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Słowo wstępne

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny z monotematycznych numerów 
„Studiów Prawniczych KUL”. W dziale „Studia i artykuły” zawarte zostały 
zmodyfikowane, zazwyczaj poszerzone, wersje dziewięciu z dwudziestu pię-
ciu referatów wygłoszonych podczas XXXII Dni Praw Człowieka, których my-
ślą przewodnią było zagadnienie: Wojna na Ukrainie a prawa człowieka (KUL, 
9-10 grudnia 2014 r.). Konferencja została zorganizowana przez Katedrę So-
cjologii Praw i Moralności w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecz-
nych KUL. Katedra kierowana jest przez dr. hab. Krzysztofa Motykę, prof. 
KUL, kontynuującego dzieło swojej poprzedniczki, Profesor Hanny Waśkie-
wicz (zm. 1993 r.), która jako pierwsza zorganizowała Dni Praw Człowieka na 
początku lat 80. XX wieku.  

Zorganizowanie Konferencji było możliwe dzięki wsparciu Fundacji Go-
zdawa, Zomar SA i Mokate SA oraz patronatowi medialnemu, który objęła 
Telewizja Republika. W obradach XXXII Dni Praw Człowieka wzięli udział 
przedstawiciele piętnastu polskich i ukraińskich ośrodków naukowych: Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Akademii Leona Koź-
mińskiego, Dyplomatycznej Akademii Ukrainy, Instytutu Nauk Prawnych 
Polskiej Akademii Nauk, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa 
Szewczenki, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,  
Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego, a tak-
że przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  

Prelegenci i dyskutanci reprezentowali głównie nauki prawne, ale także 
inne dyscypliny naukowe, przede wszystkim politologię i socjologię. Zarów-
no referaty, jak i interesująca dyskusja, która miała miejsce podczas sześciu 
kolejnych sesji w ramach Dni, pozwoliły na zredagowanie opracowań zawar-
tych w niniejszym tomie.
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Grażyna Baranowska*

Wymuszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013-2014: 
skargi i procedury międzynarodowe1

Wstęp

Od czasu protestów antyrządowych na Ukrainie pod koniec 2013 r.  
dochodzi do wielu poważnych naruszeń praw człowieka, w tym do wy-
muszonych zaginięć2. Praktyka określana jako wymuszone zaginięcia (ang. 
enforced disappearance) polega na pozbawieniu wolności osoby przez funk-
cjonariuszy państwowych lub grupy działające we współpracy z nimi, przy 
czym losy tej osoby są celowo zatajane. Celem niniejszego opracowania jest 
poddanie analizie międzynarodowych mechanizmów skargowych, z któ-
rych mogą skorzystać rodziny osób, które stały się ofiarami wymuszonych 
zaginięć na Ukrainie. Artykuł dotyczy w szczególności zaginięć, do których 
doszło od momentu rozpoczęcia protestów na Majdanie w listopadzie 2013 r.,  
a zatem tajnego pozbawiania wolności stosowanego wobec osób demon-
strujących przez ukraińskie siły bezpieczeństwa, podobnych zatrzymań, do 
których dochodzi z rąk tzw. sił samoobrony na Krymie oraz mających miej-
sce w trakcie konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy.

* Mgr, Instytut Nauk Prawnych PAN; e-mail: baranowska.g@gmail.com
1 Artykuł powstał w ramach badań finansowanych z dotacji celowej z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Mechanizmy funkcjonujące w obszarze wymuszonych zagi-
nięć, przykład Europy.

2 Szczegółowa definicja wymuszonych zaginięć znajduje się w dalszej części artykułu. 
Na temat tego zjawiska zob. m.in. M.F. Perez Solla, Enforced disappearances in internatio- 
nal human rights, Jefferson (North Carolina), Londyn 2006; L. Ott, Enforced disappearances 
in international law, Antwerpia 2011; B. Finucane, Enforced disappearance as a crime under  
international law, „Yale Journal of International Law” 2010, vol. 35; A. Szpak, Wymuszone 
zaginięcia. Wybrane zagadnienia, Toruń 2009.
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Przedmiotem analizy są wyroki Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka3, decyzje Komitetu Praw Człowieka ONZ4 oraz działania podejmo-
wane przez Grupę Roboczą ds. Wymuszonych Zaginięć ONZ5. Artykuł 
nie obejmuje zatem mechanizmów karnomiędzynarodowych, w szcze-
gólności Międzynarodowego Trybunału Karnego6. W kwietniu 2014 r. 
Prokurator MTK, Fatou Bensouda, podjęła się wstępnego zbadania sytua-
cji na Ukrainie w celu ustalenia, czy spełnione zostały przesłanki koniecz-
ne dla rozpoczęcia dochodzenia7. Aby MTK mógł skazać sprawców wy-
muszonych zaginięć, konieczne byłoby jednak dowiedzenie, że działania 
te stanowiły zbrodnię przeciwko ludzkości, a zatem zostały popełnione 
w ramach rozległego lub systematycznego, świadomego ataku skierowa-
nego przeciwko ludności cywilnej8. Oznacza to, że musi istnieć związek 
pomiędzy tym atakiem a zaginięciem, za które odpowiedzialny jest kon-
kretny sprawca, który wiedział o ataku9.

W artykule zostanie wyjaśniony termin „wymuszone zaginięcie”. Na-
stępnie przedstawiony zostanie problem zaginięć, do których dochodzi 
na Ukrainie. Trzecia, najbardziej obszerna część artykułu, dotyczy skarg 
indywidualnych do ETPCz. W kolejnych częściach opracowania omówio-
ne zostaną instrumenty uniwersalnego – ONZ-owskiego – systemu ochro-
ny praw człowieka: decyzje wydawane przez Komitet Praw Człowieka 
oraz działalność Grupy Roboczej ds. Wymuszonych Zaginięć.

1. Wymuszone zaginięcia – definicja

W niniejszym artykule przyjęto definicję zawartą w Międzynarodowej 
Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zagi-

3 Dalej: ETPCz bądź Trybunał.
4 Dalej: KPCz bądź Komitet.
5 Dalej: Grupa Robocza.
6 Dalej: MTK.
7 http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20

of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/pe-ongoing/ukraine/Pages/ukraine.
aspx [dostęp: 23.02.2015 r.].

8 Art. 7 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, Dz. U. z 2003 r. Nr 78,  
poz. 708. Statut rozszerza wymuszone zaginięcia również o takie, za które odpowiedzial-
ność ponoszą organizacje polityczne (art. 7).

9 O. Triffterer (red.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court. 
Observers’ note, article by article, Baden-Baden 1999, s. 117-129.
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nięciem10, która definiuje wymuszone zaginięcia jako „zatrzymanie, aresz-
towanie, uprowadzenie lub jakąkolwiek inną formę pozbawienia osoby 
wolności, dokonane przez przedstawicieli Państwa albo przez osoby lub 
grupy osób działające z upoważnieniem, pomocą lub milczącą zgodą Pań-
stwa, po której następuje odmowa przyznania faktu pozbawienia wolno-
ści lub ukrywanie losów bądź miejsca pobytu takiej osoby, co powoduje, 
że znajduje się ona poza ochroną prawa”11.

Zaginięcie jest zatem korelacją trzech zjawisk: osoba zostaje pozba-
wiona wolności, w akt pozbawienia jej wolności zaangażowani są funk-
cjonariusze państwowi – przynajmniej pośrednio przez swoją milczącą 
zgodę – a los i miejsce pobytu takiej osoby zostają utajone bądź przedsta-
wiciele władz zaprzeczają, że tego rodzaju pozbawienie wolności miało 
miejsce. Choć w definicji wymieniono trzy najczęściej występujące formy 
pozbawienia wolności, tj. zatrzymanie, aresztowanie i uprowadzenie, to 
może ono nastąpić również w jakiejkolwiek innej postaci. W kontekście 
omawianego konfliktu na Ukrainie istotne jest, że jednym ze sposobów 
zaangażowania państwa jest „milcząca zgoda”. Często trudno będzie 
udowodnić, że to funkcjonariusze podejmowali bezpośrednie działania, 
a powiązanie zatrzymania danej osoby z państwem jest niezbędne: zagi-
nięcia, za którymi stoją organizacje (np. separatystyczne) nie są wymuszo-
nym zaginięciem w rozumieniu ICPPED12.

Ani Rosja ani Ukraina, którym zarzucane jest dopuszczanie się wymu-
szonych zaginięć w czasie konfliktu, nie podpisały ICPPED. Dlatego też 
w niniejszym artykule nie zostanie omówiony powołany przez tę Kon-

10 Konwencja została podpisana przez Polskę, ale nie została jeszcze ratyfikowana. 
W niniejszym artykule korzystano z tłumaczenia umieszczonego na stronie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych: http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/
konwencja-w-sprawie-ochrony-wszystkich-osob-przed-wymuszonym-zaginieciem-przy-
jetej-w-dniu-20-grudnia-2006-r_.pdf [dostęp: 23.02.2015 r.]; dalej: ICPPED; wobec braku 
przyjętego skrótu polskiej nazwy Konwencji, stosowany będzie skrót angielskiej nazwy 
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance), uży-
wany w dokumentach ONZ.  Na temat Konwencji zob. m.in. G. Citroni, T. Scovazzi, The  
struggle  against  enforced  disappearance  and  the  2007 United Nations Convention, Leiden 
2007; M.L. Vermeulen, Enforced disappearance, determining state responsibility under the In-
ternational Convention for the Protection of All Persons From Enforced Disappearance, Utrecht 
2012; G. Citroni, Interpretation of the substantive provisions of the Convention, [w:] Conference 
on Enforced Disappearances, Berlin 25 April 2012, Berlin 2012; S. McCrory, The International 
Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, „Human Rights Law 
Review” 2007, nr 7.

11 Art. 2 CPPED.
12 Niemniej państwa będące stroną ICPPED mają obowiązek ścigania i karania osób za 

nie odpowiedzialnych (art. 3 ICPPED).
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wencję Komitet ds. Wymuszonych Zaginięć i jego mechanizm skargowy, 
jest on bowiem niedostępny dla bliskich osób, których zaginięcie przy-
pisuje się jednemu z tych dwóch państw. Niemniej ICPPED jest obecnie 
najważniejszą uniwersalną umową międzynarodową dotyczącą tego zja-
wiska, a definicja w niej zawarta była dotychczas wielokrotnie cytowana 
przez ETPCz podczas rozpatrywania skarg13.

2. Wymuszone zaginięcia na Ukrainie

Do czasu protestów antyrządowych, na Ukrainie miały miejsce je-
dynie jednostkowe przypadki wymuszonych zaginięć14. Od listopada 
2013 r. występowanie tego zjawiska nasiliło się; najpierw zaginięcia 
dotyczyły uczestników protestów na Majdanie, a od ich zakończenia 
dochodzi do nich w trakcie konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy 
oraz na Krymie.

Między listopadem 2013 r. a lutym 2014 r. wielu uczestników protestów 
antyrządowych zostało bezprawnie pozbawionych wolności, podczas 
gdy władze państwowe zaprzeczały, że brały udział w ich zatrzymaniu. 
W szeregu przypadków istnieją dowody, np. nagrania wideo, świadczące 
o tym, że zaginiona osoba znajdowała się pod efektywną kontrolą funk-
cjonariuszy. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że są to przypadki wymu-
szonych zaginięć, niemniej nie ustalono jeszcze ich dokładnej liczby15. Ze 
wszystkich zaginięć, do jakich doszło na Ukrainie w omawianym okresie, 
wyjaśnienie w drodze postępowania krajowego losu tych osób oraz ska-
zanie sprawców wydają się najbardziej prawdopodobne. Dla niektórych 
rodzin  zaginionych to jednak droga międzynarodowa może okazać się je-

13 Np. wyrok Wielkiej Izby ETPCz z dnia 18 września 2009 r. w sprawach 16064/90, 
16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90,16070/90, 16071/90, 16072/90 i 16073/90 Varnava 
i inni przeciwko Turcji, par. 91; wyrok ETPCz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawach 2944/06 
i 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10 Aslakhanova i inni przeciwko Rosji, par. 61.

14 W 2012 r. zgłoszono jedną nową sprawę do Grupy Roboczej ds. Wymuszonych Za-
ginięć. Od momentu powstania Grupy Roboczej zgłoszono do niej 6 spraw, z czego 2 zo-
stały wyjaśnione; zob. Raport Grupy Roboczej ds. Wymuszonych Zaginięć, A/HRC/22/45 
z dnia 28 stycznia 2013 r., par. 496-497. Również ETPCz wydawał wyroki dotyczące wy-
muszonych zaginięć, do których dochodziło przed omawianym okresem: wyrok ETPCz 
z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie 34056/02 Gongadze przeciwko Ukrainie.

15 Niektóre organizacje pozarządowe prowadziły listy osób zaginionych na Majdanie 
i np. na platformie maidan24.pl prowadzonej przez Fundację Otwarty Dialog umieszczo-
no listę 106 osób: http://maidan24.pl/human-rights-violation/ [dostęp: 23.02.2015 r.].
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dyną szansą uzyskania wiedzy na temat losu ich bliskich czy przypisania 
odpowiedzialności za ich zaginięcie.

Zarówno wojskom ukraińskim, jak i siłom separatystycznym przypi-
suje się popełnianie przestępstwa wymuszonych zaginięć w czasie kon-
fliktu zbrojnego16. Aby czyny dokonane przez siły nie-rządowe były uzna-
ne za wymuszone zaginięcia w świetle międzynarodowego prawa praw 
człowieka, konieczne byłoby udowodnienie ich powiązania z państwem. 
Jedną z możliwości byłoby wykazanie wsparcia dla tych sił ze strony Ro-
sji, a drugą dowiedzenie braku reakcji ze strony Ukrainy. Niemniej brak 
możliwości zareagowania, spowodowany np. niesprawowaniem kontroli 
nad określonym terytorium, nie jest „milczącą zgodą”, a zatem Ukraina 
nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcia, którym nie jest w stanie zapo-
biec. W wypadku Rosji konieczne byłoby wykazanie, że sprawowała efek-
tywną kontrolę nad określonym terytorium na wschodzie Ukrainy bądź 
wspierała siły bezpośrednio zaangażowane w zaginięcie.

Przypisanie odpowiedzialności państwu wydaje się być znacznie 
prostsze w kontekście zaginięć, do jakich doszło na Krymie, i których 
w roku 2014 dokonywały tzw. jednostki samoobrony i siły paramilitarne, 
przy braku reakcji ze strony władz17. Do szczególnie wielu takich przypad-
ków doszło w marcu 2014 r., w trakcie wydarzeń towarzyszących przyłą-
czeniu Krymu do Rosji, niemniej dochodziło do nich również później. Ich 
ofiarami padają osoby wyrażające poparcie dla Ukrainy, w szczególności 
Tatarzy Krymscy18. Osoby te były często ostatni raz widziane prowadzo-
ne przez mężczyzn w nieoznakowanych mundurach, w niektórych wy-

16 Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Raport na temat sytuacji praw 
człowieka na Ukrainie, z 15 grudnia 2014 r., par. 9, 43-44, http://research.un.org/en/ukraine 
[dostęp: 23.02.2015 r.]. Specjalna misja obserwacyjna OBWE na Ukrainie również opisu-
je zgłaszane jej przypadki wymuszonych zaginięć popełniane przez obie strony konflik-
tu, zob. Daily updates from the Special Monitoring Mission to Ukraine, http://www.osce.org/
ukraine-smm/daily-updates [dostęp: 23.02.2015 r.].

17 Np. do zaginięcia Antoly Kovalski i Andiy Schekun doszło w obecności policjan-
tów na dworcu w Symferopolu. Publikacja opisuje jeszcze zaginięcie 4 innych aktywistów; 
Crimea: Attaks, ‘Disappearrances’ by Illegal Forces, 14 marca 2014 r., Human Rights Watch, 
http://www.hrw.org/news/2014/03/14/crimea-attacks-disappearances-illegal-forces [dostęp: 
23.02.2015 r.].

18 W 2014 r. zgłoszono 9 udokumentowanych przypadków wymuszonych zaginięć –  
8 Tatarów Krymskich i jednego etnicznego Ukraińca. Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw 
Człowieka, Raport na temat sytuacji praw człowieka na Ukrainie, z 15 grudnia 2014 r., 
par. 80, http://research.un.org/en/ukraine [dostęp: 23.02.2015 r.].
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padkach istnieją nawet nagrania telewizyjne zatrzymań19, niemniej żadna 
strona konfliktu nie przyjęła odpowiedzialności za te zaginięcia.

2.1. Skargi indywidualne do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zgodnie z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka20 
(EKPCz) skargi indywidualne na naruszenia chronionych przez nią praw 
mogą wnosić jednostki, organizacje pozarządowe lub grupy jednostek 
(art. 33, 34 EKPCz). Aby skarga została uznana za dopuszczalną, skarżący 
musi przed jej złożeniem wyczerpać wszystkie środki odwoławcze prze-
widziane prawem krajowym i wnieść ją do ETPCz w ciągu sześciu miesię-
cy od daty ostatecznej decyzji (art. 35 EKPCz)21. 

Na naruszenia praw człowieka w związku z opisywanymi wydarze-
niami zostały złożone liczne skargi indywidualne22, w tym dotyczące spo-
sobu traktowania protestujących na Majdanie23, a także związane z trwa-
jącym konfliktem na wschodzie Ukrainy i z wydarzeniami na Krymie. 
Były one składane zarówno przeciwko Rosji, jak i przeciwko Ukrainie24. 

19 Np. istnieje nagranie telewizyjne, na którym Reshat Ametov jest odprowadza-
ny z protestu przez trzech mężczyzn w nieoznakowanych mundurach, zob. Crimea: 
 Disappearaed man found killed. 18 marca 2014 r., Human Rights Watch, http://www.hrw.org/
news/2014/03/18/crimea-disappeared-man-found-killed [dostęp: 23.02.2015 r.].

20 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz. U. z 1993 r. 
Nr 61, poz. 284.

21 Ponadto skarga nie może być anonimowa ani co do istoty identyczna ze sprawą roz-
patrzoną już przez ETPCz lub poddaną innej międzynarodowej procedurze dochodzenia 
lub rozstrzygnięcia, jeśli nie zawiera nowych, istotnych informacji. Trybunał może także 
uznać za niedopuszczalną skargę, której nie da się pogodzić z postanowieniami Konwen-
cji, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona, stanowi nadużycie prawa do skargi lub skar-
żący nie doznał znaczącego uszczerbku.

22 Ukraina złożyła dodatkowo trzy skargi międzypaństwowe przeciwko Rosji: 
20958/14 Ukraina przeciwko Rosji złożona w marcu 2014 r. (dotycząca wydarzeń na Krymie 
oraz na wschodzie Ukrainy); 43800/14 Ukraina przeciwko Rosji złożona w czerwcu 2014 r. 
(dotycząca trzech grup dzieci wraz z nauczycielami przetransportowanych w niewyjaś-
nionych okolicznościach do Rosji); 49537/14 Ukraina przeciwko Rosji złożona w lipcu 2014 r. 
(dotycząca zatrzymania w Symferopolu – będącego od marca 2014 r. pod kontrolą władz 
rosyjskich – Haysera Dzhemilova. W sprawie swojego zatrzymania złożył on również in-
dywidualną skargę przeciwko Rosji i Ukrainie, skarga 49522/14).

23 Na naruszenie EKPCz w związku ze sposobem traktowania protestujących na Maj-
danie, Ukrainie zakomunikowano dwie skargi – 9078/14 Sirenko przeciwko Ukrainie 3 lutego 
2014 r., a 7684/14 Derevyanko przeciwko Ukrainie 21 lutego 2014 r..

24 Do 25 listopada 2014 r. złożono ponad 160 skarg indywidualnych przeciwko Ukra-
inie i Rosji, Russia. Press country profile (stan na styczeń 2015 r.), http://www.echr.coe.int/
Documents/CP_Russia_ENG.pdf [dostęp: 23.02.2015 r.].
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W związku z tym, że skargi nie są na tym etapie upubliczniane przez 
ETPCz, nie ma obecnie możliwości wskazania ile z nich dotyczy przy-
padków wymuszonych zaginięć. Jednak z informacji uzyskanych od Try-
bunału wynika, że takie zarzuty są w skargach podnoszone25. Zaznaczyć 
trzeba, że ETPCz przyjmował te skargi niezwykle szybko i często akcepto-
wał wniosek skarżących o zastosowanie środków tymczasowych złożony 
na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału. Zwracał się wielokrotnie do 
obu stron konfliktu o powstrzymanie się od działań, które mogą stanowić 
naruszenie gwarantowanych w EKCPz praw ludności cywilnej, w szcze-
gólności w zakresie art. 2 (prawo do życia) i art. 3 (zakaz tortur).

ETPCz posiada już bogate orzecznictwo dotyczące wymuszonych za-
ginięć26. Zakładając, że Trybunał uzna skargi składane w związku z da-
nym konfliktem za dopuszczalne, pierwszym wyzwaniem, jakie staje 
przed ETPCz jest ocena stanu faktycznego27. Wynika to z tego, że osoby 
i władze zaangażowane w wymuszone zaginięcia z definicji zaprzeczają 
swojemu udziałowi, co utrudnia, a często wręcz uniemożliwia skarżącym 
przedstawienie jednoznacznych dowodów. Rozstrzygając skargi dotyczą-
ce tego zjawiska Trybunał wskazał dotychczas szereg zasad, które uła-
twiają udowodnienie, że doszło do zaginięcia.

Po pierwsze Trybunał, oceniając dowody i ustalając fakty, stosuje stan-
dard dowodu „ponad rozsądną wątpliwość” (ang. proof „beyond reasonable 

25 Informacja otrzymana pisemnie z ETPCz w dniu 31 października 2014 r.: „there are 
individual cases which concern allegations of apprehension and unacknowledged deten-
tion of persons. For the time being, however, it is not possible to provide their particulars.”

26 Zob. m.in. S. Jötten, Enforced disappearances and EMRK, Berlin 2012; C. Buckley, 
The European Convention on Human Rights and the right to life in Turkey, „Human Rights 
Law Review” 2001, vol. 1, nr 1; J. Chevalier-Watts, The phenomena of enforced disappearances 
in Turkey and Chechnya: Strasbourg’s Noble Cause?, „Human Rights Review” 2010, nr 11;  
O. Claude, A comparative approach to enforced disappearances in the Inter-American Court of 
Human Rights and the European Court of Human Rights Jurisprudence, „Intercultural Human 
Rights Law Review” 2010, nr 407; T. Feldman, Indirect victims, direct injury: Recognizing 
relatives as victims under the European Human Rights System, „European Human Rights Law 
Review” 2009, vol. 1; M. Nowak, Monitoring disappearances – The difficult path from clarifying 
past cases to effectively preventing future ones, „European Human Rights Law Review” 1996, 
vol. 1; A. Szpak, Wymuszone zaginięcia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka – „sprawy czeczeńskie”, [w:] M. Balcerzak, T. Jasudowicz, J. Kapelańska-Pręgowska 
(red.), Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny – perspektywa systemowa 
i orzecznicza, Toruń 2011.

27 Więcej na ten temat zob. np. S. Jötten, Enforced disappearances…, s. 132-274; M.L. Ver-
meulen, Enforced disappearance…, s. 235-247; H. Keller, C. Heri, Enforced disappearances and 
the European Court of Human Rights. A ‘wall of silence’, fact-finding difficulties and States as 
‘subversive objectors’, „Journal of International Criminal Justice” 2014, nr 12 (4), s. 4-8.
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doubt”)28. Jak podkreślił ETPCz rozstrzygając skargi dotyczące wymuszo-
nych zaginięć, takie dowody mogą wynikać ze zbiegu wystarczająco sil-
nych, jasnych i spójnych wniosków albo podobnych niekwestionowanych 
domniemań faktycznych. ETPCz bierze też pod uwagę zachowanie stron 
w czasie uzyskiwania dowodów29. Państwo odpowiada za losy osób po-
zbawionych wolności, jednak ocena, czy doszło do naruszenia prawa do 
życia, gdy nie odnaleziono ciała osoby pozbawionej wolności, zależy od 
okoliczności sprawy, w szczególności od istnienia wystarczających dowo-
dów pośrednich (ang. circumstantial evidence), aby uznać ponad rozsądną 
wątpliwość, że osoba ta zmarła30. Ponadto jeśli ustalono, że osoba znalazła 
się w  miejscu będącym pod kontrolą funkcjonariuszy państwowych i od 
tego czasu jej nie widziano, to na państwie spoczywa obowiązek udowod-
nienia co się z nią stało31.

ETPCz podkreślał, że nie wobec wszystkich postępowań można sto-
sować w sposób ścisły  zasadę affirmanti incumbit probati32, a zatem w nie-
których przypadkach ciężar dowodu może zostać przeniesiony na rząd. 
W kontekście wymuszonych zaginięć Trybunał pierwszy raz wspomniał 
o tym w wyroku Toğcu przeciwko Turcji, w którym stwierdził, że gdy rząd 
nie ujawnia kluczowych dokumentów, przez co uniemożliwia ustalenie 
stanu faktycznego, obowiązek udowodnienia, że przedstawione przez 
skarżącego okoliczności nie zaszły, przechodzi na państwo. Aby doszło 
do odwrócenia ciężaru dowodu, skarżący musi wykazać istnienie wystar-
czających podstaw faktycznych (ang. prima facie case)33.

28 Zob. np. wyrok ETPCz z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie 5310/71 Irlandia przeciw-
ko Wielkiej Brytanii, par. 161. Inaczej niż np. Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka 
i Komitet Praw Człowieka ONZ, zob. M.L. Vermeulen, Enforced disappearance…, s. 213-263.

29 Np. wyrok ETPCz z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie 25656/94 Orhan przeciwko 
Turcji, par. 264: „Such proof may follow from the coexistence of sufficiently strong, clear 
and concordant inferences or of similar unrebutted presumptions of fact. In this context, 
the conduct of the parties when evidence is being obtained has to be taken into account”; 
zob. również: wyrok ETPCz z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie 48804/99 Osmanoğlu 
przeciwko Turcji, par. 45; wyrok ETPCz z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie 26307/95  Tahsin 
Acar przeciwko Turcji, par. 216; wyrok ETPCz z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 69481/01 
Bazorkina przeciwko Rosji, par. 106.

30 Wyrok ETPCz z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie 23531/94 Timurtaş przeciwko Tur-
cji, par. 82-83.

31 Wyrok ETPCz z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie 65899/01 Taniş i inni przeciwko 
Turcji, par. 160.

32 Np. Orhan przeciwko Turcji, par. 266; Taniş i inni przeciwko Turcji, par. 163; Timurtaş 
przeciwko Turcji, par. 66.

33 Wyrok ETPCz z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie 27601/95 Toğcu przeciwko Turcji, par. 
95-96; Bazorkina przeciwko Rosji, par. 110.
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W potencjalnych skargach z Ukrainy dotyczących wymuszonych 
zaginięć przeciwko Rosji, można spodziewać się podobnej argumenta-
cji państwa, jaka była przedstawiana w sprawach czeczeńskich: za za-
trzymanie byli odpowiedzialni członkowie grup paramilitarnych, a nie 
przedstawiciele państwa. Niemniej aby Trybunał uznał wersję skarżą-
cych, w dotychczasowych skargach wystarczyły zeznania świadków 
zatrzymania34 lub fakt, że grupy umundurowanych mężczyzn, które 
zatrzymały zaginioną osobę, poruszały się swobodnie w godzinach po-
licyjnych mimo federalnych blokad dróg35. Takiego rodzaju dowody po-
winny być możliwe do przedstawienia przez rodziny zaginionych rów-
nież na wschodzie Ukrainy.

Z kolei cypryjskie skargi mogą wskazywać na sposób argumentowa-
nia Trybunału w sytuacji, kiedy do zaginięcia doszło na terenie kontro-
lowanym de facto przez inne państwo. W wyroku Varnava przeciwko Tur-
cji Trybunał stwierdził, że jeśli osoba ginie na terytorium, które podlega 
wyłącznej kontroli władzy państwowej i skarżący może wykazać dowód 
oparty na domniemaniu faktycznym (ang. prima facie evidence) na zaanga-
żowanie państwa, ciężar dowodu może przejść na państwo. Jeśli państwo 
nie przedstawi kluczowych dokumentów bądź nie wskaże przekonywu-
jącego wytłumaczenia dla przedstawionych okoliczności, Trybunał może 
wyciągnąć z tego niekorzystne dla państwa  wnioski36.

Po ustaleniu stanu faktycznego Trybunał przechodzi do rozważenia, 
czy zostały naruszone zagwarantowane w EKPCz prawa, na które powo-
łują się skarżący. W przypadku wymuszonego zaginięcia osoba jest po-
zbawiana wolności najczęściej przez siły wojskowe bądź policyjne, któ-
re temu zaprzeczają, w wyniku czego znajduje się poza ochroną prawną 
i dochodzi do naruszenia prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego 
(art. 5). Tym samym jest ona jednocześnie narażona na stosowanie wobec 
niej tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Ponadto osoby jej 
bliskie cierpią ze względu na to, że nie znają jej losu, a władze państwo-
we nie dążą do jej ujawienia i sposób, w jaki traktują poszukujących jej 
rodzin może stanowić nieludzkie i poniżające traktowanie (art. 3). Kiedy 
przez dłuższy czas nie ma żadnych wieści dotyczących zaginionej osoby, 
znaczenia może nabrać prawo do życia (art. 2), ze względu na domnie-

34 Wyrok ETPCz z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie 12712/02 Ruslan Umarov przeciwko 
Rosji, par. 87, 96.

35 Wyrok ETPCz z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie 37315/03 Betayev i Betayeva przeciwko 
Rosji, par. 68; wyrok ETPCz z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawach 45081/06 i 7820/07 Kha-
kiyeva, Temergeriyeva i inni przeciwko Rosji, par. 190.

36 Varnava przeciwko Turcji, par. 184.
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mania śmierci. Najczęściej naruszone jest również prawo do skutecznego 
środka odwoławczego (art. 13), ponieważ ani zaginiona osoba ani jej bli-
scy nie mają do niego dostępu, chociażby ze względu na to, że państwo 
dalej zaprzecza, iż doszło do zaginięcia37. Orzecznictwo ETPCZ dotyczące  
art. 2 i art. 3 w tym kontekście zostanie pokrótce przedstawione, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na aspekty istotne dla skarżących z Ukrainy.

ETPCz w sprawach dotyczących wymuszonych zaginięć badał naru-
szenie prawa do życia nawet wtedy, kiedy skarżący sam nie podnosił jego 
naruszenia38, ma ono więc wyjątkowe znaczenie dla sędziów strasbur-
skich. Orzecznictwo Trybunału doprowadziło do sprecyzowania trzech 
odrębnych obowiązków wynikających z art. 2 EKPCz w omawianym kon-
tekście39.  Po pierwsze, państwo musi powstrzymywać się od bezpraw-
nych zabójstw. Po drugie, w określonych okolicznościach ciąży na nim 
pozytywny obowiązek podjęcia kroków w celu zapobieżenia niepotrzeb-
nej utracie życia. Sytuacja taka powstaje, kiedy władze wiedziały – bądź 
powinny były wiedzieć – o istnieniu realnego i bezpośredniego zagroże-
nia życia i nie podjęły działań w zakresie swoich uprawnień, które ocenia-
jąc racjonalnie, mogłyby doprowadzić do uniknięcia tego ryzyka40. Gdy 
władze państwowe w takich okolicznościach nie podejmą odpowiednich 
kroków, dochodzi do naruszenia art. 2 EKPCz41. Szczególnie w kontekście 
zaginięć Tatarów Krymskich wydaje się, że ze względu na dobrze udo-
kumentowane zaginięcia odbywające na przestrzeni kilku miesięcy, ich 
rodziny mogłyby wykazać, że Rosja sprawująca de facto kontrolę, nie pod-
jęła koniecznych działań w ochronie ich bliskich. Po trzecie, państwo ma 
obowiązek przeprowadzenia śledztwa w sprawie podejrzanych zgonów, 
niezależnie od tego, czy za zaginięcie byli odpowiedzialni funkcjonariu-
sze państwowi42. Ten aspekt zależy oczywiście od działań, jakie podjęły 

37 Choć skarżący mogą też powoływać się na inne artykuły EKPCz, np. art. 8 (prawo 
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) albo – w wypadku Tatarów Krymskich 
– na art. 14 (zakaz dyskryminacji), to z dotychczasowego orzecznictwa ETPCz wynika, że 
stwierdzenie ich naruszenia w sprawie związanej z wymuszonym zaginięciem jest mało 
prawdopodobne i konieczne byłoby wykazanie szczególnych okoliczności.

38 Np. wyrok ETPCz z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie 12417/05 Turluyeva i Khamidova 
przeciwko Rosji, par. 86: „The Court considers, of its own motion, that it is appropriate to 
examine this complaint under Article 2 of the Convention”, za: S. Jötten, Enforced disappe- 
arances…, s. 42.

39 O. Claude, A comparative…, s. 434-435.
40 Wyrok ETPCz z dnia 28 marca 2000 r., w sprawie 22535/93 Mahmut Kaya przeciwko 

Turcji, par. 86.
41 Obok Mahmut Kaya przeciwko Turcji, np. wyrok ETPCz z dnia 31 maja 2005 r. w spra-

wie 27305/95 Koku przeciwko Turcji; Osmanoğlu przeciwko Turcji.
42 Tahsin Acar przeciwko Turcji, par. 220.
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instytucje państwowe po zaginięciu. Ponieważ obecnie wniesione do Try-
bunału skargi zostały złożone krótko po tym, gdy doszło do zatrzymań, 
można założyć, że osoby skarżące nie wyczerpały drogi krajowej. Dlatego 
warto zwrócić uwagę na fakt, że ETPCz wielokrotnie stwierdzał narusze-
nie obowiązku proceduralnego wynikającego z art. 2 i jednocześnie uzna-
wał, że nie można było w okolicznościach sprawy oczekiwać od skarżą-
cych wyczerpania drogi krajowej43.

Kolejna uwaga dotyczy interpretacji art. 3 EKPCz. W orzecznictwie 
ETPCz wymuszone zaginięcia nie stanowią per se nieludzkiego i poniżają-
cego traktowania44. Skarżący muszą wykazać ponad rozsądną wątpliwość, 
że zaginiony był traktowany w sposób naruszający art. 3 EKPCz. Takimi 
dowodami mogą być wiarygodne zeznania świadków tortur45, a także śla-
dy na ciele, jeśli została odnaleziona osoba bądź jej szczątki46. Dalszym bar-
dzo interesującym aspektem w kontekście zakazu tortur i wymuszonych 
zaginięć jest kwestia uznania bliskich osób zaginionych za ofiary naruszeń 
art. 3 EKPCz, co zostało przyjęte już w pierwszym wyroku dotyczącym 
tego zjawiska47. Niemniej Trybunał wyraźnie podkreśla, że aby stwierdzić 
naruszenia art. 3 EKPCz wobec rodziny osoby zaginionej konieczne jest 
istnienie szczególnych czynników, które sprawiają, że wymiar i charakter 
cierpienia różnią się od takiego, który może być uznany za nieunikniony 
dla bliskich ofiar ciężkich naruszeń praw człowieka48. Te istotne elemen-
ty obejmują: (1) bliskość więzów – szczególna waga  przykładana jest do 
relacji rodzic-dziecko; (2) konkretne okoliczności tej relacji; (3) sposób, 
w jaki skarżący doświadczyli zaginięcia; (4) ich zaangażowanie w próby 
uzyskania informacji na temat zaginionych osób oraz (5) postawę i reakcję 

43 Np. wyrok ETPCz z dnia 9 maja 2000 r., w sprawie 20764/92 Ertak przeciwko Turcji, 
par. 121, 135.

44 Zob. np. wyrok ETPCz z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie 23657/94 Çakici przeciwko 
Turcji, par. 154. Inaczej decyduje Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka – jeśli wy-
muszone zaginięcia trwają dłuższy okres, to stanowią tortury; zob. wyrok Międzyamery-
kańskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie Velásquez Rodríguez 
przeciwko Hondurasowi, par. 187. Zob. też M.L. Vermeulen, ‘Living beyond death’: torture or 
other ill-treatment claims in enforced disappearances cases, „Inter-American and European Hu-
man Rights Journal” 2008, vol. 1, nr 2.

45 Np. Çakici przeciwko Turcji, par. 88-93.
46 Np. Mahmut Kaya przeciwko Turcji, par. 110-120.
47 Wyrok ETPCz z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie 24276/94 Kurt przeciwko Turcji,  

par. 130-134.
48 Np. wyrok ETPCz z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie 28159/03 Khasuyeva przeciwko 

Rosji, par. 130; wyrok ETPCz z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie 29851/05 Karimov i inni prze-
ciwko Rosji, par. 124.
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państwa49. Te kryteria ewaluowały w wyniku kolejnych orzeczeń i choć 
wciąż nie wszystkie jego części są całkowicie jasne50, to z pewnością nie 
jest konieczne spełnienie wszystkich wymienionych powyżej elementów 
łącznie i wydaje się, że najważniejszym czynnikiem pozostaje postawa 
i reakcja władz51.

W zdecydowanej większości przypadków wymuszonych zaginięć, do 
których dochodzi w Europie, osoby zaginione padają następnie ofiarą po-
zasądowych zabójstw i często nigdy nie odnajduje się ich ciał. Na Ukrainie 
los większości osób zaginionych jest wciąż nieznany. W takim wypadku 
udowodnienie, że były one ofiarami naruszenia art. 3 EKPCz jest niezwy-
kle trudne. Znacznie bardziej prawdopodobne jest uznanie przez ETPCz, 
że bliscy osób zaginionych zostali potraktowani w sposób niezgodny z za-
kazem tortur i nieludzkiego traktowania, lecz niezbędne byłoby wyka-
zanie zaangażowania skarżących w poszukiwania oraz reakcje państwa 
na te działania, które można by scharakteryzować np. jako „bezduszne 
lekceważenie”52.

Ostatnim aspektem związanym z wyrokami ETPCz, który w tym kon-
tekście powinien zostać poruszony, jest kwestia skargi indywidualnej 
składanej przeciwko dwóm państwom-stronom Konwencji jednocześnie. 
W sytuacji kiedy jedno z nich sprawuje de facto kontrolę nad terytorium 
należącym do innego państwa-strony EKPCz, skargi na naruszenia praw 
człowieka, do których na nim doszło mogą być składane przeciwko jed-
nemu53 bądź przeciwko obu państwom54. W szczególności w przypadku 
Krymu możliwe są zatem skargi  zarówno przeciwko Rosji, jak i Ukrainie, 
w których Trybunał będzie badał m.in. czy wypełniły one swoje pozytyw-
ne obowiązki ochrony życia. Jak wskazuje dotychczasowe orzecznictwo 
ETPCz, w takiej sytuacji do uznania odpowiedzialności państwa nie jest 
konieczne bezpośrednie zaangażowanie funkcjonariuszy, wystarczy spra-
wowanie efektywnej kontroli przez państwo nad terytorium, na którym 
doszło do naruszenia55.

49 Çakici przeciwko Turcji, par. 98.
50 Zob. np. T. Feldman, Indirect victims…,  s. 61-65; O. Claude, A comparative…, s. 444-445.
51 Zob. np. wyrok ETPCz z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie 24396/94 Taş przeciwko 

Turcji, par. 80.
52 Timurtaş przeciwko Turcji, par. 96-98.
53 Np. Varnava i inni przeciwko Turcji.
54 Np. wyrok ETPCz z dnia 19 października 2012 r. w sprawie 43770/04 Catan i inni 

przeciwko Mołdawii i Rosji. W tym wyroku Trybunał uznał, że EKPCz naruszyła jedynie 
Rosja, która sprawuje kontrolę nad omawianym terytorium.

55 Tamże, par. 149-150.
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2.2. Skargi indywidualne do Komitetu Praw Człowieka

KPCz może rozpatrywać skargi indywidualne (zwane też zawiado-
mieniami) na naruszenie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel-
skich (Osobistych) i Politycznych56 wobec tych państw, które ratyfikowa-
ły Pierwszy Protokół Fakultatywny do Paktu57. Mogą one być składane 
po wyczerpaniu drogi krajowej, nie mogą być anonimowe ani stanowić 
nadużycia prawa do ich składania. Zarówno Ukraina, jak i Rosja przyję-
ły procedurę rozpatrywania skargi indywidualnej przez Komitet. Jednak 
zainteresowanie KPCz jest znacznie mniejsze niż ETPCz: od 1991 r. do 
Komitetu złożono ogółem jedynie 18 skarg przeciwko Ukrainie i 85 prze-
ciwko Rosji58. Nie ma żadnych informacji na temat skarg indywidualnych 
złożonych do KPCz w związku z obecnymi wydarzeniami na Ukrainie59.

KPCz wydał pierwszą decyzję (ang. views)60 dotyczącą wymuszonych 
zaginięć 15 lat wcześniej niż uczynił to ETPCz. Komitet musiał w tego 
typu skargach wielokrotnie ustalać stan faktyczny i podobnie jak Try-
bunał podkreślał, że ciężar dowodu nie może dotyczyć jedynie skarżą-
cego, szczególnie wówczas, kiedy wyłącznie państwo posiada dostęp do 
informacji61. Często stwierdzał naruszenie prawa do wolności osobistej 
(art. 9 Paktu) oraz prawa osób pozbawionych wolności do godnego trak-
towania (art. 10 Paktu), a jeśli państwo niewystarczająco chroniło życie 
zaginionej osoby bądź funkcjonariusze państwowi byli odpowiedzialni 
za jej śmierć, również prawa do życia (art. 6 Paktu). Komitet znacznie 
częściej niż ETPCz stwierdzał także, że państwo traktowało osobę za-
ginioną w sposób niezgodny z zakazem tortur i okrutnego, nieludzkie-

56 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. z 1977 r. Nr 38, 
poz. 167 [dalej: Pakt]. W artykule posłużono się tłumaczeniem Poznańskiego Centrum 
Praw Człowieka INP PAN, które lepiej oddaje właściwe znaczenie terminów zastosowa-
nych w Pakcie niż oficjalne tłumaczenie opublikowane w Dzienniku Ustaw, w szczegól-
ności „skarga” zamiast „zawiadomienie” oraz „decyzja” zamiast „opinia”. Zob. R. Wie-
ruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych, War-
szawa 2012.

57 Pierwszy Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel-
skich i Politycznych, Dz. U. z 1994 r. Nr 23, poz. 80. 

58 Zestawienie statystyczne skarg indywidualnych do Komitetu Praw Człowieka na 
podstawie Protokołu Fakultatywnego, stan na marzec 2014 r.

59 Niemniej KPCz nie ma zwyczaju ogłaszania informacji prasowanych na temat skarg 
przekazanych do państwa, co czyni ETPCz, i dzięki czemu można je śledzić na bieżąco.

60 Decyzja KPCz z dnia 29 marca 1982 r. w sprawie 30/1978 Bleier przeciwko Urugwa-
jowi.

61 Decyzja KPCz z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie 1782/2008 Aboufaied przeciwko Libii, 
par. 7.4.
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go bądź poniżającego traktowania (art. 7 Paktu). Komitet podkreślał, że 
wymuszone zaginięcia w niektórych krajach są nierozerwalnie związane 
z torturami62, a także, że samo długotrwałe przetrzymywanie w izolacji 
w nieznanym miejscu stanowi formę tortur63. Nie jest więc niezbędne 
w każdym przypadku wskazanie bezpośrednich dowodów, że do sto-
sowania tortur doszło. Komitet, inaczej niż ETPCz, nie ustalił kryteriów 
koniecznych do uznania bliskich za ofiary okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania i jednocześnie znacznie łatwiej stwier-
dza naruszenie art. 7 Paktu wobec rodzin osób zaginionych. Przykła-
dowo, w jednej ze swych decyzji uznał, że matka została potraktowana 
w sposób nieludzki naruszający Konwencję, ponieważ miała prawo znać 
prawdę o losie swojej córki64.

KPCz w decyzjach z ostatnich dwóch lat wskazywał również na to, że 
pewne działania podejmowane przez władze w trakcie ustalania losu osób 
zaginionych mogą być niezgodne z Paktem. W skardze z Bośni i Hercego-
winy skarżący podnosili, że w celu otrzymania zasiłków musieli zwrócić 
się do państwa o uznanie zaginionych za zmarłych, podczas gdy wciąż 
trwały dochodzenia. Komitet rozstrzygając pierwszą tego rodzaju sprawę 
uznał, że taka praktyka narusza obowiązek państw do zapewnienia sku-
tecznych środków ochrony prawnej (art. 2.3 Paktu)65, a rok później w po-
dobnej skardze, że stanowi okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie 
i tym samym narusza art. 7 Paktu66. Ukraina, rozwiązując problem osób 
zaginionych, powinna wziąć pod uwagę również i te najnowsze decyzje 
KPCz.

Decyzje Komitetu nie wywołują skutków równych z wyrokami  
ETPCz. Pierwszy Protokół Fakultatywny wskazuje jedynie na to, że Ko-
mitet przekazuje decyzje zainteresowanemu państwu-stronie i zainte-
resowanej osobie (par. 5.4 Protokołu). Dlatego też państwa nie zawsze 

62 Decyzja KPCz z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie 449/1991 Mojica przeciwko Domini-
kanie, par. 5.7.

63 Decyzja KPCz z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie 440/1991 El-Megreisi przeciwko Libii, 
par. 5.4.

64 Decyzja KPCz z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie 107/1981 Almeida de Quinteros i inni 
przeciwko Urugwajowi, par. 14.

65 Decyzja KPCz z dnia 18 czerwca 2013 r.  w sprawach 1917/2009, 1918/2009, 1925/2009 
i 1953/2010, Prutina i inni przeciwko Bośni i Hercegowinie, par. 9.6.

66 Decyzja KPCz z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie 1997/2010 Rizvanovic przeciwko 
Bośni i Hercegowinie, par. 9.6, por. również: G. Citroni, The pitfalls of regulating the legal status 
of disappeared persons through declaration of death, „Journal of International Criminal Justice” 
2014, nr 12 (4), s. 798-800.
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właściwie wykonują jego decyzje67. Jest to jeden z powodów, dla których 
skarżący, którzy mają taką możliwość, decydują się częściej na składanie 
skarg do ETPCz.

3. Procedury Grupy Roboczej ds. Wymuszonych Zaginięć ONZ

Grupa Robocza ds. Wymuszonych Zaginięć jest jedną z procedur spe-
cjalnych Rady Praw Człowieka. W jej skład wchodzi pięciu ekspertów, któ-
rych podstawowym zadaniem jest pośredniczenie w komunikacji między 
osobami zgłaszającymi zaginięcie a odpowiednim rządem w celu wyjaś-
nienia losu osoby zaginionej. Grupa funkcjonuje od 1980 r. i od momentu 
powstania przekazała rządom 104 państw 54405 przypadków zaginięć68. 
Podejmuje działania niezależnie od tego, czy dane państwo ratyfikowało 
umowy międzynarodowe bądź przyjęło mechanizmy skarg indywidual-
nych, choć zajmuje się jedynie tymi zaginięciami, za które można przypi-
sać odpowiedzialność państwu.

Bliscy osób, które zaginęły na Ukrainie, mogą więc skierować zgło-
szenia do Grupy Roboczej, która – jeśli uzna je za uzasadnione – skieruje 
zapytanie dotyczące losu danej osoby do państwa, któremu zarzuca się 
zaangażowanie w jej zaginięcie. Takie zgłoszenie powinno zawierać na-
stępujące elementy: (1) pełne imię i nazwisko zaginionej osoby; (2) ter-
min, w którym do niego doszło (przynajmniej miesiąc i rok); (3) miejsce, 
w którym ostatni raz osoba ta była widziana; (4) wskazanie, jakim siłom 
zarzucany jest udział w zaginięciu – muszą to być siły państwowe bądź 
wspierane przez państwo; (5) działania podjęte w celu odnalezienia tej 
osoby, a jeśli do takich nie doszło, to uzasadnienie z jakiego powodu;  
(6) tożsamość osoby bądź organizacji zgłaszającej zaginięcie. Wymagania 
te są zatem znacznie łatwiejsze do spełnienia niż w przypadku skarg do 
KPCz lub ETPCz. 

Grupa Robocza przyjęła kilka procedur: pilne zgłoszenie (ang. ur-
gent procedure), standardowe zgłoszenie (ang. standard procedure), pilny 
apel (ang. urgent appeal), pilną interwencję (ang. prompt interventions) 
oraz ogólne zarzuty (ang. general allegations). Jeśli sprawa jest zgłoszona 
w ciągu trzech miesięcy od momentu zaginięcia, to zostaje przekazana 

67 Również Ukraina jest jednym z państw, które nie zawsze wykonują decyzje KPCz, 
zob. Raport Komitetu Praw Człowieka, A/69/40, vol. I, s. 56.

68 Raport Grupy Roboczej ds. Wymuszonych Zaginięć z 4 sierpnia 2014 r.,  
A/HRC/27/49, par. 5.
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państwu w sposób możliwie najbardziej bezpośredni i szybki, w formie 
„pilnego zgłoszenia”. Zawiadomienia przekazane później, tzw. standar-
dowe zgłoszenia, rozpatrywane są szczegółowo podczas sesji Grupy 
Roboczej, która spotyka się trzy razy w roku i następnie, jeśli spełniają 
wszystkie wymogi,  przekazywane są do właściwych państw. W sytua-
cji, kiedy zgłoszenie jest niekompletne lub eksperci mają wątpliwości, czy 
w opisywanej sytuacji rzeczywiście doszło do wymuszonego zaginięcia, 
kontaktują się z osobą bądź organizacją, która je złożyła. Kiedy w zda-
rzenie byli zaangażowani funkcjonariusze dwóch różnych państw bądź 
byli to funkcjonariusze innego państwa niż to, na którego terytorium 
zostało dokonane, o zgłoszeniu zawiadamiane są oba państwa. Eksperci 
mogą też skierować do państwa „pilny apel”, jeśli istnieją wiarygodne 
zarzuty dotyczące występowania wymuszonych zaginięć bądź istnieje 
uzasadnione ryzyko, że to się stanie. Jeśli dojdzie do zastraszania, prze-
śladowania bądź represji wobec krewnych osób zaginionych, świadków, 
członków organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką, Gru-
pa Robocza może wystosować bezpośrednio do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych danego państwa „pilną interwencję”, z wezwaniem do 
zapewnienia im ochrony. Ponadto mogą zostać wystosowane „ogólne 
zarzuty”, które dotyczą problemów z wykonaniem Deklaracji o ochronie 
wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem69. Wszelkie informa-
cje na temat procedur wszczynanych przez Grupę Roboczą umieszczane 
są w jej dorocznych raportach, razem z odpowiedziami od państw. Jeśli 
nie wyjaśniają one zaginięcia – co jest częstym przypadkiem –  eksperci 
przesyłają kolejne zapytania do państwa, które również są opisywane 
w raportach.

Ostatni raport został opublikowany w sierpniu 2014 r. i nie ma w nim 
informacji na temat zgłoszeń z Ukrainy. Niemniej Grupa Robocza wyrazi-
ła w nim swoje zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w tym państwie, 
która jej zdaniem może ułatwić wystąpienie wymuszonych zaginięć70. Do 
września 2014 r. nie zostały zgłoszone żadne zawiadomienia do Grupy 
Roboczej dotyczące sytuacji na Ukrainie71.

69 Metody Pracy Grupy Roboczej ds. Wymuszonych Zaginięć przyjęte 2 maja 2014 r., 
A/HRC/WGEID/102/2, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/Method-
sWork.aspx [dostęp 25.02.2015 r.]

70 Raport Grupy Roboczej ds. Wymuszonych Zaginięć z 4 sierpnia 2014 r.,  
A/HRC/27/49, par. 103.

71 Autorka artykułu uczestniczyła w posiedzeniu Grupy Roboczej w dniach 15-19 wrześ-
nia 2014 r.
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Podsumowanie

Rodziny osób zaginionych na Ukrainie mają obecnie możliwość 
skorzystania z kilku mechanizmów skargowych, ustanowionych w ra-
mach poszczególnych systemów ochrony praw człowieka. W przypadku  
ETPCz i KPCz pewnym wyzwaniem dla skarżących może być konieczność 
udowodnienia sytuacji faktycznej, choć oba organy wprowadziły znaczne 
ułatwienia, m.in. poprzez odwrócenie ciężaru dowodu. Stwierdzenie, jakie 
prawa zagwarantowane odpowiednio w EKPCz i Pakcie zostały naruszone 
zależy jednak nie tylko od tego, jakie dowody przedstawi strona skarżąca, 
ale również od linii orzeczniczej przyjętej przez dany organ. Przykładowo, 
KPCz częściej w wypadku wymuszonego zaginięcia stwierdza naruszenie 
zakazu tortur, zarówno wobec osób zaginionych, jak i wobec ich bliskich. 

Dotychczas z przedstawionych mechanizmów skarżący wykorzysty-
wali najprawdopodobniej72 jedynie skargi indywidualne do ETPCz. O ile 
wydaje się to stosunkowo oczywiste w wypadku KPCz, ponieważ skargi 
można składać tylko do jednego z tych dwóch organów, a wyroki ETPCz 
są znacznie lepiej wykonywane przez państwa73, dziwi małe zaintereso-
wanie składaniem zawiadomień do Grupy Roboczej, która rozpatruje je 
niezależnie od toczących się postępowań przed trybunałami i komiteta-
mi międzynarodowymi. Takie zgłoszenie, choć nie doprowadzi do ska-
zania sprawców ani wypłacenia zadośćuczynienia, może zakończyć się 
ujawnieniem losu osoby zaginionej i zwiększy presję wywieraną na dane 
państwo w celu powstrzymania kolejnych tego typu zbrodni oraz wyjaś-
nienia tych już popełnionych. Nikłe zainteresowanie tym mechanizmem 
wynika najpewniej z jego nieznajomości.

W większość zaginięć na Ukrainie było niewątpliwie zaangażowane 
państwo bądź odbywały się przy jego milczącej zgodzie, niemniej trudno 
przypisać odpowiedzialność jednemu z dwóch krajów, którym zarzuca 
się popełnianie tego przestępstwa. Pomocne może okazać się sięgnięcie do 
dotychczasowego orzecznictwa KPCz i ETPCz, w szczególności w spra-
wach dotyczących wymuszonych zaginięć w Czeczenii i na Cyprze.

72 Nie można wykluczyć, że zostały złożone skargi do KPCz i zawiadomienia do Gru-
py Roboczej, które nie zostały jeszcze upublicznione.

73 W sposób oczywisty również nie wszystkie wyroki ETPCz są poprawnie wykony-
wane. Na temat wyroków dotyczących wymuszonych zaginięć wydanych przeciwko Rosji 
zob. np. „Who will tell me what happened to my son?”. Russia’s implementations of European 
Court of Human Rights Judgments on Chechnya. Human Rights Watch, Nowy Jork 2009.
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Na koniec warto zauważyć, że dla bliskich osób zaginionych naj-
lepiej byłoby, gdyby udało się te kwestie rozwiązać na poziomie kra-
jowym. Procedury międzynarodowe trwają zazwyczaj wiele lat, czę-
sto wiążą się z dodatkowymi kosztami dla skarżących i nie zawsze są 
właściwie wykonywane. W celu wspierania ofiar i karania sprawców 
zgodnie ze standardami międzynarodowymi Ukraina i Rosja powinny 
korzystać nie tylko z wyroków ETPCz74 i decyzji KPCz75, ale także z in-
nych dokumentów, np. Najlepszych praktyk w krajowym prawie kar-
nym dotyczących wymuszonych zaginięć76 czy Zbioru zasad dotyczą-
cych ochrony i promocji praw człowieka poprzez działania zwalczające 
bezkarność77. Wspólnota międzynarodowa powinna z kolei naciskać, 
aby sprawy te zostały przez obydwa państwa właściwie i ostatecznie 
wyjaśnione.

Słowa kluczowe: prawa człowieka, wymuszone zaginięcia, Ukraina, Euro-
pejski Trybunał Praw Człowieka, Komitet Praw Człowieka
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ENFORCED DISAPPEARANCES IN UKRAINE IN THE YEARS 2013-2014: INTERNA-
TIONAL COMPLAINTS AND PROCEDURES

S u m m a r y

The article analyses international complaint mechanisms, that are avail-
able for the families of the persons that disappeared in Ukraine. The phe-
nomena of enforced disappearances increased since the beginning of the an-
ti-government protest in November 2013, during which many participants 
were illegally deprived of their liberty, while the authorities denied their in-
volvement. Both the Ukrainian army and the separatist forces are accused 
of taking part in enforced disappearances during the armed conflict. Many 
disappearances happened also in 2014 in Crimea. The subject of the analysis 
are European Court of Human Rights (ECHR) judgments, the UN Human 
Rights Committee’s (HRC) views as well as actions of the Working Group 
on Enforced and Involuntary Disappearances. The most extensive part of the 
article concerns individual complaints to the ECHR and analysis its jurispru-
dence with regard to establishing facts and evidence, violating the right to life 
and the prohibition of torture and inhuman treatment, both with regard to the 
disappeared and their families. The HRC complaint mechanism has also been 
presented and the differences between the two, as well as the Working Group 
procedures, whose role is to channel of communication between family mem-
bers of victims of enforced disappearance and other sources reporting cases 
of disappearances, and the Governments concerned.

Key words: human rights, enforced disappearances, Ukraine, European Co-
urt of Human Rights, Human Rights Committee

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ В УКРАИНЕ В ГОДАХ 2013-2014:  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЖАЛОБЫ И ПРОЦЕДУРЫ

Р е з ю м е

Статья анализирует международные механизмы по жалобам, кото-
рыми могут воспользоваться семьи исчезнувших в Украине. Явление на-
сильственных исчезновений усилились с начала антиправительственных 
протестов в ноябре 2013 г., в ходе которых многие из участников были 
незаконно лишены свободы, в то время, как государственные органы вла-
сти, отрицали, что участвовали в их задержанию. Украинским военным 
и сепаратистским cилам приписываются преступления насильственных 
исчезновений в ходе вооруженного конфликта. К многочисленным ис-
чезновениям дошло в 2014 году также в Крыму. Анализируются реше-
ния Европейского Суда по Правам Человека (ЕСПЧ), решения Комите-
та по Правам Человека ООН, а также действия, предпринятые Рабочей 
Группой в Делах Насильственных Исчезновений ООН. Самая обширная 
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часть статьи касается индивидуальных жалоб в ЕСПЧ: проанализиро-
вано его прецедентное право в области насильственных исчезновений, 
связанных с определением фактов, нарушение права на жизнь и запрет 
пыток и бесчеловечного обращения как пропавших без вести так и их 
семей. Представлено также механизм жалоб Комитета по Правам Че-
ловека и указано на разницу и процедуры Рабочей Группы, заданием 
которой есть посредничество между людьми, сообщивших о потере, и 
соответствующим правительством с целью выяснения судьбы пропав-
ших без вести лиц.

Ключевые слова: права человека, насильственные исчезновения, 
Украина, Европейский Суд по Правам Человека, Комитет по Правам 
Человека 
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Wojna na Ukrainie a wolność prasy.  
Czy ukraińskie prawo prasowe spełnia standardy 

międzynarodowe w warunkach wojny  
propagandowej z Rosją?

Analizując ponad szesnastoletni okres transformacji prasy ukraiń-
skiej należy wyróżnić cztery etapy rozwoju systemu środków przekazu. 
Pierwszy, zamykający się w latach 1989-1991, charakteryzował się likwi-
dacją monopolu partyjnego i pojawieniem się prasy alternatywnej. Dru-
gi, obejmujący lata 1992-1996, to czasy transformacji prasy partyjno-pań-
stwowej, charakteryzujący się masowym tworzeniem nowych tytułów, 
wypełniających różne segmenty rynku. Trzeci to próba rozwoju środków 
przekazu w warunkach kapitalizmu politycznego (1996-1999)1. Czwarty 
to czasy zaostrzania się zjawiska kryptocenzury, charakterystycznego dla 
drugiej kadencji prezydenta L. Kuczmy2. Po „pomarańczowej rewolucji” 
ukraiński system prasowy wszedł w kolejny etap w kształtowaniu się 
prasy ukraińskiej, ma się on zasadzać na odejściu od kryptocenzury. Acz-
kolwiek nie sposób stwierdzić, że doszło wówczas do uniezależnienia się 
lokalnej prasy od administracji lokalnej i „klanów biznesowych”. Zmiany 

∗ Prof. dr hab., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; e-mail: jmwsobczak@
gmail.com

∗∗ Dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej 
w Gnieźnie; e-mail: mgolsob@amu.edu.pl

1 Pod pojęciem „kapitalizmu politycznego” niektórzy przedstawiciele literatury ro-
zumieją taki system stosunków, w którym potężne grupy finansowe umieszczają swoich 
przedstawicieli w strukturach władzy, wpływając w ten sposób na podejmowanie decyzji 
korzystnych dla tych grup. W. Cisak, Transformacja prasy na Ukrainie: walka z nowymi realiami 
(1989-2000), [w:] D. Piątek (red.), W kręgu mediów i polityki, Poznań 2003, s. 85-86. 

2 Szerzej zob. A. Sarna, Media ukraińskie po pomarańczowej rewolucji, Fundacja Centrum 
Prasowe dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, www.fcp.edu.pl; tenże, Pomarańczo-
wa rewolucja i wybory, „Przegląd Powszechny” 2005, nr 6, s. 80-90.
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zapoczątkowane w roku „pomarańczowej rewolucji” wydają się świad-
czyć o żywotności procesów emancypacji mediów. Początek ostatniego, 
szóstego etapu wyznacza początek protestów zbiorowych określanych 
w literaturze mianem Euromajdanu, które przybierając formę swoistej re-
wolucji doprowadziły do obalenia rządu Mykoły Azarowa, a następnie 
prezydenta Wiktora Janukowycza, wreszcie do wyboru w przedtermi-
nowych wyborach prezydenckich Petra Poroszenki na stanowisko pre-
zydenta Ukrainy3. Fakt, że w dniu 27 czerwca Petro Poroszenko podpisał 
umowę stowarzyszeniową Ukrainy z Unią Europejską, wyznacza dla sy-
stemu prasowego Ukrainy nowe i dość trudne do spełnienia w realiach 
ukraińskich standardy wypracowane w zachodniej Europie4. Nie można 
jednak zapominać, że Ukraina jest członkiem Rady Europy, a więc w za-
kresie wolności prasy i innych środków przekazu związana jest treścią  
art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności5 
oraz wykładnią treści tego przepisu w orzecznictwie Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka6. Niewątpliwie także wiążą Ukrainę standardy 
wypracowane w prawie międzynarodowym publicznym (tzw. uniwersal-
nym bądź powszechnym), zwłaszcza określone w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 
i Politycznych7. 

3 T. Stryjek, Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, War-
szawa 2014, s. 42-114.

4 W szczególności w art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zob. J. Sob-
czak, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warsza-
wa 2013, s. 421-477.

5 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm: z 1995 r. Nr 36, poz. 175; z 1998 r. Nr 147, 
poz. 962; z 2001 r. Nr 23, poz. 266; z 2003 r. Nr 42, poz. 364. Zob. L. Garlicki (red.), Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1, Warszawa 2010, s. 583-649.

6 W kwestii orzecznictwa Europejskiego Trybunału zob. I.C. Kamiński, Ograniczenia 
swobodnej wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza kryty-
czna, Warszawa 2010; tenże, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2006; J. Sobczak, Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, „Ius Novum” 2007, nr 2-3, s. 5-38 (cz. 1); 2007, nr 4, 
s. 5-43 (cz. 2). M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2002; G.R. Bajorek, Władcy ust. Granice swobody wypo- 
wiedzi polityków i wypowiedzi o politykach w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, Toruń 2010.

7 W tej kwestii zob. R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłows-
ka, W. Sobczak, L. Wiśniewski, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych i Polity-
cznych), Warszawa 2012, s. 461-498. 
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Wypada jednak zauważyć, że poważne ograniczenia wolności prasy 
zostały zapoczątkowane w okresie przebudowy i jawności niewątpliwie 
pod wpływem koncepcji M. Gorbaczowa. Kończyły one w całym Związku 
Radzieckim, nie tylko na Ukrainie, wieloletni okres ograniczeń swobody 
słowa, aczkolwiek nie niosły za sobą całkowitej wolności wypowiedzi. 
Niemniej przyjęta w roku 1990 ustawa o prasie deklarowała swobodę sło-
wa i wnosiła w obieg prawny nowe dla Związku Radzieckiego pojęcie 
demokratycznego regulowania działalności drukowanych środków ma-
sowej informacji8. Niezależnie od demokratyczności nowej ustawy, nie-
które z jej podstawowych zasad miały ogólny, deklaratywny charakter 
i zostawiały wiele możliwości dla ograniczeń swobody słowa9.

Badając ukraińskie uwarunkowania prawne funkcjonowania środ-
ków przekazu nie można zapominać o historycznym, a co za tym idzie 
i prawnym, dziedzictwie Ukrainy. Pierwsze regulacje w dziedzinie środ-
ków informacji masowej zostały przyjęte 12 czerwca 1990 r., czyli jeszcze 
w czasach gdy Ukraina wchodziła w skład Związku Radzieckiego. Była 
to ustawa o druku i innych środkach informacji masowej, która została 
uchwalona na fali ogłoszonej jeszcze w 1986 r. ogólnej polityki „głasno-
sti” i „pieriestrojki”, dlatego też już pierwszy jej artykuł mówi o wolno-
ści środków masowego przekazu, która wynika z Konstytucji ZSRR i jest 
przez nią zagwarantowana każdemu obywatelowi10, a oznacza prawo do 
wypowiadania swoich opinii i przekonań, poszukiwania, wyboru, otrzy-
mywania i rozpowszechniania informacji i idei w dowolnych formach, 
w tym za pośrednictwem prasy i innych środków masowego przekazu. 
Zakaz cenzury, jako najwyższa wartość i przejaw wolności słowa został 
wpisany na samym początku ustawy. W ten sposób po raz pierwszy zo-
stała prawnie, aczkolwiek jedynie formalnie, zagwarantowana wolność 
środków informacji masowej. Oczywiście Konstytucja ZSRR także w za-
kresie wolności słowa miała w gruncie rzeczy charakter jedynie seman-
tyczny i nominalny w rozumieniu nadanym tym terminom przez Karla 
Loewensteina, a więc fikcyjny11. 

8 В. Цісак, Трансформація преси України та Польщі в контексті суспільних змін 
(1989-1999), Київ 2000, s. 12.

9 Tamże.
10 Закон СССР О печати и других средствах массовой информации от 12 июня 

1990 г., „Ведомости Верховного Совета СССР” 1990, nr 26.
11 Zob. Dictatorship and the German Constitution: 1933-1937. Reprinted… from „The 

University of Chicago Law Review” 1937, nr 4, s. 537-574; tenże Balance between legislative 
and executive power: a study in comparative constitutional law. Reprinted… from „The Uni-
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Po ogłoszeniu deklaracji niepodległościowej Ukraina uzyskała realną 
możliwość samodzielnego kształtowania ustawodawstwa w dziedzinie 
środków przekazu12. Już w 1992 r. jako jedna z pierwszych „młodych” 
republik uchwaliła cały pakiet ustaw: o informacji13, o drukowanych 
środkach informacji masowej (prasie) na Ukrainie14, o telewizji i radiu15, 
o reklamie16, o zasadach przedstawiania w środkach przekazów dotyczą-
cych działalności organów władzy państwowej i samorządu lokalnego na 
Ukrainie17, o Narodowej Radzie Ukrainy ds. telewizji i radia18, o agencjach 
informacyjnych19, o systemie publicznych telewizji i radiu20. Stworzony 
został ponadto obszerny zasób regulacji podstawowych w dziedzinie 
środków przekazu. Wskazać tu należy na: rozporządzenie Rady Najwyż-

versity of Chicago Law Review” 1938, nr 4, s. 566-608 oraz 1952, s. 5-23; tenże Réflexions 
sur la valeur des Constitutions dans une Epoque Révolutionnaire. Esquisse d‘une ontologie des 
Constitutions. [II], „Revue Française de Science Politique” 1952, nr 2, s. 312-334; tenże, Soviet 
Germany. II. Constitution and Government, „Current History” 1952, nr 22, s. 334-339; tenże, 
Bonn Constitution and the European defense community treaties: a study in judicial frustration, 
„The Yale Law Journal” 1955, nr 6, s. 805-839; tenże, La constitutionnalité des traités insti-
tuant la Communauté Européenne de Défense aux terms de la Constitution de Bonn: étude d‘un 
cas de frustration judiciaire, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à 
l’Etranger” 1955 (July-September), s. 632-669; tenże, Questionnaire on the essentials of gevern-
mental organization of present day constitutional democracy, „Jahrbuch des öffentliche Rechts 
der Gegenwart” 15 (1966), s. 566-587; tenże, Teoria de la constitutión, http://pl.scribd.com/
doc/58663478/Teoria-de-La-Constitucion-karl-Loewenstein [dostęp: 21.06.2015 r.].

12 Zob. „Przegląd Międzynarodowy“ z 23 sierpnia 1991 r., s. A,4;  z 27 sierpnia 1991 r., 
s. 3-4; z 29 sierpnia 1991 r., s. A,7-8; z 3 września 1991 r., s. 1-2. Zob. także K. Karski, Rozpad 
Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe, Warszawa 2015, s. 127. 

13 Закон України від 2 жовтня 1992 р. Про інформацію, „Відомості Верховної 
Ради України” 1992, nr 48, s. 650.

14 Закон України від 16 листопада 1992 р. Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні, „Відомості Верховної Ради України” 1993, nr 1, s. 1.

15 Закон України від 21 грудня 1993 р. Про телебачення і радіомовлення, 
„Відомості Верховної Ради України” 1994, nr 10, s. 43.

16 Закон України від 3 липня 1996 р. Про рекламу, „Відомості Верховної Ради 
України” 1996, nr 39, s. 181.

17 Закон України від 23 вересня 1997 р. Про порядок висвітлення діяльності ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масо-
вої інформації, „Відомості Верховної Ради України” 1997, nr 49, s. 299.

18 Закон України від 23 вересня 1997 р. Про Національну раду України з питань 
телебачення та радіомовлення, „Відомості Верховної Ради України” 1997, nr 48, s. 296.

19 Закон України від 28 лютого 1995 р. Про інформаційні агентства, „Відомості 
Верховної Ради України” 1995, nr 13, s. 83.

20 Закон України від 18 липня 1997 р. Про систему Суспільного телебачення  
і радіомовлення України, „Відомості Верховної Ради України” 1997, nr 45, s. 284.
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szej Ukrainy o utworzeniu organizacji radiowo-telewizyjnej publicznej21, 
rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z 18 listopada 1997 r. o pań-
stwowej rejestracji środków informacji masowej, agencji informacyjnych 
i wysokości opłat rejestracyjnych22, list Wyższego Sądu Arbitrażowego 
Ukrainy z 20 maja 1997 r. o wniesieniu zmian i uzupełnień do ustawy 
o telewizji i radiu23, wreszcie na Koncepcję programu nadawców publicz-
nych Ukrainy24. Regulacje dotyczące dostarczania informacji i ochrony so-
cjalnej dziennikarzy zawarte zostały w: ustawie o państwowym wsparciu 
środków informacji masowych i ochrony socjalnej dziennikarzy25, a także 
dyrektywach prezydenta Ukrainy: o Ministerstwie Informacji Ukrainy26, 
Kwestie Ministerstwa Informacji Ukrainy27, o wsparciu państwowym dla 
rodzimych środków informacji masowej28. Zwrócić także wypada uwa-
gę na rozporządzenie Rady Ministrów o stawkach dla kolportażu perio-
dycznych wydawnictw drukowanych29, o stawkach dla kolportażu ro-
dzimych drukowanych środków informacji masowej30, o zatwierdzeniu 
statutu Państwowej Agencji Informacyjnej Ukrainy i innych kwestiach 

21 Постанова Верховної Ради України від 21 листопада 1997 р. Про створення те-
лерадіоорганізації Суспільного мовлення України, „Відомості Верховної Ради Украї-
ни” 1998, nr 11-12, s. 51.

22 Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. Про держав-
ну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та 
розміри реєстраційних зборів, „Офіційний вісник України” 1997, nr 47, s. 46.

23 Лист Вищого арбітражного суду України від 20 березня 1997 р. Про внесення 
змін і доповнень до Закону України Про телебачення і радіомовлення, „Бюлетень 
законодавства юридичної практики України” 1998, nr 7.

24 Програмна концепція Суспільного телерадіомовлення України, „Бюлетень за-
конодавства юридичної практики України” 1998, nr 7.

25 Закон України від 23 вересня 1997 р., Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів, „Відомості Верховної Ради України” 
1997, nr 50, s. 302.

26 Указ Президента України від 13 листопада 1996 р., Про Міністерство інформа-
ції України, „Урядовий кур’єр” 1996, 16 листопада.

27 Указ Президента України від 19 лютого 1997 р., Питання Міністерства інфор-
мації України, „Офіційний вісник України” 1997, nr 9, s. 31.

28 Указ Президента України від 16 квітня 1997 р., Про державну економічну підтрим-
ку вітчизняних друкованих засобів масової інформації, „Голос України” 1997, 19 квітня.

29 Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1996 р., Про тарифи на 
розповсюдження періодичних друкованих видань, „Урядовий кур’єр” 1996, 5 жовтня.

30 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 1997 р., Про тарифи на 
розповсюдження вітчизняних друкованих засобів масової інформації, „Офіційний 
вісник України” 1997, nr 22, s. 58.
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z nią związanych31. W 1990 r. w Ukraińskiej SRR istniało wiele instytucji 
zajmujących się środkami przekazu – Państwowy Komitet ds. Publikacji, 
Poligrafii i Handlu Książkami, Agencja Radiowo-Telegraficzna, Państwo-
wy Komitet ds. Radia i Telewizji Państwowej oraz Departament Ochrony 
Tajemnic Państwowych w Prasie32.

Po uzyskaniu w 1991 r. przez Ukrainę niepodległości rozpoczął się pro-
ces transformacji ustrojowej, która nie mogła ominąć  sfery środków prze-
kazu. Jeszcze w ramach USRR, w dniu 13 maja 1991 r., została uchwalona 
ustawa zawierająca wykaz ministerstw i innych organów administracji 
rządowych szczebla centralnego w Ukraińskiej SRR, którą wprowadziło 
w życie rozporządzenie Rady Ministrów USRR z 24 maja 1991 r. Te doku-
menty stały się podstawą do likwidacji Państwowego Komitetu ds. Radia 
i Telewizji Państwowej, którego funkcje zostały przekazane Telewizji Pań-
stwowej, natomiast  kompetencje Państwowego Komitetu ds. Publikacji, 
Poligrafii i Handlu Książkami zostały przeniesione do Państwowego Ko-
mitetu USRR ds. Prasy. Agencja Radiowo-Telegraficzna Ukrainy została 
przekształcona w Ukraińską Agencję Informacyjną działającą przy Radzie 
Ministrów USRR, a nieco później w agencję informacyjną „Ukrinform”. 
Departament Ochrony Tajemnic Państwowych w Prasie został zastąpiony 
przez Dyrekcję ds. Ochrony Tajemnic Państwowych w Prasie33.

W dniu 10 listopada 1992 r. weszło w życie rozporządzenie o zmianach 
w organach władzy wykonawczej34, które kontynuowało reorganizację or-
ganów w dziedzinie środków przekazu. Na jego podstawie Dyrekcja ds. 
Ochrony Tajemnic Państwowych w Prasie została zmieniona w Państwo-
wy Komitet Ukrainy o Ochronie Tajemnic Państwowych w Prasie i Innych 
Środkach Informacji. Na podstawie tego aktu prawnego przekazano Mi-
nisterstwu Kultury kompetencje, które należały do Państwowego Komite-
tu ds. Prasy, m.in. definiowanie zasad polityki państwowej wobec branży 

31 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р., Про затвердження 
Статуту та інші питання Державного інформаційного агентства України, „Офіцій-
ний вісник України” 1997, nr 22, s. 37.

32 Departament Ochrony Państwowych Tajemnic w Prasie, który działał przy Radzie 
Ministrów USRR, został utworzony jeszcze w 1922 r. Głównym przedmiotem działalności 
departamentu było zapewnienie skutecznego nadzoru w prasie oraz w utworach literatu-
ry pięknej.

33 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв УСРС вiд 25.05.1991 р., nr 12 про порядок 
реалiзацiï Закону УРСР про перелiк мiнiстрiв та iншi центральнi органи державного 
управлiння Украïньскоï РСР.

34 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв УСРС вiд 10.11.1992 р., nr 616 про змiни в системi 
органiв державноï виконавкоï влади, пiдвiдомчих Кабiнету Мiнiстрiв Украïни.
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wydawniczej, rejestrację prasy, kontrolę nad podręcznikami, zarządzanie 
produkcją filmową. W maju 1993 r. na podstawie rozporządzenia Rady Mi-
nistrów utworzony został Państwowy Komitet ds. Wydawniczych, Druku 
i Kolportażu Książek, który zastąpił Państwowy Komitet ds. Prasy35. 

W dniu 21 grudnia 1993 r. weszła w życie ustawa o Telewizji i Radiu36, 
która po raz pierwszy zadeklarowała utworzenie na Ukrainie regulacyjne-
go i kontrolującego organu państwowego w systemie mediów elektronicz-
nych – Krajowej Rady Ukrainy Telewizji i Radiofonii, natomiast 25 kwietnia 
1994 r. ówczesny prezydent Ukrainy, Leonid Krawczuk, podpisał odpo-
wiedni dekret o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji37. Dekretem tym za-
twierdzono pierwszy skład Rady oraz wyznaczono jej kompetencje. Rada 
Najwyższa Ukrainy 15 grudnia 1994 r. uchwaliła nową uchwałę o Tymcza-
sowym Regulaminie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji38. Obowiązywała 
ona do chwili wejścia w życie jednolitej ustawy o Krajowej Radzie.

Począwszy od 1994 r. na Ukrainie rozpoczął się kolejny etap reform 
w zakresie środków przekazu. Zapoczątkowało je powołanie Państwo-
wego Komitetu Radiofonii i Telewizji, który już po 3 miesiącach funkcjo-
nowania został przekształcony w Krajową Radę Telewizji i Radiofonii39. 
Następnie, jeszcze w 1994 r., wszedł w życie dekret Prezydenta Ukrainy 
o utworzeniu Ministerstwa Ukrainy ds. Prasy i Informacji40, które przejęło 
kompetencje zlikwidowanego Państwowego Komitetu o Ochronie Tajem-
nic Państwowych w Prasie i Innych Środkach Informacji oraz Państwowe-
go Komitetu ds. Wydawniczych, Druku i Kolportażu Książek. Wspomnia-
ne kompetencje, przekazane nowo utworzonemu Ministerstwu dotyczyły 
wolności prasy drukowanej, przeciwdziałania monopolowi, ochrony 
państwowej przestrzeni informacyjnej, podjęcia działań na rzecz rozwoju 
przemysłu poligraficznego.

35 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв УСРС вiд 19.05.1993 р., nr 358 про утворення 
державного комiтету Украïни у справах видавництв, полiграфiï та книго-
розповсюдження.

36 Закон Украïни вiд 21.12.1993 р. Nr 3759-XII «Про телебачення i радiомовлення», 
зi змiнами.

37 Указ Президента Украïни вiд 25.04.1994 р. «Про Нацiональну Раду з питань те-
лебачення».

38 Постанова ВРУ вiд 15.12.1994 р., Nr 293/94-В, «Про проект Полодення про На-
цiональну Раду з питань телебачення».

39 Постанова Верховноï Рады Украïни вiд 15.12.1994 р., nr 293/94-В про проект по-
ложенн про Нацiональну Раду Украïни з питань телебачення i радiомовлення.

40 Указ Президента Украïни вiд 18.11.1994 р., nr 698/94 про утворення мiнiстерства 
Украïни в справах преси та информацiï.
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Kolejnym etapem reform były zmiany na rynku usług telewizyjnych. 
W 1995 r. rozpoczęła się likwidacja Telewizji Państwowej, a w jej miejsce 
zostały utworzone: Narodowa Kompania Telewizyjna Ukrainy (NKTU), 
Narodowa Kompania Radiowa Ukrainy (NKRU), Państwowa Spółka 
Radiofonii i Telewizji „Krym”, Kijowska i Sewastopolska Państwowe 
Regionalne Spółki Radiofonii i Telewizji, Państwowe Obwodowe Spół-
ki Radiofonii i Telewizji. Wszystkie te spółki radiofonii i telewizji zosta-
ły podporządkowane Państwowemu Komitetowi ds. Radia i Telewizji, 
utworzonemu na podstawie dekretu prezydenta Ukrainy z dnia 11 kwiet-
nia 1995 r.41 Wśród kompetencji Komitetu znalazło się: tworzenie prawa 
w dziedzinie radiofonii i telewizji, zarządzanie publicznym radiem i te-
lewizją, a także odpowiedzialność za jego rozwój, koordynacja działal-
ności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w sferze telewizji i radiofo-
nii. Ponadto Państwowemu Komitetowi ds. Radia i Telewizji powierzono 
opracowanie planów dotyczących rozwoju publicznych telewizji i radia, 
a także koordynację ogólnokrajowych, regionalnych i obwodowych spó-
łek telewizyjnych i radiowych w celu zapewnienia pozytywnego wpływu 
publicznych telewizji i radia na opinię społeczną, co odgrywało znaczącą 
rolę w procesie demokratyzacji, wprowadzania reform gospodarczych, 
rozwoju społecznego i kulturalnego Ukrainy.

W uchwalonej w dniu 28 czerwca 1996 r. Konstytucji Ukrainy zostały 
wpisane  procedury powołania przewodniczącego Państwowego Komite-
tu oraz członków Krajowej Rady42. Już miesiąc po uchwaleniu Konstytucji 
Ukrainy, Ministerstwo ds. Prasy i Informacji zostało przekształcone w Mi-
nisterstwo Informacji, na podstawie dekretu prezydenta z dnia 26 lipca 
1996 r. nr 596/96 o Zmianie w Systemie Centralnych Organów Władzy 
Wykonawczej Ukrainy43. Państwowy Komitet ds. Radia i Telewizji oraz 
Państwowa Agencja Informacyjna Ukrainy w swojej działalności musiały 
podporządkowywać się nowo powstałemu ministerstwu. Taki stan utrzy-
mał się do 1998 r., bezpośrednie zwierzchnictwo nad działalnością tych 

41 Указ Президента Украïни вiд 11.04.1995 р., nr 296/95 про положення про дер-
жавний комiтет телебачення i радiомовлення Украïни.

42 Zob. art. 106 pkt 13, art. 85 pkt 12 i 20 Konstytucji Ukrainy, http://libr.sejm.gov.
pl/tek01/txt/konst/Ukraina2014.pdf [dostęp: 21.06.2015 r.]. Wypada zwrócić uwagę, że 
wspomniane przepisy zostały zmienione ustawą Nr 742 – VII z 21.02.2014 r. w taki sposób, 
że tekst Konstytucji Ukrainy wydany w 1999 r. przez Wydawnictwo Sejmowe ze wstępem 
i tłumaczeniem E. Toczek stały się nieaktualne.

43 Указ Президента Украïни вiд 29.07.1996 р. Nr 596/96, «Про змiни в системi цен-
тральных органiв виконавчоï влади Украïни».
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instytucji przejęła Rada Ministrów Ukrainy. W dniu 23 września 1997 r.  
została uchwalona nowa ustawa o Krajowej Radzie Telewizji i Radiofonii 
Ukrainy, która rozszerzyła jej uprawnienia, jasno określiła zadania i funk-
cje44. 

Status Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii (KRTiR) został określony 
w art. 1 ustawy. Stwierdzono, że jest ona konstytucyjnym, stałym, kole-
gialnym organem. Jako cele działalności KRTiR wskazano nadzorowanie 
wykonywania prawa w dziedzinie radiofonii i telewizji, a także pełnienie 
funkcji organu rejestracyjnego wskazanego w odpowiednich ustawach. 
KRTiR stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu 
publicznego w dziedzinie radiofonii i telewizji. PKTiR jest osobą prawną 
i posiada symbolikę stworzoną specjalnie dla tej instytucji na podstawie 
symboliki państwowej. W realizowaniu postawionych przed sobą celów, 
KRTiR kieruje się Konstytucją Ukrainy, ustawą o Telewizji i Radiofonii, 
a także ustawami: o Państwowym Komitecie Telewizji i Radiofonii, o In-
formacji, o Prawie Autorskim i Pokrewnych Prawach, o Publicznej Tele-
wizji i Radiofonii, o Ochronie Moralności Publicznej i innych przepisów 
Ukrainy. Zgodnie z art. 6 Konstytucji Ukrainy władza państwowa jest 
sprawowana z zachowaniem zasady podziału władzy na ustawodaw-
czą, wykonawczą i sądowniczą. System organów władzy wykonawczej na 
Ukrainie wyróżnia organy naczelne, centralne oraz lokalne (terytorialne). 
KRTiR zalicza się do centralnego organu władzy wykonawczej, posiada-
jącym szczególny status, który wynika ze wzmianek w Konstytucji i regu-
lacji ustawowych. Rada posiada szczególne zadania i kompetencje, spe-
cjalny tryb tworzenia, reorganizacji, likwidacji etc. Na czele centralnego 
organu władzy wykonawczej o specjalnym statusie stoi przewodniczący. 
Zgodnie z art. 3 ustawy o KRTiR Rada opiera swoją działalność na zasa-
dach legalności, niezależności, obiektywizmu, przejrzystości, dostępności 
do informacji publicznej, z uwzględnieniem kulturowych, ideologicz-
nych i pluralistycznych poglądów politycznych w społeczeństwie, biorąc 
pod uwagę powszechnie uznawane międzynarodowe normy i standardy 
w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Krajowa Rada Telewizji i Radiofonii Ukrainy jest organem konsty-
tucyjnym stojącym na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz 
interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Zgodnie z art. 13 ustawy 

44 Закон Украïни вiд 23.09.1997 р. Nr 538/97-ВР, «Про Национальну Раду Украïни 
з питань телебачення и радiомовлення», зi змiнами.
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o KRTiR Rada jest organem kontrolnym, a do jej zadań należy nadzór 
nad posiadaczami licencji w zakresie przestrzegania prawa: w dziedzi-
nie radiofonii i telewizji; reklamy i sponsoringu w radiofonii i telewizji; 
wypowiedzi w czasie kampanii wyborczej i referendum; norm i przepi-
sów technicznych programów radiowych i telewizyjnych, prawa regulu-
jącego kinematografię, wymogów ustawodawstwa dotyczącego udziału 
produktów krajowych w programach oraz używania języka narodowego 
w realizacji nadawców. Ponadto do kompetencji Rady włączono nadzór 
nad przestrzeganiem prawa do ochrony moralności publicznej, nadzór 
nad przestrzeganiem wymogów w dziedzinie inwestycji zagranicznych 
w statutowych funduszach nadawców.

W 1999 r. Ministerstwo Informacji Ukrainy zostało zlikwidowane, 
w jego miejsce utworzono, na mocy dekretu prezydenta, Państwowy Ko-
mitet ds. Polityki Informacyjnej45. Dekret ten określał porządek publiczny 
w zakresie informacji i sektorów wydawniczych. W rok później Państwo-
wy Komitet ds. Radia i Telewizji oraz Państwowy Komitet ds. Polityki 
Informacyjnej zostały połączone w jeden organ – Państwowy Komitet 
Polityki Informacyjnej, Telewizji i Radiofonii Ukrainy. W zakresie swojej 
działalności nowo powstały organ przejął prawie wszystkie kompetencje 
instytucji, na bazie których powstał. Wyjątek stanowiły wdrażanie i nad-
zór nad wykonywaniem ustawodawstwa w dziedzinie radia i telewizji, 
które zostały przekazane do kompetencji Krajowej Rady Telewizji i Ra-
diofonii, wraz z odpowiedzialnością za zarządzanie i rozwój publicznego 
radia i telewizji.

W 2001 r. Państwowa Agencja Informacyjna Ukrainy zostaje prze-
kształcona w Ukraińską Narodową Agencję Informacyjną „Ukrinform”, 
a dwa lata później, 28 stycznia 2003 r., Trybunał Konstytucyjny Ukrainy 
wydał wyrok w sprawie Nr 1-1/2003, która dotyczyła zakresu kompeten-
cji prezydenta w związku z wykładnią przepisów art. 106 pkt 15 Konsty-
tucji Ukrainy46. W wyroku tym Trybunał wyraźnie stwierdził, że realizacja 
uprawnień w zakresie reorganizacji ministerstw i innych organów cen-
tralnych władzy wykonawczej prezydent Ukrainy może realizować w od-
niesieniu do przewidzianych w Konstytucji ministerstw i innych organów 
centralnych władzy wykonawczej, pod warunkiem niezmieniania nazwy 

45 Указ Президента Украïни вiд 19.07.1999, Nr 51017/99, «Про Державний комiтет 
iнформацiйноï полiтики Украïни».

46 Рiшення Конституцiйного Суду Украиïни вiд 28.01.2003 Nr 2-рп/2003 (справа 
Nr 1-1/2003).
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tych jednostek ani ich głównych celów działalności i zadań, które związa-
ne są z nazwą. Ówczesny prezydent, Leonid Kuczma, wykonał orzeczenie 
Trybunału jedynie częściowo. Z jednej strony Państwowy Komitet ds. Po-
lityki Informacyjnej, Telewizji i Radia po raz kolejny stał się Państwowym 
Komitetem Telewizji i Radia, co było zgodne z zapisami Konstytucji Ukra-
iny. Z drugiej zaś strony orzeczenie Trybunału, nakładające obowiązek 
niezmienności celów i zadań wiążących się bezpośrednio z nazwą zostało 
w tym zakresie pominięte, gdyż Państwowy Komitet Telewizji i Radiofo-
nii nadal pełnił funkcje, które daleko wykraczały poza kwestie związane 
z telewizją i radiofonią, zajmując się m.in.: polityką informacyjną, wydaw-
niczą, moralnością publiczną, polityką językową czy prasą drukowaną. 

Kolejne zmiany nastąpiły dopiero pod koniec 2005 r., kiedy kwestie po-
lityki językowej zostały odebrane Państwowemu Komitetowi ds. Telewizji 
i Radiofonii i przekazane do Ministerstwa Kultury Ukrainy. Na początku 
2006 r. kontynuowano proces uszczuplania kompetencji Państwowego 
Komitetu ds. Telewizji i Radiofonii, na skutek czego funkcje rejestracyjne 
prasy drukowanej, z wyjątkiem drukowanych czasopism o charakterze 
erotycznym, zostały przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości Ukra-
iny. Kolejne zmiany dotyczące działalności Komitetu przyniosła reforma 
polityczna, wprowadzająca poprawki do Konstytucji, które weszły w ży-
cie 1 stycznia 2006 r. Zmieniona została nie tylko procedura mianowania 
przewodniczącego Komitetu, ale także sama nazwa organu, tak, żeby od-
powiadała ona zasadom pisowni w języku ukraińskim zastępując łącznik 
„i” na „ta”47. Miało to o tyle istotne znaczenie, że wówczas Komitet miał 
nazwę niezgodną z Konstytucją, jednak ten błąd językowy został wyeli-
minowany drogą normatywną na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 
11 lipca 2007 r.48

Ostatnie zmiany dotyczące Komitetu miały miejsce w maju 2011 r., kie-
dy na mocy dekretu prezydenta została przywrócona nazwa „Państwowy 
Komitet Telewizji i Radiofonii Ukrainy” (Державний комітет телебачен-
ня і радіомовлення України). Do kompetencji Komitetu obecnie zalicza 
się: udział w kształtowaniu i realizacji polityki państwowej w dziedzinie 
informacji i wydawnictw, w sferze moralności publicznej; sprzyjanie re-
alizacji konstytucyjnego prawa do wolności słowa; koordynowanie dzia-

47 Конституцiя Украïни вiд 28.06.1996, Nr 254к/96-ВР, зi змiнами вiд 08.12.2004  
Nr 2222-IV.

48 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украïны вiд 11.07.2007, Nr 897 «Про затверджен-
ня Положення про Деражавний комiтет телебачення та радiомолення».
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łalności w dziedzinie informacji i wydawnictw; zarządzanie państwowe 
i kontrola w dziedzinie informacji i wydawnictw; sprzyjanie rozwojowi 
społeczeństwa informacyjnego oraz poszerzeniu się przestrzeni informa-
cyjnej. 

Nie wdając się w opis sytuacji politycznej na Ukrainie w okresie tzw. 
Euromajdanu można jedynie stwierdzić, że wypadki te zapoczątkowały 
konflikt Ukrainy z Rosją, który tlił się niejako „podskórnie” od momentu 
uzyskania przez Ukrainę niepodległości49. Warto przypomnieć, że Borys 
Jelcyn jako prezydent Federacji Rosyjskiej, Leonid Krawczuk jako prezy-
dent Ukrainy i Stanisław Szuszkiewicz jako Przewodniczący Rady Naj-
wyższej Białorusi w dniu 8 grudnia 1991 r. podpisali na spotkaniu w Pusz-
czy Białowieskiej umowę o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, 
w której stwierdzono, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
jako podmiot prawa międzynarodowego i rzeczywistość geopolitycz-
na zakończył swoje istnienie. Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała tę 
umowę 10 grudnia 1991 r. wypowiadając jednocześnie układ związkowy 
z 1991 r.50 W porozumieniu tworzącym Wspólnotę Niepodległych Państw 
w art. 5, strony uznały nienaruszalność istniejących w ramach Wspólnoty 
Niepodległych Państw granic. Podobne stwierdzenie znalazło się w De-
klaracji o przestrzeganiu suwerenności, integralności terytorialnej i nie-
naruszalności granic państw–członków WNP z 15 kwietnia 1994 r. W tek-
ście tym stwierdzono, że państwa będą stosować te właśnie zasady we 
wzajemnych stosunkach oraz powstrzymywać się od stosowania jakich-
kolwiek form nacisku – także wojskowego, politycznego, gospodarczego 

49 W deklaracji suwerenności przyjętej przez Ukrainę 16 lipca 1999 r. stwierdzono, 
że „Socjalistyczna Radziecka Republika Ukrainy, jako podmiot prawa międzynarodowe-
go będzie ustanawiać bezpośrednie stosunki z innymi państwami, zawierać z nimi trak-
taty, wymieniać z nimi przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsularne i handlowe oraz 
będzie uczestniczyć w działalności organizacji międzynarodowych, w zakresie niezbęd-
nym w praktyce do zabezpieczenia narodowych interesów Republiki w takich sferach jak: 
polityka, ekonomia, polityka ekologiczna, komunikacja, nauka, technika, kultura i sport” 
(Commision of the European Communities, „European Economy, Reports and Studies” 
1993, nr 2, s. 123); zob. także Deklaracja suwerenności państwowej Ukrainy z 16 VII 1990. 
Akt niezależności Ukrainy, „Więź” 1991, nr 11-12, s. 41-45; Declaration of State Sovereign-
ty of Ukraine, http://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Declaration_of_State_Sover-
eignty_of_Ukraine_rev1.htm [dostęp: 21.06.2015 r.].

50 Warto zauważyć, że Rada Najwyższa Białorusi dokonała ratyfikacji także 10 grud-
nia 1991 r., a parlament Federacji Rosyjskiej ratyfikował wspomnianą umowę dopiero  
12 grudnia 1991 r., w związku z czym porozumienie w stosunkach między Białorusią, Ros-
ją a Ukrainą weszło w życie dopiero w tym dniu. Zob. K. Karski, Rozpad Związku Radziec- 
kiego...
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– włączając w to wspieranie i wykorzystywanie separatyzmów przeciw 
integralności terytorialnej i nienaruszalności oraz politycznej niezawisło-
ści jakiegokolwiek z państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych 
Państw. Podpisujące ten dokument strony uznały także, że zabór teryto-
rium dokonany w wyniku użycia siły oraz okupacja danego terytorium 
nie mogą stanowić podstawy zmiany jego statusu z prawno-międzynaro-
dowego punktu widzenia. Zadeklarowały także, że nie uznają zmian te-
rytorialnych dokonanych w taki sposób51. Powyższe stwierdzenia wyda-
ją się niezwykle istotne w świetle późniejszych wypadków politycznych 
i zajęcia Krymu przez Federację Rosyjską52. 

W żaden sposób nie wolno zapominać o podpisanym w grudniu 1994 r.  
Memorandum budapesztańskim o gwarancjach bezpieczeństwa (Memo-
randum budapesztańskie), na mocy którego Stany Zjednoczone, Rosja 
i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności i in-
tegralności terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania się od wszelkich 
gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległości i integralności terytorialnej, 
w zamian za co Ukraina zgodziła się przekazać strategiczną broń nukle-

51 Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и не-
прикосновенности границ государств-участников СНГ, «Дипломатический вестник» 
1994, nr 9-10, s. 38-39.

52 Nawiązując do zawartego powyżej stwierdzenia co do zmiany granic i stano- 
wiska Konwencji wiedeńskiej w tej kwestii, wypada zauważyć, że problem zmian granic 
wewnętrznych, czyli granic między dotychczasowymi republikami związkowymi był 
przedmiotem rozważań zawartych w opinii nr 3 tzw. Komisji Badintera z 11 stycznia 1990 r.,  
w odniesieniu do republik wyłaniających się z Socjalistycznej Federacyjnej Repub-
liki Jugosławii. W jej tekście zauważono, że skoro procesy przebiegające w tym państ-
wie prowadzą do utworzenia  jednego lub więcej niezależnych państw, to poprzednie 
granice między republikami jugosłowiańskimi stają się granicami chronionymi przez 
prawo międzynarodowe. Podkreślono, że „Zasada przestrzegania terytorialnego status 
quo oraz zasada uti possidetis oznaczają, że granice te nie powinny być zmieniane, chyba 
że na zasadzie porozumień zawartych dobrowolnie, zmienianie istniejących granic w re-
zultacie użycia siły nie spowoduje żadnych skutków prawnych”  (Opinia nr 3 Komisji 
Arbitrażowej z 11 stycznia 1992 r. przedstawiona na wniosek przewodniczącego konfe- 
rencji w sprawie Jugosławii z 20 listopada 1991 r., „International Law Reports” 1991, t. 92,  
s. 170). Zob. także Б.М. Клименко, Проблемы правопреемства на территории бывшего Со-
юза ССР, „Масковский Журнал Международного Права” 1992, nr 1, s. 3-14; w literaturze 
podkreśla się także, że Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (art. 62 ust. 2) wyłącza 
możliwość powoływania się na zmianę okoliczności w celu spowodowania wygaśnięcia 
traktatu granicznego lub wycofania się z niego jeżeli traktat ustanawia granice, lub jeżeli 
zasadnicza zmiana jest wynikiem naruszenia przez stronę, która się na nią powołuje. Zob. 
także J. Tyranowski, Sukcesja państwa, a traktaty w sprawie granic, Poznań 1979, s. 133; tenże, 
Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie międzynarodowym, 
Warszawa-Poznań 1990, s. 114-117. 
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arną Rosji i przystąpić do układu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej. 
W punkcie pierwszym Memorandum Federacja Rosyjska, Wielka Bryta-
nia i USA „potwierdziły swoje zaangażowanie, zgodnie z zasadami Aktu 
Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w po-
szanowaniu niezależności i suwerenności istniejących granic Ukrainy”53. 
W punkcie drugim Memorandum wyraźnie stwierdziły, że żadna broń 
będąca w posiadaniu tych państw nie zostanie użyta przeciwko Ukrainie, 
chyba że w samoobronie lub w przypadkach zgodnych z Kartą Narodów 
Zjednoczonych. Memorandum nie posiadało statusu traktatu54. 

Rychło po podpisaniu umowy o utworzeniu Wspólnoty Niepodle-
głych Państw okazało się, że Federacyjna Republika Radziecka ma jednak 
roszczenia terytorialne w odniesieniu do Ukrainy. Ich przedmiotem był 
w pierwszym rzędzie Krym, potem obszar Zagłębia Donieckiego. Oba te 
terytoria zamieszkałe są w większości przez Rosjan55. Dążąc do zaspoko-
jenia aspiracji Rosjan stanowiących większość mieszkańców Krymu, któ-
rzy w obliczu rozpadu ZSRR zaczęli zgłaszać postulaty powrotu do Rosji,  
w 1991 r. wyrażono zgodę na utworzenie Krymskiej Autonomicznej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej, obejmującej obszar obwodu krymskiego 
z wyjątkiem Sewastopola, który stał się wydzielonym miastem, o statusie 
określanym przez ustawy podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do 
Kijowa56. Po ostatecznym rozpadzie ZSRR w dniu 5 maja 1992 r. zamiesz-

53 Budapest Memorandums on Security Assurances, Published on 5th December 1994, http://
www.cfr.org/nonproliferation-arms-control-and-disarmament/budapest-memoran-
dums-securityassurances-1994/p32484 [dostęp: 22.02.2015 r.].

54 Explainer: The Budapest Memorandum and its relevance to Crimea, http://www.rferl.
org/content/ukraine-explainer-budapest-memorandum/25280502.html [dostęp: 22.02.2015 
r.]; Memorandum Budapesztańskie – pozorna gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy, http://
www.defence24.pl/analiza_memorandum-budapesztanskie-pozorna-gwarancja-bezpiec-
zenstwa-dla-ukrainy [dostęp: 22.02.2015 r.]. Warto zauważyć, że po zajęciu Krymu przez 
Federację Rosyjską rosyjski MSZ stwierdził, że Memorandum budapesztańskie nie obej- 
muje okoliczności, które są wynikiem działań wewnątrzpolitycznych lub socjalno-gospo-
darczych, podkreślając, że utrata Krymu przez Ukrainę (dokładniej utrata terytorialnej 
jedności) była wynikiem skomplikowanych wewnętrznych procesów, w odniesieniu do 
których rosyjskie zobowiązania wynikające z Memorandum nie mają zastosowania. Ros-
ja przekonuje, że nie złamała Memorandum Budapesztańskiego, http://wiadomosci.dziennik.pl/
swiat/artykuly/455045,rosyjski-msz-o-memorandum-budapesztenskim.html [dostęp: 22.02. 
2015 r.]. 

55 M. Studenna-Skrutwa, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014, 
s. 230-253.

56 Samo miasto nie weszło w skład Autonomicznej Republiki Krym. W myśl art. 133 
Konstytucji w skład Ukrainy wchodzą: Autonomiczna Republika Krym, obwody: Win- 
nicki, Wołyński, Dniepropietrowski, Doniecki, Żytomierski, Zakarpacki, Zaporowski, 
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kujący półwysep Rosjanie proklamowali powstanie niepodległej Republi-
ki Krym, wchodząc w ten sposób w konflikt z władzami Ukrainy. Udało 
się jednak wypracować kompromis, zgodnie z którym 21 października 
1994 r. Rada Najwyższa Ukrainy przekształciła Krymską Autonomiczną 
Socjalistyczną Republikę Radziecką (występującą także w źródłach pod 
nazwą Republiki Krymskiej) w Autonomiczną Republikę Krym. Zna-
lazło to następnie potwierdzenie w treści artykułu 133 i 134 Konstytucji 
Ukrainy z 28 czerwca 1996 r.57 W myśl art. 134 Konstytucji Autonomiczna 
Republika Krym jest nieodłączną częścią składową Ukrainy i w zakresie 
swoich kompetencji określonych w Konstytucji Ukrainy podejmuje decy-
zje należące do jej zakresu działania58. Pamiętać należy, że 17 marca 1995 r.  
przyjęto ustawę Об отмене Конституции и некоторых законов Авто-
номной Республики Крым59, a 1 stycznia 1995 r. Rada Najwyższa Krymu 
przyjęła Konstytucję, która zezwoliła na alternatywne używanie terminu 
Republika Krym obok nazwy Autonomiczna Republika Krym. W dniu  
4 kwietnia 1996 r. Konstytucja ta została zatwierdzona przez Radę Naj-
wyższą Ukrainy. W dniu 21 października uchwalono nową Konstytucję 
Autonomicznej Republiki Krym, którą Rada Najwyższa Ukrainy zatwier-
dziła 23 grudnia 1998 r. Generalne zasady systemu politycznego Ukrainy 
określono w Konstytucji Ukrainy. W Konstytucji Ukrainy zakreślono tak-
że zakres władzy ustawodawczej należącej do Autonomicznej Republiki 
Krym oraz kompetencje Autonomicznej Republiki Krym. 

Roszczenia Rosji wobec Krymu zapoczątkowane zostały postanowie-
niem Rady Najwyższej Federacji Rosyjskich 21 marca 1992 r.: o prawnej 

Iwanofrankowski, Kijowski, Kirowogracki, Ługański, Lwowski, Mikołajewski, Odeski, 
Połtawski, Rowieński, Sumski, Tarnopolski, Charkowski, Charsoński, Chmielnicki, Czer-
kawski, Czernowiecki, Czernichowski oraz miasta Kijów i Sewastopol, które posiadają sta-
tus szczególny określony ustawami Ukrainy. 

57 Zob. Konstytucja Ukrainy, wstęp i tłum. E. Toczek, Warszawa 1999, s. 78.
58 W treści art. 135 Konstytucji Ukrainy stwierdzono, że Konstytucja Autonomicznej 

Republiki Krym uchwalona jest przez Radę Najwyższą Autonomicznej Republiki Krym, 
a zatwierdzana przez Radę Najwyższą Ukrainy co najmniej połową głosów konstytucyjne-
go składu Rady Najwyższej Ukrainy. Akty normatywne Rady Najwyższej Autonomicznej 
Republiki Krym i postanowienia Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krym nie 
mogą być sprzeczne z Konstytucją i ustawami Ukrainy oraz powinny być uchwalane 
i wykonywane zgodnie z Konstytucją Ukrainy, ustawami Ukrainy, aktami Prezydenta 
Ukrainy i Gabinetu Ministrów Ukrainy. W myśl art. 139 Konsytucji zawarowano, że w Re-
publice Krym działać będzie Przedstawicielstwo Prezydenta Ukrainy o statusie określo-
nym w ustawie Ukrainy.

59 История Крыма, Мoskwa 2015, s. 444-445.
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ocenie najwyższych organów władzy państwowej Rosyjskiej Socjalistycz-
nej Federacyjnej Republiki Radzieckiej w sprawie zmiany statusu Krymu 
przyjętej w 1954 r. W treści tego postanowienia Rada Najwyższa stwier-
dziła, że przekazanie Krymu z Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Re-
publiki Radzieckiej do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
było nieważne i pozbawione skutków prawnych. Bezpośrednim efektem 
sformułowania tego postanowienia było zadeklarowanie przez Republikę 
Krymską pragnienia niepodległości. Rzekomą bezprawność przekazania 
Krymu Ukrainie podnoszono jeszcze kilkakrotnie w innych dokumentach 
Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej. Stanowisko takie wyrażone zostało 
np. 15 grudnia, kiedy to postanowiono rozwiązać kwestię statusu Sewa-
stopola. Nieco późniejszym postanowieniem Rady Najwyższej Federacji 
Rosyjskiej z dnia 9 lipca 1993 r. o statusie miasta Sewastopola gród ten 
został uznany za część Rosji60. 

Zajęcie Krymu przez Federację Rosyjską należy wiązać z upadkiem 
prezydenta Janukowycza, chociaż u źródeł konfliktu leży niewątpliwie 
problem Floty Czarnomorskiej, podlegającej dowództwu Południowego 
Okręgu Wojskowego61. W interesy Rosji zdawały się także godzić plany 
rządu Ukrainy, który chciał zawrzeć umowę z międzynarodowym kon-
sorcjum, któremu przewodził amerykański koncern energetyczny Exxon 
Mobile, dotyczącą eksploatacji ropy i gazu na Morzu Czarnym. 

Po obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza mieszkający na półwy-
spie Rosjanie zaczęli akcentować swoje związki z Rosją, wskazując na ko-
nieczność przyłączenia Krymu do Ukrainy. Podczas demonstracji w dniu 
25 lutego 2014 r. w Symferopolu domagano się zwołania nadzwyczaj-

60 K. Karski, Rozpad Związku Radzieckiego…, s. 234.
61 Władze ukraińskie uznały tego rodzaju działania za naruszające traktat między 

Ukrainą i Rosją z 19 listopada 1990 r. oraz porozumienie z 8 grudnia 1991 r. Stały przed- 
stawiciel ONZ zaprotestował przeciwko takim działaniom skierowanym do Sekretarza Ge- 
neralnego ONZ, https://disarmament-library.un.org/UNODA/Library.nsf/4bff740fc3144f-
5085257631004b2102/89b9859cb4dac2d6852576f10066f963/$FILE/A-C1-47-INF1_FC%20
docs.pdf [dostęp: 20.06.2015 r]. Od stanowiska Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej 
odcięło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczając, że nie jest ono zgodne z po-
glądami Prezydenta i Rządu Federacji. Borys Jelcyn tego samego dnia uznał decyzję Rady 
za niepoważną i haniebną. Natomiast Rada Bezpieczeństwa ONZ 21 lipca 1993 r. stwier- 
dziła że decyzja Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej jest niezgodna z Kartą Narodów 
Zjednoczonych wzywając władze Federacji do poszanowania integralności innych państw. 
Na Radzie Najwyższej Federacji Rosyjskiej nie wywarło to specjalnego wrażenia, gdyż 
niecałe dwa dni później podtrzymała ona swoje stanowisko w sprawie Sewastopola. Zob. 
K. Karski, Rozpad Związku Radzieckiego…, s. 235. 
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nej sesji Rady Republiki Autonomicznej Krym i rozpisania referendum 
w sprawie niepodległości. Przewodniczący Parlamentu Krymskiego, Wła-
dimir Konstantinow, oświadczył, że nie uznaje regulacji prawnych usta-
nowionych przez Radę Najwyższą Ukrainy62. W dniu 27 lutego 2014 r. 
zwolennicy związania Krymu z Rosją zajęli budynki parlamentu i rządu 
Republiki Autonomicznej Krym, wywieszając na nich flagi rosyjskie. Tego 
samego dnia deputowani parlamentu krymskiego zadecydowali o prze-
prowadzeniu w dniu 25 maja 2014 r. referendum63. 

Naciskając na przeprowadzenie referendum władze Federacji Rosyj-
skiej zdawały sobie sprawę, że jego wynik wydaje się być z góry prze-
sądzony64. Władze rosyjskie podnosiły, że zmuszone są bronić swoich 

62 R. Ciechanowski, Flota Czarnomorska – siły okrętowe, „Dziennik Zbrojny” z 13 mar- 
ca 2014 r., http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,6,6509,armie-swiata,potencjal,flota- 
czarnomorska-sily-okretowe [dostęp: 22.02.2015 r.]; Черноморский флот Министерство 
обороны Российской Федерации,http://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/
black_sea.htm [dostęp: 22.02.2015 r.].

63 Krym: Lokalny parlament zablokowany, http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-
ukrainie/aktualnosci/news-krym-lokalny-parlament-zablokowany,nId,1111898 [dostęp: 
22.02.2015 r.].

64 Przedmiotem referendum było zdanie: „Republika Autonomiczna Krym posiada 
niezależność państwową i wchodzi w skład Ukrainy na podstawie umów i porozumień 
– tak lub nie”; 61 z 64 zgromadzonych na Sali deputowanych opowiedziało się za prze-
prowadzeniem referendum, zob. ПАРЛАМЕНТ КРИМУ ПРИЗНАЧИВ РЕФЕРЕНДУМ 
І РОЗІГНАВ УРЯД, http://web.archive.org/web/20140325095000/http://www.pravda.
com.ua/news/2014/02/27/7016540/ [dostęp: 22.02.2015 r.]. Zob. także Uzbrojeni ludzie zaję-
li budynki parlamentu i rządu na Krymie, http://niezalezna.pl/52302-uzbrojeni-ludzie-zaje-
li-budynki-parlamentu-i-rzadu-na-krymie-relacja-na-zywo [dostęp: 22.02.2015 r.]. Datę 
referendum przesunięto następnie na dzień 30 marca 2014 r., Референдум про статус 
Криму перенесли на 30 березня, http://web.archive.org/web/20140313005727/http://
www.pravda.com.ua/news/2014/03/1/7016740/ [dostęp: 22.02.2015 r.]; wreszcie zaś na  
16 marca 2014 r., Референдум про статус Криму перенесли на 16 березня, http://web.
archive.org/web/20140313004318/http://tsn.ua/politika/referendum-pro-status-krimu-pe-
renesli-na-16-bereznya-338362.html [dostęp: 22.02.2015 r.]. Jednocześnie zmieniono py- 
tanie referendum, gdyż głosujący odpowiedzieć miał na dwa pytania: 1. „Czy jesteś za 
ponownym zjednoczeniem Krymu z Rosją na prawach podmiotu Federacji Rosyjskiej?”,  
2. „Czy jesteś za przywróceniem obowiązywania konstytucji Republiki Krym i za sta-
tusem Krymu jako części Ukrainy?”. Referendum w sprawie autonomii Krymu – 16 marca, 
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/referendum-w-sprawie-autonomii-krymu-16-mar-
ca/11z7w [dostęp: 22.02.2015 r.]; R. Kalinowski, Świat na drodze do nowej, zimnej wojny. 
Rosyjskie Realpolitik na Krymie (analiza), http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1075035,S-
wiat-na-drodze-do-nowej-zimnej-wojny-Rosyjskie-Realpolitik-na-Krymie-(analiza) [do-
stęp: 22.02.2015 r.]. Pytania były sformułowane niejasno, gdyż w 1992 r. obowiązywały 
dwie różniące się od siebie wersje konstytucji: majowa i wrześniowa. Zob. Референдум у 
Криму розпочався, http://web.archive.org/save/http://www.radiosvoboda.org/content/arti-
cle/25298377.html [dostęp: 22.02.2015 r.]. Pamiętać także należy, że Konstytucja z 1992 r. 
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obywateli mieszkających na Krymie. Ściślej rzecz biorąc chodziło jednak 
o etnicznych Rosjan, którzy nie zawsze posiadali obywatelstwo Federacji, 
a legitymowali się obywatelstwem Ukrainy65. Jednocześnie, począwszy od 
końca lutego 2014 r. następowały gwałtowne zmiany we władzach Repub-
liki Autonomicznej Krym. W dniu 11 marca 2014 r. połączone zgroma-
dzenie radnych Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym i Rady 
Miejskiej Sewastopola przyjęły deklarację niepodległości Krymu. W treści 
deklaracji odwołano się wprost do wyroku Międzynarodowego Trybuna-
łu Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r., w którym uznano, że jedno-
stronna deklaracja niepodległości Kosowa nie narusza prawa międzyna-
rodowego – co uznano za korzystny dla sytuacji Krymu precedens66. 

mocno rozszerzyła zakres autonomii tego obszaru, przyznając mu możliwość występowa-
nia na forum międzynarodowym i w bezpośrednich kontaktach z innymi państwami oraz 
dając możliwość samodzielnego mianowania urzędników.

65 Według przeprowadzonych w 2000 r. badań 63,8% respondentów opowiedziało się 
za przyłączeniem Krymu do Rosji i odłączeniem go od Ukrainy. Za takim rozwiązaniem 
miało wypowiedzieć się 75,9% Rosjan, 55,2% Ukraińców i 13,8% Tatarów krymskich. Pro- 
spects of Crimea: Regional Status, http://www.razumkov.org.ua/eng/files/category_journal/
NSD104_eng_2.pdf [dostęp: 22.02.2015 r.]. Zważywszy na późniejsze wypadki polityczne, 
nieufność Tatarów wobec Rosjan, wyniki sondażu w odniesieniu do Tatarów wydają się 
mało prawdopodobne. Zauważyć jednak należy, że sondaż przeprowadzony w okresie od 
lutego do listopada 2010 r. przez program Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju 
potwierdził, że ok. 65% mieszkańców Krymu opowiada się za przyłączeniem Republiki 
Autonomicznej Krym do Rosji, 9-14% jest przeciw, a niezdecydowani to 20-25%.  The Uni- 
ted Nations Development Programme Sub-Office in Crimea. Crimea in October-December 2010: 
monitoring report, http://www.undp.crimea.ua/img/content/file/ monitoring_ru_2010_10-
12.pdf [dostęp: 22.02.2015 r.]. Podobne wyniki przyniósł sondaż wykonany w lutym 2014 r.  
przez Międzynarodowy Koncern Badania Opinii Publicznej (Gesellschaft für Konsumfor-
schung) z Norymbergi, zgodnie z którym 70% uczestników referendum miało chcieć głoso-
wać za przyłączeniem do Rosji, a 11% było przeciw. Crimea goes to the polls with landslide ex-
pected for union with Russia, http://www.theguardian.com/world/2014/mar/16/ukraine-cri-
sis-crimea-referendum [dostęp: 22.02.2015 r.]. Odmienne wyniki przyniósł sondaż prze-
prowadzony w dniach 8-18 lutego 2014 r. przez prywatny Kijowski Międzynarodowy Ins-
tytut Socjologii, zgodnie z którym tylko 41% mieszkańców Krymu miało chcieć przyłącze-
nia całej Ukrainy do Rosji. How relations between Ukraine and Russia should look like? Public 
opinion polls’ results, http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=236&page=1 
[dostęp: 22.02.2015 r.]. Zauważyć jednak należy, że pytanie postawione w tym ostatnim 
sondażu dotyczyło całej Ukrainy, a nie tylko Krymu. Wyniki badania dokonanego przez 
International Republican Institute były jeszcze bardziej optymistyczne dla Ukraińców, 
bowiem zgodnie z nimi tylko 23% mieszkańców Krymu chciało przyłączenia do Rosji i aż 
67% domagało się, aby Krym pozostał w granicach Ukrainy. 

66 Nie wdając się w opis tych wypadków należy jedynie zauważyć, że w dniu 1 marca 
2014 r. Rada Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej zwróciła się do Prezydenta Federac-
ji Rosyjskiej o podjęcie działań mających na celu „ustabilizowanie sytuacji na Krymie” – 
a więc na terytorium należącym do sąsiedniego państwa. Natomiast przewodnicząca Rady 
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Znamienny jest nacisk władz Federacji Rosyjskiej na przeprowadzenie 
referendum, przy czym wyraźnie daje się odczytać zamiar, aby wyniki 
referendum zinterpretować jako konieczność otoczenia opieką miejsco-
wej ludności rosyjskiej i wypełniając wolę mieszkańców Krymu podjąć 
decyzję o przyłączeniu tego obszaru do Rosji. Prezydent W. Putin stwier-
dził zaś, że Rosja nie może zignorować apeli o pomoc i podejmuje odpo-
wiednie działania w pełni zgodne z prawem międzynarodowym. Dążenie 
znaczącej części rosyjskojęzycznej ludności Krymu do przyłączenia tego 
półwyspu do Rosji popierało wielu Rosjan w Federacji podczas wieców 
i mitingów. 

Federacji, Walentyna Matwijenko, uznała, że konieczne jest wysłanie kontyngentu wojsko-
wego na Krym. W efekcie Władimir Putin zażądał od Rady Federacji zgody na wysłanie 
wojsk na Ukrainę wskazując na „nadzwyczajną sytuację w tym kraju, zagrożenie życia 
obywateli Federacji Rosyjskiej i członków sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Republice 
Autonomicznej Krym”. Duma prosi Putina, by bronił Krymu. Wyższa Izba mówi o wysłaniu 
wojsk, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/duma-prosi-putina-by-bronil-kry-
mu-wyzsza-izba-mowi-o-wyslaniu-wojsk,403398.html [dostęp: 22.02.2015 r.]; Ukraińskie 
wojska w stanie gotowości bojowej, http://swiat.newsweek.pl/ukraina-relacja-spor-o-krym-
rosja-usa-turcja-newsweek-pl,artykuly,281356,1.html [dostęp: 22.02.2015 r.]; Rosyjska Rada 
Federacji zgodziła się na użycie wojsk na Ukrainie, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Ros-
ja-Putin-zwrocil-sie-do-parlamentu-w-sprawie-uzycia-wojsk-na-Ukrainie,wid,16441689,-
wiadomosc.html [dostęp: 22.02.2015 r.]. Jeszcze tego samego dnia w godzinach popołud-
niowych Komisja Obrony i Komisja Spraw Zagranicznych Rady Federacji, a później cała 
Rada Federacji jednogłośnie przyjęła wniosek prezydenta w sprawie wydania zgody na 
użycie rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy do czasu normalizacji sytuacji społe- 
czno-politycznej w tym kraju. Ukraińskie wojska postawione w stan gotowości bojowej, http://
www.tvn24.pl/ukrainskie-wojska-postawione-w-stan-gotowosci-bojowej,403293,s.html 
[dostęp: 22.02.2015 r.]. Przez cały marzec 2014 r. dochodziło do rozmaitych incydentów 
z udziałem wojsk rosyjskich bądź niezidentyfikowanych, nieposiadających dystynkcji 
i oznaczeń umundurowanych oddziałów, mianujących siebie samoobroną rosyjskojęzy-
cznych obywateli Krymu. Formacje te opanowały lotniska, bazy wojskowe i koszary, 
blokując sztab floty wojennej Ukrainy przejmując statki i uzbrojenie. Zob. G7 potępia „jask-
rawe pogwałcenie” suwerenności Ukrainy. Zawiesza przygotowania do szczytu w Soczi, http://
www.tvn24.pl/g7-potepia-jaskrawe-pogwalcenie-suwerennosci-ukrainy-zawiesza-przy-
gotowania-do-szczytu-w-soczi,403523,s.html [dostęp: 22.02.2015 r.]; Ukrainian Black Sea 
Fleet ships not leave Sevastopol, https://archive.today/quTPR#selection-441.0-441.52 [dostęp: 
22.02.2015 r.]; Jeden dzień z życia admirała. Wczoraj został mianowany, dziś zdradził, http://wy-
borcza.pl/1,75477,15553466,Jeden_dzien_z_zycia_admirala__Wczoraj_zostal_mianowa-
ny_.html [dostęp: 22.02.2015 r.]; Kryzys na Ukrainie. Rosyjskie oddziały specjalne na Krymie, 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosyjski-deputowany-na-Krymie-sa-nasze-odd-
zialy,wid,16468858,wiadomosc.html?ticaid=114638&_ticrsn=3 [dostęp: 22.02.2015 r.]; Samo-
lot straży granicznej ostrzelany nad Krymem przez Rosjan, http://www.polskieradio.pl/5/3/
Artykul/1074283,Kryzys-na-Ukrainie-Rosyjskie-oddzialy-specjalne-na-Krymie [dostęp: 
22.02.2015 r.].
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Dekretem nr 261/2014 z dnia 7 marca 2014 r. pełniący obowiązki pre-
zydenta przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy z powołaniem się na 
art. 137 Konstytucji zawiesił wykonywanie uchwały Rady Najwyższej Au-
tonomicznej Republiki Krym z dnia 6 marca 2014 r. (nr 1702 – 6/14) o prze-
prowadzeniu ogólnokrymskiego referendum jako niezgodne z Konsty-
tucją Ukrainy i wystąpił do Sądu Konstytucyjnego Ukrainy o wydanie 
orzeczenia w tej sprawie67. Sąd Konstytucyjny Ukrainy w orzeczeniu  
nr 2-рп/2014 w sprawie nr 1-13/2014 stwierdził, że uchwała Rady Naj-
wyższej Autonomicznej Republiki Krym o przeprowadzeniu ogólno-
krymskiego referendum jest niezgodna z Konstytucją Ukrainy i jako taka 
przestaje obowiązywać z dniem wydania orzeczenia przez Sąd Konsty-
tucyjny. Orzekł także o zawieszeniu działalności komisji mającej prze-
prowadzić referendum oraz zobowiązał Radę Ministrów Autonomicznej 
Republiki Krym do wstrzymania finansowania referendum, zniszczenia 
kart do głosowania oraz materiałów promocyjnych68. W treści orzeczenia 
stwierdzono, że suwerenność Ukrainy rozciąga się na całe jej terytorium 
i ma charakter niepodzielny i nienaruszalny, a ochrona jej jest najważniej-
szą funkcją państwa i sprawą całego narodu ukraińskiego. Najwyższym 
aktem prawnym jest Konstytucja, co oznacza, że inne ustawy i akty nor-
matywne muszą być zgodne z jej postanowieniami, a organy władzy pań-
stwowej i funkcjonariusze tych organów mają obowiązek działać jedynie 
w granicach swych uprawnień. Ustrój terytorialny Ukrainy – jak stwier-
dził Sąd Konstytucyjny – i jej granice określają wyłącznie ustawy. Struk-
tura terytorialna Ukrainy opiera się na zasadach jedności i integralności 
terytorium państwa, łączenia centralizacji i decentralizacji. W strukturze 
administracyjno-terytorialnej Ukrainy istnieje Autonomiczna Repub-
lika Krym i miasto Sewastopol jako odrębne podmioty ustroju admini-
stracyjno-terytorialnego Ukrainy. Podkreślono, że miasto Sewastopol nie 
wchodzi w skład Autonomicznej Republiki Krym, mając szczególny sta-

67 Рада Криму прийняла „декларацію про незалежність”, http://www.unian.ua/poli-
tics/895070-rada-krimu-priynyala-deklaratsiyu-pro-nezalejnist.html [dostęp: 22.02.2015 
r.]; Trybunał w Hadze zdecydował: niepodległość Kosowa jest legalna, http://www.wprost.pl/
ar/203084/Trybunal-w-Hadze-zdecydowal-niepodleglosc-Kosowa-jest-legalna/ [dostęp: 
22.02.2015 r.].

68 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 261/2014 Про зупинення дії Постанови 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 
„Про проведення загальнокримського референдуму”, http://www.president.gov.ua/
documents/16743.html [dostęp: 8.03.2015 r.].
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tus określony ustawami Ukrainy69. Zauważono, że zmiana istniejących 
granic, wyłączenie jakiegokolwiek podmiotu ustroju administracyjno-
-terytorialnego Ukrainy, w szczególności Autonomicznej Republiki Krym 
czy miasta Sewastopol, jako integralnej części Ukrainy poprzez przepro-
wadzenie referendum lokalnego jest sprzeczne z Konstytucją70. Zmiana 
terytorialnych granic Ukrainy może być rozstrzygana tylko w referendum 
ogólnoukraińskim, którego zarządzenie należy wyłącznie do kompetencji 
Rady Najwyższej Ukrainy. Wywiedziono także, że Autonomiczna Repub-
lika Krym nie ma uprawnień dotyczących zmiany granic czy podejmo-
wania decyzji w kwestii niepodległości Krymu, może jedynie przeprowa-
dzać referenda lokalne (art. 138 ust. 2 Konstytucji Ukrainy) na zasadach 
określonych w ustawach Ukrainy (art. 92 pkt 20 Konstytucji). Akty norma-
tywne Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym i postanowienia 
Rady Ministrów tejże Republiki nie mogą być sprzeczne z Konstytucją 
i ustawami Ukrainy. Konkludując Sąd Konstytucyjny Ukrainy stwierdził, 
że Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krym podejmując uchwałę 
przewidującą wstąpienie do Federacji Rosyjskiej i zwracając się do pre-
zydenta Rosyjskiej Federacji oraz do Dumy Państwowej i Rady Federacji 
Rosyjskiej w sprawie rozpoczęcia procedury wejścia w skład Rosyjskiej 
Federacji naruszyła konstytucyjną zasadę integralności terytorialnej Ukra-
iny przekraczając granice swoich uprawnień. Dodano, że uchwała ta jest 
sprzeczna z szeregiem przepisów Konstytucji Ukrainy71. Zauważono 

69 Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Пропроведення за-
гальнокримського референдуму” від 6 березня 2014 року Nr 1702-6/14, визнана не-
конституційною, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України 
цього Рішення. Припинити діяльність Комісії Автономної Республіки Крим із про-
ведення загальнокримського референдуму, територіальних та дільничних комісій, 
створених для проведення цього референдуму. Раді Minictpib Автономної Респу-
бліки Крим припинити фінансування заходів щодо проведення референдуму, за-
безпечити знищення бюлетенів, агітаційних матеріалів, www.ccu.gov.ua/doccatalog/
document?id=242321 [dostęp: 8.03.2015 r.].

70 Систему адміністративно-територіального устрою У країни складають: Авто-
номна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села (ча-
стина перша статті 133 Конституції України). Відповідно до частини другої статті 133 
Основного Закону України Автономна Республіка Крим та місто Севастополь вхо-
дять до складу України як окремі суб’єкти адміністративно-територіального устрою 
У країни. Місто Севастополь не входить до складу Автономної Республіки Крим, має 
спеціальний статус, який визначається законом України, www.ccu.gov.ua/doccatalog/
document?id=242321 [dostęp: 8.03.2015 r.].

71 Конституцією України проголошено, що сувереniтет с України. поширюєть-
ся на всю 11територiю; складовою державного сувереНІтету є цілісність і недотор-
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w końcu, że uchwała Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym 
jest także sprzeczna z podstawowymi zasadami suwerenności i integral-
ności terytorialnej państwa, które określają akty prawa międzynarodo-
wego, w szczególności zasadą wzajemnego poszanowania suwerennej 
równości wszystkich państw, w tym politycznej samodzielności, zasadą 
dokonywania zmian granic zgodnie z prawem międzynarodowym, tzn. 
pokojowymi środkami i na mocy porozumienia72. Ten ostatni passus był 
wyraźnie adresowany do władz Federacji Rosyjskiej, a może także do całej 
społeczności międzynarodowej. Nie mógł jednak – jak się wydaje – od-
nieść żadnego skutku.

Referendum zostało przeprowadzone. Jego wyniki były korzystne dla 
władz Federacji Rosyjskiej. Za zjednoczeniem z Rosją opowiedziało się 
96,5% głosujących, którzy oddali ważny głos. Za pozostaniem w składzie 
Ukrainy opowiedziało się tylko 3,41%, przy frekwencji 84,9%73. Dane te 
kwestionowali bojkotujący referendum Tatarzy74. Za nieprzekonywujące 
uznał wyniki referendum Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy75. W dniu 25 marca 2014 r. Kongres Rady Europy 

канність території України в межах існуючих кордонів; захист суверенітету і тери-
торіальної цілісності У країни є найважливішою функцією держави, справою всього 
У країнського народу (стаття 2, частина перша статті 17 Конституції України).

72 „Конституційний Суд України вважає, що Верховна Рада Автономної Респу-
бліки Крим, ухваливши Постанову, якою передбачено входження до складу Російсь-
кої Федерації як її суб’єкта, звернення до Президента Російської Федерації та до Дер-
жавної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації про початок процедури вход-
ження до складу Російської Федерації як суб’єкта Російської Федерації, винесення на 
референдум зазначених питань, порушила конституційний принцип теРИТОРІаЛЬ-
НО1 ЦІЛІсносТІ У країни та вийшла за межі своїх повноважень, а отже, Постанова 
не відповідає статтям 1, 2, 5, 8, частині другій статті 19, статті 73, пункту 3 частини 
першої статті 85, пунктам 13, 18, 20 частини першої статті 92, статтям 132, 133, 134, 
135, 137, 138 Конституції України”, www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=242321 
[dostęp: 8.03.2015 r.].

73 Постанова також суперечить основоположним принципам суверенності та 
теРИТОР1альнО1 Ц1ЛІСНОСТІ держави, закладеним у М1жнародно-правових ак-
тах, зокрема принципу взаємної поваги до суверенної рівності кожної держави, що 
включає політичну незалежність, можливість зміни кордонів відповідно до міжна-
родного права мирним шляхом і за домовленістю, www.ccu.gov.ua/doccatalog/docu-
ment?id=242321 [dostęp: 8.03.2015 r.].

74 Putin arrives in Crimea for Victory Day events as deadly Ukraine clashes erupt. By Laura 
Smith-Spark, Phil Black and Matthew Chance, CNN, http://edition.cnn.com/2014/05/09/world/
europe/ukraine-crisis/index.html?hpt=hp_t1 [dostęp: 22.02.2015 r.]; Crimea referendum: Voters 
‘back Russia union’, http://www.bbc.com/news/world-europe-26606097 [dostęp: 15.03.2015 r.]. 

75 Tatarzy krymscy nie uwierzyli w rosyjskie obietnice, http://www.rp.pl/artykul /11, 
1094710-Tatarzy-krymscy-nie-uwierzyli-w-rosyjskie-obietnice.html [dostęp: 22.02. 2015 r.]. 
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potępił rosyjską „aneksję Krymu”, uznając przeprowadzone referendum 
za nieważne76. Dzień później na forum Rady Praw Człowieka ONZ (która 
w 2006 r. zastąpiła Komisję Praw Człowieka ONZ przejmując większość 
jej funkcji) 42 państwa (na 47 członków Rady) potępiły aneksję Krymu, 
wyrażając zaniepokojenie losem Tatarów krymskich77. W dniu 27 marca 
2014 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło niewią-
żącą rezolucję, w której stwierdziło, że przeprowadzone referendum jest 
nieważne78. 

W dniu 17 marca 2014 r. Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki 
Krym podjęła uchwałę o niepodległości Krymu. Jeszcze tego samego dnia 
niepodległość Krymu uznała Rosja – dekretem prezydenta nr 14779, a na-
stępnego dnia podpisana została umowa między Rosją a Republiką Krym 
i miastem Sewastopol o włączeniu Krymu do Rosji80. 

W dniu 21 marca 2014 r. prezydent Władimir Putin podpisał akt ratyfi-
kacyjny Traktatu (w literaturze ten akt normatywny występuje także jako 
federalna ustawa nr 36) o przyjęciu Republiki Krym do Federacji Rosyj-
skiej81 (oddzielnie potraktowano okręg Sewastopol). W myśl art. 1 ust. 2  
tejże ustawy stwierdzono, że przyjęcie do Federacji Rosyjskiej Krymu i Se-
wastopola następuje m.in. na podstawie „rezultatów ogólnokrymskiego 
referendum przeprowadzonego 16 marca 2014 r. w Autonomicznej Re-

76 Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the 
Council of Europe (Monitoring Committee): Recent developments in Ukraine: threats to the func-
tioning of democratic institutions, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.
asp?FileID=20712&lang=en [dostęp: 22.02.2015 r.]. 

77 Congress of the Council of Europe condemns the Russian annexation of the Crimea and 
Sevastopol, http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/20598-kongres-radi-jev-
ropi-zasudzhuje-rosijsyku-aneksiju-krimu-ta-sevastopolyu [dostęp: 22.02.2015 r.].

78 42 państwa potępiły aneksję Krymu na forum Rady Praw Człowieka ONZ, http://wiadomos-
ci.wp.pl/kat,1356,title,42-panstwa-potepily-aneksje-Krymu-na-forum-Rady-Praw-Czlow-
ieka-ONZ,wid,16499013,wiadomosc.html [dostęp: 22.02.2015 r.]; Rezolucja A/68/L.39: Ter-
ritorial integrity of Ukraine, http://daccess-ods.un.org/TMP/9016990.06557465.html [dostęp: 
22.02.2015 r.].

79 Za taką rezolucją głosowało 100 państw, przeciw było 11, 58 wstrzymało się od gło-
su, 24 nie wzięły udziału w głosowaniu. Backing Ukraine’s territorial integrity, UN Assembly 
declares Crimea referendum invalid, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47443 
[dostęp: 22.02.2015 r.]. Przeciwko rezolucji oprócz Rosji głosowały też: Białoruś, Armenia, 
Boliwia, Korea Północna, Kuba, Nikaragua, Sudan, Syria i Zimbabwe. 

80 http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3621970 [dostęp: 8.03.2015 r.].
81 Подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию,http://krem-

lin.ru/news/20604 [dostęp: 22.02.2015 r.]; Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов, http://kremlin.ru/news/20605 [dostęp: 22.02.2015 r.].
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publice Krym i mieście Sewastopol” oraz deklaracji niepodległości Auto-
nomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol. Tego samego dnia zmie-
niono Konstytucję Federacji Rosyjskiej, wymieniając w niej dwa nowe 
podmioty Federacji: Republikę Krym i miasto federalnego znaczenia Se-
wastopol82. Republikę Krym i Sewastopol włączono do nowo utworzone-
go Krymskiego Okręgu Federalnego83. 

Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej w dniu 19 marca 2014 r. na 
wniosek prezydenta Federacji Rosyjskiej, w opartym o treść art. 125 ust. 1 
Konstytucji Federacji Rosyjskiej i art. 7 pkt 4 Federalnej Ustawy Konstytu-
cyjnej z dnia 17 grudnia 2001 r. o trybie przyjmowania do Federacji Rosyj-
skiej i ustanowienia w jej składzie nowego podmiotu Federacji Rosyjskiej84 
– postanowieniem nr 6-II jednogłośnie stwierdził zgodność z Konstytucją 
umowy między Rosyjską Federacją i Republiką Krym o przyjęciu do Ro-
syjskiej Federacji Republiki Krym i ustanowieniu w składzie Rosyjskiej 
Federacji nowych podmiotów85. Pamiętać należy, że w myśl prawa ro-
syjskiego ratyfikacja umowy o przyjęciu do Federacji Rosyjskiej nowego 
podmiotu możliwa jest jedynie wtedy, gdy Sąd Konstytucyjny Rosji uzna, 
że umowa o przyjęciu do Federacji Rosyjskiej jest zgodna z jej Konstytucją. 
W orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej podkreślono, że 
nie jest on powołany do oceny „politycznej celowości” zawarcia umowy 
międzynarodowej, gdyż bada jedynie zgodność z konstytucją „formę, 
tryb podpisania, zawarcia, przyjęcia, opublikowania czy wejścia w życie 
aktów organów władzy państwowej i umów międzynarodowych”. Jed-
nocześnie stwierdzono, że prezydent Federacji Rosyjskiej miał prawo za-

82 Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов», принятому Государственной Думой 
20 марта 2014 года, одобренному Советом Федерации 21 марта 2014 года, http://news.
kremlin.ru/media/events/files/41d4cb13cb6fed5b3081.pdf [dostęp: 22.02.2015 r.]; Władimir 
Putin przypieczętował aneksję Krymu, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wladimir-Putin-
przypieczetowal-aneksje-Krymu,wid,16488577,wiadomosc.html [dostęp: 22.02.2015 r.]. 

83 Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Респу-
блики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя», одобренному Государственной Думой 
20 марта 2014 года, Советом Федерации 21 марта 2014 года,  http://news.kremlin.ru/media/
events/files/41d4cb13aebe4745e230.pdf [dostęp: 22.02.2015 r.]. 

84 Указ Президента Российской федерации «Об образовании Крымского федерального 
округа», http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4cb1349c4325d7681.pdf [dostęp: 
22.02.2015 r.]. Zob. także K. Eckhardt, Status prawny Krymu w świetle orzeczeń sądów konsty-
tucyjnych Ukrainy i Rosji, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3 (122), s. 249.

85 http://www.kremlin.ru/acts/20614 [dostęp: 8.03.2015 r.].
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wrzeć umowę z Republiką Krym, bowiem on określa podstawowe kierun-
ki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa (art. 80 ust. 3 Konstytucji 
Federacji Rosyjskiej) i jako głowa państwa reprezentuje Federację Rosyj-
ską w kraju i w stosunkach międzynarodowych (art. 80 ust. 4 Konstytucji 
Federacji Rosyjskiej), a w szczególności prowadzi rokowania i podpisuje 
umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej (art. 86 pkt B Konstytucji 
Federacji Rosyjskiej). Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej podkreślił, 
że art. 1 ust. 1 umowy o przyjęciu do Rosyjskiej Federacji Republiki Krym 
stanowi, że Republika ta zostaje przyjęta do Federacji Rosyjskiej z chwi-
lą podpisania tej umowy, jednak zgodnie z art. 10 do momentu ratyfika-
cji umowę stosuje się tymczasowo. Zauważono przy tym, że możliwość 
tymczasowego stosowania umowy międzynarodowej przed jej wejściem 
w życie, pod warunkiem, że postanowiono tak w samej umowie, wynika 
z treści art. 25 Konwencji Weneckiej z dnia 23 maja 1963 r. o prawie trak-
tatów.

Władze ukraińskie nie uznały zajęcia Krymu przez Rosję. Zajęcie to 
zostało potępione przez rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie 
rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w której uznano, że jest to akt agresji god-
ny potępienia, stanowi naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, Aktu 
Końcowego OBWE z Helsinek, Statutu Rady Europy, budapesztańskiego 
Memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, a także umów bila-
teralnych łączących Federację Rosyjską i Ukrainę86. Oceniając działania ro-
syjskie na Krymie ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej oraz 
Prezydent i Sekretarz Stanu USA, Parlament Europejski i Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy działania te uznali za agresję87. Kilka dni póź-

86 86 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2014 г. № 6-П „По 
делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного догово-
ра между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов”, http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70515182/#ixzz3TnEr7gW2 
[dostęp: 8.03.2014 r.]; także: http://www.kremlin.ru/news/20605 [dostęp: 8.03.2015 r.].

87 W rezolucji stwierdzono, że Parlament Europejski „potępia jako sprzeczną 
z prawem międzynarodowym i kodeksami postępowania oficjalną rosyjską doktrynę, 
zgodnie z którą Kreml rości sobie prawo do zbrojnej interwencji w suwerennych państ-
wach sąsiednich w celu «ochrony» mieszkających tam obywateli rosyjskich. Zwraca 
uwagę, że taka doktryna jest równoznaczna z jednostronnym uzurpowaniem sobie pozy-
cji najwyższego arbitra prawa międzynarodowego i była używana jako uzasadnienie dla 
różnych politycznych, gospodarczych i militarnych interwencji”; rezolucja Parlamentu 
Europejskiego nr 2014/2627(RSP), http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/fichepro-
cedure.do?lang=en&reference=2014/2627(RSP) [dostęp: 15.03.2015 r.]. 
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niej, na nadzwyczajnym posiedzeniu szefów państw i rządów UE w spra-
wie Ukrainy działania Federacji Rosyjskiej na Krymie uznano za aneksję. 
Podobne stanowisko zajęła grupa G788. Podczas obrad Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ wyraźnie stwierdzono, że referendum na Krymie było niezgod-
ne z prawem międzynarodowym oraz zaapelowano o nieuznawanie przy-
łączenia Krymu do Rosji89. W treści tej rezolucji nie użyto jednak terminów 
„agresja” lub „aneksja” i nie wymieniono Federacji Rosyjskiej jako sprawcy 
działań na Krymie90. 

Działania na Krymie miały w gruncie rzeczy charakter polityczny i nie 
angażowały w poważniejszy sposób sił zbrojnych obu skonfliktowanych 
państw, tj. Ukrainy i Rosji. W niewielkim stopniu w wypadkach tych brały 
udział miejscowe paramilitarne oddziały separatystyczne. Inny charakter 
miały wydarzenia w Donbasie, których przebiegu i charakteru nie da się 
w tym miejscu analizować. Pomijając stronę militarną konfliktu uznać wy-
pada, że konflikt na Ukrainie ma także charakter wojny propagandowej, 

88 Posiedzenie Rady Unii Europejskiej, Bruksela 3 marca 2014 r., (Press release 
7196/14), http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC
QQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgr2014.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FPress%2520re
lease%2520FAC.pdf&ei=OIkFVbmhA8niUZ7sgqgM&usg=AFQjCNFed7qZEhwD53fdiG
ZZ22f9b5r14Q&bvm=bv.88198703,d.d24 [dostęp: 15.03.2015 r.]; rezolucja Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy z dnia 9 kwietnia 2014 r. 1988(2014). C. Mik, Opinia praw-
na w sprawie statusu prawnomiędzynarodowego przestrzeni powietrznej nad Półwy-
spem Krymskim po zajęciu Krymu przez Federację Rosyjską (ze szczególnym uwzględ-
nieniem kompetencji ICAO), http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=5&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Forka.sejm.gov.pl%2Fwydbas.nsf%2
F0%2F057A81BA1DD40A44C1257D94002D791E%2F%24File%2FStrony%2520od%2520
ZP_3_2014-5_Mik.pdf&ei=hokFVYmJJsasU62pg-gP&usg=AFQjCNGr0JVdCDz710KX0vS
9fW-VrF_S_A&bvm=bv.88198703,d.d24 [dostęp: 15.03.2015 r.]. Nadzwyczajne posiedzenie 
szefów państw i rządów UE w sprawie Ukrainy, Bruksela 6.03.2014 r., Konkluzje Rady 
Europejskiej, 21.3.2014 r., EUCO 7/1/14, REV 1; The Hague Declaration (G-7), 24.03.2014 r., 
G7 Leaders’ Communiqué, Bruksela 4.06.2014 r.

89 Nadzwyczajne posiedzenie szefów państw i rządów UE w sprawie Ukrainy, Bruksela 
6.03.2014 r., Konkluzje Rady Europejskiej, 21.3.2014 r., EUCO 7/1/14, REV 1; The Hague Decla-
ration (G-7), 24.03.2014 r., G7 Leaders’ Communiqué, Bruksela 4.06.2014 r.

90 Warto zauważyć, że w prawie międzynarodowym zdarzało się nieuznawanie skut-
ków aneksji, stało się tak np. w odniesieniu do Litwy, Łotwy i Estonii, po zajęciu terytoriów 
tych państw przez ZSRR, w deklaracji Wellesa  z 23 lipca 1940 r. Wcześniej zaś w podob-
ny sposób zareagował 7 stycznia 1932 r. prezydent Herber Hoover w reakcji na japońską 
aneksję Mandżurii z września 1931 r. H.W. Briggs, Non-Recognition in the Courts – The Ships 
of the Baltic Republics, „American Journal of International Law” 1943, vol. 37, s. 585 i n.; sze-
rzej R.A. Vitas, The United States and Lithuania: The Stimson Doctrine of Nonrecognition, New 
York 1990. Zauważyć jednak należy, że USA uznały de iure anschluss Austrii dokonany  
z pogwałceniem obowiązującego prawa.
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w której prezentowane są czasami w sposób niezwykle konfrontacyjny ra-
cje Ukrainy i Rosji, przy czym nie sposób zauważyć, że zarówno w war-
stwie prezentacji przebiegu konfliktu, jak i płaszczyźnie jego uzasadnienia 
prawno-międzynarodowego strona ukraińska prezentuje się niezwykle 
pasywnie, wyraźnie nie radząc sobie ze zmasowaną propagandą władz 
Federacji Rosyjskiej. Rosji udało się przedstawić Ukraińców jako nacjona-
listów, wręcz faszystów, zwolenników ideologii Adolfa Hitlera, chętnie na-
wiązujących do koncepcji Stiepana Bandery. Przyznać należy, że ułatwili to 
sami Ukraińcy, a przynajmniej ci z nich, którzy właśnie Banderę uznali za 
jednego z budowniczych państwa. Niewątpliwie przyczyniła się do tego 
postawa większości intelektualistów reprezentujących orientację proeuro-
pejską, którzy podobnie jak władze traktowali rodzimy nacjonalizm z po-
błażliwością91.

Odpowiednie służby rosyjskie prezentują społeczeństwom zachodnim 
sugestywne fotografie, dokumentujące rzekome naruszenia praw czło-
wieka przez stronę ukraińską. Analiza kilkudziesięciu takich przekazów 
wskazuje, że zaprezentowano na nich zdarzenia odległe w czasie i prze-
strzeni od wypadków na Ukrainie. 

Fot. 1       Fot. 2

91 Resolution Adopted by the General Assembly on 27 March 2014 (A/RES/68/262) – 
Territorial integrity of Ukraine, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol-
=A/RES/68/262 [dostęp: 15.03.2015 r.].
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Na fotografii 1 zaprezentowano kadr z filmu dokumentującego obronę 
twierdzy brzeskiej w okresie najazdu faszystkowskiego w czasie II wojny. 
Fotografia 2 pokazuje, że ten kadr posłużył jako dokumentacja rzekomych 
zbrodni na ludności cywilnej ukraińskiej armii. 

 Fot. 3       Fot. 4

Fotografia 3 przedstawia rzekomo kostnicę w Słowiańsku, w której leżą 
trupy pomordowanych przez zwolenników Prawego Sektora (jednego 
z ugrupowań antyrosyjskich na Ukrainie). Ogląd fotografii 4 pokazuje, że 
znacznie wcześniej ten sam obraz dokumentował kostnicę w Meksyku. 

 Fot. 5       Fot. 6
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Fotografia 5 prezentuje chłopca rzekomo ranionego przez Ukraińców 
w Sławiańsku. Wcześniej jednak obraz ten dokumentował dziecko ranio- 
ne w Syrii, w Aleppo (fotografia 6). 

Fot. 7

Fotografia 7 obrazuje zniszczenia jakie miały miejsce w Sławiańsku. 
W istocie jednak jak wynika z zestawienia dwóch obrazów są to zniszcze-
nia Serbii, w zupełnie innym czasie. 

 Fot. 8      Fot. 9 
Fotografia 8 ma w zamiarze propagandzistów rosyjskich dokumento-

wać płonący Sławiańsk. Porównanie jej z fotografią 9 dowodzi, że ukazano 
na niej nie Sławiańsk, lecz Lac-Mégantic w Kanadzie, w prowincji Quebec. 
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Przykłady takie można by mnożyć. Nieprzygotowany odbiorca uznaje 
je za „namacalny” dowód „bestialstwa” Ukraińców, dokonujących bezro-
zumnego dzieła zniszczenia. 

Dyplomacja ukraińska i ukraińskie środki przekazu nie radzą sobie 
także ze zbijaniem rosyjskich argumentów o charakterze prawno-mię-
dzynarodowym. Konflikt między Ukrainą a Rosją jest w gruncie rzeczy 
konfliktem między dwoma wartościami – prawem państw do zachowania 
swojej integralności i nienaruszalności granic oraz prawem do samostano-
wienia92. Zasada samostanowienia jest jedną z podstawowych norm pra-
wa międzynarodowego93 i ujmowana zwykle bywa jako prawo narodu 
do ustanowienia niepodległego, suwerennego państwa oraz swobodnego 
wyboru ustroju gospodarczego i społecznego, do rozwoju kulturalnego 
i swobodnego korzystania ze swoich bogactw naturalnych94. W zasadzie 
u samego początku kształtowania się zasady samostanowienia narodów 

92 Szerzej w tym przedmiocie T. Stryjek, Ukraina przed końcem…, s. 56-64. 
93 K. Eckhardt, Status prawny Krymu…, s. 247-248.
94 Źródłem zasady samostanowienia narodów w prawie międzynarodowym jest 

Karta Narodów Zjednoczonych art. 1 pkt 2 i art. 55. Treść Karty Narodów Zjednoczonych 
poprzedziła podpisana w dniu 14 sierpnia 1942 r. Karta Atlantycka, której sformułowania 
dotyczą z jednej strony samostanowienia narodów, z drugiej suwerenności państw. W jej 
treści stwierdzono m.in.: „1. Anglia i Stany Zjednoczone nie dążą do żadnych zdobyczy 
terytorialnych oraz nie zgadzają się na żadne zmiany terytorialne bez zgody zaintereso-
wanych narodów wyrażonej w swobody sposób. 2. Wszystkie narody mają prawo wy-
boru formy swych rządów, a narody, które zostały pozbawione siłą swej niepodległości 
mają ją odzyskać”. Zob. W. Morawiecki, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 1961,  
s. 16; A. Przyborowska-Klimczak (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór doku-
mentów, Lublin 1996, s. 8. Przyjmuje się, że zasada samostanowienia narodów jest organ-
icznie związana z równouprawnieniem narodów, będąc swobodnym i prawdziwym wyr-
azem ich woli, ma charakter antyfaszystowski, nie sprzeciwia się dobrowolnym związkom 
narodów, dotyczy wszystkich narodów i powinna być interpretowana w związku z inny-
mi postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. Precyzują wspomnianą zasadę m.in. 
postanowienia międzynarodowych paktów praw człowieka z dnia 16 grudnia 1966 r.,  
w których stwierdzono: „wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Na mocy 
tego prawa swobodnie ustanawiają swój statut polityczny i swobodnie kontynuują swój 
rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny”. W tej kwestii zob. W. Sokolewicz, Prawo 
narodów do samostanowienia, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 7-36; M. Perkowski, Samostanowienie narodów 
w prawie międzynarodowym, Warszawa 2001; L. Antonowicz, Samostanowienie narodów jako 
zasada prawa międzynarodowego, „Annales UMCS” 1996, nr 43, s. 69-84; M. Missala, Geneza 
i współczesne dylematy samostanowienia narodów, [w:] K. Trzciński (red.), Dylematy państ-
wowości, Warszawa 2006, s. 30-50; W. Stankiewicz, Zaprzeczenie prawu do samostanowienia 
na przykładzie polityki Chińskiej Republiki Ludowej wobec Tybetu, „Annales UMCS. Sectio K” 
2004, t. XI, s. 59-73.
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wskazywano w aktach normatywnych na jej antynomię z zasadą suwe-
renności zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej95. W okresie międzywo-
jennym zasada stanowienia odnoszona była do mniejszości narodowych 
zamieszkujących terytorium jednego państwa, ale stanowiących odłam 
ludności państwa sąsiedniego oraz do społeczeństw i narodów żyjących 
w różnych państwach i zdominowanych przez obce organizmy państwo-
we96. Jest jednak rzeczą charakterystyczną, że w 1948 r. część państw, 
zwłaszcza mocarstwa kolonialne sprzeciwiła się włączeniu prawa do sa-
mostanowienia dla wszystkich narodów do Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka. Prawo do samostanowienia pojawiło się jednak w uchwalonej 
w dniu 14 grudnia 1960 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych Deklaracji w sprawie przyznania niepodległości krajom i naro-
dom kolonialnym97. Dalszym krokiem było uchwalenie Międzynarodo-
wego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w którym w treści art. 1 
ust. 1 stwierdzono, że wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. 
Z mocy tego prawa swobodnie określają swój status polityczny i swobod-
nie zapewniają rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny98. 

95 Źródeł prawa do samostanowienia upatruje się w Karcie Praw Virginii z 12 czerwca 
1779 r. w treści art. 2, w którym stwierdzono, że „wszelka władza przysługuje ludowi”. 
Zob. A. Sarnecki, Najstarsze konstytucje z końca XVIII wieku i I połowy XIX wieku, Warszawa 
1997, s. 11 oraz w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych z dnia 4 czerwca 1776 r.,  
gdzie stwierdzono: „Kiedy w toku ludzkich dziejów staje się konieczne, aby jeden naród 
zerwał więzy polityczne łączące go z innymi i aby zajął wśród potęg świata samodzielne 
i równe im stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i boskie, należny szacu-
nek dla opinii ludzkości wymaga, aby ogłosił przyczyny, które zmuszają go do odłączenia 
się”. Zob. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, [w:] K. Motyka (oprac.), Prawa 
człowieka. Wybór dokumentów, Lublin 1999, s. 63. 

96 We francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z dnia 26 sierpnia 1789 r.  
stwierdzono w treści art. 3: „Źródło wszelkiej suwerenności spoczywa z jej istoty 
w Narodzie. Żadne ciało, żadna jednostka nie może sprawować władzy, która nie pocho-
dziłaby wyraźnie od Narodu”. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, z 26 sierpnia 1789 r., [w:] 
K. Motyka (oprac.), Prawa człowieka…, s. 18. Jeszcze wyraźniej sformułowano to w art. 119  
Konstytucji Francuskiej z dnia 24 czerwca 1793 r., gdzie stwierdzono: „Lud francuski nie 
ingeruje w sprawowanie rządów przez inne narody i nie dopuszcza ingerencji obcych 
narodów w sprawowanie swych rządów”. A. Sarnecki, Najstarsze konstytucje…, s. 89.

97 R. Andrzejczuk, Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia, Lublin 
2004, s. 159. 

98 UN Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People, 
G.A. RES. 1514/XV/ z 14 grudnia 1960, 15 U.N. GAOR Supp. (No. 16) 66, U.N. Doc. A/4684 
(1961). Przypomnieć należy także, że w 1964 r. na sesji w Meksyku stosowny komitet 
dokonał analizy zasad przyjaznych stosunków i współpracy między państwami, ustalając 
rozumienie zasady suwerenności i samostanowienia narodów. Przyjęto wówczas m.in., że 
każde państwo korzysta z praw wynikających z pełnej suwerenności, że całość terytorialna 
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Samostanowienie nie jest jednoznaczne z prawem secesji99. W litera-
turze podnosi się, że do samostanowienia dążyć mogą jedynie „ludy”, 
czyli zbiorowości posiadające świadomość etniczną (narodową) wyraża-
jącą się w poczuciu odrębności od innych i przekonaniu o przynależności 
do zbiorowości podobnych jednostek100. Prawo do samostanowienia może 
być urzeczywistnione poprzez uzyskanie autonomii, utworzenie własne-
go państwa lub oderwanie się od państwa, w skład którego dany naród 
dotychczas wchodził i przyłączenie się do innego państwa. Cel ten może 
być osiągnięty w wyniku plebiscytu, wyborów powszechnych lub walki 
narodowo-wyzwoleńczej101. 

Zauważa się jednak, że zbyt szerokie rozumienie prawa do samosta-
nowienia i dowolna jego interpretacja może zostać wykorzystana w inte-
resie zewnętrznym i doprowadzić do całkowitego zatomizowania państw 
o złożonej strukturze narodowościowej, dlatego też w Deklaracji Zasad 
Prawa Międzynarodowego z dnia 24 października 1970 r. stwierdzono, 
że nie powinna być ona, podobnie jak inne zasady ujęte w tym dokumen-
cie, interpretowana „jako upoważniająca lub zachęcająca do jakiejkolwiek 
działalności, która by rozbijała lub naruszała w całości lub w części inte-
gralność terytorialną lub jedność polityczną suwerennych i niepodległych 
państw postępujących zgodnie z zasadą równouprawnienia i samostano-
wienia ludów” (zasada piąta)102. 

i niepodległość polityczna państw są nietykalne oraz że każde państwo jest zobowiązane 
wykonywać w pełni i w dobrej wierze swoje zobowiązania międzynarodowe oraz żyć z in-
nymi państwami w pokoju. Zob. R. Bierzanek, Zasady prawne pokojowego współistnienia i ich 
kodyfikacja, Warszawa 1968, s. 129.

99 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1996 r.,  
Dz. U. z 1997 r. Nr 38, poz. 167. Podczas prac nad Międzynarodowym Paktem Praw Oby-
watelskich i Politycznych rząd Republiki Indii zgłosił zastrzeżenia do jego treści, stwier- 
dzając, że prawo do samostanowienia może stosować się tylko do narodów pod obcą 
dominacją, natomiast nie do suwerennych, niepodległych państw lub do części ludzi lub 
narodu, których istotą jest narodowa integralność. Zob. H. Hannum, Rethinking self-deter-
mination, „Vancouver Journal of International Law” 1993, nr 34. 

100 B. Janusz-Pawletta, Separatystyczne dążenia Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej 
a prawo międzynarodowe, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, nr 2, s. 97.  

101 J. Fisch, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die Domestizierung einer Illusion, 
München 2010; D. Blumenwitz, B. Meissner (red.), Das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
und die deutsche Frage, [w:] Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für 
Politik und Völkerrecht, Band 2, Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Wissenschaft und 
Politik, Köln 1984.

102 W. Malendowski, [w:] C. Mojsiewicz, Leksykon współczesnych międzynarodowych 
stosunków politycznych, Wrocław 1997, s. 290.
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Samostanowienia można – jak podkreśla się w literaturze – domagać 
się jedynie wówczas, gdy państwo sprawujące władzę nad ludem doma-
gającym się secesji dopuszcza się wobec jego członków naruszeń praw 
człowieka, które mają charakter znaczny, trwały, dotyczą prawa używania 
języka, kultury, praw politycznych bądź odmowy przestrzegania praw 
człowieka103. Prawo do secesji w ramach samostanowienia możliwe jest, 
gdy nie ma innego efektywnego sposobu rozwiązania konfliktu zgodnie 
z prawem wewnętrznym lub międzynarodowym. 

Reasumując nie można postawić znaku równości pomiędzy zasadą 
samostanowienia a prawem do secesji104. Przy okazji warto podkreślić, że 
niełatwe jest określenie w świetle obowiązującego prawa międzynarodo-
wego podmiotu lub podmiotów uprawnionych do samostanowienia105. 
Źródła prawa międzynarodowego regulujące zagadnienie samostanowie-

103 Deklaracja Zasad Prawa Międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosun- 
ków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych Rezolucja Zgro-
madzenia Ogólnego 2625(25) z 24 października 1970 r., www.grocjusz.edu.pl/Documents/
dekl2625.html [dostęp: 8.03.2015 r.]. W literaturze podkreśla się, że w obliczu konfliktu 
wewnątrz jakiegoś państwa, państwa trzecie powinny pozostać neutralne, powstrzymać 
się od użycia siły w celu pomocy separatystom, skupiając się na udzielaniu pomocy eko-
nomicznej i politycznej. Zob. M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie międzynaro-
dowym, Warszawa 2001; S. Bieleń, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010, 
s. 139; R. Czachor, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach. Geneza i funkcjonowanie 
systemów politycznych, Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego, nr 3, Wrocław 2014, s. 22. 
Także w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 6 grudnia 1961 r. stwierdzono, że 
wszystkie próby zmierzające do częściowego lub całkowitego rozbicia jedności narodowej 
i integralności terytorialnej państwa utworzonego zgodnie z prawem do samostanowienia 
jego narodu nie dają się pogodzić z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. 
Zob. także W. Czapliński, Aktualne problemy prawa do samostanowienia, „Toruński Rocznik 
Praw Człowieka” 1996, nr 3, s. 87-96; A.D. Rotweld, Podmioty prawa narodów do samosta-
nowienia, „Biuletyn Naukowy Zakładu Stosunków Międzynarodowych” 1972, nr 6, s. 5-41; 
J. Tyranowski, Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienia w prawie 
międzynarodowym, Warszawa 1990; W. Stankiewicz, Zasada integralności terytorialnej wobec 
prawa narodów do samostanowienia w kontekście stosunków rosyjsko-czeczeńskich, „Athenaeum” 
2002, t. 9, s. 9-28.

104 B. Janusz-Pawletta, Separatystyczne dążenia Naddniestrza…, s. 98.
105 S. Bieleń, Przewartościowania prawa narodów do samostanowienia, „Stosunki 

Międzynarodowe” 1998, nr 19, s. 9-28; W. Stankiewicz, Problemy samostanowienia i suwe- 
renności Somalilandu, „Stosunki Międzynarodowe” 2005, nr 3-4, s. 204-224; R. Kownacki, 
Prawo Kosowa do samostanowienia. W oczekiwaniu na opinię doradczą MTS, „Polski Przegląd 
Dyplomatyczny” 2010, nr 1, s. 91-115; M. Perkowski, Zasada samostanowienia narodów na 
tle orzecznictwa MTS w sprawie Timoru Wschodniego, „Państwo i Prawo” 1999, z. 6, s. 76-83.
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nia posługują się przede wszystkim terminem „lud” (people), interpreto-
wanym zamiennie jako „lud” bądź „naród”106. 

W literaturze przeczy się temu, że z prawa do samostanowienia wyni-
ka prawo do secesji, co nie znaczy, iż jest ono zakazane107. Stwierdza się, 
że secesja nie jest prawem, lecz możliwą do zastosowania formą realizacji 
prawa narodu do określenia swego statusu politycznego. Gdy zakończy 
się ono sukcesem, staje się faktem, z którym prawo międzynarodowe łą-

106 W literaturze wskazuje się, że idea „samostanowienia” powstała w okresie wal-
ki o wolność 13 amerykańskich kolonii przeciwko Wielkiej Brytanii (1787 r.). Niektórzy 
łączą powstanie tej idei z Rewolucją Francuską 1789 r. Hasło stanowienia narodów do-
szło do głosu podczas wojen bałkańskich (1912-1913), kiedy to obalona została władza 
Turcji nad podbitymi przez nią ludami Półwyspu Bałkańskiego. Koncepcję samostano- 
wienia negowały wówczas Austro-Węgry, carska Rosja i Niemcy. Zob. H. Batowski, Państ-
wa bałkańskie 1800-1923: zarys historii dyplomatycznej i rozwoju terytorialnego, Kraków 1938,  
s. 189 i n.; tenże, Między dwiema wojnami 1919-1939, Kraków 2002, s. 8. Rozkwit jej nas-
tępuje po I wojnie światowej i łączony jest z aspiracjami narodów egzystujących w grani-
cach europejskich mocarstw. Wskazuje się, że prezydent USA, W. Willson, był politykiem, 
który zmierzał ku temu, aby nowy ład międzynarodowy oprzeć na prawie narodów do 
samostanowienia. Zob. A. Cobban, The Nation-State and Nationals self determination, London 
1969; D.H. Miller, The drafting of the covenant, New York 1928, t. 2, s. 12-13; S. Wambaugh, 
Plebiscites since the World War, Washington 1933, t. 1, s. 42; M.N. Shaw, Prawo międzynaro-
dowe, Warszawa 2000, s. 153. Zob. także M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym. 
Istota, rodzaje i atrybuty, Bielsko-Biała [b.r.w. 2010]; V.S. Mamatey, The United States and 
East Central Europe 1914-1918, Princeton 1957; P. Zaremba, Historia Stanów Zjednoczonych, 
Warszawa 1992, s. 462 i n.; J.S. Hájek, Wilsonovská legenda v dějinách ČSR, Praga 1953. Idea 
samostanowienia nie znalazła jednak ucieleśnienia w pakcie Ligii Narodów. Postrzega-
no ją jedynie jako ideę polityczną. Świadectwem tego jest fakt, że Komisja Prawników 
powołana przez Ligę Narodów rozstrzygając o statusie przynależności Wysp Amanc- 
kich w swej opinii wyraźnie stwierdziła, że prawo do samostanowienia nie ma charakteru 
normatywnego; zob. D. Bach-Gołecka, Demokracja w prawie międzynarodowym, Warszawa 
2007, s. 80. Zob. także w kwestii idei samostanowienia: S. Oeter, Self-determination, [w:] 
B. Simma (red.), The Charter of the United Nations: a commentary, Oxford 2012, v. 1, s. 313 i n.; 
G. Zyberi, Self-determination through the lens of the International Court of Justice, „Netherlands 
International Law Review” 2009, v. LVI, s. 429-453; J.R. Crawford, The creation of States in 
international law, Oxford 2006; M.G. Kohen, Secession: international law perspectives, Cam-
bridge 2006; K. Knop, Diversity and self-determination in international law, Cambridge 2002; 
A. Cassese, Self-determination of peoples: a legal reappraisal, Oxford 1995.

107 Zob. C. Mik, Zbiorowe prawa człowieka. Analiza krytyczna koncepcji, Toruń 1992, s. 113-
114, 126; W. Sokolewicz, Prawo narodów do samostanowienia…, s. 14. W doktrynie podnosi 
się, że pojęcia „naród”, „lud”, nie są wyjaśnione w Deklaracji Zasad Prawa Międzynaro-
dowego z 1960 r. Wskazuje się jednak, że odnosi się ono nie tylko do narodów uciskanych 
w państwach kolonialnych, ale także do narodów, które są dyskryminowane w ramach 
innych państw, nie mogą uczestniczyć w sprawowaniu władzy, a prawa człowieka 
w stosunku do przedstawicieli tych narodów są łamane.  A. Verdross, B. Simma, Univer-
selles Völkerrecht, Berlin 1976, s. 255. Zob. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynaro-
dowe publiczne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004, s. 119, 141-142. 
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czy skutki prawne. Połączenie z niepodległym państwem, jeśli odbywa 
się za aprobatą ludności tworzącej lud, jest – jak zauważa się w doktrynie 
przywołując jako przykład zjednoczenie NRD z RFN w jednolite Niemcy 
– zgodne z zasadą stanowienia narodów. 

Realizacja zasady samostanowienia narodów, mimo spełnienia wymo-
gów formalnych, niejednokrotnie napotyka przeszkody natury politycz-
nej. Zasadę samostanowienia w znacznym stopniu determinują interesy 
polityczne108 zwłaszcza wielkich mocarstw, a także względy ekonomicz-
ne. Zasada samostanowienia przenosi się ostatnio na wewnętrzne aspek-
ty funkcjonowania państw, zwłaszcza nowo powstałych, co przyjmowane 
jest z pewną rezerwą jako ingerencja w sprawy wewnętrzne państw. Wska-
zuje się, że ta zasada nie jest obecnie postrzegana wyłącznie w aspekcie 
niepodległości, ale sprowadza się do szczegółowych reguł, wśród których 
wymienia się „nieingerencję w sprawy wewnętrzne państwa, reżim de-
mokratyczny, w którym społeczeństwo samodzielnie decyduje o swych 
politycznych instytucjach, ochronę praw grup mniejszościowych, udzie-
lenie im gwarancji wpływu na sprawy publiczne, kontrolę nad zasoba-
mi naturalnymi i ich wykorzystaniem”109. Zauważa się, że powszechnie 
uznawane prawo do samostanowienia ma jednak charakter lex imperfecta, 
gdyż w systemie ONZ nie ma procedury pozwalającej na realizację tego 
prawa110.

Istotną sprawą jest relacja pomiędzy prawem do samostanowienia 
a zasadą integralności terytorialnej111. Po 1945 r. wskazuje się na pierw-
szeństwo zasady integralności terytorialnej, co prowadzi do wniosku, że 
samostanowienie musi mieć podstawę w zgodnej woli narodów (np. w sy-

108 P. Łaski, Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego, Lub-
lin 1990; M. Perkowski, Zasada samostanowienia…, s. 86; A. Verdross i B. Simma wskazują, 
że nie można sprowadzać samostanowienia do prawa do secesji. Przy samostanowieniu 
chodzi bowiem o całe narody, a mniejsze grupy narodowe zamieszkałe w innym państ-
wie mają jedynie prawo do autonomii (A. Verdross, B. Simma, Universelles Völkerrecht…,  
s. 255); M. Muszyński, Państwo w prawie…, s. 124.

109 Podkreśla się, że przykładem wskazującym na uzależnienie tej zasady od polityki 
jest uznanie Kosowa, a nieuznawanie Tajwanu. M. Muszyński, Państwo w prawie…, s. 125. 

110 M. Muszyński, Państwo w prawie…, s. 125; A. Michalska, Komitet Praw Człowieka. 
Kompetencje, funkcje, orzecznictwo, Warszawa 1994, s. 78. 

111 A. Verdross, B. Simma, Universelles Völkerrecht…, s. 255, M. Muszyński, Państwo 
w prawie…, s. 126.
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tuacji rozpadu ZSRR czy podziału Czechosłowacji na Czechy i Słowację) 
bądź też winno znaleźć uznanie państw (przypadek Kosowa w 2008 r.)112.   

W doktrynie podkreśla się, że zasada samostanowienia wpisuje się 
w koncepcję terytorialnej integralności, aczkolwiek może być przydatna 
przy rozstrzyganiu sporów dotyczących przebiegu granic na podstawie 
woli ludności zamieszkującej przygraniczne tereny, „jednak nie można 
uzasadniać nią większych roszczeń terytorialnych kwestionujących za-
akceptowane przez międzynarodową społeczność granice suwerennych 
państw”113. Wskazuje się jednak, że roszczenia oparte o przesłanki histo-
ryczne ubrane w kostium zasady samostanowienia mają przede wszyst-
kim charakter polityczny i niewielkie znaczenie prawne114. Ocena legal-
ności secesji winna następować przez pryzmat aspektu wewnętrznego 
samostanowienia. Konieczne jest przy tym rozważenie, czy dokonujący 
secesji jest ludem bądź narodem powiązanym z określonym terytorium. 
Po wtóre, czy państwo, z którego dokonywana jest secesja narusza podsta-
wowe prawa obywateli, dopuszcza się zbrodni przeciwko ludzkości i czy 
naruszenia te mają charakter poważny. Wreszcie po trzecie, czy nie istnieje 
inna możliwość samostanowienia w aspekcie wewnętrznym115. Podkreśla 
się w literaturze, że decyzje o secesji powinny poprzedzać demokratyczne 
procedury116. Wskazuje się, że nie jest możliwe uwzględnienie prawa do 

112 Dyskusje dotyczące zasady samostanowienia opierają się w dużej mierze na opi- 
niach doradczych wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w spra- 
wie Namibii, zob. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ICJ Reports 1971, s. 16; In-
ternational Law Reports (w tym Annual Digest oraz Reports of Public International Law 
Cases) 49, s. 3 oraz Sahary Zachodniej, zob. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 
ICJ Reports 1975, s. 12; International Law Reports (w tym Annual Digest oraz Reports of 
Public International Law Cases) 59, s. 30; M.N. Shaw, The Western Sahara Case, „The British 
Yearbook of International Law” 1978, nr 49, s. 119. 

113 J. Kranz stwierdza, że „zasadę samostanowienia ludów należy postrzegać jako 
(niezbyt precyzyjną) normę prawa międzynarodowego, lecz również jako instrument wol-
ności, sprawiedliwości i stabilności”. Wskazuje, że pojęcie to uległo ewolucji i ogranicze-
niom, podkreślając, iż jednostronna secesja wbrew woli państwa macierzystego „stanowi 
obecnie radykalną i wyjątkową formę realizacji samostanowienia” (J. Kranz, Kilka uwag na 
tle aneksji Krymu przez Rosję, „Państwo i Prawo” 2014, z. 8, s. 27).

114 M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe…, s. 272.
115 M.N. Shaw, Title to territory in Africa: international legal issues, Oxford 1986, s. 193 

i n.; R.Y. Jennings, The acquisition of territory in international law, Manchester 1963, s. 76-78; 
L. Hill, Claims to territory in international law and relations, Oxford 1945, s. 81-91. 

116 J. Kranz, Kilka uwag…, s. 26. Zob. także Ch.J. Borgen, Kosovo’s Declaration of Inde-
pendence: self-determination, secession and recognition in the law and practice of secession, „Ame- 
rican Society of International Law Insight” 2008, February 29; J. Dugard, D. Raič, The role 
of recognition in the law and practice of secession, [w:] M.G. Kohen (red.), Secession: interna-
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samostanowienia tylko w oparciu o Deklarację Zasad Prawa Międzynaro-
dowego z 1970 r. i Deklarację Wiedeńską z 1993 r.117, natomiast możliwe 
jest roszczenie o używanie języka i branie udziału w działaniach zmie-
rzających do utwierdzania kultury. W razie represyjnej dyktatury żądanie 
secesji może być uważane za legitymowane118. 

Zgodzić się należy ze stanowiskiem, że wszystkie ludy mają prawo 
do swobodnego określenia swojego statusu politycznego, gospodarcze-
go, społecznego i kulturalnego oraz do własnego miejsca w społeczności 
międzynarodowej. Niepodważalna wydaje się także konstatacja, iż pełna 
realizacja prawa narodów do samostanowienia napotyka w skali świato-
wej poważne trudności, przy czym „utożsamianie praw narodów z kolek-
tywnymi prawami człowieka jest niewłaściwe”119. 

Zajmując Krym Rosja odwołała się do zasady samostanowienia lu-
dów120. Wypada jednak zaakcentować, że Krym przed secesją, lub może 
lepiej zajęciem przez Rosję, stanowił Autonomiczną Republikę w ramach 
Ukrainy. Zamieszkujący na obszarze Krymu Rosjanie, stanowiący więk-
szość, a nie mniejszość na tym obszarze, mogli swobodnie używać swo-
jego języka, pielęgnować kulturę, uczestniczyć w życiu politycznym tego 

tional law perspectives, Cambridge 2006, s. 94-137; S. Oeter, Self-determination…, pkt 23-26; 
D. Thürer, Th. Burri, Self-determination…, pkt 18-21.

117 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Opinion 
on „whether the decision taken by the Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea in 
Ukraine to organize a referendum on becoming a constituent territory of the Russian Federation 
or restoring Crimea’s 1992 Constitution is compatible with constitutional principles” adopted 
at its 98th Plenary Session (Venice, 21-22 March 2014); European Commission for Democ-
racy Through Law, Self-determination and secession in constitutional law, Report adopted by 
the Commission at its 41st meeting (Venice, 10-11 December 1999); A. Peters, Grenzwer-
tig, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 15.05.2014 r., s. 7, cyt. za: J. Kranz, Kilka uwag…,  
s. 26-27.

118 F.L. Kirgis, The degrees of self-determination in the United Nations Era, „American Jour-
nal of International Law” 1994, nr 88, s. 304. 

119 Zdaniem R. Andrzejczuka (Prawa człowieka…, s. 237) „prawo narodów do samo-
stanowienia postrzegane jest poprzez stopień destabilizacji wywołanej realizacją tego 
prawa oraz stopień, w jakim rząd reprezentuje własnych obywateli”. Autor ten wskazuje, 
z powołaniem się na dokumenty międzynarodowe, że realizując wewnętrzny aspekt sa-
mostanowienia i zasadę równości praw rząd powinien reprezentować ogół ludności, bez 
względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne. Zob. General Recom-
mendation XXI self-determination Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 
U.N. Doc. CERD/48/Misc. 7/Rev. 3 (1996), § 4.

120 R. Andrzejczuk, Prawa człowieka…, s. 272. 
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obszaru121. W tej sytuacji w aspekcie wewnętrznym nie istniały warunki 
do żądania samostanowienia, nie wchodziła także konieczność realizacji 
samostanowienia w aspekcie zewnętrznym. Warto zauważyć, że w 2009 r.  
w trakcie postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Spra-
wiedliwości Federacja Rosyjska podnosiła, że zasada samostanowienia 
może być realizowana w ramach istniejącego państwa, a jedynie w eks-
tremalnej sytuacji może wchodzić w grę prawo do jednostronnej secesji 
w sytuacji, gdy zbrojne działania ze strony państwa macierzystego zagra-
żają istnieniu społeczności, która gotowa jest dokonać secesji. Winny być 
jednak wcześniej wykorzystane wszelkie dostępne środki zmierzające do 
rozwiązania konfliktu pomiędzy państwem macierzystym a społecznoś-
cią gotową do dokonania secesji. Podkreślano przy tym, że prawo między-
narodowe zezwala na secesję w ramach wykonywania prawa do samosta-
nowienia tylko w skrajnych sytuacjach, kiedy grupa ludzi poddawana jest 
dotkliwym formom represji zagrażającym istnieniu tej grupy122. 

Bliższy współczesności wydaje się kazus secesji Kosowa w 2008 r., 
która zyskała międzynarodowe uznanie, a w myśl rezolucji Rady Bezpie-
czeństwa ONZ nr 1244 z 1999 r. sytuacja tego obszaru stanowiła „zagroże-
nie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Rada Bezpieczeństwa 
wyłączyła wówczas na obszarze Kosowa władzę Serbii, ustanawiając 
międzynarodowy zarząd wojskowy i cywilny. Secesja Kosowa poprze-
dzona była długotrwałymi negocjacjami międzynarodowymi zakończo-
nymi niepowodzeniem123. Wydana przez Międzynarodowy Trybunał 

121 Address by President of the Russian Federation, March 18, 2004, http://eng.kremlin.
ru/news/6889 [dostęp: 15.03.2015 r.]; Speech by the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrow, 
and his answers to questions from deputies during the plenary session of the State Duma of the 
Russian Federation, Moscow, 20 March 2014, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/94D6676508B-
C6C4844257CA2005B0613 [ dostęp: 15.03.2015 r.].

122 A. Szpak, Sukcesja państwa w świetle prawa międzynarodowego na przykładzie Kosowa 
i Krymu, „Państwo i Prawo” 2014, z. 12, s. 46-47. 

123 Zob. oświadczenie Rosji złożone w postępowaniu przed MTS z 16.4.2009, http://
www.icj-cij.org/docket/files/141/15628.pdf, pkt 88, s. 31-32 [dostęp: 15.03.2015 r.]. W kwestii 
prawa do secesji wypowiadał się w ostatnich latach Sąd Najwyższy Kanady, rozważając 
czy prawo międzynarodowe daje Zgromadzeniu Narodowemu, legislaturze bądź rządowi 
Quebecu prawo do jednostronnego ogłoszenia secesji od Kanady. Stwierdził on, że prawo 
międzynarodowe nie przyznaje poszczególnym częściom państwa prawa do jednostron-
nej secesji, ale jednocześnie nie zawiera wyraźnego zakazu takiego działania. Doszedł do 
przekonania, że gdyby prawo do samostanowienia można było odnosić do całej ludnoś-
ci państwa, to pokrywałoby się ono z prawem do zachowania integralności terytorialnej, 
pozostając w ten sposób w sprzeczności z celem zasady samostanowienia. W konkluzji 
doszedł do przekonania, że jednostronna secesja będzie zgodna z prawem międzynaro-
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Sprawiedliwości w 2003 r. opinia doradcza odpowiadała na pytanie, czy 
Deklaracja Niepodległości Kosowa jest zgodna z prawem międzynarodo-
wym124. Trybunał stwierdził brak sprzeczności Deklaracji Niepodległości 
z prawem międzynarodowym, w tym z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeń-
stwa. Zauważył, że taka Deklaracja mogłaby stanowić naruszenie prawa 
międzynarodowego, gdyby była powiązana z nielegalnym użyciem siły 
bądź innymi rażącymi naruszeniami prawa międzynarodowego, w szcze-
gólności norm ius cogens. W literaturze podkreślano także, że proces do-
chodzenia Kosowa do niepodległości odbywał się pod kontrolą ONZ125. 
Przy okazji Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zwrócił uwagę 
na nielegalność niektórych jednostronnych deklaracji niepodległości126. 
Rosja odwołując się do kazusu Kosowa przechodzi do porządku dzienne-
go nad tym, że w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem 
Sprawiedliwości kwestionowała prawo Kosowa do secesji, a po dzień dzi-
siejszy nie uznała Kosowa za państwo. Warto przy tej okazji zauważyć, 
że w Kosowie ponad 90% ludności to Albańczycy, natomiast mniejszością 
narodową są Serbowie i tzw. Gorani (czyli Serbowie wyznający Islam), 
Bośniacy i Turcy.

Zauważyć należy, że secesja Krymu, a potem przyłączenie tego ob-
szaru do Rosji było skutkiem użycia siły przez Federację Rosyjską, przy 
wsparciu ogłoszonego referendum przez wojska rosyjskie. Niewątpliwie 
znacząca część ludności rosyjskiej Krymu – co potwierdzają przeprowa-
dzone przed referendum niezależne badania opinii publicznej – stała na 
stanowisku, że wygodniejsze dla nich będzie życie w ramach Federacji 

dowym, jeżeli zgodę na nią wyrazi istniejące państwo, przy czym zgoda taka nie jest 
wymagana w przypadku dekolonizacji, okupacji, obcego panowania i wyzysku. [1998] 2 
SCR 217 (Official Citation), [1998] 161 DLR (4th) 385 (Other Reference), [1998] 55 CRR (2d) 
1 (Other Reference), ILDC 184 (CA 1998) (OUP Reference), zob. http://opil.ouplaw.com/
view/10/1093/law:ildc/184ca98.case.1/law-ildc184ca98?rskey=3vj7g0&result=5&prd=ORIL 
[dostęp: 15.03.2015 r.].

124 Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo (Rambouillet Accord), Feb-
ruary 23, 1999: Letter dated 26 March 2007 from the Secretary – General addressed to the 
President of the Scurity Council – Addendum. Comprehensive Proposal for the Kosovo Status 
Settlement (S/2007/168/Add.1).

125 International Court of Justice, Accordance with International Law of the Unilateral Dec-
laration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010 (ICJ Reports 
2010).

126 E. Dynia, Uznanie Kosowa w świetle prawa międzynarodowego, [w:] E. Dynia (red.), 
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, Rzeszów 2009, s. 31; 
R. Kwiecień, Prawno-międzynarodowe konsekwencje jednostronnej niepodległości Kosowa, [w:] 
E. Dynia (red.), Prawo międzynarodowe…, s. 111 i n.; A. Szpak, Secesja państwa…, s. 49.
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Rosyjskiej. Nastroje te stymulowane były z jednej strony zmasowaną 
propagandą rosyjską, z drugiej zaś niezbyt fortunnym pomysłem władz 
ukraińskich w kwestii cofnięcia przywilejów językowych dla mniejszości 
rosyjskojęzycznej. W istocie rzeczy udział w wypadkach na Krymie rosyj-
skich oddziałów specjalnych bez dystynkcji oraz kontyngentu rosyjskiego 
stacjonującego w niektórych miastach krymskich stanowił pogwałcenie 
prawa międzynarodowego. Z punktu widzenia prawa międzynarodowe-
go była to bezprawna agresja i aneksja obszaru Krymu przez Federację 
Rosyjską. Warto przy tym zauważyć, że Prezydent Federacji Rosyjskiej 
wyraził pogląd, iż zmiana rządu na Ukrainie, odsunięcie od władzy W. Ja-
nukowycza miało charakter nielegalny. W następstwie powstało na ob-
szarze Ukrainy nowe państwo, z którym Rosja nie jest związana żadnymi 
umowami127. 

Okoliczności podnoszone przez Rosję, a mianowicie to, że jej działania 
na Krymie wywołane były koniecznością ochrony jej obywateli na Ukrai-
nie128 i wynikały z potrzeby samoobrony są gołosłowne i nie znajdują naj-
mniejszego uzasadnienia w wypadkach poprzedzających zajęcie Krymu 
przez Federację Rosyjską. Argumenty historyczne odnoszące się do rze-
komych związków Krymu z Rosją są nadal wątpliwe. Rosja wcieliła Krym 
do swojego Imperium w 1783 r., aczkolwiek wcześniej, bo co najmniej od 
1736 r., podejmowała próby podporządkowania sobie tego terytorium. 
Rzekoma odwieczna przynależność Krymu do Rosji jest mitem. Mitem 
jest także twierdzenie, że mieszkańcami tego obszaru byli od wieków 
Rosjanie (ewentualnie Rusowie). Jak wykazano wyżej, obszar Krymu był 
tyglem, w którym żyli przedstawiciele wielu narodów i religii, różniący 
się kulturowo i językowo. Przyznać należy, że był to także obszar pod-
dany dość długotrwałej i brutalnej w swoich skutkach akcji zmierzającej 
do wyrzucenia z jego granic większości rodzimych mieszkańców, w tym 

127 Dotyczyło to Republiki Północnego Cypru, Rodezji Południowej, Afryki Połud-
niowej w ramach Namibii, podkreślając, że przesłanką do uznania nielegalności secesji 
w odniesieniu do tych obszarów było przede wszystkim to, iż miały charakter jednos-
tronnych deklaracji, a także fakt, że łączyły się z nielegalnym użyciem siły bądź znajdowa-
ły swoje uzasadnienie w doktrynie apartheidu. Zob. J.R. Crawford, The creation of states in 
international law, Oxford 1979, s. 267 i n. 

128 Vladimir Putin answered journalists’ questions on the situation in Ukraine, http://eng.
kremlin.ru/news/6763 [dostęp: 15.03.2015 r.]. Na treść tej wypowiedzi zwrócił uwagę 
J. Kranz (Kilka uwag…, s. 32) podkreślając, że Rosja z powołaniem się na art. 61 i 62 Kon-
wencji o Prawie Traktatów wypowiedziała cztery umowy dotyczące Floty Czarnomor-
skiej, http://kremlin.ru/acts/20673 [dostęp: 15.03.2015 r.]. 
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w szczególności Tatarów. Oczywiście przypadek każdej granicy może być 
kontestowany zarówno poprzez odwołanie się do argumentów historycz-
nych, jak i narodowych129. 

Nie ulega wątpliwości, że podstawą uzyskania zwierzchnictwa teryto-
rialnego nad jakimś obszarem może być jedynie przeprowadzona zgodnie 
z prawem międzynarodowym zmiana podmiotu uprawnionego z tytułu 
zwierzchnictwa terytorialnego. Zmiana granic może nastąpić in iure cessio 
w formule wskazanej Aktem Końcowym KBWE.

Ocena prawno-międzynarodowa działań Rosji wydaje się być jedno-
znaczna. Swoimi działaniami władze Federacji Rosyjskiej naruszyły nor-
my prawa międzynarodowego, zobowiązania potwierdzone w umowach 
o charakterze uniwersalnym, wielostronnych umowach, w których jest 
jedną ze stron oraz uzgodnieniach międzynarodowych130. Z punktu wi-
dzenia politycznego okazuje się jednak, że Federacja Rosyjska używając 
argumentów gospodarczych, akcentując swoją determinację militarną, 
może lekceważyć – i w praktyce lekceważy – stanowisko społeczności 
międzynarodowej. Państwa Unii Europejskiej, ale przecież nie tylko one, 
podobnie jak rozliczne organizacje międzynarodowe, ograniczają się do 
werbalnego potępienia, a skuteczność sankcji gospodarczych wobec Rosji, 
zastosowanych przez państwa zachodnie, wydaje się co najmniej dysku-
syjna. W gruncie rzeczy syte społeczeństwa Zachodniej Europy wydają 
się być przekonane, że konflikt pomiędzy Ukrainą a Rosją ich nie dotyczy. 
Zmasowana propaganda rosyjska wyraźnie trafia do umysłów społeczno-
ści państw zachodnich, które, jak się wydaje, są zmęczone przedłużającą 
się konfrontacją między tymi państwami, nie zauważają aspiracji narodu 
ukraińskiego i gotowe są przyjąć, że Rosja ma rzeczywiste prawo decy-
dować o sytuacji politycznej w obszarze państw byłego ZSRR, w każdym 
razie tych, które nie są członkami NATO ani Unii Europejskiej, a weszły 
niegdyś w skład Wspólnoty Niepodległych Państw. Wydaje się, że atrak-
cyjność Rosji jako sprzedawcy ropy naftowej i gazu ziemnego, kupca no-
wych technologii, w tym także uzbrojenia, towarów przemysłowych, jest 
tak istotna, że państwa i społeczeństwa Europy Zachodniej gotowe są zło-
żyć na ich ołtarzu szczytne idee wyrażane w rozlicznych aktach prawa 
międzynarodowego. Postawa taka musi budzić obawy zarówno na Li-

129 Zob. J. Kranz, Kilka uwag…, s. 33. 
130 Zob. w tym przedmiocie J. Menkes, Ex iniurdia(?) ius non oritur (?)(Ex factis ius  

oritur), [w:] K. Karski (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, War-
szawa 2015, s. 12-37.
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twie, Łotwie i w Estonii – które wchodziły przecież niegdyś w skład ZSRR 
– jak i w Polsce i innych państwach Europy Środkowej, które należały nie-
gdyś do tzw. obozu radzieckiego. Normy ukraińskiego prawa prasowego 
wydają się całkowicie zgodne ze standardami prawa międzynarodowego 
publicznego (tzw. powszechnego, czyli uniwersalnego) oraz z rozwiąza-
niami przyjętymi w systemach prawnych Unii Europejskiej i Rady Eu-
ropy. Oczywiście wypadałoby podjąć szczegółowe badania, jak normy 
ukraińskiego prawa prasowego realizowane są w praktyce w odniesieniu 
do stosunków wewnętrznych. Tego rodzaju dociekania wykraczają jed-
nak poza ramy niniejszego opracowania. Skonstatować jednak należy, że 
demokratyczne w założeniu rozwiązania nie radzą sobie ze scentralizo-
wanym molochem propagandowym Federacji Rosyjskiej. Nie można się 
oprzeć wrażeniu, że głos Ukrainy jest niezwykle słabo słyszany w pań-
stwach Zachodniej Europy. 

Słowa kluczowe: Ukraina, prawo prasowe, transformacja ustrojowa, Krym, 
manipulacja, wolność prasy, Rosja, Konwencja wiedeńska, Euromajdan, sa-
mostanowienie, secesja, aneksja
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THE WAR IN UKRAINE AND PRESS FREEDOM. 
IS THE UKRAINIAN PRESS LAW COMPLIES INTERNATIONAL STANDARDS  

IN TERMS PROPAGANDA WAR WITH RUSSIA?

S u m m a r y

After regaining independence by Ukraine, the press has undergone a 
remarkable transformation adapting it to the standards of the Council of 
Europe and the European Union. This process has been successful because 
of the adoption of numerous legal acts, although it is unclear whether and 
to what extent these standards are applied in practice. The challenge for the 
Ukrainian free press have become political events related to the occupati-
on of Crimea by the Russian Federation and the armed conflict in Donbas. 
Ukrainian press can’t meet this challenge, just as the Ukrainian diplomacy. 
Both Ukrainian diplomacy and Ukrainian press are unable to fairly present 
the course of the conflict and counter the arguments of Russia that incorpo-
ration of the Crimea was an action governed by the rule of self-determinati-
on of peoples, and was prepared in accordance with the will of the inhabi-
tants of the peninsula and carried out the referendum. The text of the article 
presents arguments showing that the position of the Russian Federation is 
an unacceptable violation of the norms of international law. The text also 
indicates examples of manipulation of remittances online, with whom the 
Ukrainian press not coping.

Key words: Ukraine, media law, political transformation, Crimea, manipula-
tion, press freedom, Russia, the Vienna Convention, Euromaidan, self-deter-
mination, secession, annexation
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ВОЙНА В УКРАИНЕ И СВОБОДА ПРЕССЫ. 
ВЫПОЛНЯЕТ ЛИ УКРАИНСКИЙ ЗАКОН О ПРЕССЕ МЕЖДУНАРОДНЫE 

СТАНДАРТЫ В СИТУАЦИИ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ?

Р е з ю м е

Украинская пресса после восстановления независимости, перешла 
значительные изменения, адаптируя еe к стандартам Совета Европы и 
Европейского Союза. Этот процесс после принятия многих действий 
был завершен успешнo, хотя неясно до какой степени применяются 
эти нормы в практике. Вызовoм для украинской свободной прессы ста-
ли политические события, связанные с аннексией Крыма Российской 
Федерацией и войной в Донбассе. Cложна им ж этим справиться, так 
как и украинской дипломатии. Украинская пресса и дипломатия не мо-
гут целесообразно представить конфликт и противостоять аргументoм 
России, якобы захват Крыма был связан c самоопределениeм народов 
и был в соответствии с волей жителей полуострова, а также с референ-
думом. Текст статьи представляет аргументы, показывающие, что пози-
ция Российской Федерации является недопустимым нарушением норм 
международного права. В то же время показано примеры манипуляции 
интернет информацией, с которыми украинская пресса недостаточно 
справляется.  

Ключевые слова: Украина, закон о прессе, политическая трансформа-
ция, Крым, манипуляция, свобода прессы, Россия, Венская конвенция, 
евромайдан, самоопределение, отделение, аннексиия
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„Ludowe republiki Donbasu” –  
granice prawa do samostanowienia  

a fenomen quasi-państw

Problematyka znajdujących się na obszarze post-sowieckim tzw. 
państw nieuznawanych, przez ostatnie dwie dekady pozostawała poza 
głównym nurtem zainteresowania europejskiej i globalnej polityki mię-
dzynarodowej. Te niewielkie terytorialnie podmioty traktowane były 
często jak wewnętrzne lub w najlepszym razie regionalne problemy nie-
mające istotnego wpływu na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa 
zbiorowego. Przez lata egzotycznie brzmiące nazwy: Abchazja, Osetia 
Południowa, Górski Karabach, Naddniestrzańska Republika Mołdawska 
znane były tylko wąskiej grupie badaczy i analityków. Wydarzenia, któ-
re wstrząsnęły Ukrainą i całym Starym Kontynentem w 2014 r. związane 
z aneksją Krymu przez Federację Rosyjską oraz powstaniem „republik lu-
dowych” w Donbasie spowodowały, że złożone zagadnienia podmiotów 
określanych mianem quasi-państw zaczęły odgrywać pierwszoplanową 
rolę w myśleniu o geopolityce i przyszłości tej części świata. 

W niniejszym artykule omówiona zostanie problematyka secesji Do-
nieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej w imię pra-
wa do samostanowienia narodów w kontekście kryteriów państwowości 
przewidzianych prawem międzynarodowym oraz możliwości zaklasyfi-
kowania działań separatystów jako aktu agresji Federacji Rosyjskiej prze-
ciwko integralności terytorialnej Ukrainy.

* Mgr, Uniwersytet Łódzki; e-mail: t.grzywaczewski@longwalk.pl
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1. Quasi-państwa a kryteria państwowości  
  i uznanie międzynarodowe

Pojęcie „państwo nieuznawane” lub „quasi-państwo”1 należy do apa-
ratu pojęciowego nauk politycznych i w nauce prawa międzynarodowego 
może być odczytywane jako niewłaściwe. Na gruncie prawnomiędzyna-
rodowych rozważań nie występuje stan pośredni pomiędzy państwem 
a brakiem państwa. Nie można zatem mówić o „jakby państwie”. Tym 
niemniej dynamiczny rozwój sytuacji międzynarodowej wymusza wy-
pracowanie prawnej odpowiedzi na ten fenomen. Tymczasem status 
wspomnianych podmiotów wymyka się klasycznym ujęciom państwo-
wości mającym swe korzenie w fundamentalnej teorii państwowości sfor-
mułowanej w 1900 r. przez niemieckiego prawnika pozytywistę Georga 
Jellinka w dziele pt. Ogólna nauka o państwie. Filozof i jurysta stwierdził 
w nim, że dla istnienia państwa konieczne są trzy elementy: terytorium, 
populacja i władza publiczna (public authority)2. Na gruncie prawa mię- 
dzynarodowego teoria ta znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie 
w podstawowych kryteriach państwowości określonych w Konwencji 
z Montevideo o Prawach i Obowiązkach Państw z 1933 r. W art. 1 wskazu-
je się, że państwo jako podmiot prawa międzynarodowego musi posiadać 
następujące atrybuty: a) stałą ludność; b) określone terytorium; c) efek-
tywną władzę; d) zdolność do wchodzenia w relacje z innymi państwami3. 

Pierwsze trzy z tych kryteriów nie wzbudzają większych kontrower-
sji. W przypadku stałej ludności oraz określonego terytorium nie ma zna-
czenia liczebność tej populacji, jak również wielkość powierzchni danego 
podmiotu. Dla przykładu najmniejsze państwo świata4, czyli Watykan, 
liczy zaledwie 842 obywateli (przy zerowym przyroście naturalnym), 
a jego terytorium obejmuje tylko 0,44 km2. Z kolei przez „efektywną wła-

1 W naukach politycznych używa się wymiennie pojęć: quasi-państwo, parapaństwo, 
państwo nieuznawane, państwo samozwańcze, podmioty podobne do państw (ang. state-
like entities).  

2 A. Orakhelashvili, The dynamics of statehood in the practice of international and English 
courts, [w:] Ch. Chinkin, F. Baetens (red.), Sovereignty, statehood and state responsibility essays 
in honour of James Crawford, Cambridge 2015, s. 172.

3 Montevideo Convention on Rights and Duties of States Signed at Montevideo,  
26 December 1933 Entered into Force, 26 December 1934.

4 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vt.html [dostęp: 
26.01.2015 r.].
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dzę” rozumie się władzę sprawującą przynajmniej minimalną kontrolę 
nad ludnością i terytorium, a jednocześnie niezależną od jakiejkolwiek 
władzy zewnętrznej. Najwięcej wątpliwości wzbudza ostatni warunek, 
gdyż pojawia się pytanie, czy do jego spełnienia konieczne jest uzyskanie 
przez podmiot aspirujący do roli państwa szerokiego uznania międzyna-
rodowego. W nauce prawa międzynarodowego od lat toczy się debata na 
temat charakteru uznania. Zwolennicy teorii konstytutywnej twierdzą, że 
akt uznania jest niezbędny dla nabycia przez dany podmiot państwowo-
ści. Podstawowa słabość tej koncepcji zasadza się na pytaniu, jak wielu 
członków społeczności międzynarodowej musi uznać dany podmiot, aby 
stał się on państwem. Niektórzy autorzy mówią o „szerokim uznaniu” 
(ang. widespread recognition)5 jednak ciągle nie jest jasne, jak „szerokie” 
musiałoby być tego typu uznanie. Nie mamy tutaj przecież do czynienia 
z głosowaniem, w którym ma się opowiedzieć jakaś liczbowo określona 
większość. Przypadek Kosowa uznanego przez 108 członków ONZ, co 
daje 56% ogólnej liczby państw członkowskich pokazuje, że nawet uzna-
nie przez tak dużą liczbę państw nie kończy ostatecznie sporów co do 
statusu podmiotu wybijającego się na niepodległość. 

Z tego powodu koncepcja ta ma znacznie mniej zwolenników niż 
stojąca do niej w opozycji teoria deklaratywna określająca uznanie jako 
akt o charakterze politycznym potwierdzający jedynie już wcześniej za-
istniały stan rzeczy – nabycie przez dany podmiot atrybutów niezależ-
nego państwa6. Uznanie nie tworzy więc państwa, a jedynie potwierdza 
jego istnienie. Niektórzy badacze twierdzą wreszcie, że sama dyskusja nie 
prowadzi do konstruktywnych wniosków i w istocie niepotrzebnie tyl-
ko komplikuje obraz rzeczywistości. Takie stanowisko wydaje się jednak 
próbą ucieczki od niewygodnego problemu. Skoro bowiem istnieją pod-
mioty spełniające kryteria państwowości, a mimo to pozbawione uznania 
międzynarodowego, ergo mające ograniczoną zdolność do wchodzenia 
w relacje z innymi aktorami sceny międzynarodowej, to czy brak uznania 
wyłącza ich prawa i obowiązki jako państwa czy może jednak, jak wska-

5 M. Weller, Modesty can be a virtue: judicial economy in the ICJ Kosovo Opinion?, „Leiden 
Journal of International Law” 2010, vol. 24, s. 130.

6 W. Worster, Sovereignty: two competing theories of state recognition, 2010, http://www.
exploringgeopolitics.org/publication_worster_willliam_sovereignty_constitutive_decla-
tory_statehood_recognition_legal_view_international_law_court_justice_montevideo_
genocide_convention/ [dostęp: 26.01.2015 r.].
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zywałaby teoria deklaratywna, nakazuje traktować jako pełnoprawne 
podmioty międzynarodowego obrotu prawnego?7

O ile kryteria z Montevideo w przeważającej liczbie przypadków nie 
wzbudzają trudności w stosowaniu i pozwalają jasno zdefiniować okre-
ślony podmiot jako państwo, o tyle problem pojawia się w sytuacjach gra-
nicznych rodząc pytanie o faktyczną naturę państwowości oraz uznania 
międzynarodowego. Dla takich przypadków granicznych część doktryny 
postuluje wprowadzenie dodatkowych kryteriów państwowości. Doty-
czy to sytuacji domniemanego powstania państwa na drodze nielegal-
nego użycia siły, naruszenia prawa do samostanowienia albo w wyniku 
polityki noszącej znamiona rasistowskiej8. Za przykład może posłużyć ka-
zus Rodezji Południowej, która pomimo spełnienia wymogów państwo-
wej efektywności nie stała się państwem, ponieważ została powołana do 
życia przez rasistowski reżim białej mniejszości, a tym samym doszło do 
naruszenia prawa do samostanowienia w kontekście dekolonizacyjnym9.

Nie ulega wątpliwości, że po zakończeniu procesu dekolonizacji, każ-
de powstanie nowego państwa musi zostać skonfrontowane z zasadą 
integralności terytorialnej wyrażoną w Karcie Narodów Zjednoczonych 
i leżącą u podstaw współczesnego porządku prawnomiędzynarodowe-
go10. Dlatego w doktrynie pojawiają się głosy o tym, że istnienie państwa 
jest nie tylko kwestią spełnienia kryteriów państwowości, zaistnienia 
obiektywnych faktów opisywanych przez prawo, ale jest w istocie stanem 
prawnym osiągniętym w politycznym procesie wybijania się na niepod-
ległość usankcjonowanym uznaniem międzynarodowym. W takim ujęciu 
uznanie będzie nosiło znamiona konstytutywności, natomiast same kry-
teria z Montevideo będą miały bardziej charakter wytycznych dla polity-
ków (ang. policy guidelines) niż wiążących norm prawnych11.

Zagadnienia te mogą sprawiać wrażenie teoretycznych rozważań; na-
bierają jak najbardziej praktycznego wymiaru w odniesieniu do tzw. qua-
si-państw funkcjonujących na obszarze post-sowieckim, a zatem separa-

7 J. Crawford, The creation of states in international law, Oxford 2006, s. 27.
8 J. Vidmar, Territorial integrity and the law of statehood, „George Washington Interna-

tional Law Review” 2013, vol. 44, s. 108.
9 J. Crawford, The creation of states…, s. 130.
10 Art. 2 pkt 4 Karty Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90): „Wszy-

scy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od stosowania 
groźby lub użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości któregokolwiek 
państwa”.

11 J. Vidmar, Territorial integrity and…, s. 147-149.
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tystycznych nieuznawanych republik istniejących na terytoriach państw 
będących pełnoprawnymi członkami ONZ: Abchazji i Osetii Południowej 
w ramach Gruzji, Górskiego Karabachu w ramach Azerbejdżanu, Nad-
dniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej w ramach Mołdowy i wreszcie 
nowo powstałych podmiotów Donieckiej Republiki Ludowej i Ługań-
skiej Republiki Ludowej we wschodniej Ukrainie. Podmioty te posiadają 
bowiem określone terytorium (ściśle wyznaczone granice), ludność oraz 
przede wszystkim efektywną władzę – ustawodawczą, wykonawczą i są-
downiczą. Jednak pomimo dysponowania tymi faktycznymi atrybutami 
państwowości pozostają one „czarnymi dziurami” geopolityki z uwagi na 
brak szerokiego uznania ze strony społeczności międzynarodowej. Abcha-
zja i Osetia Południowa zostały uznane jedynie przez Rosję12, Nikaraguę, 
Wenezuelę i Nauru; Republika Górskiego Karabachu oraz Naddniestrze 
nie zostały natomiast uznane przez żadnego członka ONZ.

Pojawić się może zatem pytanie, czy nie należałoby potraktować ich 
jako terytoriów okupowanych przez siły separatystyczne. Zgodnie z art. 42  
Działu III Regulaminu haskiego z 1907 r.: „Terytorium uważa się za oku-
powane, jeżeli faktycznie znajduje się pod władzą armii nieprzyjacielskiej. 
Okupacja rozciąga się jedynie na te terytoria, gdzie ta władza jest usta-
nowiona i gdzie może być wykonywana”13. Zgodnie z interpretacją tego 
artykułu okupacja jest przejściowym wykonywaniem efektywnej władzy 
terytorialnej nad danym obszarem, która ma miejsce podczas trwania 
konfliktu zbrojnego. W związku z tym okupant nie ma prawa zmieniać 
statusu prawnego terytorium okupowanego i powinien się ograniczyć do 
administrowania tym obszarem14. Nie ulega zatem wątpliwości, że okupa-
cja jest stanem ze swej istoty tymczasowym. Jednak post-sowieckie pań-
stwa nieuznawane powstały na początku lat 90. XX w., a zatem istnieją 
już bez mała ćwierć wieku15. Tym niemniej należy zauważyć, że w Opinii 
Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych 
RP w sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej 

12 Warto zauważyć, że Rosja zdecydowała się uznać te dwa podmioty dopiero w efek-
cie wojny gruzińskiej w 2008 r.

13 Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej, będący załącznikiem do 
Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej, sporządzonej w Hadze dnia  
18 października 1907 r., Dz. U. z 1927 r. Nr 21, poz. 161.

14 R. Kwiecień, Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, nowe 
tendencje, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, vol. 60, s. 69.

15 Niniejszy artykuł napisany został w marcu 2015 r.
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w świetle prawa międzynarodowego wskazano, że tzw. parapaństwa są 
w świetle prawa międzynarodowego terytoriami okupowanymi16.

Biorąc pod uwagę rozbieżności pojawiające się przy określaniu kry-
teriów państwowości warto może zastanowić się nie tyle nad obecnym 
statusem tych podmiotów, ale nad sposobem ich powstania. Zgodnie 
bowiem z zasadą ex iniuria ius non oritur, z sytuacji nielegalnej nie po-
winien wypływać legalny stan prawny. W związku z tym dla statusu 
quasi-państw kluczowy staje się sposób ich powstania, który w każdym 
z przypadków jest identyczny: secesja w imię prawa do samostanowie-
nia narodów.

2. Secesja w imię prawa do samostanowienia narodów

Zasada samostanowienia narodów (ang. self-determination of people)17 
miała u swojego zarania charakter polityczny i status prawny nabyła do-
piero w Karcie Narodów Zjednoczonych, gdzie w art. 1 mówiącym o ce-
lach ONZ wskazano: „Rozwijać przyjazne stosunki między narodami, 
oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia 
narodów (…)”. Jednak w tym pierwotnym brzmieniu zasadę samostano-
wienia odnoszono do państw już istniejących, a nie do grup narodowych 
aspirujących do posiadania własnego państwa18. Sytuacja ta uległa zmia-
nie w związku z procesem dekolonizacji usankcjonowanym w Deklaracji 
Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyznania niepodległości krajom 

16 Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP 
w sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle prawa 
międzynarodowego z dnia 22 czerwca 2014 r., http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_za-
graniczna/prawo_miedzynarodowe/przylaczenie_krymu_do_federacji_rosyjskiej_w_swi-
etle_prawa_miedzynarodowego;jsessionid=D5A9E7B35E814120E10B6247E3421128.cm-
sap2p [dostęp: 2.02.2015 r.]. W Opinii jako przykłady takich terytoriów wskazano: Repub-
likę Cypru Północnego, Osetię Południową, Abchazję oraz Krym.

17 Na gruncie języka polskiego występują dwa różne tłumaczenia tej zasady: zasa-
da samostanowienia narodów oraz zasada samostanowienia ludów. Różnice te wynikają 
z odmiennego tłumaczenia angielskiego słowa the people. W artykule posłużono się ter-
minem „naród” zgodnie z oficjalnym przekładem przyjętym w Karcie Narodów Zjedno- 
czonych.

18 P. Daranowski, Uznanie niepodległości Kosowa – usankcjonowanie precedensu, [w:] 
T. Jasudowicz, M. Balcerzak (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, 
Toruń 2009, s. 615-631.
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i narodom kolonialnym, gdzie w pkt 2 stwierdzono, że: „Wszystkie naro-
dy mają prawo do samostanowienia; na mocy tego prawa określają we-
dług własnej woli swój status polityczny i swobodnie rozwijają swe życie 
gospodarcze, społeczne i kulturalne”19. Jednak nabywanie państwowości 
przez terytoria niesamodzielne oraz powiernicze nie naruszało zasady in-
tegralności terytorialnej, ponieważ po pierwsze emancypujące się obszary 
nie były częściami Metropolii, a po drugie przy ich tworzeniu zachowa-
na została zasada uti possidetis iuris. W myśl tej zasady nowo powstające 
państwa tworzyły się w granicach dawnych jednostek terytorialnych. Jak 
zauważa P. Daranowski: „Samostanowienie przypomnijmy, spełnia się 
bowiem w obrębie ukształtowanych już przestrzennie jednostek – prze-
strzeni państw rozrysowanych mapą polityczną po 1945 roku i przestrze-
ni państw nowych (po 1945) powstających w obrębie ukształtowanych 
wolą Metropolii (terytoria niesamodzielne) i władzy kolonialnej (terytoria 
mandatowe/powiernicze) przestrzeni. Proces dekolonizacji nie sygnalizo-
wał, aby możliwym było, by społeczności w obrębie dekolonizowanych 
jednostek mogły aspirować w imię samostanowienia do ustanowienia 
w ich obrębie (lub w innej konfiguracji przestrzennej) nowych (dalszych) 
państwowych podmiotów”20.

Z uwagi na wysoki stopień nieostrości pojęcia „samostanowienia” 
w kolejnych aktach prawnych podjęto próby skonkretyzowania tego ter-
minu. O zasadzie tej mówią m.in. Międzynarodowy Pakt Praw Obywa-
telskich i Politycznych z 1966 r.21, a także Akt Końcowy KBWE z Helsinek 
z 1975 r.22 Tym niemniej w obydwu dokumentach podkreśla się zasadę 

19 United Nations General Assembly Resolution 1514: Declaration on the granting 
of independence to colonial countries and peoples, adopted during fifteenth session on 
14 December 1960, U.N. Doc. A/RES/15/1514. Teksty wszystkich rezolucji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ dostępne na stronie: http://www.un.org/documents/resga.htm [dostęp: 
15.06.2015 r.]. 

20 P. Daranowski, Uznanie niepodległości Kosowa…, s. 615-631.
21 Już w art. 1 Paktu po preambule wskazano: „Wszystkie narody mają prawo do sa-

mostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swo-
bodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny”.

22 W części VIII Aktu wskazano: „VIII. Równouprawnienie i prawo narodów do sa-
mostanowienia. Państwa uczestniczące będą szanować równe prawa narodów i ich prawo 
do samostanowienia, działając zawsze zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów Zjed-
noczonych i odpowiednimi normami prawa międzynarodowego, włączając w to normy 
odnoszące się do integralności terytorialnej państw. Na mocy zasady równouprawnienia 
i samostanowienia narodów wszystkie narody mają zawsze prawo, w warunkach pełnej 
wolności, określać, kiedy i jak sobie życzą, swój wewnętrzny i zewnętrzny Status politycz- 
ny, bez ingerencji z zewnątrz, i dążyć, według swego uznania, do rozwoju politycznego, 
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integralności terytorialnej jako kluczowej reguły stabilizującej ład między-
narodowy. W związku z tym treść tego prawa pozostaje niejasna w kwe-
stii podmiotowej. Nie wiadomo bowiem komu i w jakich okolicznościach 
to uprawnienie może przysługiwać. Istotne znaczenie w tej materii ma 
Deklaracja Zasad Prawa Międzynarodowego Dotyczących Przyjaznych 
Stosunków i Współdziałania Państw Zgodnie z Kartą Narodów Zjedno-
czonych, gdzie przywołano zasadę samostanowienia i integralności tery-
torialnej, ale jednocześnie po raz pierwszy w sposób bezpośredni skon-
frontowano ze sobą te dwie reguły: „Nic w poprzednich paragrafach nie 
powinno być interpretowane jako upoważniające lub zachęcające do ja-
kiejkolwiek działalności, która by rozbijała lub naruszała, w całości lub 
w części, integralność terytorialną lub jedność polityczną suwerennych 
i niepodległych państw, postępujących zgodnie z zasadą równouprawnie-
nia i samostanowienia ludów, jak to zostało wyżej opisane, a zatem rzą-
dzony przez rząd reprezentujący cały lud należący do danego terytorium 
bez względu na rasę, wyznanie lub kolor skóry”23.

Jak zauważa J. Kranz: „W ostatnim fragmencie pojawia się przesłanka, 
która nie wyklucza legalności jednostronnej secesji”24. W toku rozwoju za-
sady samostanowienia wykształciło się bowiem przekonanie, że ma ona 
w istocie dwa niezależne aspekty: wewnętrzny (konstytucyjnoprawny) 
i zewnętrzny (międzynarodowoprawny). Aspekt wewnętrzny realizowa-
ny jest przez różne formy autonomii zapewniające ludom mieszkającym 
w danym państwie ochronę ich odrębności etnicznej, językowej, religijnej 
czy kulturowej. Aspekt zewnętrzny polega zaś na dopuszczeniu do se-
cesji i powołania przez określony naród własnego państwa25. Problem ze 
stosowaniem samostanowienia we współczesnym świecie polega bowiem 
na tym, że realizacja tego prawa zawsze narusza integralność terytorialną 
danego podmiotu. Od czasu zakończenia procesu dekolonizacji nie wy-
stępują już terrae nullius – ziemie niczyje. Cały świat podzielony został 

gospodarczego, społecznego i kulturalnego (…)”. Należy jednak zauważyć, że w części 
IV Aktu podkreśla się znaczenie zasady integralności terytorialnej: „IV. Integralność tery-
torialna państw. Państwa uczestniczące będą szanować integralność terytorialną każdego 
z Państw uczestniczących (…)”. 

23 United Nations General Assembly Resolution 2625: Declaration on Principles of 
International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in ac-
cordance with the Charter of United Nations, adopted during twenty-fifth session on  
24 October 1970, A/RES/25/2625, Annex [dalej: Deklaracja]. 

24 J. Kranz, Kilka uwag na tle aneksji Krymu przez Rosję, „Państwo i Prawo” 2014, z. 1, s. 25.
25 Tamże. 
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pomiędzy suwerenne państwa. Nowy podmiot państwowy powstający 
przy zachowaniu istnienia państwa macierzystego może zostać utworzo-
ny tylko w wyniku secesji26. Dlatego kluczowym pytaniem staje się, czy 
i kiedy secesja jest nie tylko skuteczna w sferze faktycznej, ale również 
legalna w świetle prawa.

Szczególne kontrowersje wzbudza w tym względzie jednostronna se-
cesja w imię samostanowienia (opisywana angielskim terminem remedial 
secession)27 wywodzona z przytoczonego powyżej zapisu Deklaracji Zasad 
Prawa Międzynarodowego wskazującego, że społeczność międzynaro-
dowa może dopuścić do naruszenia integralności terytorialnej państwa 
niereprezentującego ogółu swej ludności i marginalizującego jego część28.

Próbę uszczegółowienia tych kryteriów i rozwiązania tego problemu 
podjął Sąd Najwyższy Kanady w opinii doradczej dotyczącej legalności 
referendum niepodległościowego w prowincji Quebec29. W orzeczeniu 
Reference Re Secession of Quebec z 1998 r. skład orzekający odpowiedział 
m.in. na pytanie, czy zgodnie z prawem międzynarodowym zasada sa-
mostanowienia narodów uprawnia Zgromadzenie Narodowe lub władze 
Quebecu do ogłoszenia jednostronnej secesji prowincji od Kanady30. Osta-
tecznie skład sędziowski udzielił odpowiedzi negatywnej jednocześnie 
wskazując trzy kumulatywne przesłanki legalności secesji opierające się 
na dotychczasowej praktyce oraz poglądach doktryny: a) istnienie ludu/
narodu31 przypisanego do określonego terytorium; b) państwo macierzy-
ste dopuszcza się naruszeń praw człowieka względem przedstawicieli 

26 Warto zauważyć, że nowe państwa mogą powstać również w wyniku rozpadu (np. 
Czechy i Słowacja po rozpadzie Czechosłowacji) albo w wyniku zjednoczenia (np. Tan-
zania po zjednoczeniu Zanzibaru i Tanganiki). Jednak w tym przypadku przestaje istnieć 
państwo-poprzednik.

27 P. Daranowski, Precedens Kosowa a przyszłość Bośni i Hercegowiny, [w:] P. Chmielews-
ki, S.L. Szczesio (red.), Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – per-
spektywy, Łódź 2011, s. 413.

28 Tamże.
29 Quebec jest frankofońską prowincją Kanady o silnym poczuciu odrębności od po-

zostałych części państwa. Duży odsetek jej mieszkańców zna bardzo słabo, albo wcale, 
język angielski. W 1980 r. Partia Quebecka przeprowadziła pierwsze referendum na temat 
odłączenia prowincji Kanady i utworzenia własnego państwa. Drugie referendum odbyło 
się w 1995 r. i podobnie jak poprzednie zakończyło się przegraną zwolenników nieza-
leżności. W 2006 r. kanadyjska Izba Gmin specjalną uchwałą (Québécois nation motion) 
uznała Quebekejczyków za naród. 

30 Reference Re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, http://scc-csc.lexum.com/scc-
csc/scc-csc/en/item/1643/index.do [dostęp: 2.02.2015 r.].

31 W zależności od polskiego tłumaczenia angielskiego terminu: the people.
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narodu domagającego się secesji (ang. oppression); c) nie istnieje inna moż-
liwość w prawie krajowym i międzynarodowym prowadząca do zaprze-
stania naruszeń i ochrony ich podmiotowej tożsamości, a zatem unilate-
ralna secesja jest środkiem ostatecznym – the last resort, ultima ratio32.

Omawiając wymienione przesłanki sędziowie wskazali na trudności 
w zdefiniowaniu pojęcia „naród” zaznaczając jedynie, że przez naród nie 
można rozumieć po prostu ogółu obywateli danego państwa33. W pra-
wie międzynarodowym brak jest definicji legalnej pojęcia „naród”, choć 
UNESCO wskazało na kilka czynników charakteryzujących „naród”, 
takich jak: wspólna historia, wspólna tożsamość etniczna lub rasowa, 
homogeniczność kulturowa, wspólny język, pokrewność religijna lub 
ideologiczna czy wreszcie zbieżność terytorialna. Jednocześnie warto za-
uważyć, że zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Praw Człowieka ONZ pra-
wo do samostanowienia przysługuje „narodom”, ale nie „mniejszościom 
narodowym”34.

W odniesieniu do naruszeń praw człowieka podkreśla się, że mu-
szą mieć one poważny i trwały charakter. Bez wątpienia należą do nich 
zbrodnie przeciwko ludzkości, ale również inne formy ucisku o charak-
terze politycznym, takie jak na przykład odmawianie prawa do udziału 
w wyborach albo prawa do przedstawicielstwa politycznego. Pojawiają 
się również poglądy (np. w pracach A.E. Buchanan), że zaliczyć tutaj moż-
na również zagrożenie dla tożsamości kulturowej narodu albo nawet jego 
dyskryminację pod kątem ekonomicznym35. Wydaje się jednak, że taka 
wykładnia ma zbyt rozszerzający charakter.

Wreszcie warunek „środka ostatecznego” oznaczający, że prawo 
do samostanowienia nie może zostać zrealizowane w inny sposób, ergo 
w swym wewnętrznym aspekcie poprzez ustanowienie jakiejś formy au-
tonomii dla narodu aspirującego do posiadania własnego państwa.

Reasumując, jednostronna secesja jest potencjalnie dopuszczalna, je-
żeli państwo macierzyste dopuszcza się względem swoich obywateli sta-
nowiących odrębny naród poważnych naruszeń praw człowieka i jedyną 

32 J. Kranc, Kilka uwag…, s. 26.
33 Reference Re Secession….
34 R.M. Hanna, Right to self-determination in re secession of Quebec, „Maryland Journal of 

International Law” 2013, vol. 23, s. 234.
35 L.S. Eastwood  Jr., Secession: state practice and international law after the dissolution of 

the Soviet Union and Yugoslavia, „Duke Journal of Comparative & International Law” 1993, 
vol. 3, nr 2, s. 341-342.
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drogą do powstrzymania tych działań jest zrealizowanie prawa do samo-
stanowienia poprzez utworzenie nowego państwa. W doktrynie wska-
zuje się również, że czynnikami wpływającymi na legalność unilateral-
nej zmiany zastanego porządku terytorialnego są: naruszenia autonomii 
przez państwo macierzyste, nielegalne zajęcia terytorium, międzynaro-
dowa interwencja w celu określenia statusu spornego terytorium, zobo-
wiązanie się przez podmiot dokonujący secesji do przestrzegania praw 
mniejszości, uprzednie wsparcie ze strony innych państw36. Warunki te 
mają jednak charakter w dużej mierze polityczny, a nie ściśle prawny, co 
ma jednak swoje uzasadnienie biorąc pod uwagę, że akt secesji ma wy-
miar ściśle faktyczny, osadzony w rzeczywistości geopolitycznej. Secesja 
musi być udana, efektywna. Dopiero wtedy pojawia się kwestia uznania 
nowo utworzonego podmiotu. Powyższe przesłanki stanowią więc pew-
nego rodzaju wskazówki kształtujące opinię decydentów o jej legalności. 
Jeśli przeważy przekonanie o zgodności secesji z prawem międzynarodo-
wym, wtedy nowy kraj może liczyć na szerokie albo powszechne uznanie 
ze strony globalnej społeczności37.

Przeważa pogląd, że w prawie międzynarodowym nie istnieje ani bez-
względny zakaz secesji38, ani też jasno sformułowane prawo do secesji39. 
W tej materii szczególnie interesująca jest opinia doradcza Międzynaro-
dowego Trybunału Sprawiedliwości40  z 2010 r., w której odpowiedział 
on na pytanie: „Czy jednostronna deklaracja niepodległości Tymcza-
sowych Instytucji Samorządowych w Kosowie jest zgodna z prawem 
międzynarodowym?”41 Jak dotychczas zdaniem części wspólnoty mię-
dzynarodowej omawiana dopuszczalność naruszenia integralności teryto-
rialnej miała bowiem miejsce w odniesieniu do Serbii i Kosowa. Do 2015 r.  
Kosowo uznane zostało przez 108 z 193 państw członkowskich ONZ42.

36 G. Bolton, G. Visoka, Recognizing Kosovo’s independence: remedial secession or earned 
sovereignty?, „Occasional Paper South East European Studies at Oxford” 2010, nr 11/10, s. 6.

37 J. Kranz, Kilka uwag…, s. 27.
38 Za M. Wellerem (Modesty can be a virtue…?, s. 136-138) warto zauważyć, że zasada 

integralności terytorialnej nie jest normą o charakterze ius cogens. 
39 M. Weller, Modesty can be a virtue…?, s. 136-137.
40 Dalej: MTS.
41 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence 

in Respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion), General List No. 141, International 
Court of Justice (ICJ), 22 July 2010, http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&-
case=141&p3=4 [dostęp: 15.06.2015 r.]. 

42 Kosowo zostało również uznane przez niebędące członkami ONZ Republikę Tajwa-
nu oraz Zakon Maltański.
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MTS w sentencji nie odniósł się bezpośrednio do kwestii dopuszczal-
ności remedial secession, a jedynie ograniczył do stwierdzenia, że nie ist-
nieje jednoznaczny i generalny zakaz jednostronnego ogłoszenia niepod-
ległości. W związku z tym Deklaracja pozostaje w zgodności z prawem 
międzynarodowym, a w szczególności z lex specialis ukształtowanym re-
zolucją Rady Bezpieczeństwa NZ nr 1244/199943, gdyż rezolucja ta nie za-
wiera postanowień odnoszących się do finalnego statusu Kosowa lub też 
warunków jego osiągnięcia44. Skład orzekający podkreślił również zna-
czenie Deklaracji dla realizacji wartości oraz celów zapisanych w Karcie 
NZ oraz obecnego porządku międzynarodowego. O ile taki politycznie 
salomonowy wyrok MTS pomijający problem unilateralnej secesji może 
być uzasadniony z uwagi  na brak wystarczających dowodów w praktyce 
państw, opinio iuris oraz w innych istotnych źródłach prawa międzynaro-
dowego umożliwiających taką ocenę45, o tyle jego implikacje praktyczne 
mogą wzbudzać niepokój. Jak zauważa P. Daranowski: „Pozostawienie 
poza zakresem pytania kwestii przywoływania prawa do samostanowie-
nia jako uzasadnienia secesji, także w przedmiotowej sprawie, rozczaro-
wuje w kwestii pierwszej. Rozczarowuje bardzo głęboko, bowiem milcze-
nie w tej materii, a tym samym przesłanie opinii, relatywizuje wartość 
kardynalną dla międzynarodowego obrotu, jaką jest poszanowanie inte-
gralności terytorialnej państw istniejących”46.

Obawy te wydają się szczególnie uzasadnione w kontekście Donie-
ckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a wcześniej ogłoszenia niepodle-
głości przez Republikę Krym. W tym drugim przypadku Rada Najwyższa 
Autonomicznej Republiki Krym oraz Rada Miejska Sewastopola ogłasza-
jąc Deklarację Niepodległości bezpośrednio powołały się na omawianą 
opinię doradczą oraz pośrednio na deklarację niepodległości Kosowa47. 

43 Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 ustanawiała cywilną  Misję Tymczasowej 
Administracji ONZ w Kosowie (UNMIK) oraz misję wojskową NATO. UNMIK miał za 
zadanie m.in. pełnić podstawowe funkcje administracyjne, utrzymywać porządek i bez-
pieczeństwo, koordynować pomoc humanitarną, dążyć do ustanowienia w Kosowie stałej 
samorządności.

44 P. Daranowski, Precedens Kosowa a przyszłość Bośni…, s. 423-424.
45 B.M.J. Szewczyk, Lawfulness of Kosovo’s Declaration of Independence, „ASIL Insight” 

2010, vol. 14, issue 26, s. 4, http://www.asil.org/sites/default/files/insight100817pdf.pdf 
[dostęp: 04.02.2015 r.].

46 P. Daranowski, Precedens Kosowa a przyszłość Bośni…, s. 425.
47 Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and the city 

of Sevastopol, http://j-spacetime.com/content/PDF/Krim/declaration%20of%20indepen-
dence_march%2017_2014.pdf [dostęp: 5.02.2015 r.]. Oryginalna wersja rosyjskojęzy-
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Podobne stanowisko zajęły w tej materii władze Rosji uznając legalność 
Deklaracji Niepodległości i podejmując decyzję o przyłączeniu Krymu do 
Federacji Rosyjskiej48.

W świetle tych wydarzeń wydaje się, że zapis kosowskiej deklaracji49 
mówiącej o: „specjalnym przypadku wynikającym z niepokojowego roz-
padu Jugosławii nie stanowi precedensu dla innych sytuacji”50 jest jedynie 
zabiegiem lingwistycznym niewytrzymującym starcia z geopolityczną 
rzeczywistością. W istocie bowiem kosowski kazus stał się „wytrychem” 
umożliwiającym stosowanie konstrukcji secesji w imię samostanowienia 
dla realizacji celów politycznych. Pierwszymi przypadkami takiego in-
strumentalnego potraktowania tej opinii było uznanie w sierpniu  2008 r. 
przez Kreml parapaństw: Abchazji i Osetii Południowej51. Ostatnim aktem 
tego dramatu są zaś omawiane w tym artykule Doniecka i Ługańska Re-
publika Ludowa.

3. „Ludowe republiki Donbasu”

Ogłoszenie niepodległości przez Doniecką Republikę Ludową (DRL) 
oraz Ługańską Republikę Ludową (ŁRL) było następstwem odsunięcia 
od władzy – w wyniku masowych protestów na kijowskim Majdanie 
Niepodległości – prezydenta Wiktora Janukowycza. W dniu 7 kwietnia 
2014 r. grupa separatystów okupujących ratusz oraz budynek administra-
cji obwodowej w Doniecku ogłosiła deklarację niepodległości DRL. Hi-
storycznie DRL wywodzi się od istniejącej niespełna dwa miesiące Do-
niecko-Krzyworoskiej Republiki Radzieckiej, która w 1918 r. próbowała 
nieskutecznie oderwać się od Ukrainy, a ostatecznie została włączona do 
marionetkowej Ukraińskiej Ludowej Republiki Rad. Dnia 11 maja  2014 r.  
w DRL przeprowadzono referendum, w którym zadano pytanie: „Czy po-

czna opublikowana na stronie internetowej krymskiej Rady Najwyższej jest – na dzień 
05.02.2015 r. – niedostępna.

48 J. Kranz, Kilka uwag…, s. 29.
49 Kosovo Declaration of Independence.
50  Ang. „Special case arising from Yugoslavia’s non-consensual breakup and is not 

a precedent for any other situation”.
51 http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7582181.stm [dostęp: 5.02.2015 r.].
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pierasz deklarację niepodległości Donieckiej Republiki Ludowej?”52 Przy 
frekwencji wynoszącej 74,87%: 89,07% głosujących odpowiedziało twier-
dząco, 10,19% zagłosowało przeciw, a 0,74% głosów uznano za nieważne53. 
Jedynym podmiotem, który oficjalnie uznał DRL jest Osetia Południowa 
(sama będąca państwem nieuznawanym). W Konstytucji Donieckiej Re-
publiki Ludowej zapisano, że ustawę zasadniczą przyjęto w celu urzeczy-
wistnienia woli wielonarodowej ludności DRL wyrażonej w referendum 
z 11 maja 2014 r. i w zgodzie z powszechnie akceptowanymi zasadami 
suwerennej równości oraz samostanowienia narodów54.

Równolegle w Ługańsku 27 kwietnia 2014 r. ogłoszono  Akt o prokla-
macji samostanowienia państwowego i Deklarację suwerenności Ługań-
skiej Republiki Ludowej. ŁRL wywodzi swoje historyczne istnienie od 
powołanego w 1938 r. obwodu Woroszyłowgrad, jak w latach 1935-1958 
nazywał się Ługańsk55. W tym samym czasie co w Doniecku, w dniu 11 
maja 2014 r. przeprowadzono referendum, w którym zadano identyczne 
pytanie: „Czy popierasz deklarację niepodległości Ługańskiej Republi-
ki Ludowej?” Podawane publicznie informacje o frekwencji były bardzo 
rozbieżne i wahały się od 75% do 91%, przy czym ok. 96% głosujących 
opowiedziało się za niepodległością56. W Tymczasowej ustawie zasadni-
czej (Konstytucji) Ługańskiej Republiki Ludowej zapisano, że konstytucję 
przyjęto opierając się na zasadach suwerennej równości oraz samostano-
wienia narodów57. 

W dniu 24 maja 2014 r. w donieckim hotelu Szachtar Płaza przedsta-
wiciele DRL i ŁRL podpisali dokument o zjednoczeniu dwóch samozwań-

52 Ros. Поддерживаете ли Акт государственной самостоятельность Донецкой 
Народной Республики.

53 http://rt.com/news/158276-referendum-results-east-ukraine/ [dostęp: 2.05.2015 r.].
54 КОНСТИТУЦИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, http://dnrespub-

lika.info/о-республике/konstituciya-doneckoj-narodnoj-respubliki/ [dostęp: 5.02.2015 r.]. 
Wspomniany zapis w brzmieniu oryginalnym: „ и выражая волю многонационального 
народа Донецкой Народной Республики,выраженную в решении референдума от 11 
мая 2014 года, следуя общепризнанным принципам равноправия и самоопределе-
ния народов”.

55 http://lnr-portal.su/lnr/obshchie-svedeniya [dostęp: 2.05.2015 r.].
56 http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=503984 [dostęp: 2.05.2015 r.].
57 ВРЕМЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАКОН (КОНСТИТУЦИЯ) ЛУГАНСКОЙ НА-

РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, http://lnr-portal.su/zakonodatelstvo/zakony-postanovleniya-
i-programmy-narodnogo-soveta/89-konstitutsiya-luganskoj-narodnoj-respubliki [dostęp: 
5.02.2015 r.]. Wspomniany zapis w brzmieniu oryginalnym: „исходя из общепризнан-
ных принципов равноправия и самоопределения народов”.
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czych republik i utworzeniu konfederacji o nazwie Noworosja58. Jednak 
do dnia dzisiejszego ten efemeryczny twór pozostaje raczej spisaną na pa-
pierze wizją niż realnie funkcjonującym podmiotem.

Dnia 2 listopada 2014 r. w DRL i ŁRL odbyły się powszechne wybory 
przedstawicieli do parlamentów separatystycznych podmiotów połączo-
ne z wyborami głowy państwa, które w DRL wygrał Aleksandr Zahar-
czenko, a ŁRL – Igor Plotnicky59.  

W odpowiedzi na te działania władze w Kijowie 15 kwietnia 2014 r. 
rozpoczęły operację militarną zmierzającą do odzyskania kontroli nad 
zajmowanymi przez rebeliantów terenami, a 16 maja uznały całą DRL za 
organizację terrorystyczną60. Od tego czasu na terenach obwodu donie-
ckiego i ługańskiego (nazywanych Donbasem – skrót od Donieckie Zagłę-
bie Węglowe) toczy się wojna z prorosyjskimi separatystami wspieranymi 
przez Federację Rosyjską. W toku działań zbrojnych pomoc ta przechodzi-
ła ewolucję od dostarczania zaopatrzenia, poprzez szkolenie rebeliantów, 
aż do bezpośredniego zaangażowania sił zbrojnych Federacji na teryto-
rium Ukrainy. Na początku lutego 2015 r. generał Philip Breedlove, na-
czelny dowódca sił NATO w Europie, oficjalnie przyznał, że w Donbasie 
znajdują się setki rosyjskich żołnierzy dostarczających separatystom amu-
nicję oraz uzbrojenie, w tym systemy przeciwlotnicze61.

Od kwietnia 2014 r. do lutego 2015 r. władze obydwu republik pro-
wadząc regularną wojnę z armią ukraińską stworzyły jednocześnie zręby 
państwowości powołując podstawowe organy administracji publicznej 
i uchwalając własne akty prawne. W ŁRL weszły na przykład w życie 
ustawy o: obywatelstwie, o systemie podatkowym ŁRL, o policji czy też 
prawo prasowe62.

DRL i ŁRL noszą znamiona tworów o charakterze zbliżonym do 
państw w klasycznym ujęciu tego terminu. Dysponują określonym tery-

58 Decyzja Rady 2014/499/WPZiB z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/
WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi;  
Dz. Urz. UE L 221 z 25.7.2014, s. 20.

59 http://rt.com/news/201711-donetsk-lugansk-republics-elections/ [dostęp: 2.05.2015 r.].
60 http://www.kyivpost.com/content/ukraine/ukraines-prosecutor-general-classi-

fies-self-declared-donetsk-and-luhansk-republics-as-terrorist-organizations-348212.html 
[dostęp: 5.02.2015 r.].

61 http://www.npr.org/blogs/parallels/2015/02/05/383988646/nato-commander-condi-
tions-in-eastern-ukraine-have-to-change [dostęp: 5.02.2015 r.].

62 http://lnr-portal.su/zakonodatelstvo/zakony-postanovleniya-i-programmy-narod-
nogo-soveta [dostęp: 5.02.2015 r.].
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torium, ludnością oraz efektywną władzą sprawującą pomimo działań 
zbrojnych kontrolę nad częścią obszaru, do którego zgłasza roszczenia. 
„Ludowe republiki” w swej istocie przypominają inne post-sowieckie 
parapaństwa w momencie ich powstawania na początku lat 90. XX w. 
W momencie zamrożenia konfliktu prawdopodobnie mają one potencjał, 
aby przekształcić się w separatystyczne republiki. Obecnie prowadzona 
z uporem ofensywa ukraińskiej armii skutecznie powstrzymuje te próby. 
Czas pokaże, jaki w przyszłości będzie ich status. Jednak optyka prawno-
międzynarodowa nasuwa pytanie, czy secesja tych podmiotów mogłaby 
spełniać warunki remedial secession określone w przytaczanym orzeczeniu 
Reference Re Secession of Quebec.

W odniesieniu do istnienia narodu można odwołać się do danych udo-
stępnionych oficjalnie przez secesjonistyczne prowincje. Bez względu na 
ich rzetelność przedstawiają one oficjalne stanowisko władz względem 
składu etnicznego własnych „obywateli”. I tak w ŁRL mieszka 1 472 376 
Ukraińców, 991 825 Rosjan, 20 327 Białorusinów oraz kilkadziesiąt tysię-
cy przedstawicieli innych narodowości63. Można przyjąć, że w odniesie-
niu do DRL sytuacja kształtuje się podobnie, jeżeli chodzi o procentowy 
udział głównych grup narodowościowych w ogóle mieszkańców. „Naród 
Noworosji” w rzeczywistości nie istnieje zatem ani jako wspólnota etnicz-
na, ani polityczna.

W kontekście naruszeń praw człowieka stwierdzono, że obydwie stro-
ny dopuszczały się takich praktyk, jednak w przeważającej większości 
przypadków odpowiedzialność za nie ponoszą separatyści. Oficjalnie po-
twierdził to na konferencji prasowej w grudniu 2014 r. Ivan Simonović, 
zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. praw człowieka64. Ponadto se-
paratyści są oskarżani o rażące i regularne łamanie konwencji genewskich 
m.in. w zakresie traktowania jeńców wojennych.  

Biorąc pod uwagę wymóg środka ostatecznego (last resort) to do marca 
2015 r. podjęto dwie próby zakończenia konfliktu i uregulowania statusu 
spornych prowincji. Pierwszą z nich był Protokół Miński podpisany przez 
przedstawicieli Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, DRL oraz LRŁ 5 września 
2014 r. w wyniku rozmów prowadzonych w formacie trilateralnej grupy 
kontaktowej (Ukraina, Rosja, OBWE). Dokument przewidywał zawiesze-
nie broni, decentralizację władzy na Ukrainie, nadanie odrębnego statusu 

63 http://lnr-portal.su/lnr/obshchie-svedeniya [dostęp: 5.02.2015 r.].
64 http://en.interfax.com.ua/news/general/239935.html [dostęp: 5.02.2015 r.].
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obwodu donieckiego i ługańskiego, przeprowadzenie przedterminowych 
wyborów lokalnych oraz wyprowadzenie nielegalnych formacji i sprzę-
tu wojskowego z terytorium Ukrainy65. W celu realizacji porozumienia 
z Mińska Rada Najwyższa Ukrainy66 uchwaliła 16 września 2014 r. ustawę 
o szczególnym trybie funkcjonowania samorządu terytorialnego w części 
obwodów donieckiego i ługańskiego, objętych operacją antyterrorystycz-
ną obowiązującą trzy lata od dnia wejścia w życie. Przewidywała ona m.in.  
przeprowadzenie na tych terenach przedterminowych wyborów samo-
rządowych, gwarancje swobodnego używania języka rosyjskiego w życiu 
publicznym i prywatnym oraz wspieranie jego nauczania, zwiększenie 
wpływu władz samorządowych na nominacje sędziów i prokuratorów. 
Nowe prawo wprowadzało również amnestię dla separatystów, którzy 
oddadzą broń, uwolnią zakładników oraz opuszczą okupowane budynki 
administracji publicznej67. W dodatkowym akcie prawnym doprecyzowa-
no, że amnestia nie obejmuje sprawców ciężkich przestępstw określonych 
w ukraińskim kodeksie karnym, których zakres odpowiada zbrodniom 
prawa międzynarodowego, w tym również sprawcom zestrzelenia samo-
lotu MH 17 Malaysia Airlines68. Ustawa nie nadawała jednak obszarom 
pod kontrolą rebeliantów statusu autonomicznego i nie wprowadzała na 
Ukrainie ustroju federalnego69. Ostatecznie jednak w wyniku niewywią-
zywania się przez separatystów z postanowień Protokołu Mińskiego pre-
zydent Ukrainy Petro Poroszenko w listopadzie 2014 r. na wniosek Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony podpisał dekret o uchyleniu spe-
cjalnego statusu Donbasu.

65 Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы отно-
сительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Пре-
зидента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина, http://
www.osce.org/ru/home/123258?download=true [dostęp: 5.02.2015 r.].

66 Rada Najwyższa to jednoizbowy ukraiński parlament.
67 ЗАКОН УКРАЇНИ Про особливий порядок місцевого самоврядування в окре-

мих районах Донецької та Луганської областей („Відомості Верховної Ради” (ВВР), 
2014, № 45, ст. 2043), http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1680-VII [dostęp: 6.02.2015 r.].

68 Закон України „Про недопущення переслідування та покарання осіб – учас-
ників подій на території Донецької та Луганської областей” ухвалений Верховною 
Радою України 16 вересня 2014 року на основі проекту № 5082, http://zib.com.ua/ua/
print/101032-zakon_ukraini_pro_nedopuschennya_peresliduvannya_ta_pokarann.html 
[dostęp: 6.02.2015 r.].

69 T. Iwański, Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła specustawę dla Donbasu, http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-17/rada-najwyzsza-ukrainy-uchwalila-specust-
awe-dla-donbasu [dostęp: 6.02.2015 r.].
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Kolejną próbę zakończenia działań zbrojnych podjęto na począt-
ku lutego 2015 r. Jej efektem były dwa dokumenty podpisane również 
w Mińsku 12 lutego 2015 r. Pierwszym z nich jest porozumienie parafo-
wane przez tzw. grupę kontaktową, czyli przedstawicieli Ukrainy, Rosji, 
separatystów oraz OBWE, a dotyczące podjęcia środków zmierzających 
do realizacji porozumień mińskich z września 2014 r. Natomiast drugi to 
jedynie deklaracja o charakterze politycznym podpisana przez przywód-
ców Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji wyrażająca poparcie mocarstw dla 
rozejmu w oparciu o suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. 
Warto zauważyć, że zarówno w samych dokumentach, jak i w procesie 
negocjacyjnym kwestia aneksji Krymu nie została w ogóle poruszona. 

Najważniejszym punktem porozumienia jest natychmiastowe i pełne 
przerwanie działań zbrojnych i jego twarde przestrzeganie poczynając 
od 15 lutego od godz. 00:0070. W porównaniu z porozumieniem Mińsk-1 
dokument przewiduje m.in. wycofanie ciężkiego uzbrojenia przez obie 
strony w równych odległościach w celu utworzenia strefy bezpieczeń-
stwa, wyznaczenie linii rozgraniczenia, odzyskanie przez Ukrainę pełnej 
kontroli nad granicą z Federacją Rosyjską, przeprowadzenie na Ukrainie 
reformy konstytucyjnej zakończonej wejściem w życie do końca 2015 r. 
nowej ustawy zasadniczej, przyjęcie trwałych regulacji prawnych o spe-
cjalnym statusie części obwodów donieckiego i ługańskiego, uwolnienie 
i wymiana wszystkich jeńców i osób bezprawnie przetrzymywanych na 
zasadzie „wszyscy za wszystkich”, uchwalenie ustawy o amnestii i pra-
wie łaski, zakazującej ścigania i karania osób związanych z wydarzenia-
mi, które miały miejsce w poszczególnych regionach obwodu donieckiego 
i obwodu ługańskiego71.

Do połowy marca realizacja postanowień tego porozumienia rodzi po-
ważne wątpliwości. W dniu 25 lutego 2015 r. przewodniczący Rady Eu-
ropejskiej, Donald Tusk, powołując się na dane OBWE poinformował, że 
zawieszenie broni zostało naruszone ponad 800 razy72. Jednocześnie pre-
zydent Ukrainy, Petro Poroszenko, oświadczył, że od 15 lutego do począt-

70 S. Kardaś, W. Konończuk, Mińsk 2 – kruchy rozejm zamiast trwałego pokoju, http://
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-12/minsk-2-kruchy-rozejm-zamiast-tr-
walego-pokoju [dostęp: 11.03.2015 r.].

71 Tamże.
72 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tusk-rozejm-z-minska-naruszony-

ponad-800-razy,518794.html [dostęp: 11.03.2015 r.].
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ku marca w wyniku działań zbrojnych zginęło 64 ukraińskich żołnierzy73. 
Natomiast dowódca sił NATO w Europie, gen. Philipe Breedlove, stwier-
dził, że nie można potwierdzić wycofywania ciężkiego sprzętu przez se-
paratystów, ponieważ obserwatorzy OBWE nie są wszędzie wpuszczani74. 
W kontekście tych informacji trudno ocenić, czy porozumienie Mińsk-2 
będzie miało szansę na pełną i trwałą realizację.

Próba zastosowania określonych w opinii doradczej kanadyjskie-
go Sądu Najwyższego wymogów remedial secession do DRL i ŁRL może 
w świetle powyższych faktów wydawać się kuriozalna. Sytuacja tych se-
paratystycznych tworów nawet w minimalnym stopniu nie zbliża się bo-
wiem do kryteriów: narodu, poważnych naruszeń praw człowieka oraz 
„środka ostatecznego”. Tym niemniej pozostaje faktem, że podmioty te 
odwołują się w swoich konstytucjach do prawa do samostanowienia na-
rodów, a politycy i dyplomaci rosyjscy wspierają ich niepodległościowe 
aspiracje. W tym kontekście szczególnie zaskakująco zabrzmiała deklara-
cja ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergieja Ławrowa, 
z dnia 28 października 2014 r., który stwierdził, że: „Wybory, który odbędą 
się 2 listopada w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej mają ogrom-
ne znaczenie z punktu widzenia legitymizacji władzy. Naszym zdaniem 
jest to jeden z najważniejszych punktów porozumienia z Mińska. Mam 
nadzieję, że wybory odbędą się zgodnie z planem. Jesteśmy również pew-
ni, że uznamy ich wyniki. Wierzymy, że ludność będzie mogła wyrazić 
swoją wolę swobodnie i bez zewnętrznej ingerencji”75. Jeżeli zatem Kreml 
zamierzał dokonać aktu uznania wyborów ergo uznania nowego rządu, to 
zgodnie z zasadą rozumowania ad maiori a minus – jeżeli można więcej to 
tym bardziej można mniej – musiałby również pośrednio uznawać samo 
państwo, którego rząd chce uznać. Nie można bowiem uznać rządu nie 
uznając państwa, który tenże rząd ma reprezentować.

Z wagi tego stwierdzenia błyskawicznie zdali sobie sprawę moskiew-
scy politycy, którzy musieli zauważyć, że Siergiej Ławrow popełnił dy-
plomatyczną niezręczność szczodrze szafując terminem „uznawać”. 
Prawdopodobnie dlatego już po wyborach w zbuntowanych prowincjach 
7 listopada 2014 r. doradca prezydenta Rosji, Jurij Uszakow, oznajmił: „To, 

73 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/petro-poroszenko-powstrzymano-ofensywne-dzi-
alania-przeciwnika/sg4jw [dostęp: 11.03.2015 r.].

74 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1395098,Wycofuja-bron-na-Ukrainie-Sepa-
ratysci-nadal-strzelaja [dostęp: 11.03.2015 r.].

75 http://itar-tass.com/en/russia/756808 [dostęp: 6.02.2015 r.].
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że szanujemy, nie oznacza, że uznajemy. Są to różne słowa. Słowo szanu-
jemy wybrano umyślnie”76.

W tym kontekście warto zastanowić się, dlaczego nawet rosyjscy po-
litycy wzbraniają się przed mającym znaczenie prawne używaniem okre-
ślenia „uznawać”. Przecież, jak wynika z wcześniej przytoczonych argu-
mentów, w prawie międzynarodowym nie istnieje bezwzględny zakaz 
unilateralnej secesji, ale również nie występują jasne przesłanki jej legal-
ności. Czy powoływanie się w przypadku Donbasu, a wcześniej Krymu 
nie jest pułapką myślową  osadzającą wydarzenia na Ukrainie w niepra-
widłowym dla tej sytuacji kontekście samostanowienia?77 Być może w tym 
miejscu warto uczynić krok wstecz i zastanowić się nad faktycznym prze-
biegiem narodzin DRL i ŁRL oraz zaangażowaniem Federacji Rosyjskiej 
w ten proces.

4. Akt agresji w prawie międzynarodowym

W art. 4 ust. 4 Karty NZ wyraźnie wskazano na obowiązek członków 
wspólnoty międzynarodowej powstrzymania się od stosowania siły lub 
groźby jej użycia przeciwko integralności terytorialnej lub niepodległości 
któregokolwiek państwa78. Najważniejszym sposobem nielegalnego uży-
cia siły jest agresja, która została zdefiniowana w rezolucji Zgromadzenia 
Ogólnego nr 3314 z 1974 r. jako: „użycie siły zbrojnej przez państwo prze-
ciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niepodległości poli-
tycznej innego państwa, albo w inny sposób niezgodny z Kartą Narodów 
Zjednoczonych”79. Wprawdzie rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
nie mają mocy wiążącej, ale obecnie powszechnie uważa się zapisy rezo-
lucji nr 3314 za odzwierciedlające wiążące prawo zwyczajowe80. Agresja 
znalazła się również w katalogu zbrodni objętych jurysdykcją Międzyna-
rodowego Trybunału Karnego w Hadze. Jednak w powołującym MTK Sta-
tucie Rzymskim z 1998 r. wskazano, że jurysdykcja ta będzie wykonywana 

76 http://itar-tass.com/en/russia/758569 [dostęp: 6.02.2015 r.].
77 J. Kranz, Kilka uwag..., s. 29. 
78 Zob. przyp. 10.
79 United Nations General Assembly Resolution 3314: Definition of Aggression adop- 

ted during twenty-ninth session on 14 December 1974, U.N. Doc. A/RES/29/3314, Annex. 
80 Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP….
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dopiero po oddzielnym przyjęciu warunków jej wykonywania, a przede 
wszystkim po przyjęciu wiążącej definicji zbrodni agresji81. W celu realiza-
cji tego zapisu powołano Specjalną Grupę Roboczą ds. Zbrodni Agresji82, 
która w 2009 r. na spotkaniu w Princeton przygotowała projekt tej definicji 
zaakceptowany następnie na konferencji rewizyjnej w Kampali w 2010 r.83 
Rezolucja nr 6 przewiduje wprowadzenie do Statutu Rzymskiego nowe-
go art. 8 bis określającego w ust. 1, że zbrodnią agresji jest planowanie, 
przygotowywanie, inicjowanie i dokonywanie aktu agresji, który przez 
swój charakter, wagę i skalę stanowi oczywiste naruszenie Karty NZ. Przy 
czym akt ten musi być wykonywany przez osobę zajmującą stanowisko 
pozwalające na efektywne kontrolowanie lub kierowanie politycznymi 
lub wojskowymi działaniami państwa-agresora. Natomiast w ust. 2 wska-
zano, że akt agresji oznacza użycie przez państwo sił zbrojnych przeciwko 
suwerenności, terytorialnej integralności lub politycznej niepodległości in-
nego państwa lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów 
Zjednoczonych. W dalszej części sprecyzowano listę czynów, które zgod-
nie z rezolucją nr 3314 zawsze uważane będą za akt agresji bez względu na 
formalny akt wypowiedzenia wojny84. Wydaje się przy tym, że zbrodnia 
agresji może również zostać popełniona przez aktora niepaństwowego, na 
przykład ugrupowanie toczące wojnę narodowowyzwoleńczą albo zorga-
nizowany ruch powstańczy85. Wprawdzie zgodnie z zapisami procedu-
ralnymi wykonywanie jurysdykcji przez MTK będzie możliwe dopiero 
po upływie roku od ratyfikacji tej poprawki przez 30 stron Statutu i jeżeli 
strony większością 2/3 głosów podejmą w tym zakresie odrębną decyzję 
po dniu 1 stycznia 2017 r.86 to jednak omówione zapisy jasno wskazują 
na utrwalanie się koncepcji agresji we współczesnym prawie międzyna-
rodowym. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku wejścia 
w życie tych poprawek będzie ona stanowiła podstawę odpowiedzialno-

81 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie 
dnia 17 lipca 1998 r.,  Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708.

82 Polska była reprezentowana w tej grupie przez prof. W. Czaplińskiego.
83 R. Kownacki, Wprowadzenie definicji zbrodni agresji do statutu Międzynarodowego Try-

bunału Karnego, „Biuletyn Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” 2010, nr 92, s. 1.
84 Resolution RC/Res.6 of the Review Conference of the Rome Statute, Reference: 

C.N.651.2010.TREATIES-8 (Depositary Notification), https://treaties.un.org/doc/Publica-
tion/CN/2010/CN.651.2010-Eng.pdf [dostęp: 15.06.2015 r.]. 

85 W. Czapliński, Zbrodnia agresji jako przestępstwo przeciwko prawu międzynarodowemu, 
„Archiwum Kryminologii” 2007-2008, t. 29-30, s. 822.

86 http://www.iccnow.org/?mod=aggression [dostęp: 15.06.2015 r.]
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ści karnej konkretnych osób odpowiedzialnych za dokonanie tego aktu 
przez państwo-agresora. Warto również nadmienić, że na gruncie prawa 
polskiego dopełniono procedury ratyfikacyjnej rezolucji nr 6, ponieważ  
9 kwietnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji poprawek 
do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego87.

  W art. 3 pkt (g) rezolucji nr 3314 oraz art. 8 bis ust. 2 pkt (g) rezolu-
cji nr 6 wyszczególniono, że jednym z przejawów agresji jest: „Wysyłanie 
przez dane państwo lub w jego imieniu uzbrojonych band, grup, sił niere-
gularnych lub najemnych, które dopuszczają się aktów siły zbrojnej prze-
ciwko innemu państwu o takim ciężarze, że są równoznaczne z aktami 
wyżej wymienionymi lub z jego istotnym w nie zaangażowaniem”. Sze-
roko relacjonowane w mediach zaangażowanie we wschodniej Ukrainie 
tzw. „zielonych ludzików” wskazuje, że Rosja od początku konfliktu do-
puszczała się agresji w formie tzw. agresji pośredniej. W dniu 27 stycznia 
2015 r. Rada Unii Europejskiej oświadczyła: „Dostrzegamy dowody stałe-
go i rosnącego wsparcia, udzielanego separatystom przez Rosję, co pod-
kreśla odpowiedzialność Rosji. Apelujemy do Rosji, by potępiła działania 
separatystów i wdrażała porozumienia (o zawieszeniu broni) z Mińska”88. 

Ponadto nie ulega wątpliwości, że Rosja systematycznie dostarcza se-
paratystom różnego rodzaju uzbrojenie. Już w listopadzie 2014 r. analitycy 
ośrodka Armament Research Services (ARES) wskazywali na wykorzysta-
nie przez buntowników czołgów T-72B3 znajdujących się na wyposażeniu 
armii rosyjskiej dopiero od dwóch lat i nigdy nieeksportowanych do kra-
jów trzecich, a także wieloprowadnicowych systemów rakietowych Tor-
nado89. W toku dalszych działań zbrojnych pojawiły się również doniesie-
nia o wykorzystaniu innego zaawansowanego uzbrojenia. Geoffrey Pyatt, 
ambasador USA na Ukrainie, informował o rozmieszczeniu w okolicach 
Debalcewa zaawansowanego samobieżnego przeciwlotniczego zestawu 
artyleryjsko-rakietowego Pancyr S-190. Wykorzystanie tak skomplikowa-

87 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.,  
przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10  
i 11 czerwca 2010 r.; Dz. U. z 2014 r., poz. 500. 

88 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1362579,UE-za-zaostrzeniem-sankcji-wo-
bec-Rosji-za-atak-na-Mariupol [dostęp: 6.02.2015 r.].

89 J. Ferguson, N.R. Jenzen-Jones, Raising red flags: an examination of arms & munitions in 
the ongoing conflict in Ukraine, Australia 2014, s. 67, 74.

90 https://twitter.com/GeoffPyatt/status/568345987695153152/photo/1.
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nych technologicznie systemów oznacza, że ktoś musiał wyszkolić ich ob-
sługę lub wysłać osoby dysponujące takimi umiejętnościami. 

Wraz z eskalacją działań zbrojnych coraz bardziej uzasadnione wyda-
je się twierdzenie, że Kreml dopuścił się również agresji w swej podsta-
wowej formie, czyli: „inwazji lub ataku sił zbrojnych państwa na teryto-
rium innego państwa lub okupacja wojskowa, nawet czasowa, wynikająca 
z takiej inwazji lub ataku, albo aneksja przy użyciu siły zbrojnej tery-
torium innego państwa bądź jego części”91. Pod koniec stycznia 2015 r.  
sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, stwierdził: „Nie ma legionu 
NATO na Ukrainie. Obce siły na Ukrainie to Rosjanie i one są problemem”92. 
W dniu 4 marca 2015 r. Victoria Nuland, asystent sekretarza stanu USA 
ds. Europy, występując przed komisją spraw zagranicznych Izby Repre-
zentantów oświadczyła: „Na Ukrainie są tysiące rosyjskich żołnierzy, a od 
grudnia Rosja przekazała separatystom liczne czołgi, pojazdy opancerzo-
ne i ciężką artylerię”93. Zaś kilka dni później Nuland stwierdziła, że: „Ro-
syjskie czołgi oraz inne pojazdy wojskowe znów przekroczyły w ostatnich 
dniach granicę z Ukrainą, łamiąc tym samym porozumienie z Mińska”94. 
Według opublikowanego w marcu 2015 r. raportu brytyjskiego instytu-
tu badawczego Royal United Services Institute for Security and Defence 
Studies w ostatnim tygodniu lutego 2015 r. we wschodniej Ukrainie znaj-
dowało się około 9000 rosyjskich żołnierzy, których rola polega nie tylko 
na dowodzeniu oraz obsłudze zaawansowanego technicznie uzbrojenia, 
ale również na bezpośrednim udziale w działaniach zbrojnych, a ich ce-
lem jest zabezpieczenie istnienia kontrolowanych przez Rosję „republik 
ludowych”95.

Jeżeli chodzi o stanowisko państw w przedmiocie domniemanej ro-
syjskiej agresji, to polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 29 sierpnia 
2014 r. oficjalnie uznało działania rosyjskich sił zbrojnych w okolicach 
Nowoazowska za agresję: „W ostatnim okresie obserwujemy ofensywne 

91 United Nations General Assembly Resolution 3314..., art. 3 pkt A.
92 http://www.defence24.pl/news_na-ukrainie-nie-ma-legionow-nato-sa-za-to-rosy-

jskie-wojska, [dostęp: 6.02.2015 r.].
93 http://www.rmf24.pl/raport-ukraina/fakty/news-na-ukrainie-sa-tysiace-rosyjs-

kich-zolnierzy,nId,1683669 [dostęp: 5.03.2015 r.].
94 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Victoria-Nuland-rosyjskie-czol-

gi-znow-przekroczyly-granice-z-Ukraina,wid,17334493,wiadomosc.html?ticaid=1147d1 
[dostęp: 11.03.2015 r.].

95 I. Sutyagin, Russian forces in Ukraine Briefing Paper Royal United Services Institute 
March 2013,  London 2015, s. 9.
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działania rosyjskich sił zbrojnych w południowych regionach obwodu do-
nieckiego, w szczególności w okolicach miasta Nowoazowsk. Traktujemy 
te posunięcia Rosji wobec Ukrainy jako działania wypełniające określo-
ne w dokumentach ONZ – rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych 3314 – znamiona agresji”96. W podobnym tonie wypowie-
dzieli się przedstawiciele Litwy, Łotwy oraz Estonii. Natomiast 27 stycz-
nia 2015 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę, w której określi-
ła Rosję jako agresora. Ukraińscy posłowie zaapelowali jednocześnie do 
wspólnoty międzynarodowej o nasilenie nacisków na władze w Moskwie 
poprzez wprowadzenie nowych sankcji, które zmuszą je do powstrzyma-
nia agresji, wypełnienia mińskich porozumień pokojowych i opuszczenia 
okupowanego od wczesnej wiosny ubiegłego roku Krymu97.

W świetle powyższych ustaleń wydaje się oczywiste, że w swoich de-
klaracjach o braku zaangażowania Rosji w konflikcie na Donbasie krem-
lowscy decydenci różnego szczebla w sposób rażący mijają się z praw-
dą. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że Rosja dopuściła się pośredniej 
i bezpośredniej agresji przeciwko suwerenności oraz integralności teryto-
rialnej Ukrainy, co rodzi pytanie o obowiązki członków wspólnoty mię-
dzynarodowej wobec tej sytuacji.

5. Obowiązki członków wspólnoty międzynarodowej  
  wobec agresji

Jak wynika z przytoczonego powyżej stanu faktycznego, do powsta-
nia Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej doszło nie w wyniku ak-
ceptowanej w świetle prawa międzynarodowego secesji w imię samosta-
nowienia narodów (remedial secession), ale w wyniku bezprawnego użycia 
siły w formie pośredniej i bezpośredniej agresji.

Należy nadmienić, że zakaz użycia siły lub groźby jej użycia przeciw-
ko całości terytorialnej lub niepodległości któregokolwiek państwa jest 
normą o charakterze ius cogens, a zatem nie może być w żaden sposób 

96 Oświadczenie MSZ o eskalacji sytuacji na Ukrainie wschodniej, http://www.msz.
gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/oswiadczenie_msz_o_eskalacji_sytuacji_na_ukrainie_
wschodniej [dostęp: 6.02.2015 r.].

97 http://www.kyivpost.com/multimedia/photo/verkhovna-rada-of-has-ap-
proved-a-government-bill-about-terrorist-organizations-378619.html [dostęp: 6.02.2015 r.].
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wyłączona i rodzi zobowiązania zarówno pozytywne, jak i negatywne 
skuteczne erga omnes98.

Najważniejszym obowiązkiem negatywnym jest zakaz uznawania 
sytuacji nielegalnych wynikający z wiążącego prawa zwyczajowego, co 
potwierdzają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawach Rodezji 
Południowej, Republiki Serbskiej oraz Cypru Północnego99. Ponadto Zgro-
madzenie Ogólne ONZ jeszcze przed wydarzeniami w Donbasie wezwało 
w rezolucji 68/262 do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy 
i nieuznawania bezprawnej aneksji Krymu100. Zakaz ten znalazł swo-
je potwierdzenie w Artykułach o odpowiedzialności międzynarodowej 
państw za akty międzynarodowo bezprawne z 2001 r.101 Zgodnie z treś-
cią art. 41, na całej społeczności międzynarodowej, a zatem na wszyst-
kich państwach, w tym również państwie, które dopuściło się naruszenia, 
ciąży obowiązek nieuznawania sytuacji będących następstwem poważne-
go naruszenia norm peremptoryjnych. Przy czym obejmuje on również 
nie tylko formalny akt uznania, ale również wszystkie działania, które 
mogłyby w sposób dorozumiany wskazywać na takie uznanie102. Jedno-
cześnie Artykuły nakładają na państwa pozytywny obowiązek podjęcia 
wszelkich prawnie dopuszczalnych działań zmierzających do usunięcia 
bezprawnych skutków naruszenia normy ius cogens103. Dokument nie pre-
cyzuje o jakie środki chodzi z uwagi na bardzo szeroki wachlarz stanów 
faktycznych, jakich może dotyczyć omawiane naruszenie. 

98 J.A. Frowein, Ius cogens, [w:] R. Wolfrum (red.), Max Planck Encyclopedia of public 
international law, Oxford 2009,  s. 2-3.

99 Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP….
100 United Nations General Assembly Resolution 68/262: Territorial integrity of 

Ukraine, adopted during sixty-eight session on 27 March 2014, U.N. Doc. A/RES/68/262.
101 International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for In-

ternationally Wrongful Acts, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10) Art. 41 ust. 
2: „No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within 
the meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that situation”, 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf [dostęp: 
15.06.2015 r.].

102 Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for international-
ly wrongful acts adopted by the International Law Commission at its fifty-third session 
(2001), [w:] Report of the International Law Commission on the work of its Fifty-third 
session, Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth session, Supplement No. 10 
(A/56/10), chp.IV.E.2), s. 287-289.

103 Art. 41 ust. 1: „States shall cooperate to bring to an end through lawful means any 
serious breach within the meaning of article 40”.
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W kontekście DRL i ŁRL szczególnie interesujący jest kazus Cypru 
Północnego. Dnia 15 lipca 1974 r. prezydent Cypru, arcybiskup Makarios 
III, został obalony przez nacjonalistycznych Greków Cypryjskich z para-
militarnej organizacji EOKA-2 oraz Gwardię Narodową, a nowym prezy-
dentem został Nikon Sampson o skrajnie anty-tureckich poglądach. W ty-
dzień po zamachu stanu Turcja powołując się na tzw. traktat gwarancyjny 
dokonała inwazji na północny Cypr. Interwencja zbrojna została potępio-
na przez Zgromadzenie Ogólne, które wezwało do wycofania wszystkich 
obcych wojsk z terytorium Cypru. W dniu 13 lutego 1975 r. tymczasowa 
turecka administracja ogłosiła powstanie Federalnego Państwa Tureckiego 
Cypru, a 15 listopada 1983 r. ogłoszono powstanie niepodległej Tureckiej 
Republiki Cypru Północnego. Działania te spotkały się z powszechnym 
potępieniem ze strony wspólnoty międzynarodowej104. Rada Bezpieczeń-
stwa w rezolucji 541 z 18 listopada 1983 r. wezwała wszystkie państwa 
do poszanowania suwerenności, niepodległości oraz integralności teryto-
rialnej Republiki Cypru oraz do nieuznawania jakiegokolwiek innego niż 
Republika Cypru państwa cypryjskiego105. Warto podkreślić, że tak mocna 
reakcja społeczności międzynarodowej miała miejsce pomimo że turecka 
interwencja i późniejsze powstanie Republiki Cypru Północnego były wy-
nikiem krwawego zamachu stanu, w którym obalono legalne cypryjskie 
władze. Społeczność międzynarodowa podporządkowała się stanowisku 
Narodów Zjednoczonych i jak dotychczas tylko Turcja uznała Cypr Pół-
nocny za niezależne państwo. Cypr Północny pozostaje zatem państwem 
nieuznawanym, powstałym nie w wyniku realizacji prawa do samosta-
nowienia w aspekcie zewnętrznym, ale w wyniku naruszenia normy bez-
względnie obowiązującej: zakazu agresji. 

Szerokie zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w konflikt w Donbasie 
wskazuje, że w przypadku „ludowych republik Donbasu” mamy do czy-
nienia z sytuacją analogiczną, choć jak dotychczas nie zostało to jeszcze 
wyrażone wprost w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego lub Rady Bez-
pieczeństwa ONZ.

104 J. Crawford, The creation of states…, s. 144.
105 UN Security Council, Resolution 541 (1983) Adopted by the Security Council at 

its 2500th meeting, on 18 November 1983, S/RES/541 (1983). Teksty wszystkich rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ dostępne na stronie: http://www.un.org/en/sc/documents/re-
solutions/ [dostęp: 15.06.2015 r.]. 
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Uwagi końcowe

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego państwa nieuznawane 
stanowią terytoria okupowane pod kontrolą tzw. reżimów de facto106. Pa-
rapaństwa stanowią swojego rodzaju etap pośredni pomiędzy państwami 
a terytoriami przejściowo okupowanymi. Jednak dla oceny możliwości 
pełnego uregulowania ich statusu prawnomiędzynarodowego istotne 
znaczenie ma nie tyle praktyczne wypełnianie przez taki podmiot funkcji 
państwowych, ale sposób ich powstania. Jednostronna secesja w imię pra-
wa do samostanowienia bez zgody państwa macierzystego jest bowiem 
dopuszczalna tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach, takich jak 
Kosowo. Choć nawet tutaj pojawiają się istotne wątpliwości natury praw-
nej i zarówno doktryna, jak i społeczność międzynarodowa jest podzielo-
na co do legalności deklaracji niepodległości ogłoszonej przez Prisztinę.

Przypadek Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej jest o tyle 
szczególny, że początkowo miał on charakter konfliktu z separatystami 
domagającymi się secesji, ale bardzo szybko zamienił się w maskowaną 
agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Republiki te stanowią zatem tylko 
zasłonę dymną; konstrukcję geopolityczną mającą ukryć prawdziwą na-
turę wydarzeń, jakie od połowy 2014 r. toczą się w Donbasie. Takie instru-
mentalne potraktowanie prawa do samostanowienia godzi w podstawy 
międzynarodowego systemu bezpieczeństwa zbiorowego. Brak zdecy-
dowanej reakcji społeczności międzynarodowej może zachęcić Kreml do 
powtórzenia scenariusza secesjonistycznego w innych częściach Ukrainy 
(np. w Charkowie lub Odessie), a nawet w innych państwach, takich jak 
Litwa lub Estonia, które posiadają dużą mniejszość rosyjską. 

Obecne wydarzenia bardzo często przywoływane są przez krytyków 
prawa międzynarodowego jako przykład jego daleko posuniętej niesku-
teczności. Tymczasem analiza sytuacji prowadzi do wprost przeciwnych 
wniosków. Dotychczasowy dorobek prawny społeczności międzynarodo-
wej umożliwia precyzyjne sklasyfikowanie powstania „ludowych repub-
lik Donbasu” nie jako legalnej secesji, ale jako całkowicie bezprawnego 
użycia siły zbrojnej przez Federację Rosyjską przeciwko suwerenności 
i integralności terytorialnej Ukrainy. Dokładnie tak, jak miało to miejsce 
w przypadku Turcji i Cypru.

106 J.A. Frowein, De facto regime, [w:] R. Wolfrum (red.), Max Planck Encyclopedia..., s. 3.
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Brak reakcji społeczności międzynarodowej podyktowany jest nie tyle 
niedostatkiem instrumentów prawnych, ile brakiem politycznej woli ich 
zastosowania. Jasne nazwanie obecnego stanu rzeczy „agresją” leży w in-
teresie całej wspólnoty międzynarodowej. W przeciwnym razie praw-
nomiędzynarodowy dorobek służący interesom całej ludzkości zostanie 
zamieniony na bezwzględne prawo silniejszego, gdzie jedno państwo 
z uwagi na swoją pozycję mocarstwa nuklearnego może bezkarnie nisz-
czyć słabszego sąsiada. Historia pokazuje, że przyzwolenie na taki stan 
rzeczy nieuchronnie prowadzi do globalnej katastrofy. Oby tym razem 
było inaczej. 

Słowa kluczowe: quasi-państwa, secesja w imię samostanowienia (remedial se-
cession), prawo do samostanowienia narodów, Doniecka Republika Ludowa, 
Ługańska Republika Ludowa, agresja w prawie międzynarodowym
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„PEOPLE’S REPUBLIC OF DONBAS” –  
THE LIMITS OF SELF-DETERMINATION PRINCIPLE  

AND THE QUASI-STATES PHENOMENON

S u m m a r y

In April 2014 the group of separatists in Eastern Ukraine claiming the right 
of nations to self-determination proclaimed the independence of two quasi-
states: Donetsk People’s Republic and Luhansk People’s Republic. The aim of 
this article is to examine the legal facets of unilateral secession of this state-like 
entities. Paper deals with the problems of statehood criteria, the conflict bet-
ween self-determination and territorial integrity principles within remedial 
secession context and finally with the legal qualification of Russian support 
for separatists movement. The thorough analysis of facts reveals that right 
to secede in the name of self-determination is currently used by the Kremlin 
policymakers to hide the real nature of ongoing war in Easter Ukraine – ag-
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gression of Russian Federation against sovereignty and territorial integrity of 
Ukrainian state. 

Key words: quasi-states, remedial secession, self-determination of nations, 
Donetsk People’s Republic, Luhansk People’s Republic, aggression in inter-
national law

„НАРОДНЫЕ РЕСПУБЛИКИ ДОНБАССА” –  
ГРАНИЦЫ ПРАВА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

И ЯВЛЕНИЕ QUASI-ГОСУДАРСТВ

Р е з ю м е

В апреле 2014 г. группа сепаратистов на востоке Украины, опираясь 
на право на самоопределение народов объявила декларацию о незави-
симости так называемых quasi -государств: Донецкой и Луганской На-
родной Республики. Статья направлена   на анализ юридических аспек-
тов одностороннего отделения. В рамках исследования рассматриваются 
следующие вопросы – вопрос о критериях государственности, конфликт 
между правом на самоопределение народов и принципoм территори-
альной целостности в контексте отделения во имя самоопределения 
(remedial secession) и, наконец, правовой квалификации поддержки сепа-
ратистам со стороны Российской Федерации. Детальный анализ фактов 
показывает, что право на отделение в настоящее время используется Рос-
сийской Федерацией, чтобы скрыть истинную продолжающейся войны 
на в Восточной Украине – агрессии Российской Федерации против не-
зависимости и территориальной целостности украинского государства. 

Ключевые слова: quasi –государствa, отделения во имя самоопределе-
ния (remedial secession), право на самоопределение народов, Донецка На-
родная Республика, Луганская Народная Республика, агрессия в между-
народном праве
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Gdzie i jak mogą się skarżyć uczestnicy konfliktu  
na Ukrainie?

Wprowadzenie

Rosyjskie działania podjęte na Ukrainie dają się zakwalifikować jako 
naruszenie wielu norm prawa międzynarodowego. Ale pewne zarzuty, 
związane zwłaszcza z prowadzeniem operacji antyterrorystycznej we 
wschodniej części kraju, można także postawić Kijowowi. Niniejszy ar-
tykuł jest próbą określenia, czy istnieją międzynarodowe procedury, 
z których mogliby skorzystać uczestnicy konfliktu na Ukrainie. Temat zo-
stał zakreślony w sposób „procesowy”. Oczywiście w jego tle znajdują się 
określone normy materialnoprawne. Chodziło jednak przede wszystkim 
o nadanie szkicowi charakteru praktycznego. Wśród cech wyróżniają-
cych prawo międzynarodowe wskazuje się bowiem m.in. brak sądowego 
mechanizmu egzekwowania naruszanych norm prawnych1. Jeśli krajo-
wa norma prawa nie jest realizowana, uprawniony podmiot (beneficjent 
prawa) ma możliwość odwołania się do sądu. W pewnych sytuacjach  
(np. naruszeń większości reguł prawa karnego) mechanizm egzekucyjny 
jest nawet „z urzędu” uruchamiany przez państwo.

Prawo międzynarodowe jest inne. Tu nawet reguły prawa materialne-
go nie są ujęte w postaci przepisów prawa pisanego. Chociaż we współ-

* Dr hab., prof. nadzw. w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Sędzia ad hoc w Europej-
skim Trybunale Praw Człowieka; e-mail: ireneusz.kaminski@uj.edu.pl

1 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia syste-
mowe, Warszawa 1999, s. 2.
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czesnym świecie zwiększyła się rola traktatów międzynarodowych, w tym 
umów uniwersalnych tworzonych w ramach Organizacji Narodów Zjed-
noczonych (ONZ), w wielu dziedzinach głównym źródłem prawa nadal 
pozostaje zwyczaj międzynarodowy. Ale nawet jeśli w pewnym obszarze 
prawnym rozwinęło się prawo traktatowe, obowiązywanie jego postano-
wień w odniesieniu do poszczególnych państw jest uzależnione od zwią-
zania się danym traktatem. Obok „niepewności materialno-prawnej” ist-
nieje też – wskazany już powyżej – problem procesowy. Chociaż jednym 
z organów ONZ jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), 
a stronami jego Statutu są z mocy prawa wszystkie państwa członkowskie 
ONZ2, możliwość orzekania przez ten sąd w sprawach danego państwa 
została uzależniona od uznania jego jurysdykcji przez państwo. To uzna-
nie może być generalne (dotyczy sporów z zakresu prawa międzynarodo-
wego), ale liczba państw, które zdecydowały się na taki krok, jest ograni-
czona3. Wśród państw, które nie akceptują przymusowej jurysdykcji MTS, 
są również czterej stali członkowie Rady Bezpieczeństwa – Chiny, Francja, 
Rosja i Stany Zjednoczone; tylko Wielka Brytania niedawno zaakcepto-
wała przymusową kompetencję orzeczniczą MTS4. Oczywiście państwo 
może też uznać jurysdykcję MTS w danej sprawie (w drodze tzw. kom-
promisu), ale zazwyczaj nie będzie skłonne tego zrobić, gdy jest prawdo-
podobne, że to ono naruszyło normę prawa międzynarodowego w spra-
wie, która miałaby zostać poddana rozstrzygnięciu MTS5.

Poza wskazanymi powyżej mechanizmami prawnymi (uznanie przy-
musowej jurysdykcji i kompromis) MTS może dwojako w specyficzny 
sposób uzyskać uprawnienie do wydania orzeczeń. Po pierwsze, może 
to wynikać z postanowień konkretnego traktatu, który przewiduje kom-
petencję MTS (czasami obligatoryjnie, czasami fakultatywnie – dopiero 
po złożeniu akceptującej deklaracji przez państwo). Po drugie, MTS jest 

2 Art. 93 ust. 1 Karty Narodów Zjednoczonych, polski tekst: Dz. U. z 1947 r. Nr 23, 
poz. 90 z późn. zm. 

3 Do deklaracji państw uznających jurysdykcję powszechną MTS odnosi się art. 36 
ust. 2 Statutu MTS. W praktyce deklaracje były bardzo zróżnicowane, zawierając sze-
reg ograniczeń i wyłączeń. Deklaracje o uznaniu przymusowej jurysdykcji MTS złożyły  
72 państwa. Tekst Statutu w trzech językach urzędowych ONZ (angielskim, francuskim 
i rosyjskim) oraz polski przekład zostały opublikowane w Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.

4 Wielka Brytania uczyniła to 31 grudnia 2014 r. Deklaracje uznające przymusową 
jurysdykcję MTS złożyły w przeszłości Francja i Stany Zjednoczone, ale wycofały je odpo-
wiednio w 1974 i 1985 r.

5 Możliwość przekazania MTS sporu przez jego strony przewiduje art. 36 ust. 1 Statutu 
MTS. W dotychczasowej historii sądu w taki sposób trafiło do niego 16 spraw.
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uprawniony do wydania – na wniosek pewnych organów ONZ oraz or-
ganizacji wyspecjalizowanych – opinii doradczych6. 

Obok MTS istnieją też powszechne (nieregionalne) sądy międzynaro-
dowe o specjalistycznej kompetencji, np. Międzynarodowy Trybunał Kar-
ny (MTK). Ich jurysdykcja wobec danego państwa jest ponownie następ-
stwem związania się pewnym traktatem międzynarodowym. Inne traktaty 
powstałe w ramach ONZ przewidują możliwość wniesienia sprawy do or-
ganu niesądowego; tak jest m.in. w przypadku Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych. Są wreszcie traktaty regionalne, które 
mogą tworzyć sądowe lub pozasądowe procedury skargowe. 

Obok mechanizmów sądowych i pozasądowych należy pamiętać 
o klasycznych instrumentach politycznych. W tekście zwrócono uwagę 
na kilka możliwości wynikających z członkostwa Rosji i Ukrainy w orga-
nizacjach międzynarodowych, chociaż te mechanizmy są uzależnione od 
czynnika politycznego, mogą działać „sankcyjnie”.

1. Agresja jako pojęcie prawne

Działania podjęte przez Rosję na Krymie oraz późniejszy jej aktyw-
ny udział w wydarzeniach we wschodniej Ukrainie mogą być kwalifiko-
wane jako agresja. Dzisiejsze prawne rozumienie tego pojęcia ma źródła 
w pakcie Brianda-Kellogga z 1928 r., powojennych kartach Międzynaro-
dowych Trybunałów Wojskowych (popularnie zwanych norymberskim 
i tokijskim) oraz Karcie Narodów Zjednoczonych. Pakt Brianda-Kellogga 
(jego pełna nazwa to Układ generalny o wyrzeczeniu się wojny jako in-
strumentu polityki narodowej), podpisany w Paryżu 27 sierpnia 1928 r.7, 

6 Podstawą jest art. 96 Statutu MTS. O wydanie opinii doradczej w każdej kwestii 
prawnej mogą wystąpić Rada Bezpieczeństwa i Zgromadzenie Ogólne. Uprawnienie takie 
mogą uzyskać również inne organy ONZ oraz organizacje wyspecjalizowane, jeśli uzyska-
ły upoważnienie Zgromadzenia Ogólnego (opinia doradcza może dotyczyć jedynie kwe-
stii prawnych związanych z zakresem działalności takich organów lub organizacji). Do tej 
pory MTS wydał 22 opinie doradcze.

7 „League of Nations, Treaty Series” 1929, vol. XCIV, s. 57 (nr 2137); polski tekst:  
Dz. U. z 1929 r. Nr 63, poz. 489. Nazwa traktatu w języku angielskim: General Treaty for 
Renunciation of War as an Instrument of National Policy, w języku francuskim: Pacte gé-
néral de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale. Popularnie 
umowa była zwana „traktatem przeciwwojennym”.
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zawierał deklarację, że państwa-strony potępiają uciekanie się do wojny 
w celu załatwiania sporów międzynarodowych i wyrzekają się wojny jako 
narzędzia polityki narodowej (art. I). Wszystkie spory, bez względu na 
ich naturę lub pochodzenie, miały być rozwiązywane za pomocą środków 
pokojowych (art. II).

W art. VI pkt (a) Karty trybunału norymberskiego8 określono, że przy-
wódcy Trzeciej Rzeszy podlegają odpowiedzialności karnej za zbrodnie 
przeciwko pokojowi (to pojęcie szersze niż zbrodnia agresji), rozumiane 
jako planowanie, przygotowywanie, rozpoczynanie i prowadzenie wojny 
napastniczej lub będącej pogwałceniem traktatów, porozumień lub gwa-
rancji międzynarodowych9. Karta Narodów Zjednoczonych zobowiązuje 
natomiast państwa członkowskie do tego, by powstrzymały się od stoso-
wania groźby i użycia siły przeciwko nietykalności terytorialnej i niepod-
ległości innego kraju (art. 2 ust. 4)10. Użycie siły jest dopuszczalne tylko 
w samoobronie lub jako część mechanizmu zbiorowego bezpieczeństwa.

Zbrodnie prawa międzynarodowego, wśród nich agresji, prowadzą 
do międzynarodowej odpowiedzialności zarówno państw, jak i osób11. 
Dla odpowiedzialności prawnej jednostki podstawowe znaczenie ma dziś 
Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, który został przyjęty 17 

8 Tekst Karty został opublikowany w Dz. U. z 1947 r. Nr 63, poz. 367.
9 Po procesach przed trybunałami w Norymberdze i Tokio Zgromadzenie Ogólne 

ONZ potwierdziło zasady zawarte w Karcie Międzynarodowego Trybunału Wojskowe-
go w Norymberdze oraz w wyroku tego Trybunału w rezolucji 95(I) przyjętej 11 grudnia 
1946 r., „Yearbook of the United Nations” 1946-47, s. 254. Zob. także S. Glaser, La Charte du 
Tribunal de Nuremberg et les nouveaux principes du droit international, „Revue Pénale Suisse” 
1948, vol. 63, s. 13-38.

10 Polski tekst: Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 z późn. zm.
11 Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze stwierdził w swoim głów-

nym wyroku (proces Goeringa i innych), że zasada, iż „prawo międzynarodowe nakłada 
obowiązki i rodzi odpowiedzialność tak osób, jak i państw, została już dawno uznana”. 
Następnie kontynuował: „zbrodnie prawa międzynarodowego są popełniane przez lu-
dzi, a nie przez abstrakcyjne podmioty, i tylko poprzez karanie osób popełniających takie 
zbrodnie można wprowadzać w życie prawo międzynarodowe” (Trial of the Major War 
Criminals before the International Military Tribunal, Nürnberg 1947, vol. I, s. 223). Zob. także  
np. High Command Trial (Case of Wilhelm von Leeb and Thirteen Others), „Law Reports of 
Trials of War Criminals” vol. XII, s. 60-61. Zasada odpowiedzialności karnej jednostki za 
zbrodnie wojenne była regułą prawa zwyczajowego, potwierdzoną w Kodeksie Liebera 
z 24 kwietnia 1863 r. (art. 44 i 47) oraz w tzw. Podręczniku Oksfordzkim (Oxford Manual) z 9 
września 1880 r. (art. 48) (teksty obu dokumentów prawnych w: D. Schindler and J. Toman, 
The laws of armed conflicts, Dordrecht 1988), a następnie powtórzoną w wielu umowach 
dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego. 
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lipca 1998 r. i wszedł w życie 1 lipca 2002 r.12 Jego art. 5 wskazuje cztery 
kategorie zbrodni prawa międzynarodowego, którymi zajmuje się MTK. 
Są to zbrodnie: ludobójstwa, przeciwko ludzkości, wojenne i agresji.

Zbrodnie ludobójstwa, przeciwko ludzkości i wojenne zostały już zde-
finiowane w Statucie (art. 6-8), który określił także, jak w takiej sytuacji 
wyglądają przesłanki wykonywania jurysdykcji MTK (art. 12) i sposób jej  
uruchamiania  (art. 13-15). Inaczej jednak przedstawia się kwestia agresji. 
Artykuł 5 ust. 2 Statutu MTK mówi o tym, że MTK będzie wykonywał 
jurysdykcję w odniesieniu do zbrodni agresji, „gdy tylko zostanie przyjęte 
postanowienie (...) definiujące tę zbrodnię oraz określające warunki wy-
konywania przez Trybunał jurysdykcji w odniesieniu do tej zbrodni”. Ta 
luka w Statucie wynikała, po pierwsze, z braku zgody w sprawie podzie-
lanej definicji agresji (dyskutowano trzy propozycje) i, po drugie, z trud-
ności w znalezieniu rozwiązania problemu, jak definicja zbrodni agresji 
oraz sposób wykonywania jurysdykcji przez MTK w odniesieniu do tej 
zbrodni można by pogodzić z rolą Rady Bezpieczeństwa ONZ określoną 
w Karcie ONZ13.

Brakującą definicję zbrodni agresji przyjęła 11 czerwca 2010 r. Kon-
ferencja przeglądowa (art. 8bis), którą zgodnie ze Statutem MTK miano 
zwołać po siedmiu latach od jego wejścia w życie14. Konferencja określiła 
też warunki wykonywania przez MTK jurysdykcji w odniesieniu do tej 
zbrodni. Aby poprawka weszła w życie, konieczne jest jej ratyfikowanie 
przez 30 państw, które są stronami Statutu MTK (na razie dokonały tego 
23 – dane z połowy kwietnia 2015 r.)15. Poprawka będzie miała zastosowa-

12 Polski tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708.
13 Z powodu tych kontrowersji pewne państwa chciały nawet pominąć zbrodnię agre-

sji w statucie MTK. Ostatecznie osiągnięto jednak kompromis; sporne kwestie dotyczące 
zbrodni agresji pozostawiono do późniejszych uzgodnień, ale samą zbrodnię wpisano do 
art. 5 jako jedną z głównych zbrodni prawa międzynarodowego, które podlegają jurysdyk-
cji MTK. Zob. P. Grzebyk, Definicja zbrodni agresji (po konferencji przeglądowej MTK), „Pań-
stwo i Prawo” 2011, z. 1, s. 45-58; O. Solera, Defining the crime of aggression, London 2007.

14 Zgodnie z art. 121 ust. 3 Statutu MTK poprawki są przyjmowane w drodze konsen-
susu; jeśli nie uda się go uzyskać, wymagane jest dwie trzecie głosów. Poprawka została 
wprowadzona rezolucją RC/Res.6. Konferencja przeglądowa odbyła się w Kampali, stolicy 
Ugandy.

15 Konferencja uzgodniła szczególną regułę w sprawie wejścia w życie tych poprawek. 
Zasadniczo, zgodnie z art. 121 ust. 4 Statutu, poprawki wymagają akceptacji (ratyfikacji 
lub związania się) przez siedem ósmych państw-stron, ale następnie mają zastosowanie 
do wszystkich państw Statutu. Decyzją konferencji obniżono wymóg akceptacji, czyniąc 
łatwiejszym wejście poprawek w życie, ale jednocześnie ograniczono ich zastosowanie do 
tych tylko państw, które zgodziły się na poprawki. 
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nie dopiero do zbrodni agresji dokonanych w rok po nabraniu mocy obo-
wiązującej. Ponadto jurysdykcja MTK w sprawie zbrodni agresji została 
uzależniona od przyszłej decyzji, która ma zostać podjęta po 1 stycznia 
2017 r. przez państwa-strony Statutu (art. 15bis ust. 3)16. Należy wreszcie 
podkreślić, że jurysdykcja MTK dotycząca zbrodni agresji powstawała-
by jedynie w konsekwencji aktów agresji popełnionych przez państwo-
-stronę (jego obywateli) Statutu. Oznacza to, że nawet jeśli taki akt miałby 
miejsce na terytorium państwa-strony, ale zostałby dokonany przez pań-
stwo, które nie związało się Statutem, MTK nie byłby właściwy do zajęcia 
się sprawą (art. 15bis ust. 5). Prawny status zbrodni agresji różni się więc 
zasadniczo od mającego zastosowanie do innych zbrodni objętych Statu-
tem17.

Chociaż poprawka nie weszła jeszcze w życie, zawarta w niej definicja 
zbrodni agresji może się okazać przydatna do rekonstrukcji tego, jak dzi-
siaj jest rozumiana ta zbrodnia. Zastosowana definicja nie jest prawną no-
wością stworzoną przez Konferencję przeglądową w 2010 r., lecz referuje 
w dużym zakresie ukształtowane już i akceptowane w prawie międzyna-
rodowym pojęcie agresji. Doprecyzowuje pewne aspekty tej zbrodni, ale 
zasadniczo powtarza kluczowe jej elementy. Definicja zawarta w Statucie 
MTK odwołuje się do rezolucji nr 3314 (XXIX) przyjętej 14 grudnia 1974 r. 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ18. Rezolucja dotyczy agresji jako aktu 
państwa stanowiącego naruszenie prawa międzynarodowego i rodzącego 
odpowiedzialność międzynarodową państwa. Nie odnosi się natomiast 
do rozumienia agresji jako zbrodni prowadzącej do (karnej) odpowie-
dzialności jednostki.

Poprawka do Statutu MTK reprodukuje niemal wiernie definicję za-
wartą w rezolucji ONZ, ale dodatkowo nawiązuje też do pewnych po-
stanowień statutów trybunałów z Norymbergi i Tokio. Jedyne nowe ele-
menty dotyczą: a) grupy jednostek, które jako funkcjonariusze państwa 

16 Ponownie decyzja wymaga takiego samego głosowania jak w przypadku poprawek 
do Statutu MTK.

17 Istnieją szczególne reguły w sprawie uprawnień MTK i (możliwego) określenia 
przez Radę Bezpieczeństwa, czy doszło do aktu agresji (art. 15bis ust. 6-9).

18 Rezolucja ONZ została przyjęta bez głosowania, co wskazuje, że jej treść była po-
wszechnie podzielana. Radzie Bezpieczeństwa rekomendowano uwzględnianie rezolucji 
podczas określenia, czy doszło do aktu agresji. Tekst rezolucji w „Yearbook of the United 
Nations” 1974, s. 142-144. Zob. także B. Broms, The definition of aggression, „Recueil des 
Cours” 1977, vol. 154 (I); J. Stone, Hopes and loopholes in the 1974 definition of aggression, 
„American Journal of International Law” 1977, vol. 71.
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podlegają odpowiedzialności na mocy Statutu MTK, i b) cech aktów agre-
sji (ich skali i powagi), które powodują, że MTK staje się właściwy19.

Agresja jest rozumiana jako planowanie, przygotowywanie, rozpo-
częcie lub dokonywanie (są to elementy przejęte ze statutów trybunałów 
z Norymbergi i Tokio) aktu agresji (jest to pojęcie wzięte z rezolucji ONZ). 
Akt agresji, niezależnie od tego, czy jest poprzedzony wypowiedzeniem 
wojny, polega na użyciu sił zbrojnych jednego państwa przeciwko suwe-
renności, integralności terytorialnej lub politycznej niezależności innego 
państwa bądź w inny sposób niezgodnego z Kartą ONZ. Statut MTK wy-
mienia (tak jak rezolucja ONZ) następujące akty agresji (art. 8bis ust. 2):

„(a) inwazja lub atak sił zbrojnych państwa na terytorium innego pań-
stwa lub okupacja wojskowa, nawet czasowa, wynikająca z takiej 
inwazji lub ataku, albo aneksja przy użyciu siły zbrojnej terytorium 
innego państwa bądź jego części;

(b) bombardowanie przez siły zbrojne państwa terytorium innego 
państwa lub użycie siły zbrojnej państwa na terytorium innego 
państwa;

(c) blokada portów lub wybrzeża państwa przez siły zbrojne innego 
państwa;

(d) atak sił zbrojnych państwa na lądzie, morzu lub w powietrzu na 
siły zbrojne, marynarkę wojenną lub lotnictwo innego państwa;

(e) użycie sił zbrojnych jednego państwa, które znajdują się na teryto-
rium innego państwa za zgodą przyjmującego państwa, dokonane 
z naruszeniem postanowień porozumienia lub każde przedłużenie 
ich obecności na takim terytorium po wygaśnięciu porozumienia;

(f) działanie państwa polegające na przyzwoleniu, by jego terytorium, 
oddane do dyspozycji innego państwa, zostało użyte w celu doko-
nania agresji wobec państwa trzeciego;

(g) wysyłanie przez lub w imieniu państwa uzbrojonych bojówek 
(bands), grup nieregularnych jednostek (irregulars) lub najemników 
w celu przeprowadzenia działań właściwych siłom zbrojnym, skie-
rowanych przeciwko innemu państwu, które mają taki charakter, 
że oznaczają akty określone powyżej, albo istotny udział w takich 
aktach”.

19 Chociaż także rezolucja ONZ stanowi, że Rada Bezpieczeństwa określając, czy do-
szło do aktu agresji, może uznać, że dany akt „nie miał dostatecznej powagi” (art. 2 in fine).
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Zbrodnia agresji to zgodnie z art. 8bis ust. 1 „planowanie, przygotowy-
wanie, rozpoczęcie lub dokonywanie aktu agresji (...), który ze względu 
na charakter, powagę (gravity) i skalę stanowi oczywiste naruszenie Karty 
Narodów Zjednoczonych”. Takiej zbrodni dopuszcza się „osoba zajmują-
ca stanowisko, które efektywnie polega na kontrolowaniu lub kierowaniu 
politycznymi lub wojskowymi działaniami państwa”.

W odróżnieniu od pozostałych trzech zbrodni objętych Statutem 
MTK, zbrodnia agresji nie musi zostać połączona ze szczególnym za-
miarem (ludobójstwo), „rozległym bądź systematycznym atakiem” 
(zbrodnia przeciwko ludzkości) lub planem bądź polityką prowadzo-
ną na „szeroką skalę” (zbrodnie wojenne). Choć art. 8bis wskazuje na 
kwalifikowane kryteria (charakter, powaga i skala), wydaje się, że prze-
kroczenie progu pozwalającego uznać czyn za zbrodnię agresji zachodzi 
łatwiej niż w innych zbrodniach ze Statutu MTK. Wystarcza, że docho-
dzi do uporządkowanego działania jednego państwa mającego postać co 
najmniej jednego aktu agresji (o którym mówi art. 8bis ust. 2) podjętego 
przez jedno państwo – nawet bez wypowiedzenia wojny – przeciwko 
suwerenności, integralności terytorialnej lub politycznej niezależności 
innego kraju. Zbrodnię agresji charakteryzują więc bardziej cechy jakoś-
ciowe niż ilościowe. 

Artykuł 8bis Statutu MTK wymaga także, by akt agresji stanowił 
„oczywiste naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych”. Nie oznacza to 
jednak, że istnieje „legalna agresja”, wpisująca się w postanowienia Karty. 
Sens użytego określenia jest taki, że pewne działania wojskowe mogą się 
okazać uzasadnione, gdy pozostają w zgodzie z prawem międzynarodo-
wym, stanowiąc przykładowo akt dozwolonej samoobrony lub reakcję na 
katastrofę humanitarną.

Fundamentalną zasadą Karty Narodów Zjednoczonych jest rozwiązy-
wanie sporów przez państwa na drodze pokojowej. Do użycia takich pro-
cedur przez Rosję nie doszło, ponieważ uważała ona „rząd Majdanu” za 
nielegalny, a o interwencję zbrojną miał się podobno zwrócić Wiktor Janu-
kowycz, traktowany przez Moskwę jako „przegrany”, lecz zachowujący 
urząd prezydent. Żadna z tych okoliczności nie uprawniała jednak Rosji 
do podejmowania działań zbrojnych na ukraińskim terytorium. Trudno 
też poważnie traktować twierdzenia o naruszeniach praw – określanych 
jako masowe – ludności rosyjskojęzycznej czy rzekomej katastrofie huma-
nitarnej. Oceny sytuacji powinny dokonać organizacje międzynarodowe, 
zwłaszcza Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rosja jest w nich reprezentowana.
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Rada Federacji, izba wyższa rosyjskiego parlamentu, w jednogłoś-
nym głosowaniu 1 marca 2014 r. upoważniła prezydenta Putina do pod-
jęcia działań zbrojnych w związku z wydarzeniami na Ukrainie. Chociaż 
obecny gospodarz Kremla formalnie i oficjalnie miał z tej dyspozycji nie 
skorzystać, na Krymie zostały podjęte działania przez świetnie wyposa-
żone i uzbrojone formacje wojskowe, rzekomo powołane przez „lokalną 
samoobronę”. W rzeczywistości te grupy składały się w olbrzymiej części 
z żołnierzy rosyjskiej floty czarnomorskiej, stacjonującej na półwyspie na 
mocy umowy podpisanej w 2010 r. pomiędzy Ukrainą i Rosją, albo zostały 
przerzucone na Krym z kilku miejsc w Rosji (były to jednostki specjalne – 
specnaz). Chociaż członkowie formacji nie nosili na mundurach oznaczeń, 
które wskazywałyby na ich przynależność, było oczywiste, nie tylko ze 
względu na uzbrojenie, ale i liczne wypowiedzi udzielane dziennikarzom, 
że osoby te służyły w rosyjskich siłach zbrojnych20. Również Siergiej Ak-
sjonow, nominowany 27 lutego 2014 r. na stanowisko premiera Autono-
micznej Republiki Krymu, przyznał w oświadczeniu z 1 marca 2014 r.,  
że zawarto porozumienie z dowództwem floty czarnomorskiej w celu roz-
lokowania rosyjskich oddziałów w strategicznych punktach21.

Obecność rosyjskich jednostek potwierdził też prezydent Putin. Naj-
pierw, podczas corocznego telemostu z 17 kwietnia 2014 r. powiedział, 
że Rosja wysłała swoje oddziały wojskowe na Krym22. Pełniejszy obraz 
rosyjskiego procesu decyzyjnego znalazł się w filmie dokumentalnym 
Krym. Droga do ojczyzny (Крым. Путь на Родину), przygotowanym na 
rocznicę wydarzeń na Krymie i wyemitowanym w Rosji 15 marca 2015 r.23 
Putin oznajmił, że decyzję o wysłaniu jednostek wojskowych podjęto już  
22 lutego 2014 r., a więc przed pierwszą prorosyjską manifestacją 23 lu-
tego 2014 r. i zajęciem parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu  
27 lutego 2014 r. 

20 Liczne materiały i wypowiedzi potwierdzające, że „osoby w wojskowych mundu-
rach bez insygniów” były żołnierzami rosyjskimi, zgromadził Robert Mackay, dziennikarz 
„The New York Times” i „The Lede”, w blogu http://thelede.blogs.nytimes.com/2014/03/05/
russias-defense-minister-calls-evidence-of-troop-presence-incrimea-complete-nonsen-
se/?_php=true&_type=blogs&_r=0 [dostęp: 20.06.2015 r.].

21 Za rosyjską agencją informacyjną RIA Novosti, http://en.ria.ru/russia/20140301/ 
187998720/PutinAsks-Parliament-to-Approve-Military-Action-in-Ukraine.html [dostęp: 20.06. 
2015 r.].

22 Zapis „gorącej linii” z Putinem jest dostępny na stronie internetowej „The Vo-
ice of Russia”, http://voiceofrussia.com/2014_04_17/photo-Vladimir-Putin-s-hot-line-
-3031/?slide-1 [dostęp: 20.06.2015 r.].

23 Dostępny na stronie http://russia.tv/brand/show/brand_id/59195 [dostęp: 20.06.2015 r.].
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Federacja Rosyjska ostatecznie uzasadniła „włączenie” Krymu do Rosji 
wynikami referendum przeprowadzonego na półwyspie 16 marca 2014 r.  
Głosujący mieli zaakceptować wtedy, by Krym stał się nową jednostką 
terytorialną Rosji24. Ale art. 5 przywoływanej wcześniej rezolucji nr 3314 
ONZ wyraźnie wskazuje, że „względy jakiejkolwiek natury, tak politycz-
nej, gospodarczej, wojskowej lub innej, nie mogą posłużyć do uzasadnienia 
agresji”. Prawo do samostanowienia zostało przywołane jedynie w art. 7,  
który stanowi, że definicja agresji przyjęta w rezolucji nie ma wpływu 
na prawo do samostanowienia, wolności i niepodległości, wynikających 
z Karty ONZ, „ludów przemocą pozbawionych tego prawa (…), w szcze-
gólności ludów znajdujących się pod władzą reżimów kolonialnych lub 
rasistowskich albo innymi formami obcego panowania”. Ten wyjątek nie 
ma zastosowania do Krymu. Żyjący tam Rosjanie nie stanowią wyróżnio-
nej grupy pozbawionej prawa do samostanowienia, lecz należy ich trakto-
wać jako mniejszość narodową, która może – zgodnie z prawem między-
narodowym – skorzystać tylko z prawa do autonomii w ramach Ukrainy; 
Rosjanie z takiego prawa korzystali. Nie można też Rosjan uznać za „lud 
znajdujący się pod władzą reżimu kolonialnego lub rasistowskiego”. 

Jako agresję należy też kwalifikować akty, jakie mają miejsce we 
wschodniej części Ukrainy. Liczne grupy tzw. ochotników są wysyłane 
na Ukrainę bezpośrednio przez rosyjskie władze lub mogą się przedostać 
przez granicę tylko dzięki rosyjskim służbom państwowym. Bez znacze-
nia jest przy tym okoliczność, że rosyjscy żołnierze rzekomo pojawiają się 
na Ukrainie w czasie urlopu jako ochotnicy. 

24 Według oficjalnych danych udział w referendum miało wziąć 83% uprawnionych 
i aż 97% zagłosowało za wejściem półwyspu w skład Rosji. Referendum przeprowadzono 
w dwóch jednostkach wyborczych. W Autonomicznej Republice Krym frekwencja miała 
wynieść 83,01%, a 96,77% głosujących wypowiedziało się za akcesją. W Sewastopolu było 
to odpowiednio 85,56% i 95,60%. Ale odmienne dane znalazły się 5 maja 2014 r. na stronie 
internetowej Rady Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy Prezydencie Fe-
deracji Rosyjskiej. Głosować miało tylko 30%, a 50% wyraziło poparcie dla aneksji. Ozna-
czałoby to, że w praktyce przyłączenie do Rosji poparło jedynie 15% osób uprawnionych 
do głosowania. Dokument został szybko usunięty ze strony Rady (zauważył go jednak 
i opisał Paul Roderick Gregory, dziennikarz tygodnika „Forbes”). W innym dokumencie 
Rady, zatytułowanym Problemy mieszkańców Krymu (Проблемы жителей Крыма), nadal 
dostępnym w Internecie, frekwencję opisano jako mieszczącą się w przedziale 30-50%, 
a poparcie dla aneksji jako lokujące się między 50 i 60%, http://www.president-sovet.ru/
structure/gruppa_po_migratsionnoy_politike/materialy/problemy_zhiteley_kryma.php 
[dostęp: 14.04.2015 r.].
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2. Inne zbrodnie objęte Statutem MTK

Nawet gdyby poprawka dotycząca zbrodni agresji już obowiązywała, 
MTK i tak nie byłby uprawniony do zajęcia się sprawcami rosyjskiej agre-
sji. Wyraźnie bowiem określono, że MTK nie może orzekać o zbrodniach 
agresji popełnionych przez obywateli państwa, które nie jest stroną Statu-
tu MTK (art. 15bis ust. 4). Rosja do tej pory Statutu nie ratyfikowała (choć 
go już w 2000 r. podpisała) i trudno oczekiwać – zważywszy jej obecną 
politykę – by na taki krok się zdecydowała. Winni agresji mogliby nato-
miast stanąć przed sądem krajowym lub specjalnie powołanym w tym 
celu sądem międzynarodowym. Taki scenariusz jest obecnie oczywiście 
z powodów politycznych trudny do pomyślenia.

Poza zbrodnią agresji, której status jest specyficzny, MTK jest właściwy do 
zajęcia się innymi typami zbrodni prawa międzynarodowego: ludobójstwem, 
zbrodniami przeciwko ludzkości i wojennymi. Istnieją trzy mechanizmy uzy-
skania przez MTK kompetencji do rozpoznania sprawy. Pierwszy polega 
na związaniu się Statutem przez dane państwo (art. 12 ust. 1 i 2). W takim 
przypadku, co warto podkreślić, MTK jest właściwy nie tylko ze względu na 
łącznik personalny, ale i terytorialny. Zasadniczo MTK ma kompetencję, by 
zająć się zbrodniami popełnionymi przez obywateli każdego państwa-strony 
Statutu, niezależnie od tego, czy doszło do nich na terytorium takiego pań-
stwa czy w innym miejscu. Dodatkowo pojawia się szczególny terytorialny 
aspekt jurysdykcji MTK. Haski sąd może zbadać te zbrodnie objęte Statutem, 
które zostały dokonane na terytorium państwa-strony, nawet jeśli sprawcą 
jest obywatel kraju, który nie związał się Statutem. 

Drugi mechanizm polega na złożeniu przez państwo deklaracji o uzna-
niu właściwości MTK w odniesieniu do danej sprawy (art. 12 ust. 3). In-
nymi słowy, państwo, które nie jest stroną Statutu, może „jednostkowo” 
zaakceptować kompetencję MTK co do pewnej zbrodni już dokonanej lub 
obecnie się dokonującej. 

Sprawa może być wreszcie przedstawiona MTK przez Radę Bezpie-
czeństwa, działającą na podstawie rozdziału VII Karty ONZ (art. 13 pkt b).  
Taka decyzja może dotyczyć każdego państwa, niezależnie od tego, czy 
związało się ono Statutem25. Jednocześnie, skoro każdy stały członek Rady 

25 Przykładowo, 26 lutego 2011 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ zgodziła się jednogłoś-
nie na przedłożenie Prokuratorowi MTK sytuacji istniejącej w Libii od 15 lutego 2011 r.
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Bezpieczeństwa dysponuje prawem weta (Chiny, Francja, Rosja, Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania), może on zablokować przedłożenie MTK 
sprawy, która go dotyczy. 

W dniu 17 kwietnia 2014 r. kancelaria MTK otrzymała deklarację ukra-
ińskiego rządu o uznaniu jurysdykcji MTK w odniesieniu do zbrodni po-
pełnionych na terytorium kraju między 21 listopada 2013 r. a 22 lutego 
2014 r. Oznacza to, że MTK jest właściwy do zajęcia się możliwymi zbrod-
niami, do których doszło podczas tłumienia protestów na kijowskim Maj-
danie (ostrzelanie manifestantów). Deklaracja została złożona w Hadze  
9 kwietnia, ale na taki akt ukraiński parlament (Rada Najwyższa) wyraził 
zgodę już 25 lutego 2014 r. 

Uznanie właściwości MTK przez państwo nie uruchamia automa-
tycznie postępowania. Zależy to od decyzji prokuratora MTK. Może on 
zwrócić się do sędziów o zgodę, gdy jego zdaniem istnieją wystarczające 
podstawy dla otwarcia śledztwa. Jeśli postępowanie zostanie podjęte, pro-
kurator ustala, czy zgromadzone dowody pozwalają na przedstawienie 
zarzutu zbrodni objętej jurysdykcją MTK (co ponownie wymaga zgody 
sędziów).

Zdarzenia objęte deklaracją Ukrainy mogą zostać uznane, w świetle 
Statutu MTK, za zbrodnie przeciwko ludzkości. Artykuł 7 Statutu sta-
nowi, że taką zbrodnią są m.in. zabójstwa, wymuszone zaginięcia osób, 
tortury, uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności dokonane 
z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego. Podczas 
protestów w Kijowie zastrzelono ponad 100 osób, a wielu ludzi zaginę-
ło po zatrzymaniu przez siły bezpieczeństwa. Liczni manifestanci zostali 
poddani złemu traktowaniu, w tym torturom, przez funkcjonariuszy pań-
stwa. Kluczowym czynnikiem będzie ocena przez MTK, czy skala zbrodni 
osiągnęła poziom pozwalający mu na zajęcie się sprawą. Zbrodnie prze-
ciwko ludzkości muszą być bowiem popełnione „w ramach rozległego 
lub systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko lud-
ności cywilnej”26.

26 Innym warunkiem wstępnym dopuszczalności jest subsydiarność lub komplemen-
tarność MTK. Sprawa może zostać poddana badaniu przez MTK tylko wtedy, gdy do 
śledztwa lub ścigania nie dochodzi w państwie mającym jurysdykcję (art. 17 ust. 1). Ozna-
cza to, że przede wszystkim właściwe państwo powinno podjąć kroki prawne. Istnieje jed-
nak ważny wyjątek wobec tej reguły. MTK staje się kompetentny, jeżeli państwo nie chce 
lub nie jest w stanie przeprowadzić śledztwa lub dokonać ścigania. Można argumentować, 
że zasada komplementarności zabrania MTK lub jego prokuratorowi inicjowania postę-
powania, jeśli państwo rzeczywiście chce przeprowadzić postępowanie. Sytuacja się więc 
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Do tej pory MTK nie miał wielu okazji do orzekania i – w konsekwen-
cji – do wytworzenia orzecznictwa, które precyzowałoby, jak są rozumiane 
postanowienia Statutu. Jednak w swoim niedawnym wyroku wydanym 
w sprawie Prokurator przeciwko Germainowi Katandze MTK uznał, że za-
planowane i zorganizowane zabójstwo 60 wieśniaków, popełnione przez 
oddział wojska, stanowiło zbrodnię przeciwko ludzkości27. Oznacza to, że 
nawet zbrodnia o takiej skali, jeśli została zaplanowana, a następnie wyko-
nana w systematyczny sposób, ma znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. 

Wstępne postępowanie prokuratorskie w sprawie zabójstw w Kijowie 
zostało otwarte przez prokuratora MTK 25 kwietnia 2014 r.28 Przewod-
niczący Zgromadzenia Państw Stron powitał deklarację Ukrainy z uzna-
niem, ale jednocześnie zaapelował do Kijowa o ratyfikację Statutu MTK 
w możliwie bliskiej przyszłości (Ukraina podpisała Statut już w 2000 r.)29. 
Chociaż ukraiński rząd takiej decyzji nie podjął, powinien ją z kilku powo-
dów rozważyć. Jurysdykcja MTK w odniesieniu do trzech typów zbrodni 
prawa międzynarodowego ściganych obecnie na mocy Statutu MTK jest 
oparta na zasadzie terytorialnej. Haski sąd staje się właściwy, gdy zbrod-
nia jest popełniana na terytorium państwa-strony Statutu. Nie ma znacze-
nia, że sprawca jest obywatelem państwa, które nie związało się Statutem; 
podobnie jak to, że działał wykonując publiczną funkcję. Artykuł 27 Sta-
tutu wyraźnie określa, że pełnienie funkcji głowy państwa, szefa rządu, 
członka rządu lub parlamentu, wybieralnego przedstawiciela lub funkcjo-
nariusza państwowego nie zwalnia z odpowiedzialności karnej przewi-
dzianej w Statucie. W konsekwencji każdy czyn dokonany na terytorium 
Ukrainy, kwalifikowany jako zbrodnia prawa międzynarodowego w zna-
czeniu Statutu, prowadziłby do postępowania przed MTK, jeśli zostałby 
przedstawiony przez Kijów prokuratorowi MTK (art. 14) lub prokurator 

zmienia, gdy państwo samo przedkłada sprawę MTK, nie mogąc – z różnych powodów 
– dokonać postępowania. Komplementarność należy zatem rozumieć jako zabezpiecze-
nie państwa przed nieuprawnionym wkroczeniem w sprawę przez MTK. To stanowisko 
wspiera dokument MTK zatytułowany: Polityka dotycząca wstępnego badania sprawy 
(Policy Paper on Preliminary Examinations), który stanowi, że „MTK wkroczy tylko przy bra-
ku rzeczywistego postępowania krajowego” (par. 23). Wniosek podobny do ukraińskiego 
został złożony przez rząd Mali (list z 13 lipca 2012 r.); 13 stycznia 2013 r. prokurator MTK 
otworzył postępowanie.

27 Wyrok z 7 marca 2014 r. W późniejszym wyroku wydanym 24 maja 2014 r. Germain 
Katanga został skazany na 12 lat pozbawienia wolności. 

28  Zob. komunikat prasowy MTK: ICC-OTP-20140425-PR999.
29 Oświadczenie przewodniczącego Zgromadzenia Państw-Stron z 17 kwietnia 2014 r.  

(komunikat prasowy MTK: ICC-ASP-20140417-PR998, icc-cpi.int [dostęp: 20.06.2015 r.]).
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podjąłby śledztwo proprio motu (art. 15). Wszczęcie postępowania przed 
MTK potwierdzałoby również w pośredni sposób, że pewne sporne tery-
torium (np. Krym) pozostaje, na mocy prawa międzynarodowego, częścią 
Ukrainy30. Wreszcie, gdy zbrodnie są popełniane na terytorium państwa, 
które jest stroną Statutu, o wszczęcie śledztwa przez prokuratora MTK 
może się zwrócić nie tylko takie państwo, ale też każdy inny kraj człon-
kowski. Z formalnego punktu widzenia nie ma to znaczenia, ponieważ 
zawsze dojdzie do podjęcia czynności przez MTK, ale zawiadomienie na-
bierze szczególnej wymowy, jeśli pochodzi od grupy państw, a nie tylko 
bezpośrednio zainteresowanego.

Poza przypadkiem „rozstrzelanego Majdanu” Ukraina jeszcze kilka-
krotnie rozważała złożenie deklaracji przedkładającej MTK konkretny 
przypadek. Tak było w związku z ostrzelaniem przez separatystów 
z broni rakietowej Mariupola, gdzie zginęło 31 osób.

3. Środki dostępne w ramach systemu ONZ

Powstała po drugiej wojnie światowej ONZ miała zapewnić podsta-
wowy w skali globalnej mechanizm gwarantujący zachowanie pokoju 
i międzynarodowej współpracy. Organizacja powinna zatem szybko re-
agować na najpoważniejsze naruszenia prawa międzynarodowego, do 
których należą akty agresji i pogwałcenia integralności terytorialnej pań-
stwa. Główna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na Radzie Bez-
pieczeństwa, która – jak stanowi Karta ONZ – powinna zapewnić szybką 
i skuteczną akcję NZ (art. 24)31. Każda decyzja Rady Bezpieczeństwa wy-
maga jednak braku sprzeciwu jej stałych członków. Rosja – obok Chin, 
Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – ma taki status i posia-
da prawo weta. Może więc zablokować każdą inicjatywę. 

Kilka pilnych posiedzeń Rady Bezpieczeństwa zwołano już na po-
czątku eskalacji wydarzeń na Krymie (1, 2 i 3 marca 2014 r.). Jednak ze 
względu na prawo weta Rosji nie zaproponowano przyjęcia jakiejkolwiek 

30 Prokurator MTK prowadzi obecnie postępowanie w sprawie rzekomych zbrodni 
popełnionych w Osetii Południowej, uznając ją za część Gruzji, która jest państwem-stroną 
Statutu.

31 B. Simma, D.-E. Khan, G. Nolte and A. Paulus, The Charter of the United Nations. 
A commentary, Oxford 2012.
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rezolucji krytycznej wobec Moskwy. Jednocześnie kilka państw wyraziło 
podczas posiedzeń niezwykle ostrą krytykę rosyjskiej polityki. Do końca 
maja 2014 r. Rada Bezpieczeństwa odbyła 10 spotkań w sprawie sytuacji 
na Ukrainie (osiem na wniosek Ukrainy, a dwa Rosji). 

Referendum na Krymie spowodowało jednak przedłożenie projektu 
rezolucji, który podczas głosowania 15 marca 2014 r. Rosja zawetowała 
(S/2014/189)32. W rezolucji podkreślano nielegalność nabytków terytorial-
nych uzyskanych wskutek groźby użycia siły, a referendum uznawano 
za pozbawione ważności i niemające wpływu na zmianę statusu Krymu. 
Wszystkie państwa, organizacje międzynarodowe i wyspecjalizowane 
wzywano do nieuznawania zmiany w statusie Krymu oraz do powstrzy-
mania się od działań, które mogły być traktowane jako uznanie takiej 
zmiany. 

Chociaż przyjęcie rezolucji zablokowało weto Rosji, należy podkre-
ślić, że spośród 15 członków Rady Bezpieczeństwa dokument poparło  
13 państw, a Chiny wstrzymały się od głosu. Oznaczało to, że Moskwa 
pozostała osamotniona, a jej stanowiska nie poparł żaden kraj. 

Paraliż decyzyjny Rady Bezpieczeństwa wynikający z prawa weta 
stałych jej członków nie pozbawia jednak Organizacji Narodów Zjedno-
czonych możliwości działania. Trzeba pamiętać o rezolucji Zjednoczeni dla 
pokoju (Uniting for peace), przyjętej 3 listopada 1950 r. przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ (377 A (V))33. W najważniejszym fragmencie oznajmia ona, że 
„we wszystkich wypadkach, które zdają się stanowić zagrożenie pokoju, 

32 Projekt rezolucji został przedłożony Radzie Bezpieczeństwa przez Albanię, Aus-
tralię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czarnogórę, Czechy, Danię, Estonię, Fin-
landię, Francję, Grecję, Gruzję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, 
Lichtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Mołdowę, Niemcy, Nową Zelandię, 
Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwec-
ję, Turcję, Ukrainę, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy. Tekst projektu rezolucji dostępny 
na stronie: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_189.pdf [dostęp: 20.06.2015 r.].

33 Na temat historii, prawniczego tła i konsekwencji tej rezolucji zob.: J. Krasno, 
M. Das, The Uniting for Peace Resolution and other ways of circumventing the authority of the 
Security Council, [w:] B. Cronin, I. Hurd (red.), The UN Security Council and the politics of 
international authority, London 2008, s. 173-195; H. Reicher, The Uniting for Peace Resolution 
on the thirtieth anniversary of its passage, „Columbia Journal of Transnational Law” 1982, 
vol. 20, s. 1-49; C. Tomuschat, ‘Uniting for Peace’: ein Rückblick nach 50 Jahren, „Journal of 
International Peace and Organization” 2001, vol. 76, s. 289-303; D. Zaum, The Security Coun-
cil, the General Assembly, and war: the Uniting for Peace Resolution, [w:] V. Lowe, A. Roberts, 
J. Welsh, D. Zaum (red.), The United Nations Security Council and War: the evolution of thought 
and practice since 1945, Oxford 2008, s. 154-174. 
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złamanie pokoju lub akt agresji, a Rada Bezpieczeństwa z powodu braku 
jednomyślności stałych członków przestaje ponosić odpowiedzialność za 
utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Zgromadzenie 
Ogólne powinno się zająć sprawą niezwłocznie w celu skierowania odpo-
wiednich zaleceń do swych członków odnośnie do środków zbiorowych, 
wliczając w to, w przypadku złamania pokoju lub aktu agresji, użycie sił 
zbrojnych, jeżeli będzie to niezbędne do utrzymania lub przywrócenia 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. W dalszej części rezolucji 
określono, że jeśli Zgromadzenie Ogólne nie obraduje, o zwołanie jego 
nadzwyczajnej sesji może się zwrócić siedmiu członków Rady Bezpie-
czeństwa (liczącej łącznie 15 członków) lub większość państw ONZ (jest 
ich 193). Taka nadzwyczajna sesja jest zwoływana w ciągu 24 godzin. 

Dotychczas z możliwości określonej w rezolucji Zjednoczeni dla pokoju 
skorzystano dziesięć razy. Pierwszy przypadek był związany z izraelskim 
atakiem oraz desantem francuskim i brytyjskim w Egipcie dokonanym 
w celu przejęcia strefy Kanału Sueskiego (1956 r.). Kolejne dotyczyły so-
wieckiej interwencji na Węgrzech (1956 r.), kryzysu libańskiego (1958 r.), 
sytuacji w Kongu (1960 r.), wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie (1967 r.), 
indyjsko-pakistańskiego sporu o Bangladesz (1971 r.), sowieckiej interwen-
cji w Afganistanie (1980 r.), sytuacji w Palestynie (1980 r.), okupacji Namibii 
przez Republikę Południowej Afryki (1981 r.), sytuacji na arabskich tery-
toriach okupowanych i Wzgórzach Golan (1982 r.), izraelskich działań we 
wschodniej Jerozolimie i na terytoriach okupowanych (1997 r.).

Uruchomienie działania Zgromadzenia Ogólnego prowadziło do 
przyjęcia rezolucji o różnej treści. Były takie, w których zwracano się do 
sekretarza generalnego ONZ o stworzenie międzynarodowych sił poko-
jowych (Kanał Sueski), a do państw członkowskich o udzielenie pomocy 
humanitarnej (Węgry) lub powstrzymanie się od dostaw broni (Kongo). 
Najdalej idące rezolucje wzywały jednak do izolacji Izraela (1982 r.) i na-
łożenia sankcji na RPA (1981 r.). W ostatnim chronologicznie przypadku, 
dotyczącym izraelskich działań we wschodniej Jerozolimie i na terytoriach 
okupowanych, postanowiono zwrócić się do MTS o wydanie opinii do-
radczej w sprawie prawnych konsekwencji budowy muru na terytoriach 
palestyńskich i wezwano państwa członkowskie ONZ, by postępowały 
zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w przyszłej opinii (MTS wydał tę 
opinię, niekorzystną dla Izraela, w 2004 r.).

Procedura Zjednoczeni dla pokoju prowadzi do najszerszego umię-
dzynarodowienia sprawy. Nawet jeśli rezolucje podejmowane przez 
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Zgromadzenie Ogólne ONZ prawnie nie mają mocy wiążącej, kreują 
pewną międzynarodową reakcję i nierzadko prowadzą – pośrednio lub 
bezpośrednio – do potwierdzenia, że doszło do poważnego złamania 
prawa międzynarodowego. Gdy sytuacja na Ukrainie ulega dalszej eska-
lacji, nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne staje się skorzystanie z pro-
cedury Zjednoczeni dla pokoju. Oczywiście podjęcie inicjatywy wymaga 
szeregu wstępnych kroków, w tym rozpoznania, jak wiele państw byłoby 
gotowych zagłosować za rezolucją. Przed rezolucją w sprawie terytoriów 
okupowanych Izrael starał się przekonać grupę państw, m.in. obiecując 
różnego rodzaju korzyści, by nie głosowały za dokumentem. Rosja ma 
również bardzo sprawną dyplomację. 

Ukraińska rezolucja przyjęta w trybie procedury Zjednoczeni dla pokoju 
mogłaby zawierać wniosek do MTS o zbadanie legalności „przyłączenia” 
Krymu do Rosji i o określenie reguł, jakie na mocy współczesnego prawa 
międzynarodowego wynikają z obowiązku nieuznawania sytuacji niele-
galnych. 

Podczas gdy scenariusz rezolucji Zjednoczeni dla pokoju pozostaje szcze-
gólną opcją zarezerwowaną na przyszłość, Zgromadzenie Ogólne ONZ 
już przyjęło – w „zwykłym” trybie – rezolucję w sprawie aneksji Krymu. 
Rezolucja zatytułowana Terytorialna integralność Ukrainy została podda-
na głosowaniu 27 marca 2014 r., uzyskując poparcie 100 państw; 58 się 
wstrzymało, a tylko 11 było przeciwko34. Dokument powtarza zasadniczo 
projekt zawetowanej przez Rosję rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Potwier-
dza uznanie przez państwa członkowskie ONZ suwerenności, politycznej 
niezależności, jedności i terytorialnej integralności Ukrainy, w obrębie jej 
uznanych międzynarodowo granic; uznaje referendum przeprowadzone 
na Krymie za pozbawione ważności i niemające wpływu na zmianę tery-
torialnego statusu półwyspu; wzywa państwa oraz organizacje międzyna-
rodowe do nieuznawania zmiany statusu Krymu i do niepodejmowania 
działań, które mogą być interpretowane jako akceptacja zmian. 

Do dyspozycji Ukrainy pozostają również procedury kontrolne prze-
widziane w traktatach ochrony praw człowieka. Przykładowo, Między-
narodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych przewiduje specjalny 
mechanizm składania zawiadomień międzypaństwowych do Komitetu 

34 Państwa głosujące przeciwko rezolucji to: Armenia, Białoruś, Boliwia, Kuba, Korea 
Północna, Nikaragua, Sudan, Syria, Wenezuela, Zimbabwe oraz Rosja. Tekst rezolucji do-
stępny na http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262 [dostęp: 
20.06.2015 r.].
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Praw Człowieka ONZ (art. 41)35. Tak Ukraina, jak i Rosja złożyły deklara-
cje o zaakceptowaniu tej procedury. Komitet Praw Człowieka ONZ może 
też rozpoznawać zawiadomienia indywidualne; Rosja poddała się tej pro-
cedurze, ratyfikując Protokół Fakultatywny do Paktu36. Analogiczne moż-
liwości (międzypaństwowe i indywidualne), zaakceptowane przez Rosję 
(jeszcze przez jej poprzednika prawnego – Związek Sowiecki), istnieją 
w ramach Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego ok-
rutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (art. 21-
22)37. Oprócz wskazanych mechanizmów quasi-skargowych państwo jest 
zobowiązane do przedkładania cyklicznych sprawozdań, a inne państwa 
i podmioty są uprawnione do wnoszenia swoich uwag.

Nie należy też zapominać o sprawozdaniach, jakie są przedkładane 
przez takie osoby, jak Ivan Šimonović, asystent sekretarza generalnego  
ds. praw człowieka ONZ, czy Rita Izsák, specjalny sprawozdawca ONZ 
ds. mniejszości narodowych38. 

4. Rada Europy

Pomimo wielu zastrzeżeń dotyczących stanu demokratycznych re-
form, osiągnięcia standardów państwa prawa oraz ochrony praw człowie-
ka Rosja została w 1996 r. przyjęta do Rady Europy, a w 1998 r. stała się 
stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka39. Założono, analogicznie 
jak w przypadku państw kaukaskich i bałkańskich, że nawet przy licz-
nych brakach politycznych i prawnych należy tym państwom zaoferować 
członkostwo w Radzie Europy, a następnie konsekwentnie egzekwować 

35 Polski tekst: Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
36 Polski tekst: Dz. U. z 1994 r. Nr 23, poz. 80.
37 Polski tekst: Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378.
38 Zob. I.C. Kamiński, International law aspects of the situation in Ukraine, [w:] K. Bach-

mann, I. Lyubashenko (red.), The Maidan uprising, separatism and foreign intervention, Frank-
furt am Main 2014, s. 394-396.

39 W sprawie kontrowersji wokół rosyjskiego członkostwa zob. np. I.C. Kamiński, 
Członkostwo Federacji Rosyjskiej w Radzie Europy a problem czeczeński, [w:] M. Borucka-Arc-
towa [i in.] (red.), Prawo – Władza – Społeczeństwo – Polityka. Księga pamiątkowa profesora 
Krzysztofa Pałeckiego, Toruń 2006, s. 483-499; W.D. Jackson, Russia and the Council of Europe. 
The perils of premature admission, „Problems of Post-Communism” 2004, vol. VI, nr 5, s. 23-
33; L. Zwaak, The Council of Europe and the conflict in Chechnya, „Netherlands Quarterly of 
Human Rights” 2000, vol. XVIII, nr 2, s. 179-182.
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standardy organizacji. Praktyka okazała się jednak odbiegać istotnie od 
takich założeń i oczekiwań. Rosja nie tylko ignorowała liczne zobowią-
zania polityczne określone w opinii nr 193 (1996) Zgromadzenia Parla-
mentarnego Rady Europy40, ale także dopuszczała się nowych naruszeń 
politycznych i prawnych standardów oraz nie wykonywała wyroków Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka. Reakcja Rady Europy na wyda-
rzenia na Ukrainie jest więc testem wiarygodności tej organizacji. 

W ramach Rady Europy istnieje kilka mechanizmów politycznych 
i prawnych. Na mocy Statutu tej organizacji41 państwa członkowskie mu-
szą akceptować model rządów prawa oraz zapewnić korzystanie z praw 
człowieka i podstawowych wolności osobom, które podlegają ich jurys-
dykcji (art. 3); są także zobowiązane do posiadania ustroju polegające-
go na pluralistycznej demokracji oraz do przyczyniania się do utrwale-
nia pokoju opartego na sprawiedliwości i współpracy międzynarodowej 
(preambuła)42. 

Najpoważniejszą sankcją za poważne naruszenie wartości i zasad Rady 
Europy jest wydalenie z organizacji. Na mocy art. 8 Statutu procedura ma 
następujący przebieg: prawo reprezentacji państwa naruszyciela ulega za-
wieszeniu, a ono jest proszone o wystąpienie z organizacji. Jeśli państwo 
nie zastosuje się do takiego wezwania, Komitet Ministrów Rady Europy 
(jej „organ działający”) postanawia, że państwo przestaje być członkiem 
poczynając od pewnej daty. Tylko raz w historii Rady Europy podjęto 
przygotowania do tak radykalnego kroku. Stało się tak w końcówce lat 
60-tych ubiegłego wieku w odniesieniu do Grecji, pozostającej wówczas 
pod autorytarnymi rządami tzw. „czarnych pułkowników”. Aby uniknąć 
przymusowego wykluczenia, Ateny same opuściły organizację w 1969 r. 
Jednak pięć lat później, po upadku rządów wojskowych, Grecja powróciła 
do Rady Europy oraz Konwencji Praw Człowieka. 

40 Opinia nr 193 (1996) w sprawie wniosku Rosji o członkostwo w Radzie Europy, 
przyjęta 25 stycznia 1996 r. (164 głosów „za” i 35 „przeciw”). 

41 Polski tekst: Dz. U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565.
42 Na temat wymogów członkostwa w Radzie Europy oraz praktyki przyjmowania 

nowych członków zob. V. Djerić, Admission to membership of the Council of Europe and legal 
consequences of commitments entered into by new Member States, „Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht” 2000, vol. 60, s. 605-629; H. Winkler, Democracy and 
human rights – a survey of the admission practice of the Council of Europe, „Austrian Journal of 
Public and International Law” 1995, vol. 47, s. 147-172; J.F. Flauss, Les conditions d’admission 
des pays d’Europe centrale et orientale au sein du Conseil de l’Europe, „European Journal of In-
ternational Law” 1994, vol. 5, nr 1, s. 401-422.
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Do dyspozycji Rady Europy pozostają też mniej radykalne środki. 
Zgromadzenie Parlamentarne (ZPRE) tej organizacji może na podsta-
wie reguły 9.1. swojego Regulaminu Proceduralnego poddać ocenie „ze 
względów zasadniczych” ratyfikowane wcześniej pełnomocnictwa dele-
gacji danego państwa, jeżeli dochodzi tam do „poważnego pogwałcenia 
podstawowych zasad Rady Europy” lub „ciągłego niewykonywania zo-
bowiązań” (reguła 8.2.)43. Tego środka użyto właśnie w kontekście wyda-
rzeń na Ukrainie. Wniosek o ponowną ocenę pełnomocnictw rosyjskiej 
delegacji został złożony przez grupę członków ZPRE wiosną 2014 r. (wy-
maga on podpisów co najmniej 50 osób, należących do co najmniej dwóch 
grup politycznych i pochodzących z przynajmniej pięciu państw)44. Pod-
dano go dyskusji i zaaprobowano 10 kwietnia 2014 r. Pełnomocnictwa nie 
zostały anulowane w całości, lecz doszło do zawieszenia dwóch praw ro-
syjskiej delegacji: do głosowania oraz do udziału w organach ZPRE i mi-
sjach obserwacyjnych. Wprowadzone środki miały pozostać w mocy do 
końca sesji ZPRE (26 stycznia 2015 r.)45. Rosję jednocześnie ostrzeżono, że 
podczas kolejnej sesji ZPRE może anulować pełnomocnictwa rosyjskiej 
delegacji, jeśli Moskwa nie dokona deeskalacji konfliktu i nie dojdzie do 
zmiany nowego, nielegalnego statusu Krymu. Wniosek został przyjęty 
olbrzymią większością głosów: „za” wypowiedziało się 145 członków,  
22 wstrzymało się, a 21 głosowało przeciwko. Wyniki głosowania 
świadczyły o głębokiej izolacji Rosji w ZPRE46.

Prawo do głosowania rosyjskiej delegacji po raz pierwszy zostało za-
wieszone w kwietniu 2006 r. w reakcji na tzw. drugą wojnę czeczeńską 
i zbrodnie dokonane przez rosyjskie wojska (morderstwa, masowe eg-
zekucje, zaginięcia, tortury)47. Jednak po wydarzeniach na Krymie ZPRE 

43 Regulamin Proceduralny ZPRE dostępny na stronie http://assembly.coe.int/nw/
xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp [dostęp 20.06.2015 r.]

44 Formalnie były to dwa wnioski podpisane przez 74 i 53 osoby (Doc. 13457 i Doc. 
13459).

45 Tekst rezolucji: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID= 
20882&lang=en [dostęp: 20.06.2015 r.].

46 Jedynym sojusznikiem Rosji w ZPRE okazała się Armenia, której delegacja w całości 
sprzeciwiła się wnioskowi. Pozostałe głosy „przeciwko” oddali członkowie radykalnych 
partii lewicowych i prawicowych. Wyniki głosowania dostępne na: http://assembly.coe.
int/nw/xml/Votes/DB-VotesResults-EN.asp? VoteID=35016&DocID=15085 [dostęp: 20.06. 
2015 r.].

47 Po pierwszym zawieszeniu prawa do głosowania jej delegacji w ZPRE Rosja ostrze-
gła, że nie wpłaci swojej składki członkowskiej w Radzie Europy. Na temat „czeczeńskiego 
problemu” i związanej z nim polityki Rady Europy wobec Rosji zob.: R. Faun, Chechnya, 
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zrobiło coś nowego: wyraźnie zapowiedziało, że podejmie dalej idące kro-
ki, jeśli Rosja będzie kontynuować swoją politykę. 

W kwietniu 2014 r. organy Rady Europy także w inny sposób zare-
agowały na krymskie referendum z 16 marca 2014 r. W oświadczeniu  
z 3 kwietnia 2014 r. Komitet Ministrów uznał referendum za nielegalne 
i podkreślił, że późniejsza aneksja półwyspu nie może stanowić podsta-
wy dla zmiany statusu Krymu i Sewastopola48. Analogiczną rezolucję  
9 kwietnia 2014 r. przyjęło ZPRE49. Stwierdzano, że wynik referendum 
i nielegalna aneksja Krymu są pozbawione skutków prawnych, a Rada Eu-
ropy ich nie uznaje (par. 16). Potępiano upoważnienie przez rosyjski parla-
ment do użycia sił zbrojnych na Ukrainie oraz agresję i późniejszą aneksję 
Krymu, dokonane z naruszeniem prawa międzynarodowego, w tym Kar-
ty ONZ, Aktu Końcowego z Helsinek oraz Statutu i podstawowych zasad 
Rady Europy (par. 14). Jednocześnie potwierdzano legitymację nowych 
władz w Kijowie i legalność ich decyzji (par. 3). Rezolucja sprzeciwiała 
się pomysłowi federalizacji Ukrainy (par. 9). Rekomendowała, by państwa 
Memorandum Budapesztańskiego oraz inne kluczowe państwa Rady 
Europy zbadały możliwość zawarcia porozumienia gwarantującego nie-
podległość Ukrainy, jej suwerenność i terytorialną integralność (par. 18).  
Rezolucja uzyskała poparcie 154 członków ZPRE, przy 26 głosujących 
przeciwko i 14 wstrzymujących się. 

W styczniu 2015 r., na początku zimowej sesji ZPRE, gdy dobiegało 
końca obowiązywanie rezolucji z kwietnia 2014 r. o zawieszeniu praw ro-
syjskiej delegacji, stanęło pytanie o dalszy krok ZPRE. Gdyby nie doszło 
w ogóle do zakwestionowania pełnomocnictw rosyjskiej delegacji, Rosja-
nie odzyskaliby pełnię praw członkowskich. Stanowiłoby to jednak kom-
promitację Rady Europy, gdy nakazy określone w kwietniowej rezolucji 
nie tylko nie zostały zrealizowane, ale dodatkowo sytuacja na Ukrainie 
uległa zaostrzeniu. 

Formalnie propozycję nowej reakcji ZPRE przygotowywał Komi-
tet ds. Przestrzegania Zobowiązań Państw Członkowskich (Komitet 

the Council of Europe, and the advocacy of human rights in the toughest of cases, [w:] D.W. Blum 
(red.), Russia and globalization: identity, security, and society in an era of change, Baltimore 2008, 
s. 259-286; I.C. Kamiński, Członkostwo Federacji Rosyjskiej..., s. 483-499. 

48 Komunikat prasowy DC040(2014), https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2179641&S
ite=DC&ShowBanner=no&Target=_self&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=
F5CA75&BackColorLogged=A9BACE [dostęp: 20.06.2015 r.].

49 Rezolucja 1988 (2014), http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=20873&lang=en [dostęp: 20.06.2015 r.].
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Monitorujący)50. Przed ZPRE stanął jednak następujący wybór: można 
było warunkowo przywrócić Rosjanom prawo głosu (przy symbolicz-
nym pozbawieniu ich tylko pewnych drugorzędnych uprawnień, takich 
jak udział w misjach obserwacyjnych), lecz jednocześnie nakazać podjęcie 
przez Moskwę w krótkim terminie wielu wyraźnie wskazanych działań. 
Dopiero ich brak spowodowałby negatywne decyzje ZPRE. I drugi scena-
riusz: od razu w styczniu doszłoby do zawieszenia praw rosyjskiej dele-
gacji, z możliwością zmiany tego środka w przypadku wykonania naka-
zanych wymogów przez Rosję. 

Rosjanie podjęli aktywnie kroki, by wariant pierwszy wszedł w życie. 
Przed rozpoczęciem zimowej sesji ZPRE odbyła się w Strasburgu w nie-
dzielę 25 stycznia 2015 r. wspólna konferencja prasowa szefa rosyjskiej 
delegacji Aleksieja Puszkowa i przewodniczącej ZPRE Anne Brasseur. 
Obie osoby podkreślały, że współpraca Rosji i ZPRE powinna być kon-
tynuowana. Następnego dnia okazało się, że w projekcie rezolucji przy-
gotowanej przez Komitet Monitorujący, pracujący pod przewodnictwem 
Stefana Schennacha z Austrii, znalazło się warunkowe przywrócenie pra-
wa do głosowania dla Rosjan, ze wskazaniem, że jeśli Moskwa nie spełni 
nakazów określonych w rezolucji, wówczas dopiero (miał to być czerwiec 
2015 r.) kwestia pełnomocnictw może stanąć na forum ZPRE51.

Do projektu rezolucji wniesiono wiele poprawek. Najważniejsza do-
tyczyła „odwrócenia” decyzyjnej sekwencji. Najpierw miało dojść do za-
wieszenia prawa do głosowania dla rosyjskiej delegacji (skoro Rosja nie 
tylko nie wycofała się z aneksji Krymu, ale dodatkowo zmierza do desta-
bilizacji Ukrainy), a dopiero potem do ewentualnego przywrócenia praw 
(w kwietniu 2015 r., gdyby nastąpiły wymagane zmiany). 

Przyjęta ostatecznie rezolucja zawiesza prawa rosyjskiej delegacji do 
głosowania (dodatkowo zawieszeniu uległy też uprawnienia dotyczące 
udziału w organach ZPRE i misjach obserwacyjnych oraz związane z obej-

50 Nazwa w jęz. angielskim: Committee on the Honouring of Obligations and Com-
mitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee). Zgodnie 
z Regulaminem proceduralnym ZPRE do zakwestionowania pełnomocnictw delegacji kra-
jowej może dojść w następstwie raportu przygotowanego przez ten Komitet lub wniosku 
30 członków ZPRE, pochodzących z przynajmniej pięciu państw (reguła 8.1.).

51 Zob. związane z propozycją Doc. 13685 i Doc. 13689. Po głosowaniu w Komitecie 
Monitorującym Aleksiej Puszkow tryumfował na Twitterze – „histeryczny atak na Rosję 
odparty”.
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mowaniem pewnych funkcji i wykonywaniem pewnych zadań)52. Do gło-
sowania doszło 27 stycznia 2015 r. Za uchwaleniem rezolucji głosowało 
160 osób, przeciwko były 42, przy 11 wstrzymujących się53. 

W rezolucji zostały określone dwie ważne cezury czasowe. Pierwsza 
to kwiecień 2015 r., kiedy ZPRE mogłoby – zauważywszy wypełnianie 
przez Moskwę nakazów – przywrócić rosyjskiej delegacji prawo do głoso-
wania. Natomiast druga to czerwiec 2015 r., gdy ZPRE mogłoby anulować 
pełnomocnictwa Rosjan, jeśli nie doszłoby „do postępu w realizacji po-
rozumień z Mińska” (dotyczących „deeskalacji” konfliktu na wschodzie 
Ukrainy) oraz postanowień rezolucji. 

Na razie delegacja rosyjska może uczestniczyć w pracach ZPRE (jej 
członkowie mogą więc np. zabierać głos), ale jest pozbawiona prawa do gło-
sowania. Rosjanie jednak postanowili – tak samo jak uczynili już poprzed-
nio w kwietniu 2014 r., po pierwszej rezolucji – wycofać się z prac ZPRE54. 

W przyjętej rezolucji ZPRE potępia nielegalną aneksję Krymu oraz in-
tegrację półwyspu z Rosją, stanowiące poważne pogwałcenie prawa mię-
dzynarodowego, w tym Karty ONZ, Aktu Końcowego KBWE z Helsinek 
oraz Statutu Rady Europy i zobowiązań członkowskich Rosji w tej orga-
nizacji. Zauważono alarmujące pogorszenie się stanu praw człowieka na 
Krymie, m.in. zabójstwa i zaginięcia działaczy krytycznych wobec Rosji 
oraz groźby i działania skierowane przeciwko niezależnym mediom. Ro-
syjskie władze zostały wezwane do:

• zaprzestania nielegalnej aneksji Krymu;
• przeprowadzenia „pełnych i przejrzystych” postępowań w spra-

wie zabójstw i zaginięć oraz nadużyć i naruszeń dokonywanych 
przez policję i formacje paramilitarne;

52 Tekst rezolucji: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp? 
fileid=21538&lang=en [dostęp: 20.06.2015 r.].

53 Przeciwko rezolucji oddały w całości głos delegacje z Azerbejdżanu i Serbii, a także 
większość Turków. Wszyscy Ormianie wstrzymali się od głosu, co warte zauważenia, po-
nieważ w przypadku wcześniejszej rezolucji z kwietnia 2014 r. cała ormiańska delegacja 
głosowała „przeciwko”. Z innych państw Rosję wspierali zasadniczo lewicowi i prawico-
wi radykałowie (m.in. z Austriackiej Partii Wolności, węgierskiego Jobbiku, niemieckiej 
Linke). Wszyscy Polacy byli za pozbawieniem Rosji prawa głosu z wyjątkiem wstrzymują-
cego się Krzysztofa Szczerskiego (PiS).

54 Jednak, co warte zauważenia, Rosja już wcześniej wpłaciła do Rady Europy swoją 
składkę członkowską za rok 2015, być może zakładając pozytywny dla siebie wynik gło-
sowania lub chcąc w ten sposób do niego „zachęcić” (rosyjski wkład finansowy w 2014 r.  
wyniósł 32,3 mln euro; była to czwarta co do wielkości suma w budżecie organizacji, wy-
noszącym niecałe 403 mln euro).
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• rozwiązania formacji paramilitarnych;
• zaprzestania gróźb i działań przeciwko niezależnym mediom oraz 

do zmiany decyzji o zamknięciu Krymskiego Kanału Telewizyjne-
go ATR;

• zaprzestania działań skierowanych przeciwko instytucjom i stowa-
rzyszeniom Tatarów krymskich;

• zezwolenia na powrót na Krym przywódcom Tatarów krymskich 
Mustafie Dżemilowi i Refatowi Czubarowowi;

• zapewnienia dostępności nauki w języku ukraińskim.
Duża część rezolucji dotyczy sytuacji we wschodniej Ukrainie. Zgro-

madzenie potępia wspieranie przez Rosję separatystów, w tym dostarcza-
nie im broni, co stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego. 
Wskazuje na udział w walkach dużej liczby rosyjskich „ochotników”, co 
jest przestępstwem także na mocy rosyjskiego prawa karnego. Rosję we-
zwano więc do:

• wycofania wszystkich jej wojsk, w tym „ukrytych jednostek” (co-
vert forces) z terytorium Ukrainy;

• zaprzestania dostaw broni siłom separatystów;
• podjęcia działań w celu powstrzymania napływu „ochotników” 

z terytorium Rosji;
• wprowadzenia do rosyjskiego kodeksu karnego przepisów pro-

wadzących do ścigania osób mających obywatelstwo Rosji, które 
uczestniczą w konfliktach zbrojnych zagranicą, nawet gdy za swój 
udział nie otrzymują wynagrodzenia;

• ścigania „w najpełniejszym zakresie” wszystkich rosyjskich 
obywateli uczestniczących jako „ochotnicy” w konflikcie zbrojnym 
we wschodniej Ukrainie;

• podjęcia pełnej współpracy w ramach śledztwa dotyczącego ze-
strzelenia malezyjskiego samolotu MH 17;

• zapewnienia stałej ukraińsko-rosyjskiej kontroli granicy państwo-
wej;

• zwolnienia wszystkich zakładników, jeńców i nielegalnie przetrzy-
mywanych osób. 

Jeden z punktów rezolucji odnosi się do Nadii Sawczenko, ukraińskiej 
pilot, znajdującej się obecnie w rosyjskim areszcie pod nieprawdopodob-
nym zarzutem rzekomego pomocnictwa w zabójstwie dwojga rosyjskich 
dziennikarzy. Sawczenko została zatrzymana w czerwcu 2014 r. przez 
separatystów, a następnie przekazana rosyjskim władzom. Podczas wy-
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borów parlamentarnych na Ukrainie w październiku 2014 r. wybrano ją 
do Rady Najwyższej z listy partii „Batkiwszczyna”. Obecnie jest też człon-
kiem ukraińskiej delegacji do ZPRE. W rezolucji nakazano rosyjskim wła-
dzom zwolnienie Sawczenko w ciągu 24 godzin i zapewnienie jej powrotu 
do ojczyzny lub przekazanie do innego kraju.

Sprawa Nadii Sawczenko stała się elementem zakulisowych rozmów 
podczas obrad ZPRE. W przypadku jej zwolnienia ukraińska delegacja 
była gotowa poprzeć ratyfikowanie pełnomocnictw rosyjskich parlamen-
tarzystów i zaapelować o to do pozostałych członków ZPRE. Rosjanie zgo-
dzili się jednak tylko, by po pozytywnym dla nich głosowaniu przedsta-
wiciele ZPRE uzyskali dostęp do Sawczenko. Po niekorzystnym dla Rosji 
wyniku głosowania szef rosyjskiej delegacji od razu oznajmił, że zamyka 
to drogę do kontaktów ZPRE z ukraińską pilot. 

Rezolucja akcentuje wreszcie, że rosyjskie działania podjęte na Ukra-
inie powiększają listę naruszeń przez Rosję jej zobowiązań wynikających 
z członkostwa w Radzie Europy, a dotyczących stosunków z sąsiadami. 
Trzeba jednak pamiętać, że taka sytuacja jest konsekwencją wyrozumiałej 
postawy Rady Europy, tolerującej przez lata ów stan rzeczy i powstrzy-
mującej się od zdecydowanych reakcji. W rezolucji wezwano Rosję do 
podjęcia działań polegających na:

• realizacji rezolucji ZPRE dotyczących wojny sierpniowej z Gruzją 
z 2008 r. oraz „usunięcia następstw” czystek etnicznych, jakie po 
niej nastąpiły (masowy exodus Gruzinów z Osetii Południowej 
i Abchazji);

• usunięciu przeszkód w swobodnym przepływie osób cywilnych 
między Osetią Południową i Abchazją a pozostałą częścią Gruzji;

• natychmiastowym wycofaniu rosyjskiej 14 Armii z terytorium 
Mołdowy (Naddniestrza) – takie zobowiązanie, do tej pory niezre-
alizowane, znalazło się już w dokumentach związanych z przystą-
pieniem Rosji do Rady Europy w 1996 r.;

• pilnym wykonaniu wyroku Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w sprawie Catan i inni przeciwko Rosji i Mołdowie, dotyczą-
cego prawa do nauki w języku rumuńskim w Naddniestrzu – Ro-
sja oznajmiła, podczas kontroli wykonania wyroku sprawowanej 
przez Komitet Ministrów Rady Europy, że nie akceptuje wydane-
go orzeczenia i nie wypłaci (zdarzyło się to po raz pierwszy) skar-
żącym zasądzonego zadośćuczynienia;
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• powstrzymaniu się od zakazu importu mołdawskich produktów 
i wywierania nacisków na politykę zagraniczną Mołdowy;

• udziale w działaniach mających na celu znalezienie rozwiązania 
konfliktu w Górnym Karabachu i powstrzymaniu się od sprzedaży 
broni ofensywnej Armenii oraz Azerbejdżanowi.

Po negatywnym dla siebie głosowaniu Rosja wstrzymała do końca 
2015 r. współpracę ze ZPRE. Taka decyzja nie objęła jednak wszystkich 
organów Rady Europy. Rosja wprost już potwierdziła, że jej reprezentant 
będzie uczestniczył w pracach Komitetu Ministrów, organu decyzyjnego 
organizacji. Rosjanie zapowiedzieli jednak, że utrzymanie w 2016 r. sank-
cji nałożonych w rezolucji spowoduje wyjście z Rady Europy.

W systemie Rady Europy kilka innych instytucji i ciał jest w różnym 
stopniu zaangażowanych w „ukraiński problem”, m.in. tzw. Komisarz 
Praw Człowieka, Europejska Komisja ds. Demokracji przez Prawo (Ko-
misja Wenecka) czy Komitet Doradczy działający w ramach Konwencji 
Ramowej o ochronie mniejszości narodowych55. 

5. Europejski Trybunał Praw Człowieka

Trybunał Praw Człowieka (ETPCz), orzekający na podstawie Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC)56, może rozpoznawać dwie 
kategorie skarg: indywidualne i międzypaństwowe. Podczas gdy skar-
gi wnoszone przez jednostki są liczne (ETPCz wydał dotychczas ponad  
17 tys. wyroków), skarg inicjowanych przez państwo (lub grupę państw) 
przeciwko innemu państwu było tylko kilka, a ETPCz wydał jedynie trzy 
wyroki. Skargi międzypaństwowe muszą rodzić napięcia między pań-
stwami wchodzącymi w spór sądowy i do takich postępowań zazwyczaj 
dochodzi wtedy, gdy stosunki między państwami są już i tak złe57. 

55 Na ten temat zob. I.C. Kamiński, International law aspects..., s. 400-401.
56 Polski tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
57 W roku 2007 i 2008 Gruzja wniosła dwie skargi przeciwko Rosji (mają one odpo-

wiednio numery 13255/07 i 38263/08). W pierwszej, dotyczącej masowych wydaleń Gru-
zinów w 2006 r. w odwecie za zatrzymanie w Gruzji pod zarzutem szpiegostwa kilku 
rosyjskich wojskowych, zapadł już wyrok (3 lipca 2014 r.), stwierdzający liczne naruszenia 
EKPC. Druga sprawa, związana z wojną sierpniową 2008 r., powinna niebawem zakoń-
czyć się wyrokiem.



Gdzie i jak mogą się skarżyć uczestnicy konfliktu na Ukrainie? 133

Ukraina 13 marca 2014 r. wniosła skargę przeciwko Rosji, jednocześ-
nie zwracając się o wydanie przez ETPCz środka tymczasowego58. Wnio-
skowany środek został zarządzony jeszcze tego samego dnia. Prezes izby 
ETPCz nakazał, aby obie strony powstrzymały się od działań, przede 
wszystkim wojskowych, które mogłyby prowadzić do naruszenia praw 
chronionych w EKPC, zwłaszcza ludzkiego życia i zdrowia. Środki tym-
czasowe ETPCz zarządza wyjątkowo, jeśli uważa, że brak środka narazi 
wnioskodawcę na rzeczywiste, bezpośrednie i nieodwracalne niebezpie-
czeństwo59.

Ukraińska skarga dotyczy zdarzeń na Krymie w okresie zarówno po-
przedzającym aneksję, jak i późniejszym. Obejmuje również wydarzenia 
we wschodniej części Ukrainy (do września 2014 r.). Stawia zarzuty na-
ruszenia wielu przepisów EKPC w następstwie zabójstw, zaginięć, tor-
tur oraz innych aktów złego traktowania, ataków, pozbawienia wolności, 
przejęcia własności60. 

Druga skarga Ukrainy przeciwko Rosji, wniesiona do ETPCz 13 czerw-
ca 2014 r., jest związana z zatrzymaniem na wschodzie kraju (obszary za-
jęte przez separatystów) trzech grup dzieci oraz ich późniejszym wywie-
zieniem do Rosji61. Obie skargi mają w Strasburgu status priorytetowy. 
Zostały zakomunikowane Rosji 25 listopada 2014 r. Na wniosek Moskwy 
ETPCz zgodził się 23 marca 2015 r. na przedłużenie do 25 września 2015 r. 
terminu na przedłożenie jej stanowiska prawnego.

Podczas rozstrzygania ukraińskich skarg ETPCz zostanie skonfron-
towany z kilkoma ważnymi kwestiami prawnymi. Po pierwsze, będzie 
musiał zdecydować, czy Rosja ponosi odpowiedzialność za akty mające 
miejsce na Krymie, zanim półwysep został włączony w skład tego kraju. 
We wcześniejszych sprawach dotyczących Naddniestrza, rozłamowego 
terytorium wspieranego przez Rosję, lecz formalnie stanowiącego część 
Mołdowy, ETPCz wydał wyroki przeciwko Rosji, uznawszy, że enkla-
wa istnieje pod kontrolą Moskwy lub przynajmniej pod jej decydującym 

58 Skardze Ukraina przeciwko Rosji nadano nr 20958/14. Zob. komunikat prasowy nr 
073 (2014) z 13 marca 2014 r., www.echr.coe.int [dostęp: 20.06.2015 r.].

59 Środki tymczasowe ETPCz są zarządzane na podstawie reguły 39 Regulaminu pro-
ceduralnego ETPCz.

60 Należy podkreślić, że Ukraina jako państwo nie może się jednak skarżyć na pozba-
wienie jej własnego prawa własności, gdyż państwo nie jest „jednostką”, której przysługi-
wałoby na mocy EKPC prawo do ochrony własności. 

61 Skarga Ukraina przeciwko Rosji (II), nr 43800/14. Zob. komunikat prasowy nr 345 (2014)  
z 26 listopada 2014 r. na stronie www.echr.coe.int [dostęp: 20.06.2015 r.].
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wpływem62. Tym samym można Rosji przypisać odpowiedzialność za 
akty w Naddniestrzu. Po drugie, jest bardzo prawdopodobne, że ETPCz 
wypowie się o tym, jak z punktu widzenia prawa międzynarodowego na-
leży kwalifikować rosyjskie działania na Krymie i późniejszą jego aneksję. 
Skoro Rada Europy potępiła aneksję półwyspu jako oczywiste i poważ-
ne naruszenie prawa międzynarodowego, ETPCz powinien się posłużyć 
identyczną kwalifikacją prawną. 

Skarga międzypaństwowa przeciwko Rosji nie musi pochodzić je-
dynie od Ukrainy. W przypadku poważnych naruszeń praw człowieka 
również inne państwa EKPC mogą wystąpić do ETPCz. Tak już się stało 
w przeszłości. Kilka krajów wniosło skargi międzypaństwowe przeciwko 
Grecji (1967 r.) i Turcji (1982 r.). W 2001 r. nad taką skargą przeciwko Rosji 
myślała Holandia (w związku z wydarzeniami w Czeczenii). Nie chcąc 
się jednak samotnie wystawiać na odwet Moskwy, Haga sondowała goto-
wość przyłączenia się do pomysłu przez inne państwa. Ostatecznie idea 
skargi została porzucona w atmosferze „wojny z terrorem” po zamachach 
z 11 września 2001 r. 

Naruszenia praw człowieka na Krymie mogą prowadzić do wniesienia 
indywidualnych skarg do ETPCz. Takie skargi mogą być kierowane prze-
ciwko Rosji, ale i dodatkowo przeciwko... Ukrainie. Wzorcem są tu skar-
gi dotyczące Naddniestrza. Zarzuty były w nich adresowane przeciwko 
Rosji i Mołdawii. Tej ostatniej zarzucano niepodjęcie działań (np. w dro-
dze interwencji dyplomatycznych) w celu przestrzegania praw skarżą-
cego. Uznanie przez ETPCz, że w takiej części skarga jest dopuszczalna, 
było poprzedzone ustaleniem, że Naddniestrze stanowi prawnie część 
Mołdawii, tyle że Kiszyniów nie może – ze względu na rosyjską obec-
ność wojskową i wsparcie polityczne – skutecznie sprawować tam wła-
dzy. Dochodziło tym samym „rykoszetowo” do zidentyfikowania sytuacji 
sprzecznej z prawem międzynarodowym. Ukraina mogłaby się ponadto 
przyłączać do skarg indywidualnych, jakie byłyby kierowane przeciwko 
Rosji w związku z działaniami podejmowanymi na ukraińskim teryto-
rium (jako takie mógłby zostać potraktowany Krym) lub przeciwko ukra-
ińskim obywatelom bądź innym podmiotom. 

W czasie oddawania niniejszego tekstu do druku (koniec kwietnia 2015 r.)  
w Strasburgu było już 526 skarg indywidualnych: ponad 20 dotyczyło 

62 Wyrok Wielkiej Izby z 8 lipca 2004 r. w sprawie Ilaşcu i inni przeciwko Rosji i Moł-
dowie, skarga nr 48787/99, ECHR 2004-VII; wyrok Wielkiej Izby z 19 października 2012 r. 
w sprawie Catan i inni przeciwko Rosji i Mołdowie, skarga nr 43370/04, 18454/06 i 8252/05.
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Krymu, pozostałe były związane z wydarzeniami we wschodniej Ukrai-
nie. Skargi podnoszą różne zarzuty: pozbawienia życia (około 20), zaginięć 
(około 30), ciężkich obrażeń ciała (około 20). Najwięcej skarg dotyczy po-
zbawienia wolności (około 190) i utraty lub zniszczenia własności (około 
180). Większość skarg wniesiono łącznie przeciwko Rosji i Ukrainie (307); 
Ukraina jest natomiast skarżona samodzielnie 194 razy, a Rosja – 25. W 185 
sprawach ETPCz wydał środek tymczasowy, zwracając się do Rosji lub 
Ukrainy, a czasami do obu państw, o zapewnienie ochrony praw z Kon-
wencji osobom pozbawionym wolności lub tym, których los nie był znany63.

Wśród skarg skierowanych przeciwko Rosji jest skarga Nadii Saw-
czenko, ukraińskiej pilot zatrzymanej przez oddziały zbrojne separaty-
stów w czerwcu 2014 r. i następnie osadzonej w areszcie w Rosji pod za-
rzutem pomocnictwa w zabójstwie i nielegalnego przekroczenia granicy. 
Skarga została zakomunikowana rosyjskiemu rządowi 31 marca 2015 r. 
(skarga nr 50171/14).

Konkluzje

Federacja Rosyjska jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa wy-
posażonym w prawo weta. Czyni to niemożliwym podjęcie jakiejkolwiek 
decyzji przeciwko Rosji, nawet jeśli Moskwa poważnie narusza prawo 
międzynarodowe, dokonując agresji lub godząc w terytorialną integral-
ność Ukrainy. Nie oznacza to jednak, że Kijów i szerzej – wspólnota mię-
dzynarodowa – nie mają do swojej dyspozycji żadnych innych środków 
prawnych. Po pierwsze, chociaż rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
nie są wiążące, określają one stanowisko wspólnoty międzynarodowej 
w sprawie działań państw. W rezolucji 68/262 przyjętej 27 marca 2014 r. 
Zgromadzenie Ogólne potwierdziło niezależność i terytorialną integral-
ność Ukrainy, uznało referendum na Krymie za pozbawione ważności 
oraz wezwało państwa i organizacje międzynarodowe do nieuznawania 
zmiany ukraińskich granic. Po drugie, specjalna procedura Zjednoczeni 
dla pokoju jest możliwa, gdy Rada Bezpieczeństwa nie podejmuje działań 
mimo poważnego naruszenia prawa międzynarodowego. Po trzecie, na-

63 Wszystkie informacje i dane podane za komunikatem prasowym ETPCz  
nr 122 (2015) z 13 kwietnia 2015 r. www.echr.coe.int [dostęp: 20.06.2015 r.].
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wet jeśli dochodzi do weta stałego członka Rady Bezpieczeństwa, treść re-
zolucji (ostatecznie zablokowanej) tego organu może pokazywać stanowi-
sko państw wobec pewnego aktu. Co prawda Rosja zawetowała 15 marca 
2014 r. rezolucję Rady Bezpieczeństwa, to jednak 13 państw opowiedziało 
się za przyjęciem dokumentu, a Chiny wstrzymały się od głosu.

Rosyjskie działania zarówno na Krymie, jak i we wschodniej Ukrai-
nie można uznać za agresję, która rodzi odpowiedzialność międzynaro-
dową Rosji jako państwa oraz odpowiedzialność jednostek, które – jako 
funkcjonariusze państwa – podjęły decyzje o takich działaniach. Chociaż 
Rosja nie ratyfikowała Statutu MTK, a zbrodnia agresji nie jest do tej pory 
ścigana na mocy Statutu tego sądu, definicja agresji, jak i konsekwencje 
aktów agresji są już dostatecznie precyzyjnie określone w prawie między-
narodowym. Ukraina może ponadto uznać w drodze deklaracji właści-
wość MTK w odniesieniu do aktów, które zostały popełnione na jej teryto-
rium i mogą być kwalifikowane jako zbrodnie objęte Statutem MTK. Taka 
deklaracja została już złożona w MTK w związku z zabójstwami dokona-
nymi na kijowskim Majdanie. Jednak Ukraina powinna całościowo uznać 
jurysdykcję MTK przez ratyfikację Statutu haskiego sądu. 

Ukraina i Rosja są członkami Rady Europy oraz Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka. Rada Europy już przyjęła rezolucje lub wydała 
oświadczenia krytyczne wobec rosyjskiej polityki na Krymie i we wschod-
niej Ukrainie. W ramach organizacji przyjęto też sankcje, takie jak zawie-
szenie prawa do głosowania rosyjskiej delegacji w ZPRE. Zapowiedzia-
no jeszcze bardziej dotkliwe środki w przyszłości, jeśli polityka Rosji nie 
ulegnie zmianie. W ramach EKPC Ukraina może wnieść skargi między-
państwowe przeciwko Rosji (dwie skargi są już w ETPCz) lub dołączyć się 
jako strona trzecia do skarg indywidualnych. 

Słowa kluczowe: prawo międzynarodowe, agresja, jurysdykcja międzynaro-
dowa, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy, Europejski Try-
bunał Praw Człowieka
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WHERE AND HOW CAN COMPLAIN THE ACTORS OF THE CONFLICT 
IN UKRAINE?

S u m m a r y

The article identifies the possibilities of instituting international com-
plaints and using other measures under international law, either universal or 
regional, available to the actors of the conflict in Ukraine. Russia’s dealings 
first in Crimea and then in Eastern Ukraine can ascertained as violations of 
a number of international law norms. They can be treated as aggression that 
leads to criminal liability of individuals and international responsibility of 
the state. But the International Criminal Court (ICC) does not have at the 
moment jurisdiction to convict those liable of aggression. The ICC can deal 
however with three other kinds of crimes of international law – genocide, 
crimes against humanity and war crimes. It is demonstrated how allegations 
concerning such crimes can be submitted to the ICC even when neither Russia 
nor Ukraine has ratified the ICC Statute. Within the framework of the United 
Nations Russia enjoys a veto right as a permanent member of the Security 
Council but the General Assembly, another organ of the UN, may adopt re-
solutions, although they are not legally binding. Member states of the UN 
may make use of the ‘Uniting for peace’ procedure. Dealings of the Russian 
Federation in Ukraine can also be perceived as violations of the membership 
requirements of the Council of Europe. As a member state of this organisation 
Russia falls into jurisdiction of the European Court of Human Rights which 
can hear both individual and inter-state complaints. The Council of Europe 
also verifies if particular states comply with membership obligations. If there 
is a serious violation of these obligations the Council of Europe may impose 
sanctions, such as suspension of voting rights of a given national delegation 
to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and may eventually 
request the violating state to withdraw from the organisation. 

Key words: international law, aggression, jurisdiction, United Nations, Coun-
cil of Europe, European Court of Human Rights

ГДЕ И КАК МОГУТ ЖАЛОВАТЬСЯ УЧАСТНИКИ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ?

Р е з ю м е

В статье анализируются правовые возможности подачи международ-
ной жалобы или как использовать другие правовые механизмы, как уни-
версальные, так и региональныe (европейскиe), участниками конфликта 
в Украине. Действия России ранее в Крыму, а затем в восточной части 
Украины, можно считать нарушением многих норм международного 
права. Их можно рассматривать как агрессию, которая влечет за собой 
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индивидуальную уголовную ответственность и юридическую ответствен-
ность государства. Международный Уголовный Суд (МУС) не может еще 
судить лиц, совершивших преступление агрессии. Oднако, может судить 
за совершение других преступлений международного права - геноцид, 
преступления против человечности и военные преступления. Cтатья 
показывает, как возражение совершения преступления может попасть 
в МУС, когда ни Россия, ни Украина не связанные его Cтатусом. В рам-
ках Организации Объединенных Наций Совета Россия имеет право вето 
в качестве постоянного члена Совета Безопасности. Oднако, возможно, 
принять  резолюции Генеральной Aссамблеей, даже если не имеют юри-
дической силы. Cтранам ООН предлагает также особый порядок „Oбед-
нение для мира”. Действия России могут быть дополнительно проана-
лизированы как нарушение обязательств членства в Совете Европы. Как 
член этой организации России связанa юрисдикцией Европейского Cуда 
по Правам Человека, и это позволяет нa привлечениe против неe инди-
видуальных и межгосударственных жалоб. Совет Европы может также 
принять меры против страны нарушившей условия членства, такиe как, 
в частности, приостановление прав национальных делегации в Парла-
ментской Ассамблее, и в конце привести к прекращению членства в ор-
ганизации.  

Ключевые слова: международное право, агрессия, международная 
юрисдикция, Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Евро-
пейский Cуд по Правам Человека
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Układ o stowarzyszeniu Ukraina –  
UE jako wyraz wsparcia ze strony Unii dla ochrony 

praw człowieka w kontekście wojny na Ukrainie

Wstęp

Układ o stowarzyszeniu pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, który 
w swoim zakresie tematycznym jest jednym z najważniejszych międzyna-
rodowych dokumentów prawnych w historii Ukrainy i jedną z najbardziej 
wszechstronnych umów międzynarodowych z państwami trzecimi, któ-
re kiedykolwiek zawierała Unia Europejska, został  podpisany w dwóch 
etapach: 21 marca i 27 czerwca 2014 r. Na rzecz takiego rozwiązania prze-
mawiały bardzo istotne okoliczności polityczne: Euromajdan, aneksja 
Krymu i Sewastopola przez Rosję oraz działania wojenne na wschodzie 
Ukrainy. Stworzenie możliwości niezwłocznego podpisania najpierw tzw. 
części politycznej Układu stowarzyszeniowego, następnie kolejnych jego 
części oraz zapowiedź tymczasowego stosowania istotnych jego postano-
wień niewątpliwie było wyrazem protestu ze strony Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich przeciwko polityce i działaniom Rosji na teryto-
rium Ukrainy, jak również niezmiernie ważnym wyrazem wsparcia Unii 
dla przeprowadzenia przekształceń ustrojowych na Ukrainie, budowa-
nia Ukrainy jako państwa prawa, w tym dla zapewnienia skuteczniejszej 
ochrony praw człowieka na Ukrainie.

* Mgr, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; e-mail: ivanna.kolisnyk@gmail.
com
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1. Okoliczności polityczne

Odnosząc się zwięźle do historii stosunków Ukrainy z Unią Europej-
ską warto zaznaczyć,  że pierwszym aktem prawnym, który komplekso-
wo regulował stosunki między ówczesnymi Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi a Ukrainą była Umowa o partnerstwie 
i współpracy, która została podpisana w Luksemburgu  w czerwcu 1994 r.,  
ale weszła w życie dopiero w marcu 1998 r.1 W kolejnych latach stosun-
ki pomiędzy UE a Ukrainą były konkretyzowane najpierw w przyjętej 
w 1999 r. Wspólnej Strategii2, a następnie w ramach Europejskiej Polity-
ki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego – we Wspólnej Strategii UE 
wobec Ukrainy, Raporcie Krajowym dotyczącym Ukrainy oraz w Planie 
Działania wobec Ukrainy3. 

Negocjacje nad Układem o stowarzyszeniu rozpoczęły się po za-
padnięciu decyzji w sprawie przystąpienia Ukrainy do WTO w 2007 r. 
(Rada UE upoważniła Komisję Europejską do prowadzenia tych nego-
cjacji).  Podczas szczytu w Paryżu w 2008 r.  przywódcy Ukrainy i Unii 
Europejskiej zgodzili się, że nowy traktat będzie nosić nazwę „Układ 
stowarzyszeniowy”4. Następnie w grudniu 2011 r. podczas 15. szczytu UE 
– Ukraina poinformowano o osiągnięciu porozumienia w sprawie treści 
Układu. Tekst Układu stowarzyszeniowego parafowano 30 marca 2012 r.,  
przy czym jego postanowienia dotyczące części handlowej (DCFTA) zo-
stały parafowane nieco później – 19 lipca 2012 r. Rada UE do spraw Zagra-
nicznych wyraziła 10 grudnia 2012 r. gotowość w imieniu Unii i jej państw 
członkowskich do podpisania Układu. Planowano podpisanie Ukła-
du podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego (28-29 listopada 2013 r.  
w Wilnie), niemniej na kilka dni przed szczytem (21 listopada 2013 r.) ów-
czesny Prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz, zadecydował o rezygnacji 

1 Dz. Urz. WE L 49 z 1998 r., s. 3.
2 European Council Common Strategy of 11 December 1999 on Ukraine (1999/877 

CFSP), Dz. Urz. WE L 331 z 1999 r., s. 1.
3 Zob. B. Hud, Eastern policy of the European Union: step by step towards Ukraine, [w:] 

D. Mielczarek (red.), A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Introduction to European studies: a new 
approach to uniting Europe, Warszawa 2013, s. 529.

4 Євробюлетень, Інформаційне видання Представництва Європейської комісії 
Україні та Бiлoрусі, № 9, вересень, 2008, s. 4.



Układ o stowarzyszeniu Ukraina  143

z podpisania Układu5, co wywołało ogromny protest społeczny na Ukrai-
nie (Euromajdan), który doprowadził do zmiany rządu i ucieczki W. Janu-
kowycza do Rosji. Wykorzystując powstały kryzys, Rosja w marcu 2014 r.  
dokonała aneksji Krymu i Sewastopola, naruszając podstawowe zasady 
współczesnego prawa międzynarodowego6. Reakcja Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich została określona w konkluzjach ze spotkania 
Rady Europejskiej 20-21 marca 2014 r.7

W dniu 21 marca 2014 r. podpisano polityczną część Układu o stowa-
rzyszeniu w odniesieniu do preambuły, art. 1 oraz tytułu I, II i VII Układu. 
Dnia 27 czerwca 2014 r. Unia Europejska i Ukraina podpisały przy okazji 
unijnego szczytu w Brukseli drugą część Układu, dotyczącą utworzenia 
strefy wolnego handlu, współpracy w dziedzinie gospodarki oraz wymia-
ru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Układ o stowarzyszeniu został ratyfikowany na Ukrainie 16 września 
2014 r. – w tym dniu została uchwalona przez Radę Najwyższą Ukrainy 
ustawa ratyfikacyjna, a Prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko, niezwłocz-
nie ją podpisał. Symbolicznie, w tym samym dniu, Parlament Europejski 
wyraził zgodę na dwie decyzje Rady UE w sprawie zawarcia przez Unię 
Układu o stowarzyszeniu z Ukrainą8.

2. Zakres Układu o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską

Zgodnie ze słowami ówczesnego Przewodniczącego Rady Europej-
skiej, Hermana van Rompuya, Układ stowarzyszeniowy UE z Ukrainą 
– który służył też w dużej mierze jako szablon dla układów z Mołdową 
i Gruzją – jest „najbardziej zaawansowanym tego typu układem w całej 
historii negocjacji podjętych przez Unię Europejską”9. Układ należy do 

5 Poszczególne etapy stosunków Ukrainy z UE: EU-Ukraine relations. Factsheet, http://
eeas.europa.eu [dostęp: 15.01.2015 r.]. 

6 Zob. szerzej J. Kranz, Kilka uwag na tle aneksji Krymu przez Rosję, „Państwo i Prawo” 
2014, z. 8, s. 23.

7 Konkluzje, Bruksela 21.03.2014 r., EUCO 7/1/14/.
8 Zob. J. Barcz, I. Kolisnyk, Podpisanie i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu 

z Ukrainą – aspekty prawne, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 10, s. 4-14.
9 Rada Europejska, Komunikat Prasowy H. Van Rompuy, Bruksela, 25 lutego 

2013r., EUCO 48/13, <http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13- 74_en.htm> [dostęp: 
30.12.2014 r.].
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nowej generacji układów o stowarzyszeniu, zawieranych w ramach Part-
nerstwa Wschodniego, nakierowanych na wsparcie gruntownej reformy 
ustrojowej państw stowarzyszonych, zasadzającej się na państwie prawa 
i gospodarce rynkowej. Wiodącą rolę w tym procesie ma odgrywać „po-
głębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu”.

Układ o stowarzyszeniu zawiera szczegółowe przepisy, nakierowa-
ne na  dostosowanie ustawodawstwa i strategii politycznych Ukrainy do 
standardów unijnych (acquis) i  stanowiących dla Ukrainy narzędzie i pre-
cyzyjny plan działania, mający ukierunkować proces przeprowadzania 
wewnętrznych reform. Układ stowarzyszeniowy z Ukrainą jest najdalej 
idącym układem tego typu i przewiduje zarazem niespotykany dotych-
czas stopień integracji pomiędzy Unią Europejską a państwem trzecim. 
Tworzy on ramy prawne dla dwustronnego dialogu i pozwala na sku-
teczne monitorowanie przestrzegania zobowiązań podjętych przez Ukra-
inę w ramach Układu, w tym w odniesieniu do podstawowych wartości 
UE. Z Układu stowarzyszeniowego wynika dla Ukrainy zobowiązanie do 
wdrożenia znaczącej części unijnego prawodawstwa, co powinno zasad-
niczo zmienić jej ustrój polityczny i gospodarczy. 

Układ o stowarzyszeniu z Ukrainą liczy ponad 2000 stron i składa się 
z preambuły oraz 486 artykułów, podzielonych na siedem tytułów, po-
przedzonych art. 1 (cele stowarzyszenia)10: Tytuł I – Zasady ogólne (art. 2 
i art. 3), Tytuł II – Dialog i reformy polityczne, stowarzyszenie polityczne, współ-
praca i zbliżenie w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 4-13), 
Tytuł III – Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo (art. 14-24), Tytuł IV – 
Handel i zagadnienia związane z handlem (art. 25-336), Tytuł V – Współpraca 
gospodarcza i sektorowa (art. 337-452), Tytuł VI – Współpraca finansowa, w tym 
postanowienia dotyczące zwalczania nadużyć finansowych (art. 453-459) i Tytuł 
VII – Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe (art. 460-486). Poza tym 
Układ obejmuje 44 załączniki i 3 protokoły, które – stosownie do art. 480 
Układu – stanowią jego „integralną część”. Do Układu dołączona została 
wspólna deklaracja oraz podpisany 21 marca 2014 r. Akt końcowy szczytu 
pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, 
a Ukrainą z drugiej strony, w odniesieniu do Układu o stowarzyszeniu, 
poświadczający podpisanie „postanowień politycznych” Układu.

10 Ogólne omówienie treści Układu w: EU-Ukraine. Association Agreement „Guide to the 
Association Agreement”. European Union. External Action. European Commission, http://
eeas.europa.eu/images/top_stories/140912_eu-ukraine-associatin-agreement-quick_guide.
pdf [dostęp: 02.02.2015 r.]. 
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Zawieranie umów stowarzyszeniowych z państwami europejskimi 
jest często postrzegane jako istotny krok w kierunku członkostwa w UE11. 
Tak na przykład, po uroczystości podpisania Układu w dniu 27 czerwca 
2014 r. szefowie państw lub rządów trzech państw stowarzyszonych – 
Gruzji, Mołdowy i Ukrainy powiązały zawarcie umów o stowarzyszeniu 
z ich (długoterminowymi) aspiracjami członkostwa w UE12. Jednakże żad-
nego automatycznego (formalnego) powiązania pomiędzy stowarzysze-
niem i perspektywą przystąpienia do Unii Europejskiej nie ma. Układ sto-
warzyszeniowy z Ukrainą starannie unika bezpośredniego odniesienia do 
perspektyw członkostwa dla Ukrainy, ale nieco dyplomatycznie stwier-
dza, że   „Unia Europejska uznaje europejskie aspiracje Ukrainy i wita jej 
europejski wybór”13. 

Preambuła stanowi również, że „niniejszy Układ nie przesądza o dal-
szym rozwoju stosunków między UE a Ukrainą i pozostaje bez uszczerb-
ku dla ich dalszego rozwoju” 14. Ponadto strony wyraźnie uznają, że „jako 
państwo europejskie Ukraina podziela wspólną historię i wspólne warto-
ści z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i zobowiązuje się pro-
pagować te wartości”15. Podobieństwa z pierwszym zdaniem art. 49 Trak-
tatu o Unii Europejskiej są oczywiste. 

Warto zauważyć, że kilka postanowień Układu o stowarzyszeniu 
odzwierciedla sformułowanie przedakcesyjnych kryteriów kopenha-
skich. Kryteria polityczne, takie jak stabilność instytucji gwarantujących 
demokrację, praworządność, ochrona praw człowieka i podstawowych 
wolności są nie tylko zdefiniowane jako „istotne elementy” Układu o sto-
warzyszeniu16, ale są również integralną częścią ustanowionego dialogu 
politycznego17 i współpracy w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości18. Na poziomie gospodarczym ustanowienie DCFTA 
jest traktowane jako instrument dla „wspierania starań Ukrainy mają-

11 D. Phinnemore, Association: stepping-stone or alternative to EU membership?, „Sheffield 
Academic Press” 1999.

12 A. Rettman, ‘Georgia, Moldova and Ukraine cement EU ties’, „EUobserver” z 27.06.2014 r.,  
http://euobserver.com/foreign/124792 [dostęp: 20.12.2014 r.].

13 Preambuła Układu o stowarzyszeniu z Ukrainą.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Art. 6 Układu o stowarzyszeniu.
18 Art. 14 Układu o stowarzyszeniu.
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cych na celu przejście do funkcjonującej gospodarki rynkowej [Ukrainy 
– I.K.]”19. 

W końcu nie mniej ważne jest to, że cały Układ opiera się na zaanga-
żowaniu Ukrainy w dążenie do  „zbliżenia do UE pod względem poli-
tycznym, gospodarczym i prawnym”20. Tym niemniej Układ o stowarzy-
szeniu nie ma – jak wspomniano – bezpośrednio na celu przygotowania 
przystąpienia Ukrainy do UE, lecz ustanowienie „bliskich i uprzywilejo-
wanych związków”21. Innymi słowy, głównym celem Układu o stowarzy-
szeniu jest zapewnienie częściowej integracji Ukrainy z UE, nie oferując 
konkretnej perspektywy członkostwa.

3. Postanowienia Układu o stowarzyszeniu powiązane  
  z ochroną praw człowieka na Ukrainie

Zasady ogólne Układu o stowarzyszeniu obejmują szczegółowy ze-
staw „zasadniczych elementów”, których naruszenie przez jedną ze stron 
może doprowadzić do podjęcia konkretnych środków przewidzianych 
w Układzie, w tym do zawieszenia praw i obowiązków z niego wynikają-
cych. W preambule i art. 1 Układu określono cele stowarzyszenia, wśród 
których wymienia się: propagowanie stopniowego zbliżenia między stro-
nami w oparciu o wspólne wartości oraz bliskie i uprzywilejowane związ-
ki; coraz większy udział w unijnych programach i agencjach22; wzmoc-
nienie dialogu politycznego23; propagowanie, zachowanie i wzmacnianie 
pokoju i stabilizacji w wymiarze regionalnym i międzynarodowym24; 
tworzenie warunków dla wzmożonych stosunków gospodarczych i han-
dlowych w ramach dążenia do stopniowej integracji Ukrainy z rynkiem 
wewnętrznym UE25, a także współpracę w dziedzinie sprawiedliwości, 
wolności i bezpieczeństwa26.

19 Art. 1 ust. 2 lit. d) Układu o  stowarzyszeniu.
20 Preambuła Układu o stowarzyszeniu.
21 Art. 1 ust. 2 lit. d) Układu o stowarzyszeniu.
22 Art. 1 ust. 2 lit. a) Układu o  stowarzyszeniu.
23 Art. 1 ust. 2 lit. b) Układu o  stowarzyszeniu.
24 Art. 1 ust. 2 lit. c) Układu o  stowarzyszeniu.
25 Art. 1 ust. 2 lit. d) Układu o  stowarzyszeniu.
26 Art. 1 ust. 2 lit. e) Układu o  stowarzyszeniu.
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W pierwszych dwóch artykułach Układu o stowarzyszeniu zostały 
określone ogólne zasady stowarzyszenia, wśród których wymienia się 
m.in.: poszanowanie zasad demokratycznych, praw człowieka i podsta-
wowych wolności określonych w odnośnych dokumentach międzyna-
rodowych; poszanowanie praworządności; respektowanie zasady po-
szanowania suwerenności i integralności terytorialnej, nienaruszalności 
i niezależności oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego 
rażenia, związanych z nią materiałów oraz środków przenoszenia27. Inne 
zasady ogólne Układu o stowarzyszeniu odnoszą się  m.in. do gospodarki 
wolnorynkowej, sprawowania rządów prawa, walki z korupcją, zwalcza-
nia międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, pro-
mowania zrównoważonego rozwoju i skutecznych działań wielostron-
nych28. 

W dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w Układzie 
o stowarzyszeniu zwraca się szczególną uwagę na praworządność oraz 
wzmocnienie instytucji i praktyk sądowych29. Zgodnie z art. 14 Układu 
o stowarzyszeniu „strony przywiązują szczególną wagę do konsolidacji 
praworządności oraz ogólnego wzmocnienia instytucji na wszystkich 
szczeblach w dziedzinie administracji, a w szczególności w dziedzinach 
egzekwowania prawa i wymiaru sprawiedliwości. Współpraca ma mieć 
na celu w szczególności wzmocnienie sądownictwa, zwiększenie jego 
skuteczności, zagwarantowanie jego niezależności i bezstronności oraz 
zwalczanie korupcji”. Wszelka współpraca w dziedzinie sprawiedliwości, 
wolności i bezpieczeństwa ma kierować się „przestrzeganiem praw czło-
wieka i podstawowych wolności”30. Oznacza to, że celem Ukrainy jako 
państwa stowarzyszonego z UE musi być przede wszystkim: przestrzega-
nie praw człowieka, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i sa-
morealizacji wszystkich obywateli oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa. 

Układ o stowarzyszeniu określa także ramy współpracy dotyczące 
migracji, azylu oraz zarządzania granicami31, ochrony danych osobo-
wych32, zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu33 oraz 

27 Art. 2 Układu o stowarzyszeniu.
28 Art. 3 Układu o stowarzyszeniu.
29 Art. 14 Układu o stowarzyszeniu.
30 Tamże.
31 Art. 16 Układu o stowarzyszeniu.
32 Art. 15 Układu o stowarzyszeniu.
33 Art. 20 Układu o stowarzyszeniu.
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polityki antynarkotykowej34. Oczekuje się, że zgodnie z Planem Dzia-
łalności Sekretariatu Rzecznika ds. Praw Człowieka przy Radzie Naj-
wyższej Ukrainy35 w latach 2014-2017 zostaną podjęte działania na rzecz 
wprowadzenia ustawodawstwa o ochronie danych osobowych, tworze-
nia krajowego systemu weryfikacji biometrycznej i identyfikacji obywa-
teli Ukrainy, eliminowania i zapobiegania dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, działalność zawo-
dową. 

W Układzie określono również ramy instytucjonalne, obejmujące fora 
współpracy i dialogu, poczynając od szczebla podkomitetów technicz-
nych aż po spotkania na najwyższym szczeblu. Przewiduje się konkret-
ne zadania w dziedzinie podejmowania decyzji dla Rady Stowarzysze-
nia oraz w drodze oddelegowania zadań dla Komitetu Stowarzyszenia. 
Układ zawiera również postanowienia dotyczące monitoringu, wypełnia-
nia zobowiązań oraz rozstrzygania sporów (w tym odrębne postanowie-
nia związane z kwestiami handlowymi)36.

Bliższa integracja gospodarcza – za sprawą DCFTA, która stanowi 
integralną część Układu o stowarzyszeniu – ma być skutecznym czynni-
kiem stymulującym wzrost gospodarczy. Implementacja DCFTA prze-
biegać ma etapami, aż do ustanowienia strefy wolnego handlu pomiędzy 
UE a Ukrainą oraz na zbliżaniu ustawodawstwa Ukrainy do standardów 
Unii Europejskiej. Pełna i skuteczna realizacja Układu o stowarzyszeniu 
będzie de facto równoznaczna ze zintegrowaniem całej gospodarki ukraiń-
skiej z gospodarką europejską oraz ze zniesieniem barier taryfowych we 
wzajemnych stosunkach handlowych. Perspektywa taka jest szczególnie 
istotna w czasie kryzysu, w tym zwłaszcza dla  polepszenia fatalnego kli-
matu inwestycyjnego37.

34 Art. 21 Układu o stowarzyszeniu.
35 Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 17.09.2014 r.  №847-r. O im-

plementacji Układu stowarzyszeniowego między Unią Europejską i Europejską Wspól-
notą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony a Ukrainą 
z drugiej strony, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80#n12 [dostęp: 
05.03.2015 r.].

36 Art. 463 Układu o stowarzyszeniu.
37  Ґ. Ван дер Лу, Нова зона вільної торгівлі між Європейським Союзом та 

Україною: «глибока» і «всеосяжна»?, „Право України” 2013, nr 6, s. 60-63.
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4. Układ o stowarzyszeniu jako ważny element wsparcia  
 dla Ukrainy ze strony UE

Układ o  stowarzyszeniu jest ważnym elementem wsparcia dla Ukrai-
ny ze strony Unii Europejskiej, które ma na celu stymulowanie przemian 
na Ukrainie i stanowi zarazem reakcję na działania Rosji. Plan wsparcia 
dla Ukrainy znajduje wyraz przede wszystkim w decyzjach UE podejmo-
wanych  na najwyższym szczeblu, tj. przez Radę Europejską. Już w kon-
kluzjach ze spotkania 20-21 marca 2014 r.38 Rada Europejska poparła pra-
wo Ukrainy do decydowania o własnej przyszłości, wyraziła wsparcie 
dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, jak również po-
twierdziła nielegalność przyłączenia Krymu i Sewastopola przez Rosję. 
Potwierdzono i zapowiedziano rozszerzenie – z jednej strony – sankcji 
„w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, su-
werenność i niezależność Ukrainy”39, z drugiej zaś strony wskazano na 
konieczność przeprowadzenia głębokich reform strukturalnych na Ukra-
inie i zapowiedziano w związku z tym udzielenie Ukrainie znaczącej po-
mocy makroekonomicznej (ze strony UE, międzynarodowych instytucji 
finansowych i społeczności międzynarodowej)40. 

Akt końcowy szczytu UE – Ukraina z 21 marca 2014 r. zawierał nie tyl-
ko postanowienia potwierdzające podpisanie w imieniu Unii Europejskiej 
części politycznej Układu o stowarzyszeniu (preambuły, art. 1 oraz Tytu-
łów I, II i VII), lecz również  uzgodnienie co do natychmiastowego, tym-
czasowego stosowania tej części Układu (co sprecyzowała jeszcze odrębna 
decyzja Rady UE)41. Najważniejszym przesłaniem podpisania niezwłocz-
nie „postanowień politycznych” Układu był mocny sygnał polityczny, 
wspierający Ukrainę wobec imperialnych działań Rosji. Szybka finalizacja 
podpisania całego Układu jest natomiast wyrazem wsparcia ze strony UE 
dla programu reform ustrojowych i gospodarczych Ukrainy.  

38 Konkluzje, Bruksela 21.03.2014 r., EUCO 7/1/14/.
39 Tamże.
40 W najbliższych latach łączna wysokość tej pomocy ma wynieść 11 mld EUR. Zob. 

European Commission. Support Package for Ukraine, http://europa.eu/newsroom/files/pdf/
ukraine_en.pdf [dostęp: 12.02.2015 r.].

 W sprawie programu pomocy ze strony UE: decyzja Rady z 14.04.2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie (2014/215/UE) (Dz. Urz. UE L 111 z 2014 r., 
s. 85).

41 Zob. szerzej J. Barcz, I. Kolisnyk, Podpisanie..., s. 7-8.
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W kolejnych konkluzjach ze spotkania 20 października 2014 r. Rada 
Europejska wezwała do wycofania nielegalnych ugrupowań zbrojnych, 
sprzętu wojskowego, bojowników i najemników, a także do zabezpie-
czenia granicy ukraińsko-rosyjskiej. Rada wyraziła także zaniepokojenie 
coraz poważniejszymi skutkami humanitarnymi kryzysu we wschodniej 
Ukrainie, wezwała wszystkie strony do pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego, ochrony ludności cywilnej i pracowników organiza-
cji humanitarnych. Rada potwierdziła, że UE jest zdecydowana wspierać 
ludność dotkniętą konfliktem, a także starania podjęte w tym celu przez 
rząd ukraiński. W tym kontekście zapowiedziano przyjęcie pakietu po-
mocy finansowej ludności dotkniętej kryzysem na wschodzie Ukrainy42.

W konkluzjach ze spotkania 29 stycznia 2015 r. Rada przedłużyła do 
września 2015 r. obowiązywanie środków ograniczających, skierowanych 
przeciwko osobom i podmiotom w związku z działaniami podważający-
mi suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, które zostały przyjęte 
w marcu 2014 r. Rada również zachęciła władze Ukrainy do szybkiego 
podjęcia zamierzonych kroków prawnych, które umożliwiłyby Między-
narodowemu Trybunałowi Karnemu zbadanie domniemanych zbrodni 
przeciwko ludzkości popełnionych na terytorium Ukrainy w latach 2014-
2015. Rada zapowiedziała przyjęcie kolejnych decyzji Komisji i państw 
członkowskich, by uruchomić dodatkowe finansowanie i pomoc rzeczową 
na pokrycie najpilniejszych potrzeb osób przebywających na wschodzie 
Ukrainy. Dotychczasowa unijna pomoc humanitarną i pomoc na szybką 
odbudowę to łącznie 95 mln euro43.

Podsumowanie 

Podpisanie Układu o stowarzyszeniu pomiędzy Ukrainą a Unią Euro-
pejską, które nastąpiło w dwóch etapach oraz możliwość tymczasowego 
stosowania istotnych jego postanowień były niezmiernie ważnymi wyra-
zami wsparcia wyboru europejskiej przyszłości społeczeństwa ukraińskie-
go ze strony UE i jej państw członkowskich. Najważniejszym przesłaniem 
niezwłocznego podpisania „postanowień politycznych” Układu był moc-

42 Konkluzje, Bruksela 20.10.2014 r., 14500/14 COEST 379.
43 Konkluzje, Bruksela 29.01.2015 r., 5714/15 COEST 32. 



Układ o stowarzyszeniu Ukraina  151

ny sygnał polityczny, wspierający Ukrainę wobec imperialnych działań 
Rosji, co miało ogromne znaczenie w czasie trwania konfliktu zbrojnego 
na wschodzie Ukrainy. Układ stowarzyszeniowy jest bardzo obszernym, 
kompleksowym i jednocześnie szczegółowym aktem prawnym, który za-
wiera w sobie postanowienia, które mogą stać się narzędziem dla budowa-
nia Ukrainy jako państwa prawa i przeprowadzenia reform ustrojowych 
na Ukrainie, co niewątpliwie będzie miało wpływ na przestrzeganie zasad 
poszanowania praw człowieka na Ukrainie, i na polepszenie poziomu ży-
cia obywateli Ukrainy. Bardzo ważne znaczenie w omawianym zakresie 
ma również część operacyjna Układu o stowarzyszeniu oraz liczne decy-
zje, akty końcowe, konkluzje ze spotkań, przyjęte przez Radę Europejską.

Słowa kluczowe: Ukraina, Układ o stowarzyszeniu Ukraina – UE, ochrona 
praw człowieka
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UKRAINE – EU ASSOCIATION AGREEMENT AS A SIGN  
OF EU SUPPORT FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS  

IN THE CONTEXT OF THE WAR IN UKRAINE

S u m m a r y

The signing of the Association agreement which took place in two stages, 
on March 21 and on June 27, 2014,  the possibility of its provisional applicati-
on, and its ratification by the Verkhovna Rada of Ukraine and its approval by 
the European Parliament taking place in a symbolic manner on the same day 
were very important signs of support for Ukrainian society’s European future 
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from the side of the EU and its Member States. The Association Agreement 
is extensive, comprehensive and detailed legal document at the same time. 
It provisions may become a tool for establishing the rule of law and carrying 
out political reforms in Ukraine. This will undoubtedly have an impact on the 
respect for human rights in Ukraine and it will improve the standard of living 
for the citizens of Ukraine. The operational part of the Association Agreement 
is very important in this respect, as well as a number of decisions, final acts, 
and conclusions of the European Council.

Key words: Ukraine, EU – Ukraine Association Agreement, protection of hu-
man rights

ДОГОВОР ОБ АССОЦИАЦИИ УКРАИНА – ЕС КАК ВЫРАЖЕНИЕ 
ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ СОЮЗА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В КОНТЕКСТЕ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ

Р е з ю м е

Подписание Договорa об ассоциации, которыe состоялась в два этапа 
– 21 марта и 27 июня 2014 г. и возможность его временного применения, 
а также символическaя ратификация Договорa об ассоциации в тот 
же день Верховной Радой Украины и утверждениe Европейском 
Парламентoм было чрезвычайно важными словами поддержки 
европейского будущего Украины от ЕС и его государств-членов. Договор 
об ассоциации являeтся очень обширным, комплексным и в то же время 
детальным законодательным актoм, в котором содержатся положения, 
которые могут стать инструментом для создания Украины как правового 
государства и осуществления политических реформ в Украине, которые, 
несомненно, будут иметь влияние на принципы уважения прав человека 
в Украине и улучшaть уровень жизни украинских граждан. Очень важной 
является оперативнaя часть Договорa об ассоциации и ряд решений, 
заключительных актoв Европейского Совета.   

Ключевые слова: Украина, Договор об ассоциации Украина – ЕС, 
защита прав человека
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Pojęcie bezpiecznego państwa pochodzenia  
i ocena jego zastosowania wobec Ukrainy  

w świetle wydarzeń 2014 r.1

Uwagi wstępne

Celem niniejszego artykułu jest analiza koncepcji bezpiecznego pań-
stwa pochodzenia funkcjonującego we Wspólnym Europejskim Systemie 
Azylowym2 i zbadanie możliwości jej zastosowania w stosunku do Ukra-
iny jako kraju pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynaro-
dową. 

W wyniku wydarzeń Euromajdanu3,  kryzysu krymskiego4 oraz eska-
lacji konfliktu we wschodniej Ukrainie, w 2014 r. doszło do wzmożonych 

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: kosiania@kul.pl
1 Artykuł prezentuje stan prawny na dzień 30 grudnia 2014 r.
2 Koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia uregulowana została w art. 36 dyrekty-

wy Parlamentu Europejskiego i Rady  2013/32/UE  z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształco-
na), Dz. Urz. UE z 29.06.2013, L 180/60 (akt ma zastosowanie od dnia 21 lipca 2015 r.).

3 Szczegółowa analiza kwestii dotyczących ochrony praw człowieka na Ukrainie 
w związku z protestami po niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej z UE znalazła się 
w Raporcie rocznym Amnesty International – s. 132 i nn. Zob. Raport roczny Amnesty 
International 2014/2015. Sytuacja praw człowieka na świecie, www.amnesty.org [dostęp: 
13.03.2015 r.].

4 Na temat kryzysu krymskiego w kontekście ochrony praw człowieka zob. Rights 
in retreat. Abuses in Crimea, Human Rights Watch Report, 2014, http://www.unhcr.
org/548190aa9.html [dostęp: 10.03.2015 r.]. Na temat sytuacji grup mniejszościowych 
na Krymie i ochrony ich praw zob. Statement of the Special Rapporteur on minority is-
sues, Rita Izsák, following her official visit to Ukraine – 7 to 14 April  2014, http://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14518&LangID=E [dostęp: 
10.03.2015 r.]. 
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ruchów migracyjnych z obszaru tego państwa. Zgodnie z danymi pre-
zentowanymi przez Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjedno-
czonych ds. Uchodźców (UNHCR) 233 tys. Ukraińców złożyło wniosek 
o status uchodźcy bądź azyl czasowy na terytorium Federacji Rosyjskiej.  
Obywatele Ukrainy zdecydowali się również szukać ochrony na teryto-
rium Unii Europejskiej – zgodnie z danymi z początku grudnia 2014 r. 
było to prawie 9 000 osób, które kierowały się  przede wszystkim do Polski 
i Niemiec, ale również do Francji i Szwecji1.

Ogólną definicję bezpiecznego państwa znaleźć można w słowni-
ku migracyjnym opracowanym przez Europejską Sieć Migracyjną. Pań-
stwem bezpiecznym jest państwo, w którym, na podstawie oceny stoso-
wania prawa w ramach systemu demokratycznego oraz ogólnej sytuacji 
politycznej, nie zachodzą co do zasady akty prześladowania zdefiniowane 
w art. 9 dyrektywy kwalifikacyjnej2, nie są stosowane tortury ani nieludz-
kie czy też poniżające traktowanie i karanie, ani też nie zachodzi ryzyko 
stosowania masowej przemocy w sytuacji międzynarodowego bądź też 
wewnętrznego konfliktu zbrojnego3. Szczegółowo przepisy prawne regu-
lujące zagadnienie bezpiecznego państwa zostaną zanalizowane w kolej-
nych akapitach.

Celem artykułu jest zbadanie możliwości zastosowania koncepcji 
państwa bezpiecznego do Ukrainy w świetle konfliktu na jej wschodnich 
granicach oraz analiza sytuacji migracyjnej w tym kraju, ze szczególnym 
uwzględnieniem napływu osób poszukujących ochrony na terytorium 
Polski.

1 Dane z 5 grudnia 2014 r., http://www.unhcr.org/548190aa9.html [dostęp: 10.03. 
2015 r.].

2 Art. 9 dyrektywy 2011/95/EU (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/
UE z dnia 13 grud nia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywate-
li państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, 
jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzu-
pełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształ cona)), Dz. Urz. UE L 337/9 
z 20.12.2011 r. (mająca zastosowanie od dnia 21 grudnia 2013 r.).

3 Asylum and Migration Glossary 3.0. A tool for better comparability produced by European 
Migration Network EMN 2012, s. 116, ec.europa.eu/...migration.../glossary/index_a_en.htm 
[dostęp: 13.03.2015 r.].
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1. Wspólny Europejski System Azylowy4 i koncepcja  
 bezpiecznego państwa pochodzenia

Postanowienia dotyczące realizacji wspólnej polityki azylowej przez 
państwa członkowskie Unii Europejskiej znalazły się pierwotnie w Trak-
tacie Amsterdamskim5. Obecnie regulowane są w Traktacie o Funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w Tytule V. Zgodnie z art. 78 TFUE: 
„Unia rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, ochrony uzupełnia-
jącej i tymczasowej ochrony, mającą na celu przyznanie odpowiedniego 
statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu mię-
dzynarodowej ochrony oraz mającą na celu zapewnienie przestrzegania 
zasady non-refoulement”6. 

Po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego, na szczycie Rady Eu-
ropejskiej w Tampere doszło do przyjęcia zasad tworzenia Wspólnego 
Europejskiego Systemu Azylowego, które zakładały pełne poszanowanie 
reguł określonych w Konwencji Genewskiej7 oraz wypracowanie w dłuż-
szej perspektywie czasowej wspólnej procedury i instrumentów ochrony8. 
W kolejnych latach zostały przyjęte akty prawne regulujące funkcjonowa-
nie WESA9. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim: dyrektywę 

4 Dalej: WESA.
5 G. Clayton, Immigration and asylum law, Oxford 2010, s.148. Zob. również I. Olek- 

siewicz, Prawo osób do swobodnego przemieszczania się a polityka Unii wobec uchodźców (wy-
brane zagadnienia), [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan 
prawny i rzeczywistość, Toruń 2010, s. 205.

6 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 
C  326/47 z 26.10.2012 r. Pierwotnym systemem ochronnym wobec cudzoziemców narażo- 
nych na prześladowania był system wypracowany w ramach Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, na który składa się Konwencja Genewska z 1951 r. wraz z protokołem do-
datkowym oraz Urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, zob. S. Kneebone, 
Refugee and displaced persons: the refugee definition and humanitarian protection, [w:] S. Joseph, 
A. McBeth (red.), Research handbook on international human rights law, Edward Elgar Pub-
lishing 2010, s. 220.

7 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 
1951 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515, Protokół dotyczący statusu uchodźców sporzą-
dzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517 i 518).

8 Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions,  
pkt 15, http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm# [dostęp: 10.03.2015 r.].  
Zob. również J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 164.

9 Warto dodać, że działania w ramach WESA wspierane są przez Europejski Urząd  
ds. Wsparcia Azylu – European Asylum Support Office (www.easo.europa.eu), powoła-
ny do życia na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 



156 Anna Magdalena Kosińska

proceduralną10, dyrektywę recepcyjną11, dyrektywę kwalifikacyjną12 i roz-
porządzenie Dublin II13. W 2013 r. doszło do rewizji dotychczas funkcjonu-
jących aktów prawnych14 oraz przyjęcia nowych wersji dyrektywy proce-
duralnej15, recepcyjnej16, rozporządzenia dublińskiego17 i rozporządzenia 
regulującego funkcjonowanie systemu EURODAC18. Ponadto w 2013 r. 

z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie 
Azylu, Dz. Urz. UE L 132/11 z 29.05.2010 r.

10 Dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Pań-
stwach Członkowskich, Dz. Urz. UE  L 326/13 z 13.12.2005 r.

11 Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca mini malne 
normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl, Dz. Urz. UE L 31 z 06.02.2003 r.

12 Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie mini malnych 
norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpań stwowców jako ucho-
dźców lub jako osoby, które z innych względów potrze bują międzynarodowej ochrony 
oraz zawartości przyznawanej ochrony, Dz. Urz. UE  L 304 z 30.09.2004 r.

13 Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawia jące kry-
teria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkow skich przez obywatela państwa 
trzeciego, Dz. Urz. UE L 50 z 25.02.2003 r.

14 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
5th Annual Report on Immigration and Asylum (2013) Brussels 22.5.2014 COM (2014) 288 
final, s. 4.

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzyna rodowej, Dz. Urz. 
UE z 29.06.2013 r., L 180/60 (akt ma zastosowanie od dnia 21 lipca 2015 r.)

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegają-
cych się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE z 29.06.2013 r.,  
L 180/96 (mająca zastosowanie od 21 lipca 2015 r).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czer-
wca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów usta lania państwa człon-
kowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynaro-
dowej złożonego w jednym z państw człon kowskich przez obywatela państwa trzeciego 
lub bezpaństwowca (wersja prze kształcona), Dz. Urz. UE  L 180/31 z 29.06.2013 r.

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie ustanowienia systemu EURODAC do porównywa nia odcisków palców 
w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za roz-
patrzenie wniosku o udzie lenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw 
członkow skich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi EURODAC przez organy ścigania państw człon-
kowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające roz-
porządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Opera- 
cyjnego Wielkoskalowymi Systemami Infor matycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpie- 
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weszła w życie nowa wersja dyrektywy kwalifikacyjnej19. Do systemu pra-
wa krajowego te dyrektywy zostały implementowane w ustawie o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej20.

Podstawową formą ochrony w ramach WESA jest status uchodźcy. 
Zgodnie z art. 2  dyrektywy kwalifikacyjnej uchodźcą jest obywatel pań-
stwa trzeciego „który na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowa-
niem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych 
lub przynależności do szczególnej grupy społecznej przebywa poza pań-
stwem swojego obywatelstwa i nie może lub nie chce z powodu tej oba-

czeństwa i Sprawiedliwości (wer sja przekształcona, ma zastosowanie od dnia 20 lipca 2015 r.),  
Dz. Urz. UE  L 180/1 z 29.06.2013 r.

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grud nia 2011 r.  
w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpań-
stwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców 
lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udziela-
nej ochrony (wersja przekształ cona), Dz. Urz. UE L 337/9 z 20.12.2011 r. (mająca zastoso-
wanie od dnia 21 grudnia 2013 r.)

20 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 680 z późn. zm. Zob. 
R. Wieruszewski, Polski system uchodźczy – ewolucja regulacji prawnych, [w:] T. Gardocka, 
J. Sobczak (red.), Uchodźcy..., s. 12 i nn.  Na temat realizacji przez Polskę polityki azylo-
wej zob. Raport na temat realizacji polityki w zakresie migracji i azylu w 2012 r., Raport 
przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Pol-
sce, marzec 2013.

Ponadto ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. przewiduje możliwość 
uzyskania przez cudzoziemca zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze wzglę-
dów humanitarnych (ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 1650). Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych udzielana jest w przypadku, 
gdy zobowiązanie do powrotu mogłoby być wykonane jedynie do kraju, w którym, zgod-
nie z Konwencją Genewską, byłyby zagrożone prawa podstawowe cudzoziemca, takie 
jak prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania, prawo do 
rzetelnego procesu sądowego bądź mógłby on być zmuszony do pracy (art. 348 uc pkt 1 
ustawy o cudzoziemcach). Zgoda może być również udzielona, jeśli opuszczenie teryto-
rium RP skutkowałoby naruszeniem prawa do życia rodzinnego lub prywatnego bądź też 
naruszałoby prawa dziecka (art. 348  pkt 2 i 3 ustawy o cudzoziemcach). 

Zgoda na pobyt tolerowany jest natomiast wydawana w przypadku, gdy nie ma pod-
staw udzielenia ochrony humanitarnej, zaś wydalenie skutkowałoby naruszeniem praw 
podstawowych cudzoziemca. Pozostałe dwie sytuacje, w których możliwe jest wydanie 
zgody na pobyt tolerowany to przypadek, gdy wykonanie powrotu jest niewykonalne 
z przyczyn niezależnych od organu administracji oraz gdyby powrót mógł być wykona-
ny jedynie do państwa, do którego wydanie cudzoziemca jest niedopuszczalne na mocy 
orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości (art. 351 ustawy o cudzo-
ziemcach).
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wy korzystać z ochrony tego państwa”21. Definicja ta jest spójna z defini-
cją przyjętą w art. 1A pkt 2 Konwencji Genewskiej22. Ponadto w ramach 
ochrony przyznawanej cudzoziemcom funkcjonuje instrument ochrony 
uzupełniającej – przyznawanej osobom, które nie kwalifikują się do uzna-
nia za uchodźców, ale w przypadku ich powrotu do kraju pochodzenia 
mogłaby grozić im poważna krzywda23. 

Szczególną formą ochrony jest tzw. ochrona czasowa, przyznawana 
w przypadku masowego napływu wysiedleńców z państwa trzeciego, 
którzy nie mogą powrócić do kraju pochodzenia, zwłaszcza w przypadku, 
gdy zachodzi podejrzenie, że system azylowy państwa przyjmującego nie 
byłby w stanie udźwignąć obsługi tych cudzoziemców24. Zgodnie z de-
finicją przyjętą w dyrektywie, wysiedleńcy to osoby, które zostały zmu-
szone „do opuszczenia swojego państwa lub regionu pochodzenia lub też 
zostali ewakuowani, w szczególności w odpowiedzi na apel organizacji 
międzynarodowych, i nie są w stanie bezpiecznie i na stałe powrócić ze 
względu na sytuację istniejącą w ich państwie”25. W szczególności mogą 
to być obywatele państw trzecich, którzy uciekli z obszarów, gdzie toczy 
się konflikt zbrojny, dochodzi do aktów przemocy lub osoby są zagrożone 
systematycznymi naruszeniami ich praw podstawowych26. Ochrona tym-
czasowa może być wprowadzona na mocy decyzji Rady – decyzja taka 
skutkuje objęciem ochroną wysiedleńców z danego obszaru przebywa-

21 Art. 2 pkt d dyrektywy 2011/95. Ponadto za uchodźcę może być uznany bezpańst-
wowiec, „który przebywając z takich samych powodów jak wyżej poza państwem swo-
jego dawnego miejsca zwykłego pobytu, nie może lub nie chce z powodu tej obawy pow-
rócić do tego państwa i do którego nie ma zastosowania art. 12”. Szerzej na  temat pojęcia 
uchodźcy zob. P. Piesiewicz, Pojęcie uchodźcy w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego wykładnia 
w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Uchodźcy...,  
s. 189 i nn.

22 Na temat kształtowania się uniwersalnego systemu ochrony uchodźców zob. A. Po-
tyrała, Próby uregulowania problemu uchodźstwa na poziomie uniwersalnym, [w:] T. Gardocka, 
J. Sobczak (red.), Uchodźcy..., s. 156 i nn.

23 Art. 2.f dyrektywy 2011/95.
24 Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych 

standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu 
wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwa-
mi Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami,  
Dz. Urz. UE L 212 z 07.08.2001 r.

25 Art. 2 c dyrektywy 2001/55.
26 Art. 2 c i i ii dyrektywy 2001/55.
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jących na terytorium wszystkich państw członkowskich27. Co do zasady 
czas trwania ochrony wynosi jeden rok28. Co istotne, „tymczasowa ochro-
na nie przesądza możliwości przyznania statusu uchodźcy w rozumieniu 
Konwencji Genewskiej”29.

Pojęcie bezpiecznego państwa jako państwa pochodzenia migrantów 
zostało użyte w art. 31 dyrektywy 2005/85. Dyrektywa zezwalała również 
na przyjęcie przez Radę wspólnej minimalnej listy państw trzecich okre-
ślanych jako bezpieczne kraje pochodzenia30. Artykuł ten został jednak 
uznany za nieważny przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w wyroku z dnia 6 maja 2008 r.31

Obecnie koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia została ure-
gulowana w art. 36 dyrektywy 2013/32. Zgodnie z nim państwo trzecie 
uznawane za bezpieczny kraj pochodzenia może być uznane za taki kraj 
w stosunku do konkretnego wnioskodawcy, o ile  „nie podał żadnych 
poważnych podstaw do nieuznawania tego państwa za bezpieczny kraj 
pochodzenia, odnoszących się do jego szczególnej sytuacji oraz do za-
kwalifikowania go jako beneficjenta ochrony międzynarodowej zgodnie 
z dyrektywą 2011/95/UE”32. Wytyczne dotyczące uznawania państw za 
państwa bezpieczne znalazły się również w dokumencie przyjętym przez 
Komitet Ministrów Rady Europy: Guidelines on human rights protection  
in the context of accelerated asylum procedures33. W wytycznych określo-
no, że każdorazowo analiza wniosku statusowego powinna opierać się na 
indywidualnej sytuacji aplikującego, a nie tylko na ogólnych danych od-
noszących się do państwa pochodzenia. Co również istotne, sam fakt, że 
aplikujący pochodzi z państwa bezpiecznego, powinien być jedynie jedną 

27 Szczegółowy tryb udzielania został uregulowany w art. 5 dyrektywy 2001/55.
28 Na podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/55 może być przedłużany o kolejnych 

sześć okresów jednomiesięcznych na okres nie dłuższy niż rok.
29 Art. 3 dyrektywy 2001/55.
30 Art. 29 dyrektywy 2005/85.
31 Wyrok TSUE z 6 maja 2008 r., Parlament Europejski przeciwko Komisji, C-133/06; Par-

lament zarzucił w postępowaniu Radzie, że procedura przyjmowania listy państw bez-
piecznych powinna być procedurą współdecydowania, a nie jedynie konsultacji z Parla-
mentem.

32 Art. 36 dyrektywy 2013/32.
33 Guidelines on human rights protection  in the context of accelerated asylum pro-

cedures  (Adopted by the Committee of Ministers on 1 July 2009  at the 1062nd meeting 
of the Ministers’ Deputies), pkt V, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1469829&Site=CM 
[dostęp: 11.06.2015 r.].
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ze składowych ogólnej analizy sprawy i nie ma dominującego wpływu na 
ostateczną decyzję w sprawie. 

Artykuł 37 dyrektywy umożliwia określenie na poziomie krajowym 
bezpiecznych krajów pochodzenia w związku z prowadzonymi postępo-
waniami o udzielenie ochrony międzynarodowej34. Państwa zobowiązane 
są do regularnego przeglądu sytuacji w krajach trzecich  oraz korzystania 
ze zróżnicowanych źródeł informacji, takich jak dokumenty EASO (Euro-
pean Asylum Support Office, Europejski Urząd ds. Wsparcia w dziedzi-
nie Azylu), UNHCR, Rady Europy oraz innych organizacji międzynaro-
dowych35, wśród których warto wspomnieć choćby o Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji. Szczegółowe kryteria uznania za bezpieczny 
kraj pochodzenia zostały określone w Załączniku I do dyrektywy i będą 
przedmiotem analizy w dalszej części artykułu. Również cytowane powy-
żej wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy odnoszą się do możliwo-
ści przyjęcia koncepcji państwa bezpiecznego – zgodnie z nimi każdora-
zowe uznanie państwa za bezpieczne powinno opierać się na krytycznej 
analizie wielu niezależnych źródeł. Ponadto wnioskodawca musi mieć 
w postępowaniu skuteczną możliwość odparcia zarzutów, że pochodzi 
z państwa bezpiecznego36.

Warto w tym miejscu podkreślić, że koncepcja bezpiecznego państwa 
pochodzenia jest uważana za dość kontrowersyjną. Już na etapie przygo-
towywania tekstu dyrektywy 2005/85 sprawozdawca Wolfgang Kreissl-
-Dörfler zauważył, że „Zastosowanie pojęcia «bezpiecznego kraju pocho-
dzenia» mogłoby także spowodować dyskryminację uchodźców, na co nie 
pozwala Konwencja dotycząca uchodźców z 1951 r. i Karta Praw Podsta-
wowych Unii Europejskiej”37. Tym samym pewne osoby nie miałyby moż-
liwości ubiegać się o udzielenie statusu tylko ze względu na fakt, że po-
siadają taką, a nie inną narodowość, bez względu na fakt doświadczenia 
prześladowań w kraju pochodzenia. Należy podkreślić, że cechą relewan-

34 Art. 37 ust. 1 dyrektywy  2013/32.
35 Art. 37 ust. 3 dyrektywy  2013/32. Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 4 „Państwa człon-

kowskie zgłaszają Komisji państwa uznane za bezpieczne kraje pochodzenia zgodnie 
z niniejszym artykułem”.

36 Guidelines on human rights protection..., pkt V.3 i nn.
37 Dokument roboczy w sprawie azylu: minimalne normy dotyczące procedur przy-

znawania i odwołania statusu uchodźcy, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwo-
ści i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Wolfgang Kreissl-Dörfler, 1.03.2005 r.,

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/558/558668 
/558668pl.pdf [dostęp: 13.03.2015 r.].
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tną w zakresie równego dostępu do ochrony międzynarodowej jest fakt 
udokumentowanych przez wnioskodawcę prześladowań (tj. przesłanka 
określona w Konwencji Genewskiej), nie zaś posiadana narodowość czy 
też pochodzenie.

Podkreśla to m.in. A. Potyrała w komentarzu do art. 18 Karty Praw 
Podstawowych38. Istotnie, sytuacja w krajach uchodźczych kształtuje się 
zazwyczaj dość dynamicznie i państwa przyjmujące listy państw uzna-
wanych za bezpieczne powinny ze szczególną troską badać procesy 
zachodzące na ich terenie oraz analizować dokumenty organizacji mię-
dzynarodowych w tym zakresie. Podkreślił to Wysoki Komisarz ONZ  
ds. Uchodźców, zwracając uwagę, że dla zapewnienia bezpieczeństwa 
osób ubiegających się o ochronę międzynarodową państwa powinny 
wprowadzić mechanizm regularnej weryfikacji uznania państwa za bez-
pieczne. Proces weryfikacji musi być ponadto na tyle fleksybilny, aby moż-
liwe było wzięcie pod uwagę zmian zachodzących w kraju pochodzenia, 
zarówno tych stopniowych, jak i nagłych39.

Wzruszalność koncepcji bezpiecznych krajów pochodzenia została 
wyrażona również w motywie 41 preambuły dyrektywy 2013/32. Zgod-
nie z nim: „Uznanie państwa trzeciego za bezpieczny kraj pochodzenia 
do celów niniejszej dyrektywy nie może oznaczać stwierdzenia bezwa-
runkowej gwarancji bezpieczeństwa dla obywateli tego państwa. Ocena 
decydująca o takim uznaniu, z uwagi na jej charakter, może jedynie brać 
pod uwagę ogólne uwarunkowania cywilne, prawne i polityczne w tym 
państwie oraz to, czy osoby, które w tym państwie zostaną uznane winny-
mi prześladowań, tortur lub nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
bądź karania, w praktyce podlegają karom. Z tego powodu ważne jest, 
aby państwo określone jako bezpieczne dla wnioskodawcy nie mogło 
dłużej za takie uchodzić w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże, że 
istnieją ważne przyczyny przemawiające za tym, że dane państwo w jego 
szczególnej sytuacji nie może być dłużej uznawane za bezpieczne”40. Tym 
samym, decydująca dla udzielenia ochrony pozostaje indywidualna sytu-
acja wnioskodawcy, zaś sama lista państw bezpiecznych przyjmowanych 

38 A. Potyrała, Komentarz do art. 18 Karty Praw Podstawowych, [w:] A. Wróbel (red.), 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 666.

39 The safe country of origin concept, s. 3, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rw-
main/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid= 4bab55ea2 [dostęp: 13.03.2015 r.].

40 Art. 41 dyrektywy 2013/32.
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przez państwa członkowskie powinna być uznawana jedynie za instru-
ment pomocniczy41.

Dzięki funkcjonowaniu WESA, a tym samym kompleksowego syste-
mu wsparcia i pomocy dla osób ubiegających się o ochronę międzynaro-
dową, Unia doświadcza stałego napływu cudzoziemców chcących uzy-
skać status uchodźcy. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce od kilku lat 
na granicach południowych UE42. 

Z raportu rocznego Europejskiego Urzędu ds. Wsparcia Azylu wyni-
ka, że w samym 2013 r. o ochronę międzynarodową w państwach człon-
kowskich ubiegało się 435 760 osób, co stanowiło najwyższą liczbę apli-
kujących od 2008 r., tj. od momentu, kiedy dane są zbierane na poziomie 
europejskim43. Z danych porównawczych udostępnionych przez EASO 
wynika, że w roku 2014 rosła ilość wniosków składanych miesięcznie 
w krajach UE, osiągając w grudniu 70 000. Od marca 2014 r. można było 
również zaobserwować wzrost liczby małoletnich bez opieki. Jako głów-
ne państwa pochodzenia migrantów wskazywane były Syria, Zachodnie 
Bałkany (Kosowo), Afganistan i Ukraina44.

2. Ukraina jako kraj migracyjny

Ukraina jest postrzegana w Unii Europejskiej przede wszystkim jako 
kraj emigracyjny45. Z danych prezentowanych w Global Migration Report 

41 Zob. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global consultations on inter-
national protection/third track: asylum processes (fair and efficient asylum procedures), 31 May 
2001, EC/GC/01/12, pkt 38 i nn, s. 9, www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html  [dostęp: 
13.03.2015 r.].

42 Zob. Fundamental Rights at Europe’s southern sea borders, FRA 2013, wersja on-line 
dostępna pod adresem: http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-eu-
ropes-southern-sea-borders [dostęp: 13.03.2015 r.].

43 Annual report. Situation on asylum in the European Union in 2013, European Asy-
lum Support Office, July 2013, s. 7, http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-AR-fi-
nal1.pdf [dostęp: 13.03.2015 r.].

44 Latest asylum trends and main countries of origin. Secember 2014, http://easo.europa.
eu/wp-content/uploads/Latest-Asylum-Trends-December-2014.pdf [dostęp: 13.03.2015 r.].

45 S. Castles, M. Miller, The age of migration. International population movements in the mo- 
dern world, Palgrave MacMillian 2009, s. 114. Według danych Eurostatu w 2008 r. Ukraińcy 
przebywający w UE stanowili  piątą grupę narodowościową, zob. Migrants in Europe. A sta-
tistical portrait of the first and second generation, s. 16, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
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IOM wynika, że jednym z głównych korytarzy migracyjnych w tzw. ob-
szarze Południe = Południe (tj. w obrębie krajów rozwijających się) jest 
korytarz Ukraina – Rosja46.

Z raportu Komisji Europejskiej na temat migracji za rok 2013 wyni-
ka, że Ukraińcom wydano 163 tys. zezwoleń pobytowych w państwach 
członkowskich UE, co stanowiło ok. 7,5% wszystkich zezwoleń wydanych 
w UE47. Dotychczasowa migracja Ukraińców do Polski i innych krajów 
Unii Europejskiej miała przede wszystkim charakter ekonomiczny48 i tu-
rystyczny. Z danych przedstawionych w raporcie: Polska – Ukraina. Po-
lacy – Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę, wynika, że po 1991 r. ok. 16% 
Ukraińców odwiedziło Polskę49. 

Ukraina jest krajem z ogromnym potencjałem migracyjnym, nazwa-
nym w doktrynie przez F. Duvela „Meksykiem Europy”50. Zgodnie z róż-
norodnymi danymi statystycznymi państw goszczących, na które powo-
łuje się Migration Policy Center, od 1 869 255 do 5 335 840 Ukraińców 
przebywało poza granicami swojego kraju, przede wszystkim w Polsce, 
Włoszech, Niemczech, Ameryce Północnej i Kanadzie51. Zgodnie z dany-

what-we do/policies/pdf/migrants_in_europe_eurostat_2011_en.pdf#zoom=100 [dostęp: 
13.03.2015 r.].

46 World Migration Report. Migrant well-being and development, IOM 2013, s. 53. 
Na ten temat również Y. Leontiyeva, Ukrainian migration to Europe: policies, practices and 
perspectives, „Central and Eastern European Migration Review” 2014, vol. 3, nr 1, s. 5 i nn.

47 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
5th Annual Report on Immigration and Asylum (2013) Brussels 22.5.2014 COM (2014) 288 
final, s. 3.

48 Na temat migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski zob. Z. Kawczyńska-Butrym, 
M. Ogryzko-Wiewiórkowska, M. Butrym, Wyjazdy Polaków – przyjazdy Ukraińców. Lokalne 
problemy migracyjne na Lubelszczyźnie, Lublin 2012, s. 17.

49 J. Fomina, J. Konieczna-Sałamatin, J. Kucharczyk, Ł. Wenerski, Polska – Ukraina. Po-
lacy – Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę, Instytut Spraw Publicznych 2013, s. 16. W związku 
z rosnącymi przepływami migracyjnymi doszło do kształtowania się nowych instrumen-
tów prawnych, zwłaszcza w obrębie polityki wizowej i małego ruchu granicznego, zob. 
P. Kost, Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991-2010, Toruń 2012, s. 250. Na temat kształto-
wania się współpracy w ramach ruchu granicznego Polska – Ukraina zob. A. Kyrchiv, The 
Polish-Ukrainian Border: current political issues affecting its cooperation and future prospects, [w:] 
W. Gizicki, A. Podraza (red.), Polish-Ukrainian Border’s significance for the Region and Europe, 
Lublin 2008, s. 65 i nn.

50 Za: Y. Leontiyeva, Ukrainian migration..., s. 5. Zob. F.  Düvell, Ukraine – Europe’s Me-
xico? Research Resource Report 1, Oxford: COMPAS (2006), www.compas.ox.ac.uk/file-
admin/files/Publications/Research_projects/Flows_dynamics/Transit_migration_Ukraine/
Ukraine_Country%20Report_1of3.pdf [dostęp: 13.03.2015 r.].

51 MCP – Migration Profile. Ukraine, Migration Policy Center 2013, s. 1, http://www.
migrationpolicycentre.eu/publications/migration-profiles-fact-sheets/ [dostęp: 13.03.2015 r.].
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mi Narodowego Urzędu Statystycznego Ukrainy poza krajem pochodze-
nia przebywa 2,5 mln Ukraińców52. Ukraina doświadcza również napływu 
migrantów, m.in. z Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Uzbekistanu, wskutek 
czego w ostatnich latach doszło do większej aktywności władz Ukrainy 
w obszarze kształtowania prawa migracyjnego i polityki imigracyjnej53. 
Z drugiej strony, jak podkreślają M. Jaroszewicz i P. Kaźmierkiewicz, 
Ukraina nie stworzyła w pełni skutecznej polityki emigracyjnej, mimo że 
podpisane zostały umowy dwustronne dotyczące migracji zarobkowej 
oraz, co należy ocenić pozytywnie, do współpracy zaproszone zostały or-
ganizacje pozarządowe i diaspora54.

W wyniku eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy55 oraz wcześniej-
szego kryzysu krymskiego56, na terenie kraju pojawiła się ogromna ilość 
osób przesiedlonych wewnętrznie (internally displaced people – IDP). We-
dług danych ukraińskiego Ministerstwa Polityki Społecznej  z lutego 2015 r.  
odnotowano obecność ponad miliona przesiedleńców z terenów Donie-
cka i Ługańska oraz z Krymu57. Osoby te objęte są m.in. pomocą IOM58, 
ponadto ze strony władz Ukrainy doszło do przygotowania odpowied-
nich instrumentów prawnych – w październiku Parlament przyjął ustawę 
o gwarancjach praw i wolności osób wewnętrznie przesiedlonych, która 
obowiązuje od 22 listopada 2014 r.59 oraz wprowadzony został program 
pomocy finansowej dla IDP60.

52 M. Jaroszewicz, P. Kaźmierkiewicz, Does Ukraine have a policy on emigration? Tran-
scending the state-centered approach, „Central and Eastern European Migration Review” 
2014, vol. 3, nr 1, s. 12.

53 MCP – Migration Profile. Ukraine..., s. 12.
54 M. Jaroszewicz, P. Kaźmierkiewicz, Does Ukraine..., s. 24.
55 Na temat zestrzelenia samolotu linii malezyjskich w dniu 17 czerwca 2014 r. oraz 

działań na wschodniej granicy Ukrainy zob. UNHCR International Protection Conside-
rations related to developments in Ukraine Update II, January 2015, pkt 2,  http://www.
refworld.org/pdfid/54c639474.pdf [dostęp: 13.03.2015 r.].

56 Na temat kryzysu krymskiego i aneksji półwyspu do struktur Federacji Rosyjskiej 
zob. UNHCR International Protection Considerations to development in Ukraine Update 
II..., pkt 8.

57 Dane IOM Ukraine, Media Round-up, February 2015, http://www.iom.org.ua/sites/
default/files/news_digest_february_2015.pdf [dostęp: 13.03.2015 r.].

58 Więcej informacji na temat pomocy IDP dostępne na stronie IOM w formie mie-
sięcznych raportów: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/iom_ukraine_idp_assistan-
ce_report_feb_2015_0.pdf [dostęp: 13.03.2015 r.].

59 UNHCR International Protection Considerations to development in Ukraine  
Update II I..., pkt 17.

60 UNHCR International Protection Considerations to development in Ukraine  
Update II..., pkt 22. 



Pojęcie bezpiecznego państwa pochodzenia i ocena jego zastosowania wobec Ukrainy 165

Na początku 2014 r., kiedy kryzys na Ukrainie objął głównie Krym, pro-
gnozowane ruchy migracyjne pomiędzy Unią a Ukrainą dotyczyć miały 
przede wszystkim migrantów zarobkowych, szukających pracy czasowej 
oraz młodych ludzi pragnących wyjechać z kraju pochodzenia na stałe61. 
Jednak już we wrześniu 2014 r. stało się jasne, że liczba uchodźców z te-
renów Ukrainy wschodniej będzie się zwiększać, szczególnym zaś prob-
lemem stanie się dla rządu ukraińskiego zapewnienie pomocy osobom 
wewnętrznie przesiedlonym62. Z danych publikowanych przez UNHCR 
wynika, że do 23 grudnia 2014 r. ponad 240 000 Ukraińców wnioskowało 
w Federacji Rosyjskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej. W 2014 r.  
w Unii Europejskiej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zło-
żyło ponad 11 100 Ukraińców, kierując się do Polski (2205 wniosków), 
Niemiec, Szwecji i Francji63. Dane te są o tyle niepełne, że wielu obywateli 
Ukrainy wnioskowało o zezwolenia na pobyt na terytorium państw człon-
kowskich, a nie o udzielenie ochrony międzynarodowej64.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd ds. Cudzoziemców 
w lutym 2015 r., obywatele Ukrainy złożyli w 2014 r. 2318 wniosków o sta-
tus uchodźcy lub wznowienie postępowania65. Dla porównania, w roku 
2013 wniosków takich było 46, zaś w 2012 r. – 72. Ponadto, jak podkreślo-
no w cytowanym raporcie, „Wg stanu na dzień 26 lutego 2015 r., liczba 
obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w 2015 
stanowi 42% ogólnej liczby ubiegających się o nadanie tego statusu”. Żad-
na z osób składających wniosek o status w 2014 r. nie została uznana za 
uchodźcę (wydano 372 decyzje o umorzeniu postępowania i 645 decyzji 
negatywnych), jednak sześciu osobom udzielono ochrony uzupełniają-
cej, zaś jedenastu zgody na pobyt tolerowany. Wnioskodawcy pochodzą 
w przeważającej części z obwodu donieckiego (ok. 45%) i ługańskiego  
(ok. 36%).

61 M. Jaroszewicz, Perspektywy migracji Ukraińców do UE, „Komentarze OSW” nr 128, 
z dnia 24.02.2014 r., s. 1, www.osw.waw.pl [dostęp: 13.03.2015 r.].

62 M. Jaroszewicz, Problem uchodźczy na Ukrainie – ocena sytuacji, „Komentarze OSW” 
z 17.09.2014 r., nr 147, s. 7, www.osw.waw.pl [dostęp: 13.03.2015 r.].

63 UNHCR International Protection Considerations to development in Ukraine  
Update II..., pkt 14.

64 Więcej na temat bieżących trendów polityki azylowej i ilości składanych wniosków 
w comiesięcznych analizach i statystykach publikowanych przez Europejski Urząd  
ds. Wsparcia Azylu, zob. http://easo.europa.eu/analysis-statistics/ [dostęp: 13.03.2015 r.].

65 Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 26.02.2015 r., www.udsc.gov.
pl [dostęp: 13.03.2015 r.].
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3. Zastosowanie koncepcji bezpiecznego państwa w stosunku  
 do Ukrainy

W związku z rosnącą liczbą obywateli ukraińskich ubiegających się 
o status uchodźcy na terenie Unii Europejskiej, zasadne wydaje się za-
nalizowanie koncepcji bezpiecznego państwa pochodzenia z dyrektywy 
2013/32  w kontekście sytuacji na Ukrainie.

Jak zostało wyżej powiedziane, koncepcja bezpiecznego państwa jako 
państwa pochodzenia została uregulowana w art. 36 dyrektywy. Kryteria 
uznania za bezpieczny kraj pochodzenia ujęte zostały w Załączniku I do 
dyrektywy. Zgodnie z nim „Kraj uznawany jest za bezpieczny kraj pocho-
dzenia w przypadku, gdy na podstawie sytuacji prawnej, stosowania pra-
wa w ramach ustroju demokratycznego i ogólnych uwarunkowań poli-
tycznych można wykazać, że co do zasady i konsekwentnie nie ma w nim 
prześladowań (…)66, nie stosuje się w nim tortur, nieludzkiego lub poniża-
jącego traktowania lub kar i nie występuje w nim zagrożenie poprzez ma-
sowe użycie przemocy w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego 
konfliktu zbrojnego”. Oceniając sytuację w kraju pochodzenia bierze się 
pod uwagę właściwe przepisy prawne i sposób ich stosowania  w prak-
tyce, przestrzeganie praw i wolności zagwarantowanych w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka (EKPCZ)67, Międzynarodowym Pakcie Praw 
Obywatelskich i Politycznych68 lub Konwencji Organizacji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie zakazu stosowania tortur69. Analizie podlegają po-
nadto: przestrzeganie przez państwo zasady non-refoulement oraz istnienie 
skutecznych środków zaskarżenia w przypadku naruszenia tych praw.

Ukraina ratyfikowała EKPCZ w 1997 r.; zgodnie z danymi przedsta-
wionymi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka na początku 2015 r.,  
Trybunał otrzymał w 2014 r. ponad 13 tys. skarg z Ukrainy, z czego po-
nad 12 tys. zostało uznanych za niedopuszczalne70. Wydanych zostało  

66 W rozumieniu art. 9 dyrektywy 2011/95/UE.
67 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4 listopada 1950 r.,  

Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
68 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjęty przez Zgro-

madzenie Ogólne ONZ 16 grudnia 1966 r., Dz. U z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
69 Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludz-

kiego lub poniżającego traktowania albo karania przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r., Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378 zał.

70 Press Country Profile, http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Ukraine_ENG.pdf 
[dostęp: 13.03.2015 r.].
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39 wyroków stwierdzających naruszenie praw i wolności gwarantowa-
nych w Konwencji. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych został ratyfikowany przez Ukrainę w 1973 r.,  zaś  Konwencja 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tor-
tur w 1987 r.71

Mimo istniejących gwarancji praw człowieka na poziomie między-
narodowym, problem braku poszanowania praw jednostki na Ukrai-
nie jest sygnalizowany przez organizacje takie jak Human Rights Watch 
czy Amnesty International. Z raportu Amnesty International wynika, że 
w trakcie trwania Euromajdanu w Kijowie doszło zarówno do nadużycia 
siły przez policję, jak również do arbitralnych procesów karnych przeciw 
demonstrantom72. Mimo że Ukraina nie poddała się pierwotnie na mocy 
umowy międzynarodowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału 
Karnego, to zgodnie z deklaracją rządu ukraińskiego z kwietnia 2014 r. 
wyraził on zgodę na jurysdykcję MTK w stosunku do wydarzeń, jakie 
miały miejsce pomiędzy 17 listopada 2013 r. a 22 lutego 2014 r.73 

W rekomendacjach do raportu Ukrainy Komitet przeciw Torturom 
ONZ podkreślił przede wszystkim potrzebę zmian legislacyjnych i prze-
prowadzenia sprawnych dochodzeń w związku z tragicznymi wydarze-
niami w Kijowie w trakcie trwania Euromajdanu oraz wydarzeń w Odessie 
i Mariupolu w maju 2014 r.74

Bez wątpienia kluczowa dla oceny Ukrainy jako bezpiecznego państwa 
pochodzenia powinna być analiza przesłanki wymienionej w Załączniku 1 
do dyrektywy 2013/32, określonej jako „zagrożenie poprzez masowe uży-
cie przemocy w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu 

71 Stan ratyfikacji Konwencji ONZ dla Ukrainy widoczny jest na stronie: http://tbinter-
net.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx [dostęp: 13.03.2015 r.].

72 Raport roczny Amnesty International 2014/2015. Sytuacja Praw Człowieka na 
Świecie, s. 384; www.amnesty.org [dostęp: 13.03.2015 r.]. Do łamania praw człowieka do-
chodziło również na Krymie w stosunku do Tatarów Krymskich (s. 386). Zgodnie z cy-
towanym poniżej raportem HRW, z Krymu wyjechało ok. 16 tys. osób od marca 2014 r.  
(s. 571). Na temat postępowań wobec naruszeń praw człowieka na Euromajdanie zob. 
Raport Amnesty International – Ukraine: A year after Euromajdan, Justice delayed, jus-
tice denied, 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/0001/2015/en/ [dostęp: 
13.03.2015 r.].

73 Human Rights Watch Report 2015. Events of 2014, s. 569, http://www.hrw.org/
world-report/2015 [dostęp: 13.03.2015 r.].

74 Concluding observations on the sixth periodic report of Ukraine, Committee against 
Torture, 12.12.2014, s. 4, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/
UKR/CAT_C_UKR_CO_6_18892_E.pdf [dostęp: 13.03.2015 r.].
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zbrojnego”. Z dokumentów przedstawianych przez organizacje między-
narodowe i pozarządowe jasno wynika, że konflikt na wschodzie Ukrainy 
w obwodzie donieckim i ługańskim75 powinien być uznany za wewnętrz-
ny konflikt zbrojny76. Walki, które rozpoczęły się wiosną 2014 r. zostały 
określone przez Human Rights Watch jako „wojna na wschodzie”77  i sze-
roko opisane w raporcie organizacji za rok 2014. Raport roczny Amnesty 
International określa sytuację jako „konflikt zbrojny”, w którym do końca 
2014 r. zginęło ponad 4 tys. osób78.

Dane dotyczące sytuacji na Ukrainie są również na bieżąco aktualizo-
wane i publikowane przez UNHCR. Z informacji przedstawionych w ra-
porcie Wysokiego Komisarza w marcu 2014 r. wynikało, że państwa nie 
powinny uznawać na poziomie krajowym Ukrainy za państwo bezpiecz-
ne79. Podobne wnioski zostały zawarte w aktualizacji raportu przedsta-
wionej w czerwcu 2014 r.80 i styczniu 2015 r.81 UNHCR charakteryzując 
sytuację Ukrainy w styczniu 2015 r. zwrócił uwagę przede wszystkim na 
problem osób wewnętrznie przesiedlonych.

Tym samym analiza przesłanek zawartych w dyrektywie 2013/32, 
pozwalających na uznanie danego państwa za bezpieczne, wskazuje, że 
Ukraina nie jest bezpiecznym państwem, przynajmniej jeśli chodzi o ca-
łościową ocenę tego państwa. Sytuację jednak komplikuje, z punktu wi-
dzenia zastosowania koncepcji państwa bezpiecznego i zasadności oceny 
wniosków azylowych, fakt, że Ukraina jest państwem niezwykle rozle-

75 Na temat sytuacji faktycznej na wschodzie Ukrainy i konsekwencjach walk oraz 
naruszeniach praw podstawowych zob. UN Office of the High Commissioner for Hu-
man Rights (OHCHR), Report on the human rights situation in Ukraine, 15 December 2014,  
s. 8, http://www.refworld.org/docid/548ff3374.html [dostęp: 13.03.2015 r.].

76 O ofiarach walk zbrojnych zob. raport Amnesty International – Summary killings 
during the conflict in the Eastern Ukraine, https://www.amnesty.org/en/documents/
eur50/042/2014/en/ [dostęp: 13.03.2015 r.].

77 http://www.hrw.org/news/2015/01/29/ukraine-war-east-crimea-occupation [dostęp: 
13.03.2015 r.].

78 Raport roczny Amnesty International 2014/2015. Sytuacja Praw Człowieka na Świe-
cie, s. 385, www.amnesty.org [dostęp: 13.03.2015 r.].

79 UNHCR International Protection Considerations related to developments in Ukraine, 
March 2014, http://www.refworld.org/pdfid/5316f7884.pdf [dostęp: 13.03.2015 r.].

80 UNHCR International Protection Considerations related to developments in 
Ukraine, Update, June 2014, http://www.refworld.org/pdfid/53b29ad44.pdf [dostęp: 
13.03.2015 r.].

81 UNHCR International Protection Considerations related to developments in 
Ukraine, Update II, January 2015,  s. 14, http://www.refworld.org/pdfid/54c639474.pdf 
[dostęp: 13.03.2015 r.].
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głym i jej zachodnia część jest w stanie przyjąć dużą ilość osób wewnętrz-
nie przesiedlonych.

Jednak w związku z sytuacją wewnętrznego konfliktu zbrojnego 
wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej składane przez obywa-
teli Ukrainy powinny być analizowane ze szczególną starannością. Mimo 
zmiany ekipy rządzącej po wydarzeniach Euromajdanu i umocnieniu 
struktur demokratycznych, na Ukrainie nadal dochodzi do poważnych 
naruszeń praw podstawowych. Władze Ukrainy starają się zapewnić 
właściwe instrumentarium prawne tak, aby osoby wewnętrznie przesied-
lone mogły otrzymać skuteczną pomoc ze strony państwa i nie musiały 
opuszczać ojczyzny w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej. Jednak, 
jak wynika z danych publikowanych zarówno przez UDSC, jak i przez 
ESAO, liczba osób ubiegających się o ochronę nie maleje i najbliższe mie-
siące przesądzą o dalszym charakterze migracji z Ukrainy do państw UE.

Konkluzje

Podsumowując przedstawioną w niniejszym artykule analizę możli-
wości uznania Ukrainy za państwo bezpieczne, należy uznać, że w związ-
ku z konfliktem na wschodzie Ukrainy, państwo to za całkowicie bez-
pieczne nie może być uznane. Potwierdzają to przytoczone w tekście 
wytyczne UNHCR, choć należy mieć nadzieję,  że nowe władze poczynią 
postępy w umacnianiu struktur demokratycznych i przeciwdziałaniu na-
ruszeń z art. 3 EKPCZ.

W związku z tym Unia Europejska powinna poważnie potraktować 
problem migrantów z Ukrainy ubiegających się o ochronę międzynarodo-
wą i analizować ze szczególną uwagą każdy wniosek statusowy składany 
przez osoby, które pochodzą z terenów ogarniętych konfliktem82. Proble-
mem pozostaje sytuacja osób wewnętrznie przesiedlonych. Choć teryto-
rium Ukrainy pozwala na wewnętrzne przesiedlenie i wprowadzane są 
systemy pomocowe dla grup uciekinierów ze wschodu, to jednak w in-
dywidualnych przypadkach możliwość uzyskania ochrony na poziomie 
krajowym może okazać się niewystarczająca i konieczne będzie ubieganie 

82 Zasadę indywidualnego i rzetelnego rozpatrywania wniosków azylowych potwi-
erdzają również wytyczne (pkt II.2) Guidelines on human rights protection...



170 Anna Magdalena Kosińska

się o ochronę międzynarodową. Rozstrzygające dla problemu postrzega-
nia Ukrainy jako kraju bezpiecznego bądź kraju uchodźczego będą z pew-
nością najbliższe miesiące.  W kontekście podpisanej we wrześniu umowy 
stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, trudna do za-
akceptowania byłaby z całą pewnością sytuacja, w której obywatele tego 
państwa masowo ubiegają się o ochronę międzynarodową. Stąd pozostaje 
mieć nadzieję, że sytuacja we wschodniej części Ukrainy ulegnie wygasze-
niu dla dobra całej społeczności międzynarodowej.

Słowa kluczowe: Wspólny Europejski System Azylowy, bezpieczne państwo, 
uchodźcy, Ukraina, migracja
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SAFE COUNTRY OF ORIGIN CONCEPT AND ASSESSMENT  
OF ITS APPLICATION TO UKRAINE IN THE LIGHT  

OF THE 2014 YEAR’S EVENTS

S u m m a r y

The present article analyzes the concept of safe country of origin regulated 
in the Directive 2013/32 and  assessment of its application to Ukraine in the 
light of the 2014 year’s events. Article presents the instruments of internatio-
nal protection adopted within the framework of Common European Asylum 
System and current migratory movements from Ukraine to EU Member Sta-
tes, especially to Poland. Special attention in the article was brought to the 
Annex I to the Directive and legal conditions to recognize the country as a safe 
one. On the basis of the documents produced by UNHCR and other interna-
tional organizations the author shares the position of the UN High Commis-
sioner for Refugees that Ukraine due to the situation in the end of 2014 cannot 
be recognize as a safe country of origin. Because of this, all the applications 
for refugee status submitted by Ukrainians must be examined very carefully.

Key words: Common European Asylum System, safe country concept, refu-
gee, Ukraine, migration

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
И ОЦЕНКА ЕE ПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ К УКРАИНЕ  

В СВЕТЕ СОБЫТИЙ 2014 ГОДА

Р е з ю м е

В статье анализируется понятие безопасной страны происхождения, 
которые регулируется Директивой 2013/32 и возможность его приме-
нимости к Украинe в свете событий 2014 года. Cтатья анализирует обо-
роныe инструменты, принятые в рамках Общей Eвропейской Cистемы 
Убежища, ситуацию в Украинe как странe происхождения заявителей 
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о предоставлении международной защиты и показывает cовременные 
тенденции в миграции из Украины в страны ЕС, в том числе в Польшу. 
Особое внимание было уделено анализу условий Приложения I Дирек-
тивы 2013/32, которые позволяют признать страну происхождения ми-
грантов как безопасну. На основании данных УВКБ ООН и документов, 
полученных от других международных организаций автор согласен c 
Верховным Комиссаром ООН, что в соответствии с ситуацией в Украине 
в конце 2014 года не можна рассматривать ee в качестве безопасной стра-
ны, и, следовательно, заявления на убежище ee граждан должны быть 
рассмотрены с особой осторожностью.    

Ключевые слова: Общaя Eвропейскaя Cистемa Убежища, безопаснaя 
странa, беженцы, Украина, миграция 
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Kwalifikacja konfliktu we wschodniej Ukrainie 
w świetle prawa międzynarodowego  

Wstęp 

Działania zbrojne prowadzone we wschodniej Ukrainie od połowy 
maja 2014 r., mimo swojej dramatyczności, mają szansę zwiększenia świa-
domości społeczności międzynarodowej w odniesieniu do skuteczności 
przyjętych oraz stosowanych od lat rozwiązań prawnomiędzynarodo-
wych mających na celu zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa re-
gionalnego. Rolę, jaką odgrywa konflikt zbrojny między wojskiem i ba-
talionami gwardii narodowej Ukrainy a separatystami zaopatrywanymi 
w uzbrojenie ciężkie oraz żołnierzy przez państwo trzecie, należy roz-
patrywać w kilku płaszczyznach: zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa 
w regionie; możliwości rozszerzenia się obszaru objętego działaniami 
zbrojnymi (w kontekście okupowanego przez Federację Rosyjską Półwy-
spu Krymskiego1); skuteczności działań podejmowanych przez Radę Bez-

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: irenakozak@gmail.com 
1 W dniu 16 marca 2014 r. w Autonomicznej Republice Krymu odbyło się wbrew Kon-

stytucji Ukrainy (tekst Konstytucji Ukrainy: Конституція України від 28.06.1996, „Відо-
мості Верховної Ради України” 1996, № 30, ст. 141) oraz bez zgody rządu w Kijowie 
referendum o niepodległości półwyspu (niepodległość Krymu uznały: Federacja Rosyjska, 
Abchazja, Osetia Południowa i Górski Karabach). Dwa dni później w Moskwie podpisano 
Traktat o przyłączeniu półwyspu do Federacji Rosyjskiej. W dniu 27 marca 2014 r. Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której uznano referendum za niezgodne z pra-
wem (United Nations General Assembly Resolution adopted during sixty-eight session 
on 27 March 2014, U.N. Doc. A/RES/68/262. Teksty wszystkich rezolucji Zgromadzenia 
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pieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych2; a także nowych me-
tod nacisku stosowanych wobec państwa dopuszczającego się rażących 
naruszeń prawa międzynarodowego. Stąd też omawiając status tego kon-
fliktu należy zwrócić uwagę na powyższe kwestie, które umożliwią do-
konanie analizy jego ważniejszych aspektów prawnomiędzynarodowych.     

Problematyka konfliktu – de facto działań zbrojnych toczących się po-
między siłami zbrojnymi jednego państwa a ugrupowaniami separaty-
stycznymi wspieranymi przez Federację Rosyjską – wymaga omówienia 
w kontekście prawnomiędzynarodowym głównie ze względu na trud-
ność w zdefiniowaniu samego konfliktu. Przedstawiciele Federacji Rosyj-
skiej jednoznacznie i zgodnie zaprzeczają jakoby państwo to jakkolwiek 
wspomagało ugrupowania separatystyczne prowadzące działania zbroj-
ne w regionie Donbasu3. Fakt ten znacząco utrudnia zdefiniowanie kon-
fliktu, jednakże patrząc z perspektywy upływających miesięcy odnosi się 
wrażenie, że zdefiniowanie konfliktu we wschodniej Ukrainie najbardziej 
utrudnia brak tzw. woli politycznej, przejawiającej się w konkretnych 
działaniach innych państw. 

Ogólnego ONZ dostępne na stronie: http://www.un.org/documents/resga.htm [dostęp: 
20.02.2015 r.]). W związku z faktem, że referendum jest niezgodne z prawem, Federacja 
Rosyjska dokonała aneksji terytorium wchodzącego w skład innego suwerennego pań-
stwa, okupując to terytorium do dnia dzisiejszego. Szerzej na temat roszczeń Federacji 
Rosyjskiej wobec Półwyspu Krymskiego zob. A. Szeptycki, Półwysep Krymski w stosunkach 
między Federacją Rosyjską i Ukrainą, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 
47 (2013), nr 1.    

2 Art. 39 Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w San Francisco dnia  
26 czerwca 1945 r., Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 z późn. zm.: Dz. U. z 1966 r. Nr 7, poz. 
41 zał.; Dz. U. z 1968 r. Nr 30, poz. 197; Dz. U. z 1974 r. Nr 3, poz. 20 [dalej: Karta NZ] oraz 
A. Przyborowska-Klimczak (oprac.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, 
Lublin 2006, s. 9-43. Zgodnie z art. 39 Karty NZ Rada Bezpieczeństwa powinna stwierdzić 
istnienie okoliczności zagrażającej pokojowi, zakłócenia pokoju albo aktu agresji, i udzie-
lić zaleceń lub postanowić, jakie środki należy przedsięwziąć zgodnie z art. 41 i 42, żeby 
utrzymać albo przywrócić międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo.

3 Automatycznie pojawia się zatem pytanie, skąd u tzw. sfrustrowanych nauczycieli, 
pracowników fabryk czy górników, którzy ze względu na fakt domniemanej dyskrymi-
nacji z powodu posługiwania się językiem rosyjskim zdecydowali się sprzeciwić rządowi 
w Kijowie (m.in. na to powołują się przedstawiciele Federacji Rosyjskiej w swoich oświad-
czeniach) pojawiły się między innymi wyrzutnie Buk, Grad i czołgi, a także umiejętność 
prowadzenia skoordynowanych operacji wojskowych i obliczania wysokości, na jakiej 
latają ukraińskie samoloty wojskowe, która to chęć zestrzelenia ukraińskiego samolotu 
wojskowego doprowadziła do zestrzelenia w rzeczywistości w lipcu 2014 r. samolotu pa- 
sażerskiego Malezyjskich Linii Lotniczych, http: //www.washingtonpost.com/blogs/worl-
dviews/wp/2014/07/20/the-evidence-that-may-prove-pro-russian-separatists-shot-down-
mh17/ [dostęp: 23.02.2015 r.]. 
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Reakcja społeczności międzynarodowej, mimo jednoznacznego potę-
pienia wsparcia przez Federację Rosyjską ugrupowań separatystycznych, 
nie przyniosła oczekiwanych skutków, a co więcej, nie powstrzymała dal-
szej eskalacji działań zbrojnych w regionie. Brak podjęcia skutecznych 
działań przez społeczność międzynarodową sprawia, że powstaje pyta-
nie co do gotowości oraz woli politycznej wobec wyzwania, jakie stanowi 
konflikt we wschodniej Ukrainie dla bezpieczeństwa w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Celem niniejszego artykułu jest analiza głównych aspek-
tów konfliktu oraz omówienie jego statusu z perspektywy prawa między-
narodowego. Przeprowadzona analiza ma na celu przybliżenie głównych 
aspektów konfliktu, znacząco utrudniających jego kwalifikację prawną. 

Konflikt we wschodniej Ukrainie to jednak nie tylko działania zbrojne 
prowadzone w tym regionie, ale również liczba około 1 042 000 obywateli 
Ukrainy wewnętrznie przemieszczonych, którzy musieli opuścić Półwy-
sep Krymski lub region Donbasu i wyjechać do innych miast na teryto-
rium Ukrainy4. Wiele z tych osób ubiega się o ochronę międzynarodową 
poza granicami Ukrainy. Dla przykładu, w roku 2014 wniosek o nadanie 
statusu uchodźcy na terytorium RP złożyło 2 318 obywateli Ukrainy, na-
tomiast w 2015 r. (do dnia 22 lutego) wniosek taki złożyło 434 obywa-
teli Ukrainy5. Konflikt we wschodniej Ukrainie to również destabilizacja 
polityczna, ekonomiczna i gospodarcza państwa, które jeszcze niedawno 
przeżywało rewolucję godności, utożsamianą z Majdanem Niepodległo-
ści znajdującym się w centrum Kijowa.   

1. Strony konfliktu

Zdefiniowanie stron biorących czynny udział w działaniach zbrojnych 
we wschodniej Ukrainie jest kluczowym aspektem dalszego omówienia 

4 Według stanu na dzień 16 lutego 2015 r. liczba wynosiła 1 042 100 osób, w tym około 
20 000 obywateli Ukrainy pochodzących z Półwyspu Krymskiego, http://unhcr.org.ua/en/
who-we-help/internally-displaced-people [dostęp: 23.02.2015 r.]. 

5 Należy podkreślić, że żaden z 2 752 wniosków o nadanie statusu uchodźcy złożonych 
od początku 2014 r. nie zakończył się wydaniem decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. Za 
to sześć z 2 752 wniosków o nadanie statusu uchodźcy zakończyło się wydaniem decyzji 
o udzieleniu ochrony uzupełniającej, a 12 wydaniem decyzji o udzieleniu zgody na pobyt 
tolerowany. Dane pochodzą z Raportu na temat obywateli Ukrainy (według stanu na dzień 
22 lutego 2015 r.) publikowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, http://udsc.gov.
pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-dotyczaca-ukrainy/ [dostęp: 23.02.2015 r.]. 
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samego konfliktu. Bezsprzeczny wydaje się fakt, że jedną ze stron kon-
fliktu jest armia oraz bataliony Gwardii Narodowej Ukrainy. Drugą stronę 
konfliktu należy jednak rozpatrywać w dwóch płaszczyznach – formalnej 
i faktycznej. Z formalnego punktu widzenia tzw. ugrupowania separaty-
styczne, powołujące się na dyskryminację ze strony nowego rządu w Ki-
jowie z powodu posługiwania się językiem rosyjskim oraz demonstrujące 
sprzeciw wobec polityki tego rządu6, można uznać za „zorganizowane 
grupy uzbrojone”, odpowiadające postanowieniom II Protokołu dodatko-
wego do konwencji genewskich7. Zgodnie z art. 1 ugrupowania te muszą 
pozostawać pod odpowiedzialnym dowództwem i sprawować taką kon-
trolę nad częścią terytorium, która umożliwia im przeprowadzanie cią-
głych i spójnych operacji wojskowych. Należy podkreślić, że dowództwo 
i możliwość sprawowania przez te ugrupowania odpowiedniej kontroli 
ma na celu uniknięcie sytuacji, w której za stronę konfliktu uznaje się poje-
dyncze jednostki (osoby fizyczne), niepodlegające żadnemu dowództwu8. 
W odniesieniu do kryterium podlegania odpowiedzialnemu dowództwu 
należy rozważyć kwestię stopnia zorganizowania ugrupowań, która spro-
wadza się do możliwości planowania i przeprowadzania ciągłych ope-
racji i działań zbrojnych oraz egzekwowania dyscypliny względem tejże 
faktycznej władzy9. W rezultacie, jeżeli uwzględnić jedynie oświadczenia 
samych przywódców ugrupowań separatystycznych, którzy twierdzą, 
że reprezentują dyskryminowaną przez rząd w Kijowie rosyjskojęzyczną 
ludność zamieszkującą wschodnią część Ukrainy, to bezsprzecznie można 
byłoby uznać je za zorganizowane ugrupowania zbrojne w świetle posta-

6 Jeżeli jednak jedynym celem ugrupowań separatystycznych jest powstrzymanie dys-
kryminacji ze strony rządu w Kijowie, która to dyskryminacja nie miała miejsca (o czym 
świadczy fakt, że ludność zamieszkująca obwód Ługański i Doniecki swobodnie poro-
zumiewała się w języku rosyjskim), to dlaczego ugrupowania te prowadzą zaplanowane 
operacje zbrojne i biorą żołnierzy armii ukraińskiej jako jeńców? 

7 Art. 1 II Protokołu dodatkowego do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. 
dotyczącego ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonego 
w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r., Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175 zał.  

8 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann, Commentary on the Additional Protocols of 
8 June 1977 of the Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red 
Cross, Geneva 1987, s. 1351. 

9 Tamże, s. 1352. Kwestię stopnia zorganizowania stron konfliktu zbrojnego zdefinio-
wał w swoim orzecznictwie m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. 
Zob. wyrok w sprawie Prokurator przeciwko Tadiciowi (ICTY, Case No. IT-94-1-T, 1997, par. 
561-568), w sprawie Prokurator przeciwko Muciciowi i in. (ICTY, Case No. IT-96-21-T, 1998, 
par. 184). 
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nowień II Protokołu dodatkowego, jako że spełniają kryterium odpowied-
niego stopnia zorganizowania, podlegania dowództwu oraz możliwości 
przeprowadzania spójnych operacji wojskowych.  

Zastanawiająca jest jednak kwestia sposobu zdefiniowania zorgani-
zowanych ugrupowań zbrojnych, a zatem konfliktu, którego są stroną, 
w przypadku gdy stopień zorganizowania, odpowiedzialne dowództwo 
i możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad określonym obsza-
rem przez takie ugrupowania jest w pełni uzależnione od wsparcia logi-
stycznego, zaopatrzenia w uzbrojenie ciężkie oraz finansowania państwa 
trzeciego. Federacja Rosyjska wspiera ugrupowania separatystyczne za-
pewniając stały dostęp do ciężkiego uzbrojenia, w tym czołgów, zaawan-
sowanych systemów przeciwlotniczych i artylerii, a także najemników 
i regularnych jednostek rosyjskich sił zbrojnych10. Należałoby zatem roz-
ważyć kwestię zdefiniowania zorganizowanych ugrupowań będących 
stroną konfliktu, które swoją zdolność militarną zawdzięczają państwu 
trzeciemu, niebędącemu oficjalnie stroną konfliktu zbrojnego.       

W celu szerszego spojrzenia na kwestię stron konfliktu zbrojnego na 
Donbasie należy przywołać również takie pojęcia jak „bojówki” będące 
ugrupowaniem zbrojnym, utworzonym ad hoc, w celu wsparcia regular-
nych sił zbrojnych biorących czynny udział w konflikcie11, bądź pojęcie 
„rebeliantów”12. Nie wydaje się jednak, aby ugrupowania, w szeregach 
których walczą m.in. regularni najemnicy i żołnierze sił zbrojnych państwa 
trzeciego, można było uznać za bojówki lub rebeliantów. Międzynarodowe 
prawo humanitarne wyróżnia również pojęcie ruchu narodowo-wyzwoleń-
czego, jednak taki ruch co do zasady walczy przeciwko władzy kolonialnej, 
obcej okupacji lub reżimowi rasistowskiemu13. W przypadku ugrupowań 
separatystycznych walczących w regionie Donbasu żadna z powyższych 
przesłanek nie jest spełniona. Wspomnieć można jeszcze o pojęciu „stro-
ny wojującej”, której głównym aspektem jest fakt uznania przez inne pań-

10 European Parliament resolution on the situation in Ukraine, adopted on 15 January 
2015, P8_TA-PROV(2015)0011 [dalej: European Parliament resolution on the situation in 
Ukraine].

11 G. Musila, Armed non-state entities in international law: status and challenges of accountabi- 
lity, [w:] W. Okumu, A. Ikelegbe (red.), Militias, rebels and Islamist militants, Pretoria 2010, s. 93. 

12 W prawie międzynarodowym pojawia się również pojęcie „ponadnarodowego 
ugrupowania zbrojnego”, jednakże działalność takiego ugrupowania obejmuje bądź wy-
wiera skutki na terytorium kilku państw. Zob. M. Sassoli, Transnational armed groups and 
international humanitarian law, Cambridge 2006, s. 14-20. 

13 G. Musila, Armed non-state entities…, s. 94-95.  
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stwa14. Uważa się również, że uznanie strony konfliktu zbrojnego za „stronę 
wojującą” w istocie oznacza uznanie istnienia samego konfliktu15. W przy-
padku konfliktu we wschodniej Ukrainie żadne z państw niezaangażowa-
nych w działania zbrojne nie uznało separatystów jako strony wojującej. 

Mając na względzie kontekst prawno-międzynarodowy zrozumiałym 
staje się fakt, że o ile z formalnego punktu widzenia kwalifikacja prawna 
ugrupowań separatystycznych prowadzących regularne działania zbrojne 
w regionie Donbasu nie sprawia większych trudności, o tyle jeśli spojrzeć 
na te ugrupowania z perspektywy faktycznie otrzymywanego wsparcia 
zbrojnego i logistycznego oraz finansowania przez Federację Rosyjską, ich 
kwalifikacja prawna jako strony konfliktu nie jest jednoznaczna. Wsparcie 
to powoduje, że wbrew wszelkim oświadczeniom ze strony Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, państwo to sprawuje faktycz-
ną kontrolę nad tymi ugrupowaniami, próbując za ich pośrednictwem 
wpłynąć na sytuację w regionie w celu zabezpieczenia swoich interesów 
gospodarczych i ambicji politycznych16.

2. Konflikt we wschodniej Ukrainie jako konflikt  
 międzynarodowy

„Federacja Rosyjska prowadzi przeciwko Ukrainie niewypowiedzianą 
wojnę hybrydową” – między innymi takie stwierdzenie zostało zawar-
te w rezolucji Parlamentu Europejskiego uchwalonej 15 stycznia 2015 r.17 
Mimo że konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa już ponad rok18, 

14 H. Lauterpacht, Recognition in international law, Oxford 1947, s. 176.  
15 T. Jasudowicz, Prawa człowieka w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym, [w:] T. Ja-

sudowicz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie – osiągnięcia 
i wyzwania. Materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej, Toruń 2007, s. 103-104. 

16 Podobnie Federacja Rosyjska próbowała „zabezpieczyć” swoje interesy w związku 
z konfliktem wewnętrznym w Syryjskiej Republice Arabskiej, jednakże to we wschodniej 
Ukrainie jej rządzący zdecydowali się na bezpośrednie zaangażowanie poprzez wspiera-
nie separatystów ciężkim uzbrojeniem oraz najemnikami i żołnierzami rosyjskimi. Szerzej 
na ten temat pisze A. Bagdonas, Russia’s interests in the Syrian conflict: power, prestige and 
profit, „European Journal of Economic and Political Studies” 2012, vol. 5.  

17 European Parliament resolution on the situation in Ukraine. 
18 Licząc od końca maja 2014 r., pamiętając jednocześnie, że Federacja Rosyjska wysłała 

na Półwysep Krymski pierwszych „zielonych ludzików” wraz z uzbrojeniem jeszcze pod 
koniec lutego 2014 r.  
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to wciąż brakuje jednoznacznego stanowiska społeczności międzynaro-
dowej dotyczącego jego charakteru19. Fakt ten bezsprzecznie podkreśla 
problematyczność w jego zdefiniowaniu, która jednak nie może stanowić 
usprawiedliwienia dla braku odpowiedniej reakcji. Niemniej jednak, aby 
zrozumieć z czym w rzeczywistości wiąże się pojęcie wojny hybrydowej 
oraz dlaczego między innymi takim terminem określa się sytuację w re-
gionie Donbasu i poprzedzającą ją aneksję Półwyspu Krymskiego20, nale-
ży omówić zjawisko oraz kwalifikację prawną konfliktu zbrojnego w pra-
wie międzynarodowym.   

Do kwestii konfliktu zbrojnego odniosła się między innymi Izba Orze-
kająca w sprawie Tadica, uznając, że konflikt zbrojny powstaje w mo-
mencie, gdy strony odwołują się do użycia sił zbrojnych lub podobnych 
działań21. To kryterium w przypadku konfliktu we wschodniej Ukrainie 
jest spełnione, jako że obie strony prowadzą działania zbrojne, z użyciem 
odpowiedniego uzbrojenia22. Zgodnie z II Protokołem dodatkowym do 
konwencji genewskich konflikt niemiędzynarodowy „toczy się na teryto-
rium jednej z Umawiających się Stron między jej siłami zbrojnymi a roz-
łamowymi siłami zbrojnymi lub innymi zorganizowanymi uzbrojonymi 
grupami, pozostającymi pod odpowiedzialnym dowództwem i sprawu-
jącymi taką kontrolę nad częścią jej terytorium, że mogą przeprowadzać 
ciągłe i spójne operacje wojskowe”23. Tym samym wewnętrzny konflikt 
zbrojny ma miejsce wtedy, gdy przynajmniej jedna ze stron ma charak-
ter nierządowy24. Z kolei w celu odróżnienia wewnętrznego konfliktu 
zbrojnego przykładowo od zamieszek wewnętrznych należy rozwa-

19 Przykładowo konflikt w Syrii dość szybko został uznany za konflikt wewnętrzny, 
nieposiadający zatem charakteru międzynarodowego. Zob. L. Blank, G. Corn, Losing the 
forest for the trees: Syria, Law, and the pragmatics of conflict recognition, „Vanderbilt Journal of 
Transnational Law” 2013, vol. 46, s. 729-730. 

20 Szerzej na temat analizy prawnej przyłączenia terytorium Krymu i miasta Sewas-
topola do Federacji Rosyjskiej oraz jego obecnego statusu prawnego w Opinii z dnia 22 
czerwca 2014 r. Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych 
RP w sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle 
prawa międzynarodowego, https://www.msz.gov.pl/resource/382f0629-a114-442a-9cf4-
6456ca7b80c1:JCR [dostęp: 15.12.2014 r.].   

21 Prokurator przeciwko Tadiciowi, ICTY, Case No. IT-94-1-T, 1997, par. 70. 
22 Należy jednak mieć na uwadze źródło, z którego pochodzi ciężkie uzbrojenie wyko-

rzystywane przez separatystów. 
23 Art. 1 Protokołu dodatkowego do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. 

dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych.  
24 S. Vite, Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and 

actual situations, „International Review of the Red Cross” 2009, nr 873, s. 75. 
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żyć takie kryteria, jak intensywność walk oraz stopień zorganizowania 
stron25. W przypadku konfliktu na Donbasie strony prowadzą regularne 
działania zbrojne, przy czym ze strony armii ukraińskiej, mimo prawa 
do samoobrony, są to w większości działania defensywne26 w związku 
z ofensywą i ostrzałem ze strony separatystów27. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w rozumieniu Karty NZ dokonanie ataku zbrojnego na inne państwo 
jest warunkiem sine qua non zastosowania prawa do samoobrony, strategia 
rządu i sił zbrojnych Ukrainy wydaje się wciąż uwzględniać pokojowe 
rozwiązanie tego konfliktu28. Patrząc zatem przez pryzmat postanowień 
przywołanego II Protokołu dodatkowego konflikt na Donbasie wydaje się 
spełniać przesłanki wewnętrznego konfliktu zbrojnego, gdyby nie oko-
liczność czynnego udziału regularnych żołnierzy oraz uzbrojenia państwa 
trzeciego – Federacji Rosyjskiej. Należy jednak zastanowić się nad kwe-
stią, czy w świetle prawa międzynarodowego można uznać państwo za 
stronę konfliktu w sytuacji, gdy jego oficjalne stanowisko temu zdecydo-
wanie zaprzecza. Nawet jeżeli na podstawie rozdziału VII Karty NZ Rada 
Bezpieczeństwa jest władna uznać Federację Rosyjską za stronę konflik-
tu i zastosować określone środki tymczasowe, to scenariusz ten wydaje 
się mało prawdopodobny dopóki Federacja Rosyjska, jako stały członek 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, będzie stale korzystać z przysługującego jej 
prawa weta i skutecznie blokować wszelkie rezolucje RB.           

Kolejnym rodzajem konfliktu zbrojnego jest konflikt o charakterze 
międzynarodowym, który powstaje pomiędzy dwoma lub więcej pań-

25 Prokurator przeciwko Tadiciowi, ICTY, Case No. IT-94-1-T, 1997, par. 561-568; Prokura-
tor przeciwko Muciciowi i in., ICTY, Case No. IT-96-21-T, 1998, par. 184. 

26 Zgodnie z art. 51 Karty NZ Ukraina ma prawo do użycia siły w celu obrony swojej 
integralności terytorialnej, co stanowi wyjątek od zakazu użycia siły w przypadku „napaś-
ci zbrojnej”. Szerzej na temat użycia siły w celu samoobrony pisze J. Mrazek, The right to use 
of force in self-defence, „Czech Yearbook of International Law” 2011, vol. 2, s. 34-36.    

27 Jeden z ostatnich ostrzałów został dokonany w dniu 24 stycznia 2015 r. na  
miasto Mariupol – ukraiński port na Morzu Azowskim. W raporcie sporządzonym przez 
członków misji specjalnej OBWE stwierdzono między innymi, że „analiza kraterów 
i wstępne obliczenia potwierdziły fakt, iż pociski Grad i Uragan zostały wystrzelone z tery-
torium będącego pod kontrolą tzw. Donieckiej Republiki Ludowej”, która obok Ługańskiej 
Republiki Ludowej jest jedną z dwóch nieuznanych republik utworzonych przez sepa-
ratystów. Tekst Raportu dotyczącego ostrzału Mariupolu sporządzonego przez członków 
Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE dostępny na stronie: http://www.osce.org/ukraine-
smm/136061 [dostęp: 22.02.2015 r.].  

28 P. Zajadło-Węglarz, Samoobrona, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), 
Leksykon prawa międzynarodowego publicznego – 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2012,  
s. 421-422. 
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stwami29. Interesujący z punktu widzenia motywu obu stron konflik-
tu międzynarodowego wydaje się być fakt, że jest to sytuacja, w której 
uczestnicy stosunków międzynarodowych dążą do osiągnięcia wzajem-
nie wykluczających się celów30. Przy czym w konflikcie zbrojnym o cha-
rakterze międzynarodowym istotny jest umotywowany zamiarem wyrzą-
dzenia szkody atak jednego państwa na inne państwo31. Mimo istnienia 
przekonywujących dowodów na bezpośrednie zaangażowanie Federacji 
Rosyjskiej w konflikt zbrojny na Donbasie niemożliwe jest jednoznaczne 
stwierdzenie, że jest to konflikt o charakterze międzynarodowym, jako że 
zarówno Minister Spraw Zagranicznych, jak i Ambasador Federacji Ro-
syjskiej przy ONZ zgodnie twierdzą, iż na Ukrainie nie walczą rosyjscy 
żołnierze, a sama Federacja nie dostarcza uzbrojenia separatystom. Istnie-
je jednak stanowisko, że uznanie konkretnego konfliktu za posiadający 
charakter międzynarodowy nie wymaga aktu „wypowiedzenia wojny” 
bądź „uznania określonego stanu faktycznego”32. Należy jednak zwró-
cić uwagę na interesujący aspekt oświadczeń Federacji Rosyjskiej. Mimo 
braku oficjalnego potwierdzenia ze strony przedstawicieli Federacji Ro-
syjskiej bezpośredniego zaangażowania w konflikt zbrojny na Ukrainie, 
Prezydent Federacji bądź Minister Spraw Zagranicznych uczestniczą we 
wszystkich rozmowach mających na celu wypracowanie porozumienia, 
które przyczyniłoby się do deeskalacji konfliktu we wschodniej Ukrainie, 
dając do zrozumienia w niektórych oświadczeniach, że mogą wpłynąć na 
ugrupowania separatystyczne. Niemniej jednak, nawet taki stan rzeczy 
nie prowadzi bezpośrednio do uznania, że oficjalnie stronami konfliktu 
zbrojnego na Donbasie jest Ukraina i Federacja Rosyjska. Niezbędne dla 
zrozumienia istoty konfliktu we wschodniej Ukrainie jest postawienie py-
tania – w jakim stopniu i czy w ogóle możliwe byłoby dalsze przepro-
wadzanie przez separatystów operacji ofensywnych, tym samym dalszy 
rozwój konfliktu, bez wsparcia zbrojnego, logistycznego oraz osobowego 
ze strony Federacji Rosyjskiej? 

29 Art. 2 Konwencji Genewskiej o polepszaniu losu rannych i chorych w armiach  
czynnych, sporządzonej w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1956 r. Nr 38,  
poz. 171 zał. 

30 A. Cianciara, Konflikt międzynarodowy – ujęcie teoretyczne, „Stosunki Międzynaro-
dowe – International Relations” 2010, t. 42, nr 3-4, s. 98. 

31 S. Vite, Typology of armed conflicts..., s. 72-73. 
32 J. Mrazek, Armed conflicts and the use of force, „Czech Yearbook of International Law” 

2010, vol. 1, s. 92. 
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Poza wymienionymi rodzajami konfliktu zbrojnego w prawie mię-
dzynarodowym można jeszcze wyróżnić pojęcie umiędzynarodowionego 
konfliktu zbrojnego. Jest to sytuacja trwania konfliktu pomiędzy dwiema 
frakcjami lub ugrupowaniami wewnętrznymi, które są wspierane przez 
inne państwa33 bądź też sytuacja, gdy dochodzi do interwencji zbrojnej 
państwa trzeciego w wewnętrzny konflikt zbrojny34. W ramach interwen-
cji można wyróżnić sytuację interwencji państwa trzeciego celem wsparcia 
jednej ze stron oraz interwencji sił wielonarodowych w celu przeprowa-
dzenia operacji pokojowej35. Przykładem konfliktu umiędzynarodowione-
go jest chociażby interwencja NATO w 1999 r. w konflikt zbrojny między 
Federalną Republiką Jugosławii a Armią Wyzwolenia Kosowa36. W kon-
tekście umiędzynarodowionego konfliktu zbrojnego należy stwierdzić, że 
konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie nie posiada takiego charakteru, 
ponieważ co najmniej jedna ze stron ma charakter rządowy, a żadna „ofi-
cjalna” interwencja zbrojna nie miała miejsca. Zastanawiająca jest jednak 
kwestia, czy można uznać wsparcie Federacji Rosyjskiej za interwencję 
zbrojną. Uwzględniając jednak kryterium czasowe – tym samym fakt, 
że wspieranie separatystów przez Federację Rosyjską de facto umożliwi-
ło tym ugrupowaniom rozpoczęcie działań zbrojnych, a zatem takiego 
czynu państwa trzeciego nie można uznać za interwencję w trwający już 
konflikt celem wsparcia jednej ze stron. Bezsprzecznie pojęcie konfliktu 
umiędzynarodowionego w dużym stopniu oddaje istotę działań zbroj-
nych we wschodniej Ukrainie, niemniej jednak istnieją okoliczności, które 
uzasadniają omówienie innych rodzajów konfliktów zbrojnych.         

Rozwój technologiczny, który bezsprzecznie przyczynił się do rozwo-
ju stosunków międzynarodowych, znacząco odmienił niektóre z dobrze 
zdefiniowanych w prawie międzynarodowym pojęć. Dla przykładu już 
w latach 70. zauważono, że modelem współczesnej wojny zdaje się być 
przede wszystkim „lokalny” konflikt zbrojny, w większości przypadków 
posiadający jednocześnie cechy konfliktu wewnętrznego, jak i międzyna-
rodowego37. Mając na względzie powyższe należy przeanalizować kon-

33 D. Schindler, International humanitarian law and internationalized internal armed con-
flicts, „International Review of the Red Cross” 1982, nr 230, s. 255. 

34 H. Gasser, Internationalized non-international armed conflicts: case studies of Afghanistan, 
Kampuchea and Lebanon, „The American University Law Review” 1983, vol. 33, s. 145-146. 

35 S. Vite, Typology of armed conflicts..., s. 85.  
36 S. Egorov, The Kosovo crisis and the law of armed conflicts, „International Review of the 

Red Cross” 2000, nr 837, s. 183. 
37 R. Bierzanek, Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Warszawa 1972, s. 19.  
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flikt zbrojny we wschodniej Ukrainie w kontekście poniekąd nowego po-
jęcia – „wojny hybrydowej”, które bezsprzecznie nie należy do zakresu 
prawa międzynarodowego. Termin ten jest związany ze stosunkami mię-
dzynarodowymi, jednakże w kontekście omawianych zdarzeń nie spo-
sób nie przeanalizować konfliktu na Donbasie z perspektywy elementów 
wojny hybrydowej. Jednym z ważniejszych aspektów konfliktu zbrojnego 
we wschodniej Ukrainie wiążącym się ze zjawiskiem wojny hybrydowej 
jest okoliczność, że państwo zaopatrujące jedną ze stron konfliktu poprzez 
oświadczenia swoich przedstawicieli całkowicie zaprzecza jakimkolwiek 
przejawom wsparcia separatystów. Fakt ten jest bezpośrednio związany 
z jednym z elementów wojny hybrydowej – wojną informacyjną, mającą 
głównie na celu zaprzeczanie istniejącej rzeczywistości oraz przedstawia-
nie wyłącznie odpowiednio przygotowanych informacji. Wojna informa-
cyjna, czyli „właściwe” zarządzanie informacją, która trafia do szerszego 
odbiorcy, jest elementem ogólnej wojny psychologicznej, do której ostat-
nimi czasy strony konfliktów zbrojnych dość często się odwołują38. Wojna 
informacyjna w przypadku działań zbrojnych na Donbasie jest bezpośred-
nio związana z propagandą prowadzoną przez media rosyjskie, której 
głównym celem jest zatajenie przed odbiorcami na terytorium Federacji 
Rosyjskiej jakiegokolwiek zaangażowania ich państwa w działania zbroj-
ne we wschodniej Ukrainie. Najistotniejszym przejawem wszelkich prób 
zatajenia prawdy przez obywatelami Federacji jest fakt, że większości ro-
dzin żołnierzy rosyjskich wysyłanych na Ukrainę wyjaśnia się, że są oni 
wysyłani na poligon znajdujący się w innym regionie Federacji39. Wojna 
informacyjna nie jest jednak jedynym aspektem wojny hybrydowej, którą 
najprościej można określić jako wojnę, w której strony faktycznie biorące 
udział odchodzą od konwencjonalnych i zwyczajowo stosowanych metod 
prowadzenia wojny40.   

W dużym stopniu sytuację we wschodniej Ukrainie odzwierciedla 
brzmienie wcześniej już przywołanej rezolucji Parlamentu Europejskiego, 
w której powołując się na prowadzenie przez Federację Rosyjską prze-

38 Szerzej na temat wojny psychologicznej pisze m.in. C. Lord, The psychological di-
mensions in national strategy, [w:] F. Barnett, C. Lord (red.), Political warfare and psychological 
operations – rethinking in US approach, New York 1989, s. 16-23.  

39 Szerzej na ten temat w informacji dostępnej na stronie: http://www.theguard-
ian.com/world/2015/jan/19/russia-official-silence-for-families-troops-killed-in-ukraine 
[dostęp: 23.02.2015 r.]. 

40 A. Magen, Hybrid war and the „Gulliverization” of Israel, „Israel Journal of Foreign 
Affairs” 2011, vol. 5, s. 62-65. 
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ciwko Ukrainie wojny hybrydowej, uwzględnia się następujące jej aspek-
ty: wojnę informacyjną; stosowanie przez Federację Rosyjską elementów 
cyber-wojny; wykorzystywanie przez Federację Rosyjską regularnych 
i nieregularnych sił zbrojnych; wykorzystywanie propagandy; stosowa-
nie nacisków ekonomicznych i szantażu energetycznego; destabilizacja 
polityczna i dyplomatyczna41. Tekst rezolucji Parlamentu Europejskiego 
odzwierciedla jedno z nielicznych stanowisk społeczności międzynarodo-
wej, które najdosadniej oddaje istotę konfliktu. Bezsprzecznie najistotniej-
szym ze wszystkich aspektów wojny hybrydowej prowadzonej przez Fe-
derację Rosyjską przeciwko Ukrainie jest kwestia wykorzystywania przez 
nią żołnierzy należących do jej sił zbrojnych, przy czym umundurowa-
nie tych żołnierzy pozbawione jest jakichkolwiek znaków bądź symboli 
umożliwiających ich identyfikację. Z perspektywy prawa międzynarodo-
wego, w szczególności odpowiedzialności międzynarodowej państw, oko-
liczność ta ma duże znaczenie dowodowe, jako że wykazując, iż żołnierze 
ci przynależą do sił zbrojnych FR oraz działają zgodnie z rozkazami od-
powiednich dowódców sił zbrojnych FR, to państwu temu można przypi-
sać odpowiedzialność za użycie siły przeciwko integralności terytorialnej 
i niepodległości politycznej Ukrainy, co stanowi rażące naruszenie pod-
stawowych zasad prawa międzynarodowego42. Z kolei w zależności od 
tego, jak społeczność międzynarodowa zdefiniuje konflikt we wschodniej 
Ukrainie, który obecnie nie jest jednoznacznie określony, możliwe będzie 
pociągnięcie do odpowiedzialności jednostkę (poszczególne osoby) odpo-
wiedzialną za naruszenie przykładowo międzynarodowego prawa huma-
nitarnego, jeżeli działania zbrojne w regionie Donbasu zostaną uznane za 
konflikt zbrojny o charakterze międzynarodowym43.       

Wydawać by się mogło, że uwzględnione zostały wszystkie aspekty 
wojny hybrydowej, jednak należy jeszcze wspomnieć chociażby o bieżą-
cym zawieraniu sojuszy, zarówno tych oficjalnych, jak i tych mniej ofi-
cjalnych44. Obecnie sojusze te najczęściej sprowadzają się do zawierania 
umów gospodarczo-handlowych, mających na celu zacieśnienie przyszłej 

41 European Parliament resolution on the situation in Ukraine.  
42 Na temat odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego w związ-

ku z konfliktem zbrojnym pisze W. Czapliński, Odpowiedzialność za naruszenia prawa 
międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009.      

43 Zob. E. Socha, International responsibility of individuals for breaches of humanitarian law, 
„Polish Yearbook of International Law” 2002-2003, vol. 26. 

44 A. Magen, Hybrid war and…, s. 62. 
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współpracy również w sferze politycznej. Jako jeden z aspektów wojny 
hybrydowej należy wymienić również niejednolitość przynajmniej jednej 
ze stron45, przy czym niejednolitość odnosi się do składu osobowego sił 
bądź ugrupowania prowadzącego działania zbrojne po jednej ze stron. 
Obok pojęcia wojny hybrydowej pojawia się również pojęcie „konfliktu 
asymetrycznego”46, który trwa między państwem przestrzegającym pra-
wa konfliktów zbrojnych bądź międzynarodowego prawa humanitarnego 
oraz ugrupowaniami, które prawie w ogóle nie przestrzegają powyższych 
praw i nie wykazują woli ich przestrzegania47. Pojęcie to w dużym stopniu 
odzwierciedla sytuację, która ma miejsce na Donbasie, jako że ugrupowa-
nia separatystyczne nie przestrzegają nawet zawieranych porozumień, jak 
chociażby porozumienia zawartego w dniu 12 lutego 2015 r. w Mińsku, 
mającego na celu doprowadzenie do zawieszenia broni przez obie stro-
ny48. 

W kontekście omawiania działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie 
nie sposób nie wspomnieć o pojęciu agresji. W świetle prawa między-
narodowego za agresję uważa się „użycie siły zbrojnej przeciwko suwe-
renności, integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej inne-
go państwa lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów 
Zjednoczonych”49. Jednym z przykładów agresji może być chociażby „na-
paść lub atak sił zbrojnych jednego państwa na terytorium innego bądź 
okupacja militarna”50. Należy również pamiętać, że wyróżnia się dwa 
rodzaje agresji: agresję bezpośrednią i pośrednią. Dla przykładu kwestią 
agresji pośredniej zajął się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 
który w wyroku w sprawie Nikaragui przeciwko Stanom Zjednoczonych 
uznał, że dostarczanie broni opozycji w innym państwie stanowi atak 
zbrojny na to państwo51. Trybunał zwrócił szczególną uwagę na problem 
„znaczącego zaangażowania” państwa w wysyłanie band nieregularnych 

45 Joint Special Operations University Report 13-4, Tampa 2013, s. 21-22. 
46 Ang. asymmetrical conflict. 
47 A. Cohen, Proportionality in modern asymmetrical wars, Jerusalem 2010, s. 5. 
48 Zob. N. Bentzen, E. Anosovs, Minsk peace agreement: still to be consolidated on the 

ground, European Parliamentary Research Service Briefing, PE 548.991, 2015. 
49 United Nations General Assembly Resolution adopted during twenty-ninth session 

on 14 December 1974, U.N. Doc. A/RES/29/3314, Annex.  
50 United Nations General Assembly Resolution adopted during twenty-ninth session 

on 14 December 1974, U.N. Doc. A/RES/29/3314, Annex. 
51 Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nica- 

ragua v. United States), ICJ Reports 1989, s. 119. 
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sił czy zbrojnych najemników, dokonujących aktów zbrojnych przeciw-
ko drugiemu państwu. Takie zaangażowanie można ostatecznie zakwa-
lifikować jako faktyczny atak zbrojny przez regularne siły zbrojne tego 
państwa. Z perspektywy odpowiedzialności międzynarodowej to zaan-
gażowanie państwa w wysłanie band nieregularnych sił bądź najemni-
ków bezsprzecznie wiąże się z podleganiem tych band lub najemników 
kierownictwu bądź kontroli tego państwa52. Przy czym należy zaznaczyć, 
że podstawą dla odpowiedzialności państwa sprawującego kontrolę bądź 
kierującego działaniem tych band nie jest powiązanie prawne obydwu 
podmiotów lecz faktyczny związek (zależność) pomiędzy nimi, sprowa-
dzająca się do faktu, że bandy lub najemnicy działają zgodnie z instruk-
cjami tego państwa53. W kontekście podmiotów podlegających kontroli 
bądź kierownictwu państwa trzeciego należy ponownie przywołać spra-
wę Nikaragui, w której Trybunał wyodrębnił dwa rodzaje ugrupowań:  
1) osoby w pełni uzależnione od państwa trzeciego – finansowani, uzbraja-
ni, ogólnie wspierani oraz prowadzący działania zbrojne zgodnie z plana-
mi i instrukcjami organów tego państwa; 2) osoby, które mimo opłacania, 
finansowania, uzbrajania przez państwo trzecie zachowują pewien sto-
pień niezależności względem tego państwa54. Niepodlegający dyskusji jest 
fakt wysyłania przez Federację Rosyjską tzw. zielonych ludzików podczas 
wydarzeń poprzedzających referendum na Półwyspie Krymskim, którzy 
nosili umundurowanie pozbawione symboli umożliwiających ich iden-
tyfikację, byli uzbrojeni i posługiwali się językiem rosyjskim, o dialekcie 
nieodpowiadającym temu, którym posługuje się ludność rosyjskojęzycz-
na na Krymie bądź we wschodnich obwodach Ukrainy. Z kolei zdolność 
ugrupowań separatystycznych, w szeregi których wchodzą obywatele Fe-
deracji Rosyjskiej55 oraz regularni żołnierze sił zbrojnych tego państwa, do 

52 Art. 8 Artykułów o odpowiedzialności państwa za czyn niedozwolony przez prawo 
międzynarodowe, przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
12 grudnia 2001 r., U. N. Doc. A/56/10.  

53 E.L. Alvarez Ortega, The attribution of international responsibility to a State for conduct 
of private individuals within the territory of another State, „InDret – Revista para el Analisis del 
Derecho” 2015, vol. 1, s. 6. 

54 Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua 
v. United States), ICJ Reports 1989, s. 119; szerzej na temat testu związanego ze sprawo-
waniem efektywnej (faktycznej) kontroli, przeprowadzonego przez MTS zob. A. Cassese, 
The Nicaragua and Tadic Tests revisited in light of the ICJ judgment on Genocide in Bosnia, „The 
European Journal of International Law” 2007, vol. 18, nr 14. 

55 W lutym 2015 r. na Konferencji poświęconej tematyce bezpieczeństwa w Mona- 
chium prezydent Ukrainy – Petro Poroszenko przedłożył w czasie swojego wystąpienia 
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prowadzenia spójnych operacji zbrojnych i ostrzałów w regionie Donbasu 
wynika głównie z finansowania oraz wsparcia zbrojnego56 i logistycznego 
ze strony tego państwa. Same ugrupowania separatystyczne nie są w sta-
nie nabyć i obsługiwać wyrzutni rakiet Buk, Grad oraz czołgów, a także 
umiejętnie prowadzić skoordynowane operacje wojskowe. Dodatkową 
okolicznością przemawiającą za podleganiem przez ugrupowania sepa-
ratystyczne kontroli oraz kierownictwu organów Federacji Rosyjskiej jest 
fakt przechwycenia przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy rozmów mię-
dzy „separatystami” a pełniącymi odpowiednie funkcje w ramach rosyj-
skich sił zbrojnych. Można zatem stwierdzić, że działania Federacji Rosyj-
skiej na terytorium Ukrainy stanowią co najmniej agresję pośrednią, jako 
że oficjalnie władze rosyjskie nie potwierdzają obecności swoich sił zbroj-
nych na terytorium Ukrainy. Mając na względzie wydarzenia poprzedza-
jące przeprowadzenie na Półwyspie Krymskim niezgodnego z prawem 
referendum oraz okoliczności, w jakich rozpoczęły się działania zbrojne 
we wschodnich obwodach Ukrainy można zaryzykować stwierdzenie, że 
oba przypadki były bezpośrednim skutkiem aktu agresji57 Federacji Rosyj-
skiej przeciwko Ukrainie. W kontekście stanowiska Ukrainy wobec dzia-
łań Federacji Rosyjskiej należy przywołać jedną z ważniejszych uchwał 
– uchwałę przyjętą przez Radę Najwyższą Ukrainy w dniu 27 stycznia 
2015 r. o uznaniu Federacji Rosyjskiej za państwo agresora, w której po-
wołując się na obowiązujące umowy międzynarodowe oraz stanowisko 
członków misji OBWE w regionie Donbasu, Rada Najwyższa wzywa do 

kilka paszportów obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy zostali schwytani podczas czynne-
go udziału w działaniach zbrojnych w regionie Donbasu, http://www.hromadske.tv/poli-
tics/poroshenko-priviz-do-myunkhena-pasporti-rosiiskikh/ [dostęp: 8.02.2015 r.].   

56 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy niejednokrotnie informowała, że w regionie ob-
jętym działaniami zbrojnymi znajdowała i zabezpieczała duże ilości rosyjskiej broni. 
Jedna z ostatnich informacji znajduje się na stronie: http://ipress.ua/news/sbu_znayshla_
shron_z_rosiyskoyu_zbroieyu_u_volnovasi_115088.html [dostęp: 23.03.2015 r.]. W dniu 
21 lutego 2015 r. na jednym z głównych placów w Kijowie otworzono wystawę doku-
mentalną „Dowody agresji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy”, 
w ramach której przedstawiono uzbrojenie oraz pojazdy wojskowe należące do sił zbro-
jnych Federacji Rosyjskiej, które zostały przechwycone w regionie objętym działania-
mi zbrojnymi we wschodniej Ukrainie, http://www.president.gov.ua/news/32332.html 
[dostęp: 21.02.2015 r.].  

57 Zgodnie z art. 5 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego 
w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) agresja stanowi jedną ze 
zbrodni prawa międzynarodowego. 
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jednoznacznego uznania, że działania Federacji Rosyjskiej na terytorium 
Ukrainy stanowią zbrodnię agresji58.      

W konsekwencji zarówno Półwysep Krymski, jak i terytorium podległe 
ugrupowaniom separatystycznym obecnie pozostaje pod okupacją zbroj-
ną Federacji Rosyjskiej, jako że na obu tych obszarach stacjonują regularni 
żołnierze zbrojnych sił Federacji Rosyjskiej wraz z ciężkim uzbrojeniem, 
które jest niezbędne dla utrzymania dalszej kontroli nad wspomnianymi 
obszarami. Oczywiste jest, że uznanie okoliczności podlegania faktycznej 
władzy Federacji Rosyjskiej (w odniesieniu do terytorium Krymu) oraz 
kontroli jej uzbrojonych najemników (w odniesieniu do regionu Donbasu) 
za „okupację” nie do końca odpowiada chociażby postanowieniom Regu-
laminu dotyczącego praw i zwyczajów wojny lądowej z 1907 r.59 bądź po-
stanowieniom IV Konwencji Genewskiej60, zgodnie z którymi terytorium 
uważa się za okupowane, jeśli podlega faktycznej władzy armii nieprzyja-
ciela61. Powodem tego jest fakt, że oficjalnie żadna ze stron nie wypowie-
działa wojny, a obydwa państwa nie znajdują się w stanie wojny. Biorąc 
jednak pod uwagę fakt, że współczesnych okupacji nie uważa się za po-
wstałe w wyniku konfliktu zbrojnego o charakterze międzynarodowym 
bądź wojny62, określenie to najlepiej oddaje istotę obecnego statusu praw-
nego wspomnianych terytoriów. Mając na uwadze dość bierną reakcję ze 
strony innych państw na aneksję Krymu63 można postawić pytanie – czy 

58 Постанова про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних 
Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської 
Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської 
Федерації державою-агресором від 27.01.2015, „Відомості Верховної Ради України” 
2015, № 10, ст. 596. 

59 Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej, będący załącznikiem do 
Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej, sporządzonej w Hadze dnia  
18 października 1907 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 21, poz. 161) oraz K. Lankosz, Międzynaro-
dowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007, s. 22-30 
[dalej: Regulamin haski].    

60 Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny, sporządzona 
w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 zał. 

61 Art. 42 Regulaminu haskiego. 
62 M. Górzyńska, Okupacje wojenne w prawie międzynarodowym – wybrane zagadnienia, 

[w:] T. Jasudowicz (red.), Międzynarodowe prawo..., s. 161. 
63 Należy pokreślić, że aneksja półwyspu była bezpośrednią konsekwencją użycia 

siły przez Federację Rosyjską oraz manipulowanie faktami, które w ostateczności dopro- 
wadziło do przeprowadzenia referendum. Zob. J. Kranz, Kilka uwag na tle aneksji Krymu 
przez Rosję, „Państwo i Prawo” 2014, z. 8, s. 29. 
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wraz z rozwojem stosunków międzynarodowych „okupacja” staje się po-
woli jednym z legalnych sposobów nabycia terytorium? Zastanawiająca 
jest również kwestia, czy istniejące mechanizmy prawnomiędzynarodowe 
są wystarczająco skuteczne, aby zapobiec takiej sytuacji.

Zakończenie

Bez wątpienia należy stwierdzić, że w obliczu działań zbrojnych we 
wschodniej Ukrainie, których istotę najdosadniej oddaje termin „wojny hy-
brydowej”, poprzedzonej agresją Federacji Rosyjskiej, społeczność między-
narodowa chcąc zachować pewien system wartości i podstawowych zasad 
prawa międzynarodowego ma obowiązek podjęcia zdecydowanych działań. 
Brak jednoznacznych i konkretnych działań ze strony przywódców innych 
państw czy organizacji międzynarodowych może doprowadzić do rozsze-
rzenia się obszaru działań zbrojnych – należy pamiętać, że po dokonaniu 
aneksji Półwyspu Krymskiego, Federacja Rosyjska będzie próbować powięk-
szyć obszar działań zbrojnych w celu utworzenia drogi lądowej na półwysep. 
Brak jednoznacznych i konkretnych działań może również doprowadzić do 
pojawienia się nowych terytoriów, na których Federacja Rosyjska będzie zo-
bowiązana „chronić” prawa ludności rosyjskojęzycznej.  

Oczywisty jest fakt, że podjęcie zdecydowanych i jednoznacznych 
działań jest w większości uzależnione od woli politycznej przywódców 
państw. Istnieją jednak kwestie, w których ważniejsze od woli politycz-
nej jest zainicjowanie, a kolejno wprowadzenie zmian określonych me-
chanizmów prawnomiędzynarodowych. Wojna na Ukrainie potwierdzi-
ła pewną nieskuteczność Rady Bezpieczeństwa ONZ w przypadku, gdy 
jej stałym członkiem jest państwo bezpośrednio zaangażowane w sytu-
ację będącą przedmiotem jej posiedzenia. Nie wspominając już o oko-
liczności, gdy rozwiązanie konfliktu nie leży w interesie tego państwa. 
Stąd też należy zastanowić się, czy sytuacja ta nie zmniejsza roli Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w reagowaniu na wszelkie przejawy zagrożenia 
dla pokoju i bezpieczeństwa bądź nawet nie sprowadza jej roli do pew-
nego deklaratoryjnego potwierdzania istniejącej sytuacji64. Przyczyną 

64 Szerzej na temat efektywności działań podejmowanych przez Radę Bezpieczeńst-
wa ONZ piszą I. Popiuk-Rysińska, J. Zając, Operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych, [w:] 
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tego jest fakt, że w rzeczywistości prawo weta stałego członka – Federa-
cji Rosyjskiej – uniemożliwi podjęcie jakichkolwiek skutecznych działań 
w celu zakończenia wojny we wschodniej Ukrainie, dopóki utrzymanie 
takiego stanu rzeczy i dalsza destabilizacja polityczna Ukrainy będzie 
leżeć w interesie Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie należy podkreślić, 
że „prawo weta” nie jest jedyną alternatywą wobec „głosowania za” 
przyjęciem odpowiedniego stanowiska. Istnieje możliwość wstrzymania 
się od głosu przez członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, co ostatecznie 
nie blokuje podjęcia decyzji przez Radę Bezpieczeństwa. W przypadku 
wstrzymania się od głosu przedstawiciel określonego państwa daje do 
zrozumienia, że państwo, które reprezentuje nie zgadza się ze stanowi-
skiem przyjętym przez Radę Bezpieczeństwa, jednakże nie ma zamiaru 
blokować przyjęcia odpowiednich działań65. Stąd też, gdyby zamiarem 
Federacji Rosyjskiej nie była dalsza eskalacja konfliktu we wschodniej 
Ukrainie, to jej przedstawiciel w Radzie Bezpieczeństwa co najwyżej 
wstrzymywałby się od głosu w czasie głosowania nad stanowiskiem 
wobec tego konfliktu, dając do zrozumienia, że Federacja Rosyjska ma 
odmienne zdanie. Natomiast ciągłe zgłaszanie prawa weta jest świado-
mym i celowym uniemożliwianiem Radzie Bezpieczeństwa uchwalenia 
odpowiednich rezolucji w sprawie konfliktu we wschodniej Ukrainie, 
które to rezolucje przeczą interesom i zamiarom Federacji Rosyjskiej 
w tym regionie.

Wojna we wschodniej Ukrainie ukazała również, że mechanizm form 
nacisków – sankcji oraz ich dobór powinny być adekwatne i proporcjo-
nalne nie tylko do sytuacji, w związku z którą są wprowadzane, ale rów-
nież do celów, jakie ma się zamiar osiągnąć za ich pośrednictwem. Mimo 
wprowadzenia względem Federacji Rosyjskiej określonych sankcji eko-
nomiczno-gospodarczych, działania zbrojnie, w tym ostrzały ze strony 
ugrupowań separatystycznych, wręcz się nasiliły. Z kolei wprowadzenie 
sankcji osobowych, dotyczących zakazu wjazdu do wybranych państw, 
nie wydaje się być proporcjonalne wobec faktu, że zostały one nałożone 
w związku z udziałem określonych osób w procesie decyzyjnym odnoś-
nie do prowadzenia działań zbrojnych na terytorium innego państwa. 

J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych – bilans i perspektywy, Warszawa 
2006, s. 102-126. 

65 R. Zięba, System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ – akcje w razie zagrożenia 
i naruszenia pokoju, [w:] J. Symonides (red.), Organizacja..., s. 79.   
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Wbrew pozorom sytuacja we wschodniej Ukrainie oraz jej skutki nie 
są problemem zaledwie tego państwa. Jeżeli zarówno rząd w Kijowie, jak 
i rządy innych państw nie wyciągną odpowiednich konsekwencji, to sy-
tuacja może się powtórzyć, jednakże już w innym regionie bądź państwie. 
Organizacje międzynarodowe i przywódcy innych państw muszą podjąć 
takie działania, które jednoznacznie pokazałyby, że naruszanie systemu 
wartości i podstawowych zasad prawa międzynarodowego nie będzie 
akceptowane, a sprowokowanie zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa 
spotka się z równie dotkliwą konsekwencją. 

Słowa kluczowe: wschodnia Ukraina, ugrupowania separatystyczne, kon-
flikt zbrojny, wojna hybrydowa 
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QUALIFICATION OF THE CONFLICT IN EASTERN UKRAINE  
UNDER INTERNATIONAL LAW

S u m m a r y

The article presents the analysis of the conflict in Eastern Ukraine from the 
perspective of international law, drawing at the same time attention on the 
issues related to its definition. The article discusses different types of armed 
conflicts in the context of armed activities conducted in Eastern Ukraine, as 
well as new definitions such as hybrid war or asymmetrical war. Analyzing 
the conflict in Eastern Ukraine enabled to present particular challenges for 
international community, caused by this conflict.  

Key words: Eastern Ukraine, separatists, armed conflict, hybrid war      

КВАЛИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТА В ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ  
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Р е з ю м е

Статья анализирует конфликт в восточной Украине с точки зрения 
международного права, обращая внимание на проблемные аспекты его 
определения. В статье рассматриваются различные типы вооруженных 
конфликтов в контексте военных действий на востоке Украины, а также 
некоторые новые понятия, такие как гибридная или асимметричная вой-
на. Обсуждение конфликта в восточной Украине позволяeт представить 
некоторые вызовы, которые эта ситуация ставит перед международным 
сообществом.

Ключевые слова: Восточная Украина, сепаратистские группы, воору-
женный конфликт, гибридная война 
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Kto strzelał – kto odpowie?  
Kwalifikacja prawna tragedii MH17

W dniu 17 lipca 2014 r. w obwodzie donieckim we wschodniej Ukrainie 
niespodziewanie runął samolot malezyjskich linii lotniczych, oznaczony 
numerem MH17. Najbardziej prawdopodobna przyczyna tragedii Boeinga 
to zestrzelenie samolotu przez pro-rosyjskich separatystów, walczących od 
wiosny 2014 r. z ukraińską armią w rejonie Donbasu o przejęcie kontroli 
nad wschodnim regionem Ukrainy i stworzenie tam tzw. „Noworosji”. Wy-
dawało się, że to wstrząsające wydarzenie, skutkujące utratą życia przez 
298 osób, wszystkich podróżujących i załogi MH17, radykalnie wpłynie na 
toczący się zbrojny konflikt, doprowadzając do jego szybkiego zakończenia 
lub przynajmniej trwałego zawieszenia broni. Nic takiego się jednak nie sta-
ło, a dwie próby dyplomatycznego załagodzenia konfliktu, określane jako 
rozmowy „Mińsk-1” i „Mińsk-2” nie spełniły pokładanych w nich nadziei.

Artykuł ma na celu sformułowanie próby odpowiedzi na pytanie 
o prawną odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu MH17 w lipcu 2014 r. 
W następstwie przedstawionych – najbardziej uprawdopodobnionych fak-
tów – uwaga skoncentrowana zostanie na kwestii przypisania aktu strące-
nia Boeinga, zdeterminowania naruszenia prawa międzynarodowego oraz 
wskazania podmiotu odpowiedzialnego. Pytanie to jawi się jako niezwykle 
istotne także z tego powodu, że o ile państwowe ambicje separatystów są 
powszechnie znane, o tyle utworzone przez nich: „Doniecką” i „Ługańską 
Republikę Ludową” nie można określić mianem państwa – pro-rosyjscy bo-

* Mgr, Uniwersytet Łódzki; e-mail: tomasz.lachowski86@gmail.com
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jownicy to zatem aktorzy niepaństwowi1. W toku wywodu poruszony zosta-
nie wątek odpowiedzialności na gruncie powszechnego prawa międzynaro-
dowego oraz prawa ochrony praw człowieka. W części końcowej rozważona 
zostanie kwestia indywidualnej odpowiedzialności karnej sprawców ze-
strzelenia, tak przed sądami krajowymi, jak i międzynarodowymi, w tym 
przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) w Hadze.

1. Fakty związane z tragedią samolotu MH17 – co wiadomo?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wobec braku wiążących ustaleń 
w przedmiocie zidentyfikowania przyczyn rozbicia się samolotu male-
zyjskich linii lotniczych w pobliżu wsi Hrabowe niedaleko Doniecka na 
wschodzie Ukrainy, przedstawione poniżej fakty stanowią najbardziej 
prawdopodobną wersję wydarzeń. Na jej podstawie, przeprowadzony 
zostanie wywód prawny, który może ulec zmianie w przypadku obalenia 
wskazanej sekwencji zdarzeń z dnia 17 lipca 2014 r.

Samolot Malaysian Airlines lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur 
rozbił się kilkanaście minut po godzinie 16 czasu ukraińskiego, spadając 
na terytorium Ukrainy, w obwodzie donieckim. Śmierć poniosło 298 po-
dróżujących – 283 pasażerów i 15 członków załogi samolotu. Wśród 298 
osób leciało 192 Holendrów, 44 Malezyjczyków, 27 Australijczyków, 12 In-
donezyjczyków, 10 Brytyjczyków, 4 Niemców, 4 Belgów, 3 Filipińczyków 
oraz po jednym obywatelu Kanady i Nowej Zelandii.

Niemal od pierwszych minut po katastrofie wskazywano, że najbar-
dziej prawdopodobną przyczyną było zestrzelenie samolotu przez pro-ro-
syjskich separatystów, operujących na obszarze tzw. Donieckiej Republiki 
Ludowej (DRL), przy pomocy systemu SA-11 Buk2. Informację o strąceniu 
samolotu koło wsi Hrabowe i miasteczka Torez rozpowszechniali w środ-

1 Warto zaznaczyć, że problem odpowiedzialności za zestrzelenie MH17 w szerszym 
kontekście odpowiedzialności państwa za działania lub zaniechania aktorów niepaństwo-
wych jawi się jako jedno z najpoważniejszych wyzwań dla prawa międzynarodowego ostat-
nich kilku lat. Grupy parapaństwowe i paramilitarne skutecznie „rozrywają” zastany porzą-
dek międzynarodowy, operując niejednokrotnie w pewnej „próżni prawnej”, jak działające 
na obszarze Syrii i Iraku tzw. Państwo Islamskie (ISIS) czy Boko Haram w Nigerii.

2 Konkurująca wersja, promowana w szczególności przez Federację Rosyjską, zakła-
dała, że zestrzelenie MH17 było prowokacją ukraińską i to Kijów odpowiada za strącenie 
samolotu.
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kach masowego przekazu sami separatyści. Przywódca bojowników, Igor 
Girkin vel Striełkow, na rosyjskojęzycznym portalu społecznościowym 
Vkontakte zamieścił wpis o treści: „[w – T.L.] okolicy Toreza właśnie strą-
ciliśmy samolot AN-26. Wrak leży gdzieś w okolicy kopalni «Postęp». 
Ostrzegaliśmy przecież – nie latać po naszym niebie. A oto wideo-po-
twierdzenie kolejnego ptaszkopada”3, umieszczając następnie podobną 
wiadomość w serwisie Twitter. Przywoływane słowa potwierdzają fakt 
zestrzelenia samolotu przez separatystów nad obwodem donieckim, choć 
równocześnie wskazują na przeświadczenie, że trafionym okazał się sa-
molot ukraińskich sił powietrznych – ta informacja nie jest bez znaczenia 
przy próbie przypisania odpowiedzialności karnej jednostki, zwłaszcza 
na gruncie międzynarodowego prawa karnego.

Ukraina, która na podstawie art. 26 Konwencji o międzynarodowym 
lotnictwie cywilnym (tzw. konwencji chicagowskiej) z 1944 r.4 oraz Aneksu 
13 do Konwencji jest zobowiązana do prowadzenia dochodzenia w sprawie 
katastrofy samolotu MH17, już dzień po tragedii wystąpiła do Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o pomoc w śledztwie5. 
Kilka dni później Ukraina przychyliła się do prośby rządu holenderskie-
go o przekazanie postępowania, w związku z faktem, że największą grupę 
ofiar stanowiły osoby posiadające obywatelstwo holenderskie6.

Opublikowany we wrześniu 2014 r. przez holenderską Komisję Śledczą 
ds. Bezpieczeństwa (Onderzoeksraad Voor Veiligheid) raport potwierdził 
(także na podstawie odczytów z czarnych skrzynek), że samolot nie roz-
padł się z powodu „przyczyn wewnętrznych”, ale w wyniku zetknięcia się 
maszyny z „obiektem zewnętrznym o wielkiej mocy energetycznej”7. Co 
więcej, pro-rosyjskich separatystów jako sprawców zestrzelenia Boeinga 
wskazała również niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza (Der Bun-

3 Za: K. Chodkowski, Lot MH-17. Ustalmy fakty, „Eastbook.eu” z 21.07.2014 r., http://
eastbook.eu/2014/07/country/ukraine/lot-mh-17-ustalmy-fakty/ [dostęp do wszystkich 
wykorzystanych w opracowaniu źródeł: 6.03.2015 r.].

4 Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia  
7 grudnia 1944 r., Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 z późn. zm.

5 Ukraine Request ICAO Assistance in MH17 Accident Investigation, International Civil 
Aviation Organization, Montreal, 18 July 2014.

6 MH17 Incident, Government of the Netherlands, http://www.government.nl/issues/
mh17-incident

7 Onderzoeksraad Voor Veiligheid, Preliminary report points towards external cause 
of MH17 crash, 9 September 2014, s. 11, 30, http://www.onderzoeksraad.nl/en/onder-
zoek/2049/investigation-crash-mh17-17-july-2014/preliminary-report/1562/preliminary-
report-points-towards-external-cause-of-mh17-crash
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desnachrichtendienst, BND), podnosząc, że bojownicy przechwycili system 
Buk z ukraińskiej bazy wojskowej, a następnie korzystając z niego strącili 
samolot Malaysia Airlines8. Amerykańskie służby wywiadowcze stwierdzi-
ły, że to „Moskwa stworzyła warunki”, które doprowadziły do śmierci 298 
podróżujących na pokładzie MH17, jednocześnie mocno akcentując, że to 
jednak pro-rosyjscy separatyści, a nie Kreml per se, są odpowiedzialni za 
zestrzelenie samolotu9.

Ustalenie przyczyn tragedii było utrudnione w związku z postawą 
pro-rosyjskich rebeliantów, którzy długo nie godzili się na przekazanie 
czarnych skrzynek „stronie międzynarodowej”, wskazując, że dostar-
czą je wyłącznie do Moskwy. Napięta sytuacja polityczna oraz militarna 
wpływała na trudność prac zespołów śledczo-badawczych w miejscach, 
w których pozostawały części rozbitego samolotu oraz szczątki ofiar. 
Obok holenderskiej Komisji Śledczej ds. Bezpieczeństwa, prokuratura 
holenderska wszczęła równoległe karne postępowanie przygotowawcze 
– w styczniu 2015 r. prokuratorski zespół śledczy powrócił na miejsce tra-
gedii w celu dokonania dodatkowych ustaleń. Odpowiedzialna za prze-
prowadzenie dochodzenia Holandia odrzuciła jednocześnie propozycję 
umiędzynarodowienia śledztwa10, w tym pod auspicjami ONZ, aczkol-
wiek należy bardzo wyraźnie podkreślić, że pomoc stronie holenderskiej 
wyświadczyło już kilka państw, jak Malezja, Ukraina, a także Rosja. 

2. Odpowiedzialność za zestrzelenie MH17 na gruncie  
 powszechnego prawa międzynarodowego

Dostępne informacje co do sekwencji zdarzeń z 17 lipca 2014 r. uza-
sadniają sformułowanie tezy o faktycznym przypisaniu czynu w postaci 

8 H. Dude, F. Schmid, German intelligence claims Pro-Russian separatists downed MH17, 
„Der Spiegel Online International” z 19.10.2014 r., http://www.spiegel.de/international/eu-
rope/german-intelligence-blames-pro-russian-separatists-for-mh17-downing-a-997972.html

9 S. Ackerman, S. Walker, MH17: US intelligence says Russia ‘created conditions’ for plane 
disaster, „The Guardian” z 22.07.2014 r., http://www.theguardian.com/world/2014/jul/22/
mh17-us-intelligence-russia-separatists-report; I. Tharoor, The evidence that may prove 
pro-Russian separatists shot down MH17, „The Washington Post” z 20.07.2014 r.; http://www.
washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/07/20/the-evidencethat-may-prove-pro-
russian-separatists-shot-down-mh17/

10 T. Escritt, A. Deutch, Dutch reject MH17 relatives’ request for U.N.-led crash inquiry, „Re-
uters” z 9.12.2014 r., http://uk.reuters.com/article/2014/12/09/uk-ukraine-crisis-mh17-in-
quiry-idUKKBN0JN1YK20141209
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zestrzelenia samolotu pro-rosyjskim separatystom operującym na wscho-
dzie Ukrainy. Sami bojownicy pozostają jednak aktorem niepaństwowym, 
a tworzone przez nich samozwańcze: Ługańską Republikę Ludową (ŁRL) 
i Doniecką Republikę Ludową (DRL) – tzw. „Noworosję” – określić można 
mianem co najwyżej quasi-państw (parapaństw)11, tudzież „reżimów tery-
torialnych de facto”12, pozbawionych możliwości legalnej secesji od Ukrai-
ny i wykorzystania prawa do samostanowienia w sposób inny niż ten we-
wnętrzny, realizowany w ramach ukraińskiego państwa macierzystego13.

Mając na uwadze głównego politycznego sojusznika ŁRL i DRL, tj. Fe-
derację Rosyjską oraz silne zaangażowanie Kremla od początku „kryzysu 
ukraińskiego”, zainicjowanego przez zmianę władzy w Kijowie w na-
stępstwie protestów obywatelskich na Majdanie, poprzez inspirowaną 
przez Moskwę aneksję Krymu, aż do wojny na wschodzie Ukrainy, warto 
zastanowić się, czy odpowiedzialność na gruncie powszechnego prawa 
międzynarodowego za zestrzelenie malezyjskiego Boeinga nie powinna 
ponieść właśnie Rosja. Odpowiedzialność Ukrainy za działanie pro-rosyj-
skich separatystów wydaje się wykluczona na gruncie powszechnego pra-
wa międzynarodowego, w związku z niemożnością wskazania faktycz-
nych powiązań pomiędzy władzami w Kijowie a operującymi w rejonie 
Donbasu separatystami i tym samym przypisania aktu strącenia MH17 
Ukrainie. Warto w tym miejscu dodać, że w lipcu 2014 r., tj. w momencie 
tragedii malezyjskiego Boeinga sytuacja na wschodzie Ukrainy z pewnoś-
cią osiągnęła poziom niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego, choć 
jednocześnie trudno byłoby obronić tezę o jego całkowitym umiędzyna-
rodowieniu w dniu katastrofy. 

Odpowiedzialność państwa reguluje prawo zwyczajowe, które 
w znacznej mierze odzwierciedlone jest w projekcie Artykułów doty-

11 Najwięcej quasi-państw, tj. tworów, które posiadają kontrolę de facto nad określonym 
terytorium oraz faktycznie wykonują funkcje państwa, a państwami w znaczeniu praw-
nym nie są, znajduje się w obszarze poradzieckim. Wyróżnić tu można takie podmioty, 
jak Naddniestrze (terytorium de iure Mołdawii), Abchazję, Osetię Południową (terytoria de 
iure Gruzji) czy Górski Karabach (terytorium de iure Azerbejdżanu). Na temat quasi-państw 
zob. M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Determinanty przetrwania, To-
ruń 2010; W. Górecki, Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy 
uregulowania, konsekwencje. Abchazja, „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich” 2003, nr 9.

12 M. Perkowski, Koncepcja „non-stateactors” a umiędzynarodowienie regionów, „Białosto-
ckie Studia Prawnicze” 2012, z. 12, s. 100.

13 Zob. opracowanie w ramach tego tomu „Studiów Prawniczych KUL”: T. Grzywa-
czewski, „Ludowe republiki Donbasu” – granice prawa do samostanowienia a fenomen quasi-
-państw.
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czących odpowiedzialności państw za czyny niezgodne z prawem mię-
dzynarodowym z 2001 r.14 Normy regulujące odpowiedzialność państw 
są tzw. normami wtórnymi (secondary rules), określającymi skutki za-
chowania państwa niezgodnego z prawem międzynarodowym, tj. na-
ruszenia norm pierwotnych (primary rules)15. Zgodnie z art. 2 projektu 
Artykułów z 2001 r. państwo może być uznane za odpowiedzialne za 
naruszenie prawa międzynarodowego, jeśli (I) dany akt (działanie lub 
zaniechanie) można przypisać państwu na gruncie prawa międzyna-
rodowego oraz (II) akt ten, konstytuuje przypadek naruszenia przez 
państwo swoich zobowiązań prawno-międzynarodowych16. Co godne 
podkreślenia, dla stwierdzenia odpowiedzialności wymagane jest do-
wiedzenie naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania międzynarodowe-
go przez państwo, co zauważył Międzynarodowy Trybunał Sprawied-
liwości (MTS) w kilku sprawach, m.in. sprawie Cieśniny Korfu17 czy 
Trybunał Arbitrażowy, rozstrzygając spór pomiędzy Francją a Nową 
Zelandią – Rainbow Warrior18.

W analizowanym przypadku największy problem stanowi wypełnie-
nie pierwszej przesłanki, tj. przypisania aktu pro-rosyjskich separatystów 
– aktora niepaństwowego, w swej istocie podmiotu prywatnego (non-state 
actors) – w postaci zestrzelenia samolotu cywilnego – Federacji Rosyjskiej. 
Analizowanie drugiej przesłanki bez spełnienia pierwszej nie ma więk-
szego sensu, ale dla porządku można wskazać potencjalne naruszenie 
szeregu norm, tak na gruncie powszechnego prawa międzynarodowe-
go (zakaz użycia siły zbrojnej, zasada integralności terytorialnej, zasada 

14 Artykuły o odpowiedzialności państwa za czyny niedozwolone przez prawo 
międzynarodowe, przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia  
12 grudnia 2001 r., U. N. Doc. A/56/10.

15 Szerzej: J. Crawford, State responsibility: the general part, Cambridge University Press 
2013.

16 Zob. wyrok Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM)  
z 14 czerwca 1938 r. w sprawie Phosphates w Maroku, PCIJ Series A/B, sprawa nr 74, s. 28; 
wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z 24 maja 1980 r. w sprawie 
personelu dyplomatycznego i konsularnego w Teheranie, ICJReports 1980, par. 56; A. Zba-
raszewska, Dylematy międzynarodowej odpowiedzialności państw, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 2007, z. 1, s. 45-63.

17 Wyrok MTS z 9 kwietnia 1949 r. w sprawie Cieśniny Korfu, ICJReports 1949, s. 23.
18 Orzeczenie Trybunału Arbitrażowego dla Francji i Nowej Zelandii z 30 kwietnia 

1990 r. w sprawie Rainbow Warrior, UNRIAA, vol. XX, 1990, s. 217.
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suwerenności)19, praw człowieka (prawo do życia)20, czy prawa humani-
tarnego (zasada odróżnienia – samolot pasażerski nie może być celem ata-
ku zbrojnego)21.

Podmioty prywatne mogą naruszyć prawo międzynarodowe, ale wy-
łącznie działając poprzez państwo, albo jako jego organ de iure, albo de 
facto. Przypadek pierwszy, dotyczący sytuacji umocowania podmiotu pry-
watnego na gruncie prawa krajowego do funkcjonowania jako państwo 
(w zakresie przekazanych kompetencji), odzwierciedlony w art. 5 projek-
tu Artykułów, nie występuje w analizowanym kazusie „sprawy MH17”. 
Warto natomiast pochylić się nad przypadkiem drugim, który wydaje się, 
że – przynajmniej teoretycznie – może opisywać relacje pro-rosyjskich se-
paratystów i Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 8 projektu Artykułów reguluje kwestie przypisania państwu 
aktów aktorów niepaństwowych, kiedy osoby prywatne działają zgodnie 
z wytycznymi określonymi w instrukcji, pod kierownictwem lub kon-
trolą tego państwa22. MTS, rozpatrując sprawę militarnych i paramilitar-
nych aktywności w i przeciwko Nikaragui (Nikaragua przeciwko Stanom 
Zjednoczonym) z 1986 r.23, postawiony został przed podobnym pytaniem – 
problem dotyczył możliwości przypisania Stanom Zjednoczonym aktów 
grup contras, skupionych wokół obalonego w 1979 r. prezydenta Anastasia 
Somoza. USA wspierały paramilitarne grupy contras przede wszystkim 
finansowo (od 1981 r. amerykański Kongres przeznaczał pieniądze dla ni-

19 Wypływające z Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ), w tym przede wszystkim 
art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 4 KNZ. Karta Narodów Zjednoczonych, sporządzona w San Fran-
cisco dnia 26 czerwca 1945 r., Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 z późn. zm.: Dz. U. z 1966 r.  
Nr 7, poz. 41 zał.; Dz. U. z 1968 r. Nr 30, poz. 197; Dz. U. z 1974 r. Nr 3, poz. 20.

20 Art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) (przyp. 35); art. 6 Między-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP); Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 
1966 r., Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.

21 Art. 13 II Protokołu Dodatkowego z 1977 r. do konwencji genewskich z 1949 r.  
ustanawia obowiązek poszanowania ludności cywilnej podczas trwania walk o charakte-
rze niemiędzynarodowym; art. 2 ust. 7 tzw. Poprawionego Protokołu II załączonego do 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych z 1980 r. 
mówi o konieczności rozróżnienia obiektów cywilnych od wojskowych; art. 60 Nowych 
Reguł Wojny Powietrznej i Rakietowej z 2003 r. wskazuje, że powietrzny statek cywilny 
nie traci immunitetu ochronnego poprzez sam fakt znalezienia się nad strefą działań wo-
jennych.

22 Zob. J. Crawford, State responsibility..., s. 141 i n.
23 Wyrok MTS z 27 czerwca 1986 r. w sprawie militarnych i paramilitarnych aktywno-

ści w i przeciwko Nikaragui, ICJ Reports 1986.
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karaguańskich bojówkarzy), logistycznie czy organizując szkolenia24. Po-
mimo znacznego wpływu USA na sytuację faktyczną grup contras, MTS 
nie znalazł podstaw do, postulowanego przez Nikaraguę, przypisania 
Waszyngtonowi szeregu działań bojówkarzy, w tym rozmieszczenia min 
w portach Nikaragui, ataków na porty czy bazy marynarki wojennej. Try-
bunał w Hadze wyraźnie podkreślił, że dla przypisania aktu aktora nie-
państwowego państwu konieczne jest wykazanie, że to ostatnie sprawuje 
efektywną kontrolę (effective control) nad poczynaniami non-state actors, co 
więcej, efektywną kontrolę nad konkretnym aktem podmiotu państwo-
wego mającego skutkować naruszeniem prawa międzynarodowego.

Swoje ustalenia z przywoływanej sprawy MTS powtórzył ponad  
20 lat później w sprawie stosowania Konwencji o zapobieganiu i kara-
niu zbrodni ludobójstwa (Bośnia i Hercegowina przeciwko Serbii) z 2007 r.25 
Skonfrontowany z żądaniem Bośni i Hercegowiny (BiH), domagającej się 
stwierdzenia odpowiedzialności Serbii za zbrodnię ludobójstwa w Sre-
brenicy z lipca 1995 r., MTS musiał odpowiedzieć na podstawowe pytanie 
o stopień powiązania wojsk Republiki Srpskiej (RS; części składowej BiH) 
i ich pionu dowódczego, sprawców masakry ponad 8 tysięcy bośniackich 
Muzułmanów, z władzami w Belgradzie26. Niejako „ponownie” MTS nie 
stwierdził odpowiedzialności państwa za działanie aktora niepaństwowe-
go, akcentując, że Serbia nie wykonywała efektywnej kontroli nad działa-
niami wojsk RS. Co więcej, Trybunał zauważył, że dowódcy oddziałów 
RS posiadali wysoki stopień autonomii decyzyjnej i niezależności od Ser-
bii (wówczas jeszcze Federalnej Republiki Jugosławii). Wreszcie, skarżą-
ca BiH nie dowiodła, że Belgrad bezpośrednio rozkazał lub poinstruował 
wojska RS do dokonania konkretnego aktu, tj. masakry w Srebrenicy, 
ostatecznie nie obarczając Serbii odpowiedzialnością za popełnienie ludo-
bójstwa w 1995 r.

Jako kontrargument BiH podnosiła rozważania Międzynarodowego 
Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) w sprawie Tadicia z 1995 r.,  
w której MTKJ posłużył się testem „ogólnej kontroli” (overall control) za-

24 P. Daranowski, J. Połatyńska (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzeczni-
ctwa, Warszawa 2011, s. 157-162.

25 Wyrok MTS z 26 lutego 2007 r. w sprawie stosowania Konwencji o zapobieganiu 
i karaniu zbrodni ludobójstwa, ICJ Reports 2007.

26 Szerzej: B. Halldórsdóttir Birkland, Reining in non-state actors: state responsibility 
and attribution in cases of genocide, „New York University Law Review” 2009, vol. 84, nr 6,  
s. 1623-1655.
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miast efektywnej kontroli, konkludując, że Belgrad sprawował właśnie 
ogólną kontrolę nad aktami bośniackich Serbów, a tym samym wojsk 
RS27. Jak się jednak wydaje, inny cel nadrzędny funkcjonowania MTKJ, 
tj. zdeterminowanie odpowiedzialności karnej jednostki, a nie odpowie-
dzialności państwa, uzasadniał posłużenie się przez MTKJ jedynie testem 
ogólnej kontroli, w miejsce wypracowanej przez MTS koncepcji efektyw-
nej kontroli28. Dlatego też należy zakładać, że na gruncie powszechnego 
prawa międzynarodowego w celu przypisania państwu działania akto-
rów niepaństwowych, sądy, na czele z MTS, pozostaną przy wnioskach 
z przywoływanych spraw z 1986 i 2007 r.29

Mając na względzie przedstawione powyżej rozumowanie MTS, 
w celu przypisania aktu strącenia samolotu MH17 Federacji Rosyjskiej 
winno się wykazać: (I) efektywną kontrolę sprawowaną przez Kreml nad 
pro-rosyjskimi separatystami, a tym samym brak autonomii decyzyjnej 
tych ostatnich oraz (II) wydanie konkretnych instrukcji lub rozkazu ze-
strzelenia malezyjskiego Boeinga. W świetle faktów odnoszących się do 
stanu z lipca 2014 r. nie sposób udowodnić spełnienia obu przesłanek. 
Niewątpliwie, Moskwa od początku zaistnienia napięć na wschodzie 
Ukrainy wiosną 2014 r., które wnet przerodziły się w niemiędzynarodo-
wy konflikt zbrojny, wspierała pro-rosyjskich rebeliantów – dostarczając 
im broń, wsparcie logistyczne oraz finansowe. W znacznej mierze jednak 
sytuacja ta jest zbliżona do relacji USA i grup contras w Nikaragui w la-
tach 80. XX w., dlatego też z dużą dozą prawdopodobieństwa można zary-
zykować tezę, że w ewentualnym międzynarodowym sporze sądowym, 
właściwy sąd (w tym MTS) sformułowałby podobny wniosek co haski 
Trybunał w 1986 r.

27 Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)  
z 15 lipca 1997 r. w sprawie Prokurator przeciwko Tadiciowi, sprawa nr IT-94-1-A, par. 162.

28 Co samo w sobie spotkało się z krytyką doktryny prawa międzynarodowego. Zob. 
Th. Meron, Classification of armed conflict in the former Yugoslavia: Nicaragua’s fallout, „Ame- 
rican Journal of International Law” 1998, vol. 92, s. 236.

29 Jednocześnie praktyka sądów karnych albo prawa międzynarodowego praw czło-
wieka wskazuje, że na gruncie tych reżimów norm prawa międzynarodowego test ogólnej 
kontroli jest zasadniejszy i zgodny z celem, dla którego powoływane są tego rodzaju or-
gany międzynarodowe. Test ogólnej kontroli zastosował m.in. Międzynarodowy Trybunał 
Karny dla Rwandy (MTKR) czy Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w sprawie 
Loizidou oraz sprawie Ilaşcu. Zob. A. Wyrozumska, Prawotwórcza działalność sądów między-
narodowych i jej granice, [w:] A. Wyrozumska (red.), Granice swobody orzekania sądów między-
narodowych, Łódź 2014, s. 39.
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Co jednak z argumentem o obecności regularnych wojsk rosyjskich, 
walczących na wschodzie Ukrainy (choć nieoznakowanych) i tym samym 
istnienia nie tylko politycznego czy finansowego, ale także militarnego 
wsparcia Moskwy dla pro-rosyjskich rebeliantów, właściwie od samego 
początku walk o Donbas?30 Dostępne informacje, pochodzące tak od służb 
wywiadowczych państw zachodnich, jak i dziennikarzy relacjonujących 
wprost z linii frontu w trakcie walk o miejscowość Debalcewe w lutym 
2015 r., wskazują ponad wszelką wątpliwość na obecność walczących 
u boku separatystów także oddziałów Federacji Rosyjskiej31, w tym do-
wódcy wojsk lądowych Rosji, Aleksandra Lencowa32. Niemniej sama 
obecność wojsk rosyjskich nie może przesądzić o odpowiedzialności Rosji 
za strącenie MH17 (nawet gdyby miało to świadczyć o umiędzynarodo-
wieniu konfliktu zbrojnego). Do przypisania aktu zestrzelenia samolotu 
Kremlowi wciąż konieczne wydaje się wykazanie wydania przez państwo 
rosyjskie konkretnego rozkazu lub instrukcji, odnoszących się do zestrze-
lenia samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych.

3. Odpowiedzialność za tragedię samolotu MH17  
 w świetle prawa ochrony praw człowieka

Rozważania w przedmiocie odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej 
na gruncie reżimu powszechnego prawa międzynarodowego w braku ja-
kiegokolwiek postępowania międzypaństwowego w tym zakresie przed 
MTS (lub innym sądem) mają charakter stricte akademicki33. Natomiast, 
w związku ze złożeniem skargi przez przedstawiciela rodziny niemieckiej 

30 NATO ujawnia satelitarne zdjęcia rosyjskich wojsk na Ukrainie, Polskie Radio, 28.08.2014 r.,  
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1217437,NATO-ujawnia-satelitarne-zdjecia-rosyj-
skich-wojsk-na-Ukrainie

31 J. Bender, US Army Commander for Europe: Russian troops are currently fighting on 
Ukraine’s front lines, „Business Insider” z 11.02.2015 r., http://www.businessinsider.com/
russian-troops-fighting-on-ukraines-front-lines-2015-2

32 S. Arlak, Ukraina: Aleksandr Lencow, rosyjski generał, dowodził oddziałami, któ-
re zdobyły Debalcewe, „Polska The Times” z 18.02.2015 r., http://www.polskatimes.pl/
artykul/3756731,ukraina-aleksandr-lencow-rosyjski-general-dowodzil-oddzialami-ktore-
-zdobyly-debalcewe,id,t.html

33 Ukraina pozwała Federację Rosyjską przed ETPC w sprawie dotyczącej aneksji Kry-
mu w marcu 2014 r. Sprawa Ukraina przeciwko Rosji, skarga nr 20958/14. Zob. także P. Leach, 
Ukraine, Russia and Crimea in the European Court of Human Rights, „EJIL: Talk!” z 19.03.2014 r.,  
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ofiary zestrzelenia samolotu do Europejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka (ETPC) 30 listopada 2014 r.34, skarżącego Ukrainę za naruszenie m.in. 
art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC),35 pytanie o odpo-
wiedzialność państwa na gruncie prawa międzynarodowego praw czło-
wieka i systemu Rady Europy stało się przedmiotem rozważań praktyki. 
Tak Federacja Rosyjska, jak i Ukraina, są stronami EKPC, choć jak na razie 
i w przestrzeni medialnej, i w sądowej rzeczywistości to jedynie Ukraina 
może ponieść odpowiedzialność za katastrofę samolotu MH17. Ostatnie 
doniesienia mówią także o zamiarach rodzin australijskich w przedmiocie 
pozwania Ukrainy oraz Rosji przed ETPC, a także Malezji w odrębnym 
postępowaniu przed innym sądem36. Podstawowym argumentem niemie-
ckich skarżących, świadczącym o zaniedbaniu Ukrainy było niezamknię-
cie przestrzeni powietrznej w sposób całkowity nad rejonem Donbasu, 
które w konsekwencji doprowadziło do śmierci pasażerów feralnego lotu 
MH17.

Na gruncie prawa międzynarodowego praw człowieka, państwa win-
ne są wypełnić nie tylko zobowiązania o charakterze negatywnym – po-
wstrzymywania się od naruszenia prawa – ale także zobowiązania o cha-
rakterze pozytywnym, które dzielą się na materialne i proceduralne37. Na 
tej zasadzie, w sytuacji, w której faktycznie odpowiedzialny za dokonanie 
czynu skutkującego naruszeniem prawa ofiary był podmiot prywatny 
(czy aktor niepaństwowy), państwo może zostać pociągnięte do odpowie-
dzialności na podstawie EKPC za zaniedbanie, tj. za brak podjęcia wszel-
kich niezbędnych prawnych i faktycznych kroków, mogących zapobiec 
naruszeniu (tak w znaczeniu braku odpowiednich rozwiązań systemo-
wych, jak i konkretnego zaniedbania), a także następczego ukarania osób 
winnych we właściwym postępowaniu.

http://www.ejiltalk.org/ukraine-russia-and-crimea-in-the-european-court-of-human-
rights/

34 A. Hudson, MH17 victim’s mum is suing Ukraine for $1m– for failing to close country’s 
airspace, „Mirror” z 30.10.2014 r., http://www.mirror.co.uk/news/world-news/mh17-vic-
tims-mum-suing-ukraine-4724052

35 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4 listopada  
1950 r., Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.

36 S. Dean, Eight Australian families of MH17 victims will sue Russia, Ukraine, Malaysia and 
the Airline after their loved were shot out of the sky, „Daily Mail Australia” z 3.12.2014 r., http://
www.dailymail.co.uk/news/article-2859714/Eight-Australian-families-MH17-victims-sue-
Russia-Ukraine-Malaysia-airline-loved-ones-shot-sky.html

37 Szerzej: A. Mowbray, The development of positive obligations under the European Con-
vention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford 2004. 
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Należy w tym miejscu zadać kluczowe dla dalszych rozważań pyta-
nie. Czy Ukraina wciąż powinna ponosić odpowiedzialność za to co dzieje 
się w rejonie Donbasu, jeśli w wyniku działań zbrojnych pro-rosyjskich 
separatystów trwających od wiosny 2014 r. władze ukraińskie straciły fak-
tyczną kontrolę nad tzw. ŁRL i DRL, sprawowaną od tej pory efektywnie 
przez rebeliantów?

EKPC w art. 1 wskazuje, że obowiązek państwa co do ochrony praw 
i wolności rozciąga się na każdego podlegającego jego jurysdykcji. Trybu-
nał w Strasburgu w ramach swojego orzecznictwa podniósł, że państwo 
powinno wykonywać zakreślony w art. 1 obowiązek przede wszystkim 
w ramach swojej jurysdykcji38, ale także w sytuacjach nadzwyczajnych 
w wymiarze eksterytorialnym, wykonując efektywną kontrolę nad danym 
terytorium39 lub kontrolę sprawowaną przez funkcjonariusza państwa 
nad daną osobą40. W przypadku strącenia samolotu MH17 z pewnością 
mamy do czynienia z sytuacją podstawową, tj. operowaniem w ramach 
jurysdykcji terytorialnej Ukrainy.

Utrata faktycznej kontroli przez Kijów nad dwoma zbuntowanymi 
obwodami niewątpliwie przypomina kazus Naddniestrza, quasi-państwa 
w ramach „macierzystej” Mołdawii. ETPC kilkakrotnie stanął przed za-
daniem zmierzenia się z problemem naruszeń praw na gruncie EKPC 
w Naddniestrzu, na czele ze sprawą Ilașcu i inni przeciwko Mołdawii i Rosji 
z 2004 r.41

W przywoływanej sprawie Trybunał jednoznacznie podkreślił, że 
niesprawowanie pełnej kontroli nad częścią swojego terytorium przez 
Mołdawię nie powoduje, iż jej zobowiązania pozytywne wypływają-
ce z postanowień EKPC wygasają42. ETPC podniósł, że Mołdawia jest 

38 Np. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) z 8 kwietnia 2004 r.  
w sprawie Assanidze przeciwko Gruzji, skarga nr 71503/01, par. 139. Zob. także E.H. Mo-
rawska, Elementy konstrukcyjne obowiązków pozytywnych państw-stron Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Uwagi na tle sprawy Opuz przeciwko Turcji, [w:] C. Mik, K. Gałka (red.), Mię-
dzy wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, Toruń 2011, s. 115.

39 Orzeczenie ETPC z 12 grudnia 2001 r. w sprawie Banković i inni przeciwko Belgii i in-
nym, skarga nr 52207/99, par. 55-63.

40 Zob. wyrok ETPC z 7 lipca 2011 r. w sprawie Al-Skeini i inni przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 55721/07, par. 130-140.

41 Wyrok ETPC z 8 lipca 2004 r. w sprawie Ilașcu i inni przeciwko Mołdawii i Rosji, skar-
ga nr 48787/99, par. 312.

42 Choć terytorialna odpowiedzialność państwa może być ograniczona, jeśli państwo 
utraciło faktyczne władztwo nad danym terytorium w wyniku działań separatystycznych 
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zobligowana do podjęcia wszelkich dyplomatycznych, ekonomicznych 
i prawnych środków, które zagwarantują przestrzeganie praw gwaranto-
wanych przez EKPC także w rejonie Naddniestrza. Wskazując Mołdawię 
jako odpowiedzialną za wystąpienia naruszeń praw skarżących, Trybu-
nał równolegle zdeterminował odpowiedzialność Rosji. W ocenie ETPC 
Rosja wykonywała „efektywną kontrolę” nad separatystycznym reżimem 
w Tyraspolu (choć jak wydaje się w tym przypadku wystarczy wskaza-
nie „ogólnej kontroli” Federacji Rosyjskiej nad samozwańczymi władzami 
Naddniestrza43), który bez jej wsparcia by nie istniał. W omawianej spra-
wie Trybunał zdekodował jurysdykcję dwóch państw (Mołdawii i Rosji) 
względem tego samego terytorium, choć odmiennie określił zakres ich zo-
bowiązań, mając na uwadze faktyczne możliwości działania obu państw 
w Naddniestrzu44. W kolejnej sprawie, dotyczącej Naddniestrza, Catan 
i inni przeciwko Mołdawii i Rosji z 2012 r.45, ETPC zauważył, że Mołdawia 
podjęła wszelkie dostępne środki, mające na celu wsparcie skarżących 
i ochronę ich praw, wypełniając swoje pozytywne zobowiązania na grun-
cie EKPC. W przedmiotowej sprawie tylko Rosja została uznana odpo-
wiedzialną za pogwałcenie praw skarżących (z podobnych powodów jak 
w sprawie Ilașcu). 

Jakie wnioski płyną zatem z obu przedstawionych spraw dla kazusu 
zestrzelenia samolotu Malaysia Airlines? Samolot został trafiony przela-
tując nad terytorium Ukrainy i rozbił się również na terytorium ukraiń-
skim de iure (choć już wówczas kontrolowanym przez bojowników), ergo 
wciąż w ramach ukraińskiej jurysdykcji terytorialnej. Ukraina, aby wyko-
nać swoje zobowiązania pozytywne na podstawie EKPC, musiała zatem 
przedsięwziąć wszelkie dostępne środki dyplomatyczne, ekonomiczne 
oraz prawne, aby zapobiec naruszeniu. 

Należy wskazać, że Ukraina nie tylko w następstwie tragedii malezyj-
skiego Boeinga, ale od początku paramilitarnej działalności separatystów 

czy wojskowej okupacji. Zob. K. Wierczyńska, Odpowiedzialność państwa za eksterytorialne 
naruszenia prawa międzynarodowego w świetle decyzji i orzeczeń ETPCz, „Europejski Przegląd 
Sądowy” 2008, nr 6, s. 32.

43 Zob. przyp. 27.
44 Zob. I. Topa, Ewolucja podejścia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do eksteryto-

rialnego stosowania Konwencji, [w:] M. Balcerzak, T. Jasudowicz, J. Kapelańska-Pręgowska 
(red.), Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny. Perspektywa systemowa 
i orzecznicza, Toruń 2011, s. 379-380.

45 Wyrok ETPC z 19 października 2012 r. w sprawie Catan i inni przeciwko Mołdawii 
i Rosji, skarga nr 43370/04, 8252/05 i 18454/06.
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starała się przeciwstawić powstającemu reżimowi de facto na obszarze 
Donbasu. Oprócz wysiłków dyplomatycznych na arenie międzynarodo-
wej, zabiegania o wsparcie dla Kijowa w walce z pro-rosyjskim separa-
tyzmem, Ukraina rozpoczęła operację antyterrorystyczną (ATO) w celu 
odbicia zbuntowanych obwodów. Warto jednak zaznaczyć, że podjęte 
środki nie wyczerpały listy dostępnego instrumentarium prawnego, które 
mogłoby zapobiec pojawieniu się samolotu pasażerskiego nad obszarem 
działań zbrojnych, tym samym nie dopuszczając do tragedii 298 podróżu-
jących Boeingiem Malaysia Airlines. W tym celu wystarczyło podjąć jed-
ną decyzję administracyjną, zamykającą w sposób całkowity przestrzeń 
powietrzną nad Donbasem. Podjęcie takiej decyzji w żadnej mierze nie 
było uzależnione od sprawowania efektywnej kontroli nad obwodem do-
nieckim (to w jego granicach runął malezyjski statek powietrzny), a jedy-
nie od właściwych władz ukraińskich. Należy przypomnieć, że Ukraina 
podjęła decyzję o zamknięciu szlaków powietrznych do wysokości 32 
tys. stóp, podczas gdy samolot Malaysia Airlines leciał na wysokości 33 
tys. w momencie, gdy stracono z nim kontakt i zniknął z obrazu radarów. 
Z pewnością całkowite zamknięcie przestrzeni zapobiegłoby katastrofie – 
ETPC zostanie zatem skonfrontowany z pytaniem o stopień niedbalstwa 
Kijowa, zakres pozytywnych obowiązków na gruncie Konwencji oraz 
stopień przyczynienia się przewoźnika, Malaysia Airlines, który mając 
świadomość zakrojonych na szeroką skalę działań zbrojnych z wykorzy-
staniem artylerii w rejonie Donbasu, nie zdecydował się na zmianę trasy 
przelotu. W świetle ustaleń sprawy Ilașcu wydaje się uprawdopodobnio-
ne, że Trybunał wskaże Ukrainę jako odpowiedzialną za niedopełnienie 
wszelkich pozytywnych obowiązków, mogących zapobiec zestrzeleniu 
samolotu – jednocześnie wszystkie zarysowane wyżej okoliczności dodat-
kowe powodują, iż żądana przez niemiecką skarżącą suma odszkodowa-
nia w wysokości 1 mln euro będzie podlegać szczegółowej ocenie ETPC, 
niewykluczone, odpowiednio zmniejszona przez Trybunał w Strasburgu, 
w przypadku przychylenia się przez Trybunał do roszczenia skarżącej46.

Należy jednak w tym miejscu bardzo wyraźnie zaakcentować, że nie 
każde pogwałcenie prawa przez (faktycznie) pro-rosyjskich separatystów, 

46 Inną sprawą jest natomiast kwestia wyczerpania przez skarżących dostępnych 
środków krajowych przed sądami ukraińskimi. W momencie pisania tego opracowania, 
skarżący nie skierowali żadnego pozwu przed jakikolwiek sąd ukraiński, co z pewnością 
będzie podniesione przez rząd ukraiński na etapie badania skargi pod kątem dopuszczal-
ności przez ETPC.
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mogące skutkować naruszeniem praw na podstawie EKPC, prowadzić 
musi automatycznie do stwierdzenia odpowiedzialności państwa ukraiń-
skiego. Za przykład może posłużyć tzw. „marsz hańby”– ukraińskich jeń-
ców wojennych urządzony przez separatystów 24 sierpnia 2014 r. w celu 
zdyskredytowania Święta Niepodległości Ukrainy47. Osoby zmuszone 
do udziału w pochodzie – członkowie ukraińskich sił zbrojnych – mogli-
by przecież wystąpić do Strasburga celem wykazania, że gros zaniedbań 
władz w Kijowie doprowadził ostatecznie do ich udziału w marszu, co 
naruszałoby szereg ich praw osobistych, na czele z prawem do niebycia 
poddanym nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu (art. 3 EKPC). 
Podobnie jak w sprawie Catan, wydaje się, że poprzez podejmowane dzia-
łania władze ukraińskie całkowicie wypełniają swoje pozytywne zobo-
wiązania, wypływające z treści EKPC. Przedsięwzięta operacja antyterro-
rystyczna ATO, wysiłki dyplomatyczne zmierzające do zawieszenia broni 
i zakończenia konfliktu zbrojnego, a także systematyczna wymiana jeńców 
wojennych na mocy ustaleń z pro-rosyjskimi separatystami świadczą, że 
Ukraina czyni wszystko co w jej mocy, aby nie dopuszczać do takich sytu-
acji, jak omawiany „marsz hańby” na ulicach Doniecka w sierpniu 2014 r.

Analiza spraw „naddniestrzańskich” przed ETPC nakazuje przyjrzeć 
się pokrótce ostatniej możliwości, tj. równoległego pociągnięcia do odpo-
wiedzialności także Rosji48. Z pewnością wskazany w sprawie Ilașcu test 
kontroli bliższy jest zdecydowanie koncepcji ogólnej kontroli ze sprawy 
Tadicia, niż efektywnej kontroli określonej przez MTS. Wsparcie politycz-
ne, finansowe – a także – militarne mogłoby przesądzić o zdeterminowaniu 
równoległej jurysdykcji Ukrainy i Rosji co do wydarzeń rozgrywających 
się na terytorium ŁRL i DRL. Pytanie, na które musiałby odpowiedzieć 
Trybunał w Strasburgu brzmiałoby w tej sytuacji najprawdopodobniej: 
czy wsparcie rosyjskie dla separatystów doprowadzić mogło (pośrednio 
lub bezpośrednio) do zestrzelenia malezyjskiego Boeinga? W odróżnieniu 
od wieloletniego zaangażowania Federacji Rosyjskiej w Naddniestrzu, do 
momentu katastrofy z 17 lipca 2014 r. upłynęło wszak ledwie kilka mie-
sięcy rosyjskiej obecności (w takiej czy innej formie) w Donbasie. Może 
to zatem stanowić okoliczność uwalniającą Rosję od odpowiedzialności, 

47 Влаштований „ДНР” „марш ганьби” був постановкою за участю ув’язнених, „Ga-
zeta.ua” z 25.09.2014 r., http://gazeta.ua/articles/regions/_vlashtovanij-dnr-marsh-ganbi-
-buv-postanovkoyu-za-uchastyu-uvyaznenih/577117

48 Zob. M. Gibney, The downing of MH17: Russian responsibility?, „Human Rights Law 
Review” 2015, vol. 15, nr 3, s. 169-178.
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aczkolwiek zestawioną z faktem systematycznego dozbrajania separaty-
stów przez Moskwę, pozostawione do oceny Trybunału w ewentualnym 
postępowaniu.

W toku postępowania przed ETPC nie wolno zapominać o procedu-
ralnym aspekcie pozytywnych zobowiązań tak Ukrainy, jak i Rosji, tj. 
przeprowadzenia pełnego, rzetelnego postępowania zmierzającego do 
ukarania sprawców. W chwili pisania niniejszego opracowania nie sposób 
jednak dokonać oceny działań obu państw w tym zakresie. 

4. Odpowiedzialność karna jednostki –  
 sąd krajowy czy międzynarodowy?

Jak się wydaje, zdeterminowanie odpowiedzialności karnej jednostki 
powinno być zadaniem łatwiejszym, ponieważ nie jest zależne w żad-
nym stopniu od odpowiedzialności państwa, a każdy kto popełnia czyn 
penalizowany na gruncie krajowego bądź międzynarodowego prawa 
karnego winien stanąć przed właściwym sądem i odpowiedzieć za swoje 
działanie. Czy jednak na pewno tak właśnie jest w sytuacji omawianego 
kazusu samolotu MH17?

Tuż po strąceniu samolotu wielu komentatorów twierdziło, że praw-
dopodobne zestrzelenie samolotu może konstytuować przypadek aktu 
terrorystycznego lub zbrodni wojennej. O pierwszym rozwiązaniu prze-
konywał tuż po zdarzeniu prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko49. O dru-
giej możliwości wyraźnie wspomniała Navi Pillay, Wysoka Komisarz 
NZ ds. Praw Człowieka50. W rezultacie skupiono uwagę na możliwości 
pociągnięcia sprawców zestrzelenia malezyjskiego Boeinga przed haski 
MTK – myśli te formułował ukraiński premier Arsenij Jaceniuk, ale także 
np. Richard Clarke, były doradca ds. przeciwdziałania terroryzmowi pre-
zydentów USA: Billa Clintona i Georga W. Busha51.

49 J. Levs, M. Krever, Ukraine President: the world must choose sides, CNN, 22 July 2014, 
http://edition.cnn.com/2014/07/21/world/europe/ukraine-poroshenko-interview/

50 Office of the High Commissioner for Human Rights, Intense fighting in eastern Ukraine 
„extremely alarming”, says Pillay, as UN releases new report, Geneva, 28 July 2014, http://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14908 &LangID=E

51 R. Hamilton, Justice for MH17, „Foreign Policy” 2014, 25 July 2014, http://foreignpol-
icy.com/2014/07/25/justice-for-mh17/
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Odnosząc się do potencjalnego zaangażowania MTK w sprawę MH17, 
zaznaczyć należy, że Ukraina (ani Rosja) nie jest stroną Statutu Rzymskie-
go haskiego Trybunału52. Ukraiński prezydent, Leonid Kuczma, podpisał 
Statut w 2000 r., ale nigdy nie został on ratyfikowany przez Kijów. W 2001 
r. ukraiński Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że postanowienia Statutu 
Rzymskiego są niezgodne z ukraińską konstytucją, co skutecznie zabloko-
wało proces ratyfikacyjny53. Co prawda „na fali” przeobrażeń w obrębie 
władzy Ukrainy, odsunięcia od władzy Wiktora Janukowycza i entuzja-
zmu społeczeństwa protestującego na kijowskim Majdanie Niepodległo-
ści, Trybunał Konstytucyjny Ukrainy otrzymał wniosek złożony przez 
ówczesnego urzędującego prezydenta Oleksandra Turczynowa o ponow-
ne zbadanie konstytucyjności Statutu, aczkolwiek w chwili pisania tego 
opracowania sąd nie wydał jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia.

MTK jest jednak w pewnym zakresie obecny na Ukrainie54, a związa-
ne jest to z przyjęciem przez Radę Najwyższą Ukrainy (Верхо́вна Ра́да 
Украї́ни) 25 lutego 2014 r.55 i złożeniem przez Kijów deklaracji ad hoc na 
podstawie art. 12 (3) Statutu 9 kwietnia 2014 r. w sekretariacie Trybunału56, 
akceptującej jurysdykcję MTK względem zbrodni przeciwko ludzkości 
(art. 7), które mogły zostać popełnione w trakcie protestów na Majdanie 
w okresie od 21 listopada 2013 r. do 22 lutego 2014 r.57 Prokurator MTK, 

52 Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzony w Rzymie dnia 17 lip-
ca 1998 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708.

53 Opinia Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy z 11 lipca 2001 r. w sprawie zgodności 
Statutu Rzymskiego z Konstytucją Ukrainy, sprawa nr N 1-35/2001.

54 Szerzej: T. Lachowski, Sprawa Janukowycz vs ludzkość, „Nowa Europa Wschodnia” 
2015, t. 38, nr 1, s. 47-52.

55 Deklaracja Rady Najwyższej Ukrainy z 25 lutego 2014 r., http://www.icc-cpi.int/
en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/997/declarationVerk-
hovnaRadaEng.pdf

56 Deklaracja Rady Najwyższej Ukrainy złożona na podstawie art. 12 (3) Statutu Rzym-
skiego z dnia 9 kwietnia 2014 r., http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20me-
dia/press%20releases/Documents/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf

57 Co ciekawe, władze w Kijowie w treści Deklaracji wskazały literalnie byłego prezy-
denta Wiktora Janukowycza, byłego prokuratora generalnego Wiktora Pszonkę i byłego 
ministra spraw wewnętrznych Witalija Zacharczenkę jako tych, którzy winni stanąć przed 
obliczem sprawiedliwości haskiej. MTK nie jest jednak (i nie może być) związany „apelem” 
państwa w zakresie ścigania konkretnych osób, podważyłoby to bowiem wartość nieza-
leżności i niezawisłości tak Biura Prokuratora, jak i samego MTK, a także bezstronność 
prowadzonych postępowań. Podobny przypadek stanowił kazus Ugandy, która zwróciła 
się do MTK o ściganie wyłącznie przedstawicieli Armii Bożego Oporu Josepha Kony’ego, 
na co z wyżej wymienionych względów nie mógł przystać Trybunał. Zob. M. Happold, The 
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Fatou Bensouda, zdecydowała o otwarciu sytuacji w stosunku do Ukrainy 
i rozpoczęciu postępowania przygotowawczego58.

Niemniej w celu zbadania tragedii MH17 przez haski Trybunał nie-
zbędna jest kolejna deklaracja ad hoc Ukrainy na gruncie art. 12 (3) Sta-
tutu, uznająca jurysdykcję MTK co do zbrodni wojennych popełnionych 
w obwodach: donieckim i ługańskim od wiosny 2014 r. (precyzyjna data 
wymaga głębszych analiz), ale, co ważne, bez wskazania daty końcowej, 
w związku z faktem, że prawdopodobieństwo wystąpienia zbrodni wo-
jennych we wciąż trwającym konflikcie jest nadal stosunkowo duże. Bo-
wiem pozostałe możliwości „uruchomienia” Trybunału w chwili obecnej 
wydają się nie do zrealizowania. Względy polityczne i pozycja Federacji 
Rosyjskiej jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa NZ przekreślają tryb 
z art. 13 (2), tj. przedstawienie sytuacji Prokuratorowi MTK przez RB, na-
tomiast wewnętrzne turbulencje Ukrainy, a także ograniczenia czasowe 
nie pozwolą pewnie władzom w Kijowie na ratyfikację Statutu i samo-
dzielne przedstawienie sytuacji jako państwo-strona na podstawie art. 14. 
Działanie Prokuratora proprio motu nie jest możliwe wobec państwa, które 
nie jest stroną Statutu.

Rodzi się w tym miejscu uzasadnione pytanie, które dotyczy przyczyn 
niezwrócenia się jak dotychczas przez Kijów do Hagi i złożenia kolejnej 
wymaganej deklaracji, skoro w przypadku zbrodni popełnionych na Maj-
danie tylko 3 dni po odsunięciu od władzy Janukowycza odpowiednia 
deklaracja została przyjęta przez ukraińską Radę Najwyższą. Być może 
jednym z powodów wstrzemięźliwości Ukrainy w tym zakresie jest kal-

International Criminal Court and The Lord’s Resistance Army, „Melbourne Journal of Interna-
tional Law” 2007, vol. 8, nr 1, s. 159-184.

58 Raporty organizacji pozarządowych mówią o przynajmniej 114 zabitych i 27 ko-
lejnych osobach, których los wciąż nie jest znany, wskazując, że padli oni ofiarą „rozle-
głego, systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej”  
(art. 7 Statutu) przeprowadzonego przez siły Wiktora Janukowycza. W tej chwili Proku-
rator MTK bada, czy na Majdanie rzeczywiście doszło do popełnienia zbrodni przeciwko 
ludzkości, a także musi ocenić na podstawie art. 53 (1) Statutu dopuszczalność sprawy, cię-
żar naruszeń oraz interes (wymiaru) sprawiedliwości. Zob. The International Renaissance 
Foundation, The price of freedom. The Summary of the public report of the human rights organi-
zations on crimes against humanity committed during the period of Euromaidan: November 2013 
– February 2014, 23 February 2015, Kyiv, http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/
summary_of_the_public_report_of_human_rights_organizations_on_crimes_committed_
during_the_period_of_euromaidan/; R. Romanov, In hundreds of photos and videos, Maidan’s 
atrocities take shape, „Open Society Voices” 2015, 20 February 2015, http://www.opensoci-
etyfoundations.org/voices/hundreds-photos-and-videos-maidan-s-atrocities-take-shape
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kulacja, że niektóre z działań ugrupowań podległych Kijowowi – tak re-
gularnych wojsk, jak i batalionów ochotniczych – mogą również stano-
wić przypadek zbrodni wojennych (raporty organizacji pozarządowych 
mówią tu zwłaszcza o ochotniczym „Batalionie Ajdar”)59. Z pewnością to 
stronie pro-rosyjskich separatystów przypisać można gros naruszeń prawa 
międzynarodowego, konstytuujących zbrodnie wojenne – vide wspomnia-
ny wcześniej „marsz hańby” z 24 sierpnia 2014 r. czy ostrzelanie osiedli 
mieszkaniowych w Mariupolu w styczniu i lutym 2015 r., by wymienić 
tylko dwa, jaskrawe przykłady. Należy jednak pamiętać, że MTK badając 
przypadki zbrodni zobowiązany jest do przyjrzenia się wszystkim, popeł-
nionym przez obie strony konfliktu, tak więc Kijów również znalazłby się 
„pod lupą” Trybunału.

Błędem byłoby jednak twierdzenie, że władze ukraińskie nie chciały 
osądzić sprawców zestrzelenia MH17. We wrześniu 2014 r., w następstwie 
toczonych rozmów pokojowych „Mińsk-1”, Rada Najwyższa Ukrainy 
przyjęła szereg ustaw specjalnych dotyczących Donbasu (stanowiących 
inicjatywę Petra Poroszenki), w tym specjalne prawo amnestyjne, mające 
obejmować osoby walczące w konflikcie na wschodzie kraju60. Zgodnie 
z art. 5 tego prawa, z szerokiej amnestii nie mogliby jednak skorzystać 
sprawcy określonych przestępstw stypulowanych przez kodeks karny 
Ukrainy (które śmiało określić można jako zbieżne z pojęciem zbrodni 
międzynarodowych, international core crimes)61 oraz – expressis verbis – oso-
by odpowiedzialne za strącenie malezyjskiego Boeinga. Tak zarysowana 
amnestia wydaje się być zgodna z prawem międzynarodowym, które 
nie dopuszcza stosowania amnestii w stosunku do osób popełniających 
zbrodnie międzynarodowe czy poważne naruszenia praw człowieka oraz 
prawa humanitarnego62, jednocześnie uwypuklając intencję Kijowa co do 
rozwiązania sprawy samolotu MH17. Niespełnienie przez pro-rosyjskich 

59 Amnesty International, Ukraine: Mounting evidence of war crimes and Russian involve-
ment, 7 September 2014,  http://www.amnesty.org/en/news/ukraine-mounting-evidence-
war-crimes-and-russian-involvement-2014-09-05

60 Верховна Рада України, ЗАКОН УКРАЇНИ Про недопущення переслідування 
та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей, 
Офіційний веб-портал, http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/97812.
html

61 Верховна Рада України, ЗАКОН УКРАЇНИ Кримінальний кодекс України, 
Офіційний веб-портал, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

62 Zob. wyrok MTKJ z 10 grudnia 1998 r. w sprawie Prokurator przeciwko Furundžiji,  
sprawa nr IT-95-17/1-T, par. 153; Decyzja Sądu Specjalnego dla Sierra Leone (SSSL)  
z 13 marca 2004 r. w sprawie Prokurator przeciwko Kallonowi i Kamarze, Decision on chal-
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rebeliantów ustaleń z Mińska dotyczących zawieszenia broni, a przede 
wszystkim rozpisanie wyborów w obu „republikach ludowych Donbasu” 
na dzień 2 listopada 2014 r., skutkowały brakiem ratyfikacji prawa amne-
styjnego przez prezydenta Poroszenkę i porzuceniem omawianych regu-
lacji. Kolejne rozmowy pokojowe „Mińsk-2” z lutego 2015 r. ponownie 
zakładają objęcie uczestników konfliktu amnestią – w chwili oddawania 
tego opracowania nie powstał żaden projekt aktu prawnego, determinują-
cy podmiotowy i przedmiotowy zakres amnestii.

W przypadku gdyby MTK jednak posiadał jurysdykcję wobec wyda-
rzeń z rejonu Doniecka i Ługańska – a kolejnej deklaracji ad hoc, pomi-
mo wskazanych obiekcji, nie można ostatecznie wykluczyć – to należy 
zastanowić się, czy zestrzelenie samolotu MH17 mogłoby konstytuować 
przypadek jednej ze zbrodni objętych kognicją Trybunału. Z natury same-
go aktu rozważyć należy, czy tragedia Boeinga może być ujęta w ramach  
art. 8 Statutu, definiującego zbrodnie wojenne.

Warto wskazać, że na gruncie art. 4 II Protokołu Dodatkowego 
z 1977 r. do konwencji genewskich z 1949 r.63 wraz z art. 13 tych re-
gulacji zakazane jest prowadzenie działań wojennych przeciwko lud-
ności cywilnej podczas trwania konfliktu zbrojnego o charakterze nie-
międzynarodowym (który bez wątpienia istniał w okresie lipca 2014 
r.) – zabronione są zamachy na życie osób niebiorących udziału w dzia-
łaniach zbrojnych oraz prowadzenie operacji militarnych mających na 
celu zastraszanie niewalczących – wymagane jest jednak wykazanie 
istnienia specjalnego zamiaru popełnienia naruszenia, znanego jako 
dolus directus coloratus.

Artykuł 8 Statutu Rzymskiego również stwierdza, że „zamierzone 
kierowane ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym 
niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych” stano-
wi jeden z przypadków zbrodni wojennej. Co więcej, art. 30 wskazuje, że 
niezbędnym elementem do poniesienia odpowiedzialności jest umyślność 
czynu (intent of crime) – zamiar i świadomość jego popełnienia – dolus di-
rectus coloratus. Bez spełnienia tych przesłanek dany czyn nie jest zbrodnią 

lenge to jurisdiction; Lomé Accord amnesty, par. 67, 71; L. Mallinder, Amnesties, human 
rights and political transitions: bridging the peace and justice divide, Oxford 2008.

63 Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczą-
cy ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzony 
w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r., Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175 zał. 
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wojenną w rozumieniu Statutu Rzymskiego, ergo MTK nie posiada jurys-
dykcji by zająć się sprawą64.

Dotychczasowe ustalenia faktyczne skłaniają raczej ku tezie, że ob-
sługujący system SA-11 Buk nie mieli świadomości ani woli strzelać do 
obiektu cywilnego65. Dostępne informacje przekonują, że celem ataku pro-
-rosyjskich separatystów miał być ukraiński samolot wojskowy66. Wyda-
je się, że w tej sytuacji istnieje uzasadniona możliwość zastosowania tzw. 
zasady Rendulica (wydobytej przez amerykańskie Trybunały Wojskowe 
w Norymberdze)67, która „nakazuje przy ocenie prawnokarnej czynu wzię-
cie pod uwagę informacji jakimi dysponował oskarżony w chwili podejmo-
wania decyzji o przeprowadzeniu określonego działania”68. Zastosowanie 
tej zasady pozwala wyłączyć odpowiedzialność karną na gruncie między-
narodowego prawa karnego. Zasada Rendulica stanowi odpowiednik kra-
jowej instytucji prawa karnego, tj. błędu co do faktu. Najprawdopodobniej 
właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia analizując przypadek zestrze-
lenia samolotu MH17, co ostatecznie przekreśliłoby możliwość zajęcia się 
sprawą statku powietrznego Malaysia Airlines przez MTK69.

Czy w braku realnej możliwości zaangażowania MTK można wyob-
razić sobie proces sprawców zestrzelenia Boeinga przed sądami krajowy-
mi? Tuż po tragedii 298 podróżujących z Amsterdamu do Kuala Lumpur 
to holenderska prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze  
(ad rem) w celu ustalenia faktów i zidentyfikowania osób podejrzanych. 
W lipcu 2014 r. prokuratorzy wskazali, że badają sprawę pod kątem popeł-

64 R. Cryer, Prosecuting international crimes: selectivity and international criminal law re-
gime, Cambridge University Press 2005, s. 281.

65 Należy przypomnieć, że w 1988 r. rakieta wystrzelona z amerykańskiego krążowni-
ka USS Vincennes trafiła przez pomyłkę w irański Airbus A300 B2-203, powodując śmierć 
wszystkich 290 osób znajdujących się na pokładzie samolotu linii Iran Air. Amerykanie 
przyznali się do pomyłki, wypłacili odszkodowanie rodzinom zmarłych, choć nie uznały 
swojej odpowiedzialności za tragedię irańskiego samolotu.

66 K.J. Heller, MH17 should be framed as murder, not as a war crime, „Opinio Iuris” 
z 11.09.2014 r., http://opiniojuris.org/2014/08/11/mh-17-framed-murder-war-crime/

67 Wyroki Amerykańskich Trybunałów Wojskowych w Norymberdze z 19 lutego 1948 r.  
w sprawie procesów dowódców na Bałkanach, Trial of War CriminalsBefore The Nurem-
berg MilitaryTribunal, vol. IX. Norymberga 1946-1949, s. 1296.

68 Szerzej: M. Piątkowski, Rendulic Rule and the law of aerial warfare, „Polish Review of 
International and European Law” 2013, vol. 2, nr 3, s. 69-84.

69 P. Grzebyk, Twarde prawo, ale prawo, „Nowa Europa Wschodnia” z 18.07.2014 r., 
http://www.new.org.pl/1880,post.html
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nienia zbrodni wojennej70. Po kilku miesiącach wrak statku powietrznego 
przetransportowano do holenderskiej bazy wojskowej w Gilze-Rijen. Jak 
wydaje się jednak, trudność w zebraniu materiału dowodowego tuż po 
tragedii, brak jakiejkolwiek misji ustalania faktów (fact-finding) oraz za-
sygnalizowane powyżej wątpliwości co do realnej możliwości wykazania 
umyślności czynu także na gruncie prawa wewnętrznego, spowoduje, że 
właściwy sąd krajowy najprawdopodobniej nie przychyli się do wersji 
o zbrodni wojennej. Raczej, jak wskazują eksperci (np. William Schabas)71, 
właściwsza będzie próba udowodnienia nieumyślnego pozbawienia życia 
(manslaughter)72. Władze ukraińskie – choćby analizując wspomniane 
prawo amnestyjne z 16 września 2014 r. – starają zostawić sobie „furtkę” 
do osądzenia sprawców tragedii, choć jak dotąd wysiłki skierowane na 
uspokojenie sytuacji w Donbasie nie pozwalały na prowadzenie zakro-
jonych na szeroką skalę ustaleń w zakresie identyfikacji sprawców. Na 
koniec należy przypomnieć, że do procesu karnego „potrzebny” jest prze-
de wszystkim sprawca (sprawcy), a wykrycie ich będzie z pewnością 
najtrudniejszym zadaniem stojącym przed śledczymi, które – być może 
– okaże się ponad siły jakiegokolwiek zespołu prokuratorskiego.

Uwagi końcowe

Zestrzelenie samolotu MH17 i tragedia 298 osób podróżujących na 
pokładzie malezyjskiego Boeinga unaoczniła całemu światu, że konflikt 
rozgrywający się na wschodnich rubieżach Ukrainy, dziś, pomimo zakli-
nania rzeczywistości przez wszystkie zaangażowane strony, przeobrażo-
ny w praktyce w międzynarodowy konflikt zbrojny Ukrainy i Federacji 
Rosyjskiej, nie jest wyłącznie wewnętrzną sprawą Kijowa, pro-rosyjskich 
separatystów czy Kremla. Pomimo szumnych zapowiedzi powzięcia wszel-

70 D.K. Li, Dutch prosecutors launch war-crimes probe into Flight MH17, „New York Post 
2014” z 21.07.2014 r., http://nypost.com/2014/07/21/dutch-prosecutors-launch-war-crimes-
probe-into-flight-mh17/

71 J. Brooks, The dilemmas of International Justice for Malaysia Airlines Flight 17, „Ad-
vanced Training Program on Humanitarian Action (ATHA)” z 28.07.2014 r., http://www.
atha.se/blog/dilemmas-international-justice-malaysia-airlines-flight-17

72 A. Flynn, Will the MH17 disaster be prosecuted as a war crime?, „The Wall Street Jour-
nal” z 22.07.2014 r., http://blogs.wsj.com/law/2014/07/22/will-the-mh17-disaster-be-prose-
cuted-as-a-war-crime/
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kich możliwych działań w celu ustalenia przyczyn strącenia MH17 i ziden-
tyfikowania sprawców do dziś właściwie udało się potwierdzić jedynie 
najbardziej prawdopodobną wersję zdarzeń, tj. że statek powietrzny runął 
trafiony rakietą z systemu Buk, wystrzeloną przez pro-rosyjskich bojowni-
ków. Należy odnotować w tym miejscu przede wszystkim wysiłki strony 
holenderskiej prowadzącej dwutorowe badania (prace specjalnej Komisji 
ds. Bezpieczeństwa oraz śledztwo prokuratury), choć i wobec nich rodziny 
ofiar tragedii mają sporo wątpliwości – krytykują Holandię za opieszałość, 
brak rezultatów i brak perspektyw powodzenia całej operacji.

Co znamienne, „sprawa MH17” na pierwszy rzut oka jawi się jasna 
i oczywista – zwłaszcza dla przeciętnych odbiorców środków masowe-
go przekazu. Teoretycznie wiadomo wszystko. Wiadomo kto strzelał 
(pro-rosyjscy separatyści), kto wspierał i w dalszym ciągu wspiera ruch 
rebeliantów, walczących o tzw. „Noworosję” (Federacja Rosyjska), kto 
z pewnością nie był bezpośrednio zaangażowany w strącenie samolotu 
malezyjskich linii lotniczych (Ukraina). Niemniej jednak staranna analiza 
prawna zaistniałej sytuacji, nawet w braku pełnej wiedzy o zdarzeniu, po-
kazuje, że na gruncie prawa międzynarodowego niezwykle trudno będzie 
zdekodować właściwy podmiot odpowiedzialny. 

Ze względu na prawdopodobną niemożność wykazania po stronie ro-
syjskiej efektywnej kontroli sprawowanej przez Moskwę nad pro-rosyjskimi 
bojownikami – będącymi aktorami niepaństwowymi – oraz instrukcji bądź 
rozkazu strącenia samolotu pasażerskiego Malaysia Airlines wydanych 
przez Kreml, czynu w postaci zestrzelenia MH17 nie uda się przypisać 
Federacji Rosyjskiej. Ergo Rosja nie poniesie odpowiedzialności za zdarze-
nie z 17 lipca 2014 r. na gruncie powszechnego prawa międzynarodowego.

Z drugiej strony, istotne zaniedbanie ze strony ukraińskiej, polegające 
na całkowitym niezamknięciu szlaków powietrznych nad rejonem Don-
basu może skutkować stwierdzeniem odpowiedzialności Ukrainy na pod-
stawie EKPC za niewypełnienie pozytywnych zobowiązań, w rezultacie 
naruszeniem m.in. prawa do życia ofiar lotu (art. 2). W listopadzie 2014 r.  
skargę przeciwko Ukrainie do ETPC złożyła niemiecka krewna ofiary 
tragedii MH17, domagając się odszkodowania w wysokości 1 mln euro. 
Dostępne w mediach informacje mówią o możliwych kolejnych skargach 
składanych do Strasburga przeciwko Ukrainie, ale i równolegle przeciw-
ko Federacji Rosyjskiej. Dorobek orzeczniczy Trybunału, w szczególności 
w odniesieniu do tzw. „spraw naddniestrzańskich” pozwala na określe-
nie jurysdykcji obu państw względem jednego obszaru, ale trudno prze-
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sądzić, czy w ocenie ETPC stopień zaangażowania Rosji we wschodniej 
Ukrainie, zwłaszcza w kontekście konkretnego zdarzenia w postaci ze-
strzelenia samolotu pozwoli na stwierdzenie odpowiedzialności również 
Federacji Rosyjskiej.

Wreszcie, co do odpowiedzialności karnej jednostki, wydaje się, że do-
prowadzenie przed właściwy sąd sprawców naruszenia będzie o ile nie nie-
możliwe, to na pewno bardzo utrudnione. Postulowane przez część eksper-
tów, ale i polityków, zaangażowanie MTK wobec braku ratyfikacji Statutu 
Rzymskiego przez Ukrainę i opieszałość w Kijowie w złożeniu deklaracji 
ad hoc akceptującej jurysdykcję Trybunału pozostanie raczej tylko apelem 
„na papierze”. Zresztą, nawet gdyby udało się uruchomić haski MTK, to 
najprawdopodobniej Prokurator Trybunału nie byłby w stanie otworzyć 
postępowania w sprawie samolotu MH17 – dostępne informacje wskazują 
wszak na przypadkowość całego zdarzenia, brak umyślności strzelców, co 
wyklucza możliwość kwalifikacji prawnej strącenia Boeinga jako zbrodni 
wojennej, a tym samym włączenia MTK w proces ustalenia przyczyn oraz 
osądzenia sprawców tragedii. Prowadzone przez holenderską prokuraturę 
postępowanie przygotowawcze nie rokuje większych nadziei na zidentyfi-
kowanie i wymierzenie kary osobom odpowiedzialnym.

Na koniec warto sobie uzmysłowić, że analizowany w ramach niniej-
szego opracowania przypadek zestrzelenia samolotu przez aktorów nie-
państwowych uwypukla niezwykle istotny, współczesny problem prawa 
i stosunków międzynarodowych. Aktorzy niepaństwowi, tworzący i ope-
rujący w ramach tzw. quasi-państw, niejednokrotnie działają w swoistej 
„próżni prawnej”. Parapaństwa to zatem nie tylko „czarne dziury” po-
lityczne, ale i prawne, pozwalające na (względną) bezkarność przy po-
pełnianiu szeregu naruszeń praw – prawo międzynarodowe wciąż zo-
rientowane przede wszystkim na państwa nie do końca umie poradzić 
sobie z tym stosunkowo nowym zjawiskiem. Należy zauważyć natomiast, 
że liczba „podmiotów niedookreślonych” w obrocie międzynarodowym 
systematycznie się zwiększa (parapaństwa w przestrzeni poradzieckiej, 
grupa Boko Haram w Nigerii czy tzw. Państwo Islamskie), co wymusza, 
a przynajmniej powinno wymusić, podjęcie poważnej debaty na temat 
przewartościowania pewnych zastanych pojęć i instytucji w porządku 
prawnomiędzynarodowym.

Słowa kluczowe: MH17, odpowiedzialność państwa, odpowiedzialność kar-
na jednostki, aktorzy pozapaństwowi 
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WHO DID SHOOT DOWN THE PLANE –  
WHO IS TO BE HELD ACCOUNTABLE? MH17 TRAGEDY  

UNDER LEGAL SCRUTINY

S u m m a r y

On 17th July 2014 within the area of the Donbas region in the eastern part 
of Ukraine the Malaysian Airlines aircraft was shot down by the – most pro-
bably – pro-Russian separatists. The main aim of the paper is to determine the 
legal qualification of the MH17 tragedy and to identify the responsible sub-
ject. Paper deals with the law of the state responsibility under the general in-
ternational law, human rights law and the individual criminal responsibility, 
including the possibility of the International Criminal Court interference. As 
pro-Russian separatists are non-state actors, the article touches the significant 
issue of finding the proper legal relation between non-state actors and a state 
itself, especially these operating within the so-called quasi-states, effectively 
diminishing the international legal order.

Key words: MH17, state responsibility, individual criminal responsibility, 
non-state actors  
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КТО СТРЕЛЯЛ – КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ? ЮРИДИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
ТРАГЕДИИ MH17

Р е з ю м е

17 июля 2014 г. в районе Донбасса на востоке Украины разбился пас-
сажирский самолет MH17 Малайзийских авиакомпаний, наивероятнее в 
результате выстрела пророссийских сепаратистов. Статья имеет целью 
предопределить правовую квалификацию трагедии 298 пассажиров и 
членов экипажа воздушного судна и определить лицо ответственное за 
действия. В рамках исследования рассматриваются следующие вопросы 
- определение ответственности на основании общего международного 
права, в защите прав человека и индивидуальной уголовной ответствен-
ности лиц, в том числе, потенциально в Международном Уголовном 
Судe. В связи с тем, что пророссийские сепаратисты это негосударствен-
ный субьект, статья затрагивает весомую и тяжелую проблему взаимо-
отношений государства с актерами внегосударственными, в частности, 
которые орудуют в пространстве квази-государств, территориальных 
режимах де-факто, эффективно разрывает систему международного го-
сударственного права.

Ключевые слова: MH17, ответственность государства, уголовная ответ-
ственность лиц, негосударственные актеры
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Prawno-polityczne podstawy przyłączenia Krymu  
do Federacji Rosyjskiej  

(w świetle doktryny rosyjskiej)

Wprowadzenie

Od 2008 r. mapa polityczna Europy ulegała zmianom w wyniku po-
jawienia się podmiotów państwowych posiadających jedynie częściowe 
uznanie międzynarodowe. Jako pierwsze w lutym 2008 r. swoją niepodle-
głość ogłosiło Kosowo stanowiące de iure część Serbii. W tym samym roku, 
w sierpniu, także na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich doszło do pojawienia się także innych częściowo uznawa-
nych międzynarodowo „państw” (bytów quasi-państwowych) Republiki 
Abchazji i Republiki Osetii Południowej1. Do marca 2014 r. nie było jednak 
od zakończenia „zimnej wojny” przypadku odłączenia się części obszaru 
jednego państwa i z powołaniem na prawo narodów do samostanowienia 
przyłączenia się do drugiego państwa. Przypadek taki pojawił się dopiero 
w wyniku wciąż trwającego kryzysu politycznego na Ukrainie. Po doko-
nanym w lutym 2014 r. w Kijowie przez opozycję obaleniu W. Janukowy-
cza i odsunięciu od władzy Partii Regionów w Autonomicznej Republice 

* Dr, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; e-mail: a.poglodek@
uksw.edu.pl

1 Oba te państwa powstały już na początku lat 90. ubiegłego wieku poprzez odłącze-
nie się od Gruzińskiej SRR, Abchaskiej ASRR i Południowoosetyjskiego Obwodu Autono-
micznego. Jednakże, aż do sierpnia 2008 r. nie posiadały one uznania międzynarodowego. 
Na obszarze poradzieckim istnieją jeszcze dwa byty państwowe nieposiadające uznania 
międzynarodowego (Górski Karabach i Naddniestrze).
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Krym i Sewastopolu doszło do jednostronnego proklamowania Republiki 
Krym i przeprowadzenia przez jej władze referendum w sprawie wejścia 
Krymu i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej jako jej podmiotów. Wy-
niki referendum – jak też niepodległość Krymu – została uznana przez 
Federację Rosyjską i niebawem obszar ten został włączony do Federa-
cji Rosyjskiej, w której powstały dwa nowe podmioty: Republika Krym 
i miasto o statusie federalnym Sewastopol. Włączenie Krymu do Federacji 
Rosyjskiej nie zostało uznane przez większość państw na świecie. W świet-
le prawa zgodnie ze stanowiskiem Federacji Rosyjskiej stanowi on obszar 
sporu terytorialnego między Rosją i Ukrainą. Tym niemniej należy uznać, 
że ostateczne uregulowanie statusu tego obszaru, jak też rozwiązanie 
wciąż tlącego się kryzysu politycznego na Ukrainie nie jest możliwe bez 
porozumienia z Federacją Rosyjską. Dopiero jego rozwiązanie – poprzez 
głęboką regionalizację i przekazanie uprawnień samorządowi terytorial-
nemu – umożliwi unormowanie kwestii Krymu. Stąd też obecnie, jak się 
wydaje,  można uznać Krym za obszar będący przedmiotem sporu teryto-
rialnego między Rosją a Ukrainą.

Przedmiotem artykułu będzie przedstawienie obecnych w rosyj-
skiej literaturze prawniczej stanowisk w kwestii włączenia Autonomicz-
nej Republiki Krym i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej. Przy czym 
ze względu na ograniczenia objętościowe przedmiotem pracy nie będą 
wewnętrzne regulacje Federacji Rosyjskiej zawarte w federalnej ustawie 
konstytucyjnej: O trybie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej i utworzenia 
w jej składzie nowego podmiotu Federacji Rosyjskiej2. Skupienie się na 
tym aspekcie wynika z tego, że wstępem do rozpoczęcia dialogu zawsze 
musi być poznanie stanowiska drugiej strony. Należy jednak już na wstę-
pie zauważyć, że casus Krymu spowodował pewną zmianę stanowiska 
doktryny rosyjskiej odnośnie do prawa narodów do samostanowienia. Do 
tego momentu bowiem zarówno dyplomacja rosyjska, jak też naukowcy 
rosyjscy wypowiadali się zasadniczo przeciwko zmianie granic w sposób 
jednostronny3. Tym bardziej jednak interesujące jest spojrzenie na obecnie 
kształtujący się punkt widzenia.

2 Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) 
О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации.

3 Zob. L. Mälksoo, Crimea and (the Lack of) continuity in Russian approaches to interna-
tional law, Blog of the European Journal of International Law, http://www.ejiltalk.org/cri-
mea-and-the-lack-of-continuity-in-russian-approaches-to-international-law/#more-10591  
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1. „Prawo historyczne”.  
 Nielegalność przekazania Krymu Ukraińskiej SRR

Pisząc o powrocie Krymu do Rosji autorzy rosyjscy powołują argu-
ment przywrócenia przez powrót Krymu do Rosji historycznej sprawied-
liwości. Przekazanie Krymu w 1954 r. z naruszeniem prawa G.M. Bielia-
minow uznaje za „ważne historyczno-prawne i moralne uzasadnienie 
prawa Rosji do Krymu”4. K.B. Tołkaczew podkreśla, że w prawie między-
narodowym trudno wskazać przypadek, gdy przywrócenie historycznej 
sprawiedliwości samo z siebie było podstawowym argumentem za da-
nym działaniem. Jednakże uznaje, że Krym może być tego przykładem5. 
Podobnie W.L. Tołsmych zwraca uwagę, że aspekty historyczne i kultu-
ralne były uwzględniane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedli-
wości przy rozstrzyganiu sprawy samostanowienia Sahary Zachodniej 
(opinia doradcza MTS z 16 października 1975 r.)6.

Wszyscy autorzy rosyjscy zgodnie podkreślają, że przekazanie obwo-
du krymskiego i Sewastopola Ukrainie w 1954 r. zostało przeprowadzone 
z poważnymi naruszeniami Konstytucji ZSRR z 1936 r.7 oraz Konstytucji 
Rosyjskiej FSRR z 1937 r.8 i było bezprawne od samego początku. Kwestię 

[dostęp: 10.06.2015 r.] i powołana tam rosyjskojęzyczna literatura z okresu sprzed powrotu 
Krymu do Federacji Rosyjskiej; co interesujące, uznanie przez Federację Rosyjską niepod-
ległości Abchazji i Osetii Południowej nie wywołało zasadniczej zmiany stanowiska dok-
tryny rosyjskiej odnośnie do samostanowienia narodów.  Pewnym wyjątkiem była w tym 
względzie praca kandydacka obroniona w 2007 r. w Wołgogradzie (Н.В. Квициния, 
Право Абхазии на самоопределение и восстановление государственности, Волгоград 2007 
[w zbiorach autora]), w której autorka wyraźnie opowiadała się za prawem Abchazów do 
samostanowienia i utworzenia własnego państwa.

4 Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией: Правовой ракурс, s. 3, http://
www.igpran.ru/public/articles/Rossiya-Krym.pdf [dostęp: 10.02.2015 r.].

5 К.Б. Толкачев, «Крымский вопрос» и современное право: к дискуссии о легитимности 
референдума, „Евразийский юридический журнал” 2014, № 5 (72), s. 92.

6 В.Л. Толстых, Воссоединение Крыма с Россией: правовые квалификации,  
„Евразийский юридический журнал” 2014, № 5 (72), s. 5, http://www.eurasialaw.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6186:2014-06-25-08-34-35&cat
id=442:2014-06-25-08-30-09 [dostęp: 10.02.2015 r. ].

7 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 
(утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 
Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.), http://constitution.garant.ru/histo-
ry/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958687/ [dostęp: 10.02.2015 r.].

8 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (утверждена постановлением Чрезвычайного XVII 
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tych naruszeń ówczesnego prawa przedstawia W.A. Tomsinow. Wskazuje, 
że sprawa przekazania obwodu krymskiego ze składu RFSRR do USRR po 
raz pierwszy pojawia się w postanowieniu KC KPZR z 24 stycznia 1954 r.  
Następnie na posiedzeniu Prezydium Rady Najwyższej RFSRR w dniu  
5 lutego 1954 r. przyjęto postanowienie o przekazaniu obwodu krymskie-
go Ukraińskiej SRR i zwróceniu się o zatwierdzenie tej decyzji przez Pre-
zydium Rady Najwyższej ZSRR. Jednakże Prezydium Rady Najwyższej 
nie było uprawnione do dokonywania zmian obszaru Rosyjskiej FSRR. 
Należało to bowiem do wyłącznej kompetencji Rady Najwyższej RFSRR9. 
W dniu 13 lutego 1954 r. także Prezydium Ukraińskiej SRR przyjęło po-
stanowienie, w którym także zwróciło się do Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRR o przekazanie obwodu krymskiego ze składu Rosyjskiej FSRR do 
składu Ukraińskiej SRR. Dnia 19 lutego 1954 r. został wydany dekret Pre-
zydium Rady Najwyższej ZSRR, który zatwierdzał wspólny wniosek Pre-
zydiów Rad Najwyższych RFSRR i USRR o przekazaniu obwodu krym-
skiego ze składu Rosyjskiej FSRR do składu Ukraińskiej SRR. Tymczasem 
zgodnie z Konstytucją ZSRR z 1936 r. organem wyłącznie uprawnionym 
do zatwierdzania zmiany granic między republikami związkowymi była 
Rada Najwyższa ZSRR. Rada Najwyższa ZSRR w dniu 26 kwietnia 1954 r.  
przyjęła ustawę: O przekazaniu obwodu krymskiego ze składu RFSRR 
do składu Ukraińskiej SRR. Tu także nie zachowano wymogów praw-
nych. Po pierwsze, Rada Najwyższa ZSRR nie rozpatrzyła samego prze-
kazania obwodu krymskiego Ukraińskiej SRR. Po drugie, nie zachowała 
przewidzianego trybu dokonywania zmian w Konstytucji ZSRR. Bowiem 
zgodnie z ówczesną radziecką konstytucją zmiany dokonywane były de-
cyzją Rady Najwyższej przyjętą większością nie mniej niż dwóch trzecich 
w każdej z jej izb (Rada Związku, Rada Narodowości)10. Tymczasem przy-
jęcie ustawy zwykłej, o jakiej mowa w tym przypadku, wymagało tylko 
zwykłej większości głosów w każdej z izb11. 

W.A. Tomsinow podkreśla, że powołane wyżej naruszenia były już 
podkreślane przez Federację Rosyjską bezpośrednio po upadku ZSRR 
w postanowieniu Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej z 21 maja 1992 r.: 

Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г.) (с изменениями и дополнениями) 
(прекратила действие), http://base.garant.ru/185481/ [dostęp: 10.02.2015 r.].

9 Zob. art. 16, 23 i 33 Konstytucji Rosyjskiej FSRR z 1937 r.
10 Zob. art. 136 Konstytucji ZSRR z 1936 r.
11 В.А. Томсинов, „Крымское право” или Юридическое основания для воссоединения 

Крыма с Россией, „Вестник Московского университета Серия 11 Прово” 2014, s. 21-24.
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O ocenie prawnej decyzji wyższych organów władzy państwowej RFSRR 
odnośnie do zmiany statusu Krymu, przyjętych w 1954 r., w którym uzna-
no także prawo Krymian do samostanowienia12. Rozpad ZSRR pozostawił 
Krym na Ukrainie – był to jednak stan faktyczny, a nie prawny. Status Kry-
mu nie został też uregulowany w ciągu ostatnich dwudziestu lat (przez 
przyznanie szerokiej autonomii), a problem ten narastał13. Warto odno-
tować także stanowisko E. Kriemianskiej, która twierdzi, że Sewastopol 
w 1954 r. nie został przekazany Ukraińskiej SRR, stanowił on bowiem od 
29 października 1948 r. odrębną od obwodu krymskiego jednostkę teryto-
rialną. Stąd de iure nigdy nie przestał być częścią Rosyjskiej FSRR, a póź-
niej Federacji Rosyjskiej. Jedynie de facto stanowił część Ukrainy14. Stano-
wisko takie wyrażone było także w postanowieniu Rady Najwyższej FR 
z 9 czerwca 1993 r.: O statusie Sewastopola.

2. Naruszanie autonomii Krymu

Prawnicy rosyjscy podkreślają podobieństwa pomiędzy przypadkiem 
Kosowa i Krymu. Wskazują, że Kosowarzy w Konstytucji FSRJ z 1974 r. 
posiadali znaczącą autonomię, jednakże później, w latach 1988-1990, zo-
stała ona znacząco ograniczona przez Serbów15. Podobnie wyglądało to 
w przypadku Republiki Krym w niepodległej Ukrainie. Rozpad ZSRR 
spowodował bowiem nie tylko uzyskanie niepodległości przez byłe re-
publiki związkowe, ale także odłączenie się od nich niektórych obszarów 
(np. Abchazja, Górski Karabach, Osetia Południowa). Także Krymianie 
u schyłku ZSRR dążyli do zmiany swojego statusu prawno-państwo-
wego. W dniu 20 stycznia 1991 r. na Krymie i Sewastopolu zostało prze-
prowadzone referendum, podczas którego zadano pytanie: „Czy jesteś 
za przywróceniem Krymskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej jako podmiotu Związku SRR i uczestnika Umowy Związko-
wej?” W głosowaniu uczestniczyło 81,3% uprawnionych. Pozytywnie na 

12 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 24.
13 Tamże, s. 21, 24.
14 Е. Кремянская, Каков правовой статус Севастополя?, http://www.mgimo.ru/news/

experts/document249319.phtml [dostęp: 10.02.2015 r.].
15 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 24-25; К.Б. Толкачев, «Крымский 

вопрос» и современное право..., s. 90.
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zadane pytanie odpowiedziało 93,26% Krymian. Nie uwzględniając tego 
faktu, Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR w lutym 1991 r. przyjęła usta-
wę o przywróceniu Krymskiej ASRR w składzie USRR. Tym samym – jak 
podkreśla A.W. Tomsinow – już wtedy nie uwzględniono woli Krymian16. 
Później zaś Rada Najwyższa Krymskiej ASRR 4 września 1991 r. przyję-
ła Deklarację o suwerenności państwowej Krymu. Dnia 26 lutego 1992 r.  
Rada Najwyższa zmieniła nazwę państwa na Republika Krym, zaś 5 maja 
tego roku ogłosiła niepodległość Republiki Krym17. Następnego dnia 
przyjęta została Konstytucja Republiki Krym z 6 maja 1992 r.18 Ogłoszo-
na wówczas niepodległość nie została uznana przez Ukrainę, której Rada 
Najwyższa przyjęła w kwietniu 1992 r. ustawę O statusie Autonomicznej 
Republiki Krym19. Później zaś, w czerwcu, ustawę O rozgraniczeniu peł-
nomocnictw między organami władzy państwowej Ukrainy i Republiki 
Krym20. Kolejnym aktem ograniczającym autonomię Krymu była ustawa 
Ukrainy O uchyleniu Konstytucji i niektórych ustaw Autonomicznej Re-
publiki Krym21 przyjęta przez Radę Najwyższą Ukrainy 17 marca 1995 r., 
która uchylała Konstytucję Republiki Krym z 6 maja 1996 r., a także szereg 
krymskich aktów ustawodawczych22. W 1995 r. wydana została nowa usta-
wa O statusie Autonomicznej Republiki Krym23. W dniu 31 marca 1995 r.  
prezydent Ukrainy wydał dekret O niektórych kwestiach stosunków mię-
dzy centralnymi organami państwowej władzy wykonawczej i organami 

16 Zob. В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 20-21.
17 Stąd, jak wskazuje Tomsinow, deklaracja niepodległości Krymu z 2014 r. była drugą 

w historii, podobnie jak dla Kosowa deklaracja niepodległości z 2008 r. była drugą, bo-
wiem pierwsza została przyjęta 22 września 1991 r. i potwierdzona w referendum, które 
odbyło się od 26 do 30 września (В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 20).

18 Конституция Республики Крым от 6 мая 1992 года № 76/а-1, http://zakon2.rada.
gov.ua/krym/show/rb076a002-92 [dostęp: 10.02.2015 r.].

19 Закон Украины «О статусе Автономной Республики Крым» от 29 апреля 1992 
года № 2299-XII, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2299-12 [dostęp: 10.02.2015 r.].

20 Закон Украины «О разграничении полномочий между органами 
государственной власти Украины и Республики Крым» от 30 июня 1992 года, http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T229900.html [dostęp: 10.02.2015 r.].

21 Закон Украины „Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной 
Республики Крым”,   http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92/95-%D0%B2%D1%80 [do-
stęp: 10.02.2015 r.].

22 Przykładowo: O wyborach Prezydenta Republiki Krym z 17 września 1993 r.; 
O Prezydencie Republiki Krym z 14 września 1993 r.; O przywróceniu konstytucyjnych 
podstaw państwowości Republiki Krym z 20 maja 1994 r.; O Sądzie Konstytucyjnym Re-
publiki Krym z 8 września 1994 r. i inne. 

23 Закон Украины „Об Автономной Республике Крым” от 17 марта 1995 года, 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/95/95-%D0%B2%D1%80 [dostęp: 10.02.2015 r. ].
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władzy wykonawczej Republiki Krym, którym podporządkował Rząd 
Krymu bezpośrednio Gabinetowi Ministrów Ukrainy, a także zmienił tryb 
powoływania premiera, członków Rządu, wyjął spod kontroli Rady Naj-
wyższej Krymu przewodniczących i komitety wykonawcze terenowych 
organów przedstawicielskich. Także język rosyjski i krymsko-tatarski 
utraciły status języków państwowych w Autonomicznej Republice Krym; 
status taki zachował wyłącznie język ukraiński, zniesiono odrębne oby-
watelstwo Krymu24. Takie działania Ukrainy powodowały – co podkre-
ślają Rosjanie – także ówcześnie protesty ze strony Federacji Rosyjskiej. 
Przykładowo 17 maja 1995 r. Duma Państwowa FR przyjęła postanowie-
nie, w którym wezwała władze Ukrainy do przestrzegania krymskiej 
autonomii25. Po przyjęciu w 1996 r. Konstytucji Ukrainy26, a w 1998 r. 
nowej Konstytucji Autonomicznej Republiki Krym, przyjętej przez Radę 
Najwyższą Krymu 21 października 1998 r. i zatwierdzona ustawą Ukrai-
ny z 23 grudnia tego roku27. Zdaniem autorów rosyjskich Krym zachował 
już tylko nieznaczną autonomię (mimo pozostawienia nazwy „republika 
autonomiczna”) i w istocie był jedynie jednostką administracyjno-teryto-
rialną w składzie Ukrainy, która posiadała tylko nieznacznie szerszą od 
innych samodzielność28. W ten sposób zdaniem W.A. Tomsinowa Ukraina 
nie wykorzystała możliwości rozwiązania problemu krymskiego poprzez 
przyznanie Krymowi szerokiej autonomii politycznej i kulturalnej w ra-
mach państwa ukraińskiego, pozwalającej Krymianom realizować swoje 
prawo do samostanowienia wewnątrz tego państwa29. Podobnie K.B. Toł-
kaczew podkreśla, że zasadniczo prawo do samostanowienia powinno 
być realizowane w ramach istniejących państw poprzez autonomię. Jed-
nakże bywają sytuacje, gdy jest to niemożliwe30. Krymianie nie zrezyg-
nowali ze swoich dążeń do samostanowienia, podobnie jak Kosowarzy. 

24 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 25-27; К.Б. Толкачев, «Крымский 
вопрос» и современное право..., s. 91.

25 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 27.
26 Конституция Украины от 28 июня 1996 года (принята на пятой сессии Вер-

ховной Рады Украины),  iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf [dostęp: 
10.02.2015 r.].

27 Конституция Автономной Республики Крым от 21 октября 1998 года № 239k-
2/98 (Принята на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым), 
http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb239k002-98 [dostęp: 10.02.2015 r.].

28 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 28; К.Б. Толкачев, «Крымский вопрос» 
и современное право..., s. 91.

29 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 30.
30 К.Б. Толкачев, «Крымский вопрос» и современное право..., s. 91.
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W.A. Tomsinow powołuje treść kosowskiej deklaracji niepodległości mó-
wiącej, że „Podkreślamy, że Kosowo stanowi szczególny przypadek, wy-
chodzący z pozaumownego rozpadu Jugosławii, i nie stanowi precedensu 
dla jakiejkolwiek innej sytuacji (...)”. Zauważa, że w podobny sposób poza 
przewidzianym mechanizmem konstytucyjnym rozpadł się także ZSRR. 
Podkreśla także inne podobieństwo do Kosowa – tamtejsza deklaracja 
niepodległości z 2008 r. była drugą, bowiem pierwsza została przyjęta  
22 września 1991 r. i potwierdzona referendum, które odbyło się od 26 do 
30 września. Podobnie na Krymie były dwie deklaracje31. Stąd wyrażany 
jest pogląd, że powrót Krymu do Federacji Rosyjskiej to rodzaj nadzwy-
czajnej sytuacji, nie zaś precedens, i jako taki bez wątpienia znajdzie się 
w przyszłości w podręcznikach nie tylko historii, ale także prawa mię-
dzynarodowego publicznego. W.A. Tomsinow uznał powrót Krymu do 
Rosji jako przejaw „kontynuacji procesu rozpadu ZSRR i przebudowy tej 
przestrzeni, na której rozpadło się to potężne państwo-imperium”32, toż-
samy z powstaniem Kosowa w wyniku kontynuacji procesu przebudowy 
przestrzeni politycznej na obszarze byłej Federacyjnej Socjalistycznej Re-
publiki Jugosławii.

3. „Kolorowa Rewolucja”– przewrót państwowy na Ukrainie

Bezpośrednim powodem oderwania się Krymu od Ukrainy miał być 
przewrót państwowy, do jakiego doszło 22 lutego 2014 r. na Ukrainie. 
Przewrót dokonany w Kijowie uznawany jest za jedną z „kolorowych 
rewolucji” na obszarze poradzieckim, podobnie jak poprzednie inspi-
rowanym przez ośrodki zewnętrzne33. Przewrót państwowy dokonany 
w Kijowie przez opozycję wykluczył ze wspólnoty politycznej wiele re-
gionów Ukrainy, w tym także Autonomiczną Republikę Krym34. Zdaniem 
W.L. Tałsmycha przewrót dokonany przez opozycjonistów z Majdanu 
nie oddawał woli znacznej części obywateli Ukrainy (nie uczestniczyli 

31 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 19-20.
32 Tamże, s. 5.
33 Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 1, 3.
34 Tamże, s. 3; В.Л. Толстых, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 3.
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oni w protestach)35. Doszło także do szeregu innych bezpośrednich na-
ruszeń obowiązującej Konstytucji Ukrainy  (w szczególności art. 5, 17, 
37, 111, 112, 154-15936)37. Oprócz tego nowo utworzony rząd sformowali 
przedstawiciele tylko dwóch z pięciu partii w Radzie Najwyższej (Bat-
kiwszczyzna i Swoboda – które w wyborach przeprowadzonych w 2012 r.  
uzyskały poparcie mniejszości obywateli Ukrainy). Na Krymie – a tak-
że w południowo-wschodnich obwodach Ukrainy – znacząco większe 
poparcie miał obalony prezydent oraz Partia Regionów i Komunistycz-
na Partia Ukrainy.  Nowe władze nie wykorzystały także możliwości 
potwierdzenia swojego „mandatu” do sprawowania władzy, przez co 
W.L. Tołstych rozumiał przeprowadzenie ogólnoukraińskiego referen-
dum; przedterminowych wyborów, zwołanie ogólnonarodowego organu 
przedstawicielskiego38. Pierwsze oświadczenia i decyzje nowych władz 
miały pokazywać niemożliwość dalszego życia we wspólnym państwie. 
Rosyjscy autorzy wskazują szczególnie na uchylenie przez Radę Naj-
wyższą ustawy O zasadach państwowej polityki językowej39. Ustawa ta 
– zgodnie ze standardami europejskimi – przyznawała językom mniej-
szości status języków regionalnych na obszarze zamieszkałym przez 
daną mniejszość. Oprócz tego nowe władze miały czynnie lub – niekie-
dy – milcząco popierać wystąpienia skierowane przeciwko mniejszości 
rosyjskiej na Ukrainie.  W.L. Tołstych zarzuca wręcz ukraińskim władzom 

35 Dostępne badania potwierdzają znaczącą nadreprezentację wśród protestujących 
osób pochodzących z zachodniej części kraju, przy niedoreprezentowaniu regionów po-
łudniowo-wschodnich i Krymu. Podobnie związane z Majdanem protesty miały miejsce 
przede wszystkim w zachodnich obwodach Ukrainy.

36 Powołane przepisy przewidują zakaz tworzenia nieprzewidzianych przez ustawę 
ugrupowań zbrojnych, a także ich organizowania przez partie i organizacje społeczne  
(art. 5, 17 i 7). Określają tryb impeachmentu głowy państwa (art. 111) oraz tryb wykonywa-
nia obowiązków prezydenta przez osobę go zastępującą (premiera) i wymienia uprawnie-
nia, których p.o. prezydenta nie może wykonywać (art. 112) oraz tryb dokonywania zmian 
w Konstytucji Ukrainy (art. 154-159). Naruszenia wszystkich wymienionych postanowień 
dopuściła się opozycja przed, jak i po objęciu władzy.

37 Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 2.
38 В.Л. Толстых, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 3.
39 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 29; В.Л. Толстых, Воссоединение Крыма с 

Россией..., s. 5; Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 7-8; G.M. Bieliaminow 
stwierdza też, że Ukraina to państwo wieloetniczne i po rosyjsku mówi tyle samo osób co 
po ukraińsku. Zauważa, że jeżeli język rosyjski nie stanie się państwowym i nie będzie na 
Ukrainie szerokiej autonomii kulturowej, językowej, edukacyjnej dla rosyjskojęzycznych, 
to wcześniej czy później i inne regiony pójdą drogą Krymu. Podkreśla także, że Rosjanie 
na Ukrainie są ludnością rdzenną i ich ukrainizacja jest „niemoralna, bezprawna i bezna-
dziejna” (tamże).
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chęć dokonania kulturowego genocydu żyjących na Ukrainie Rosjan i ro-
syjskojęzycznych40. Jednocześnie przyznaje, że na Krymie nie doszło do 
podobnych jak w Kosowie naruszeń praw człowieka41, przy czym to na-
ruszanie prawa do zachowania własnej tożsamości etnicznej, kulturowej 
i języka ojczystego stanowić miało główny powód skłaniający Krymian 
do odłączenia się od Ukrainy i przyłączenia do Rosji42. Odpowiedzialność 
za odłączenie się Krymu spada na nowe ukraińskie władze, które obaliły 
istniejący ustrój państwowy43. Spowodowało to uznanie przez Krymian, 
że państwo ukraińskie nie gwarantuje im możliwości zamieszkiwania 
w państwie tworzącym warunki do normalnego życia wszystkim obywa-
telom, tak Ukraińcom, jak i przedstawicielom innych etnosów i kultur44.

Jedynie G.M. Bieliaminow odnosi się do kwestii Memorandum bu-
dapesztańskiego45 i zawartych w nim gwarancji integralności terytorial-
nej Ukrainy. Dokonując analizy historycznej powodów podpisania tego 
dokumentu doszedł do wniosku, że dotyczył on wyłącznie zapewnienia 
bezpieczeństwa przed atakiem jądrowym. Uznał, że nie może być ono 
traktowane jako akt „wieczysty” wiążący strony niezależnie od zmiany 
okoliczności, zachowania drugiej strony. Powołał się na klauzulę rebus sic 
stantibus. Taką nadzwyczajną zmianą stosunków był jego zdaniem prze-
wrót w Kijowie, który spowodował zagrożenie usunięcia Floty Czarno-
morskiej z Sewastopola, gdzie stacjonowała od swojego powstania, a także 
pojawienie się na „miękkim” podbrzuszu Rosji amerykańskich patriotów 
i baz NATO skierowanych przeciw Rosji. Stanowiłoby to kolejny etap 
okrążania Rosji przez dążące do hegemonii na świecie Stany Zjednoczo-
ne46. W.L. Tołstych podkreśla, że kryzys państwowy na Ukrainie, który stał 
się katalizatorem odłączenia Krymu od tego państwa posiada także swo-
je tło ideologiczne. Autor zwraca uwagę na to, że przewrót państwowy 
w Kijowie i będąca jego wynikiem dezintegracja społeczna i terytorialna 
została przygotowana przez kręgi liberalne w celu ustanowienia tam go-

40 В.Л. Толстых, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 5.
41 Tamże, s. 3.
42 Tamże, s. 5; В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 29.
43 В.Л. Толстых, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 3.
44 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 30.
45 http://docs.pravo.ru/document/view/18560692/16244145 [dostęp: 10.02.1015 r.].
46 Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 6-9.
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spodarczego i politycznego panowania Zachodu. Stąd wybór dokonany 
przez Krymian był wyborem nie tylko politycznym, ale i ideologicznym47.

4. Prawo Krymian do samostanowienia. Kosowski precedens

Odłączenie się Krymu od Ukrainy stanowić ma, zdaniem prawników 
rosyjskich, wykonanie uznanego przez prawo międzynarodowe prawa 
narodu do samostanowienia48. Prawo to jest deklarowane i uznawane 
przez szereg aktów prawa międzynarodowego: Kartę Narodów Zjedno-
czonych49, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych50, 
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kultural-

47 В.Л. Толстых, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 5; wskazuje on, że liberalizm nie-
posiadający od upadku systemu socjalistycznego alternatywy ideologicznej (o aspiracjach 
uniwersalistycznych) posiada swój wymiar zarówno polityczny, jak i kulturowy. Wymiar 
polityczny tworzy koncepcja praw człowieka, ponadnarodowości i gospodarki rynkowej. 
Powiązany z nim wymiar kulturowy to panowanie języka angielskiego, standardy zacho-
wania, kody etyczne i estetyczne. Oba te wymiary są zdaniem autora ze sobą ściśle po-
wiązane. Autor wyróżnia cztery cechy systemu liberalnego: 1) Konsensu co do wartości. 
Powoduje to wykluczenie innych niż liberalny systemów wartości. Powoduje, że wyraża-
nie woli przez obywateli staje się formalnością, a suwerenność jako taka przestaje istnieć. 
2) Zaprzeczenie idei państwowości. Prawa człowieka, u podstawy których leży zasada 
indywidualnej pomyślności pozostają w konflikcie z wyrażaną przez państwo ideą po-
wszechnej pomyślności. Zasada narodowa sprzeciwia się woli powszechnej (albo inaczej 
– woli międzynarodowych biurokratów i/lub kilku panujących państw). Ludzie poddani 
wpływowi liberalizmu stają się wrogami państwa. Kiedy zaś liczba takich osób przekroczy 
poziom krytyczny, państwo rozpada się; może z niego pozostać pusta forma w postaci 
niedziałającej konstytucji i zależnych od sił zewnętrznych organów. 3) Jak inne systemy 
wartości tworzy, rozwija, identyfikuje. Jednak w praktyce analiza historyczna i polityczna 
pokazuje, że w systemie liberalnym nosicielami tej woli są polityczne i gospodarcze elity 
Zachodu, monopolizujące prawo interpretacji systemu liberalnego i stworzonego na jego 
podstawie języka władzy. 4) Systemy liberalne są wykorzystywane dla ustanowienia pa-
nowania nad innymi narodami W ten sposób system liberalny stanowi element kolonia-
lizmu XX-XXI w. o wiele bardziej subtelny, ukryty i efektywny niż instrumenty koloniali-
zmu XX w. (tamże, s. 5).

48 Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 4-5; В.А. Томсинов, „Крым-
ское право” или..., s. 8; К.Б.Толкачев,«Крымский вопрос» и современное право..., s. 91.

49 Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r., Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
50 „Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobod-

nie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, 
społeczny i kulturalny” (art. 1 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Po-
litycznych z 16 grudnia 1966 r.).
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nych51, Deklarację zasad prawa międzynarodowego dotyczącego przyja-
znych stosunków i współdziałania państw w zgodzie z Kartą Narodów 
Zjednoczonych z 1970 r.52, Akt Końcowy KBWE z 1975 r.53 Przy tym prawo 
do samostanowienia obejmuje, zgodnie z Deklaracją zasad prawa mię-
dzynarodowego, „utworzenie suwerennego i niepodległego państwa, 
swobodne przyłączenie się do niepodległego państwa lub zjednoczenie 
z nim, lub ustanowienie każdego innego statusu politycznego”. Wobec 
tego za zgodne z prawem należy uznać odłączenie się Krymu od Ukrainy 
i jego przyłączenie do Rosji54. Odrzuca się pogląd stanowiący, że prawo 
do samostanowienia utraciło obecnie swoje znaczenie, które posiadało 
w procesie dekolonizacji obecnie zaś jest „wygasłe”. Przeciwnie, zdaniem 
Rosjan, obecnie jego rola wydaje się rosnąć. W tym kontekście wyraźnie 
przywoływany jest Sudan Południowy oraz wrześniowe referendum 
w sprawie niepodległości Szkocji. Oczywiście zależnie od przypadku do-
minuje albo zachowanie integralności państwa albo prawo ludu do zreali-
zowania swojego prawa do samostanowienia55.

51 „Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobod-
nie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, 
społeczny i kulturalny” (art. 1 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo-
łecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r.).

52 Zob. Zasada równouprawnienia i samostanowienia ludów w Deklaracji zasad pra-
wa międzynarodowego dotyczącego przyjaznych stosunków i współdziałania państw 
w zgodzie z Kartą Narodów Zjednoczonych z 24 października 1970 r., [w:] P. Łaski, I. Ga-
włowicz, E. Cała (red.), Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego publicznego, 
Szczecin 2001, s. 81-91.

53 Zasada VIII. Równouprawnienie i prawo narodów do samostanowienia: „Państwa 
uczestniczące będą szanować równe prawa narodów i ich prawo do samostanowienia, 
działając zawsze zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i odpowied-
nimi normami prawa międzynarodowego, włączając w to normy odnoszące się do in-
tegralności terytorialnej państw. Na mocy zasady równouprawnienia i samostanowienia 
narodów wszystkie narody mają zawsze prawo, w warunkach pełnej wolności, określać, 
kiedy i jak sobie życzą, swój wewnętrzny i zewnętrzny status polityczny, bez ingerencji 
z zewnątrz, i dążyć, według swego uznania, do rozwoju politycznego, gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego. Państwa uczestniczące potwierdzają powszechne znaczenie 
poszanowania i efektywnego korzystania z równouprawnienia i samostanowienia naro-
dów dla rozwoju przyjaznych stosunków między nimi, jak i między wszystkimi państwa-
mi, przypominają one także znaczenie wyeliminowania wszelkich form naruszenia tej za-
sady” (Akt Końcowy KBWE z 1 sierpnia 1975 r., [w:] P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała (red.), 
Wybór..., s. 241-253).

54 К.Б.Толкачев, «Крымский вопрос» и современное право..., s. 91.
55 Tamże, s. 91-92.
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Jednakże zgodnie z prawem międzynarodowym prawo do samosta-
nowienia powinno być wykonywane przez naród wewnątrz państwa, bez 
odłączenia od już istniejących państw. W takim przypadku nie pozostaje 
ono w kolizji z zasadą integralności terytorialnej państw. Prawo między-
narodowe uznaje jednak, że w praktyce stosunków międzynarodowych 
bywają takie sytuacje, kiedy ten lub inny lud nie może wykonywać prawa 
do samostanowienia bez wyjścia z państwa, w którym on żyje, i utworze-
nia swojego własnego państwa. Prawo do odłączenia pojawia się tylko 
u tych ludów, które znajdują się pod zależnością kolonialną; żyjących na 
obszarach okupowanych lub gdy wobec danego ludu prowadzona jest 
polityka rasistowska (tj. podlega on ograniczeniom z powodów narodo-
wościowych, etnicznych, kulturalnych). Wobec tego prawo do odłączenia 
pojawia się wtedy, kiedy naród jest wykluczony z wewnątrzpaństwowe-
go życia politycznego, kiedy jego wola nie jest uwzględniana przy po-
dejmowaniu decyzji politycznych56. Stąd także Krymianie mieli wszelkie 
podstawy dla podjęcia decyzji o konieczności zapewnienia swojego prawa 
do samostanowienia w ramach Ukrainy57. Uznanie Krymian za podmiot 
takiego prawa również nie jest sprzeczne ze współczesnym prawem mię-
dzynarodowym, bowiem za lud uznaje się w nim, pod określonymi wa-
runkami, nie tylko całą ludność państwa, ale także jego część. Mieszkańcy 
Krymu odpowiadają więc w pełni wszystkim wymogom, które pozwalają 
uznać ich za „lud, mający prawo do samostanowienia”58. W przypadku, 
gdy naród korzystający z prawa do samostanowienia chce utworzyć samo-
dzielne państwo i uzyskać pełną suwerenność polityczną zawsze wyma-
ga to zmiany terytorium istniejących państw59. Jednocześnie przywołane 
wcześniej akty prawa międzynarodowego stoją na stanowisku integral-
ności terytorialnej państw. Stąd zdaniem W.A. Tomsinowa, rozstrzygnię-
cie kwestii wyjścia ludu z danego państwa przy wykonywaniu swojego 
prawa do samostanowienia jest pozostawione praktyce przez prawo mię-
dzynarodowe. Zależy ono, jego zdaniem, od tego czy dany lud posiada 
wystarczającą siłę by realnie wykonać to prawo, oraz od uznania tego fak-
tu przez inne państwa60. Obowiązująca Konstytucja Ukrainy stanowi, że 

56 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 29; В.Л. Толстых, Воссоединение Крыма 
с Россией..., s. 5.

57 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 30.
58 Tamże, s. 29.
59 Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 5.
60 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 9.



236 Andrzej Pogłódek

zmiana granicy Ukrainy może być dokonana tylko w ogólnoukraińskim 
referendum (art. 73 Konstytucji Ukrainy). Autorzy rosyjscy podkreślają 
niezgodność tego wymogu z prawem międzynarodowym. G.M. Bieliami-
now wskazuje, że wymóg taki w praktyce przekreślałby możliwość wy-
konania prawa do samostanowienia i jako taki stanowi naruszenie prawa 
międzynarodowego. Podaje także przykład wrześniowego referendum 
w sprawie niepodległości Szkocji, w którym o statusie politycznym tego 
regionu decydowali wyłącznie jego mieszkańcy61. K.W. Tołkaczew podaje 
zaś przykłady referendów przeprowadzonych pod egidą ONZ w sprawie 
niepodległości Sudanu Południowego oraz Erytrei, które nie odbyły się na 
obszarze całego państwa, od którego się oddzielały62. 

W argumentacji uzasadniającej przyłączenie Krymu odwołanie do 
„kosowskiego precedensu” pojawiło się już w Deklaracji Niepodległości 
przyjętej 11 marca 2014 r. na wspólnym posiedzeniu Rady Najwyższej Au-
tonomicznej Republiki Krym i Rady Miejskiej Sewastopola63. Obecne jest 
ono także w wypowiedziach rosyjskich polityków i publicystów64. Nie dzi-
wi więc, że również w pracach naukowych przywiązuje się do niego dużą 
wagę.  Podkreśla się, że w sprawie Kosowa MTS 22 czerwca 2010 r. więk-
szością głosów (10 „za”, 4 „przeciw”) wydał opinię doradczą, głoszącą, że 
„deklaracja niepodległości Kosowa, przyjęta 17 lutego 2008 r. nie narusza 
prawa międzynarodowego”65. Autorzy rosyjscy stwierdzają, że taka ocena 

61 Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 5.
62 К.Б.Толкачев, «Крымский вопрос» и современное право..., s. 91.
63 „(...) na podstawie postanowień Statutu Organizacji Narodów Zjednoczonych i wie-

lu innych dokumentów międzynarodowych, uznających prawo narodów do samostano-
wienia, a także biorąc pod uwagę potwierdzenie przez trybunał międzynarodowy ONZ 
w odniesieniu do Kosowa z 22 lipca 2010 roku takiego faktu, że jednostronne ogłoszenie 
niepodległości przez część państwa nie narusza norm prawa międzynarodowego (...)” 
(tłum. własne); Постановление ВР АРК „О Декларации о независимости Автономной 
Республики Крым и города Севастополя”, http://www.rada.crimea.ua/act/11726 [do-
stęp: 10.02.2015 r.].

64 Przykładowo prezydent Federacji Rosyjskiej, W.W. Putin, w dniu 18 marca w wystą-
pieniu do Zgromadzenia Federalnego FR wskazał, że przeprowadzone na Krymie referen-
dum opiera się na Karcie NZ „i na znanym kosowskim precedensie, precedensie, który nasi 
zachodni partnerzy stworzyli sami, można rzec, swoimi własnymi rękami, w sytuacji, abso-
lutnie analogicznej do krymskiej, uznali oderwanie Kosowa od Serbii za legalne, udowad-
niali wszystkim, że żadnego zezwolenia centralnych władz kraju dla jednostronnego ogło-
szenia niepodległości nie potrzeba”; zob. Обращение Президента Российской Федерации 
от 17 марта 2014 года, http://www.kremlin.ru/news/20603 [dostęp: 10.02.2015 r.].

65 К.Б. Толкачев, «Крымский вопрос» и современное право..., s. 91; В.А. Томсинов, 
„Крымское право” или..., s. 14; dalej – na tej samej stronie – autor wskazuje, powołując 
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działań rozciąga się także na inne przypadki jednostronnego ogłoszenia 
niepodległości w przyszłości. Obejmuje więc także przypadek ogłoszenia 
w marcu 2014 r. Republiki Krym. Bowiem zarówno w przypadku Repub-
liki Kosowa (jednostronne ogłoszenie niepodległości), jak też Krymu (refe-
rendum w sprawie statusu półwyspu) podejmowane działania naruszały 
porządek konstytucyjny państw, których część de iure stanowiły te obsza-
ry66. Podobnie praktyka międzynarodowa zna wiele przypadków dokona-
nia secesji niezgodnie z prawem państwa, od którego odłączało się dane 
terytorium.  Przykładem może być Deklaracja o suwerenności państwowej 
Ukrainy z 16 lipca 1990 r. przyjęta przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR 
oraz Aktu niepodległości Ukrainy z 24 sierpnia 1991 r., które były niezgod-
ne z obowiązującą Konstytucją ZSRR. Jednakże w tym przypadku Związek 
Radziecki nie posiadał władz zdolnych przywrócić porządek konstytucyj-
ny, a ustawa zasadnicza obowiązywała już tylko formalnie67.

Argumentem przemawiającym za prawowitością przyłączenia Krymu 
do Federacji Rosyjskiej ma być także legitymizacja tej decyzji w ogólno-
krymskim referendum68. W referendum, które odbyło się na Krymie 16 
marca 2014 r., uczestnicy rozstrzygali kwestię przyszłego statusu Półwy-
spu Krymskiego. Należy zauważyć, że żaden z możliwych wariantów 
odpowiedzi nie przewidywał zachowania status quo69. Wyniki referen-
dum stały się podstawą do włączenia Autonomicznej Republiki Krym 
i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej70. Stąd jego legalność stanowiła 
przedmiot zainteresowania autorów rosyjskich71. Nie podważa się fak-

pkt 79 opinii doradczej, że MTS wyraźnie stwierdził, iż w prawie międzynarodowym nie 
istnieje zakaz przyjęcia deklaracji niepodległości.

66  В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 15-16, 29; К.Б.Толкачев «Крымский 
вопрос» и современное право...., s. 91.

67 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 8-9.
68 Tamże, s. 30.
69 Uczestnicy referendum odpowiadali na dwa pytania:

1. Czy jesteś za zjednoczeniem Krymu z Rosją na prawach podmiotu Federacji  
Rosyjskiej?

2. Czy jesteś za przywróceniem obowiązywania Konstytucji Republiki Krym  
z 1992 roku i za statusem Krymu jako części Ukrainy?

70 Zgodnie z oficjalnymi danymi w głosowaniu udział wzięło 83,01% Krymian po-
siadających prawo udziału w głosowaniu (bez uwzględniania Sewastopola). Za połącze-
niem z Rosją opowiedziało się 96,77%. W Sewastopolu w referendum udział wzięło 89,5% 
mieszkańców posiadających prawo do głosowania. Pozytywnie na pierwsze pytanie od-
powiedziało 95,6%.

71 Zob.  В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 4; Г.М. Вельяминов, Воссоединение 
Крыма с Россией..., s. 3; К.Б. Толкачев, «Крымский вопрос» и современное право..., s. 90-92.
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tu, że Konstytucja Ukrainy z 1996 r. przewiduje możliwość zmiany gra-
nic Ukrainy jedynie w trybie ogólnoukraińskiego referendum (art. 73)72. 
Jedynie G.M. Bieliaminow wskazuje na zawarte w Konstytucji Ukrainy 
prawo Autonomicznej Republiki Krym do „organizacji i przeprowadza-
nia referendów lokalnych”73. Nie można jednak zgodzić się z wywodem 
G.M. Bieliaminowa, że przepis ten nie przewiduje żadnych ograniczeń 
przedmiotowych. Ze swej istoty takie referendum mogło być przeprowa-
dzone jedynie w granicach uprawnień Autonomicznej Republiki Krym74. 
Stąd też nie można podzielić jego opinii o braku uzasadnienia dla niele-
galności referendum z 16 marca 2014 r. z punktu widzenia prawa ukraiń-
skiego. Nie mogąc się oprzeć na prawie wewnętrznym Ukrainy rosyjscy 
autorzy poszukują uzasadnienia legalności referendum w prawie mię-
dzynarodowym. G.M. Bieliaminow zauważa sprzeczność pomiędzy we-
wnętrznym prawem Ukrainy a uznanym przez prawo międzynarodowe 
prawem ludów do samostanowienia75. W takim tonie wypowiada się też 
W.A. Tomsinow: „jeśli [jednak – A.P.] oceniać zjednoczenie Krymu z Rosją 
z punktu widzenia prawa międzynarodowego, to kwestia ta nie będzie 
jednoznaczna. Przy uważnym rozpatrzeniu i analizie tej sytuacji ujawni 
się dostatecznie poważne podstawy uznania wyjścia Krymu i Sewastopo-
la ze składu Ukrainy i wejścia ich do Federacji Rosyjskiej jako w pełni 
prawowite”76. Podobnie K.B. Tołkaczew stwierdza, że niezgodność z pra-
wem ukraińskim nie oznacza, iż referendum było bezprawne w świetle 
prawa międzynarodowego77. Odrzucana jest teza, że obecność – zgodna 
z obowiązującymi pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą – na Krymie 
wojsk rosyjskich podważa wynik krymskiego głosowania. Wskazuje się tu 
na inne przypadki obecności obcych wojsk w trakcie referendów dotyczą-
cych statusu różnych obszarów: Niue (1974 r.), Mariany Północne (1975 r.) 
czy Portoryko (2012 r.)78. 

72 Art. 73 Konstytucji Ukrainy.
73 Art. 138.2 Konstytucji Ukrainy.
74 Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 3.
75 Tamże, s. 4.
76 В.А. Томсинов, „Крымское право” или..., s. 4. Dalej już bardziej stanowczo stwier-

dza, że „prawowitość referendum nie powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości: jego 
przeprowadzenie należy uznać za legalne w świetle zachodnioeuropejskiej tradycji praw-
nej także w tej sytuacji, jeśli nie było to przewidziane przez konstytucję państwa, w którym 
je przeprowadzono” (tamże, s. 28).

77 К.Б. Толкачев, «Крымский вопрос» и современное право..., s. 90.
78 В.Л. Толстых, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 4.
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Zakończenie

Ostateczne uregulowanie prawnomiędzynarodowego statusu Półwy-
spu Krymskiego stanowi obecnie jedno z wyzwań w stosunkach pomię-
dzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską. Wydaje się, że nie jest możliwy 
powrót do stanu sprzed przyłączenia Krymu i Sewastopola do Federa-
cji Rosyjskiej. Nie tylko bowiem jego mieszkańcy w większości nie chcą 
żyć w państwie ukraińskim, ale także ogromna większość Rosjan uznaje 
Krym za część swojego państwa. Także przedstawiciele rosyjskiej opozycji 
zazwyczaj widzą Krym jako część Federacji Rosyjskiej (np. A. Nawalny, 
M. Chodorkowski). Rozwiązanie kwestii statusu Krymu widzą w zbli-
żaniu do siebie regionów, zaniku „sztywnych” granic międzypaństwo-
wych na wzór Unii Europejskiej. Powoływany jest przykład Alzacji i Lo-
taryngii, które przez wieki stanowiły przedmiot sporu pomiędzy Francją 
a Niemcami. Ich zdaniem podobnie może być rozwiązana kwestia Kry-
mu. Wydaje się, że możliwa jest tylko droga budowania mostów między 
Krymem a Ukrainą poprzez współpracę między regionami, ułatwienia 
w podróżowaniu, wymianę młodzieżową i powolne burzenie uprzedzeń 
po obu stronach. Europa zna wiele przykładów takiego rozwiązania – tak 
bowiem współcześnie w Unii Europejskiej granice międzypaństwowe nie 
stanowią przeszkody w kontaktach między narodami, a dawne spory hi-
storyczne utraciły swoje znaczenie poprzez integrację.

Obecna sytuacja nie jest korzystna ani dla Krymian ani dla samej Ukra-
iny, wpływa bowiem na niemożność rozwiązania tamtejszego kryzysu 
politycznego. Daje także asumpt do twierdzeń o stosowaniu przez Za-
chód podwójnych standardów w kwestii oderwania się od państwa części 
terytorium. W przypadku Kosowa uznano jego odłączenie mimo braku 
referendum w tej sprawie zarówno w Serbii, jak i samym Kosowie, co wię-
cej – przy wykorzystaniu otwartej interwencji zbrojnej (bombardowanie 
Jugosławii)79. Natomiast nie ma zgody na uwzględnienie woli Krymian 
wyrażonej w referendum w sprawie statusu Krymu. wpływa to na nara-
stanie w Federacji Rosyjskiej niechęci do Europy, co negatywnie przekłada 

79 Г.М. Вельяминов, Воссоединение Крыма с Россией..., s. 6; podobny zarzut – o sto-
sowanie przez Zachód podwójnych standardów można znaleźć w pracy K.B. Tołkaczewa 
(К.Б. Толкачев, «Крымский вопрос» и современное право..., s. 90, 91), przy czym rozciąga 
się go także na kwestię narzucania tzw. wartości liberalnych narodom Europy wbrew opi-
nii większości społeczeństw.
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się na bezpieczeństwo globalne. Należy uznać, że nie ma innej drogi niż 
dialog z Federacją Rosyjską i szukanie takie rozwiązania, które będzie do 
przyjęcia dla każdej ze stron. Zanim jednak się to rozpocznie, konieczne 
jest poznanie stanowiska drugiej strony.

Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, prawo międzynarodowe, Krym, prawo 
narodów do samostanowienia, Ukraina, kryzys ukraiński, bezpieczeństwo 
międzynarodowe
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POLITICAL-LEGAL BASICS TO RETURN CRIMEA OF THE RUSSIAN 
FEDERATION (IN THE LIGHT OF THE RUSSIAN DOCTRINES)

S u m m a r y

The subject of this article is to present the current Russian literature argu-
ments justifying the return of the Crimea to the Russian Federation in March 
2014 year. Return Crimea to FR it is recognized as an extraordinary situation 



Prawno-polityczne podstawy przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej 241

which is a continuation of the process of dissolution of the USSR. In order to 
justify joining the Crimea historical argument put forward are related to the 
illegal transfer of Crimea Ukrainian SSR in 1954 and reduction of the Cri-
mean autonomy in independent Ukraine. As well as the right of peoples to 
self-determination, which in the case Crimeans was made by secession from 
Ukraine and join Russia.

Key words: Russian Federation, international law, Crimea, the right of na-
tions to self-determination, Ukraine, Ukrainian crisis, international security

ЮРИДИЧЕСКO – ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА  
К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В СВЕТЕ РОССИЙСКОЙ ДОКТРИНЫ) 

Р е з ю м е

Предметом данной статьи является представление текущих аргу-
ментoв русской литературы, обосновывающих возвращениe Крыма к 
Российской Федерации в мартe 2014 г. Присоединение Крыма к Россий-
ской Федерации признается кaк исключительнaя ситуация, которая яв-
ляется продолжением процесса распада СССР. Чтобы оправдать присо-
единиться Крымa преставляются историческиe аргументы, связанныe с 
незаконной передачей Крыма УССР в 1954 году и сокращениeм крым-
ской автономии в независимой Украине. Как и право народов на самоо-
пределение, которое, в случае жителей Крыма было сделано отсоедине-
ниeм от Украины и присоединениeм к России.    

Ключевые слова: Россия, международное право, Крым, право народов 
на самоопределение, Украинa, украинской кризис, международная без-
опасность
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1. Stan faktyczny

Maria Bochan jest obywatelką Ukrainy, mieszka w Tarnopolu. Od 1997 r.  
bezskutecznie próbowała uzyskać przed sądem tytuł prawny dotyczący 
nieruchomości, tj. części domu. Swe twierdzenia oparła na tym, że owa 
część domu została zbudowana na koszt jej oraz męża. Zgodnie z obowią-
zującym prawem, miał on prawo własności tej nieruchomości, które po 
śmierci męża skarżąca odziedziczyła. Ponadto wskazała, że nieruchomość 
nie została sprzedana panu M., a wniosek, na podstawie którego opierał 
on swe roszczenia został sfałszowany. Sprawa trafiła na wokandę sądu 
krajowego. Zarówno sąd I instancji, jak i sąd apelacyjny nie uznały za-
sadności roszczenia. W związku z powyższym niniejsza sprawa trafiła do 
rozpoznania przed Sądem Najwyższym Ukrainy, który skierował ją do 
ponownego rozpoznania przez sąd niższej instancji, gdzie roszczenie zo-
stało oddalone. Ostateczna decyzja Sądu Najwyższego dotycząca utrzy-
mania w mocy wyroku niższej instancji została podjęta 22 sierpnia 2002 r.

Wyżej omówione postępowanie stanowiło podstawę do wniesienia  
17 lipca 2001 r. pierwszej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka (Bochan przeciwko Ukrainie)1. Skarżąca podniosła zarzut nierze-
telnego prowadzenia przez organy krajowe postępowania sądowego 
w przedmiocie jej roszczenia, w tym brak należytego uzasadnienia podej-

* Mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; e-mail: kornelia.grabowska@o2.pl
1 Wyrok ETPC z dnia 3 sierpnia 2007 r., w sprawie Bochan przeciwko Ukrainie, skarga 

nr 7577/02.
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mowanych decyzji. W dniu 3 maja 2007 r. Trybunał wydał wyrok w spra-
wie i uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. 

Powołując się na wyżej przytoczony wyrok Trybunału skarżąca  
14 czerwca 2007 r. na mocy art. 353 oraz 355 ukraińskiego kodeksu postę-
powania cywilnego (prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych w świetle 
wyjątkowych okoliczności), wniosła do Sądu Najwyższego przewidziany 
w prawie ukraińskim środek odwoławczy dotyczący wznowienia postę-
powania w świetle wyjątkowych okoliczności. Zalicza się do nich między 
innymi orzeczenie organu międzynarodowego, do którego kompetencji 
należy ochrona przestrzegania praw człowieka w postępowaniu będącym 
przedmiotem jego oceny. Skarżąca wniosła o uchylenie orzeczeń zapad-
łych w jej sprawie i wydanie nowego wyroku uwzględniającego jej rosz-
czenie. Sąd Najwyższy Ukrainy 14 marca 2008 r. oddalił żądanie skarżącej 
uznając, że rozstrzygnięcia wydane przez sądy krajowe były prawidłowe 
i uzasadnione. Kolejny środek odwoławczy został uznany 5 czerwca 2008 r.  
za niedopuszczalny z uwagi na brak podstaw do ponownego rozpatrze-
nia sprawy. 

2. Stanowisko ETPC

Skarżąca powołując się na art. 6 ust. 1 EKPC (prawo do rzetelnego 
procesu) oraz na art. 1 Protokołu Nr 1 do EKPC2 (ochrona własności), 
postawiła zarzut, że w postępowaniu w jej sprawie, wszczętym na sku-
tek wniesienia „środka odwoławczego uzasadnionego wyjątkowymi 
okolicznościami”, Sąd Najwyższy nie uwzględnił ustaleń ETPC z wyroku 
z 3 maja 2007 r., a uzasadnienie SN odnoszące się do wyniku postępowa-
nia z jej pierwszej skargi do ETPC pozostawało w sprzeczności z ustale-
niami ETPC w powołanym wyżej wyroku.

W tym miejscu należy się zastanowić nad zagadnieniem dotyczącym 
rozgraniczenia uprawnień ETPC i Komitetu Ministrów, posiadanych 
przez ten ostatni na gruncie art. 46 Konwencji. 

Przepis ten przewiduje, że Wysokie Układające się Strony zobowiąza-
ne są do przestrzegania ostatecznego wyroku Trybunału, we wszystkich 
sprawach, w których są stronami. Komitet Ministrów sprawuje kontrolę 

2 Protokół Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści, sporządzony w  Paryżu, dnia 20 marca 1952 r. oraz w Strasburgu 16 września 1963 r.,  
Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175.
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nad wykonaniem wyroku zarówno w części finansowej (terminowej wy-
płaty „słusznego zadośćuczynienia”), jak i dotyczącej przyjęcia w kraju 
adekwatnych środków indywidualnych oraz generalnych. Należy pod-
kreślić, że istnieje możliwość wskazania przez Trybunał sposobu wyko-
nania wyroku, jednak nie ma to literalnego umocowania konwencyjnego. 
Tego typu wskazanie jest jednak uwzględnione przez Komitet Ministrów. 

Na gruncie omawianej sprawy na mocy art. 46 Konwencji, w związ-
ku z nieusunięciem naruszeń prawa, Trybunał był właściwy do zbada-
nia kwestii nierzetelnego przeprowadzenia postępowania, podniesionej 
w wyjątkowym środku odwoławczym wniesionym przez skarżącą. Bada-
jąc nową skargę Trybunał odniósł się do zarzutu dotyczącego przebiegu 
i braku rzetelności procesu zakończonego w marcu 2008 r. oraz kwestii 
odmowy wznowienia postępowania. Zagadnienie to było na tyle nowe 
i skomplikowane, że skargą zajęła się Wielka Izba, najważniejszy skład 
orzekający ETPC, złożony z 17 sędziów3.

Trybunał zwrócił uwagę, że ukraiński kodeks postępowania cywilne-
go gwarantuje stronom postępowania prawo do kwestionowania przed 
Sądem Najwyższym orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w świet-
le wyjątkowych okoliczności (art. 353). Na tej podstawie, w przypadku 
gdy międzynarodowy organ władzy sądowniczej, którego właściwość 
została uznana przez Ukrainę stwierdzi, że decyzja sądu krajowego na-
ruszyła zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, których 
Ukraina jest stroną, umożliwia to wniesienie wyżej wspomnianego środ-
ka odwoławczego. 

Mając powyższe na uwadze, Trybunał ustalił w ust. 51 wyroku, czym 
jest „rozpatrzenie sprawy w świetle wyjątkowych okoliczności” i wyjaś-
nił, że jest to rodzaj specjalnej procedury kasacyjnej, w trakcie której Sąd 
Najwyższy ma takie same uprawnienia, jak w prowadzonym uprzednio 
postępowaniu kasacyjnym. W związku z tym można stwierdzić, że Sąd 
Najwyższy ma w trakcie rozpatrywania sprawy na mocy przepisów do-
tyczących odwołania na skutek zaistnienia wyjątkowych okoliczności 
podobne uprawnienia do tych, jakie posiadał w postępowaniu kasacyj-
nym. Zatem postępowanie na mocy „wyjątkowych okoliczności” może 
spowodować wydanie jednej z możliwych decyzji określonych w art. 358 
ukraińskiego kodeksu postępowania cywilnego, tj. decyzji o utrzymaniu 
w mocy spornej decyzji lub o uchyleniu w całości bądź w części zaskarżo-

3 Wyrok ETPC z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie Bochan przeciwko Ukrainie (2), skarga 
nr 22251/08 [dalej: wyrok ETPC z dnia 5 lutego 2015 r.], ust. 33-39.
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nej decyzji albo o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez 
sąd niższej instancji4. 

Należy podkreślić, że ETPC przypomniał, że to do państw członkow-
skich należy decyzja dotycząca wyboru najlepszego dostępnego sposobu 
wykonywania orzeczeń Trybunału oraz że państwa–strony Konwencji nie 
wypracowały jednolitego systemu wznowienia zakończonego postępo-
wania sądowego w sytuacji, gdy doszło do stwierdzenia  naruszenia Kon-
wencji. Ponadto nie zostały ujednolicone warunki zapewniające możliwość 
wykonywania istniejących mechanizmów wznowienia postępowania. 
Jednakże dostępność w danym państwie procedur pozwalających na po-
nowne rozpoznanie sprawy w przypadku stwierdzenia naruszenia art. 6  
Konwencji dowodzi związania państwa członkowskiego zawartymi 
w niej regulacjami oraz orzecznictwem ETPC. Wznowienie postępowania 
stanowi ponadto najlepszy sposób zmierzający do przywrócenia pierwot-
nej sytuacji skarżącego (restitutio in integrum). 

Przekładając powyższe zasady na grunt niniejszej sprawy, należy 
wskazać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż w świetle 
ustawodawstwa Ukrainy oraz charakteru i zakresu postępowania 
kasacyjnego przed Sądem Najwyższym w związku z wyjątkowym od-
wołaniem skarżącej, postępowanie było decydujące dla określenia praw 
i obowiązków o cywilnym charakterze. Wynika z tego, że odpowiednie 
gwarancje zawarte w art. 6 ust. 1 Konwencji mają zastosowanie w postę-
powaniu wznowieniowym. Zarzut sądów krajowych, wskazujący na to, 
że przepis art. 6 Konwencji nie znajduje zastosowania w sprawie, należy 
więc uznać za bezzasadny.

Trybunał podkreślił także, że nie jest jego rolą działanie jako kolejna 
instancja sądowa i kwestionowanie na podstawie art. 6 ust. 1 EKPC wyro-
ków sądów krajowych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy krajowe rozstrzyg-
nięcia są arbitralne lub oczywiście bezzasadne, podobnie jak w wyroku 
wydanym przez Sąd Najwyższy Ukrainy w sprawie M. Bochan w marcu 
2008 r. Sąd Najwyższy odczytał konkluzje izby w ten sposób, że wyrok 
Izby z maja 2007 r. dotyczył naruszenia art. 6 Konwencji wskutek prze-
wlekłości postępowania, natomiast w rzeczywistości chodziło o narusze-
nie art. 6 ust. 1 Konwencji ze względu na okoliczności, w których sprawa 
została przekazana przez Sąd Najwyższy do sądów niższej instancji oraz 
z powodu braku wystarczającego uzasadnienia wyroków krajowych5.

4 Wyrok ETPC z dnia 5 lutego 2015 r., ust. 51.
5 Wyrok ETPC z dnia 5 lutego 2015 r., ust. 64.
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Ostatecznie Trybunał uznał, że postępowanie zakończone decyzją 
Sądu Najwyższego z 14 marca 2008 r. było przeprowadzone nierzetel-
nie. Sąd odmówił wznowienia postępowania w sposób rażąco arbitralny 
(grossly arbitrary), a więc można stwierdzić, że działanie Sądu Najwyższe-
go Ukrainy pociągało za sobą  naruszenie sprawiedliwości (denial of justi-
ce). Natomiast uzasadnienie odmowy wznowienia postępowania trudno 
było uznać za efekt ponownej analizy przepisów prawa, gdyż stanowiło 
błędne odczytanie wyroku ETPC z 2007 r., który umożliwił skarżącej po-
nowne rozpatrzenie jej sprawy w ramach procedury przewidzianej w pra-
wie krajowym. W związku z tym ETPC orzekł, że doszło do naruszenia 
art. 6 ust. 1 Konwencji.

3. Art. 6 Konwencji jako wzorzec kontroli rzetelności  
 postępowania wznowieniowego

Okoliczności niniejszej sprawy stały się podstawą do przeprowadze-
nia dyskusji, dotyczącej możliwości zastosowania art. 6 Konwencji jako 
wzorca kontroli rzetelności postępowań mających charakter nadzwyczaj-
nych środków zaskarżania.

Zgodnie z wykładnią przyjętą przez ETPC, stosowanie art. 6 Konwen-
cji w kontekście postępowania cywilnego jest uzależnione od łącznego 
wystąpienia trzech następujących przesłanek. Po pierwsze, musi istnieć 
spór co do prawa lub obowiązku, niezależnie od tego, czy prawo to jest 
chronione na gruncie Konwencji6. Dane prawo lub obowiązek musi istnieć 
w prawie krajowym7, a prawo lub obowiązek musi być natury cywilnej8. 
Po drugie, spór musi być rzeczywisty i poważny, a po trzecie, może odno-
sić się nie tylko do faktycznego istnienia prawa, ale także do jego zakresu 
i sposobu wykonywania.

Istotną kwestią jest stosowanie art. 6 Konwencji w stosunku do postę-
powania określanego jako nadzwyczajne lub wyjątkowe w prawie kra-
jowym. Chodzi tu o zapewnienie gwarancji nadzwyczajnej weryfikacji 
wydanego orzeczenia ze względu na charakter, zakres i specyfikę danej 

6 Zob. wyrok ETPC z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie Benthem przeciwko Holandii, 
skarga nr 8848/80, ust.  32-36.

7 Zob. wyrok ETPC z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie Micallef przeciwko Malcie, 
skarga nr 17056/06, ust.  74.

8 Zob. wyrok ETPC z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie Boulois przeciwko Luksemburgo-
wi, skarga nr 37575/04, ust. 90.
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sprawy. W tym wypadku ubieganie się o wznowienie zakończonego po-
stępowania sądowego stanowi gwarancję zapewnienia rzetelnego pro-
cesu.

Na kanwie rozważań dotyczących wznowienia postępowania należy 
zwrócić uwagę na kwestię zabezpieczenia praw osób trzecich, w przy-
padku, gdy wcześniej wydany wyrok może dotyczyć ich bezpośrednio. 
Każda strona postępowania cywilnego jest uprawniona do otrzymania 
w rozsądnym czasie ostatecznej decyzji w sprawie. Nasuwa się tu moż-
liwość niezabezpieczenia praw innych osób, niebędących skarżącymi, 
w przypadku gdy wyrok wydany w postępowaniu wznowieniowym 
może wywierać wpływ bezpośrednio na ich sytuację. Wobec różnorodno-
ści regulacji w krajowych systemach prawnych, orzecznictwo nie wska-
zuje precyzyjnych kryteriów, według których można rozpoznać decyzję 
w świetle zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności wchodzących w za-
kres art. 6 Konwencji. Mając to na uwadze konieczne wydaje się zdefinio-
wanie konkretnych kryteriów zastosowania wskazanego przepisu w od-
niesieniu do nadzwyczajnych środków odwoławczych w postępowaniu 
sądowym, tak, aby ostateczność decyzji powodowała uzasadnione ocze-
kiwanie, co do jej stabilności9.

Można stwierdzić, że potrzeba zapewnienia zasadniczo niewzruszal-
ności prawomocnych orzeczeń sądowych stanowi silny argument prze-
ciwko ewentualnemu wznowieniu postępowania cywilnego już po wy-
daniu ostatecznego wyroku. Ponowne rozpatrzenie takiej sprawy może 
prowadzić do naruszenia praw innych stron chronionych przez Konwen-
cję. Z drugiej strony, nie można wykluczyć sytuacji, w której ostateczna 
decyzja krajowego sądu cywilnego będzie budziła na tyle poważne wąt-
pliwości, które można będzie usunąć przez uchylenie lub zmianę wyda-
nego orzeczenia. Problem ten w szczególności dotyczy państw, których 
systemy prawne nie przewidują możliwości wznowienia postępowania, 
a w związku z tym nie powstaje problem następstw dla osób trzecich, 
związanych z orzeczeniem wydanym po wznowieniu. W związku z tym 
stwierdzenie przez Trybunał naruszenia Konwencji dotyczącego orzecze-
nia wydanego przez sąd cywilny, może wywierać praktyczne i prawne 
konsekwencje dla innych stron postępowania i realnie wpływać na utrud-
nienia w realizacji ich praw. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania można dostrzec, że kwestia 
tego, jak państwa powinny wykonywać wyroki ETPC jest skomplikowa-
na ze względu na różnorodność systemów prawnych obowiązujących 

9 Zob. zdanie odrębne sędziego K. Wojtyczka do wyroku ETPC z dnia 5 lutego 2015 r.
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na terytoriach Wysokich Układających się Stron. Orzeczenie w sprawie 
Bochan przeciwko Ukrainie (2) nie wskazało konkretnych kryteriów, ja-
kie musiałyby zostać spełnione, aby móc zastosować art. 6 Konwencji 
jako wzorzec kontroli rzetelności w postępowaniach mających charak-
ter nadzwyczajnych środków zaskarżania. Należy odnotować, że Try-
bunał stwierdził, że najlepszym jego zdaniem sposobem wykonywania 
orzeczeń na gruncie spraw cywilnych jest wznowienie postępowań kra-
jowych, pomimo tego, że nie jest to powszechnie przyjęte rozwiązanie 
w wielu państwach Europy, między innymi w Polsce. Jeśli chodzi o re-
gulacje obowiązujące w Polsce, to słuszne wydawałoby się ujednolicenie 
systemu prawnego w zakresie dopuszczalności wznowienia postępowa-
nia i zagwarantowanie takiej możliwości również w postępowaniu cy-
wilnym.

Słowa kluczowe: rzetelny proces sądowy, skarga indywidualna, Europejski 
Trybunał Praw Człowieka, Bochan przeciwko Ukrainie (nr 2)

GLOSS TO THE JUDGMENT OF THE GRAND CHAMBER  
OF THE ECHR ON BOCHAN AGAINST UKRAINE (NO. 2)  

OF 5 FEBRUARY 2015., APPLICATION NO. 22251/08

S u m m a r y

Voting judgment concerns the possibility of renewed interest by the Eu-
ropean Court of Human Rights (ECHR) the domestic proceedings (national 
decisions) after the judgment of the ECtHR confirming a violation of pro-
visions of the European Convention on Human Rights and Fundamental 
Freedoms. The Court held in this case on the ground that, despite the fact 
that Ukrainian civil procedure provides for the possibility of reopening the 
proceedings, where there are exceptional circumstances, such as, among 
others, decision of an international body whose role is to protect human 
rights, stating a breach of those rights, the refusal to reopen the proceedings 
in this case constitutes an arbitrary violation of Art. 6 of the Convention. 
In voting on the issue has also been raised the question of the applicability 
of Art. 6 of the Convention as a standard control procedures, which are of 
extraordinary legal remedies. On the basis of the present case occurred also 
the question of the demarcation of the powers of the ECHR and the Com-
mittee of Ministers of the Council of Europe, held on the grounds of Art. 46 
of the Convention.

Key words: fair trial, an individual complaint, the European Court of Human 
Rights, Bochan against Ukraine (No. 2)
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КОММЕНТАРИЙ К РЕШЕНИЮ БОЛЬШОЙ ПАЛАТЫ ПО ДЕЛУ БОЧАН 
ПРОТИВ УКРАИНЕ (№ 2) ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2015 Г., ЖАЛОБА № 22251/08

Р е з ю м е

Решение касается возможности повторного рассмотрения Европей-
ским Cудом по Правам Человека (ЕСПЧ) судебного производствa в на-
циональных судах (решений) после решения ЕСПЧ, подтверждающeго 
нарушение положений Европейской Конвенции о Защите Прав Челове-
ка и Основных Свобод. Суд признал, в данном случае, что, несмотря на 
то, что украинское гражданское судопроизводство предусматривает воз-
можность открытия производства по делу, когда есть исключительные 
обстоятельства, такие, как решение международного органа, чья роль 
заключается в защите прав человека, в котором он признал нарушение 
этих прав, отказ в открытию производства по делу заново в данном слу-
чае является нарушением ст. 6 Конвенции. В данным деле был также 
поднят вопрос о применимости ст. 6 Конвенции в качестве стандартных 
процедур контроля, которые имеют характер  чрезвычайных средств 
правовой защиты. В данным деле явился также вопрос разграничения 
полномочий ЕСПЧ и Комитета Министров Совета Европы на основании 
ст. 46 Конвенции.

Ключевые слова: справедливое судебное разбирательство, индивиду-
альная жалоба, Европейский Суд по Правам Человека, Бочан против 
Украине (№ 2)
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РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

від 6 травня 2015 року
Введено в дію  

Указом Президента України  
від 26 травня 2015 року № 287/2015

Про Стратегію національної безпеки України
{Рішення введено в дію Указом Президента № 287/2015 від 26.05.2015}

Розглянувши проект Стратегії національної безпеки України 
та попередні результати проведення комплексного огляду сектору 
безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони 
України вирішила :
1. Схвалити проект Стратегії національної безпеки України та за-

пропонувати її Президентові України для затвердження.
2. Роботу Міністерства оборони України з організації проведення 

комплексного огляду сектору безпеки і оборони України визнати 
недостатньо ефективною.

3. Кабінету Міністрів України:
1) завершити до 30 травня 2015 року виконання заходів комплекс-

ного огляду сектору безпеки і оборони України;
2) розробити та внести у місячний строк в установленому поряд-

ку на розгляд Ради національної безпеки і оборони України 
комплексні пропозиції щодо реформування органів сектору 
безпеки і оборони України;

3) забезпечувати залучення громадськості до підготовки проек-
тів стратегічних документів з питань реформування Збройних 
Сил України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів держави;

4) забезпечити підготовку до 25 червня 2015 року з метою забез-
печення послідовного переозброєння Збройних Сил України 
та інших військових формувань на нові зразки озброєння та 
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військової техніки проекту концепції Державної цільової обо-
ронної програми розвитку озброєння та військової техніки на 
період 2016-2020 років;

5) затвердити у тримісячний строк нову редакцію Морської док-
трини України;

6) ужити в установленому порядку заходів щодо вдосконалення 
законодавства у сфері безпеки і оборони України з урахуван-
ням нової Стратегії національної безпеки України;

7) підготувати разом із Національним інститутом стратегічних 
досліджень і подати в установленому порядку пропозиції 
щодо системи індикаторів (показників) стану національної 
безпеки.

4. Міністерству оборони України доопрацювати у місячний строк з 
урахуванням зауважень Спільної робочої групи Україна - НАТО з 
питань воєнної реформи високого рівня проекти концептуальних 
документів у сфері національної безпеки і оборони.

Секретар Ради національної  
безпеки і оборони України                    О. ТУРЧИНОВ
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RADA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY NARODOWEJ 
UKRAINY

decyzja

z dnia 6 maja 2015 r.

(wprowadzona na podstawie dekretu Prezydenta Ukrainy  
z dnia 26 maja 2015 r.)

o strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy1 

Rozpatrując projekt strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, 
a także wcześniejsze wyniki przeprowadzenia kompleksowej kontroli 
sektora bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, Rada Bezpieczeństwa i Obrony 
Narodowej Ukrainy postanowiła: 
1. Uchwalić projekt strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy oraz 

przedłożyć go Prezydentowi Ukrainy w celu jego zatwierdzenia. 
2. Prace Ministerstwa Obrony Ukrainy związane z organizacją przepro-

wadzenia kompleksowej kontroli sektora bezpieczeństwa i obrony 
uznać za niewystarczająco skuteczne.  

3. Gabinetowi Ministrów Ukrainy:
1) zakończyć do dnia 30 maja 2015 r. czynności związane z przepro-

wadzaniem kompleksowej kontroli sektora bezpieczeństwa i obro-
ny Ukrainy;

2) opracować oraz w terminie miesiąca przedłożyć w ustalonym po-
rządku dla rozpatrzenia przez Radę Bezpieczeństwa i Obrony Na-
rodowej Ukrainy założeń w sprawie reform organów sektora bez-
pieczeństwa i obrony Ukrainy;  

3) zapewnić społeczeństwu udział w przygotowaniach projektów 
strategicznych dokumentów w sprawie przeprowadzenia reform 
Sił Zbrojnych Ukrainy, innych formacji wojskowych, utworzonych 
zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, oraz państwowych orga-
nów ścigania;

4) zapewnić przygotowanie do dnia 25 czerwca 2015 r. spójnej mo-
dernizacji Sił Zbrojnych Ukrainy oraz innych formacji wojskowych 
zgodnie z nowymi standardami uzbrojenia i technologii wojsko-

1 Tekst decyzji opublikowany w: Офіційний вісник України від 2015 р., № 43, 
стор. 15, ст. 1353. Tekst właściwej strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy stanowi 
załącznik do decyzji. 
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wej, przewidzianymi w programie rozwoju oraz technologii woj-
skowej na lata 2016-2020 projektu Obrony narodowej;

5) w terminie trzech miesięcy zatwierdzić nowe brzmienie Morskiej 
Doktryny Ukrainy; 

6) podjąć w ustalonym porządku odpowiednie środki w celu zno-
welizowania ustawodawstwa w sferze bezpieczeństwa i obrony 
Ukrainy z uwzględnieniem nowej Strategii bezpieczeństwa naro-
dowego Ukrainy;  

7) przygotować wraz z Narodowym Instytutem Badań Strategicz-
nych oraz przedłożyć w ustalonym porządku założenia w sprawie 
systemu wskaźników stanu bezpieczeństwa narodowego.

4. Ministerstwu Obrony Ukrainy dopracować w terminie miesiąca, 
z uwzględnieniem uwag wspólnej grupy roboczej Ukraina – NATO 
w sprawie wojskowej reformy wysokiego szczebla, projekt konstruk-
tywnych dokumentów w sferze bezpieczeństwa i obrony narodowej. 

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa 
i Obrony Narodowej Ukrainy         Oleksandr Turczynow

tłum. Iryna Kozak*2

∗ Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
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Małgorzata Ganczar, Elżbieta Sługocka-Krupa (red.) 
Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 398

 

W 2014 r. nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się monografia  
pt. Ochrona praw konsumentów i jej współczesne wyzwania. Publikacja jest 
owocem międzynarodowej konferencji naukowej o tym samym tytule, 
zorganizowanej przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego 
KUL oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, z okazji 15-lecia 
instytucji Rzecznika Konsumentów. Publikacja jest poświęcona ważnym 
i niezwykle aktualnym zagadnieniom ochrony praw konsumentów w ob-
liczu ostatnich zmian wprowadzonych w ustawodawstwie polskim. Ni-
niejsze opracowanie stanowi wielowymiarową analizę praw konsumenta 
na płaszczyźnie poszczególnych obszarów obrotu gospodarczego, prawa 
publicznego i prywatnego. W tym zakresie książka obok wartości nauko-
wej posiada również wysoki walor akademicki oraz praktyczny. Dawno 
na rynku wydawniczym nie ukazała się tak obszerna publikacja zawiera-
jąca aktualny dorobek z zakresu prawa konsumenckiego.

Plan książki jest czytelny. Redaktorzy dokonali podziału publikacji 
na pięć rozdziałów – obszarów tematycznych, z których każdy tworzy 
na swój sposób zamknięty fragment całości, a jednocześnie stanowi uzu-
pełnienie tematyki poprzednich. Rozdziały obejmują następujące obsza-
ry tematyczne: Rola instytucji Rzecznika Konsumentów w pomocy prawnej; 
Przegląd instrumentów prawnych ochrony konsumenta; Ochrona konsumentów 
usług sektora energetycznego; Ochrona konsumentów usług sektora finansowego; 
Ochrona konsumentów usług sektora telekomunikacyjnego. 

Na wstępie została postawiona teza, że tworzenie właściwych ram 
prawnych ochrony konsumentów stanowi obecnie jedno z najistotniej-
szych zadań w procesie dostosowywania prawa krajowego do regulacji 
unijnych. Nadal jesteśmy w trakcie prac nad transpozycją do wewnętrz-
nego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsu-
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mentów. Redaktorzy stwierdzają, że zabieg ten pozwoli na ujednolicenie  
i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawie-
ranych w okolicznościach typowych, tj. w lokalu przedsiębiorstwa, w za-
kresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych 
z zawieraniem przedmiotowych umów oraz prawa odstąpienia od nich. 
Słusznie podnoszą jednak, że konsumenci korzystają również z usług 
wysoko wyspecjalizowanych i w tym zakresie problem unifikacji polskie-
go prawa konsumenckiego z prawem unijnym pozostaje także aktualny 
i wymaga szczególnej uwagi ustawodawcy oraz instytucji działających na 
rzecz ochrony konsumentów. Konsumenci są słabszą stroną stosunków 
prawnych zawieranych w obrocie i nie zawsze znają przysługujące im 
prawa lub nie wiedzą jak z nich korzystać.   

W publikacji zostały przedstawione różnorodne problemy w ujęciu 
publiczno-prawnym  i prywatno-prawnym co powoduje, że można zna-
leźć w niej przekrojową wiedzę na temat podstawowych i wyspecjalizo-
wanych obszarów prawnych związanych z ochroną konsumenta. Opra-
cowanie monograficzne w sposób kompleksowy prezentuje regulacje 
chroniące prawa konsumenta z punktu widzenia praktyków i teoretyków 
prawa. W publikacji przedstawione zostały najistotniejsze kwestie, zwią-
zane z zagadnieniami ochrony konsumenta, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wpływu konsumenckich dyrektyw unijnych (m.in. dyrektywy 
2011/83/UE o prawach konsumentów) na kształt polskich przepisów 
prawnych chroniących konsumentów zawartych m.in. w Kodeksie cywil-
nym, prawie bankowym, prawie energetycznym i prawie telekomunika-
cyjnym. W tym zakresie publikacja wzmiankuje również o założeniach 
i mechanizmach jurydycznych polskiej ustawy o prawach konsumenta 
z dnia 30 maja 2014 r. 

W książce znalazło się dwadzieścia sześć artykułów oraz pięć sprawo-
zdań z konferencji. Szczególną uwagę recenzenta zwróciły artykuły podej-
mujące materię ochrony konsumenta usług wyspecjalizowanych: sektora 
energetycznego i telekomunikacyjnego, które zostały zebrane w rozdzia-
łach trzecim i piątym. Zdaniem recenzenta problem ten jest podejmowany 
w doktrynie zbyt rzadko, dlatego artykuły z tego zakresu ocenia wysoko, 
m.in. z uwagi na ich unikatowy charakter. 

W artykule pt. Ochrona konsumenta w sektorze energetycznym – wybra-
ne zagadnienia T. Długosz stwierdza, że ochrona konsumenta jest obec-
na w przepisach prawa energetycznego, ale w samej ustawie z dnia  
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne pojęcie konsumenta pojawia się 
w bardzo ograniczonym stopniu, na dowód czego obszernie przedstawia 
inne regulacje prawne, w tym dyrektywy unijne dotyczące energetyki, 
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w których pojęcie konsumenta jest obecne w znacznym rozmiarze. Au-
tor rzetelnie przedstawił założenia i aktualny stan ochrony konsumenta 
w prawie energetycznym.

Z kolei K. Sobieraj przedstawiła rozwiązania prawne w zakresie syste-
mu ochrony konsumenta jako odbiorcy wrażliwego na rynku usług ener-
getycznych. Zwróciła uwagę na problem zagrożenia jednostki ubóstwem 
energetycznym i analizowała konstytucyjne gwarancje prawa dostępu do 
energii w kontekście art. 5 Konstytucji RP. Słusznie stwierdza, że państwo 
musi w pełni chronić prawa obywateli do dostaw energii wystarczającej 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb po rozsądnych, łatwo i jasno 
porównywalnych i przejrzystych cenach. Zdaniem autorki polskie pra-
wo energetyczne nie zapewnia dostatecznej ochrony jednostki zagrożo-
nej ubóstwem energetycznym, dlatego kwestionuje ona polski system 
wsparcia odbiorców wrażliwych bazujący na jednorazowych dopłatach 
do wysokich rachunków za energię i wskazuje na brak rozwiązań długo-
falowych.

Niezwykle ciekawy w opinii recenzenta jest również problem badaw-
czy, który zaproponował M. Domagała w artykule pt. Odbiorca wrażliwy 
na rynku energii.  Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy biorąc pod 
uwagę zmiany zachodzące na rynku, dotyczące liberalizacji sektorów 
działających do tej pory w ramach monopolów naturalnych (energetyki 
i telekomunikacji), jest możliwe utrzymanie jednolitych zasad ochrony 
konsumentów bez względu na to, jaki rodzaj dobra nabywają.

Zagadnienia dotyczące procesu poszczególnych wariantów imple-
mentacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw III pakietu energe-
tycznego, które powstały na przestrzeni lat 2012/2013 w aspekcie efek-
tywnego wzmocnienia ochrony konsumenta w sektorze energetycznym, 
uwypuklił w artykule Ł. Mroczyński-Szmaj. Autor koncentruje się na 
trybie rozstrzygania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym. 
Formułuje odważne postulaty wprowadzenia nowych instytucji ochrony 
konsumenta usług energetycznych, a mianowicie: utworzenie centralne-
go stałego Sądu Polubownego ds. energetyki działającego przy Prezesie 
Urzędu Regulacji Energetyki, uruchomienie profesjonalnej platformy 
ODR w sprawach energetycznych, stworzenie w Delegaturach Urzędu 
Regulacji Energetyki punktów kontaktowych, odpowiedzialnych za ko-
munikację z centralą w Warszawie. Postuluje reaktywowanie instytucji 
Rzecznika Odbiorców, pełniącego funkcję quasi-mediatora w sporach, po-
przez prowadzenie dialogu między stronami sporu.

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony konsumentów usług teleko-
munikacyjnych zaprezentował P. Fajgielski, który przedstawił specyfikę 
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usług telekomunikacyjnych w odniesieniu do ochrony interesów konsu-
mentów, unormowania prokonsumenckie w prawie telekomunikacyjnym, 
tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania umów oraz szczególne upraw-
nienia abonentów. Autor podsumował swoje rozważania stwierdzeniem, 
że w ostatnich latach znacząco zwiększył się zakres regulacji mającej na 
celu ochronę konsumentów w prawie telekomunikacyjnym, lecz nadal nie 
jest to jeszcze poziom satysfakcjonujący. Stan ten powoduje wiele przy-
czyn: problem przestrzegania przepisów prawa telekomunikacyjnego, 
problem braku wiedzy i świadomości osób korzystających z usług tele-
komunikacyjnych, wątpliwa skuteczność wymogów określonych w prze-
pisach. Autor wskazał na potrzebę podejmowania dalszych wysiłków 
zmierzających do doskonalenia przepisów oraz kształtowania praktyki 
prawa telekomunikacyjnego w kierunku zapewniania jak najskuteczniej-
szej ochrony konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych.

Artykuł pt. Obowiązki przedsiębiorców w umowach elektronicznych z kon-
sumentami stanowi rzetelne studium obowiązków, wynikających z re-
gulacji prawnych, spoczywających na przedsiębiorcach zawierających 
umowy z konsumentami w drodze elektronicznej. Autor, W. Wytrążek, 
w pełni zrealizował postawiony na wstępie artykułu cel, którym było 
syntetyczne zobrazowanie najważniejszych obowiązków przedsiębiorców 
w umowach elektronicznych, w szczególności w kontekście obowiązków 
informacyjnych.

M. Ganczar zwróciła w swoim artykule uwagę na rozwój cywilizacyj-
ny i związane z nim tempo zmian w procesie zawierania umów, w tym 
również w obrocie konsumenckim. Autorka konstatuje, że narzędzia elek-
troniczne są obecnie powszechnie wykorzystywane do przekazywania 
informacji biznesowych, w tym ofert oraz zawierania umów na gruncie 
obrotu profesjonalnego i konsumenckiego. Rozwój nowych form komuni-
kacji stosowanych przez przedsiębiorców w kontaktach z konsumentami 
spowodował konieczność wprowadzenia nowych standardów ochrony 
konsumenta. Potrzeba zmian podyktowana jest specyfiką kanałów komu-
nikacji stosowanych przy zawieraniu transakcji. Autorka prezentuje inte-
resujący pogląd – twierdzi, że główne zagrożenia dla konsumenta wyni-
kają przede wszystkim z faktu, że inicjatorem zawarcia umów w takim 
trybie jest zazwyczaj przedsiębiorca, a składane przez niego propozycje 
mogą stanowić zaskoczenie dla konsumenta. Zdaniem autorki nowa dy-
rektywa konsumencka nie wprowadziła w tym zakresie rewolucyjnych 
zmian, ale rozstrzygnęła wiele wątpliwości istniejących przed jej uchwa-
leniem. W artykule wnikliwie zostały omówione zmiany wprowadzone 
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dyrektywą w trybie zawierania umów na odległość, w tym zmieniony 
kształt prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Reasumując poczynione wyżej rozważania należy stwierdzić, że na 
uznanie zasługuje zamysł redaktorów poczyniony na początku każde-
go rozdziału. Jako że jest to publikacja pokonferencyjna, każdy rozdział 
rozpoczyna syntetyczne sprawozdanie z sesji/panelu poświęconego za-
gadnieniom eksplorowanym w danej części konferencji, a następnie za-
mieszczonym w danym rozdziale opracowania. Zdaniem recenzenta za-
stosowany zabieg doskonale uzupełnia treść poszczególnych artykułów 
składających się na każdy rozdział, a głosy i stanowiska zaprezentowa-
ne w dyskusjach nadają szerszy wydźwięk naukowy artykułom i tworzą 
pole do refleksji naukowej.

Pod względem redakcyjnym pozycja prezentuje wysoki poziom sta-
ranności, redaktorzy dokonali unifikacji skrótów i bibliografii w obrębie 
całej pozycji. Na początku książki znajduje się ujednolicony dla całego 
opracowania wykaz skrótów, a na końcu  umieszczony został jednolity 
wykaz bibliograficzny cytowanej literatury. Przypisy znajdujące się w mo-
nografii zachowują wymogi redakcyjne. Zdaniem recenzenta zabrakło 
warstwy anglojęzycznej tytułów poszczególnych artykułów oraz stresz-
czeń w języku polskim i języku angielskim wieńczących każdy artykuł. 
Recenzowana monografia jest opracowaniem wieloautorskim, stąd warto 
byłoby rozważyć sporządzenie zbiorczych not o autorach na początku lub 
na końcu monografii. Należy jednak zauważyć, że redaktorzy zastosowali 
metodę zamieszczenia  informacji o autorach i ich afiliacji w pierwszym 
przypisie przy nazwisku na początku tekstu. 

Prac organizacyjnych i redakcyjnych nad niniejszą monografią pod-
jęły się dwie osoby: dr Małgorzata Ganczar (KUL), posiadająca bogate 
doświadczenie w pracy akademickiej, autorka kilkudziesięciu publika-
cji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego oraz  
Elżbieta Sługocka-Krupa, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie 
i Powiatu Krośnieńskiego, a zarazem Wiceprezes Stowarzyszenia Rzecz-
ników Konsumentów. W opinii recenzenta koncepcja dokonania redakcji 
publikacji przez wieloletniego pracownika akademickiego i doświadczo-
nego praktyka, mającego na co dzień styczność z problemami konsumen-
tów, zasługuje na jak najwyższe uznanie. Owo połączenie nauki z prak-
tyką jest bowiem nie tylko wyrazem obecnych trendów w szkolnictwie 
wyższym, ale przede wszystkim przydało recenzowanej publikacji po-
dwójnego znaczenia: naukowego i praktycznego. 

Na zakończenie należy podsumować, że cel założony przez redak-
torów – osadzenie publikacji w realiach praktyki obrotu gospodarczego 
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– został w pełni osiągnięty. W publikacji znalazły się bowiem artykuły 
autorów reprezentujących różne środowiska zawodowe i naukowe: przed-
stawicieli palestry, przedstawicieli centralnych urzędów państwowych, 
rzeczników konsumentów, wybitnych przedstawicieli nauki z różnych 
ośrodków akademickich,  młodych adeptów nauki prawa oraz przedsię-
biorców zawierających umowy z konsumentami. 

rec. Agnieszka Żywicka*1

*  Dr; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
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Rola służb specjalnych w państwie prawa
Konferencja Naukowa
Lublin, 25 lutego 2015 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona działalności służb 
specjalnych, odbyła się 25 lutego 2015 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pa-
wła II. Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Studentów Prawa KUL 
we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Politologii KUL ,,Poli-
tea”. Patronat honorowy nad konferencją objął Dziekan WPPKiA, ks. dr 
hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. 

Konferencję otworzyli: Joanna Tymura – wiceprezes ,,Politea” oraz 
Piotr Krzyżanowski – wiceprezes KNSP KUL, którzy powitali prelegentów 
i przybyłych gości. Następnie wskazali główne cele konferencji: znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, czy służby specjalne są potrzebne w demokratycz-
nym państwie prawa, określenie znaczenia służb specjalnych w strukturze 
organów bezpieczeństwa publicznego, dokonanie oceny skuteczności kon-
troli i nadzoru nad tymi służbami. Organizatorzy wyrazili przekonanie,  
że konferencja stanowić będzie doskonałe forum wymiany wiedzy i do-
świadczeń związanych z funkcjonowaniem służb specjalnych. 

W imieniu władz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-
stracji KUL uczestników konferencji przywitał dr hab. Krzysztof Wiak, 
prof. KUL – Prodziekan WPPKiA, który zwrócił uwagę na intensywnie 
zwiększający się zakres ingerencji służb specjalnych w codzienne życie 
jednostek. Wyraził także nadzieję, że uczestnicy konferencji w przyja-
znej atmosferze znacznie poszerzą swoją wiedzę na temat służb spe-
cjalnych. Zachęcił do zadawania pytań znamienitym ekspertom oraz 
do wymiany doświadczeń i uwag. Następnie głos zabrał dr hab. Marek 
Pawlak, prof. KUL – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, który 
wyraził radość ze współpracy, jaką nawiązały, wspomniane już, koła 
naukowe, działające w ramach struktur dwóch największych wydzia-
łów KUL.
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Program konferencji obejmował dwie sesje plenarne oraz dwa panele 
studencko-doktoranckie. Pierwszej sesji przewodniczył dr hab. Wojciech 
Gizicki (Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL). Część meryto-
ryczną rozpoczął krótkim wystąpieniem wprowadzającym, podkreślając 
doskonałą organizację konferencji i świetną współpracę kół naukowych. 
Zauważył, że umiejętność współpracy powinna być dobrym przykładem 
nie tylko dla studentów, ale również władz wydziałów. Następnie doko-
nał krótkiej charakterystyki funkcjonujących obecnie służb specjalnych, 
dzieląc je na cywilne oraz wojskowe. Wskazał także na główne zagrożenia 
bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Pierwszy referat wygłosił dr Przemysław Czarnek (Katedra Prawa 
Konstytucyjnego KUL). Prelegent przedstawił konstytucyjne podstawy 
działania służb specjalnych w Polsce, omówił także działalność służb spe-
cjalnych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawa, wyrażo-
nej w art. 2. Konstytucji RP.

Jako kolejny głos zabrał prof. dr hab. Adam Taracha (Katedra Kry-
minalistyki i Prawa Dowodowego UMCS, były Dyrektor Lubelskiej De-
legatury UOP). W referacie odniósł się do wpływu zmian ustrojowych 
w Polsce na funkcjonowanie służb specjalnych. Podzielił się również do-
świadczeniami w zakresie tworzenia struktur służb. Istotną część swoje-
go wystąpienia poświęcił funkcjonowaniu lubelskiej delegatury Urzędu 
Ochrony Państwa. Wyjaśnił kwestie związane z  metodami rekrutacji oraz 
predyspozycje, jakich oczekiwano od kandydatów.

Kolejny referat wygłosił płk Paweł Łabędzki (Dyrektor Delegatury 
ABW w Lublinie), skupiając się na przedstawieniu zagadnień dotyczą-
cych współpracy międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego. Odniósł się do podstaw prawnych współpracy oraz wymienił jej for-
my. Podkreślił, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracuje  
z około 90 służbami z 60 krajów na całym świecie. W ostatniej części wy-
stąpienia prelegent opisał struktury i zadania Centrum Antyterrorystycz-
nego.

Żandarmerię Wojskową w Lublinie reprezentował kpt Konrad Kołek, 
który omówił kompetencje ustawowe ŻW w zakresie zwalczania prze-
stępczości i innych zjawisk patologicznych w Siłach Zbrojnych RP. Przed-
stawił zadania, strukturę oraz wyposażenie Żandarmerii Wojskowej, jak 
również  nawiązał do współpracy międzynarodowej i skorelowanych 
z nią misji zagranicznych.

Autorem ostatniego w tej sesji wystąpienia był Łukasz Miller (agent 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego). Poruszył tematy dotyczące roli 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w państwie prawa, jak również za-
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dań i struktury organizacyjnej CBA oraz stosowanych przez nie metod; 
wskazał ponadto obszary zagrożone korupcją.

Drugiej sesji plenarnej przewodniczył dr Przemysław Czarnek. Jako 
pierwszy referat wygłosił dr Michał Skwarzyński (Katedra Praw Człowie-
ka KUL), który przedstawił zagrożenia praw człowieka wynikające z dzia-
łalności służb specjalnych oraz wskazał na metody inwigilacji obywateli, 
podając przykłady niesłusznej ingerencji w życie jednostek. Postulował 
ograniczenie inwigilacji poprzez wprowadzenie większego formalizmu 
w procedurze zgłaszania i prowadzenia czynności operacyjno-rozpo-
znawczych.

Drugi referat zaprezentował dr Radosław Hałas. Jego wystąpienie do-
tyczyło roli sejmowej komisji śledczej jako organu kontrolującego działal-
ność służb specjalnych. Prelegent scharakteryzował przebieg prac komisji 
śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barba-
ry Blidy. Wspomniał, że przesłuchania odbywały się w specjalnie zabez-
pieczonych pomieszczeniach. Podkreślił także konieczność zachowania  
w tajemnicy wiedzy uzyskanej podczas prac komisji. Postulował, aby 
wprowadzać rozwiązania uniemożliwiające politykom oraz mediom do-
stęp do tajnych informacji, ponieważ brak odpowiednich zabezpieczeń 
może znacząco ułatwić inwigilację obcym służbom.

Następnym prelegentem był Edward Lis (Dyrektor Lubelskiej Delega-
tury Najwyższej Izby Kontroli), który przedstawił uprawnienia NIK w za-
kresie kontroli służb specjalnych. Zaznaczył, że misją NIK jest dbałość 
o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jako podstawowy zakres kontroli służb wskazał wydatkowa-
nie pieniędzy publicznych i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. 
Wśród najczęściej badanych aspektów wyróżnił: zamówienia publiczne, 
inwestycje i remonty, nabór do służb, bilingi, nadzór nad służbami. Wy-
mienił także przykłady podjętych przez NIK kontroli działalności służb 
specjalnych.

Ostatni referat w tej sesji zaprezentował ks. dr Wojciech Pęcherzew-
ski (Prezes Fundacji Rozwoju KUL). Tematyka jego wystąpienia dotyczyła 
etycznych aspektów działalności służb specjalnych w państwie obywa-
telskim. Wskazał, jakimi zasadami powinni kierować się funkcjonariusze 
służb. Prelegent omówił wartości, których poszanowania należy wyma-
gać od agenta służb specjalnych. Poruszył także problematykę naruszenia 
dobra jednostki w imię wyższych celów. 

Po wystąpieniach ekspertów dr Michał Skwarzyński zabrał głos 
w sprawie profilu idealnego kandydata na pracownika służb specjalnych. 
Pytał, czy absolwenci prawa mają szanse na zatrudnienie. Odpowiada-
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jąc płk P. Łabędzki stwierdził, że wykształcenie nie jest najważniejszym 
elementem, choć ma znaczenie podczas delegowania konkretnych zadań. 
Podkreślił, że istotna jest interdyscyplinarność oraz posiadanie tzw. kom-
petencji miękkich. Studenci obecni na konferencji zainteresowani byli wy-
maganiami, które stawia się przed kandydatem na agenta. W odpowiedzi 
płk P. Łabędzki opisał sposoby rekrutacji, podkreślając, że większość pra-
cowników została zwerbowana przez komórki służb specjalnych zajmują-
ce się pozyskiwaniem kadr. Fakt ten potwierdził również agent CBA – Łu-
kasz Miller. Sprowokowało to dalszą dyskusję o zasadności pozyskiwania 
informacji o osobach nominowanych przez służby jako kandydatów. Po-
ruszono kwestie przechowywania ich danych oraz zakresu kompetencji 
służb, jak również wymogów, których spełnienie pozwala na zdobywanie 
prywatnych informacji.

Po przerwie odbyły się równolegle dwa panele studencko-doktoran-
ckie. Referaty zaprezentowało 35 prelegentów z takich jednostek nauko-
wych, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
Akademia Obrony Narodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski. Przedmio-
tem obrad była głównie działalność służb specjalnych w Polsce, Niem-
czech, Francji, Ukrainie, USA, Chinach oraz Brazylii. Kilku prelegentów 
w swoich referatach skupiło się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 30 lipca 2014 roku, K23/11, dotyczącym katalogu zbieranych informacji 
o jednostce za pomocą środków technicznych w działaniach operacyjnych 
i zasad niszczenia pozyskanych danych. Niektóre wystąpienia traktowały 
o różnicach w funkcjonowaniu służb specjalnych w państwie demokra-
tycznym i totalitarnym. Poruszona została także tematyka kontroli i nad-
zoru nad służbami. 

Konferencję zakończył Piotr Krzyżanowski, dziękując uczestnikom za 
przybycie, wygłoszone prelekcje oraz udział w dyskusji.

Mateusz Gabryel*1

Piotr Krzyżanowski**2

* Student, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
* Student, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.



10 lat Agencji FRONTEX w strefie Schengen
Konferencja Naukowa 
Lublin, 22 kwietnia 2015 r.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w ramach projektu Wsparcie Do-
browolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II, odbyła się konferencja  
pt. 10 lat Agencji FRONTEX w strefie Schengen. Organizatorami konferencji 
były: Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Instytut na rzecz Państwa 
Prawa. Patronat objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 
Konferencja została połączona z prezentacją publikacji Agencja FRONTEX 
w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń. Projekt Wsparcie Dobrowolnych Po-
wrotów na Lubelszczyźnie II jest współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz budżetu państwa.

Zgodnie z tytułem konferencji, została ona poświęcona funkcjonowa-
niu Agencji FRONTEX w strefie Schengen. FRONTEX został ustanowiony 
na mocy rozporządzenia Rady nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. 
ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyj-
ną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. 
Już rok później FRONTEX osiągnął pełną zdolność operacyjną. Celem 
Agencji jest usprawnienie zintegrowanego zarządzania granicami ze-
wnętrznymi Unii i zacieśnienie współpracy między krajowymi służbami 
granicznymi. W 2005 r. Rada UE podjęła decyzję ustanawiającą siedzibę 
FRONTEX-u w Warszawie. Obecnie jest to jedyna agencja zdecentralizo-
wana, mająca swoją siedzibę w Polsce. Dziesiąta rocznica funkcjonowa-
nia Agencji została uznana przez organizatorów konferencji za dogodną 
okazję do podsumowania dotychczasowej działalności FRONTEX-u oraz 
analizy implementacji dorobku Schengen w państwach członkowskich.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Artur Kuś, 
Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL i Kierownik Katedry Prawa Unii 
Europejskiej KUL; przedstawiciel FRONTEX-u, Piotr Malinowski, Ser-
vice Development Team Coordinator (Frontex Situation Centre) oraz  
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dr Tomasz Sieniow, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa oraz adiunkt 
w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL. 

Wystąpienia konferencyjne zostały zaprezentowane w ramach dwóch 
paneli, merytorycznie wyodrębnionych, oraz komunikatów. Pierwszy pa-
nel został poświęcony teoretyczno-prawnym aspektom działania Agencji. 
Drugi panel dotyczył zagadnień praktycznych.

W pierwszym panelu udział wzięli: dr hab. A. Gruszczak (prof. UJ); 
dr hab. A. Gajda (prof. SGH); K. Strąk (Instytut Nauk Prawnych PAN);  
dr J. Wojnowska-Radzińska (UAM) oraz dr A. Moraczewska (UMCS). Pa-
nel prowadziła dr A.M. Kosińska (KUL).

Pierwszy referat, Zadania wywiadowcze agencji FRONTEX: prawo – pro-
cedury – efekty, wygłosił dr hab. A. Gruszczak. Celem referatu było wy-
kazanie, że FRONTEX może być obecnie klasyfikowany jako organiza-
cja oparta na wywiadzie. Wykonuje on bowiem zadania wywiadowcze 
związane z identyfikacją zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa granic 
zewnętrznych i terytorium państw członkowskich, a także z analizą sy-
tuacyjną, oszacowaniem ryzyka oraz przewidywaniem zdarzeń i proce-
sów wpływających na zarządzanie granicami zewnętrznymi. Prelegent 
w szczególności zaprezentował prawne podstawy wykonywania zadań 
wywiadowczych, metody, formy i instrumenty analizy wywiadowczej 
prowadzonej przez FRONTEX oraz dokonał ich oceny.

Drugi referat – Przestrzeganie praw podstawowych w działalności FRON-
TEX-u – przedstawiła dr hab. A. Gajda. Celem wystąpienia była analiza 
działalności FRONTEX-u pod kątem przestrzegania praw podstawowych. 
Podjęty temat nawiązywał do aktualnej krytyki FRONTEX-u ze względu 
na domniemany brak poszanowania praw podstawowych i niewłaściwe 
traktowanie imigrantów. Prelegentka zwróciła uwagę na wpływ wzmo-
żonych ruchów imigracyjnych, wynikających z aktualnej sytuacji geopo-
litycznej m.in. w Afryce Północnej, na wzmocnienie kompetencji Agencji. 
Jednocześnie rozszerzenie katalogu zadań FRONTEX-u było związane ze 
zwiększeniem możliwości potencjalnego naruszenia praw podstawowych 
imigrantów nieregularnych. Prelegentka wymieniła instrumenty prawne 
przyjęte w celu przestrzegania postanowień Karty Praw Podstawowych, 
jednocześnie wskazując na pewne braki. Przedstawiła także wnioski de 
lege ferenda, które wpłynęłyby na poprawę systemu poszanowania praw 
podstawowych imigrantów nieregularnych w działaniach FRONTEX-u.

Trzeci referat, zatytułowany Wspólne operacje powrotowe – rola FRON-
TEX-u, wygłosiła K. Strąk. Prelegentka przeanalizowała kompetencje 
FRONTEX-u w zakresie udzielania pomocy i zapewniania koordynacji 
lub organizacji wspólnych operacji powrotowych państw członkowskich. 
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FRONTEX samodzielnie organizuje operacje powrotowe od 2010 r. Pole-
gają one na wywozie obywateli państw trzecich, wobec których została 
wydana decyzja nakazująca powrót, a którzy nielegalnie przebywają na 
terytorium jednego z państw członkowskich, do państwa pochodzenia.

Czwarty, kończący pierwszy panel referat, Instytucjonalizacja zarządza-
nia ryzykiem na granicach zewnętrznych państw członkowskich Unii Europej-
skiej, przedstawiła dr A. Moraczewska. Prelegentka podkreśliła, że FRON-
TEX jest przykładem procesu instytucjonalizacji zarządzania ryzykiem na 
granicach. Zdaniem prelegentki, analiza ryzyka jest kluczowym elemen-
tem działalności Agencji i niemal wszystkie jej zadania operacyjne bazu-
ją na skonstruowanym przez nią obrazie sytuacji na poziomie państwa 
członkowskiego i całej Unii.

Pierwszy panel zakończył się dyskusją, w której udział wzięli prele-
genci oraz pozostali uczestnicy konferencji. Dyskusja skupiała się wokół 
tematów poruszanych we wcześniejszych referatach. Wpływ na dysku-
sję miały także aktualne wydarzenia na Morzu Śródziemnym, w tym 
zatonięcie kolejnego kutra z ok. 1000 imigrantów na pokładzie w nocy  
z 18 na 19 kwietnia. Dyskusja dotyczyła także prognozowania konse-
kwencji zwołanego przez Donalda Tuska, na 23 kwietnia 2015 r., nadzwy-
czajnego posiedzenia Rady Europejskiej.

Drugi panel dotyczył praktycznych aspektów funkcjonowania Agencji 
FRONTEX. W panelu udział wzięli: I. Zalewska (przedstawiciel Komendy 
Głównej Straży Granicznej, Krajowy Punkt Kontaktowy Frontex – Polska); 
płk SG T. Różański (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
w Lubaniu); ppłk SG M. Woszczatyński (Ośrodek Szkoleń Specjalistycz-
nych Straży Granicznej w Lubaniu); por. SG D. Nowosad (Nadbużański 
Oddział Straży Granicznej); dr P. Witkowski (WSPiA w Lublinie) oraz  
dr R. Suduł (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunika-
cji Społecznej w Chełmie). Panel prowadził dr T. Sieniow.

Pierwszą prezentację, Współpraca Straży Granicznej i FRONTEX-u, wy-
głosiła I. Zalewska. Prelegentka dokonała podsumowania współpracy 
operacyjnej polskiej straży granicznej z FRONTEX-em. Współpraca ope-
racyjna obejmuje 4 sektory operacyjne: sektor granic lądowych, sektor 
granic powietrznych, sektor granic morskich i sektor operacji powroto-
wych. Obok wskazania zakończonych i realizowanych działań operacyj-
nych, prelegentka omówiła status prawny biorących w nich udział funk-
cjonariuszy. Funkcjonariusze bezpośrednio biorący udział w działaniach 
koordynowanych przez Agencję posiadają status funkcjonariusza-gościa 
(Guest-Officer – GO), delegowanego funkcjonariusza-gościa (Seconded 
Guest-Officer – SGO) lub obserwatora (w przypadku misji poza granicami 
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UE). Ponadto funkcjonariusze bezpośrednio uczestniczący w działaniach 
koordynowanych przez Agencję wchodzą w skład Europejskich Zespo-
łów Straży Granicznej (European Border Guard Teams – EBGT)

Drugi referat, zatytułowany Współpraca Nadbużańskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej z FRONTEX-em, wygłosił por. SG D. Nowosad. Prelegent 
przedstawił zagadnienie współpracy funkcjonariuszy straży granicznej 
z FRONTEX-em na przykładzie rodzimej jednostki. Pomimo strategicz-
nego, ogólnoeuropejskiego podejścia prezentowanego przez Agencję, 
wyniki jej działalności mają kluczowe znaczenie dla Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej. Z perspektywy Oddziału szczególnie ważna 
jest możliwość uczestniczenia w działaniach operacyjnych, a szczególnie 
oddelegowywania i przyjmowania funkcjonariuszy. Równie istotna jest 
możliwość korzystania z takich instrumentów, jak EUROSUR czy wymia-
na produktów analitycznych.

Trzeci referat, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania działalności FRON-
TEX-u w kontekście swobodnego przepływu osób, przedstawił dr P. Witkowski. 
Prelegent postawił tezę, że Unia Europejska z opóźnieniem przystąpiła do 
harmonizacji wspólnej polityki imigracyjnej i azylowej. Zdaniem prele-
genta realizowana przez poszczególne państwa członkowskie przez po-
nad pięćdziesiąt lat polityka była wypadkową całej palety uwarunkowań, 
związanych z obywatelami byłych kolonii czy akcjami werbunkowymi 
pracowników cudzoziemskich. W konsekwencji stały się one społeczno-
-kulturowo-religijną mozaiką stanowiącą, jak już kilkakrotnie wspomnia-
no, niebezpieczeństwo dla europejskiej tożsamości i cywilizacji.

Kolejny referat, Próba definicji i teoretyczne aspekty nieregularnej migracji 
na obszarze Unii Europejskiej, przedstawił dr R. Suduł. Zdaniem prelegen-
ta – patrząc na niewątpliwy problem nieregularnej, nielegalnej imigra-
cji cudzoziemców do Europy, w tym i do Polski, porównując te procesy 
z innymi regionami świata – można dojść do wniosku, że wbrew propo-
nowanym procedurom ograniczania napływu nielegalnych imigrantów, 
większość państw europejskich stoi przed wyzwaniem otwarcia swoich 
protekcyjnych, wysoko rozwiniętych gospodarek dla przedsiębiorczych 
imigrantów w sposób, który czyniłby zadość ich uzasadnionemu moral-
nie, lecz nie prawnie, pragnieniu otrzymania szansy na lepsze życie, jak 
również wymaganiom państwowych systemów społecznych.

Dyskusję kończącą konferencję poprzedziły trzy komunikaty, któ-
re wygłosili: mgr A. Parol, mgr P. Wojtasik oraz prof. A. Kuś. Mgr Ag-
nieszka Parol wystąpiła z komunikatem pt. Status prawno-ustrojowy 
FRONTEX-u w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. W wystąpie-
niu skupiła się na przedstawieniu aktualnego statusu prawnego Agencji 
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oraz potencjalnego rozwoju Agencji w kontekście opublikowania przez 
Komisję Europejską studium wykonalności dotyczącego ustanowienia 
Europejskiego Systemu Straży Granicznych. Mgr P. Wojtasik zaprezento-
wał komunikat pt. Fundusz Granic Zewnętrznych i Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego jako finansowe wsparcie celów realizowanych przez FRONTEX. 
W zwięzłej formie prelegent przedstawił wpływ instrumentów finanso-
wych stworzonych w ramach Unii Europejskiej, takich jak Fundusz Gra-
nic Zewnętrznych powołany na lata 2007-2013 oraz powstały w 2014 r. 
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na działalność i realizację celów 
FRONTEX-u.

Prof. A. Kuś zaprezentował książkę Agencja FRONTEX w strefie Schen-
gen. 10 lat doświadczeń, pod redakcją A. Kusia, A.M. Kosińskiej i A. Sza-
choń-Pszenny. Publikacja powstała z inicjatywy pracowników Katedry 
Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w związku z dekadą doświadczeń wynikających z funkcjono-
wania FRONTEX-u w strukturach europejskich. W przyjętym założeniu 
publikacja ma stanowić forum wymiany myśli i doświadczeń, zarówno 
od strony teoretycznej, jak i praktycznej, związanych z funkcjonowaniem 
FRONTEX-u. 

Podsumowania konferencji dokonał prof. A Kuś, dziękując zebranym 
prelegentom i uczestnikom konferencji za liczny udział. Zwrócił także 
uwagę na potrzebę prowadzenia w środowisku akademickim dalszej dys-
kusji na temat zintegrowanego zarządzania granicami w UE, a w szcze-
gólności działalności Agencji FRONTEX. Na zakończenie konferencji głos 
zabrał także przedstawiciel FRONTEX-u, P. Malinowski, który, w kontek-
ście populistycznej krytyki działań Agencji, podziękował prelegentom za 
obiektywizm i rzetelność prowadzonych badań i ich wyników. 

Agnieszka Parol*1

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.



Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Lublin, 26 maja 2015 r.

W dniu 26 maja 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowelizacja Ko-
deksu karnego z 20 lutego 2015 r. Jej organizatorami były: Katedra Prawa 
Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Krajowa 
Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oraz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyż-
sza w Bydgoszczy. Konferencja dotyczyła kwestii związanych z wejściem 
w życie w dniu 1 lipca 2015 r. istotnych zmian w przepisach Kodeksu kar-
nego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Jej 
zasadniczym celem było kompleksowe przedstawienie i analiza przepi-
sów prawa karnego materialnego, zmienionych lub wprowadzonych do 
porządku prawnego w ramach nowelizacji tej ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. Poza prelegentami w konferencji uczestniczyli reprezentanci wielu 
ośrodków naukowych z całego kraju, a także przedstawiciele zawodów 
prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. 

Otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz, Dziekan 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uni-
wersytetu Jana Pawła II; wprowadzenia do tematyki prezentowanych re-
feratów – SSA Leszek Pietraszko, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury. Konferencja podzielona została na dwie sesje, moderowane 
odpowiednio przez prof. dr. hab. Krzysztofa Wiaka oraz prof. dr. hab. 
Igora Zgolińskiego. 

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Michał Królikowski (UW). W re-
feracie pt. Priorytety reformy Kodeksu karnego przedstawił genezę projek-
tu nowelizacji Kodeksu karnego, wskazując w szczególności wkład prac 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Prezentując kształtowanie się no-
wych przepisów na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego, wy-
jaśnił również źródło rozbieżności pomiędzy treścią projektu a uchwaloną 
przez Sejm ustawą nowelizującą Kodeks karny.
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Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski (UMCS) w wystąpieniu pt. Uwagi do 
zmian w zakresie ogólnych zasad odpowiedzialności karnej omówił najważniej-
sze zmiany wprowadzone w części ogólnej Kodeksu karnego. Analizie 
poddał w szczególności nowelizacje przepisów dotyczących zasad odpo-
wiedzialności karnej oraz wyłączenia odpowiedzialności karnej.

Temat Kary mieszanej podjęła prof. dr hab. Alicja Grześkowiak (Ku-
jawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy). W referacie wyjaśnio-
na została specyfika nowej instytucji prawa karnego, na gruncie której 
w sprawach o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależ-
nie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie 
za dany czyn, sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności 
w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, a jeżeli górna granica usta-
wowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat – 6 miesięcy, oraz karę 
ograniczenia wolności do lat 2. Prelegentka zwróciła również szczególną 
uwagę na charakter kary mieszanej, umożliwiający sądowi wybór najbar-
dziej odpowiedniej sankcji dla osiągnięcia celu wychowawczego wymie-
rzanej kary.

W kolejnym wystąpieniu, pt. Przepis art. 37a k.k. – ustawowy wymiar kary 
czy dyrektywa sądowego wymiaru kary?, prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (Kra-
jowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) odniósł się do specyfiki fakulta-
tywnego orzekania kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary 
pozbawienia wolności. Podejmowane zagadnienie dotyczyło w głównej 
mierze wyboru sposobu wymiaru kary indywidualnemu sprawcy. 

Ostatnim wystąpieniem w ramach pierwszej sesji konferencji był refe-
rat prof. dr. hab. Igora Zgolińskiego (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa 
w Bydgoszczy) – Dozór elektroniczny jako instrument prawa karnego – uwa-
gi na kanwie nowelizacji k.k. i k.k.w. Prelegent odniósł się w szczególności 
do kwestii związanych ze stosowaniem systemu dozoru elektronicznego 
w ramach orzekania kary ograniczenia wolności (art. 34 § 1a k.k.) oraz 
środków karnych – zakazu przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do 
określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu, jak również nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego 
wspólnie z pokrzywdzonym (art. 41a § 1 k.k.) oraz zakazu wstępu na im-
prezę masową (art. 41b § 2 k.k.). W referacie poruszył także kwestie zwią-
zane z wykonywaniem dozoru elektronicznego na gruncie przepisów roz-
działu VIIa Kodeksu karnego wykonawczego.

Po przerwie, w drugiej sesji konferencji, referaty zaprezentowali prze-
de wszystkim pracownicy Katedry Prawa Karnego Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jako pierwsza, problematykę Kary 
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łącznej po nowelizacji z 20 lutego 2015 r., podjęła dr Małgorzata Gałązka. 
W referacie odniosła się m.in. do kwestii podstawy orzeczenia kary łącz-
nej, łączenia poszczególnych kar, granic wymiaru kary łącznej i łączenia 
kary łącznej. Omówienie miało charakter porównawczy – poprzez zesta-
wienie dotychczasowego stanu prawnego z treścią przepisów obowiązu-
jących po nowelizacji. 

Dr Damian Szeleszczuk w wystąpieniu pt. Nowe ujęcie środków karnych 
i kompensacyjnych wskazał na znaczenie zmian zachodzących w obecnym 
systemie środków penalnych. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na cha-
rakter nowego rozdziału Va Kodeksu karnego, dotyczącego przepadku 
i środków kompensacyjnych. 

W referacie pt. Zmiany w zakresie środków probacyjnych dr Sławomir 
Hypś odniósł się do kierunków zmian w przepisach regulujących dopusz-
czalność i stosowanie środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. 
Zwrócił uwagę m.in. na dostosowywanie środków probacyjnych do no-
welizacji w zakresie kar, środków karnych i środków kompensacyjnych, 
rozszerzenia zastosowania warunkowego umorzenia postępowania oraz 
zawężenia zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary po-
zbawienia wolności.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Czesław P. Kłak (Wyższa 
Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie), który podjął temat Środków 
zabezpieczających po nowelizacji. Przedstawił kompleksowo istotne zmiany 
zachodzące w rozdziale X Kodeksu karnego, związane przede wszyst-
kim z wprowadzeniem do ustawy katalogu środków zabezpieczających 
– elektronicznej kontroli miejsca pobytu, terapii, terapii uzależnień oraz 
pobytu w zakładzie psychiatrycznym, a także związane z tym kryteria 
i wymiar ich orzekania.

Ostatni referat – Zmiany w zakresie części szczególnej Kodeksu karnego – 
wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Wiak. Wystąpienie obejmowało zestawie-
nie dotychczasowych przepisów z części szczególnej Kodeksu karnego 
z normami zmienionymi w wyniku nowelizacji z 20 lutego 2015 r.  Pre-
legent odniósł się do zmian w zakresie podstaw orzekania przepadku na 
gruncie przepisów art. 139 k.k. i art. 140 § 4 k.k., korzystania z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych przez osoby działające 
w obronie koniecznej (art. 231b k.k.), kryminalizacji niepowrócenia do za-
kładu psychiatrycznego (art. 242 § 2 k.k.), niestosowania się do zakazów 
i nakazów oraz obowiązków związanych z orzeczonym środkiem karnym 
(art. 244 k.k. i art. 244a § 2 k.k.). Ponadto poruszona została kwestia wpro-
wadzenia kryminalizacji niestosowania się do obowiązków związanych 
z orzeczonym środkiem zabezpieczającym (art. 244b k.k.).
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Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, dotycząca w głównej mierze 
problematyki nowego ujęcia kary łącznej, a także praktycznych aspektów 
umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego, dopuszczalnego 
na podstawie przepisu art. 59a k.k.

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał SSO Adam Czer-
wiński – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratu-
ry. Podkreślił istotne znaczenie nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 
2015 r. dla całego systemu prawa, zaznaczając w szczególności, że kwestie 
orzekania środków kompensacyjnych odznaczają się pewnym podobień-
stwem do odpowiednich instytucji prawa cywilnego. 

Zuzanna Gądzik*1

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.



Sukcesja do umów dwustronnych na przykładzie ewentualnej  
niepodległości Kurdystanu oraz umów międzynarodowych  
pomiędzy Irakiem a Polską
Seminarium eksperckie 
Kraków, 28 maja 2015 r.

W dniu 28 maja 2015 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie odbyło się seminarium eksperckie pt. Sukcesja umów 
dwustronnych na przykładzie ewentualnej niepodległości Kurdystanu oraz umów 
międzynarodowych pomiędzy Irakiem a Polską. Zostało ono zorganizowane 
przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kurdyjskie 
Centrum Informacji i Dokumentacji, a patronatem zostało objęte przez 
Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. 

Otwarcia seminarium i wprowadzenia w problematykę spotkania do-
konali: prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Dziekan Wydziału Studiów Między-
narodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; Ziyad Raoof, 
Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce oraz prof. dr hab. 
Paweł Czubik, prof. UEK, z Instytutu Europeistyki UJ i Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie. Profesor B. Szlachta zwrócił uwagę na aktualność 
zagadnień, które mają być przedmiotem seminarium, a także podkreślił 
znaczenie spotkania w procesie ewentualnego utworzenia nowego pań-
stwa. Z kolei Ziyad Raoof przedstawił aktualną sytuację w Iraku i dokonał 
analizy postanowień obowiązującej ustawy zasadniczej Iraku dotyczących 
struktury państwa. Natomiast prof. P. Czubik podkreślił, że ewentualne 
utworzenie nowego państwa – Kurdystanu jest obecnie przedmiotem oży-
wionej dyskusji i w bliskiej perspektywie czasu możemy się spodziewać 
rozpisania przez władze irackiego Kurdystanu referendum niepodległoś-
ciowego. Jeżeli zostanie utworzone nowe państwo – co jest wielce prawdo-
podobne – to powstaną wówczas problemy związane z potencjalną sukcesją 
do irackich umów, w tym także umów obowiązujących w stosunkach mię-
dzy Irakiem i Polską. Profesor P. Czubik określił też podstawowy cel semi-
narium, którym było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jest sens, aby 
umowy polsko-irackie obowiązywały w relacjach między Polską a ewentu-
alnie nowo powstałym państwem na obszarze irackiego Kurdystanu. 



Sprawozdania  283

Pierwsze wystąpienie, mające charakter wprowadzający dla dalszych 
referatów, pt. Sukcesja do umów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem umów dwustronnych – teoria i praktyka, zostało wygłoszone przez  
dr. hab. Michała Balcerzaka (UMK) i dr. Pawła Filipka (UJ). Referenci przed-
stawili zagadnienie sukcesji w odniesieniu do umów międzynarodowych, 
zwracając uwagę na regulacje w tym zakresie wynikające z Konwencji wie-
deńskiej o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów z 1978 r., a także na 
dotychczasową praktykę państw, oraz skupiając się na ewentualnym przy-
padku powstania na terytorium irackiego Kurdystanu nowego państwa.

Dalsza część spotkania poświęcona była poszczególnym umowom 
dwustronnym, które obecnie obowiązują w stosunkach między Polską 
i Irakiem. Każdy z prelegentów przedstawił postanowienia wynikające 
z umów i dokonał ich oceny w perspektywie ewentualnego przyjęcia zobo-
wiązań z nich wynikających przez (potencjalne) nowo powstałe państwo. 
Poszczególne umowy zostały zaprezentowane w kolejności chronolo-
gicznej, wynikającej z czasu ich zawarcia. Dr Wojciech Szczepan Staszew-
ski (KUL) przedstawił swoje uwagi do Umowy o współpracy kulturalnej 
z 1959 r., dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa (UW) zaprezentowała 
Umowę o cywilnej komunikacji lotniczej z 1961 r., dr Piotr Szwedo (UJ) 
dokonał oceny Umowy o współpracy gospodarczej i technicznej z 1972 r.  
wraz z Protokołami z 1973 r. i 1975 r. Następnie dr Dominik Wolski (Górno-
śląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach) wygłosił uwagi dotyczące 
Umowy o współpracy w dziedzinie turystyki z 1975 r., dr Wojciech Burek 
(UJ) zajął się Konwencją konsularną z 1980 r., a dr Marcin Kałduński (UMK) 
– Umową w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych z 1984 r. 
Ostatni referat – na temat Umowy o pomocy prawnej i sądowej w sprawach 
cywilnych i karnych z 1988 r. – wygłosił dr hab. Paweł Czubik. Po wygło-
szeniu referatów odbyła się dyskusja, w której uczestnicy seminarium od-
nieśli się do poszczególnych zagadnień poruszanych w wystąpieniach.

Podsumowania i zamknięcia seminarium dokonał Ziyad Raoof, który 
dziękując przybyłym za zajęcie się poszczególnymi umowami i ich oceną, 
podkreślił, że na pewno wyniki obrad będą przedmiotem refleksji i po-
służą do podjęcia ostatecznej decyzji, w przypadku utworzenia nowego 
państwa, o ewentualnym ich przyjęciu w drodze sukcesji.

Na koniec głos zabrał prof. P. Czubik, który dziękując uczestnikom za 
przedstawienie swoich uwag, poinformował, że wyniki spotkania zostaną 
opublikowane. 

Wojciech Szczepan Staszewski*1

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.





Z życia Wydziału





DIARIUSZ
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
  i Administracji KUL

styczeń – marzec 2015 r. 

Styczeń

13 stycznia 2015 r.  – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra 
Bartłomieja  Dorywalskiego pt. Strefy ochronne w świetle prawa wodnego. 
Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, recenzenci: prof. 
dr hab. Konrad Nowacki (UWr) i prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL).

13 stycznia 2015 r.  – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edy-
ty Szpury pt. Stowarzyszenia zwykłe a fundacja niesamodzielna. Promotor: 
prof. dr hab. Henryk Cioch (KUL), recenzenci: prof. dr hab. Hubert Izdeb-
ski (UW) i prof. dr hab. Adam Jedliński (WSAiB). 

27 stycznia 2015 r. – w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. 
Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, z okazji 50-lecia 
pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, zorganizowa-
na przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, 
Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Ko-
misję Prawniczą Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych 
Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich 
oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali ks. dr hab. Mirosław Sitarz, 
prof. KUL (Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Kon-
stytucyjnego KUL) oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Podczas 
konferencji laudację wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pre-
zentacji księgi, pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, 
dedykowanej Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy 
naukowej, dokonał ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, natomiast jej 
wręczenia ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Konferencję 
zakończyło wystąpienie Jubilata.
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Luty

17 lutego 2015 r. – odbyła publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra Jurija 
Popoviča pt. Partikulárne právo v mukačevskej a prešovskej eparchii do roku 
1950 (Prawo partykularne w Eparchii Mukaczewskiej i Preszowskiej do roku 
1950). Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, recenzenci: ks. 
prof. dr hab. František Čitbaj, Prešovská univerzita v Prešove i ks. dr hab. 
Stanisław Dubiel (KUL). 

24 lutego 2015 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień doktora habi-
litowanego dr Marzenie Lipskiej-Toumi w dziedzinie nauk prawnych, dys-
cyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Prawo polskie wobec 
zjawiska prostytucji w latach 1918 – 1939).

24 lutego 2015 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Grzegorza Tylca 
zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna pt. Imię 
i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym, spe-
cjalność: prawo cywilne. 

25 lutego 2015 r. – w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Rola służb 
specjalnych w państwie prawa, zorganizowana przez Koło Naukowe Stu-
dentów Prawa KUL oraz Koło Naukowe Studentów Politologii KUL 
Politea. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Przemysław 
Czarnek, pt. Konstytucyjne podstawy działania służb specjalnych w Polsce; dr Mi-
chał Skwarzyński, pt. Działalność służb specjalnych a zagrożenia dla praw czło-
wieka; dr Radosław Hałas, pt. Sejmowa komisja śledcza jako organ kontrolujący 
działalność służb specjalnych, ks. dr Wojciech Pęcherzewski (Prezes Fundacji 
Rozwoju KUL), pt. Etyczne aspekty działalności służb ochrony bezpieczeństwa 
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pejskiej – czy to możliwe?; Jakub Matwiejczyk, pt. Zbieranie informacji o jedno-
stce za pomocą środków technicznych w działaniach operacyjnych w świetle wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 roku K23/11; Sylwester Śmiech, pt. 
Rola i znaczenie służb specjalnych w okresie PRL; Martyna Włodkowska, pt. Czy 
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sze akcje izraelskich służb specjalnych; mgr Mateusz Mąkosa, pt. Postępowanie 
o udzielenie dostępu do informacji niejawnych w kontekście zasad naboru do służb 
specjalnych; Marcin Rokosz, pt. Status prawny Szefa Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego; mgr Konrad Kozioł, pt. Godność człowieka a działalność służb spe-
cjalnych; Gustaw Piwko, pt. Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sys-
temie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Justyna Świerczek, pt. Skutki 
nieuzasadnionych interwencji służb specjalnych; Kamil Mania, pt. Działalność 
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kontrolna Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Agnieszka Bernecka, pt. Praw-
nie sankcjonowane naruszenie dóbr osobistych przez służby specjalne – zakres i jego 
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nych w Polsce; Piotr Krzyżanowski, pt. Kontrola parlamentarna służb specjalnych 
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Marzec 

17 marca 2015 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emi-
lii Czepczyńskiej pt. Zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół w Polsce 
i w Anglii. Promotor: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL, recenzenci: 
prof. dr hab. Jan Szreniawski (UMCS) i prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz). 

23-27 marca 2015 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II odbyły się LEXALIA 2015. Dni Wydziału Prawa, Pra-
wa Kanonicznego i Administracji KUL, w czasie których referaty wygłosili:  
dr Sławomir Hypś, pt. Znieważenie i zniesławienie w sieci; dr hab. Wojciech 
Wytrążek, pt. Zagrożenia w sieci; dr Małgorzata Ganczar, pt. Kradzież własno-
ści intelektualnej w sieci, oraz Umowy elektroniczne – skutki zawarcia i prawo od-
stąpienia; dr Anna Kosińska, pt. Czy potrzebujemy migrantów w UE?; dr Edyta 
Krzysztofik, pt. Prawa Polaka w Unii Europejskiej; dr hab. Waldemar Bedna-
ruk, prof. KUL, pt. Kara śmierci we współczesnych Chinach; dr hab. Marzena 
Lipska-Toumi, pt. Kobieta w Islamie; dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. 
KUL, pt. „Jak Piekarski na mękach” – najgłośniejsze procesy polskich królobójców; 
dr Grzegorz Skrobotowicz, pt. Czy warto mediować w sprawach karnych?;  
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. Jak założyć działalność gospodarczą?; 
dr hab. Rafał Biskup, pt. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Inter-
necie; mgr Michał Hałasa, pt. Obowiązki przedsiębiorców wobec konsumentów; 
dr Michał Zawiślak, pt. Jak zostać bogatym studentem na KUL?

24 marca 2015 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Mariana Liwo, 
zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna pt. Status 
służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, specjalność: 
prawo administracyjne.

26 marca 2015 r. – w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich 25 lat od promulgacji, zorganizowa-
na przez Koło Naukowe Kanonistów KUL. Uroczystego otwarcia kon-
ferencji dokonał Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL, ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL. Podczas 
konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, 
prof. KUL, pt. Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci. Dwa konteksty posłu-
giwania w Kościele katolickim; ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, pt. Upraw-
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nienia kard. Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w powojennej 
Polsce oraz ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, pt. Recepcja trydenckiej 
doktryny o małżeństwie przez Synod Kościoła Maronickiego z 1736 r. Sesję dru-
gą konferencji poprowadziła dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. 
KUL. Konferencję zakończył Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego 
dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

31 marca 2015 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Elżbiety  Małeckiej pt. Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania 
artystycznych jednostek edukacyjnych. Promotor: prof. dr hab. Stanisław 
Wrzosek (KUL), recenzenci: dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK, i dr hab. Jan 
Izdebski (KUL). 

31 marca 2015 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra 
Jacka Trzewika pt. Publiczne prawa podmiotowe jednostki w prawie ochro-
ny  środowiska. Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL, recenzenci: 
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK) i dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. 
UMCS. 

 .
oprac. Sławomir Graboń*, Anna Szarek-Zwijacz**12

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
** Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
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