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ny swiatowe, uswiadomily ludzkosci po- moga. stana_c przed sadem mi?dzynarodotrzeb? utworzenia stalego sadu mi?dzyna- wym niezaleznie od sprawowanych funrodowego.
kcji paristwowych. Do pewnego stopnia
W Traktacie Wersalskim, w cz?sci ograniczylo to takie poj?cie suwerennoVII, art. 227 stwierdzono iz: „Alianci sci paristwowej, ktore do tej pory rozuoraz ich sprzymierzency publicznie oska- miane bylo w sposob absolutny. „Przez
rzaja. Wilhema Hohenzollerna II, bylego ustanowienie odpowiedzialnosci jednoCcsarza Niemieckiego, o glowne przest?- stki, sady w Norymberdze i Tokio oraz
pstwa popeinione przeciwko moralnosci dalsze ich decyzje skutecznie oslabily
mi?dzynarodowej i powadze traktatow. ide? paristwowej suwerennosci, dotychNiniejszym powoluje si? specjalny trybu- czas uzywanej jako obrona w przypadnal, aby osadzic oskarzonego, tym sa- kach, ktore wstrza.sn?Iy ras? iudzka."1.
mym zapewniajac mu konieczne gwaran- Statuty Mi?dzynarodowego Trybunalu
cje prawa do obrony". Jurysdykcja sadu Karnego dla bylej Jugoslawii z 1993
poraz pierwszy nawia.zywala do idei po- roku, oraz powolanego rok pozniej Mi?wszechnej jurysdykeji {universaljurisdic- dzynarodowego Trybunalu Karnego dla
tion), gdzie prawa paristw trzecich (i ich Rwandy potwierdzily decyzje mi?dzynaobywateli), nie b?dacymi stronami okres- rodowych sadow wojskowych z czasow
lonych ukladow sa. zagwarantowane drugiej wojny swiatowej, przewidujac zaprzez mi?dzynarodowe prawo zwycza- sad? indywidualnej odpowiedzialnosci
jowe2. Jak wiadomo, wszystko skoriczylo przywodcow paristwowych. Statuty Trysi? jedynie na deklaracji. Holendrzy od- bunafow stwierdzily, iz sady te „sadza.
mowili ekstradycji Kaizera, ktory nigdy osoby odpowiedzialne za ludobojstwo
nie zoslal osadzony, doczekawszy si? i inne powaznc naruszenia micdzynadojscia Hitlera do wladzy i narodzin rodowego prawa humanitarnego'"1.
Trzeciej Rzeszy.
W ten sposob coraz dalej odchodzi si?
Po drugiej wojnic swiatowej trybunafy od legalistycznego poj?cia suwerennosci
w Norymberdzc i Tokio potwierdzily, iz paristwa i immunitctu osobistego rzadza.osoby oskarzone o ci?zkie zbrodnie, cych. Amerykariskie sady fedcralne, skaSlW,Cr<IZOn
dzynlJo^d , 17 a •
°: '* J ^ d y k c j a przysz.cgo sadu bedzie opiera.a * na „mi?A S 2 l s i ° r a Z . " ' S , n i e j V e J " M w o d o w q moralnosci", co w prak.yce o z l c l o . z
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zuja.c bylcgo filipiriskiego clyktatora Fcrdytianda Marcosa oraz bylcgo lidcra Panamy Manucla Norieg? zgodzily si?, iz
zasada suwerennosci i immunitet przyznany glowom paristw nie znajduje swojego uzasadnienia, kiedy popelniaja, oni
..przest?psrwa kryminalne"5, karanc w swietle prawa mi?dzynarodowego.
Sprawa gen. Augusto Pinocheta oraz
oskarzenie Slobodana Miloszewicza stanowig dalsze przetomy w implementacji
mi?dzynarodowcgo prawa humanitarnego. Slobodan Miloszewiczjcstpierwsza.w
historii sadownictwa mi?dzynarodowego
osoba.. oskarzona. o zbrodnic ludobojstwa,
ktora nadal oficjalnie sprawuje funkcj?
paristwowa.. Jest to kolejny krok naprzod
w ograniczaniu immunitetu rza.dzacych.
Wydarzenia dwudziestego wicku,
w ktorym doswiadczylismy dwoch najwi?kszych w dzicjach ludzkosci wojen,
w ktorym konflikty etniczne pociajn?ty
za soba. dzicsia.tki milionow ofiar, postawily na porzadku dziennym problem wymicrzenia sprawicdliwosci, tym k'orzy
dopuszczali si? zbrodni przeciwko ludzkosci. Idea powotania stalego sadu mi?dzynarodowego, ktory zajajby si? sciganicm tego typu przcst?pstw, byla szczegolnie populama po zakoriczeniu drugiej
wojny swiatowej. W tym celu ONZ
powolalo Komisj? Prawa Mi?dzynarodowego, do ktorej w 1948 roku zwrocono
si? z prosba. o zbadanie ..mozliwosci

Staly Miedzynarodowy Sqd Karny

utworzcnia stalego Mi?dzynarodowcgo
Sadu Karnego"6. Nicstcty „zimny" konflikt mi?dzy Wschodcm i Zachodcm zdominowal stosunki mi?dzynarodowe, komplikujac zadanie Komisji i odkladajac na
czas nicokrcslony powolanie sadu.
Dopiero konicc zimnej wojny umozliwil powrot do idei stalego sadu, ktory scigalby zbrodnie ludobojstwa. Komisja
Prawa Mi?dzynarodowego ONZ opracowala projekt statutu przyszlego sadu. Stanowil on podstaw? prac nad stRiktura^
umiejscowieniem i jurysdykeja. Stalego
Mi?dzynarodowego Sadu Karnego (SMSK)
na konferencji w Rzymic w 1998 roku.

Zrddfa mi$dzynarodowego prawa
humanitarnego7
W 1625 Hugo Grocjusz wydal swoja.
prac? na temat prawa funkejonuja^cego
podczas wojny i pokoju, w ktorej wyjasnil glowne zasady humanitarnego traktowania ofiar wojny, stwarzajac w ten sposob podstawy do rozwoju mi?dzynarodowego prawa zwyczajowego w tej dziedzinic. Jednak dopiero w drugiej polowie
dziewi?tnastego wieku prawo, ktore istnialo jako zwyczaj, cz?sc kultury znalazfo swoj wyraz w umowach mi?dzynarodowych, Jiumanizujacych" zasady prowadzenia wojny. Utworzenie Mi?dzynarodowego Czerwonego Krzyza po knvawej bitwie pod Solferino w 1859, zach?-

" Zastosowanic przez Amcrykariska. judykature pojecia ..przcstepstw kryminalnych" pozwolilo na
szcroka. ich intcrpretacjc i wlaczcnie pod jurysdykeje sa.dow takich przcstepstw jak: tortury, Icrroryzm
czy niclcgalny handel narkotykami.
J. Pejic. Creating a pcrmamenl International Criminal Court: the obstacles to independence and
effectiveness. Columbia Human Rights Law Review, Volume 29, No. 2, Spring 1998, s. 296.
..International humanitarian law". Przez pojecic: miedzynarodowe prawo humanitarne rozumiem
prawo miedzynarodowe, zawartc w roznych porozumicniach micdzynarodowych (np. umowach, konwencjach. traktatach) lub funkcjonuja.ee w postaci prawa zwyczajowego, bezposrednio odnosza.ee sic
do ciczkich przcstepstw o wymiarze miedzynarodowym.

cilo nicktorc paristwa do zawarcia pierwszcj Konwcncji Genewskicj w 1864

roku, aby chronic rannych i chorych podczas dzialari wojennych. W Deklaracji
z Petersburga (1868) stwierdzono, iz ,jedynym usprawiedliwionym celem paristw
wojuja.cych, powinno bye oslabienie sil
zbrojnych przeciwnika". W ten sposob
Deklaracja probowala odgraniczyc „legaIne" dzialania wojenne wymierzone w armi? przeciwnika, od nielegalnych alakow
na ludnosc cywilna.. Przyj?cic Konwcncji
Haskich z 1899 i 19078 roku stanowilo
kolejny krok na drodze regulacji takich
problemow jak: sposob traktowania jcricow wojennych, chorych i rannych, czy
zagadnieri zwiazanych z „wlasciwymi"
regulami prowadzenia obl?zenia oraz bombardowari.
W okresie mi?dzywojcnnym, istnieja.ee juz prawa zostaly wzmocnione
w 1929 roku przez dwie dalsze Konwcncje Genewskic, ktorych regulacje odnosily si? do rannych i chorych oraz jericow
wojennych. W 1945 kiedy powolano Trybunaly Wojenne, przyj?to takze ich Statuty, wyszczcgolniaja.ee zbrodnie, ktore
„wedlug dzisiejszego prawa mi?dzynarodowego stanowia. glowne przest?pstwa:
zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie
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wojenne, zbrodnic przeciwko ludzkosci"'. Statut Sadu Norymbcrskicgo oraz
jego normy zostaly jednoglosnie przyj?te
w 1950 roku w Deklaracji ONZ o Normach Karty Norymberskiej oraz Sa_dzie10.
Konwencja w sprawie Zapobiegania
i Karania Zbrodni Ludobojstwa" z 1948
roku, przyj?ta przez ONZ, zdefiniowala
poj?cie ludobojstwa, (co pozniej zostalo
zaanektowane do statutow Mi?dzynarodowych Trybunalow dla Rwandy i bylej Jugoslawii), stwierdzaja.c, iz stanowi ono
zlamanie prawa mi?dzynarodowego „tak
jak w czasie pokoju, tak i w czasie wojny".
W 1949 roku przyj?to cztery Konwcncje
Genewskie, ktorych postanowienia odnosily si? do rannych i chorych na ladzie, a
takze do rannych, chorych i rozbitkow na
wodzie. Dalsze punkty poruszaly problem
jericow wojennych oraz osob cywilnych.
W 1968 podpisano Konwencj? o Nieprzedawnianiu
Zbrodni
Ludobojstwa12.
W 1977 roku dwa Protokoly dodatkowe
rozciqgn?ly jurysdykcj? Konwcncji Gencwskich z 1949 roku, ktora teraz takze obejmuje wojny narodowowyzwolericze oraz
wojny domowe. W 1984 roku przyj?to
Konwencj? przeciwko Stosowaniu Tortur
oraz Okrutnemu, Nieludzkiemu i Ponizajqeemu Traktowaniu i Karaniu13.

Szczcgolnic wazne bylo przyjecic II Konwcncji Haskiej dotycza.ccj Praw i Zwyczajow Wojna na
Ladzie z 29 lipca 1899 oraz IV Konwcncji Haskiej dotycza.ccj Przcstrzcgania Praw i Zwyczajow Wojny na Ladzie z 18 pazdziemika 1907 roku.
9
J. Pejic, Creating..., s. 295.
Declaration of the Principles of the Nuremberg Charter and Judgement.
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against
Humanity. Na podstawie tej Konwencji wiele krajow znioslo wszclkie ograniczenia prawne w zakresie
karania osob, ktore dopuscily sie zbrodni ludobojstwa i zbrodni przeciwko ludzkosci. Umozliwilo to
sadowi francuskiemu osadzenic w 1987 roku bylego nazist? Klausa Barbicgo, ktory oskarzony zostal o
zbrodnic popeinione ponad 40 lat wczesniej.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
Na podstawie tej konwcncji, ktora. Wiclka Brytania ratifikowala w 1988 roku, Lordowie Prawa w mar-
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Postanowienia umow mi?dzynarodowych dotycza.ce mi?dzynarodowego prawa humanitarnego wzmocnione sa. przez
norm? znana. jako uniwersalna jurysdykeja (universal jurisdiction). Uniwersalna
jurysdykeja pozwala paristwom, w odniesieniu do konkretnych zbrodni14, okreslonych w prawie mi?dzynarodowym, na
stosowanie powszechncj jurysdykeji w stosunku do podejrzanych osob, gdziekolwiek zbrodnie zostaly popeinione, nawet
jezeli doszlo do nich na terytonum innego paristwa, a osoby oskarzonc nie sa.
obywatelami paristwa-strony okreslonej
Konwencj i.
Decyzje sadowe stanowia. nast?pne
wazne zrodlo mi?dzynarodowego prawa
humanitarnego. W tym roku Mi?dzynarodowy Tribunal Karny dla Rwandy wydat
picrwsze w historii sadownictwa mi?dzynarodowego wyroki w sprawie ludobojstwa i masowych gwahow. W ten sposob uczyniony zostal wazny krok naprzod
w rozwoju mi?dzynarodowego prawa
humanitarnego, ktore dotychczas zapisanc bylo w konwencjach i umowach mi?dzynarodowych, ale nie bylo rcalizowane
w praktyec. przez sady.
Ostatnim zrodlem mi?dzynarodowego
prawa publicznego sa. liczne dezyderaty,
dyskursy, refcraty i prace prawnikow mi?dzynarodowych, ktore „szlifuja.", „modyfikuja." i interpretuja. liter? prawa (np.
umowy. konwencje, traktaty) oraz jej ducha (mi?dzynarodowe prawo zwyczajowe).

Staty Miedzynarodowy Sqd Kamy
[SMSK]: gtosy krytykow i obroricow
Mimo wielu pozytywnych zmian
w mi?dzynarodowym prawie humanitarnym niektorzy prawnicy, politycy oraz
wojskowi pozostaja. sceptyczni i krytyczni w stosunku do idei sadu swiatowego.
Stany Zjednoczone znalazly si? w grupie
siedmiu krajow (m.in. z Chinami, Iranem,
Izraelcm), ktore glosowary przeciwko statutowi Stalego Mi?dzynarodowego Sadu
Karnego, 120 innych reprezentacji rzadowych poparlo statut, a 21 wstrzymalo si?
od glosu. Nie ulega wajpliwosci, iz efektywnosc SMSK zalezy w duzym stopniu
od uczestnicrwa USA. Delegaci w Rzymie, prowadzac „polityk? appeasementu", ograniczyli kompetencje sadu,
wylaczajac ide? powszechncj jurysdykeji
oraz przyjmujac wiele poprawek przedstawionych przez USA, chcac tym samym uzyskac poparcie administracji
Clintona. Polityka ta skoriczyla si? jednak
niepowodzeniem. Stany Zjednoczone odmowily podpisania rzymskiej umowy.
Krytykow Stalego Mi?dzynarodowego
Sa.du Karnego mozna podzielic na dwie
grupy. Pierwsza z nich obejmuje kraje,
a w szczegolnosci organizacje pozarzadowc, ktore domagaly si? podczas
konferencji w Rzymie jak najszcrszych
kompctencji dla sadu. Wedlug ich opinii
przyj?ty statut ograniczyl jurysdykcj?
sadu, co z kolei zawazy na jego przyszlej

cu tegoz roku potwicrdzili prawnosc aresztowania Pinocheta, otwicrajac drogc tym samym drog? do
jego ckstradycji do Hiszpanii.
14

W opinii przygotowancj przez American Law Institute w 1987 stwierdza sie: ..Paristwo (nie
bedace strona, okreslonej konwcncji) moze wykorzyslac swoja. wladz? do zdefiniowania i ukarania
okrcslonych przcstepstw, majacych, wedlug spolecznosci narodow, wymiar powszechny, takich jak: piractwo. nicwolnictwo, atak na samolot cywilny lub jego uprowadzenic, ludobojstwo, zbrodnic wojenne. tcrrorvzm [...]".

efektywnosci, a tym samym na sile odstraszania. Wi?kszosc tych, ktorzy krytykowali slabosc sadu opowiedziala si? za
jego utworzeniem, wychodza.c z zalozenia, iz lepiej poprzec staly sad mi?dzynarodowy z ograniczonymi kompetencjami, niz nie miec go w ogole.

konane byly o koniecznosci i slusznosci
walki z silami zmierzaja.cymi do oslabienia zasady suwerennosci paristwowej.

Grupa pierwsza: sa.d za slaby

Glowna krytyka ze strony, tych ktorzy
oczekiwali duzo wi?cej po konferencji
rzymskiej, zwiazana byla z ograniczeniem
jurysdykeji sadu przez zaakceptowanie
zasady terytorialnosci i narodowosci (art.
12 Statutu SMSK). Oznacza to, iz tylko
osoby, pochodza.ee z kraju sygnatariusza
umowy, lub popelniaja.ee przest?pstwo na
terytorium kraju-strony ukladu, moga. bye
sa.dzone przez SMSK. Propozycja Korei
Poludniowej, aby wlaczyc pod jurysdykcj? sa.du takze paristwo, przetrzymuja.ee
oskarzonego oraz paristwo, z ktorego pochodza. ofiary zbrodni, zostala odrzucona16. W ten sposob idea jurysdykeji powszechnej stalego sadu mi?dzynarodowcgo ulegla zanegowaniu. Jedynym rozwiazanem w tym wypadku jest przekonanie jak najwi?kszej liczby paristw do ratyfikacji Statutu. „Im blizej do powszechncj
jurysdykeji, poprzez jak najwi?ksza. liczb?
ratyftkacji, tym negatywny efekt tego zapisu(art. 12) b?dzie mniejszy"17.
Art. 124 Statutu SMSK stwierdza:
..Paristwo, ktore staje si? strona. Statutu,
moze zadeklarowac, iz przez okres siedWspomniane kraje, gfosujac przeciw- miu lat od daty wejscia w zycie Statutu w
ko statutowi SMSK, bronily swoich par- odniesicniu do tegoz paristwa, nie akecptykulamych interesow narodowych. Prze- tuje jurysdykeji Sadu [...]". Wedlug zwo-

Druga grupa to kraje, ktore sprzeciwily si? powstaniu sadu. Argumentow
uzywano wielu. Generalnie jednak wszystkie mozna odniesc do „absolutystycznego" pojmowania suwerennosci paristwowej. Na przyklad Chiny chcialy posiadac
prawo weta w Radzie Bezpieczeristwa
w stosunku do oskarzeri wydawanych
przez mi?dzynarodowy sa.d kamy. Dzieje
si? to w sytuacji kiedy nie wiadomo w jakim kierunku rozwina. si? sprawy Tajwanu i Tyberu. Z kolei USA nie oswoily si?
jeszcze z mysla^ ze ich obywatele moga.
bye sa.dzeni przez sa.d, inny niz amerykariski. Izrael wyjasnil swoj glos na „nie",
twierdza.c, iz nie mogl zrozumiec dlaczego sad „uznal za konieczne umieszczenie
na liscie najbardziej ci?zkich przest?pstw
i zbrodni, sprawy zwia.zane z przemieszczeniem ludnosci danej narodowosci na
tereny okupowane"15. Dla Izraela popieraja.cego - czasami otwarcie, czasami
ukrycie - polityk? osiedlania si? Zydow
na terenach okupowanych powyzszc rozwia.zanie bylo niedopuszczalne.

15
UN Diplomatic conference concludes in Rome with decision to establish permanent International
criminal Court, Press release, L/ROM/22, United Nations, 17 July 1998
16
Stalo si? to mimo iz ..wspolczesne prawo miedzynarodowe pozwala paristwu przetrzymujacemu
oskarzonego, sa.dzic go na podstawie samego oskarzenia o zbrodnie ludobojstwa, zbrodnie przeciwko
ludzkosci oraz zbrodnic wojenne", J. Podgers, War crimes court under fire, ABA Journal, September
1998.
17

Human Rights Watch. Summery of the key provisions of the ICC Statute, September 1998.

