysponują pewnym poziomem swobody decyzyjnej, przy zachowaniu
podwyższonego standardu określonego w art. 57 PD I95. M. N. Schmitt
wskazuje, że poziom wymaganych środków ostrożności zależy wprost
proporcjonalnie od techniki wojskowej walczących96. Konkludując,
standard ten zakłada model podwyższonej staranności, uzależnionej
jednakże od wielu uwarunkowań technicznych oraz rzeczywistości
A. P. V Rogers: Law on... dz. cyt., s. 26.
“(...) not to use methods and means of warfare that cannot be directed against
specific military targets and whose effects cannot be limited” Rule 12. Definition
of Indiscriminate Attacks www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter3_rule12
94
Y. Sandoz, par. 2200, 2201, s. 682.
95
Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO
Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, par. 29 www.icty.
org/x/file/About/OTP/otp_report_nato_bombing_en.pdf (16.05.2012).
96
M. N. Schmitt: War, Technology and the Law of Armed Conflict, International
Law Studies Volume 82, s. 163.
92
93
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pola walki, w chwili podejmowania decyzji przez walczących (zob.
zasada Rendulica).
W sprawie Gotovina ujawnia się poważny problem w ocenie
zjawiska indisciriminate. Z jednej strony można na stan faktyczny
w przedmiotowej kwestii spojrzeć od strony art. 57 PD I i uznać bombardowania miast w sierpniu 1995 roku za naruszenie reguł ostrożności, poprzez wykorzystanie środków o zbyt dużym zakresie błędu
w stosunku do lokacji obiektów wojskowych (takich jak np. wyrzutni
BM – 21 Grad). Gdyby Izba Apelacyjna przyjęła taki pogląd w swej
wykładni, istniałaby możliwość utrzymania winy Gotoviny w zakresie znacznie mniejszym niż wynikałoby to z wyroku Izby Orzeczniczej, a więc winnego naruszenia środków ostrożności poprzez dobór
środków artyleryjskich o nie wystarczającej dokładności. Podstawa
taka byłaby uzasadniona – skoro wojska chorwackie dysponowały
haubicami kal. 130 mm i wielolufowymi zestawami rakietowymi, to
dowódcy winni wziąć pod uwagę fakt, że bez wątpienia klasyczna artyleria była o wiele dokładniejsza w terenie zabudowanym niż wyrzutnia
BM – 21 Grad o rozrzucie ocenianym na ok. 400 metrów97. W tym
Na tle stosowania art. 57 PD I ujawnia się poważne zagadnienie dotyczące istnienia prawnego obowiązku wyboru dokładniejszego środka ataku, (tj. takiego, którego
użycie spowodowałoby w rezultacie uzyskanie niższego ryzyka powstania strat towarzyszących. Dyskusja taka ujawniła się na tle operacji Allied Force przeciwko siłom
FRJ w 1999 roku, na łamach wydanego w 2002 roku zbiorczego opracowania Legal
and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo Campaign (red. A. E. Wall), International
Law Studies Vol. 78, Naval War College, Newport Rhode Island 2002. W. H. Parks
wskazywał, że z treści art. 57 PD I nie wynika prawny obowiązek stosowania broni
dokładniejszej, gdyż ocena w tym względzie powinna zostać pozostawiona do swobodnego uznania prowadzącego operacje bojową, z uwzględnieniem czynników
aktualnego pola walki [W. H. Parks, Commentary, (w:) Legal and Ethical... Tamże,
s. 281- 292] J. F. Murphy negował powstanie jakiejkolwiek jednoznacznej praktyki
państw, która mogłaby prowadzić do ukonstytuowania się zwyczaju międzynarodowego. Inne stanowisko w tym względzie prezentuje J. F. Murphy: Some Legal (And
A Few Ethical) Dimensions Of The Collateral Damage Resulting From NATO’s
Kosovo Campaign, w: Legal and Ethical... Tamże, s. 235 - 236 Y. Sandoz uznając,
iż na atakującym ciąży obowiązek wyboru dokładniejszego środka ataku (powodującego mniejsze ryzyko powstania strat wśród ludności cywilnej), gdy uzyska się w ten
sposób tożsamą korzyść wojskową [Y. Sandoz: Commentary, w: Tamże, s. 278].
W przedmiotowej sprawie zachodzą podstawy, by uznać wykorzystanie wyrzutni
rakietowych BM – 21 Grad za środek, który wskutek swojej niedokładności (będący
główną cechą tej broni) mógł tworzyć zwiększone zagrożenie dla ludności cywilnej
w warunkach miejskich. Warto zaznaczyć, że zestawy wielolufowych wyrzutni rakietowych w pierwszej kolejności są przeznaczone do zwalczania sił przeciwnika
zgrupowanych na znacznym obszarze, co można osiągnąć poprzez znaczny rozrzut
97
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zakresie doszłoby to naruszenia reguły wyrażonej w art. 57 ust. 2 pkt.
a(I) PD I, czyli zaniechanie obowiązkowi uczynienia wszystkiego co
praktycznie możliwe. W sierpniu 1995 wojska chorwackie dysponowały bowiem możliwością wyboru dwóch środków bombardujących
i powinny wykorzystać środek gwarantujący wyższą skuteczność. Izba
Orzecznicza uznała, iż w warunkach ataku na „cztery miasta”, użycie
zestawu BM – 21 Grad nie nosiło znamion nielegalnego, jednakże
bez wątpienia ich wykorzystanie spowodowało znacznie zwiększone
ryzyko powstania skutku o charakterze w rezultacie nierozróżniania
celów. W konsekwencji użycie zestawów rakietowych można uznać za
naruszenie środków ostrożności, które w przedmiotowej sprawie nie
wywołały oddziaływania na ludność cywilną.
Znacznie trudniejsze było w przedmiotowej sprawie ocenienie,
czy ataki artyleryjskie nosiły znamiona indiscriminate – w rezultacie
miasta prowincji Krajina były traktowane jako jeden cel wojskowy
(jak sugerował rozkaz Gotoviny z 2 sierpnia 1995 roku o „położeniu
ognia na Knin”). Z jednej strony przeczył tej okoliczności fakt, iż
95% pocisków było wycelowanych w obiekty wojskowe. Taka skala
nie może pozostać bez wpływu na ocenę zamiaru strony wojującej.
Pozostaje pytanie o to jak traktować pozostałe 5% pocisków – jako
wypadek, błąd broni, ostrzał taktyczny, czy też celowe oddziaływanie
bez rozróżniania? Izba Orzecznicza, aby ustalić tą okoliczność musiała
posłużyć się marginesem błędu w formie standardu 200 metrów.
Problem ten jest jednakże tym trudniejszy, że określenie takiego „zakresu dokładności” wymagało przede wszystkim szczegółowych opinii
eksperckich. Bez wątpienia sędziowie w I instancji popełnili pewien
błąd procesowy, opierając się na dowodach tylko dwóch biegłych
z zakresu artylerii. Powołani w dalszym toku postępowania eksperci
z różnych państw NATO jednoznacznie określili, że model przyjęty
przez I instancję jest błędny i nie mający technicznego uzasadnienia
w odniesieniu do artylerii chorwackiej produkcji radzieckiej, której
stan techniczny określono generalnie jako przestarzały. Uzyskany
w ten sposób materiał mógł jednakże być przeanalizowany na nowo,
być może pod kątem przyjęcia nowego zakresu błędu np. 400 metrów
jak sugerował to sędzia Agius. Izba Apelacyjna zaniechała jednak bez
uzasadnienia ze swych uprawnień zawartych w dyspozycji art. 25
salwy rakietowej, co jest cechą charakterystyczną tej broni. Zestaw BM – 21 Grad
nie jest używany do ostrzału pojedynczych, jednostkowych celów, ze względu na
swoją niecelność.
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Statutu MTKJ, w szczególności w zakresie „poprawienia” orzeczenia
zapadłego w I instancji. Ale nawet zastąpienie zasady 200 metrów
innym standardem o ściśle określonych zarysach mogłoby również
powodować poważne kontrowersje, w szczególności w opozycji do
techniki klauzul generalnych jakimi posługuję się prawo konfliktów
zbrojnych. Warto posłużyć się tu przykładem odwołującym się do wysiłków doktryny prawa humanitarnego, mających na celu stworzenie
zamkniętego katalogu obiektów wojskowych.
Dokonując przeglądu przepisów od art. 2 IX Konwencji haskiej
z 1907 roku, poprzez art. 24 ust. 1 Haskich Reguł Wojny Powietrznej z 1923 roku do aneksu Projektu MKCK z New Dehli z 1956 roku,
można zauważyć wielokrotne próby określenia zakresu pojęcia „obiekt
wojskowy”98. Praktyka wojenna i uwarunkowania techniczno – gospodarcze, wpłynęły na zmianę poglądu doktryny w tej materii, co zaowocowało otwartą definicją legalnych celów militarnych, przedstawioną
w art. 52 PD I. Jest to przykład i pewnym sensie przestroga, by norm
prawa humanitarnego nie tworzyć w oderwaniu od obiektywnych uwarunkowań wojskowych, gdyż przeciwna praktyka walczących może do
derogowania norm i spowodowania zaniku jakiejkolwiek dyspozycji
prawnej. W trakcie procesu przed Międzynarodowym Trybunałem
Wojskowym (MTW) w Norymberdze za niedostosowaną do realiów
wojennych uznano regulację Protokołu Londyńskiego, dotyczącego
prowadzenia wojny podwodnej, którą w konkluzji pominięto w zakresie ustalenia odpowiedzialność dowódcy Ubootwaffe z czasów II wojny
światowej, adm. Karla Doenitza99.
Te historyczne przykłady można uznać za drogowskaz dla przyszłych
regulacji prawa konfliktów zbrojnych, by normy te tworzyć w oparciu
o model „niezbędnego minimum” bardziej niż w wymiarze zaostrzoArt. 2 Konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny
(IX konwencja haska), Haga, 18.10.1907 r. (Dz. U. z 1936 r., nr 6, poz. 66), art. 24
ust. 1 Haskich Reguł Wojny Powietrznej.
99
Protokół Londyński dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych,
(Dz. U. z 1937 nr 55 poz. 425). Obrona admirała w odpowiedzi na akt oskarżenia
wnioskowała o przeprowadzeni dowodu z dokumentów flot alianckich, by wykazać,
iż żadna ze stron wojujących nie stosowała się do postanowień z 1936 roku. Fakt
ten został potwierdzony i MTW oczyścił admirała z zarzutów w tej materii, uznając
normę za nieobowiązującą wskutek powszechnego niedostosowania do realiów
wojny morskiej. Nazi Conspiracy and Aggression. Opinion and Judgment, Office of
the United States Chief of Counsel For Prosecution of Axis Criminality. Washington
1947, s. 137.
98
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nych wymagań. Zdaniem W.B. Hufmana podobne konsekwencje można również odnosić względem zasady 200 metrów, czy też jakiekolwiek innego standardu określającego dokładność broni, który mógłby
się pojawić na tle sprawy Gotovina100. Skutki utrzymania standardu
200 metrów byłyby podwójne w swym wymiarze. Po pierwsze, jak już
wcześniej wspomniano, orzeczenia MTKJ są ważnym punktem odniesienia dla praktyki orzeczniczej sądownictwa międzynarodowego,
gdzie są przywoływane jako element wykładni. Po drugie utrzymanie
takiej zasady miałoby skutki dla operacji bojowych w przyszłości, gdyż
chociażby system BM – 21 Grad jest wciąż na wyposażeniu blisko
50 państw świata (Rosja, Chiny, państwa b. Układu Warszawskiego,
wiele krajów Afryki)102. Oznaczałoby to pojawienie się bezpośrednio
nowej wykładni art. 57 PD I w zakresie dokładności środków walki,
a także ustanowiłoby wyraźnie, gdzie kończy się zakres legalnego
bombardowania artyleryjskiego w myśl art. 51 regulacji z 1977 roku.
Wydaje się, że utrzymanie standardu 200 metrów nie mogłoby pozostać niezauważone przez podręczniki wojskowe w zakresie prawa
międzynarodowego, stąd też być może wiele państw adoptowałoby ten
standard wprost. Doprowadziłoby to trudnych do przewidzenia skutków. Po pierwsze należy pamiętać, że w pewnych warunkach kryterium
wynikającego z orzeczenia Gotovina nie da się w sposób obiektywny
przestrzegać, wskutek uwarunkowań technicznych walczących (takie
wnioski nasuwają się z opinii ekspertów powołanych w II instancji).
Po drugie, reguła 200 metrów może być w pewnym sensie modelem
o zbyt dużym zakresie swobody w zakresie operacji bojowych (nie jest
wykluczone, iż w pewnych okolicznościach, można uzyskać dokładność
o wiele większą).
Tu kryje się poważne niebezpieczeństwo – wprowadzenie sztywnej
i wąskiej regulacji może wpłynąć na przyzwolenie, by w jego ramach
nie dokonywać szacowania niebezpieczeństwa mogącego powstać
dla ludności cywilnej, aby oderwać ten model od ogólnych wymagań
prawa humanitarnego. Z drugiej strony, za zdaniem sędziego Agiusa,
nie można było ustalić w żaden inny sposób ustalić, czy w okolicznościach sprawy Gotovina faktycznie doszło do ataku bez rozróżniania.
W tejże sytuacji utrzymanie standardu 200 metrów (lub jakiekolwiek
innego) musiałoby być uprzedzone komentarzem Izby Apelacyjnej,
zawężającej wykładnie i zakres stosowania reguły w późniejszych
sprawach. Bardziej racjonalne w przedmiotowej sprawie, gdy blisko
95% pocisków było wycelowanych w obiekty wojskowe, byłoby odejście
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od odpowiedzialności opierającej się na działaniu bez rozróżniania na
rzecz naruszenia przez wojska chorwackie 4 i 5 sierpnia 1995 reguł
ostrożności w zakresie prawidłowo dobranych środków.
Moim zdaniem, skupienie ognia artyleryjskiego na legalnych
obiektach wojskowych w takiej skali musi negować siłą rzeczy zamiar
działania w celu jednoczesnego ataku na cele militarne i cywilne.
O bombardowaniu „bez rozróżnienia” można mówić w przedmiocie
ostrzału rezydencji dowódcy serbskich jednostek, ale nie z powodu
jego niedokładności, lecz naruszenia zasady proporcjonalności wyrażonej a art. 57 ust. 2 pkt. a (III) PD I (co zostało zauważone przez Izbę
Orzeczniczą, ale następnie odrzucone przez II instancję). Taka ocena
stanu faktycznego Izby Apelacyjnej doprowadziłaby do wydania wyroku reformatoryjnego z jednoczesnym utrzymaniem skazania Gotoviny
o znacznie zmniejszonym wymiarze kary, co pozwoliłoby zmniejszyć
zakres krytyki orzeczenia wydanego przez II instancje MTKJ.

Podsumowanie
Wyrok Izby Apelacyjnej MTKJ w sprawie Gotovina to przykład
“The law does not require any particular standard of accuracy, but it does require
combatants to do their best within their technical, tactical, and intelligence limitations. Advanced technology has not eliminated (and cannot, for the foreseeable
future, eliminate) civilian casualties from warfare” W. B Hufmann, dz. cyt., s. 21.
101
W tym względzie istnieją pewne kontrowersje co do roli orzeczeń MTKJ
w systemie źródeł prawa międzynarodowego. (zob. M. Ajevski: Judicial Lawmaking in International Criminal Law: The Legitimacy Conundrum. www.esilen.law.cam.ac.uk/Media/Draft_Papers/Agora/Ajevski.pdf, s. 15 – 19; “However,
especially the UN ad hoc tribunals, mostly the ICTY, have had a large impact on the
formation of international criminal norms, just like the Nuremberg tribunal had
half a century previously. The ICTY has invoked its own precedents as evidence of
emerged customary norms. Thus, the decisions and opinions of the judges are used
as a source of evidence of the state of customary international law. The acceptance
of the decisions of the international tribunals on the current status of customary
international law as an authoritative expression of opinio iuris could induce state
practice intothe desired direction and thus fundamentally affect the compliance by
the states with a newcustomary norm” N. Arajärvi, The Role of the International
Criminal Judge in the Formation of Customary International Law, “European
Journal of Legal Studies”, Vol. 1, Issue. 2 2007, s. 30; V. D Degan: On The Sources
of International Criminal Law, “Chinese Journal of International Law” 2005/4(1),
s. 45-83.
102
Dotyczy również zestawów budowanych na podstawie wyrzutni BM – 21 www.
army-guide.com/eng/product1373.html.
100
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jednej z bardziej radykalnych decyzji w zakresie postępowania odwoławczego w historii Trybunału103. Z jednej strony uznaje się, że reguła
200 metrów przyjęta przez Izbę Orzeczniczą w I instancji była błędnym
standardem i powinna zostać uchylona. Konsekwencją tego błędu, było
załamanie całego skazania względem Gotoviny. W tym miejscu część
składu orzekającego, jaki i komentatorzy wyrażają swoją głęboką krytykę i niezadowolone, uznając, że Izba Apelacyjna nie miała prawa odrzucić w swym wyroku całości materiału dowodowego, zaś zaniechanie
powtórnego jego przeanalizowania, uważa się za poważne naruszenie
standardów Izby w zakresie kompetencji „poprawczych”104. Sprawa
Gotoviny to także przykład tego, jakie trudności w praktyce sądowej
napotyka analizowanie pojęć prawa konfliktów zbrojnych i odniesienie
ich do stanu faktycznego. Okazuje się, że tworzenie nowej wykładni,
czy też wyostrzonych standardów, nie popartego przekonywującymi
uwarunkowaniami technicznymi, jak również względami pola walki
oraz przesłankami konieczności wojskowej, może być modelem nie
do utrzymania i zastosowania w warunkach bojowych, prowadząc do
osłabienia funkcji „niezbędnego minimum” prawa humanitarnego.

CJICL Blog, The ICTY Appeals Judgement in Prosecutor v Gotovina and
Markač: Scratching Below the Surface, www.cjicl.org.uk/index.php/cjicl-blog/
prosecutor-v-gotovina-and-markac#comments.
104
EJIL: Talk! - The Gotovina Omnishambles by Marko Milanovic. www.ejiltalk.
org/the-gotovina-omnishambles/.
103
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Martyna Bucholc

TENDENCJE ROZWOJU
WSPÓŁCZESNYCH ŚRODKÓW WALKI
W KONTEKŚCIE MINIMALIZACJI STRAT
UBOCZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA
Z ZAKRESU TEORII
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN
MEANS OF WARFARE IN THE CONTEXT OF
MINIMIZING COLLATERAL DAMAGE DURING
MILITARY OPERATIONS - SELECTED ASPECTS
OF THE THEORY
Summary
Impact on military objectives are sometimes paid for adverse effects in the
form of loss or damage to the civilian population and property. The greatest
threat to the civilian population, due to the proximity of potential military and
civilian objects, are on the air forces carried out under the direct air support and
strategy attack. The nature of modern warfare as it were forced to focus more
effort on avoiding civilian losses and damages. Although most of the means of
warfare and how to use them, still comes to property damage and personal on
the side of the civilian population. Because we are not always able to correctly
predict all the effects of hostilities, but the commander in decision-making have
not only advanced technology, but the support and involvement of specialists
in various fields. Much precision of means of warfare use by one of the parties
to the conflict, such as unmanned aerial vehicles and the way they carried out
the attack, can better meet the obligations imposed on the belligerents by the
principles of proportionality and distinction. It can be assumed that a high
level of commitment and awareness of commanders and other decision-makers
associated, combined with access to the best technical and technological impact
on minimizing or eliminating adverse effects of a future military operations in
the loss or damage effects.
key words: collateral damage and casualties, international humanitarian
law, armed conflict, unmanned aerial vehicles
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Wprowadzenie
Osiągnięcie zwycięstwa za pomocą walki zbrojnej może powodować straty związane z utratą życia przez osoby cywilne i/lub szkody
w mieniu cywilnym. Współczesne postrzeganie sztuki wojennej wskazuje jednak na konieczność osiągania zwycięstwa przy jednoczesnym
powodowaniu minimalnych strat po obu stronach konfliktu1. Na
początku XX wieku sądzono, że przyczyną powstawania znacznych
strat wynikających z działań wojennych było stosowanie nowoczesnych środków walki. Według A. Czupryńskiego była to błędna teza,
gdyż „o poziomie strat nie decydują bowiem stosowane urządzenia,
a tylko człowiek poprzez dobór odpowiednich metod stosowania tych
środków”2. Ówczesne rozumienie sztuki wojennej oznaczało zadanie
przeciwnikowi jak największych strat. Idea używania i stosowania
środków walki uległa ewolucji – od unicestwienia przeciwnika do
wyłączenia żołnierza czasowo z walki bez pozbawiania go życia i bez
niszczenia dóbr materialnych. Obecnie paradygmatem sztuki wojennej
staje się osiągnięcie celu przy minimalnych stratach po obu stronach,
a nowoczesność środków walki i precyzja ich użycia jest jednym
z czynników wpływających na obniżenie poziomu strat. Wynika to
z innych celów współczesnych konfliktów zbrojnych, które wymagają
zastosowania nowych środków i metod działania.
Koncepcja wojny na dystans - obecna od zawsze w sztuce wojennej – wyrażała się w nowoczesnych środkach walki charakterystycznych dla danej epoki (począwszy np. od łuku aż do współczesnych
bezzałogowych aparatów latających). Obecnie trwa wyścig z czasem
i jakością przekazywanej informacji w stosunku do czasu podjętej
decyzji, co z kolei wpływa na czas precyzyjnego działania. Dąży się
do stworzenia takich systemów broni3, które będą chronić nie tylko
Należy jednak pamiętać, że stosowanie środków walki zbrojnej powoduje straty/
szkody, ponieważ często nie można pokonać przeciwnika (a do tego właśnie dążą
strony konfliktu) bez powodowania jakichkolwiek uszczerbków na dobrach chronionych.
2
A. Czupryński, Współczesna sztuka wojenna a humanitaryzm działań zbrojnych, Prawne ograniczenia środków walki, red. nauk. B. Janusz-Pawletta, „Zeszyt
Problemowy TWO” 2010, nr 3, s. 9.
3
„System stanowiący połączenie w jedną funkcjonalną całość różnych urzą dzeń
o zróżnicowanych funkcjach, postaciach i strukturach w celu ich wzajemnego współdziałania, dla precyzyjnej, skutecznej i niezawodnej realizacji zadania bojowego
– prowadzenia skutecznego ognia. Rozróżnia się trzy podstawowe systemy broni:
1
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ich użytkowników, ale zdołają precyzyjnie wyeliminować prawidłowo
zidentyfikowanego przeciwnika4. Chodzi więc o coraz nowocześniejsze
i bardziej zaawansowane w swym działaniu, a przy tym o znacznym
stopniu autonomiczności - środki walki, kładąc szczególny nacisk na
to, aby była to broń precyzyjna, która niszczy tylko dany obiekt bez
powodowania skutków ubocznych.
Wymóg pogodzenia względów humanitarnych i konieczności
wojskowej, chociażby poprzez dopuszczalność, ograniczenie, czy też
zakaz5 stosowania niektórych środków walki, posiada bezpośredni
wpływ na legalność i skuteczność prowadzonych działań zbrojnych,
a tym samym na skuteczną ochronę ludności cywilnej oraz mienia
cywilnego, jak i osiągnięcie zakładanego celu wojskowego. Poniżej
zostały przedstawione wybrane aspekty teoretyczne tego zagadnienia.

Strata/szkoda uboczna w sytuacji konfliktu zbrojnego:
aspekty prawne
Obecnie straty wśród ludności cywilnej, powstałe na skutek działań stron walczących w czasie konfliktów zbrojnych, określa się jako
„straty/szkody uboczne” (z ang. collateral damage). W słowniku
terminów i definicji Sojuszu Północnoatlantyckiego pojęcie to zostało zdefiniowane jako „przypadkowe ofiary i zniszczenia w obszarach
artyleryjskie, rakietowe i bombardierskie. Działanie systemu broni obejmuje: wykrycie, wybór obiektu uderzenia, kierowania ogniem i ostrzelanie obiektu”, P. Makowski,
W. Marud, Wybór i ocena obiektów uderzeń (targeting) w planowaniu działań
bojowych lotnictwa sił powietrznych na operacyjnych szczeblach dowodzenia.
Studium operacyjne, AON, Warszawa 2003, s. 32.
4
Szerzej: A. Czupryński, Współczesna sztuka wojenna…, dz. cyt., s. 7-19.
5
W art. 36 PD I znajduje odniesienie do nowych broni, które zobowiązują wysoką
umawiającą się stronę do ustalenia, czy prowadzenia badań, prac rozwojowych, nabywaniu lub wprowadzaniu nowej broni, nowego środka prowadzenia wojny, czy ich
zastosowanie byłoby w pewnych lub we wszelkich okolicznościach zakazane. Jest to
pewnego rodzaju mechanizm będący zobowiązaniem państw-stron tego Protokołu
do przeprowadzania kontroli nowych rodzajów broni pod względem ich legalności,
w tym zgodności m.in. z zasadą humanitaryzmu, rozróżniania, proporcjonalności
czy też koniczności wojskowej. W świetle tych postanowień każde państwo jest
odpowiedzialne za realizację tych postanowień, ale samo podejmuje decyzję o tym,
czy dana broń powinna być dozwolona, czy też należy zakazać jej użycia. Zob.: Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12.08.1949 r., dotyczący ochrony ofiar
międzynarodowych konfliktów zbrojnych (protokół I), Genewa, 8.06.1977 r. (Dz. U.
z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik).
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cywilnych, spowodowane działaniami militarnymi”6. Definicja ta nie
precyzuje jednak jakiego rodzaju działań militarnych dotyczy. Dla
rozróżnienia warto podkreślić, iż działaniom sił zbrojnych towarzyszą zarówno straty (z ang. casualties), jak i szkody (z ang. damage)
uboczne. Tak więc wśród niepożądanych efektów działań zbrojnych
należy wyróżnić ofiary (zabitych, rannych, chorych) oraz zniszczenia
(w mieniu prywatnym lub publicznym).
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, jako
wyodrębniony system norm prawnych, opiera się na kilku charakterystycznych dla niego zasadach: rozróżnienia – działania zbrojne muszą
być skierowane tylko przeciwko obiektom i osobom, które stanowią
uzasadniony cel ataku, natomiast osoby niebiorące bezpośredniego
udziału w tych działaniach podlegają ochronie; konieczności wojskowej – użyte środki i metody nie mogą wykraczać poza środki konieczne
do osiągnięcia zamierzonego celu; proporcjonalności – spodziewane
skutki uboczne działań nie mogą być większe niż konkretna i bezpośrednia korzyść wojskowa wynikająca z ataku. Normy te mają na
celu pogodzenie w ramach prowadzonych współcześnie konfliktów
zbrojnych, wydawałoby się sprzecznych ze sobą zasad humanitaryzmu i konieczności wojskowej, z czym wiąże się ograniczenie skutków
działań zbrojnych dla ludności cywilnej i obiektów cywilnych.

Zasada rozróżnienia
Jedną z najważniejszych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych jest zasada rozróżnienia. Zgodnie
z jej treścią w trakcie prowadzenia działań zbrojnych należy zawsze
dokonywać rozróżnienia między ludnością cywilną a kombatantami
oraz między dobrami o charakterze cywilnym a obiektami wojskowymi. Prowadzone działania zbrojne powinny być skierowane jedynie
przeciwko kombatantom i obiektom wojskowym. Skuteczna ochrona
ludność i mienie cywilne od skutków działań wojennych, jest wynikiem
m.in. prawidłowego określenia, kto7 i co8 może być celem ataku.
AAP-6(2008), Polska edycja, www.wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/N_20130808_
AAP6PL.pdf (5.09.2013).
7
Za osobę cywilną należy uznać każdą osobę niezależącą do żadnej z kategorii sił
zbrojnych. W razie wątpliwości istnieje domniemanie prawne, iż dana osoba jest
osobą cywilną. Korzystają one z ogólnej ochrony przez niebezpieczeństwami wynikającej z operacji wojskowych.
8
Obiekty cywilne (odnosi się do wszystkich obiektów, które nie są celami wojsko6
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Artykuł 52 ust. 2 PD I zawiera definicję obiektu wojskowego, na
mocy której obiekt musi spełniać łącznie dwa kryteria, aby być obiektem wojskowym. Po pierwsze, obiekt ma skutecznie przyczyniać się
do działań wojskowych wroga. Jest to w przypadku obiektu jego:
charakter, lokalizacja, cel zastosowania, który wskazuje, że nie tylko
obiekty o charakterze wojskowym są celami wojskowymi. Po drugie,
jego zniszczenie, zdobycie lub neutralizacja ma do zaoferowania określoną korzyść wojskową dla drugiej strony. Oba warunki muszą być
spełnione w danych okolicznościach i czasie. Bez tego ograniczenia do
bieżącej sytuacji strony, zasada rozróżnienia byłaby nieważna, a każdy
obiekt mógłby w ramach możliwości przyszłego rozwoju, na przykład
jeśli zostałby użyty przez przeciwnika do wspierania działań zbrojnych,
stać się obiektem wojskowym . Z kolei obiekty o podwójnym zastosowaniu, służą zarówno do celów cywilnych i wojskowych. Szczególnie
w czasie konfliktu zbrojnego, wojsko używa cywilnej infrastruktury,
telekomunikacji i logistyki także do celów wojskowych. Jeżeli wykorzystanie takiego obiektu oznacza nadmierne szkody dla cywilów, atak
na taki obiekt podwójnego zastosowania, może być niezgodny z zasadą
proporcjonalności.
Zgodnie z artykułem 44 PD I posiadanie statusu kombatanta wiąże się z obowiązkiem odróżniania się od ludności cywilnej. Uznając
jednak, że istnieją w konfliktach zbrojnych sytuacje, gdzie ze względu na charakter działań kombatant, nie może się wyróżniać swoim
umundurowaniem, zachowuje on status kombatanta pod warunkiem,
że w takich sytuacjach nosi otwarcie broń podczas każdego starcia
zbrojnego i w czasie, gdy jest on widoczny dla przeciwnika, podczas
zaangażowania we wdrażanie poprzedzające rozpoczęcie ataku wojskowego, w którym ma uczestniczyć.
Wzmianka o zasadzie rozróżniania pojawiła się już w Deklaracji
w sprawie pocisków małego kalibru, zwana deklaracją petersburską
z 1868 roku. Dokument ten stanowi, iż „jedynym uprawnionym celem,
jaki państwa winny sobie stawiać w czasie wojny, jest osłabienie sił
zbrojnych nieprzyjaciela”9. Do zasady rozróżnienia odwołuje się rówwymi) nie mogą być atakowane. W razie wątpliwości dany obiekt należy uznać za
cywilny i nie może być atakowany, chyba że dowódca jest przekonany, że jest inaczej.
9
Deklaracja w sprawie pocisków wybuchających małego kalibru, Petersburg,
11.12.1868 roku, M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzup. i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa
2003, s. 173.
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nież Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej10. Artykuł 25
regulaminu stanowi, iż zabronione jest atakowanie lub bombardowanie
w jakikolwiek sposób niebronionych miast, wsi, domów mieszkalnych
i budowli11. Z kolei art. 27 wskazuje na zobowiązanie stron walczących
do oszczędzania w czasie oblężeń i bombardowań świątyń, pomników
historycznych i budynków poświęconych nauce, sztuce (takich jak zabytki architektury, muzea, biblioteki i pomniki kultury), szpitali oraz
miejsc, gdzie zgromadzeni są chorzy i ranni, pod warunkiem, że obiekty
te i miejsca nie służą jednocześnie celom wojennym12.
Regulacje prawne sprzed I wojny światowej odnoszą się jedynie do
ochrony przed atakami obiektów cywilnych oraz obiektów mających
szczególne znaczenie religijne i kulturalne. Istotne regulacje dotyczące
rozróżnienia między kombatantami a ludnością cywilną oraz między
obiektami o charakterze wojskowym13 a obiektami cywilnymi pojawiły
się długo po zakończeniu II wojny światowej. Na zasadę rozróżnienia
wskazują oba Protokoły dodatkowe z 1977 roku14: „Strony konfliktu
powinny zawsze dokonywać rozróżnienia między ludnością cywilną
a kombatantami oraz między dobrami o charakterze cywilnym a celami wojskowymi i w związku z tym kierować swoje operacje jedynie
przeciwko celom wojskowym” (art. 48 PD I, art. 13 PD II)15.
Zasada rozróżnienia wyklucza ponadto dokonywanie ataków bez
rozróżnienia, z którymi mamy do czynienia, gdy dochodzi do stoKonwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej (IV konwencja haska),
Haga,18.10.1907 r.
(Dz. U. z 1927r., nr 21, poz. 161), Załącznik do konwencji: Regulamin dotyczący praw
i zwyczajów wojny lądowej. (Regulamin haski z 1907 r.), Haga, 18.10.1907, www.
pck.org.pl/pliki/mph/1907_Haga_-_IV_KH%20_Regulamin.pdf (16.09.2013).
11
Tamże, art. 25.
12
Tamże, art. 27.
13
Obiektami wojskowymi z kolei, są dobra, które z powodu swej natury, swego rozmieszczenia, przeznaczenia lub wykorzystania wnoszą istotny wkład do działalność
wojskową i których całkowite lub częściowe zniszczenie, zajęcie lub zneutralizowanie
daje określoną korzyść w danej sytuacji. Dobrami cywilnymi zaś są wszystkie dobra,
które nie są celami wojskowymi.
14
Zasada rozróżnienia ma charakter międzynarodowego prawa zwyczajowego, które
znajduje zastosowanie również w konfliktach o charakterze niemiędzynarodowym.
15
Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12.08.1949 r., dotyczący ochrony
ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (PD I), dz. cyt., art. 48. Zob. także:
Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z dnia 12.08.1949 r. dotyczący ochrony
ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych Genewa, 8.06.1977 r. (Dz. U. z
1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik), art. 13.
10
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sowania środków walki, które nie są skierowane jedynie przeciwko
określonemu celowi wojskowemu, a co za tym idzie mogą godzić bez
rozróżnienia w cele wojskowe i w osoby cywilne lub w dobra o charakterze cywilnym. W świetle przepisów międzynarodowego prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych trudno jest jednoznacznie
określić, które środki walki rzeczywiście działają w sposób nierozróżniający. Jeśli w przypadku wszystkich rodzajów broni masowego
rażenia można stwierdzić, iż są to bronie nieprecyzyjne, to w przypadku broni konwencjonalnych nie jest już tak oczywiste. Dotyczy to
tych rodzajów broni konwencjonalnych, które z powodu konstrukcji
lub sposobu działania umożliwiają jedynie częściową kontrolę użytkownika nad skutkami ich zastosowania lub też powodują cierpienia
większe niż niezbędne do uzyskania korzyści wojskowych. Chodzi po
pierwsze o bronie, których precyzyjne skierowanie przeciwko określonemu celowi wojskowemu jest niemożliwe16. Do drugiej kategorii
należą bronie, których skutki działania nie mogą być ograniczone do
określonego celu wojskowego. Międzynarodowe prawo humanitarne
konfliktów zbrojnych odnosi zakaz działań nierozróżniających przede
wszystkim do regulacji metod i sposobów używania środków walki17,
a rzadziej do środków jako takich.
W tym celu międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbrojnych wprowadza m.in. obowiązek podejmowania szczególnych
środków ostrożności zarówno przed jego przeprowadzeniem, jak
i w czasie trwania ataku. Normy te przewidują, iż planujący lub decydujący o ataku, powinni przedsięwziąć wszystkie praktycznie możliwe
środki ostrożności w celu uniknięcia, a przynajmniej sprowadzenia do
minimum, niezamierzonych strat w życiu ludności cywilnej, ranienia
osób cywilnych oraz powodowania szkód w dobrach o charakterze
cywilnym. Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo nadmiernych strat
cywilnych, atak musi być zaniechany lub zawieszony. W toku przygotowań do operacji wojskowych powinny być podjęte różne środki
ostrożności18. Dotyczy to ataków, kiedy to konieczne jest uzyskanie
Taką bronią były pociski V1 i V2 używane w czasie II wojny światowej przeciwko
metropoliom, czy też rakiety SCUD stosowane przez Irak w pierwszej wojnie w Zatoce
Perskiej w 1991 roku.
17
Każda bowiem broń może zostać wykorzystana w sposób sprzeczny z wymogami
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
18
Szerzej: Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z dnia 12.08.1949 r.
dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych…, dz. cyt.,
art. 57 i 58.
16
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informacji co do ewentualnej obecności chronionych osób cywilnych
i obiektów cywilnych. Jednakże nie wymaga się od dowódcy rzeczy niemożliwych. Decyzje powinny być podejmowane na podstawie informacji
rzeczywiście dostępnych w danej chwili, a nie informacji późniejszych.

Zasada proporcjonalności
Zasada proporcjonalności ma zapewnić równowagę między dwoma
różnymi, często pozostającymi ze sobą w konflikcie interesami - z jednej strony koniecznością uwzględnienia potrzeb wojskowych, a z drugiej strony koniecznością uwzględnienia wymogów humanitaryzmu.
Zgodnie z tą zasadą działanie proporcjonalne ma miejsce wtedy, gdy
nie powoduje, iż niezamierzone straty i szkody cywilne są nadmierne
w stosunku do oczekiwanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej w wyniku ataku przeprowadzonego na dany obiekt.
Do zasady proporcjonalności odnosi się m.in. art. 51 ust. 5(b) PD I,
który określa zakaz dokonywania ataków, co do których można przypuszczać, że spowodują niezamierzone straty wśród ludności cywilnej,
ranienie osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze cywilnym lub
takie straty i szkody łącznie nadmierne w porównaniu z oczekiwaną
konkretną i bezpośrednią korzyścią wojskową19.

Zasada proporcjonalności: szkoda uboczna a korzyść
wojskowa
Zasada proporcjonalności oparta jest na dwóch dopełniających się
ideach: korzyści wojskowej i nadmiernej szkodzie ubocznej.
Jeśli korzyść wojskowa zostanie zidentyfikowana i uznana jako
wystarczająco konkretna i bezpośrednia, wówczas dowódca wojskowy
ma obowiązek rozważyć, czy atak nie spowoduje nadmiernych szkód
ubocznych w stosunku do tej korzyści. PD I poprzez odwoływanie
się do „oczekiwanych” korzyści wojskowych i „oczekiwanych” szkód
ubocznych wskazuje, że na podstawie dostępnych informacji i okoliczności przed rozpoczęciem, jak i w czasie trwania danej operacji
wojskowej20 - proporcjonalność nie może być rozpatrywana po fakcie.
Tamże, art. 51 ust. 5(b).
L. R. Blank, The Application of IHL in the Goldstone Report: A Critical Commentary, 12 Yearbook of International Humanitarian Law (2009), s. 29, www.
19

20
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W związku z tym koncepcja proporcjonalności zakłada, że atakujący
posiada opcję. Dowódca, dokonując oceny szkód ubocznych, dokonuje
jednocześnie oceny korzyści militarnych, które mogą będą rezultatem
podjęcia danego ataku wojskowego. Może podjąć określone działania,
uzyskując pełną korzyść wojskową lub może zrezygnować z części tej
korzyści w celu znacznego ograniczenia szkód względem ludności i/
lub dóbr cywilnych. Skonfrontowana z tym wyborem zasada proporcjonalności wymaga od atakującego wyboru drugiej opcji. W rzeczywistości jednak, jakiekolwiek operacje wojskowe bardzo rzadko oferują
jednoznaczny wybór. W większości przypadków bowiem rodzaj czy
charakter zagrożenia, jak i potencjał pola bitwy pozostają nie do końca
przewidywalne21.
W wyniku rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej, m.in. w obszarze regulacji środków walki, naczelną zasadą stał się zakaz powodowania
nadmiernego cierpienia w czasie działań zbrojnych oraz wywoływania
zbędnych szkód materialnych.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, straty i szkody uboczne
są dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są nadmierne w stosunku do
przewidywanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej. Ponadto, należy przedsięwziąć środki ostrożności zarówno przez stronę
atakującą, jak i atakowaną, nawet jeśli atak został powzięty zgodnie
z prawem, w celu uniknięcia (lub przynajmniej zminimalizowania)
skutków działań zbrojnych dla ludności cywilnej i obiektów cywilnych.
Obowiązek określony w art. 57 (2) (a) (i) PD I wymaga, aby ci, którzy
planują i podejmują decyzję o ataku zrobili wszystko, co możliwe
w celu sprawdzenia i potwierdzenia statusu obiektu ataku. Przepis ten
ma na celu zapewnienie, że operacje militarne będą ukierunkowane
ściśle na cele wojskowe, a tym samym przyczynią się do zachowania
immunitetu zarówno ludności cywilnej i obiektów. Obowiązek weryfikacji charakteru celu, który ma zostać zaatakowany wymaga, aby
szczególną uwagę zwrócić na obieg, gromadzenie, ocenę i szybkość
informacji posiadaną na temat potencjalnych celów. Działania te są
ngo-monitor.org/data/images/File/The%20Goldstone%20Report%20Reconsidered.pdf (26.09.2013).
20
A. Cohen, Proportionality in the Modern Law of War: An Unenforceable Norm,
or the Answer to our Dilemma? Perspectives Paper No. 20, August 15, 2006, s. 3,
besacenter.org/perspectives-papers/proportionality-in-the-modern-law-of-waran-unenforceable-norm-or-the-answer-to-our-dilemma/ (28.09.2013).
21
Tamże.
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oczywiście uzależnione od dostępności i jakości technicznej zasobów
walczących stron. Nie ma jednak wymagania, aby najbardziej efektywne, nowoczesne czy racjonalnie dostępne środki były systematycznie
wykorzystywane w celu uzyskania możliwie najbardziej wiarygodnych
informacji przed atakiem. Dlatego atak może być powzięty jedynie
wtedy, kiedy dowódca jest przekonany, na podstawie wszystkich informacji, którymi dysponuje, że cel ma charakter wojskowy. Ponadto
informacje dotyczące obiektu ataku muszą być gromadzone, w szczególności w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w celu uzyskania jasnego
obrazu warunków, które powodują obowiązek stosowania zasady
proporcjonalności22.
W sprawie środków walki konkretnie główny problem podniesiony
przez artykuł 57 (2) (a) (ii) PD I odnosi się do obowiązku walczących
stron do korzystania z najbardziej precyzyjnych środków walki (w
szczególności uzbrojonych w amunicję precyzyjną). Wybór środka walki jest pozostawiony w gestii strony wojującej, według jej szczególnych
interesów wojskowych, politycznych, gospodarczych, itp. i okoliczności
każdej operacji. Choć międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbrojnych określa kto lub co może być uzasadnionym celem ataku, nie
reguluje rodzaju broni, które muszą zostać użyte w danym ataku na
poszczególne cele.
Zasadniczym pytaniem jest jednak to, czy strona przeprowadzająca
atak wydała odpowiednie ostrzeżenie przed tym atakiem, które skutki
mogą mieć wpływ na ludność i mienie cywilne. Trudno jest udzielić
tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Praktyka pokazuje, że państwa zazwyczaj spełniają ten obowiązek wydając ogólne ostrzeżenie dla ludności
cywilnej przez komunikaty radiowe lub np. zrzucanie ulotek. Aby
oszczędzić ludności cywilność w miejscu pracy precyzyjne ostrzeżenia
muszą być wydawane jak najszybciej23. To jednak nie zwalnia dowódcy
od prowadzenia ataku zgodnie z prawem.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności użycie siły i wynikające stąd
zniszczenia nie mogą być nieproporcjonalne do zamierzonego celu
i korzyści wojskowej. Należy unikać każdego pozbawienia życia lub
mienia, które nie jest konieczne do osiągnięcia legalnego celu wojskowego. Możliwości niszczenia powinny być wykorzystane jedynie tam,
J-F. Que´guiner, Precautions under the law governing the conduct of hostilities,
“International Review of the Red Cross”, Vol. 88 nr 864 December 2006, s. 797-798.
23
Tamże, s. 809.
22
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gdzie jest to konieczne z wojskowego punktu widzenia, a i wtedy tylko
zgodnie z prawem w absolutnie niezbędnym rozmiarze.

Nowoczesne środki walki i precyzja ich działania na
przykładzie bezzałogowych aparatów latających
Już na początku XX wieku dostrzeżono nową jakość w zakresie
oddziaływania na przeciwnika, jakie dawało użycie lotnictwa wojskowego. Pojawienie się samolotu zdecydowanie zmieniło charakter
prowadzenia wojny i przyniosło ze sobą duże możliwości, zwłaszcza
niszczycielskie. Zdolność do wykonywania uderzeń na odległość sprawiła, że samoloty stały się potężnym orężem w rękach dowódców. Do
zalet maszyn załogowych zaliczyć można elastyczność w adaptowaniu
się do zmiennej sytuacji na polu walki oraz realizację zadań taktycznych. Wady tych systemów wynikają głównie z ograniczeń związanych
z wydolnością ludzi, gdzie przyjmuje się, że po około 8 godzinach
załoga jest wyczerpana. Ograniczona wytrzymałość załogi wpływa na
zdolność podejmowania szybkich decyzji w obliczu nieprzewidzianych
okoliczności. Dodatkowe koszty generowane są w związku z przystosowaniem maszyny do sterowania przez człowieka. Kolejnym czynnikiem z najczęściej rozpatrywanych podczas planowania wszelkiego
rodzaju działań jest akceptowalny poziom strat. Ryzyko utraty załogi
jest najbardziej istotnym ograniczeniem stosowania konwencjonalnych samolotów, ponieważ utrata ludzi jest tym dotkliwsza, im wyższe
koszty zostały poniesione na ich profesjonalne wykwalifikowanie.
Ponadto, kiedy to współczesne konflikty zbrojne rozgrywają się „na
oczach świata” (dzięki środkom masowego przekazu) straty ponoszone
wśród żołnierzy, mogą zachwiać opinią publiczną i spowodować brak
poparcia społeczeństwa dla prowadzenia dalszych działań w danym
rejonie.
Od najdawniejszych czasów człowiek poszukiwał nowych środków
walki, które dałyby mu przewagę nad przeciwnikiem na polu walki.
Również i w przypadku bezpilotowych aparatów latających ta właśnie
potrzeba była główna przyczyną ich powstania. Postęp w rozwoju
tego typu obiektów latających jest konsekwencją wielu czynników.
Najistotniejsze to z pewnością poziom zaawansowania konstrukcyjno-technologicznego, koszty eksploatacji, bezpieczeństwo, a także nowe
koncepcje prowadzenia działań bojowych z użyciem sprzętu latającego
na polu walki.
236
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Obecnie świat wkroczył w erę, gdzie najcenniejszym dobrem stała
się informacja. Stąd, obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii umożliwiających jej pozyskiwanie, przetwarzanie i przesyłanie.
Szczególnie duży nacisk kładzie się na wdrażanie nowych systemów
zdobywania i gromadzenia oraz integracji danych rozpoznawczych.
Na współczesnym polu walki zakres prowadzonych działań bojowych
wzrasta proporcjonalnie do stopnia wyposażenia sił zbrojnych w m.in.
najnowocześniejsze środki rozpoznania24. Kolejne konflikty zbrojne
potwierdziły ogromne znaczenie wiarygodnego i terminowego rozpoznania w podejmowaniu prawidłowych decyzji, a w efekcie w osiągnięciu założonych celów operacji. W tym kontekście warto zwrócić uwagę
na wykorzystanie bezzałogowych aparatów latających w działaniach
militarnych. Rozwój bezzałogowych aparatów latających25 to jeden
z wielu przykładów zastosowania osiągnięć naukowych w dziedzinie
techniki lotniczej, mającej na celu zaspakajanie potrzeb współczesnego
pola walki. Wyposażanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych w systemy
bezzałogowe jest już od długiego czasu jednym z istotniejszych zagadnień dyskutowanych w środowisku wojskowym.
Koncepcja wykorzystania bezzałogowych aparatów latających nie
jest nowa. Używa się ich do zadań wojskowych już od kilkudziesięciu
Funkcjonowanie w siłach zbrojnych sprawnego systemu rozpoznania wojskowego, dysponującego nowoczesnymi środkami zdobywania, analizy, przekazywania
i gromadzenia informacji, staje się koniecznością, gdyż tylko szybki obieg informacji, przy nawet mniejszym potencjale militarnym, zapewni przewagę lokalną nad
przeciwnikiem.
25
Bezzałogowy aparat latający (BAL) to statek latający to statek powietrzny (aerodyna lub aerostat) z napędem i bez załogi na pokładzie. Do utrzymania się w powietrzu
może wykorzystać siłę nośną wytwarzaną wskutek działania praw aerodynamiki,
na stałych (skrzydła) lub ruchomych powierzchniach nośnych (wirnik) albo siłę
wyporu aerostatycznego (aerostat). Może być sterowany za pomocą systemów autonomicznych lub zdalnie przez operatora (z ziemi, powietrza lub okrętu). Został
zaprojektowany tak, aby mógł powrócić i być ponownie użyty. Może być statkiem
powietrznym jednorazowego użytku”, J. Karpowicz, K. Kozłowski, Bezzałogowe
statki powietrzne i miniaturowe aparaty latające, Wyd. AON, Warszawa 2003,
s. 11. Według ujęcia NATO-wskiego, elementami systemu BAL są: sam aparat,
ładunki (obserwacyjny, komunikacyjny, uzbrojenie śmiercionośne i inne – przenoszone wewnątrz lub na zewnątrz), element ludzki (czyli personel troszczący się
o uzbrojenie i sprzęt, sterujący BAL i inny), element dowodzenia (w tym ten, gdzie
fizycznie znajduje się pilot czy operator aparatu), zob.: NATO, Strategic Concept
of Employment for Unmanned Aircraft Systems in NATO, The Joint Air Power
Competence Centre, s. 5 i nast. www.japcc.de/fileadmin/user_upload/projects/
nato_flight_plan_for_uas/NATO_UAS_CONEMP_Final.pdf (26.09.2013).
24
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lat. Początkowo proces ich wdrażania związany był z zapotrzebowaniem na bezpieczne środki rozpoznania w prowadzonych operacjach
wojskowych. Obecnie tendencja do projektowania jednostek rozpoznawczych na bazie bezzałogowych aparatów latających jest widoczna
na całym świecie. Po pierwsze, ryzykowanie życia pilota26 i utraty
kosztownego samolotu/śmigłowca dla prowadzenia rozpoznania
przestało być koniecznością27. Po drugie, z ekonomicznego punktu
widzenia28 cena bezzałogowego aparatu latającego stanowi niewielką
część wartości specjalistycznego samolotu rozpoznawczego czy bojowego (bezzałogowe aparaty latające są stale modernizowane, głównie
w zakresie zwiększenia ich zasięgu, precyzji rozpoznania oraz zdolności
operacyjnych, w tym precyzji rażenia). Ponadto, przekazywanie danych
w czasie rzeczywistym z pokładu bezzałogowego aparatu latającego,
skraca czas na podjęcie decyzji o wykorzystaniu zasobów lotniczych
czy właściwych jednostek lądowych np. w celu dokonania ataku na
wykryte obiekty militarne29. Wiarygodne dane rozpoznawcze dostarczone z bezzałogowych aparatów latających w czasie bliskim rzeczywistemu mogą być czynnikiem decydującym o wyniku walki. Szybkie
przetworzenie i dostarczenie tych danych do odbiorców w postaci
wiarygodnej informacji, pozwoli na reakcję właściwą do zaistniałej
sytuacji. Posiadanie przewagi informacyjnej w wyniku dysponowania
odpowiednimi systemami rozpoznania spowoduje wzrost potencjału
bojowego, zwiększenie szybkości reakcji w dowodzeniu, zwiększenie
26
Bojowymi bezzałogowymi aparatami latającymi sterują operatorzy, których
stanowiska pracy z reguły są oddalone o tysiące kilometrów od teatru działań.
Najprawdopodobniej w przyszłości bezzałogowe aparaty latające będą w wysokim
stopniu autonomiczne – zostanie zminimalizowana lub wyeliminowana ingerencja
operatora.
27
Bezzałogowe aparaty latające nie wymagają instalowania na ich pokładzie aparatury umożliwiającej funkcjonowanie pilota, aparatury do katapultowania itp. Mogą
one przebywać w powietrzu bez lądowania znacznie dłużej niż na to pozwala organizm ludzki. Ponadto, mogą być również użyte w warunkach, w których żaden pilot
nie jest w stanie przeżyć, na przykład w środowisku skażonym bojowymi środkami
chemicznymi lub w strefach skażeń promieniotwórczych.
28
Dlatego też czynnik ekonomiczny obecnie jest jednym z powodów determinujących dynamiczny rozwój takich środków walki, jak wszelkiego rodzaju bezzałogowe urządzenia i roboty, które możemy podzielić na takie, które działają na lądzie,
w powietrzu lub pod wodą.
29
Bezzałogowe systemy latające włączone w sieć razem z innymi systemami zarówno
załogowymi, jak i bezzałogowymi lądowymi mają przede wszystkim być źródłami
informacji tworzącymi wspólny obraz sytuacji bojowej.
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efektywności rażenia w wyniku uzyskiwania bardziej precyzyjnych
danych oraz wzrost odporności na uderzenia przeciwnika i zwiększenie
synchronizacji działań.
Dotychczasowe doświadczenia z operacji militarnych, w których
zostały użyte bezzałogowe aparaty latające, wykazały zasadność ich
wykorzystania na współczesnych polu walki. Bezzałogowe systemy
rozpoznania powietrznego ułatwiały prowadzenie rozpoznania w bezpośredniej styczności z przeciwnikiem, eliminowały potencjalne zagrożenie oraz zwiększały świadomość sytuacyjną30. W ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat ich możliwości znacznie wzrosły, głównie dzięki
bardzo szybkiemu postępowi technologicznemu i komputeryzacji. Rola
bezzałogowych aparatów latających ewoluowała ze środka przeznaczonego jedynie do wykonywania misji obserwacyjno-rozpoznawczych
w kierunku wielozadaniowej platformy zdolnej również do wykonywania zadań ogniowych.
Zastosowanie uzbrojonych bezzałogowych aparatów latających31
wzrosło znacząco ze względu na ich zdolność do przenoszenia i zastosowania broni o dużym stopniu precyzyjności32, przy zwiększonych
możliwościach rozpoznania, nawet w czasie trwania operacji wojskowej. Fakt, że bezzałogowe aparaty latające nie stanowią zagrożenia
dla załóg samolotów, zwiększa zakres ich zastosowania w środowisku
wysokiego zagrożenia, zwiększając precyzję samego ataku i podejmowania ewentualnych ataków na alternatywne cele, które mogłyby
być opłacalne. Istotną cechą bezzałogowych aparatów latających jest
ich modułowość i wszechstronność, pozwalająca na dostosowanie
ich do różnego rodzaju zadań, od typowo rozpoznawczych poprzez
logistyczne aż po uderzeniowe, w zależności od modelu, wersji oraz
zastosowanego wyposażenia lub też uzbrojenia. Szeroki zasób narzędzi
do prowadzenia rozpoznania oraz możliwość obserwacji przez dłuższy
czas, wpływa na ich zdolność do prawidłowej identyfikacji celu, co poCzyli aktualną, rzeczywistą i szeroką wiedzę o siłach przeciwnika, jego położeniu,
wykonywanych manewrach, potencjale i innych istotnych z punktu prowadzenia
określonych działań przez siły własne.
31
Jako przykład wykorzystania bezzałogowych aparatów latających do zadań bojowych, można wskazać tutaj misje określane jako „Hunter-Killer” z wykorzystaniem
uzbrojenia znajdującego się na jego pokładzie w sposób wysoce precyzyjny.
32
Skuteczność bezzałogowych aparatów latających zależy od wyposażenia w odpowiednie środki walki. Uwzględniając dążenia do ograniczania niezamierzonych
strat ubocznych, należy sądzić, że większość przenoszonego przez nie uzbrojenia
jest i będzie należała do grupy środków precyzyjnego rażenia.
30
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zwala zminimalizować prawdopodobieństwo ewentualnego ataku na
osoby czy obiekty cywilne. Ponadto, dowódca może dokonać wyboru
środka walki, w jaki zostaną uzbrojone bezzałogowe aparaty latające
(np. w broń precyzyjnego rażenia), co może prowadzić do minimalizacji szkód cywilnych i strat w ludności cywilnej.
Ataki precyzyjne zdominowały współczesną wojnę powietrzną.
„Wojnę precyzyjną” (z ang. precision warfare) można zdefiniować
jako zdolność połączonych sił do podejmowania, we wszystkich rodzajach operacji wojskowych, następujących działań: umieszczania,
nadzorowania, odróżniania i śledzenia planów oraz celów; wyboru,
organizacji oraz używania odpowiednich systemów; osiągania zamierzonych celów; oceny rezultatów; ponownego włączania się w procesy
decyzyjne z niezbędną prędkością operacyjną33. Precyzja jest zależna
także od dowodzenia, kontroli, systemów łączności, wywiadu, obserwacji i zdolności rozpoznania. Istotne jest chociażby rozpoznanie
środowiska, w którym atak z powietrza będzie miał miejsce, ponieważ
może mieć ono wpływ chociażby na dokładność systemu broni, który
zamierzamy wykorzystać w ataku. Na przykład noc lub niepogoda
ogranicza skuteczność działania niektórych systemów uzbrojenia.
Dzięki postępowi technologicznemu, tzw. „wojna precyzyjna” miała
stać się panaceum na straty spowodowane przez działania zbrojne
wśród ludności cywilnej.
W przyszłości wzrastać będzie zapotrzebowanie na zastosowanie
precyzyjnych systemów rażenia. Oczekiwania społeczności międzynarodowej co do możliwości wojny precyzyjnej stale rośnie. Kampanie
przeciwpartyzanckie w Iraku i Afganistanie zwiększyły oczekiwania
na bardziej restrykcyjne w zakresie strat i szkód w życiu czy mieniu
ludności cywilnej. Dodatkowo, pojawienie się bezzałogowych aparatów
latających, które oferują znacznie większe możliwości precyzyjnego rażenia w czasie prowadzenia działań zbrojnych, będzie dalej wzmacniać
oczekiwania, aby zminimalizować straty i szkody cywilne.

Zakończenie
Zmiany w teorii walki, gwałtowny postęp cywilizacji, rozwój nauki i techniki - oddziałują na każdą sferę funkcjonowania państwa,
M. Schmitt, Precision attack and international humanitarian law, „International
Review of the Red Cross”, vol. 87, nr 859, September 2005, s. 446, www.icrc.org/
eng/assets/files/other/irrc_859_schmitt.pdf (26.09.2013).
33
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w tym również militarną. Pojawiają się nowe środki walki, zwiększają się możliwości, rozpoznania i precyzyjnego rażenia przeciwnika,
zmniejszeniu ulegają stany liczebne liczących się armii świata. Dąży
się do podniesienia poziomu profesjonalizmu tych „małych” armii
i wyposażenia ich w środki o jak najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego i informatycznego. Z transformacją struktur sił
zbrojnych ściśle wiąże się aktualnie trwający proces wprowadzania
na wyposażenie sił zbrojnych nowoczesnych systemów walki. Istotne
jest, aby sprzęt ten charakteryzował się określonymi właściwościami
i możliwościami bojowymi adekwatnymi do wyzwań współczesnego
pola wałki. Coraz częściej w działaniach taktycznych wojsk używa się
bezzałogowych aparatów latających.
Doświadczenia z I i II wojny światowej dowiodły, że stratedzy nie
poświęcali większej uwagi ochronie ludności czy dóbr cywilnych.
Najważniejsze były cele polityczno-wojskowe, osiągane bez względu
na koszty humanitarne. Charakter współczesnych działań zbrojnych
niejako „wymusił” skupienie większego wysiłku na unikaniu strat
i szkód cywilnych. Jednakże przeniesienie ciężaru walk w zurbanizowane i gęsto zaludnione środowisko walki oraz implementacja przez
przeciwnika, niekonwencjonalnych metod działania, utrudnia minimalizację strat po stronie ludności cywilnej.
Rażenie obiektów wojskowych jest niekiedy okupione niepożądanymi efektami w postaci strat i szkód względem ludności i mieniu
cywilnym. Zachowanie dużej szybkości i manewrowości w trakcie
realizacji różnorodnych misji, a także ilość oraz siła rażenia przenoszonych środków, mogą mieć negatywny wpływ na precyzję wykonania
zgodnego z prawem ataku na dany obiekt. Coraz wyraźniej artykułowane jest oczekiwanie społeczności międzynarodowej w zakresie
minimalizacji, bądź całkowitego wyeliminowania szkód ubocznych
będących skutkiem działań zbrojnych. Doświadczenia z kolejnych
operacji wojskowych wskazują, że oczekiwanie to jest wyidealizowane. Aczkolwiek udawało się ograniczać liczbę ofiar wśród ludności
cywilnej, to jednak działania przeciwników (celowe działanie w skupiskach ludności cywilnej, stosowanie żywych tarcz) lub niesprawność
systemów nawigacyjno-celowniczych, czy usterki lotniczych środków
bojowych, powodowały powstawanie niezamierzonych szkód ubocznych oraz ofiary wśród ludności cywilnej.
Mimo najnowocześniejszych środków walki i sposobów ich wykorzystania, wciąż dochodzi do strat materialnych i osobowych po stronie
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ludności cywilnej. Nie zawsze bowiem jesteśmy w stanie poprawnie
prognozować wszystkie efekty działań zbrojnych, choć dowódcy
w procesie podejmowania decyzji dysponują nie tylko nowoczesną
technologią, ale wsparciem i zaangażowaniem specjalistów z różnych
dziedzin. Nawet najlepsze procedury i taktyka działania, czy udział
różnych decydentów w procesie podejmowania decyzji, mogą nie
wystarczyć do zredukowania strat i szkód ubocznych do zerowego lub
minimalnie akceptowalnego poziomu. Należy jednak pamiętać, że stosowanie środków walki zbrojnej powoduje straty, ponieważ nie można
pokonać przeciwnika bez powodowania jakichkolwiek uszczerbków
na dobrach chronionych.
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
uwzględnia, że w legalnych operacjach wojskowych (szczególnie w ramach współczesnych konfliktów zbrojnych) będą ofiary wśród ludności
cywilnej i szkody w mieniu cywilnym. W razie operacji na obszarze,
gdzie można oczekiwać obecności osób cywilnych i obiektów cywilnych
(co we współczesnych konfliktach zbrojnych ma miejsce nagminnie),
dowódcy wojskowi powinni zawsze brać pod uwagę proporcjonalność
możliwych szkód wyrządzonych osobom cywilnym do przewidywanej
bezpośredniej i konkretnej korzyści wojskowej.
Postęp naukowo-techniczny sprawił, iż technologia bezzałogowych
aparatów latających uległa także znacznemu rozwojowi w ostatnich
dziesięcioleciach, stanowiąc jeden z najbardziej dynamicznych obszarów wzrostu w przemyśle zbrojnym. Rozwój bezzałogowych aparatów
latających postępował będzie prawdopodobnie w kierunku dalszej
miniaturyzacji, jak również konstruowania platform wielozadaniowych, które swoimi możliwościami zaczynają dorównywać dużym
statkom powietrznym. Ich miniaturyzacja będzie wiązać się ze zmianą
sposobów użycia. W związku z tym, iż miniaturowy aparat w przeciwieństwie do większego nie będzie mógł zabrać takiej ilości aparatury,
stąd niejednokrotnie będzie potrzeba wysłania kilku aparatów z różnymi urządzeniami lub uzbrojeniem. W wyniku zauważenia takiej
potrzeby rodzą się również koncepcje tworzenia „rojów” złożonych
z minibezzałogowych aparatów latających, w których każdy statek ma
określoną funkcję do wypełnienia różną od innych. Z wizją tą wiąże się
wiele problemów do rozwiązania, ponieważ na obecną chwilę pomimo
tego, że systemy latające dysponują możliwością zaprogramowania
ich lotu i sterowania automatycznego to w rzeczywistości cały czas
odbywa się to pod kontrolą pilotów (operatorów) i operatorów steru-
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jących sensorami znajdującymi się na platformie. Ponadto, na chwilę
obecną automatyczny lot jest możliwy w warunkach przewidywalnego
środowiska, czy określonego działania.
Można przypuszczać, iż wysoki poziom zaangażowania i świadomości dowódców oraz towarzyszących im innych decydentów, w połączeniu z dostępem do najlepszych rozwiązań technicznych i technologicznych, wpłyną na znaczącą minimalizację niepożądanych skutków
w czasie przyszłych operacji militarnych. Jednak ocena skuteczności
uderzeń lotniczych była i prawdopodobnie pozostanie trudniejsza
niż samo zwalczanie obiektów uderzeń. Znaczna precyzja środków
walki stosowanych przez jedną ze stron konfliktu, takich jak chociażby bezzałogowe aparaty latające i sposób przeprowadzenia przez nie
ataku, pozwala lepiej wypełnić przez strony walczące zobowiązania
wynikające z zasad proporcjonalności czy rozróżnienia.
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ZAKAZ STOSOWANIA AMUNICJI ZE
ZUBOŻONEGO URANU JAKO NOWE
WYZWANIE DLA MIĘDZYNARODOWEGO
PRAWA HUMANITARNEGO
THE ELIMINATION OF DEPLETED URANIUM
WEAPON IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW
Summary
The application of the depleted uranium weapon has raised many controversies
throughout the latter halve of the ’90. On one hand, it is a very effective armourpiercing weapon. On the other hand, the grave aftermath of its usage includes
various health problems of those who came into contact with radioactive or toxic
explosion leftovers. This information has been widely reported by the media
and confirmed by many independent experts. The International Humanitarian
Law regulations do not imply that the depleted uranium weapon can be
categorized as inhuman. Neither do they permit its usage. The international
community represented by non-governmental organisations is currently taking
the initiative with a view to introducing a worldwide ban on the application of
the depleted uranium weapon. The paper delineates already established legal
ramifications which may imply that this kind of weapon should be classified as
inhuman. Furthermore, the steps taken by international institutions and nongovernmental organisations aiming for the elimination of depleted uranium
weapon from the arsenal of contemporary armies are analysed.
key words: Depleted uranium weapon, International Humanitarian Law,
Excessively Injurious Weapons
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Wprowadzenie
Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił wzrost znaczenia
organizacji pozarządowych (Non-governmental organization, NGO),
które zaczęły dostrzegać różnorodne problemy globalne, zwłaszcza
w zakresie stosowania szczególnie okrutnych środków walki, określanych mianem broni niehumanitarnych. Powszechne wykorzystanie
Internetu pozwoliło na konsolidację społeczności międzynarodowej
wokół ważnych problemów współczesności i utworzenie instytucjonalnego wsparcia dla przeciwstawienia się rozwojowi zbrojeń konwencjonalnych. W krótkim czasie NGO stały się „czynnikiem sprawczym”
rozwoju prawa humanitarnego. Pierwszym dokumentem, który został
przyjęty i potwierdził skuteczność nowych metod tworzenia międzynarodowego prawa humanitarnego była Konwencja ottawska, która
zabroniła stosowania min przeciwpiechotnych. Kolejnym aktem prawa
humanitarnego była Konwencja o zakazie amunicji kasetowej przyjęta
30 maja 2008 r.1 „Przetarcie szlaku” i potwierdzenie skuteczności tej
formy działalności spowodowało, że NGO zaczęły analizować informacje napływające z krajów, na terenie których toczyły się konflikty
zbrojne. Liczne negatywne informacje dotyczące pogarszania się
stanu zdrowia żołnierzy biorących udział w walkach oraz populacji
zamieszkującej te tereny sprawiły, że podjęto próby ustalenia przyczyn
zjawiska. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną chorób były pozostałości amunicji ze
zubożonego uranu (ZU) użytej podczas walk.

1. Amunicja ze zubożonego uranu jako problem
światowy
Stosowanie amunicji z rdzeniem ze zubożonego uranu wzbudza
liczne kontrowersje od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Z jednej strony jest to bowiem uznana, bardzo skuteczna amunicja
przeciwpancerna, z drugiej jednak wtórnym efektem jej użycia są złożone przypadki chorób wśród osób, które miały bezpośredni kontakt
z amunicją, a przede wszystkim z produktami powstałymi podczas
trafienia pocisku w cel. Informacje te były wielokrotnie potwierdzane
przez niezależnych ekspertów, a w ostatnim czasie zjawisko to było
1

Konwencja weszła w życie 01.08.2010 r.
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kilkakrotnie prezentowane przez media. Na podstawie zebranych
i zaprezentowanych przez NGO informacji, światowa opinia publiczna
nabrała przeświadczenia o negatywnych skutkach stosowania zubożonego uranu podczas działań wojennych.

2. Wybrane właściwości zubożonego uranu2
Zubożony uran U238 (depleted uranium – DU) jest odpadem
powstającym w wyniku procesu wytwarzania uranu U235, wykorzystywanego jako paliwo w reaktorach atomowych. W porównaniu
z U235 odznacza się mniejszą promieniotwórczością (ok. 40% uranu
naturalnego), nie mniej posiada szczególne właściwości fizyczne predestynujące go do różnorodnych zastosowań. Zubożony uran należy
do metali ciężkich, jego gęstość wynosi 19 g/cm3 co oznacza, że jest
ona około 1,7 większa od gęstości ołowiu i prawie 2,5 większa niż stali.
Oprócz wymienionych własności ZU należy zaznaczyć, że zmielony
na puder zapala się samoistnie w atmosferze powietrza, natomiast
rozgrzany pod wpływem uderzenia w twardy przedmiot łatwo ulega
zapaleniu, a następnie podczas spalania wydziela toksyczne tlenki
oraz powoduje skażenie promieniotwórcze terenu. Czas półrozpadu
wynosi 4,5 mld lat.
Właściwości fizyczne ZU spowodowały, że materiał ten znalazł
wiele zastosowań zarówno w branży cywilnej, jak i wojskowej. W zastosowaniach cywilnych wykorzystywany jest jako w balast do wyrównoważenia samolotów i jachtów. Znacznie więcej przykładów jego
wykorzystania można znaleźć w technologiach wojskowych. Dzięki
swoim własnościom fizycznym nadaje się on doskonale do produkowania amunicji przeciwpancernej, bomb lotniczych oraz wzmacniania
pancerzy czołgów.

3. Właściwości militarne amunicji ze ZU
O przydatności ZU w zastosowaniach wojskowych zadecydowała
jego podstawowa cecha, czyli duża gęstość. Dzięki niej można wytwarzać pociski mające dużą masę przy stosunkowo niewielkiej objętości.
Pocisk ze ZU wykonany w postaci zaostrzonego rdzenia, rozpędzony
2
A. Gut, B. Vitale, Depleted Uranium, Deadly, Dangerous, and Indiscriminate
– The Full Picture, wyd. Spokesman, Nottingham 2003, s. 42.
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do dużej prędkości uzyskuje znaczą energię kinetyczną, umożliwiającą
przebicie większości pancerzy współczesnych czołgów i wozów bojowych. Aby ograniczyć opór powietrza podczas lotu pocisku, amunicja
wykonywana jest w postaci pocisków podkalibrowych3, co powoduje,
że prędkość pocisku zmniejsza się tylko nieznacznie4. Po uderzeniu
w pancerz pocisk przebija go i nagrzewa się do wysokiej temperatury
przy czym rozpada się na drobne fragmenty5, które ulegają samozapalaniu powodując zapalenie paliwa oraz wybuch amunicji znajdującej
się w pojeździe. Standardowo amunicja ze ZU stosowana jest do strzelania z armat w czołgach typu Abrams oraz wozach bojowych Bradley.
Skuteczność tego typu amunicji potwierdzono podczas wojny w Zatoce
Perskiej, kiedy to zniszczono 1400 irackich czołgów6. Oprócz USA czołgi Abrams posiadają Egipt, Kuwejt, Arabia Saudyjska7. Amunicję ze ZU
posiada również Rosja, która stosuje je w czołgach T808. Oprócz wojsk
lądowych amunicję ze ZU używa również lotnictwo. Amerykańskie siły
powietrzne używają tej amunicji w samolotach A-10, które zgodnie ze
swoim przeznaczeniem nazywane są niszczycielami czołgów. Do niszczenia celów opancerzonych stosują amunicję uranową kal. 30 mm.
Oprócz amunicji przeciwpancernej zubożony uran z powodzeniem
wykorzystywany jest do produkcji bomb lotniczych. Ich duża masa
powoduje, że doskonale nadają się one do burzenia silnych umocnień
oraz konstrukcji żelbetonowych takich, jak bunkry i schrony. Prawdopodobnie siły powietrzne USA stosują ZU w bombach kierowanych
GBU-28 o masie ok. 2 ton, które są przenoszone za pomocą samolotów
F-1119.
Kolejnym wojskowym zastosowaniem ZU jest wykorzystanie go
do wzmacniania pancerzy czołgów. W celu zwiększenia odporności
na przebicie pancerze współczesnych czołgów wykonywane są jako
Pociski podkalibrowe są rodzajem amunicji przeciwpancernej, które mają średnicę znacznie mniejszą niż kaliber lufy. Wykonywane są w kształcie walcowatego
zaostrzonego rdzenia lub strzały stabilizowanej brzechwowo. Uwaga autora.
4
Dotyczy to przede wszystkim amunicji stosowanej w armatach czołgowych.
5
Część pocisku ulega rozbiciu na cząstki wielkości mikrometrów, co powoduje,
że łatwo mogą one tworzyć aerozole i przemieszczać się wraz dymem niesionym
wiatrem.
6
A. Gut, B. Vitale, Depleted Uranium…, dz. cyt., s. 50.
7
Tamże, s. 51.
8
Zob. www.bandepleteduranium.org/en/3vbm-13-125mm-apfsds-t-round. Pobrano 18.06.2013 r.
9
A. Gut, B. Vitale, Depleted Uranium…, dz. cyt., s. 51.
3
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wielowarstwowe. Użycie ZU jako jednej z warstw powoduje, że pancerz
staje się bardziej odporny na działanie pocisków przeciwpancernych.
Istotną wadą takiego rozwiązania jest to, że w przypadku trafienia
czołgu, a następnie zapalenia się dochodzi do wydzielania toksycznych
produktów spalania ZU.

4. Skutki stosowania amunicji ze zubożonego uranu
Używanie zubożonego uranu do celów militarnych wzbudza szereg sprzeciwów międzynarodowej opinii publicznej, która poprzez
organizacje pozarządowe wielokrotnie zwracała uwagę na negatywne
skutki stosowania tego rodzaju amunicji podczas działań zbrojnych.
Obecnie, na podstawie wieloletnich obserwacji można wyróżnić następujące szkodliwe skutki działania ZU: skażenie chemiczne, skażenie
promieniotwórcze co w konsekwencji przekłada się na destrukcyjny
wpływ zubożonego uranu na zdrowie ludzkie i na środowisko naturalne człowieka.
Jak większość metali ciężkich zubożony uran jest metalem działającym toksycznie na organizmy żywe. Skażenie chemiczne następuje
najczęściej w wyniku zapalenia się uranu podczas uderzenia pocisku
w twardy obiekt, któremu to zjawisku towarzyszy wydzielanie aerozolu zawierającego toksyczne tlenki. Powstawanie tlenków następuje
bez względu to, czy pocisk trafił w obiekt będący celem wojskowym10,
czy w inny twardy przedmiot, np. w skałę. Wytworzony w ten sposób
aerozol trafia do płuc żołnierzy bezpośrednio na polu walki, osiada
na powierzchni gruntu, albo pod wpływem wiatru przemieszcza się
na duże odległości. Większe cząstki ZU w postaci pyłu pozostają na
skórze oraz przenikają do organizmów żołnierzy przez rany. Część
toksycznego kurzu osiada na sprzęcie bojowym, powodując, że żołnierze, którzy go obsługują są bezpośrednio narażeni na kontakt z nim
i w konsekwencji na zatrucie organizmu11.
Destrukcyjny wpływu zubożonego uranu na organizm ludzki nie
następuje natychmiast w chwili kontaktu człowieka z produktami
powstałymi po użyciu amunicji, a dopiero znacznie później. Część
Zob. PD I Art. 52 ust. 2: Cel wojskowy – dobra, które z powodu swojej natury,
swego rozmieszczenia, swego przeznaczenia lub wykorzystania wnoszą istotny wkład
do działalności wojskowej i których całkowite lub częściowe zniszczenie, zajęcie lub
zneutralizowanie daje określoną korzyść w danej sytuacji.
11
A. Gut, B. Vitale, Depleted Uranium…, dz. cyt., s. 21.
10
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tlenków powstałych podczas spalania uranu dobrze rozpuszcza się
w wodzie, z tego powodu łatwo przenikają one z płuc do narządów
wewnętrznych człowieka, powodując ich zatruwanie a po pewnym
czasie oddziałują toksycznie na cały organizm. Wdychanie pyłu zawierającego tlenki uranu jest prawdopodobnie najczęstszą przyczyną
chorób wśród weteranów. Oprócz skażenia chemicznego zubożony
uran powoduje skażenie promieniotwórcze, które jest zjawiskiem typowym dla broni jądrowej. Liczne przypadki chorób często określane
są mianem „Syndromu Wojny w Zatoce” i występują u znacznej części
weteranów, którzy brali udział w operacji „Pustynna Burza” o wyzwolenie Kuwejtu w 1991 r12.
Z punktu widzenia zagrożeń zdrowia znacznie gorsza jest sytuacja
miejscowej ludności, która w zasadzie nie ma możliwości zmiany
miejsca zamieszkania, a ponad to nie zawsze zdaje sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw, gdyż problemy zdrowotne nie pojawiają
się natychmiast po użyciu pocisków uranowych, ale następują znacznie
później, co utrudnia powiązanie ze sobą faktów stosowania amunicji
ZU ze zdrowiem populacji zamieszkującej teren dawnych walk. Spośród całej ludności szczególnie zagrożone są dzieci, które bawiąc na
terenach byłych walk, wdychają skażony kurz oraz wykorzystują do
zabawy odłamki amunicji ze zubożonego uranu.
Kolejnym skutkiem stosowania amunicji ze ZU jest skażenie środowiska. W przypadku, gdy pocisk nie trafia w cel i zagłębia się w grunt,
to wówczas nie ulega on spaleniu, jednak po pewnym czasie na skutek
korozji pokrywa się tlenkami, które powodują skażenie gleby. Rozpuszczone w wodzie tlenki przemieszczają się do głębszych warstw gruntu
a w konsekwencji do wód gruntowych powodując ich skażenie13.

5. Wpływ ZU na organizm ludzki
Związki uranu, które wniknęły do ludzkiego organizmu wywierają
destrukcyjny wpływ na jego zdrowie. Mogą one dostawać się drogą
wziewną, poprzez rany oraz przez skórę. Metabolizm uranu w organizmie człowieka zależy od wielu czynników m. in. od drogi wniknięcia
ZU. Różnice w sposobie reakcji organizmu na uran wynikają z jego
Tamże, s. 79. Według szacunkowych danych z 2000 r., spośród 133 000 amerykańskich weteranów walk o Kuwejt, 80% z nich wykazywało symptomy „Syndromu
Wojny w Zatoce”.
13
Tamże, s. 21.
12
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lokalizacji w ciele, wrażliwości organizmu na substancje toksyczne,
które w tym przypadku mają podwójne działanie toksyczne, tj. chemiczne i promieniotwórcze. Wzajemne interakcje związków uranu
mogą wywierać działania synergiczne powodujące, że ich destrukcyjny
wpływ na organizm człowieka jest znacznie silniejszy niż mogłoby to
wynikać z działania substancji tylko jednego rodzaju. W literaturze
przedmiotu wskazuje się na wielowymiarowe niszczycielskie skutki
działania ZU na organizm ludzki14. Uzyskane dotychczas dane jednoznacznie wskazują, że zubożony uran powoduje nie tylko uszkodzenie
płuc i nerek, ale również działa niszcząco na układ nerwowy, układ
wydzielania wewnętrznego, uszkadza DNA, przyczynia się do zmian
struktury chromosomów, odkłada się w kościach15. O poważnym zagrożeniu świadczy znaczący wzrost zachorowań na nowotwory wśród
osób, które miały kontakt z produktami przemiany chemicznej ZU.
Szczególnie negatywnym przykładem działania zubożonego uranu jest
znaczna liczba urodzin zdeformowanych dzieci oraz uszkodzeń płodów
na terenach, gdzie stosowano amunicję tego rodzaju. Informacje te
potwierdzają dane medyczne z rejonu Zatoki Perskiej16.

6. Szacunkowa ilość amunicji ze ZU użytej podczas
konfliktów zbrojnych
Dokładna ilość użytej amunicji ze zubożonego uranu nie jest znana.
Na podstawie dostępnych danych (Tab. 1), które podaje Międzynarodowa Koalicja na Rzecz Zakazu Amunicji ze Zubożonego Uranu
w poszczególnych konfliktach zbrojnych użyto następującą ilość
amunicji.
Ponieważ dane są niepełne, można przypuszczać, że całkowita masa
użytej amunicji jest znacznie większa niż wskazują na to zaprezentowane w tabeli liczby.
Zob. K. Furitsu, Workshop: Towards a Uranium Weapons Treaty, April 2, 2008
Palais des Nations, Geneva www.bandepleteduranium.org/en/docs/50.pdf, pobrano
03.04.2013 r.
15
Zob. Oprac. zbior., International Physicians for the Prevention of Nuclear War,
Depleted Uranium Weapons and Acute Post-War Health Effects:An IPPNW Assessment, www.ippnw.org/pdf/mgs/7-1-ippnw-depleted-uranium.pdf, pobrano
17.06.2013 r.
16
Zob.www.mapw.org.au/files/downloads/factsheet%207%20cluster%20
bombs%2C%20landmines%20and%20DU.pdf, pobrano 03.04.2013 r.
14
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Tabela 1. Użycie amunicji ze zubożonego uranu w konfliktach zbrojnych
Kraj

Lata

Użyta amunicja (kg)

1991

290 000

2003

brak danych

2004

140 000

Bośnia

1994

Kosowo

1999

12 000
(31 000) pocisków kal. 30 mm

Irak

Źródło: www.bandepleteduranium.org/en/overview#3

7. Kryteria uznania broni za niehumanitarne
Pomimo powszechnego stosowania określenia „bronie niehumanitarne” jak dotąd nie określono w prawie międzynarodowym kryteriów
pozwalających uznać określone środki szkodzenia nieprzyjacielowi
za niehumanitarne. Pojęcie broni niehumanitarnych jest synonimem
tzw. broni powodujących nadmierne cierpienia. Ponieważ istota walki
zbrojnej sprowadza się do zadawania bólu, niezmiernie trudno jest
wskazać, które środki walki powodują cierpienia zbędne. Znawca
prawa humanitarnego, Remigiusz Bierzanek określił je jako – cierpienia, które nie wspierają celu danego działania wojennego17. Na
tej podstawie można uznać, że istnieją pewne środki walki, których
użycie nie wpłynie decydująco na końcowy wynik działań bojowych,
natomiast przysporzy rannym uczestnikom walki znacznych cierpień, które są niewspółmierne większe niż gdyby tych środków nie
zastosowano.
O uznaniu broni za niehumanitarną decydowały różne kryteria,
które formułowano na podstawie ich bezpośredniego działania na
organizm ludzki, przy czym nie zawsze były to bronie zabijające. Z tego
punktu widzenia za niehumanitarne uznano bronie: działające bez
rozróżnienia, powodujące rozległe i trudno gojące się rany, powodujące trwałe uszkodzenie wzroku oraz te, które powodują wywieranie
negatywnych skutków na warunki życia i stan zdrowia ludności na
terenach byłych konfliktów zbrojnych. Dotychczas prawo humanitarne
R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, wyd. MON, Warszawa 1982,
s. 205.
17
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za takie uznało: pociski powodujące rozległe obrażenia, miny przeciwpiechotne, amunicję kasetową, broń zapalającą, broń oślepiającą
(laserową). Cechą wspólną wszystkich tych broni jest to, że skutki ich
działania następują natychmiast po ich użyciu w działaniach militarnych (Tab. 2).
Tabela 2. Kryteria uznania broni za niehumanitarne
Kryterium
Działanie bez rozróżnienia.

Broń spełniająca kryterium
• miny lądowe,
• amunicja kasetowa.

• pociski powodujące rozległe
obrażenia;
Powodowanie rozległych i trud• odłamki niewykrywalne prono gojących się ran.
mieniami rentgena,
• broń zapalająca.
Trwałe uszkodzenie wzroku.

• broń oślepiająca (laserowa).

• miny,
• amunicja kasetowa;
Negatywny wpływ na warunki • UXO, ERW (wybuchowe pozożycia i stan zdrowia ludności na stałości wojny).
terenach, na których toczyły się • amunicja ze zubożonego uranu
(amunicja ta spełnia kryteria, ale
nie została uznana za broń niehumanitarną - przyp. autora).

walki.

Źródło: Opracowanie własne

Odmiennie przedstawia się problem wynikający z użycia amunicji
ze zubożonego uranu. Zniszczenie celu następuje natychmiast po jego
trafieniu, ale negatywne skutki działania zubożonego uranu uwidoczniają się znacznie później.
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8. Czy amunicję ze ZU można uznać za broń
niehumanitarną?
Dokumenty MPH nie wskazują bezpośrednio, że amunicja ze zubożonego uranu stanowi kategorię broni niehumanitarnych, ale również
nie zabraniają jej stosowania. Nie mniej w różnych zapisach Prawa
humanitarnego można znaleźć odniesienia, które uzasadniają uznanie
takiej amunicji za broń niehumanitarną. Są nimi powszechne zasady
walki wynikające z prawa zwyczajowego.
Jedną z podstawowych zasad MPHKZ jest zasada rozróżnienia,
która nakazuje przed podjęciem decyzji o ataku przeprowadzenie
oceny, czy atakowane osoby mają status kombatanta i nie są cywilami
oraz czy atakowane obiekty są celami wojskowymi a ich zniszczenie
przyniesie konkretną korzyść wojenną. Zasada rozróżniania pomiędzy osobami cywilnymi a kombatantami (Zasada 1) mówi, że Strony
konfliktu powinny zawsze rozróżniać osoby cywilne i kombatantów.
Ataki mogą być kierowane jedynie przeciwko kombatantom. Ataków
nie wolno kierować przeciwko osobom cywilnym18. Obecnie zasada ta
podtrzymana jest w PD I w art. 48.
Podobnie wygląda kwestia rozróżniania pomiędzy dobrami cywilnymi19 a celami wojskowymi. Zasada 7 prawa zwyczajowego mówi, iż
strony konfliktu powinny zawsze rozróżniać pomiędzy dobrami o charakterze cywilnym a celami wojskowymi. Ataki mogą być kierowane
jedynie przeciwko celom wojskowym. Ataków nie wolno kierować
przeciwko dobrom cywilnym20. W określonych sytuacjach zasady
prawa zwyczajowego zabraniają atakowania bez rozróżnienia. Zasada
12 w pkt. c) zakazuje prowadzenia ataku, gdy przewiduje się użycie
metod i środków walki, których skutki nie mogą być ograniczone do
określonego celu wojskowego, i które mogą godzić w osoby cywilne
i dobra o charakterze cywilnym21.
J. M. Henckaerst, Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu
prawu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad dotyczących
konfliktu zbrojnego, Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 2006,
s. 30.
19
Zob. PD I Art. 52 ust. 1: Dobrami o charakterze cywilnym są wszystkie dobra,
które nie są celami wojskowymi.
20
J. M. Henckaerst, Studium…, s. 30.
21
Tamże, s. 31.
18
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Oprócz dwóch wymienionych grup zasad prawa zwyczajowego
dotyczących przygotowanie ataku pod kątem zgodności z MPHKZ,
dochodzi jeszcze problem zastosowania środków ostrożności podczas prowadzenia ataku. Działania zbrojne z reguły cechują się dużą
dynamiką i w ich trakcie może dojść do sytuacji, w których w sposób
niezamierzony zagrożone zostanie życie i zdrowie osób cywilnych. Na
gruncie prawa zwyczajowego kwestię tę precyzuje Zasada 15, która wyraźnie określa, że w toku prowadzenia operacji wojskowych należy stale
troszczyć się o oszczędzenie ludności cywilnej, osób cywilnych oraz
dóbr o charakterze cywilnym. Należy przedsięwziąć wszystkie praktycznie możliwe środki ostrożności w celu uniknięcia, a przynajmniej
sprowadzenia do minimum, nie zamierzonych strat w życiu ludzkim
wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnej i szkód w dobrach
o charakterze cywilnym22. W odniesieniu do amunicji ze zubożonego
uranu następuje naruszenie wszystkich wymienionych zasad, gdyż
ze względu na znaczny obszar dyspersji substancji toksycznych niemożliwe jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy osobami cywilnymi
a kombatantami. Ponadto pośrednimi ofiarami stosowania amunicji
ze ZU staje się ludność cywilna, a fakt skażenia zamieszkiwanego
przez nią terenu świadczy o całkowitym braku możliwości zachowania
ostrożności w czasie ataku.

9. Prawo traktatowe a amunicja ze zubożonego uranu
W dokumentach prawa traktatowego nie występują zapisy zabraniające jednoznaczne stosowania amunicji ze zubożonego uranu, co
nie zmienia faktu, że na podstawie niektórych z nich można sądzić, iż
wspomniana amunicja nie powinna w ogóle być używana. Jak słusznie
twierdzi Remigiusz Bierzanek: Byłoby (…) absurdem sądzić, że każda
nowa broń dopiero wówczas jest zakazana, gdy zostanie zawarta
specjalna konwencja w tym względzie23.
Pierwszym dokumentem, który zabronił stosowania broni niehumanitarnej, za jaką uznano pociski wybuchające o masie powyżej
400 g. była Deklaracja petersburska z 11 grudnia 1868 r. W preambule
umieszczono zapis, że jedynym uprawnionym celem jaki państwa
winny sobie stawiać w czasie wojny, jest osłabienie sił zbrojnych
nieprzyjaciela. Następstwa wynikające z zastosowania amunicji ze
22
23

Tamże, s. 31.
R. Bierzanek, Wojna…, s. 220.
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zubożonego uranu zaprzeczają temu zapisowi, ponieważ oprócz osłabienia sił zbrojnych nieprzyjaciela odnotowuje się znaczną liczbę ofiar
wśród ludności cywilnej oraz skażenie środowiska.
W przypadku użycia amunicji ze ZU następuje wydzielanie dużej
ilości toksycznych aerozoli. Pierwszym dokumentem MPH, który zabronił stosowania na wojnie toksycznych gazów był Protokół dotyczący
zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych
oraz środków bakteriologicznych przyjęty w Genewie 17 czerwca 1925
r. Pomimo, że zasadniczym celem stosowania amunicji ze ZU nie jest
wytwarzanie gazów trujących a przede wszystkim zniszczenie wozu
bojowego, to bezsporny jest fakt, iż ubocznym zjawiskiem jest duża
ilość toksycznych aerozoli, które stanowią poważne zagrożenie dla
osób znajdujących się na polu walki lub w jej pobliżu. Należy zatem
uznać argumentację Remigiusza Bierzanka że: Obowiązujące prawo
wojenne zabrania „gazów duszących, trujących lub podobnych oraz
wszelkich cieczy, materiałów lub sposobów analogicznych” (protokół
genewski z 1925 r.) i trudno przyjąć, by zakazy te nie obejmowały
broni później wynalezionej o podobnym charakterze i o skutkach
uwielokrotnionych24. Przytoczona argumentacja jest słuszna również
w kwestii legalności stosowania amunicji uranowej, nie mniej w praktyce nie jest stosowana.
Odnosząc się do rozwiązań prawa traktatowego należy zaznaczyć,
że problem stosowania amunicji ze ZU powinien być rozpatrywany
w aspektach naruszania podstawowych zasad prawa humanitarnego,
tj.: ochrony ludności cywilnej podczas wojny, ochrony środowiska
naturalnego, wprowadzania nowych rodzajów broni.
Kwestię zasad podstawowych reguluje Art. 35 PD I. W ust 1 zawarta
jest podstawowa norma prawa humanitarnego mówiąca, że w każdym
konflikcie zbrojnym prawo Stron konfliktu do doboru metod i środków
prowadzenia wojny nie jest nieograniczone. W ustępie 2 znajduje się
zapis zabraniający stosowania broni niehumanitarnych, jednak przy
obecnym stanie prawnym amunicja ze zubożonego uranu nie została
za taką uznana. Ustęp 3 w sposób ogólny odnosi się do zakazu stosowania broni, które wywołują rozległe i poważne szkody w środowisku
naturalnym. Zapisy art. 35 są uniwersalne i dotyczą każdego rodzaju
broni, w tym również amunicji ze zubożonego uranu.
Analizując szczegółowo rozwinięcie myśli zawartych z zasadach
podstawowych należy wskazać na istotę prawa humanitarnego, któ24

Tamże, s. 220.
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rej jednym z celów jest zapewnienie ochrony ludności cywilnej. Art.
51 ust. 1 wskazuje, że Ludność cywilna i osoby cywilne korzystają
z ogólnej ochrony przed niebezpieczeństwami wynikającymi z operacji wojskowych. W dalszej części dokumentu wyraźnie wskazano, że
celem ataków nie mogą być ani ludność cywilna jako taka, ani osoby
cywilne. W omawianym dokumencie został szczegółowo sprecyzowany
zakaz dotyczący ataków bez rozróżnienia. Zgodnie z nim obowiązuje
zakaz prowadzenia ataków, które nie są skierowane przeciwko określonemu celowi wojskowemu. Ponadto zabronione jest prowadzenie
ataków, w których stosuje się metody i środki walki, jakie nie mogą
być ograniczone do określonego celu wojskowego. Ust. 5 omawianego
artykułu doprecyzowuje pojęcie ataku bez rozróżnienia i wyraźnie
określa w punkcie b), że ataki, co do których można przypuszczać,
że wywołają również straty w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej,
ranienia osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze cywilnym
lub połączenie obu tych strat i szkód, o ile byłyby one nadmierne w porównaniu z oczekiwaną konkretną i bezpośrednią korzyścią wojskową
są zabronione. Bez wątpienia stosowanie zubożonego uranu narusza
powyższe zapisy.

10.Ochrona środowiska naturalnego
Prawo humanitarne nakazuje zachowanie należnej troski o środowisko naturalne. Wspomniany art. 35 w ust. 3 odnosi się do powyższej
kwestii i wskazuje, że zabronione jest stosowanie metod i środków
prowadzenia wojny, których celem jest wywołanie rozległych, długotrwałych i poważnych szkód w środowisku naturalnym, lub po których
można oczekiwać, że takie straty wywołają.
Rozwinięciem i uzupełnieniem zapisu jest art. 51 PD I, który w ust. 1
stanowi, że podczas działań wojennych należy troszczyć się o ochronę
środowiska naturalnego przed szkodami rozległymi, długotrwałymi
i poważnymi. Ochrona obejmuje zakaz stosowania metod i środków
walki, które zmierzają, albo które mogą zmierzać do wywołania takich szkód w środowisku naturalnym i przez to zagrożą zdrowiu lub
przetrwaniu ludności. Zatem na podstawie przytoczonych zapisów
amunicja ze zubożonego uranu nie powinna być używana ze względu
na powodowanie szkód w środowisku naturalnym.
Należy odnotować, że podobnie brzmi wskazanie zawarte w Deklaracji z Rio z czerwca 1992, która chociaż nie należy do kanonu prawa
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humanitarnego, to jednak zaleca respektowanie prawa międzynarodowego chroniącego środowisko naturalne podczas konfliktu zbrojnego.
Zasada 24 deklaracji mówi że działania wojenne są nieodłącznie związane z niszczeniem warunków do trwałego zrównoważonego rozwoju.
Dlatego też państwa powinny respektować międzynarodowe prawo,
które zapewnia ochronę środowiska w czasie zbrojnego konfliktu, oraz
współpracować przy jego dalszym rozwoju, tam gdzie jest to konieczne.
Pomimo, że współczesne prawo humanitarne szczegółowo określa
katalog broni uznanych za powodujące zbędne cierpienia, to często
nowo wprowadzane środki walki „wyprzedzają pod względem technologicznym lub omijają” obowiązujące zakazy.
Z tego powodu w artykule 36 PD I do konwencji genewskich zawarto
wyraźną delegację, która nakazuje przeprowadzenie rzetelnej analizy
i oceny, czy nowy środek walki nie będzie naruszał dotychczasowych
postanowień MPHKZ. W artykule tym wyraźnie wskazano, że przy
prowadzeniu badań, prac rozwojowych, nabywaniu lub wprowadzaniu
nowej broni, nowego środka lub metody prowadzenia wojny Wysoka
Umawiająca się Strona jest obowiązana ustalić, czy ich zastosowanie
byłoby w pewnych lub we wszelkich okolicznościach zakazane przez
postanowienia niniejszego protokołu lub przez jakikolwiek inny przepis prawa międzynarodowego odnoszący się do tej Wysokiej Umawiającej się Strony. Tak więc już na etapie prac projektowych należy
przeprowadzić wstępną ocenę, czy nowy środek walki nie powiększy
katalogu uzbrojenia zakazanego przez prawo humanitarne. W przypadku amunicji ze zubożonego uranu nie przeprowadzono dogłębnej
analizy efektów ubocznych towarzyszących użyciu tego uzbrojenia,
które w istotny sposób szkodzą nie tylko nieprzyjacielowi, ale również
wojskom własnym, ludności cywilnej i środowisku naturalnemu.
Obawy dotyczące konsekwencji stosowania amunicji ze zubożonego
uranu są powszechne wśród społeczeństw krajów Unii Europejskiej.
Świadczy o tym Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dn. 22 maja
2008 r., która wpisuje się w działania Kampanii na rzecz zakazu pocisków ze zubożonego uranu i popiera projekt konwencji zakazującej
stosowania omawianej amunicji25. Dokument sugeruje państwom unijnym przeprowadzenie analiz celowości posiadania broni dotychczas
Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie
broni ze (zubożonym) uranem i jej wpływu na ludzkie zdrowie oraz środowisko
naturalne — dążąc do wprowadzenia światowego zakazu stosowania takiej broni,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 009/C 279 E/18.
25
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uznanych za niehumanitarne oraz zachęca państwa, które posiadają
amunicję ze zubożonego uranu do rezygnacji z niej. Sugeruje również,
aby do kategorii broni niehumanitarnych wprowadzić amunicję ze zubożonego uranu. Rezolucja zaleca państwom europejskim prowadzenie
badań terenów misji wojskowych oraz ostrzega przed rozmieszczeniem
wojsk i personelu cywilnego na obszarach, gdzie stosowano amunicję
ze zubożonego uranu. Podkreślając realność istniejących zagrożeń,
dokument zobowiązuje państwa do informowania personelu przebywającego na misjach zagranicznych o możliwych niebezpieczeństwach
wynikających z zastosowania w przeszłości na tych terenach amunicji
ze zubożonego uranu, jak również o zagrożeniach mogących zaistnieć
w przyszłości, w sytuacji gdyby doszło do użycia amunicji tego typu.
Dokument wzywa państwa do udzielania pomocy ludności mieszkającej na terenach gdzie stosowano amunicję ze zubożonego uranu, jeżeli
zostaną potwierdzone informacje o skażeniu. Rezolucja zachęca strony
do wzięcia udziału w pracach nad traktatem wprowadzającym zakaz
rozwijania produkcji, składowania, transferu, testowania i składowania broni ze zubożonego uranu oraz jej likwidacji.
Obecnie międzynarodowa Kampania na rzecz zakazu amunicji ze
zubożonego uranu prezentuje na swojej stronie internetowej projekt
konwencji o zakazie rozwijania produkcji, składowania, transferu, testowania i składowania broni ze zubożonego uranu oraz jej likwidacji26.
Dokument i jego układ jest wzorowany na przyjętych już konwencjach
dotyczących broni niehumanitarnych, tj. min przeciwpiechotnych
oraz amunicji kasetowej. W preambule autorzy projektu odnieśli się
do dotychczasowych aktów prawa humanitarnego uzasadniających
nielegalność stosowania broni uranowej i podkreślili znaczenie dokumentu dla eliminacji zagrożeń wynikających z jej użycia.
W ramach ogólnych deklaracji kraje członkowskie przyszłego traktatu mają się zobowiązać, że nie będą prowadziły prac w zakresie rozwoju broni uranowej, produkcji, stosowania, składowania, jak również
jej przekazywania i transferu. Zakaz dotyczy zarówno amunicji, jak
również płyt uranowych stanowiących wzmocnienie pancerzy czołgów.
Dodatkowo strony konwencji mają zaprzestać stosowania zubożonego
uranu do celów cywilnych. Projekt wymusza likwidację urządzeń służących do produkcji amunicji ze ZU. Zgodnie z ideą konwencji państwa
Zob: Draft Convention on the prohibition of development, production, stockpiling, transfer and use of uranium weapons and on their destruction, Źródło: www.
bandepleteduranium.org/en/docs/100.pdf

26
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będą zobowiązane do zutylizowania posiadanej amunicji uranowej
i zapewnienia bezpiecznego składowania produktów uzyskanych w jej
wyniku. Każde państwo zobowiąże się do likwidacji posiadanej amunicji w ciągu pięciu lat od daty wejścia konwencji w życie.
Kolejny zapis dokumentu zobowiązuje przyszłych członków konwencji do przeprowadzenia dekontaminacji skażonych obszarów
i określa pięcioletni okres czasu, w którym czynności te powinny zostać
przeprowadzone od chwili wejścia dokumentu w życie27. Autorzy umowy przewidują możliwość przedłużenia czasu realizacji ww. działań
do 10 lat za zgodą państw członkowskich konwencji podczas spotkań,
albo konferencji przeglądowych. Dokument zobowiązuje i zachęca
państwa do współpracy i wymiany informacji w zakresie problemów
związanych z likwidacją broni ze zubożonego uranu. Projekt zawiera
zobowiązania stron do wzajemnego udzielania sobie pomocy w zakresie dekontaminacji skażonych terenów i wody. Podkreśla również
rolę jaką powinna spełnić ONZ i organizacje regionalne w zakresie
przygotowania programów dekontaminacyjnych.
Uwzględniając rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne w przyjętych dotychczas dokumentach dotyczących broni niehumanitarnych,
projekt konwencji zobowiązuje państwa do opracowania programów
w zakresie udzielania pomocy medycznej i rehabilitacji ofiarom amunicji ze broni uranowej. Programy pomocowe powinny być prowadzone
przez organizacje pozarządowe pod patronatem Organizacji Narodów
Zjednoczonych i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.
W celu zapewnienia skuteczności konwencji przewiduje się utworzenie
instytucjonalnych struktur dla nadzorowania wypełniania jej postanowień. Autorzy proponują utworzenie Centrum Broni Uranowej, które
będzie funkcjonowało pod auspicjami ONZ, a do wypełniania swoich
zadań będzie dysponowało gronem ekspertów. Centrum będzie posiadało uprawnienia do organizowania misji ustalania faktów. Ponadto
planowane jest utworzenie forum konsultacyjnego dla rozstrzygania
spornych kwestii, a w przypadku braku uzyskania konsensusu odwołanie się do opinii Sekretarza Generalnego ONZ lub Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości.
Zapis ten może wzbudzać pewne kontrowersje i brak chęci ratyfikacji dokumentu
przez państwa z powodu konieczności przemieszczenia dużych mas skażonej ziemi
i związanych z tym znacznych kosztów. Problem może stwarzać określenie wymagań
technicznych, jakie powinny spełniać miejsca, w których będzie składowana ziemia
i sposób jej przechowywania.
27
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Podsumowanie
Wprowadzenie nowego środka walki budzi liczne kontrowersje
wynikające z pozytywnych opinii entuzjastów nowego uzbrojenia, jak
również ich przeciwników, którzy uzasadniając swoje racje posługują
się rzeczowymi argumentami, tak jak to się dzieje w przypadku amunicji ze zubożonego uranu.
Przyjęte dotychczas dokumenty MPHKZ wyraźnie określają rodzaje
broni, które zostały uznane za niehumanitarne. Problemem pozostaje
brak definicji, która w kompleksowy sposób objęłaby swoim zakresem pojęcie broni niehumanitarnych. Z tego powodu uzasadnione
jest przyjęcie ogólnej definicji, która określałaby cechy pozwalające
uznać dany typ uzbrojenia za powodujący zbędne cierpienia. Do czasu
przyjęcia uniwersalnej definicji (o ile zostanie ona opracowana) wspólnota międzynarodowa powinna na podstawie znanych już skutków
stosowania broni ze zubożonego uranu uznać ją za broń niehumanitarną. W przypadku innych środków walki, których negatywne skutki
działania ujawniają się znacznie później od chwili ich użycia należy
domniemywać, że są one niehumanitarne. Uznanie określonej broni
za niehumanitarną powinno wynikać nie tylko z jej podstawowego
przeznaczenia, ale również z możliwych do przewidzenia negatywnych
skutków jej użycia, które powinny być rozważone na etapie prac koncepcyjnych nad nowymi rodzajami uzbrojenia. Intencją konstruktorów
amunicji ze zubożonego uranu było opracowanie niezwykle skutecznej
broni zdolnej do przebijanie pancerzy współczesnych wozów bojowych.
Podczas prac koncepcyjnych zapewne nie podejmowano dogłębnych
analiz następstw stosowania broni uranowej, zwłaszcza tych, które pojawiają się znacznie później od chwili jej użycia. Na podstawie skutków
wynikających ze stosowania tego rodzaju amunicji należy rozważyć
możliwość uznania za broń chemiczną i broń jądrową również tych
rodzajów amunicji, których wtórnymi skutkami użycia są odpowiednio: skażenie chemiczne i skażenie promieniotwórcze.
Brak regulacji prawnych w MPHKZ, zabraniających stosowania
amunicji ze zubożonego uranu, a jedynie zapisy, które w sposób
ogólny mogą odnosić się do kwestii stosowania amunicji uranowej,
sugeruje konieczność wprowadzenia powszechnego zakazu używania
wymienionego środka walki poprzez przyjęcie stosownej konwencji.
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i warunki opublikowania artykułów
1. W MPH zostaną opublikowane artykuły:
– tematycznie zorientowane na problematykę jak w tytule,
– oryginalne – niepublikowane dotąd w innych czasopismach.
2. Objętość artykułu nie może przekraczać 20 stron wydruku (łącznie z rysunkami i tabelami).
3. Układ artykułu obejmuje:
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b) afiliację i adres każdego z nich, e-mail,
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w pozostałych przypadkach w języku oryginalnym; przy kilku oryginalnych — w języku angielskim),
– wykaz literatury wykorzystanej w artykule.
4. Artykuł powinien być napisany z podwójną interlinią i marginesami 25 mm. Zalecanym edytorem
jest Word for Windows (format .doc; Times New Roman, 12 pkt). Wskazane są podtytuły dzielące
tekst na rozdziały i podrozdziały.
5. W zakresie słownictwa geograficznego stosować w pierwszej kolejności nazwy w języku polskim
według formy zalecanej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych Poza Granicami Polski
przy Głównym Geodecie Kraju (www.gugik.gov.pl/komisja), a w przypadku ich braku — nazwy
w języku angielskim.
6. Stosować skróty zawarte w wykazie skrótów.
7. Rysunki i wykresy (wyłącznie czarno-białe o szerokości do 13 cm) powinny być ponumerowane
liczbami arabskimi i wstawione w tekście w miejscu, w którym o nich mowa.
8. Tabele powinny być ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm, tytuły nad
tabelami i tekst w tabelach powinny być zapisane czcionką 10 pkt.
9. Autorzy muszą dołączyć podpisane oświadczenie o oryginalności rysunków i wykresów.
W przypadku zamieszczenia cytowanych rysunków należy dołączyć zgodę autorów lub wydawcy.
10. W niektórych przypadkach Autorzy artykułów przyjętych do publikacji mogą otrzymać tekst
z poprawkami do korekty i zobowiązani są odesłać go w ciągu siedmiu dni.
11. Przyjmowane będą artykuły wyłącznie w wersji elektronicznej — przesłane pocztą elektroniczną
lub dostarczone na CD.
12. W MPH będą zamieszczone artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje.
13. Zapis bibliograficzny powinien być ujednolicony jak niżej:
J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1999.
J. W. Doerffer, Budownictwo okrętowe w latach od 1968 do 1988 i perspektywy na przyszłość,
„Budownictwo Okrętowe” 1989, nr 12.
B. Zalewski, Zimna wojna i jej wpływ na koncepcje militarne Układu Warszawskiego i NATO, [w:]
A. Drzewiecki [red. nauk.], Konflikt zbrojny na Bałtyku w koncepcjach ideologii zimnowojennej po
1945 roku, Wyd. AMW, Gdynia 2005.
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