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Wprowadzenie
Jest prawdą powszechnie przyjętą, że w dziejach naszej
cywilizacji najczęstszym powodem wojen były spory
o terytorium. Roszczenia terytorialne prowadzą do konfliktu
zbrojnego dużo częściej, niż jakiekolwiek inne przyczyny –
ekonomiczne, religijne, społeczne, kulturowe czy
narodowościowe.
Jednocześnie
korzenie
sporów
terytorialnych nigdy nie są oczywiste i sięgają głęboko
wstecz: do historycznych zaszłości, nierozwiązanych
niesnasek czy urażonych ambicji narodowych1. Spory takie
mogą leżeć u podstaw specyficznych uwarunkowań
geopolitycznych regionu, kształtować sojusze polityczne
i militarne, wpływać na politykę nie tylko zaangażowanych
w konflikt państw.
Spory terytorialne są obecne niemal w każdym zakątku
globu. Mogą dotyczyć stricte terytorium lądowego, mogą
również odnosić się do sprawowania władztwa na morzu czy

1 Rongxing Guo, Cross-Border Resource Management, 2nd ed., Elsevier, 2012,
s. 23.
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innym obszarze wodnym2lub podwodnym3. A jednocześnie
prawo międzynarodowe nie ma jasno sformułowanych norm
– ustanowionych w drodze traktatu czy stwierdzonych
orzecznictwem – które pozwoliłyby jednoznacznie przyznać
suwerenność
nad
spornym
terytorium
jednemu
z konkurujących państw na podstawie obiektywnie
stwierdzanych czynników (kulturalnych, etnicznych,
historycznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych,
społecznych itp.). Co więcej, terytoria sporne mogą mieć
spore znaczenie gospodarcze (np. ze względu na znajdujące
się na nich złoża bogactw naturalnych), gwarantować
dostęp do morza lub zasobów wody pitnej, czy też mogą
mieć znaczenie strategiczne. Osobną kategorią sporów są te,
które wiążą się z dążeniem do uzyskania niepodległości
przez zamieszkującą dane terytorium ludność.
Istotą sporu terytorialnego jest kwestionowanie tytułu
prawnomiędzynarodowego
drugiego
państwa
do
zajmowania określonego terytorium i dążenie do zmiany
status quo, nierzadko także przy użyciu środków
naruszających prawo międzynarodowe. Spory te są, o czym
2 Można tu wymienić spory dotyczące wód śródlądowych, np. holenderskobelgijski spór o odprowadzanie wody z rzeki Mozy (1937), francusko-hiszpański
spór o jezioro Lanoux (1954) czy boliwijsko-chilijski spór o aquifer (warstwę
wodonośną) i rzekę Silala na pustyni Atacama (2009).
3 Do których zaliczyć można spory dotyczące szelfu kontynentalnego oraz
Obszaru (dna mórz i oceanów).
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można się przekonać niemal codziennie, długotrwałe,
skomplikowane i notorycznie trudne do rozwiązania
w drodze pokojowej. Także rozstrzygnięcia sądowe są raczej
wyjątkiem niż regułą – wynik sądowej delimitacji granic jest
wypadkową oceny tytułów prawnych i praktyki państw
zainteresowanych w tym zakresie, a co za tym idzie jest
trudny do przewidzenia i nic dziwnego, że przywódcy
polityczni niezbyt chętnie narażają się na ryzyko utraty
terytorium. Rządy zwaśnionych państw zdają sobie sprawę,
że „przegrana” w sporze granicznym może wiązać się
z daleko
idącymi
konsekwencjami
politycznymi.
Alternatywą mogą być metody pozasądowego rozstrzygania
sporów
międzynarodowych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem mediacji i arbitrażu. Jako procedury
bardziej elastyczne od sądowych, dają większą możliwość
wypracowania
rozwiązań
akceptowalnych
dla
zainteresowanych stron, choć ich ostateczny charakter
również spędza sen z oczu krajowym politykom4.
Jak pokazuje doświadczenie, rozstrzygnięcie sporu
terytorialnego
musi
być
zgodne
z
prawem
międzynarodowym, nawet jeśli takie rozstrzygnięcie jest
wynikiem długofalowych negocjacji prowadzonych przez
zainteresowane strony sporu. Przedstawiciele państw,
4 The Carter Center, Approaches to Solving Territorial Conflicts. Sources,
Situations, Scenarios, and Suggestions, Atlanta 2010, ss. iii i n.
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międzynarodowej judykatury oraz doktryny prawa
międzynarodowego podkreślają kluczowe znaczenie
prawnych czynników wpływających na taki, a nie inny
kształt rozstrzygnięcia. Niemniej analiza poszczególnych
przypadków – zarówno w postaci orzeczeń sądów
i trybunałów międzynarodowych, jak i rozwiązań
wypracowanych przez same zainteresowane państwa-strony
sporu ujawnia konieczność uwzględniania w procesie
rozwiązywania sporu także czynników o charakterze
pozaprawnym – słusznościowym – bądź to na wniosek
samych państw 5 , bądź to w celu stosowania prawa
międzynarodowego w sposób gwarantujący najbardziej
sprawiedliwe rozwiązanie możliwie w określonych
okolicznościach sprawy6.
Niniejsze opracowanie stanowi zbiór referatów
wygłoszonych na Ogólnopolskiej Konferencji StudenckoDoktoranckiej „Między Scyllą a Charybdą – terytoria sporne”,
która odbyła się w dn. 18-19 kwietnia 2013 roku na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Wybór konfliktów, dokonany przez Autorów, pokazuje całe
spektrum sporów, z którymi mierzy się społeczność
5 Por. orzeczenie z 24.02.1982 r. w sprawie szelfu kontynentalnego (Tunezja vs
Libijska Arabska Dżamahirija), ICJ Reports 1982.
6 Por. orzeczenie z 20.02.1969 r. w sprawie szelfu kontynentalnego Morza
Północnego (Dania vs. Niemiecka Republika Federalna, Holandia vs. Niemiecka
Republika Federalna), ICJ Reports 1969
9

międzynarodowa. Niektóre z nich to pozostałości
przeszłości kolonialnej, niektóre są podyktowane wyłącznie
czynnikami ekonomicznymi. Niektóre wydają się mieć
znaczenie wyłącznie historyczne, niektóre – mimo na pozór
błahej natury – przekładają się na gospodarcze „być albo nie
być” lokalnej społeczności. W każdym wypadku są to
potencjalne punkty zapalne, mogące naruszyć –
w rozumieniu art. 39 Karty Narodów Zjednoczonych –
kruchy, lecz jednak stabilny międzynarodowy pokój
i bezpieczeństwo.
Joanna Połatyńska
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Afryka

11

Michał Gutner, Uniwersytet Łódzki

Czagos – rezerwat niezgody
Wprowadzenie
Wyspy Czagos to niewielki archipelag na Oceanie
Indyjskim, którego strategiczne umiejscowienie na mapie
świata powoduje jednak, że od wieków znajduje sporo
miejsca na kartach historii. Najnowsza karta jest właśnie
zapisywana przed trybunałem arbitrażowym ustanowionym
na podstawie Aneksu VII do Konwencji Narodów
Zjednoczonych o Prawie Morza (dalej: UNCLOS, Konwencja),
przed którym toczy się sprawa wniesiona przez Mauritius
przeciwko Wielkiej Brytanii 20 października 2010 roku.
Historia7
Archipelag tworzy grupa 65 małych wysepek
koralowych na Oceanie Indyjskim, o całkowitej powierzchni
ok. 60 km2, z czego 44 km2 przypadają na główną wyspę,
Diego Garcia. Odkryli je i zbadali w XVI w. Portugalczycy.
7 Oparta na S. Evers, M. Kooy, Eviction from the Chagos Islands: Displacement
and Struggle for Identity Against Two World Powers, s. IX-XI
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Szybko zauważono, że położenie archipelagu niemal w
połowie drogi między Indiami a Afryką, czyni z niego
doskonały przyczółek do sprawowania kontroli nad szlakami
morskimi łączącymi Europę i Indie. W regionie pojawili się
Holendrzy, by po ich wycofaniu się rywalizację o wyspy
zaczęli Francuzi i Anglicy.
W 1721 roku Francuzi zasiedlili na stałe pobliski
Mauritius, a w 1744 roku uznali swą suwerenność nad drugą
co do wielkości wyspą Czagos, Peros Banhos. Od tego czasu
liczne brytyjskie i francuskie ekspedycje badały pozostałe
wyspy. Około 1783 roku plantator z Mauritiusu, Pierre Marie
Le Normand założył osadę na Diego Garcii, która dała
początki zaludnieniu archipelagu.
W 1786 roku brytyjska Kompania Wschodnioindyjska
pojawiła się na Czagos, powodując ucieczkę Le Normanda
na Mauritius, Brytyjczycy jednak chcąc uniknąć sporu
międzynarodowego, również szybko opuścili wyspy. Po 1786
r. rozwinął się przemysł rybacki i plantacje kokosa.
Pracownikami byli niewolnicy z Mauritiusu, Seszeli,
Madagaskaru i wschodniego wybrzeża Afryki.
W 1814 r., na mocy traktatu paryskiego kończącego
wojny napoleońskie Czagos wraz z innymi dependencjami
Mauritiusu trafił w ręce Wielkiej Brytanii (Brytyjczycy
wcześniej przejęli kontrolę nad Mauritiusem i Seszelami).
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Populacja zamieszkujących archipelag rosła systematycznie.
Gdy na przełomie lat 50. i 60. XX w. USA zaczęły
poszukiwania miejsca nadającego się na bazę na Oceanie
Indyjskim, ich wybór padł na atol Aldabra oraz Diego Garcię8,
na której podczas wojny znajdowała się m.in. baza
radiotelekomunikacyjna i stacjonowały latające łodzie9, a
która, jako jedna z niewielu na Oceanie Indyjskim nie jest
narażona na ataki tsunami10. W 1964 roku rozpoczęły się
rozmowy między Wielką Brytanią a USA, a ich efektem było
tajne porozumienie, na mocy którego Diego Garcia miała
stać się bazą wojskową wykorzystywaną na potrzeby obu
państw, pozostając terytorium pod suwerennym władztwem
Wielkiej Brytanii, udostępnianym USA nieodpłatnie 11 .
Jednak równocześnie toczyły się rozmowy o dekolonizacji
Mauritiusu, mające doprowadzić do uzyskania przez niego
niepodległości; USA i Wielka Brytania postanowiły, że
8 Christian Nauvel, A Return from Exile in Sight? The Chagossians and Their
Struggle,
5
Nw.J.
Int'lHum.Rts.96
(2007).
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol5/iss1/4, ss. 99-100
(dostęp: 6.04.2013)
9 David Snoxell, Anglo/American Complicity in the Removal of the Inhabitants of
the Chagos Islands, 1964–73, Journal of Imperial and Commonwealth History
vol.37, no. 1, March 2009, s. 127
10 transkrypt
rozmowy
z
Johnem
Pilgerem
dostępny
na
http://www.democracynow.org/2007/6/7/resisting_the_empire_documentary
_filmmaker_john /„It’s one of the few places in the Indian Ocean that wasn’t
struck by the tsunami, [...] It is quite literally a paradise ”/, (dostęp: 6.04.2013)
11 David Snoxell, op. cit., s. 128-130
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należy odłączyć archipelag Czagos od Mauritiusu 12 (by
utrzymać suwerenność Brytyjczyków nad wyspami) – w ten
sposób zaplanowano powstanie Brytyjskiego Terytorium
Oceanu Indyjskiego (British Indian Ocean Territory, BIOT).
Jak wynika z notatki przeznaczonej dla sekretarza obrony
Roberta McNamary, Brytyjczykom zależało na odłączeniu
Czagos od Mauritiusu jeszcze przed zbliżającą się
konferencją poświęconą niepodległości Mauritiusu. We
wrześniu 1965 r. podczas konferencji poświęconej
niepodległości i konstytucji Mauritiusu w Londynie, premier
powstającej Republiki Mauritiusu Seewoosagur Ramgoolam,
wiedząc o planach rządów brytyjskiego i amerykańskiego,
negocjował nieodłączanie Czagos od Mauritiusu, obstając
przy koncepcji 99-letniej dzierżawy z czynszem w wysokości
7 mln funtów przez pierwszych dwadzieścia lat i 2 mln
funtów po upływie tego czasu. Brytyjczycy tymczasem
oferowali jednorazowo 1 mln funtów. Następnego dnia
odbyło się tajne spotkanie Premiera Ramgoolama z
premierem Haroldem Wilsonem13. Dnia 8 listopada 1965
doszło do odłączenia Czagos od Mauritiusu na mocy tzw.
BIOT Order 1965 ustanawiającego British Indian Ocean
Territory, na które składały się Archipelag Czagos, a także
12 ibidem
13 http://www.lemauricien.com/article/mauritius-independence%C2%A0marginalism-and-political-control-part-1 (dostęp: 6.04.2013)
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Aldabra, Farquhar i Desroches (które zostały zwrócone
Seszelom w roku 1976). Dwa dni później sekretarz ds.
kolonii, odpowiadając na pytanie parlamentu, wskazał, że
rządy Mauritiusu i Seszeli wyraziły zgodę na nowe
ukształtowanie administracji wyspami objętymi BIOT
Order14.
Odłączenie
Czagos
zostało
potępione
przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 16 grudnia 1965 w rezolucji
2066(XX), jako stojące w sprzeczności z rezolucją 1514(XV)
Zgromadzenia Ogólnego ONZ – deklaracją w sprawie
uzyskiwania niepodległości przez państwa i narody
kolonialne15, która stanowi m.in., że wszystkie narody mają
prawo do samostanowienia, mogą swobodnie decydować o
swym statusie politycznym, a w punkcie 6, że jakakolwiek
próba zakłócenia jedności narodowej i terytorialnej
14 David Snoxell, op. cit., s. 130
15 Noting with deep concern that any step taken by the administering Power to
detach certain islands from the Territory of Mauritius for the purpose of
establishing a military base would be in contravention of the Declaration, and
in particular paragraph 6 thereof, […] 2. Reaffirms the inalienable right of the
people of the Territory of Mauritius to freedom and independence in
accordance with General Assembly resolution 1514 (XV); 3. Invites the
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to
take effective measures with a view to the immediate and full implementation
of resolution 1514 (XV); 4. Invites the administering Power to take no action
which would dismember the Territory of Mauritius and violate its territorial
integrity;
http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/218/29/IMG/NR021829.pdf?OpenEle
ment (dostęp: 6.04.2013)
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integralności państwa pozostaje w sprzeczności z Kartą
Narodów Zjednoczonych16.
Wymianą not z 30 grudnia 1966 Diego Garcia została na
pięćdziesiąt lat przekazana USA, a par. 11 dokumentu
podkreśla, że umowa powinna pozostać w mocy przez
kolejne dwadzieścia lat, jeśli nie zostanie wypowiedziana na
dwa lata przed upływem pierwszego, pięćdziesięcioletniego
okresu 17 . Zarejestrowana w Sekretariacie Narodów
Zjednoczonych, przedmiotowa wymiana not zgodnie z
zawartymi w niej postanowieniami stanowi umowę między
rządami z mocą obowiązującą od 30 grudnia 196618. Baza
wojskowa utworzona na wyspie miała następnie odegrać
znaczącą rolę w obu wojnach afgańskich, a także podczas
16 All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they
freely determine their political status and freely pursue their economic, social
and cultural development. 6. Any attempt aimed at the partial or total
disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is
incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United
Nations.
17 Exchange of notes constituting an agreement concerning the availability for
defense purposes of the British Indian Ocean Territory (with annexes). London,
30 December 1966, para. 11, UN Treaty Series, vol. 603, s. 273 i n. „The United
States Government and the United Kingdom Government contemplate that the
islands shall remain available to meet the possible defence needs of the two
Governments for an indefinitely long period. Accordingly, after an initial period
of 50 years this Agreement shall continue in force for a further period of
twenty years unless, not more than two years before the end of the initial
period, either Government shall have given notice of termination to the other,
in which case this Agreement shall terminate two years from the date of such
notice” (podkr. moje M.G.)
18 ibidem, s. 290
17

wojny w Iraku19.
Na przestrzeni lat 1967–1973 mieszkańcy archipelagu,
Czagosańczycy, zostali zmuszeni do opuszczenia swojej
ojczyzny, a Mauritius otrzymał od Wielkiej Brytanii 3 mln
funtów oraz zwrot kosztów przesiedlenia Czagosańczyków i
wykupu plantacji — początkowo przyznano 650 000 funtów
na pokrycie kosztów przesiedlenia, a w 1982 r. umową
między Mauritiusem a Wielką Brytanią postanowiono, że
Wielka Brytania wypłaci jeszcze 4 mln funtów na rzecz
wysiedlonych, jako „full & final settlement”, a więc kwotę
ostateczną co do wszelkich roszczeń, jakie mogłyby być
wysuwane na podstawie BIOT Order z 196520 r.
Mauritius uzyskał niepodległość w dniu 12 marca
1968 r. W Konstytucji Republiki Mauritiusu, w rozdziale XI,
art. 111 ust. 1 zatytułowany „Interpretacja” stanowi obecnie,
że terytorium republiki składa się z wyspy Mauritius, kilku
innych wysp, a także Archipelagu Czagos, łącznie z wyspą
Diego Garcia21.

19 encyklopedia.pwn.pl/haslo/3892580/diego-garcia.html (dostęp: 6.04.2013)
20 Peter Prows, Mauritius Brings UNCLOS Arbitration Against The United
Kingdom, http://www.asil.org/insights/volume/15/issue/8/mauritius-bringsunclos-arbitration-against-united-kingdom-over-chagos (dostęp: 6.04.2013)
21 Mauritius includes – (a) the Islands of Mauritius, Rodrigues, Agalega, Tromelin,
Cargados Carajos and the Chagos Archipelago, including Diego Garcia and any
other island comprised in the State of Mauritius
18

Ustanowienie morskiego obszaru chronionego (MPA)
Mimo przyznanych na poczet odszkodowań za
wysiedlenia
pieniędzy
Czagosańczycy
występowali
wielokrotnie, ze zmiennym szczęściem, do sądów, zarówno
krajowych
(brytyjskich), jak i międzynarodowych
(Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Jednocześnie,
od lat 80. XX w. Mauritius w sposób ciągły22 domagał się
uznania swojej suwerenności nad Archipelagiem Czagos,
twierdząc, że został on odłączony nielegalnie, co
doprowadziło do deklaracji Wielkiej Brytanii, że wyspy
zostaną mu zwrócone, jak tylko przestaną być niezbędne dla
celów obronnych23.
Po przeprowadzeniu w styczniu i lipcu 2009 roku
formalnych konsultacji z Mauritiusem i przedstawieniu
kwestii do publicznej debaty w okresie 10 listopada 2009 –
12 lutego 201024, w kwietniu 2010 r. na terytorium BIOT
22 Świadczą o ty m.in. zastrzeżenia składane do traktatów złożonych
Sekretarzowi Generalnemu ONZ, publikowane np. MULTILATERAL TREATIES
DEPOSITED WITH THE SECRETARY-GENERAL, których treść jest powtarzalna,
np. „The Republic of Mauritius rejects the extension of the Convention by the
Government of the United Kingdom and Northern Ireland to the Chagos
Archipelago (so-called British Indian Ocean Territory) and reaffirms its
sovereignty over the Chagos Archipelago which forms part of its national
territory”
23 http://ec.europa.eu/europeaid/where/octs_and_greenland/countries/britishindian-ocean-territory_en.htm (dostęp: 6.04.2013)
24 http://www.asil.org/insights110405.cfm,
http://chagostrust.org/sites/default/files/images/FCO%20consultation%20document.pdf, s.
19

został w celu ochrony bogactwa morskich głębin w
okolicach archipelagu ustanowiony morski obszar chroniony
(Marine Protected Area, dalej: MPA). Jest to jeden z
rodzajów obszarów chronionych, a więc – w świetle art. 2
Konwencji o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro –
obszarów określonych geograficznie, które są wyznaczone,
objęte odpowiednimi regulacjami i zarządzane dla
osiągnięcia określonych celów związanych z ochroną
przyrody. Państwa mogą ustanawiać takie obszary w ramach
swoich terytoriów, w tym swojego morza terytorialnego, a
nawet w wyłącznej strefie ekonomicznej25 – czyli w pasie o
szerokości od 12 do nawet 200 mil morskich (od ok. 22 do
ponad 370 km) od linii podstawowej. Morski obszar
chroniony na archipelagu Czagos jest największy na świecie,
nie obejmuje jednak wyspy Diego Garcia wraz z bazą
wojskową. Konsekwencją jego ustanowienia jest m.in. zakaz
łowienia ryb, co de facto blokuje powrót Czagosańczyków
do swych domów, Mauritiusowi zaś nie pozwala na
uprawianie rybołówstwa. Oświadczenie brytyjskich władz
podkreślało jednak, że ustanowienie MPA nie stoi w
sprzeczności z toczącym się wówczas przed ETPCz
4 (dostęp: 6.04.2013)
25 Thomas Greiber, Melinda Janki, Marcos Orellana, Annalisa Savaresi, Dinah
Shelton, Conservation with justice. A rights-based approach s. 92
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/eplp-071.pdf
(dostęp:
6.04.2013)
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postępowaniem w sprawie Czagosańczyków ani nie niweczy
złożonych Mauritiusowi obietnic, że wyspy zostaną mu
zwrócone26. Mauritius, jak podają Brytyjczycy, co do zasady
zgodził się z potrzebą ustanowienia MPA 27 . Jednak jak
wynika m.in. z notatki na stronie internetowej
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, Maurtius już na
etapie konsultacji podważał prawo Zjednoczonego
Królestwa do podejmowania kroków w kierunku objęcia
archipelagu ochroną28.
Regulacja arbitrażu w UNCLOS i ukonstytuowanie się
trybunału
Trybunał rozpoczął swe działanie po wniesieniu pozwu i
uzasadnienia roszczeń przez Mauritius 20 grudnia 2010 r.29
26 Any decision to establish a marine protected area would not affect the UK
Government’s commitment to cede the Territory to Mauritius when it is no
longer needed for defence purposes. This consultation and any decision that
may follow for the establishment of a marine protected area are, of course,
without prejudice to the outcome of the current, pending proceedings before
the European Court of Human Rights (ECtHR). This means that should
circumstances change, all the options for a marine protected area may need to
be
reconsidered.
http://chagostrust.org/sites/default/files/images/FCO%20consultation%20document.pdf, s.
7 (dostęp: 6.04.2013)
27 Ibidem s. 12
28 http://www.iucn.org/about/union/members/?4727/Consultation-on-theFuture-of-the-Chagos-ArchipelagoBritish-Indian-Ocean-Territory
(dostęp:
6.04.2013)
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Jest on ustanowiony na podstawie art. 3 aneksu VII do
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza
sporządzonej w Montego Bay 10 grudnia 1982 roku.
Artykuł 280 wspomnianej Konwencji pozwala stronom
na rozstrzygnięcie zaistniałego między nimi sporu
dotyczącego interpretacji lub stosowania Konwencji za
pomocą jakichkolwiek wybranych przez siebie środków
pokojowych. Jeśli się to nie powiedzie, a porozumienie
między stronami nie wyklucza zastosowania innej procedury,
zgodnie z art. 281 mogą zostać uruchomione procedury
zawarte w Części XV Konwencji – „Załatwianie sporów”.
Państwa-strony Konwencji mogą, np. w drodze umowy
powszechnej, regionalnej lub dwustronnej, uzgodnić, że
spór między nimi zostanie przekazany do załatwienia
według procedury, w której zapada wiążąca decyzja, która
zgodnie z art. 282 zastępuje wówczas procedury ze
wspomnianej Części XV. Art. 284 wraz z art. 286 wskazują
na pierwszeństwo rozstrzygania sporu w procedurze
koncyliacyjnej (opartej o postanowienia Aneksu V lub innej),
a dopiero gdy strony nie osiągają porozumienia lub
propozycja koncyliacji nie zostanie przyjęta, spór zostaje
przekazany na wniosek którejkolwiek z nich sądowi lub
trybunałowi arbitrażowemu właściwemu zgodnie z
cpa.org/showfile.asp?fil_id=1782, s. 1 (dostęp: 4.07.2013)
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rozdziałem 2 Części XV – „Procedury obowiązkowe”, w
których zapadają wiążące orzeczenia, o ile przy
podpisywaniu, ratyfikowaniu lub przystępowaniu do
Konwencji, lub w późniejszym czasie państwo nie złożyło na
piśmie deklaracji wyłączającej jedną, lub kilka z procedur
przewidzianych w rozdziale 2, w odniesieniu do jednej lub
kilku spośród takich kwestii, jak np. delimitacja morza
terytorialnego,
stref
ekonomicznych
czy
szelfu
kontynentalnego, działalność wojskowa itd30.
Część XV Konwencji w art. 287 wskazuje cztery
procedury załatwiania sporów, z których wyboru może
dokonać strona, składając pisemną deklarację. Są to:
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza, Międzynarodowy
Trybunał Sprawiedliwości, trybunał arbitrażowy utworzony
zgodnie z aneksem VII oraz specjalny trybunał arbitrażowy
utworzony zgodnie z aneksem VIII dla jednej lub wielu
kategorii sporów określonych w tym aneksie.
Przyjmuje się, że Państwo-Strona konwencji, które jest
stroną sporu nieobjętego obowiązującą deklaracją, wyraziło
zgodę na arbitraż opisany w aneksie VII. Trybunał
arbitrażowy utworzony zgodnie z aneksem VII jest też
jedyną drogą, gdy strony nie przyjęły w deklaracji tej samej
procedury załatwiania sporu i nie podjęły odmiennego
30 pełny katalog – art. 298 pkt 1
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postanowienia. Trybunał arbitrażowy porusza się w zakresie
norm wynikających z Konwencji i niesprzecznych z nią norm
prawa międzynarodowego.
Zgodnie z art. 1 aneksu VII, złożenie pisemnego
zawiadomienia wraz z pozwem i uzasadnieniem roszczeń
wszczyna procedurę. Na członków powoływanych jest co do
zasady pięciu arbitrów 31 , w miarę możliwości z listy
prowadzonej przez Sekretarza Generalnego ONZ – po
jednym wskazuje samodzielnie każda ze stron sporu (może
to być jej obywatel), pozostali trzej wyłaniani są w drodze
umowy (są to obywatele państw trzecich, o ile strony nie
ustalą inaczej). Spośród tych trzech członków strony
wyznaczają prezesa trybunału. Jeśli arbiter wskazywany
przez stronę pozwaną, jeden z trzech umownie ustalanych
arbitrów albo prezes trybunału nie zostaną wyłonieni w
ciągu 60 dni od złożenia pisemnego zawiadomienia,
wyznaczenia
dokonuje
Prezes
Międzynarodowego
Trybunału Prawa Morza (a jeśli jest np. obywatelem jednej
ze stron sporu – następny najstarszy członek MTPM) albo,
31 art. 3 aneksu VII: „Strony reprezentujące ten sam interes wyznaczają wspólnie,
na podstawie umowy, jednego członka trybunału. Jeżeli kilka stron
reprezentuje odrębne interesy lub jeżeli brak jest zgody między nimi co do
wspólnego interesu, każda z nich wyznacza jednego członka trybunału. Liczba
członków trybunału wyznaczonych oddzielnie przez strony powinna być
zawsze mniejsza o jeden od liczby członków trybunału wyznaczonych wspólnie
przez strony.”
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jeżeli taka jest umowa stron – państwo trzecie lub osoba
trzecia przez nie wybrana.
Jeżeli jedna ze stron sporu nie stawi się przed
trybunałem arbitrażowym lub nie podejmie obrony swojej
sprawy, druga strona może zwrócić się do trybunału o
dalsze prowadzenie postępowania i wydanie orzeczenia.
Nieobecność strony lub niepodjęcie przez nią obrony nie
stanowi przeszkody w postępowaniu. Przed wydaniem
orzeczenia, trybunał arbitrażowy musi nabrać przekonania
nie tylko o tym, że posiada kompetencje do rozstrzygania
sporu, lecz także że roszczenie jest należycie uzasadnione
pod względem faktycznym i prawnym.
Orzeczenia trybunału arbitrażowego są wydawane
większością głosów jego członków, przy czym nie może on
wydać orzeczenia jedynie w razie nieobecności lub
wstrzymania się co najmniej połowy członków. W przypadku
równego podziału głosów głos decydujący ma prezes.
Orzeczenie ogranicza się do przedmiotu sporu i zawiera
uzasadnienie, każdy z członków trybunału może dołączyć
do orzeczenia opinię odrębną lub indywidualną.
Orzeczenie jest ostateczne i nie przysługuje od niego
odwołanie, chyba że strony sporu uzgodniły uprzednio
procedurę odwoławczą. Powinno zostać wykonane przez
strony sporu.
25

Każda rozbieżność powstająca między stronami sporu w
odniesieniu do interpretacji lub sposobu wykonania
orzeczenia może być przedłożona przez którąkolwiek ze
stron do rozstrzygnięcia przez trybunał arbitrażowy, który
wydał orzeczenie, może ona też być przedłożona innemu
sądowi lub trybunałowi arbitrażowemu zgodnie z artykułem
287, na podstawie umowy pomiędzy wszystkimi stronami
sporu.
Skład trybunału i wątpliwości natury formalnej32
W pozwie Mauritius wskazał ze swojej strony sędziego
Rüdigera Wolfruma, Niemca, Zjednoczone Królestwo Sir
Christophera Greenwooda, Brytyjczyka. Następnie 21 lutego
2011, Mauritius zwrócił się do Prezesa MTPM o wyznaczenie
pozostałych 3 arbitrów, są to: James Kateka z Tanzanii,
Albert Hoffmann z RPA, oraz profesor Ivan Shearer,
Australijczyk wyznaczony też na prezesa trybunału.
Już
na
początku
postępowania
Mauritius
zakwestionował możliwość udziału w postępowaniu
sędziego Greenwooda, wskazując na jego bliski,
długotrwały i wciąż trwający związek z rządem
Zjednoczonego Królestwa – zarzucił m.in., że sędzia
32 Reasoned decision on challenge, s. 6-8., s. 10-11, s. 13-15, s. 25-34,
http://www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=1782 (dostęp: 4.07.2013)
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wielokrotnie działał jako doradca Zjednoczonego Królestwa
oraz jego organów, w tym brał udział już po powołaniu na
arbitra w radzie wybierającej Radcę Prawnego Foreign and
Commonwealth Office (FCO), będącego istotną postacią
bieżącego postępowania. Trybunał jednak, wskazując na
przepisy Aneksu VII, zawierające standard bezstronności
(mówiący, że arbitrami powinny być osoby cieszące się
najwyższym poważaniem ze względu na swoje kompetencje,
bezstronność i uczciwość, które nie mogą pozostawać w
służbie którejkolwiek ze stron sporu, posiadać miejsca
zamieszkania na jej terytorium lub być jej obywatelami) oraz
na praktykę w sporach toczonych przed Stałym Trybunałem
Rozjemczym, a także prawo i praktykę dotyczące
międzynarodowych sądów i trybunałów orzekających w
sprawach między państwami (MTS, MTPM) uznał, że strona
zgłaszająca zastrzeżenia do arbitra musi wykazać i
udowodnić, że stosując standardy odnoszące się do sporów
między państwami, można znaleźć uzasadnione podstawy
pozwalające podać w wątpliwość niezależność i
bezstronność danego arbitra w konkretnej sprawie i nie
przyznał racji Mauritiusowi.
Dalsze wątpliwości wyraziła Wielka Brytania,
podnosząc niewłaściwość Trybunału ustanowionego na
podstawie przepisów Aneksu VII UNCLOS, ponieważ
27

Mauritius w rzeczywistości dąży do poruszenia w drodze
postępowania kwestii swojej suwerenności nad terytorium
Czagos, a nie do rozwiązania sporu dotyczącego
interpretacji i stosowania UNCLOS. Zarzuciła też
Mauritiusowi inne naruszenia wymogów formalnych 33 .
Trybunał 15 stycznia 2013 r. postanowił, że zgłoszone przez
Wielką Brytanię wątpliwości co do jurysdykcji zostaną
rozpatrzone w toku dalszego postępowania34, co de facto
odsunęło zarzut niewłaściwości na dalszy plan.
Zarzuty Mauritiusu
Pozew Mauritiusu skonstruowany jest wokół kilku
zarzutów. Główny dotyczy tego, że Wielka Brytania nie jest
państwem nadbrzeżnym uprawnionym do ustanowienia
morskiego obszaru chronionego, ponieważ niezgodnie z
prawem odłączyła archipelag Czagos od Mauritiusu tuż
przed
uzyskaniem
przezeń
niepodległości,
w
okolicznościach, w których wszyscy obywatele Mauritiusu
zamieszkujący wyspy zostali przymusowo wysiedleni przez
metropolię.

33 Preliminary Objections To Jurisdiction Submitted By The United Kingdom,
http://pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2585, s. 4 (dostęp: 1.12.2014)
34 Procedural Order No 2-1, http://pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2072, s. 4
(dostęp: 1.12.2014)
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Wielka Brytania złamała przy tym zasady prawa
międzynarodowego o znaczeniu podstawowym – po
pierwsze prawo narodów do samostanowienia, którego
podmiotem była całość terytorium Mauritiusu przed
uzyskaniem niepodległości, a więc razem z archipelagiem
Czagos (co wynika z rezolucji 2066(XX) Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczonych, a także rezolucji
2232(XXI) i 2357(XXII), w których ZO podkreśliło wymóg
zachowania
integralności
terytorialnej
terytoriów
niesamodzielnych, wymieniając m.in. Mauritius, wyrażając
głęboką troskę z powodu prowadzenia polityki mającej na
celu zaburzenie ich integralności terytorialnej i utworzenie
baz i instalacji wojskowych z naruszeniem rezolucji)35.
Kolejną naruszoną zasadą jest uti possidetis, ponieważ
w procesie uzyskiwania niepodległości powinna istnieć
ciągłość polegająca na tworzeniu się nowego
samodzielnego państwa na całości ziem dawnego
terytorium niesamodzielnego36.
Strona brytyjska zdaniem Mauritiusu zastosowała
również przymus – „zgoda” delegatów Mauritiusu na
konferencji konstytucyjnej, wydana 23 września 1965
została uzyskana w okolicznościach uwiecznionych w
35 Memorial on Merits, http://www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2584, s. 104108 (dostęp: 1.12.2014)
36 ibidem, s. 108-109
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notatkach ze spotkania, gdy brytyjski premier stwierdził
m.in., że premier Mauritiusu i jego koledzy mogą wrócić do
kraju z niepodległością albo bez niej, oraz że odłączenie
może odbyć się również bez zgody Mauritiusu – mocą
rozporządzenia królewskiego. Zgoda ta wprawdzie
potwierdzona została przez Radę Ministrów, która zebrała
się 5 listopada 1965 roku, ale przewodniczył jej brytyjski
urzędnik, gubernator Mauritiusu, wskazywany przez rząd
Wielkiej Brytanii i ponoszący przed nim odpowiedzialność.
Tymczasem prawo do samostanowienia musi być
wykonywane przez naród swobodnie, bez stawiania
warunków czy zastrzeżeń, co wyrażone jest w paragrafie 5
Rezolucji 1514(XV). Co więcej, Rada Ministrów nie miała
kompetencji do podjęcia decyzji z zakresu prawa do
samostanowienia – praktyka Organizacji Narodów
Zjednoczonych zakładała możliwość zatwierdzenia podziału
terytorium przed uzyskaniem niepodległości, ale jedynie po
konsultacjach czy referendum obejmujących jego ludność37.
Mauritius podkreśla, że w sposób ciągły protestował
przeciwko działaniom Wielkiej Brytanii dotyczącym
spornego terytorium (np. ustanowieniu strefy ochronnej dla
rybołówstwa czy strefy ochrony środowiska), potwierdzając
swoje zwierzchnictwo nad archipelagiem oraz jego strefami
37 ibidem, s. 109-112
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morskimi. Służyły temu m.in. noty werbalne do Sekretarza
Generalnego ONZ, Wielkiej Brytanii i wystąpienia na
spotkaniach Komisji ds. Tuńczyka w Oceanie Indyjskim38.
Wielka Brytania nie sprzeciwiła się złożeniu przez
Mauritius wstępnej informacji do Komisji ds. Granic Szelfu
Kontynentalnego dotyczącej szelfu należącego do
archipelagu Czagos ani przed, ani po złożeniu takiej
informacji w maju 2009 roku. Co więcej, w drugiej rundzie
rozmów
dwustronnych
dotyczących
archipelagu
zaoferowała pomoc w złożeniu wniosku dotyczącego
rozszerzonego szelfu do Komisji. Dla Mauritiusu stanowiło
to oczywiste uznanie jego suwerennych praw do szelfu
kontynentalnego, a ponieważ zgodnie z konwencją istnieje
tylko jeden szelf kontynentalny, jeśli Mauritiusowi
przysługują prawa do rozszerzonego szelfu, ma on także
prawa w odniesieniu do szelfu w odległości do 200 mil
morskich od wybrzeży archipelagu39.
Kolejnym argumentem jest, że odłączenie archipelagu
zostało uznane za nierodzące zgodnych z prawem skutków
w licznych decyzjach i rezolucjach wydanych przez
Organizację Jedności Afrykańskiej, Unię Afrykańską, Ruch

38 ibidem, s. 112-114
39 ibidem, s. 114-115
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Państw Niezaangażowanych, Grupę 77 i Chiny40.
Co więcej, zobowiązania podjęte wobec Mauritiusu przy
okazji odłączenia, a następnie częstokroć powtarzane, dają
Mauritiusowi podstawy, by korzystał z praw państwa
nadbrzeżnego, więc Wielka Brytania nie mogła
samodzielnie, jednostronnie ogłosić utworzenia morskiego
obszaru chronionego w ramach archipelagu41. Po pierwsze
zobowiązała się do zwrotu archipelagu Mauritiusowi, gdy
nie będzie już potrzebny do celów obronnych – taka
obietnica padła na spotkaniu w Lancaster House 23
września 1965 roku, jak również z ust premier Wielkiej
Brytanii 11 lipca 1980 roku – obie są wyrazem uznania
pierwotnego prawa Mauritiusu do archipelagu. Mauritius
podkreśla, że obietnica ta leżała u podstaw wyrażenia zgody
na odłączenie – wiadomo, że premier Ramgoolam od
początku jasno zaznaczał, że nie może się na nie zgodzić i
proponował w zamian Stanom Zjednoczonym dzierżawę w
tych samych celach obronnych, propozycję tę Wielka
Brytania odrzuciła. Po drugie Wielka Brytania podjęła też
zobowiązanie, że jej rząd wykorzysta swe dobre stosunki z
administracją Stanów Zjednoczonych, by zapewnić
Mauritiusowi jak największą dostępność praw do połowu
40 ibidem, s. 115
41 ibidem, s. 101
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ryb. Ponadto w 1965 roku zobowiązała się również, że zysk z
jakichkolwiek minerałów czy ropy odkrytej na terytorium
archipelagu zostanie zwrócony Mauritiusowi i wielokrotnie
to potwierdzała. Uznała coś, co nazwała „szczególnym
położeniem
Mauritiusa
i
jego
długotrwałym
zainteresowaniem w przyszłości archipelagu”, odnosząc się
do tego jako „korzystnego interesu” już w 1964 roku42.
Jednostronne ustanowienie morskiego obszaru
ochronnego spowodowało złamanie postanowień UNCLOS
dotyczących wykonywania suwerennej władzy państwa
nadbrzeżnego nad morzem terytorialnym (nakazujących
uwzględnienie w należyty sposób praw i obowiązków innych
państw 43 oraz wypełnianie w dobrej wierze zobowiązań
przyjętych na podstawie konwencji, a także korzystanie z
praw, jurysdykcji i wolności w sposób niestanowiący
nadużycia prawa), konsultacji z zainteresowanymi
państwami i organizacjami (Mauritius, Komisja ds. Tuńczyka
Na Oceanie Indyjskim), a także przepisów o ochronie
gatunków migrujących i stad gatunków współżyjących
(które należy m.in. harmonizować z innymi państwami na
gruncie umowy w sprawie wykonania postanowień
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia
42 ibidem, s. 117-122
43 ibidem, s. 130-133
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10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i
zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i
zasobami rybnymi masowo migrującymi)44.
Jednostronne ustanowienie MPA w zasadzie
spowodowało wygaśnięcie tradycyjnych praw Mauritiusa do
rybołówstwa na morzu terytorialnym okalającym
archipelag45.
Wielka Brytania złamała obowiązek konsultacji także w
taki sposób, że nie dostarczyła Mauritiusowi informacji o
planowanym ustanowieniu obszaru chronionego. Dopiero
po pojawieniu się w lutym 2009 roku doniesień medialnych i
nocie Mauritiusa, potwierdzono możliwość powstania
takiego obszaru, dystansując się jednak od jego
pomysłodawców. Oficjalnie Wielka Brytania postawiła
otwarcie kwestię morskiego obszaru chronionego dopiero
przy okazji dwustronnych rozmów dotyczących archipelagu
w lipcu 2009, Mauritius co do zasady zgodził się wówczas z
istnieniem potrzeby, wnosząc o dwustronne konsultacje w
tym zakresie. Wielka Brytania ignorując ten wniosek i nie
informując o tym z wyprzedzeniem, ogłosiła dokument
wzywający do rozpoczęcia formalnych konsultacji 10
listopada 2009 roku. Mauritius sprzeciwił się wydaniu
44 ibidem, s. 130-133
45 ibidem, s. 134-140
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dokumentu, twierdząc, że niezgodnie z prawdą informuje on
o zaakceptowaniu przezeń utworzenia strefy ochronnej, a
także, że został ogłoszony bez dwustronnych konsultacji, o
które Mauritius wnioskował w trwających dwustronnych
rozmowach o przyszłości archipelagu.
Szczególnie prezentuje się złamanie przepisu art. 62
ust. 5 UNCLOS nakazującego powiadamianie w należyty
sposób o ustawach i innych przepisach prawnych
dotyczących zachowania żywych zasobów i gospodarowania
tymi zasobami – Wielka Brytania dokonała publikacji w
trudno dostępnym periodyku – „BIOT” Gazette za rok 2011,
który udostępniony został w Bibliotece Brytyjskiej w
Londynie dopiero w lipcu 2012 roku46.
Mauritius punktuje również inne słabości działań byłej
metropolii – ustanowienie obszaru chronionego powinno
wiązać się z wydaniem szczegółowych przepisów
odnoszących się szczegółowo do środków zastosowanych w
celu ochrony środowiska, miały być one wydane w
przyszłości w ramach ustawodawstwa BIOT, jednak w dwa
lata po ogłoszeniu ustanowienia MPA Mauritius nadal nie
dysponował informacjami o ich uchwaleniu. Brak
odpowiednich regulacji jest uderzający po porównaniu z
podobnymi w skali i celu obszarami ochronnymi, np.
46 ibidem, s. 140-148
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ustanowionym na Hawajach w 2006 roku przez USA
Papahānaumokuākea Marine National Monument, w
którego przypadku opublikowano nawet szczegółowy plan
zarządzania na 15 lat. Można po drugie oczekiwać, że
ochrona obszaru morskiego będzie wymagała określonych
nakładów finansowych, jednak Wielka Brytania nie
utworzyła osobnego budżetu dla zapewnienia wykonywania
celów MPA. Dla zapewnienia ochrony środowiska konieczne
jest też sprawowanie nadzoru nad objętym nią obszarem, w
przypadku 640 000 km2 archipelagu Czagos służy temu
jedna jednostka pływająca. W końcu znaczna część
archipelagu wyłączona jest spod ochrony – na Diego Garcii i
wodach przyległych można uprawiać rekreacyjnie
rybołówstwo morskie i denne, w tym poławiać tuńczyka i
podobne gatunki. Rezultatem w 2010 roku było odłowienie
28,4 ton takich ryb.
Fakty te budzą wątpliwości co do skuteczności ochrony
w kontekście celów ustanowionego morskiego obszaru
chronionego. Wątpliwości te wzmagają jeszcze wypowiedzi
urzędników Foreign and Commonwealth Office, jak ta
Dyrektora Departamentu Obszarów Zamorskich, że cele
ochrony obejmują wyrugowanie śladów ludzkiej obecności i
Piętaszków z niezamieszkanych wysp archipelagu, a także
zamknięcie kwestii ponownego osadnictwa wysiedlonych
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mieszkańców wysp47.
Podsumowanie
Choć można było odnieść wrażenie, że brytyjska
argumentacja, zgodnie z którą Mauritius zwracając się do
trybunału arbitrażowego trochę „is barking up the wrong
tree” nie jest pozbawiona racji, wydane 18 marca 2015 roku
orzeczenie ostatecznie rozwiewa wątpliwości. Czytamy w
nim, że Wielka Brytania w sposób nielegalny wykonywała
kontrolę nad Wyspami Czagos. Dwóch z pięciu sędziów w
opinii odrębnej nazwało to nawet „przedłożeniem
brytyjskich i amerykańskich interesów nad prawa
Mauritiusu”, tak w 1965, jak i w 2010 roku. Orzeczenie
podkopuje status MPA i nakazuje Wielkiej Brytanii i
Mauritiusowi podjąć negocjacje od nowa.
Trybunał uznał, że ustanowienie MPA nastąpiło ze
złamaniem zobowiązania od podjęcia konsultacji z
Mauritiusem i doprowadziło do nielegalnego pozbawienia
go praw do łowienia ryb. Stany Zjednoczone dla odmiany
konsultowane były w odpowiednim czasie i otrzymywały
wszelkie niezbędne informacje. Trybunał zaznaczył, że
zobowiązanie do zwrotu archipelagu Mauritiusowi daje mu
47 ibidem, s.152 -153
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prawo do wypowiadania się w materii istotnych decyzji
mogących wpłynąć na przyszłe walory użytkowe wysp,
interes Mauritiusu obejmuje bowiem w tych okolicznościach
nie tylko ewentualny zwrot wysp, ale też stan, w jakim
archipelag miałby do niego powrócić.
Trybunał stwierdza, że nie znajduje żadnego
przekonującego wytłumaczenia dla pośpiechu, z jakim
ustanawiano morski rezerwat, sugerując, że czynnikiem
napędowym mogły być zbliżające się wybory i przewidywana
zmiana rządu. Krytykuje Wielką Brytanię nie tylko za
działanie w błędnym przekonaniu, że Mauritiusowi nie
przysługiwały żadne prawa do połowu ryb na morzu
terytorialnym archipelagu, ale także za arbitralne założenie,
że ustanowienie MPA jest również w interesie byłej kolonii.
Dwóch z sędziów, James Kateka i Rüdiger Wolfrum
uznało, że Wielka Brytania nie ma suwerennej
zwierzchności nad archipelagiem, ponieważ nigdy nie
powinien on ulec odłączeniu od Mauritiusu. Pozostali trzej
arbitrzy bezpiecznie stwierdzili, że Trybunał nie ma
jurysdykcji, by orzekać w tej mierze48.

48 http://www.theguardian.com/world/2015/mar/19/un-ruling-raises-hope-ofreturn-for-exiled-chagos-islanders (dostęp: 28.03.2015)
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Trójkąt Ilemi – wszystkie problemy
postkolonialnej Afryki w jednym.
Próba analizy.
Wprowadzenie
Trójkąt Ilemi to terytorium sporne leżące pomiędzy
Sudanem Południowym na północnym zachodzie, Etiopią na
północnym wschodzie oraz Kenią na południu. Nazwany na
cześć wodza plemienia Anuak, zajmuje (zależnie od tego,
kto i kiedy dokonywał pomiarów) od około 10 320 do 14 000
km2. Oficjalne roszczenia do tego obszaru zgłaszają na
chwilę obecną Sudan Południowy oraz Kenia. Rola Etiopii w
sporze nigdy nie była znacząca, a od połowy XX wieku rząd
w Addis Abeba całkowicie stracił zainteresowanie
omawianym problemem.
Terytorium Trójkąta zamieszkiwane jest przez pięć
głównych grup etnicznych, z których wszystkie prowadzą
koczowniczy tryb życia, utrzymując się z wypasu bydła oraz
kóz.
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Aż do drugiej połowy XX wieku Trójkąt wydawał się
pozbawiony znaczenia ekonomicznego, przynajmniej z
punktu widzenia okolicznych państw – Ilemi to obszar
równinny, porośnięty niskimi trawami, z nielicznymi tylko
drzewami, suchy i pozbawiony wszelkich surowców
mineralnych. Z drugiej strony, co oczywiste, dla
koczowniczych mieszkańców tego obszaru określenie
terenów, na których poszczególne plemiona mogły
dokonywać wypasu swoich stad, było sprawą absolutnie
priorytetową. Co więcej, ostatnio coraz więcej mówi się na
temat możliwego występowania złóż ropy naftowej na
omawianym obszarze.
Jak wykażę w dalszej części artykułu, pozostawienie
tych kwestii głównym zainteresowanym byłoby dużo
lepszym rozwiązaniem niż arbitralne kreślenie po mapie, tak
często uprawiane przez mocarstwa kolonialne.
Kwestie etniczne
Jak już wspominałem, terytorium Trójkąta zamieszkuje
pięć plemion prowadzących typowo koczowniczy tryb życia i
zajmujących się wypasaniem bydła. Co za tym idzie, każda z
tych grup ma utarte szlaki wędrówek – Turkana podróżują z
południa na północ w środkowej części Trójkąta
(przekraczając współczesną granicę Kenii i Sudanu), dzieląc
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to terytorium z innymi okolicznymi plemionami – Didinga i
Toposa na terytorium Sudanu, Nyagatom wędrującymi
pomiędzy Sudanem i Etiopią, oraz Dassenach, żyjącymi na
terenie Etiopii. Plemiona te siłą rzeczy przez stulecia
wspólnego zamieszkiwania tego terytorium wytworzyły
swoiste status quo, regulowane z jednej strony przez utarte
zwyczajowo tereny wypasu i wędrówek każdego z nich, z
drugiej zaś tworząc swoistą więź poprzez wspólny wypas
oraz handel wymienny. Nieuniknione konflikty o skromne
zasoby obszaru rozwiązywane były w drodze razzia – które
było kontrolowaną i mocno zrytualizowaną formą zaboru
bydła, a zarazem rytuałem inicjacji dla młodych
wojowników. Wszystkie te kwestie regulowane były na
drodze honorowych porozumień pomiędzy radami starszych
poszczególnych plemion. Wkrótce jednak świat zewnętrzny,
ze wszystkimi swoimi zagrożeniami, wkroczył do życia
mieszkańców Trójkąta, zmieniając je drastycznie. Z
pojawieniem się w wyniku I wojny światowej znacznej ilości
nowoczesnej broni palnej równowaga runęła, rady starszych
utraciły swoje znaczenie, a dotąd kontrolowane przez nie
razzia z mechanizmu zapewniającego stabilizację i ujście
dla energii najmłodszych członków plemion przeistoczyły
się w łupieżcze rajdy, pociągające za sobą liczne ofiary
śmiertelne. Sytuacja ulegała pogorszeniu w wyniku
problemów z ustaleniem granic jurysdykcji okolicznych
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państw, a dzieła chaosu dopełniła II wojna światowa, w
której plemiona ponownie zostały dozbrojone, a ustalane ad
hoc granice administracji uległy ponownemu zatarciu.
Tło historyczno-prawne
Aż do 1914 roku żadne suwerenne państwo – ani
afrykańskie,
ani
kolonialne
–
nie
wykazywało
zainteresowania Trójkątem. Pomimo tego, że Sudan był
kondominium brytyjsko-egipskim, a terytoria dzisiejszej
Ugandy i Kenii były kontrolowane najpierw przez brytyjską
Kompanię Wschodnioafrykańską, a po jej likwidacji w 1895
roku przez Protektorat Afryki Wschodniej, Brytyjczycy nigdy
nie byli zainteresowani objęciem ziem Trójkąta swoją
administracją – najprawdopodobniej w wyniku ich znikomej
wartości ekonomicznej. Zaburzając nieco chronologię,
pozwolę sobie przywołać pogląd wyrażony w raporcie
złożonym w Chartumie przez dowódców sudańskiej
ekspedycji, która w 1930 roku miała zbadać tereny Trójkąta i
korzyści z ewentualnego rozciągnięcia nad nimi sudańskiej
administracji – „Tereny te są całkowicie bezużyteczne,
jałowe i niegościnne”.
Pierwszą próbą uregulowania kwestii granic ziem
położonych w okolicy (ale niewchodzących w skład)
Trójkąta było porozumienie zaproponowane przez
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etiopskiego cesarza Menelika Brytyjczykom z Protektoratu
Afryki Wschodniej, na mocy którego granica miała być
wytyczona od południowego krańca Jeziora Turkana na
wschód aż do Oceanu Indyjskiego. Granica ta została
potwierdzona w traktacie brytyjsko-etiopskim z 1907 roku, a
po dekolonizacji uznana przez rządy Etiopii i Kenii w
traktacie z 1970 roku.
Określenie granicy Sudanu i Protektoratu Afryki
Wschodniej dalej na północ było jednak dużo bardziej
skomplikowane. Pierwszą próbą regulacji było ustalanie jej
na Linii Mauda, która została wyznaczona w latach 19021903 przez kapitana Filipa Mauda z Królewskiego Korpusu
Inżynierów. Linia ta nosiła wszelkie znamiona typowej
„geografii politycznej” uprawianej przez mocarstwa
kolonialne na terenach, którymi nie były one
zainteresowane – była to prosta kreska, biegnąca wzdłuż 5
równoleżnika szerokości północnej, której wschodni kraniec
opierał się na północnym krańcu jeziora Turkana (w związku
z czym koncepcja ta wpisywała się w propozycję cesarza
Menelika). Linia Mauda oddawała całość terytorium
Trójkąta w zarząd Sudanu. Mimo swoich wad Linia Mauda
została uznana za międzynarodową granicę we
wspomnianym już traktacie z 1907 roku. Co jednak
znamienne, w traktacie tym znalazł się zapis pozwalający
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plemionom z obu stron granicy na jej dowolne
przekraczanie w ramach zwyczajowych koczowniczych
wędrówek, jak również wprowadzający dla nich dowolność
korzystania ze studni znajdujących się po obu stronach
granicy.
W tym okresie podstawowym problemem stało się
zapewnienie bezpieczeństwa członkom plemienia Turkana,
których tereny wypasu zostały praktycznie przecięte w
połowie przez nowo ustaloną granicę kenijsko-sudańską, a
którzy byli niemalże regularnie ograbiani przez
dozbrajanych przez Etiopię Nyagatoma i Dassenach. Sudan
nie był zupełnie zainteresowany nie tylko rozciąganiem na
terytorium Ilemi swojej administracji, ale nawet
utworzeniem tam jakiegokolwiek przyczółku.
Jako że linia Mauda w oczywisty sposób nie spełniała
swojej roli, w roku 1914 powołana została Komisja
Graniczna, której celem było wyznaczenie granic Sudanu i
Kenii, opartych na widocznych i niebudzących wątpliwości
elementach
ukształtowania
terenu,
jak
również
uwzględniających ruchy migracyjne Turkana. Jednak w
połowie prac Komisji skończyły się zapasy, w związku z
czym uznała ona, że najlepiej będzie uznać linię Mauda za
granicę międzynarodową. W ten sposób ta, opisana
wcześniej, arbitralnie oznaczona „kreska na mapie” została
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uznana za granicę międzynarodową. Stan ten trwa do dziś.
Co jednak oczywiste, rozwiązanie to nie zadowalało
nikogo, zwłaszcza Kenii, która za wszelką cenę starała się
chronić Turkana, uznawanych przez władze w Nairobi za
swoich obywateli. W roku 1924 przedstawiciele Sudanu,
Ugandy oraz Kenii spotkali się w Kitgum, by przedyskutować
problemy związane z wyznaczeniem granic pomiędzy tymi
państwami. Kenia oraz Uganda starały się przekonać Sudan,
by ten scedował terytorium Trójkąta na któreś z tych państw,
tak by całość obszarów wypasu znajdowała się pod
jurysdykcją jednego suwerena. Tym razem jednak na drodze
stanął nie brak woli, ale polityczne zawirowania –
Brytyjczycy, reprezentujący Sudan na spotkaniu w Kitgum,
nie mogli dokonać cesji bez zgody Egipcjan, którzy
współrządzili z Brytyjczykami w Sudanie. Kiedy jednak
egipscy nacjonaliści zamordowali brytyjskiego gubernatora
generalnego w Sudanie, Brytyjczycy siłą zmusili wszystkich
Egipcjan do opuszczenia Sudanu. W międzyczasie 1 lutego
1926 roku Uganda scedowała na Kenię (wówczas wciąż
Protektorat Afryki Wschodniej) prowincję Rudolfa, w ten
sposób uwalniając się od problemu zapewnienia
bezpieczeństwa Turkana. W świetle tego i w celu
zapewnienia ochrony Turkana powstały trzy koncepcje.
Zgodnie z pierwszą z nich, Ilemi, jako całość, miało zostać
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scedowane przez Sudan na rzecz Ugandy. Druga koncepcja
zakładała wariant scedowania przez Kenię części
wcześniejszej prowincji Rudolfa na rzecz Sudanu. Trzecia
natomiast zakładała, że na terytorium Trójkąta powstanie
stała baza wojskowa połączonych sił Ugandy i Kenii.
Wszystkie te propozycje zostały przez Sudan odrzucone.
Zamiast tego w roku 1928 władze sudańskie przyznały siłom
kenijskim „prawo gorącego pościgu” (ang. „right of the hot
pursuit”), w ramach którego mogły one przekraczać granicę
z ustaloną w 1914 roku celem ochrony Turkana oraz walki z
łupieżczymi wyprawami Dassenetch i Nyangatoma.
Rozwiązanie to, już na pierwszy rzut oka oryginalne i
tymczasowe, okazało się w dodatku bardzo kosztowne.
Kiedy w 1930 roku Kenia zażądała od Sudanu
rozciągnięcia jego jurysdykcji na terytorium Trójkąta i
zaoferowała wsparcie finansowe w wysokości 10 000
funtów brytyjskich rocznie na utrzymanie posterunku
wojskowego oraz 5 000 na budowę dróg, władze w
Chartumie uznały rozciągnięcie realnej władzy nad tym
obszarem za możliwe. Doprowadziło to do wysłania w 1930
wstępnej ekspedycji, raport której cytowałem wcześniej.
Dowódcy ekspedycji uznali, że teren Trójkąta jest
ekonomicznie nieatrakcyjny, a logistyczne trudności, brak
infrastruktury oraz potencjalne zagrożenie ze strony Etiopii
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ostatecznie zadecydowały o rezygnacji władz sudańskich z
jakichkolwiek prób rozciągnięcia skutecznej jurysdykcji nad
Trójkątem. Zamiast tego, to Sudan miał udzielić wsparcia
finansowego Kenii w takim rozciągnięciu jurysdykcji
kenijskiej, które mogłoby pomóc chronić Turkana. W celu
realizacji tego projektu wyznaczono kolejną linię, zwaną
Czerwoną, która miała wyznaczać północną granicę
migracji Turkana, i niejako „idącej za nimi” jurysdykcji
kenijskiej. Co ciekawe, ustalenia te czynione były nie na
szczeblu
centralnym,
ale
lokalnym,
pomiędzy
administratorami prowincji. Ponieważ Sudańczycy uważali,
że nie ma powodu dla uprzywilejowania tylko i wyłącznie
Turkana z pominięciem innych mieszkańców Trójkąta, w
roku 1932 Czerwona Linia została zmodyfikowana tak, by
uwzględniać również potrzeby Dyssentach i Nyangatoma.
Po tej zmianie nazywana była Zieloną Linią. Po jakimś
czasie władze Etiopii nieinformowane oficjalnie o zawartym
między administratorami porozumieniu uznały, że doszło do
cesji terytorium, w związku z czym przeniosły posterunek
graniczny tak, by leżał on na styku Zielonej Linii i granic
Etiopii z Kenią oraz Sudanem.
Sytuacja wydawała się ustabilizowana aż do roku 1936,
kiedy Etiopia została zdobyta przez wojska włoskie. Dla
Brytyjczyków stało się wtedy jasne, że określenie granic w
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Afryce musi opierać się na traktatach międzynarodowych, a
nie na zawieranych ad hoc półoficjalnych porozumieniach,
tym bardziej że włoskie władze Etiopii zgłosiły swoje
roszczenia do Trójkąta Ilemi oparte na tym, że uważani za
mieszkańców Etiopii Dyssentach również korzystali z tego
terytorium. W odpowiedzi i celem zabezpieczenia swoich
interesów Brytyjczycy oficjalnie potwierdzili, że Linia Mauda
(z 1902 roku) jest granicą etiopsko-kenijską, zaś granica
sudańsko-etiopska miała zostać wyznaczona według
południków z braku dostatecznie wyraźnych elementów
geograficznych. Brytyjczycy zaproponowali również, by
Etiopia scedowała na Sudan obszar Baro (który i tak był
zarządzany przez brytyjską administrację w Sudanie) w
zamian za cesję południowo-wschodniego obszaru Trójkąta.
By zagwarantować Kenii możliwość chronienia Turkana,
Brytyjczycy zobowiązali się tak zmienić granicę kenijskosudańską, by tereny wypasu Turkana należały w całości do
Kenii. Ponieważ negocjacje etiopsko-sudańskie dotyczące
cesji Baro utknęły w martwym punkcie, w roku 1938 roku
ponownie rozciągnięto (wciąż bez oficjalnego zmieniania
granic) jurysdykcję administracyjną Kenii na tereny
oficjalnie należące na Sudanu, ponownie osiągając Linię
Czerwoną. Tym razem jednak wydawało się, że jest to
wyłącznie tymczasowe rozwiązanie aż do osiągnięcia
kompromisu pomiędzy rządami w Chartumie i Addis Abebie.
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W czerwcu roku 1939 stało się jasne, że takie
tymczasowe rozwiązanie nie załatwiało problemu. We
wspólnej napaści Nyangatoma i Dyssentach zginęło prawie
250 Turkana. I choć rząd Etiopii wyraził ubolewanie,
przyznał, że nie do końca kontroluje społeczności
zamieszkujące rejony nadgraniczne, a nawet nie
zaprotestował przeciwko brytyjskiej ekspedycji karnej, która
przekroczyła granice Etiopii, jasne było, że z czasem
problem jurysdykcji, a co za tym idzie, spokoju na terenie
Trójkąta Ilemi, będzie narastał. Co gorsza, 10 sierpnia 1939
roku rząd Włoch odrzucił propozycję wymiany Baro-Ilemi.
Na drodze do kolejnych prób rozwiązania problemu stanął
wybuch II wojny światowej.
W trakcie II wojny światowej obszar Trójkąta ponownie
spłynął krwią. Turkana, widząc w Brytyjczykach rzeczników
swoich interesów, wspierali ich siły operujące w regionie,
podczas gdy Dyssentach, szkoleni i wyposażani przez rząd w
Etiopii, walczyli po stronie państw Osi. Po zwycięstwie
aliantów w Afryce w roku 1941 Turkana oczekiwali
rozbrojenia Dyssentach oraz Nyangatoma. To jednak,
zarówno biorąc pod uwagę brak jasno określonych granic
oraz fakt posiadania przez te dwa plemiona znacznych ilości
broni, okazało się niemożliwe. Brytyjczycy w związku z tym
postanowili umocnić linię rzeki Omo, by zablokować ruchy
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Dyssentach na zachód. Temu jednak sprzeciwiły się władze
Egiptu, odmawiając jakichkolwiek zmian granic Sudanu. W
1942 roku rząd etiopski zażądał od Brytyjczyków
honorowania porozumienia z 1907 roku, które umożliwiało
wszystkim trzem grupom przekraczanie granic zależnie od
potrzeb w ramach wypasu. Brytyjczycy zgodzili się, zażądali
jednak by przekraczający granicę członkowie zwaśnionych
plemion byli nieuzbrojeni. Te utarczki doprowadziły do
impasu, którego główną przyczyną były niejasne
sformułowania porozumienia z 1907 roku.
W tym czasie konflikt pomiędzy poszczególnymi grupami
rdzennych mieszkańców Trójkąta narastał, a nowoczesna
broń, w którą zostali wyposażeni w trakcie II wojny
światowej, oraz wyuczone wtedy taktyki nie wróżyły
rychłego zakończenia rozlewu krwi.
Wreszcie w roku 1944 brytyjskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych wyznaczyło kolejną linię, Niebieską, która
powiększała obszar Trójkąta na zachód w stosunku do Linii
Czerwonej. W międzyczasie jednak władze Etiopii i Sudanu
próbowały uregulować kwestie swoich granic, nie zdołały
jednak wyznaczyć ich w sposób satysfakcjonujący obie
strony. W związku z tym w roku 1950 Sudan ustanowił
"Sudańską Linię Patrolową", ulokowaną na zachód od Linii
Niebieskiej, w ten sposób określając zasięg swojej
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administracji i działań sił zbrojnych, nie rezygnując jednak z
roszczeń do terenów leżących na południowy wschód od tej
linii.
W roku 1956 Sudan zyskał niepodległość, a jego rząd
uznał granicę ustaloną traktatem z 1914 roku. Faktyczną
jednak władzę nad terytorium Trójkąta sprawowała od lat
40. administracja kenijska. W roku 1963 Kenia uzyskała
niepodległość, a od roku 1964 zarówno Kenia, jak i Sudan są
sygnatariuszami sporządzonej w ramach Organizacji
Jedności Afrykańskiej deklaracji o nienaruszalności granic.
Nie przeszkodziło to jednak kenijskiemu prezydentowi
Kenyatta w roku 1967 szukać wsparcia Brytyjczyków w
próbach namówienia władz sudańskich do cesji Trójkąta na
rzecz Kenii. Choć Sudan się na to nie zgodził, Kenia od tego
momentu uznaje Czerwoną Linię za oficjalną granicę
międzynarodową. De facto jednak nie dochodziło na tym tle
do konfliktów interesów, jako że kolejne rządy sudańskie
nadal nie były zainteresowane ani sprawowaniem władzy
nad terytorium Ilemi, ani też prawnym uregulowaniem jego
statusu. Wpływ na to miały przede wszystkim wstrząsające
państwem przez praktycznie całą drugą połowę XX wieku
konflikty, które doprowadziły w 2011 roku do rozpadu
Sudanu na dwie części i powstania nowego państwa –
Republiki Sudanu Południowego. Jednak oba te kraje wciąż
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pozostają w stanie konfliktu, a sprawa Trójkąta Ilemi
pozostaje nierozwiązana.
Podsumowanie i uwagi końcowe
Jak zostało powiedziane w tytule, powyższy artykuł ma
na celu omówienie problemów związanych z Trójkątem
Ilemi jako polityczno-prawnego problemu, na który składają
się wszystkie czynniki zapalne występujące na obszarze
współczesnej Afryki.
Pierwszym z nich są konflikty lokalne. Walki pomiędzy
plemionami, które przez wieki dzieliły między siebie
ograniczone zasoby naturalne, niezbędne ich członkom do
przeżycia, destabilizują region i wymuszają na jakiejkolwiek
stronie dążącej do ustabilizowania sytuacji na tym obszarze
konieczność rozmieszczenia znacznych sił o charakterze
porządkowym, co z kolei prowadzi do eskalacji kosztów.
Kolejnym źródłem problemów, tak na obszarze Trójkąta,
jak i w całej Afryce, jest kwestia delimitacji granic, wciąż
nieprzeprowadzonej na zasadzie dialogu zainteresowanych
stron, rozumianych jako suwerenne rządy niezależnych
państw. Zamiast tego rządzący większością państw
afrykańskich muszą radzić sobie z odziedziczonymi po
czasach europejskiego kolonializmu mapami, na których
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granice – dotąd oficjalnie uznawane za granice
międzynarodowe – często były wyznaczane na drodze
rysowania linii prostych, łączących punkty na mapie, bez
uwzględnienia potrzeb ludności lokalnej, stref plemiennych
wpływów czy uwarunkowań terenowych.
Ostatnim, lecz nie najmniej istotnym z problemów
dotykających omawiany obszar, a w szerszej skali całą
Afrykę, są kwestie ekonomiczne, powiązane bezpośrednio
ze słabością rządów centralnych. Nie da się ukryć, że spór o
obszar Trójkąta Ilemi nie miałby miejsca, gdyby rząd
sudański (a obecnie rząd Sudanu Południowego) był w
stanie chronić swoje terytorium i jednocześnie utrzymać na
nim porządek. To słabość rządu, wraz z odległościami i
ekonomicznymi trudnościami, doprowadziły do przedziwnej
sytuacji, wskutek której siły jednego państwa w określonych
sytuacjach uzyskiwały prawo przekraczania granic i
podejmowania akcji militarnych na obszarze drugiego lub
dwa państwa miały tworzyć na terytorium jednego z nich
wspólną bazę wojskową, ale nie były w stanie porozumieć
się co do podziału kosztów takiego przedsięwzięcia. Co
więcej, w świetle zawirowań wewnętrznych rząd sudański
nigdy nie miał czasu i woli zainteresować się obszarem
Trójkąta, akceptując przedziwne status quo polegające na
sprawowaniu przez Kenię pełnej jurysdykcji wojskowej i
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administracyjnej nad tym obszarem. Z drugiej strony rząd
kenijski od końca XX wieku uznaje Trójkąt za swoje
terytorium, z jednej strony nie mając do tego żadnej
podstawy prawnej, z drugiej zaś nie spotykając się z żadnym
sprzeciwem innych zainteresowanych podmiotów.
W świetle ciągłych problemów w polityce zagranicznej
Sudanu Południowego nie jest prawdopodobnym, by w
najbliższym czasie sprawa Trójkąta Ilemi została w
jakikolwiek sposób rozwiązana. Sudan Południowy ma zbyt
poważne problemy na swojej północnej granicy, by
zajmować się jeszcze pozbawionymi (jak dotąd) wartości
ekonomicznej obszarami na południu, a Kenia zadowolona
jest z obecnego stanu rzeczy, w którym sprawuje całkowitą i
wyłączną władzę nad tym obszarem. Jednak możliwa
roponośność tych terenów jednoznacznie wskazuje na to, że
Trójkąt może jeszcze stać się punktem zapalnym w
relacjach pomiędzy ościennymi państwami, na co wskazuje
również wypowiedź przedstawiciela sudańskiej ambasady w
Nairobi: „Kwestię delimitacji granic uważamy za otwartą”.
Co więcej, we wrześniu 2013 roku na obszarze Trójkąta
kenijscy naukowcy dokonali odkrycia olbrzymiego
podziemnego zbiornika wodnego, co tylko podnosi
atrakcyjność tego obszaru w oczach wszystkich
zainteresowanych, a zwłaszcza Kenii, w której blisko połowa
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mieszkańców nie ma dostępu do czystej wody pitnej.
W świetle tego wszystkiego, co zostało powiedziane
powyżej, rozwiązanie problemu Trójkąta Ilemi w najbliższym
czasie wydaje się niestety być mało prawdopodobne.
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Kamień (nie)Zgody – uwagi na tle sporów
terytorialnych między Peru a Chile
Wprowadzenie
W dniu 16 stycznia 2008 roku Republika Peru wszczęła
postępowanie przeciwko Republice Chile dotyczące
delimitacji obszarów morskich na Pacyfiku, przylegających
do wybrzeży obu państw. Spór ten – z punktu widzenia
Trybunału Haskiego jeden z wielu dotyczących delimitacji
morskich – jest kulminacją ciągnących się przez niemal
półtora wieku kontrowersji terytorialnych między oboma
państwami, które zaogniały i zaogniają skomplikowane
relacje dwustronne.
Tytułowym „kamieniem niezgody” jest – dosłownie –
betonowy obelisk, ustawiony przez oba państwa w punkcie
opisanym w traktacie pokojowym z 1929 roku jako Hito
número 1 („punkt numer 1”)49. Nasuwa się pytanie, jakim
49 Traktat Rada y Gamio – Figueroa Larraín, podpisany w Limie 3.06.1929 r.
pomiędzy Republiką Chile i Republiką Peru, kończący spór o zwierzchnictwo
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cudem punkt opisany koordynatami geograficznymi może
stanowić punkt sporny, a jednak owo – wydawałoby się
precyzyjnie wyznaczone miejsce – od lat stanowi zarzewie
konfliktów i sporów terytorialnych, z których wspominany
już ostatni i najpoważniejszy doczeka się niebawem
rozstrzygnięcia sądowego50.
1. Tło historyczne
Rozważania jednak zacząć należy od historii, która
rzuci światło na skomplikowane relacje chilijskoperuwiańskie i pozwoli zrozumieć, jak w istocie niewielki
spłachetek plaży może być przyczyną daleko idących
sporów.
Udane dziewiętnastowieczne stosunki między trzema
byłymi hiszpańskimi koloniami – Chile, Boliwią i Peru –
zaczęły się psuć z chwilą wybuchu tzw. sporu o Atacamę,
czyli sporu, jaki wynikł pomiędzy Chile a Boliwią o część
pustyni Atacama leżącą pomiędzy 23. i 26. równoleżnikiem
na wybrzeżu Pacyfiku. Na obszarze tym znajduje się wiele
nad prowincją Tacna y Arica, (dalej: Traktat z Limy). Wszystkie cytaty pochodzą
z
tekstu
oryginalnego
traktatu
dostępnego
na
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2008/seguimientodemandaperuana/documentos/TratadodeLimayProtocoloComplementario192
9.pdf (10.04.2013), w tłumaczeniu własnym.
50 W dniu złożenia artykułu do druku (10.07.2013) orzeczenie MTS w sprawie
delimitacji morskiej (Peru vs Chile) jeszcze nie zostało ogłoszone.
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cennych niegdyś złóż (w szczególności guano i saletra),
które wydobywały w tamtym czasie firmy brytyjskie i
chilijskie. Podniesienie podatków przez Boliwię dla tych
przedsiębiorstw szybko przerodziło się w konflikt
dyplomatyczny, a później w wojnę51.
Wojnę wypowiedziała Boliwia, wciągając w nią – na
podstawie tajnego sojuszu obronnego – także Peru, jednak
zakończyła się ona zwycięstwem Chile, które na podstawie
zawartego z Peru 20 października 1883 traktatu z Ancón i
zawartego rok później z Boliwią traktatu z Tregúa uzyskało
znaczne nabytki terytorialne. Od Boliwii przejęło całą
prowincję Departamento de Litoral z największym portem
Antofagastą, a także cały sporny obszar Atacamy i – co za
tym idzie – także kontrolę nad wydobyciem caliche, czyli
saletry sodowej. Natomiast od Peru, na „wieczność” Chile
uzyskało prowincję Tarápaca z portami Iquique i Pisagua, a
także, na okres dziesięcioletni, przejęło kontrolę nad
prowincją Tacna y Arica, po upływie 10 lat na tym obszarze
miał zostać przeprowadzony plebiscyt co do przynależności
obu prowincji.
Ostatecznie jednak do plebiscytu nie doszło, ze
51 Wojna toczona w latach 1879-1884 przeszła do historii jako Guerra del Pácifico
(Wojna Pacyficzna, Wojna o Pacyfik), w nomenklaturze zwana jest również
Wojną o saletrę (Guerra del Salitre, Saltpeter War).
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względu na nieczyste zagrywki zarówno Chile, jak i Peru52,
oraz brak porozumienia co do warunków przeprowadzenia
głosowania. Przez następne lata konflikt między oboma
państwami stopniowo narastał, pomimo wielu prób
rozwiązania sporu w drodze pokojowej, m.in. pięciu rund
negocjacji dwustronnych, które kończyły się fiaskiem53, oraz
trzech orzeczeń arbitrażowych 54 . Wreszcie, w drodze
rokowań trójstronnych (Chile–Peru–USA), z inicjatywy
prezydenta USA Herberta Hoovera, 3 czerwca 1929 roku
52 Były to m.in. nagminne przypadki przymusowych przesiedleń i deportacji osób
potencjalnie uprawnionych do głosowania oraz zakrojona na szeroką skalę
akcja „chilenizacji” regionu Tacna y Arica. Por. szerzej, S. Gonzales Miranda,

Pax castrense en la frontera norte. Una reflexión en torno a la post-guerra del
Salitre: el conflicto por Tacna-Arica y Tarapacá, Revista Universum nr 19
(2004), t.1., także: R. Palacios Rodríguez, La chilenización de Tacna y Arica,
1883-1929, Arica1974.

53 Negocjacje prowadzone były w tzw. rundach, określanych od nazwisk
głównych negocjatorów. Kolejno były to: runda I - Zevallos-Lira (1895-1896), II
- Billinghurst-Latorre (1898), III - Huneeus-Calderón (1905), IV - Seoane-Puga
(1909), V - Huneeus-Valera (1912). Ostatnia runda rokowań (1919),
przeprowadzona po zakończeniu I wojny światowej pod przewodnictwem
prezydenta USA Wilsona, zakończyła się zgodą stron na rozstrzygnięcie o
losach plebiscytu w drodze arbitrażu.
54 Wynegocjowane w 1919 roku orzeczenie arbitrażowe wydał następny
prezydent USA Calvin Coolidge, przesądzając, że kończący Wojnę o Pacyfik
traktat z Ancón (1883) jest ważny i plebiscyt decydujący o losach prowincji
Tacna y Arica powinien zostać niezwłocznie ogłoszony. Przeprowadzenie
plebiscytu było przedmiotem dwóch kolejnych orzeczeń arbitrażowych (Johna
Pershinga w styczniu 1926 i Williama Lassitera w czerwcu 1926), w każdym
wypadku arbiter odmawiał uznania ważności plebiscytu ze względu na
„niedoskonałe warunki” głosowania. Zob. szerzej, S. Gonzales Miranda, El Dios

Cautivo. Las Ligas Patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá
(1910-1922), Santiago 2004.
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strony zawarły w Limie traktat pokojowy, ostatecznie – jak
zakładano – ustalający przebieg granicy między nimi.
Art. 2 Traktatu z Limy stanowił, że region Tacna y Arica
zostanie podzielony na dwie prowincje, Tacnę – należącą do
Peru i Aricę – pozostającą w Chile. Linią graniczną między
nimi miała być tzw. Linéa de Concordia (Linia Zgody)
biegnąca:
„…
z położonego na wybrzeżu punktu, który zwać się będzie
Concordia, odległego o dziesięć kilometrów na północ od
mostu na rzece Lluta, dalej na wschód równolegle do
chilijskiej części linii kolejowej Arica – La Paz i w odległości
dziesięciu kilometrów na północ od niej…
”
Wymieniony przez traktat punkt na wybrzeżu, który
zwać się będzie Concordia (un punto de la costa que se
denominará „Concordia”), na załączonych przez strony
mapach i spisach został oznaczony jako „Punkt nr 1,
betonowy, 18-21-03 S/70-22-56 W, brzeg morski” (Hito
número 1, concreto, 18-21-03 S/70-22-56 W, orilla del mar).
W wykonaniu traktatu strony ustawiły w miejscu
oznaczonym ustalonymi współrzędnymi betonowy obelisk z
wielkim, czerwonym numerem „1”, tym samym wskazując
punkt początku granicy państwowej między nimi. Kolejne
porozumienia międzyrządowe z 1930 roku precyzowały
przebieg granicy od wybrzeża Pacyfiku, przez Pampa de
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Escritos, dalej w głąb lądu. Wydawać by się mogło, że
kwestia granicy peruwiańsko-chilijskiej została ostatecznie
uzgodniona.
Po II wojnie światowej problem granicy między oboma
państwami odżył na nowo, tym razem jednak dotyczył
granicy morskiej. Ogłoszenie w 1945 roku przez prezydenta
USA Harry’ego Trumana Proklamacji w sprawie zasobów
szelfu kontynentalnego 55 dało impuls dla państw do
zgłaszania podobnych roszczeń, opartych na koncepcji
naturalnego przedłużenia terytorium lądowego pod
powierzchnią morza56. Również Chile i Peru (w 1947 r.)
złożyły podobne deklaracje, choć państwa te formułowały
swe roszczenia nieco inaczej, co wynikało z innej natury
chronionych interesów. Chodziło bowiem nie tyle o
eksploatację ropy naftowej z szelfu, ile o przejęcie
zasobnych łowisk położonych poza strefą morza
terytorialnego. Z inicjatywy Chile podjęto negocjacje
trójstronne między Chile, Peru i Ekwadorem, których celem
było ustalenie wspólnych założeń gospodarowania morzem
i – w konsekwencji – wytyczenie granic stref morskich
należących do stron. Negocjacje zakończyły się
podpisaniem 18 lipca 1952 w Santiago Deklaracji o Strefie
55 U.S. Department of State Bulletin, vol. 13, nr 327 (30.09.1945).
56 Roszczenia takie zgłaszały m.in. Arabia Saudyjska (1948), Wielka Brytania (w
protektoratach i koloniach: 1948-1950), Filipiny (1949), Pakistan (1950).
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Morskiej 57 . Deklaracja posługiwała się nowym pojęciem
„strefy epikontynentalnej” (zona epicontinental) i
stwierdzała m.in. że państwa – strony:
„uznają za zasadę swej międzynarodowej polityki morskiej,
że każde z nich posiada wyłączną suwerenność i jurysdykcję
nad morzem przyległym do ich terytorium w odległości nie
mniejszej niż 200 mil”.
Wyłączna suwerenność i jurysdykcja państw-stron
miała rozciągać się również na dno i podziemie morskie,
równocześnie zostało uznane prawo nieszkodliwego
przepływu przez strefę epikontynentalną. W odniesieniu do
delimitacji granic między strefami należącymi do
sygnatariuszy Deklaracji traktat nie zawierał explicite
postanowień delimitacyjnych, przewidywał jedynie, że w
przypadku wysp położonych w odległości mniejszej niż 200
mil morskich od wybrzeży pozostałych państw-stron:
„...granicą tej strefy [epikontynentalnej wokół wysp – przyp.
JP] staje się równoleżnik przecinający punkt, w którym
dochodzi do wybrzeża granica lądowa zainteresowanych
57 La Declaración sobre Zona Maritima de 18 de agosto 1952, (dalej: Deklaracja z

Santiago),
tekst
oryginalny
dostępny
na:
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2008/seguimientodemandaperuana/documentos/DeclaraciondeSantiago1952.pdf
(dostęp:
9.06.2013), wszystkie cytaty w tłumaczeniu własnym. Dokument ten, choć
nazywany „deklaracją” w istocie był traktatem, ratyfikowanym przez strony i
zarejestrowanym w Sekretariacie NZ (1006 UNTS 324).
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państw”58.
Deklaracja z Santiago zatem de facto nie przesądzała o
przebiegu granic morskich, należy jednak zwrócić uwagę na
bardzo charakterystyczny sposób wykonania jej przez
państwa-strony. Choć jeden rzut oka na mapę wystarczy, by
zauważyć, że opisany w art. 4 przypadek wysp zachodzi
wyłącznie na granicy ekwadorsko-peruwiańskiej, to reguła
równoleżnikowa została zastosowana zarówno w przypadku
granicy „północnej” (Ekwador/Peru – równoleżnik 3°23' S),
jak i „południowej” (Peru/Chile – równoleżnik 18°21' S).
Granice te zostały przyjęte przez strony i uwiecznione na
mapach dystrybuowanych przez zainteresowane państwa59.
Tak ze strony chilijskiej, jak peruwiańskiej i
ekwadorskiej wielokrotnie dochodziło do incydentów
58 Art. 4 Deklaracji z Santiago: “En el caso de territorio insular, la zona de 200
millas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla o grupo de islas. Si una
isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a
menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a
otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada
por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los
Estados respectivos”.
59 W toku postępowania przed MTS, obie strony prezentowały niezliczone
przypadki opisywania granicy równoleżnika 18°21' S, zarówno w dokumentach
państwowych, jak i na oficjalnych mapach cywilnych i wojskowych jako
„frontera marítima”, „limite marítimo”, „frontera oficial” czy „frontera estatal”.
Por. protokoły z rozprawy przed MTS w sprawie delimitacji morskiej
(Peru/Chile),
dostępne
na:
http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&k=88&case=137&code=pc&p3=2,
(10.07.2013).
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granicznych, które spotykały się z natychmiastowym
odzewem drugiej strony. Ponieważ większość z nich wiązała
się z naruszaniem linii granicznej przez rybaków, którzy nie
dysponowali przyrządami nawigacyjnymi, strony Deklaracji
z Santiago zawarły 4 grudnia 1954 roku w Limie następne
porozumienie60, na podstawie którego ustalono specjalną
strefę granicy morskiej. Art. 1 porozumienia stanowił:
„Ustanawia się specjalną strefę, począwszy od 12 mil
morskich od wybrzeża, o szerokości 10 mil morskich z
każdej strony równoleżnika, który stanowi granicę morską
między dwoma zainteresowanymi państwami”.
Ponieważ jednak w ustanowionej strefie specjalnej
nadal zdarzały się przypadki naruszania granicy przez statki
rybackie, z inicjatywy Peru (1968) na granicy peruwiańskochilijskiej wybudowano dwie latarnie morskie (jedną – po
stronie peruwiańskiej, w odległości metra od obelisku
wyznaczającego Hito número 1, drugą – po stronie
chilijskiej – w punkcie granicznym nr 2), których światło
miało informować rybaków o zbliżaniu się do granicy
państwowej61. System ten okazał się wreszcie skuteczny i
60 Konwencja w sprawie specjalnej strefy granicy morskiej, podpisana 4 grudnia
1954
roku
w
Limie,
tekst
oryginalny
dostępny
na
http://www.difrol.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid
=12 (dostęp: 10.07.2013), wszystkie cytaty w tłumaczeniu własnym.
61 Światło obu latarni zostało ustawione w taki sposób, że światło jednej z nich
zaczynało być widoczne w odległości 5 mil morskich od granicy, następnie w
65

działał aż do 2001 roku, kiedy to latarnia peruwiańska
została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Tym samym
wydawało się, że ciągnące się niemal wiek spory graniczne
zostały zakończone.
2. Nowe oblicze starego konfliktu
Stary konflikt jednak rozgorzał na nowo na przełomie
wieków XX i XXI. Głównym impulsem była ratyfikacja przez
Chile w 1997 roku Konwencji Narodów Zjednoczonych o
prawie morza UNCLOS 62 . Na podstawie UNCLOS Chile
przekazało Wydziałowi Oceanów i Prawa Morza Narodów
Zjednoczonych (UN Division for Ocean Affairs and the Law
of the Sea, DOALOS) informację o swoich granicach
morskich, w odpowiedzi Peru podniosło, że między stronami
nigdy nie było żadnego porozumienia dotyczącego granic, a
co za tym idzie informacje złożone przez Chile są
nieprawdziwe. Peru wezwało również Chile do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie wyznaczenia granicy morskiej między
nimi. Chile, jak łatwo się domyślić, odmówiło, twierdząc, że
odległości 1 mili morskiej od granicy pojawiało się światło drugiej latarni, a
kiedy oba światła widoczne były w linii prostej („jedno nad drugim”),
wyznaczały dokładnie granicę morską między państwami.
62 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, otwarta do podpisu 10
grudnia 1982 roku w Montego Bay (dalej: UNCLOS), wszystkie cytaty pochodzą
z oficjalnego tłumaczenia tekstu UNCLOS, zawartego w Dz.U. z 2002 roku, nr
59 poz. 543.
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granica między oboma państwami została wyznaczona w
1952 i 1954 roku i jakiekolwiek negocjacje są w związku z
tym bezprzedmiotowe. Kolejne rozmowy prowadzone przez
strony również nie dały żadnego rezultatu.
Tymczasem niemal przypadkiem wyszła na jaw
okoliczność, która dodała nowego ognia roszczeniom
peruwiańskim. Ustawą z 2006 roku Chile dokonało zmiany
swojego podziału administracyjnego, tworząc nowy region,
Arica y Parinacota (Region XV). Zgodnie z art. 2 ustawy:
„…
granicą północną regionu (…
) jest granica państwowa z
Republiką Peru, aż do punktu oznaczonego jako „Hito
número 1”, a następnie linia równoleżnika przechodzącego
przez ten punkt aż do wybrzeża63”
Ustawowy opis granic nowego regionu zwrócił więc
uwagę na pewien drobny fakt, którego chyba nikt się nie
spodziewał – terytorium obu państw przyrosło
niespodziewanie tak, że ów „Punkt nr 1” znajduje się teraz
około dwustu metrów od morza.
Przeciwko takiemu opisowi granicy administracyjnej
nowego regionu – a tym samym granicy państwowej –
zaprotestowało natychmiast Peru, twierdząc, że jest to
63 Ley Nº 20.175, que crea la XV Región de Arica y Parinacota y la provincia del
Tamarugal en la Región de Tarapacá, Wszystkie cytaty pochodzą z tekstu
oryginalnego traktatu dostępnego na http://bcn.cl/19a8x (dostęp: 10.04.2013),
w tłumaczeniu własnym.
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oczywiste naruszenie postanowień Traktatu z Limy – ten
przewidywał przecież, że początkiem granicy państwowej
jest punkt „Concordia”, na wybrzeżu oceanu, odległy 10 km
na północ od mostu na rzece Lluta64. Peru stało więc (i stoi)
na stanowisku, że wskutek niespodziewanego przysporzenia
terytorium, skoro Hito número 1 nie jest już położony na
brzegu morza, trzeba wyznaczyć nowy punkt wedle
postanowień Traktatu z Limy i ten właśnie punkt powinien
nosić nazwę „Punto Concordia”, a co za tym idzie, granicę
powinien stanowić równoleżnik przechodzący przez ten
„nowy” punkt. Chile natomiast broni stanowiska, że granica
została wyznaczona w traktatach z 1929, 1952 i 1954 roku,
„Punkt nr 1” i punkt „Concordia” to jedno i to samo miejsce,
opisane współrzędnymi geograficznymi i niedopuszczalne
jest zmienianie jej przebiegu tylko dlatego, że skutkiem
działania sił natury terytorium obu państw się powiększyło.
Oczywiście powierzchnia lądowa spornego spłachetka jest
znikoma (ok. 37 tys. m2), niemniej trzeba pamiętać, że
perspektywa robi swoje i – o ile na odcinku 200 metrów jest
to skrawek nic nieznaczący, o tyle w perspektywie 200 mil
morskich (a przecież taka jest zewnętrzna granica stref
morskich państwa) robi się z tego całkiem spory obszar
(roszczenie peruwiańskie przed MTS wymienia powierzchnię
64 Por. cytowany powyżej art. 4 Traktatu z Limy.
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ok. 38 tys. km2).
3. Sprawa delimitacji morskiej (Peru vs Chile)
Ostatecznie, jak wspomniano, kwestia delimitacji
granicy morskiej między oboma państwami stała się
przedmiotem orzekania przez Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości. W chwili obecnej (10.07.2013) strony
oczekują na wydanie orzeczenia przez Trybunał, które –
biorąc pod uwagę zwyczajowe terminy pracy MTS – powinno
zostać ogłoszone niebawem. Zatem jakakolwiek ocena
sporu musi być opatrzona tym zastrzeżeniem, że
formułowana jest ona w oparciu jedynie o zaprezentowane
(w fazie pisemnej i ustnej postępowania) stanowiska stron.
Niemniej dotychczasowa linia orzecznicza Trybunału
pozwala wskazać parę kwestii, które na pewno staną się
przedmiotem rozważań sędziów w tej sprawie.
3.1. Prawo
Pozew peruwiański wnosił, by spór „rozstrzygać na
podstawie międzynarodowego prawa zwyczajowego65” gdyż
„strefy morskie między Peru a Chile nigdy nie zostały
65 Pozew Republiki Peru złożony do MTS dnia 16.01.2013 r, wszystkie cytaty
pochodzą z tekstu oryginalnego dostępnego na http://www.icjcij.org/docket/files/137/14385.pdf (dostęp: 9.06.2013), w tłumaczeniu
własnym.
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zdelimitowane w drodze porozumienia ani też w żaden inny
sposób66”. Powstaje w związku z tym szereg pytań, z którymi
będzie musiał Trybunał się zmierzyć.
Po pierwsze, MTS musi ocenić, czy dotychczas
zawierane przez strony porozumienia (w szczególności
Deklaracja z Santiago, traktat z 1954 roku i porozumienie w
sprawie budowy latarń morskich w strefie przygranicznej z
1968 roku) w istocie wyznaczyły granicę morską między
nimi, czy też nie. Jeśli Chile ma rację, roszczenie
peruwiańskie stanie się bezzasadne, jeśli nie, wtedy
Trybunał będzie musiał zdecydować, jaki jest ich status
prawny.
Kolejnym będzie kluczowe pytanie o możliwość
wzruszenia dotychczasowej, ustanowionej traktatem
granicy, ze względu na to, że traktat ją ustanawiający nie
został przyjęty na zasadach przewidzianych późniejszym
aktem prawnym. Chodzi tu o zarzut Peru, że Deklaracja z
Santiago i traktat z 1954 roku nie uwzględniały w swej
treści postanowień art. 74 i 83 UNCLOS, dotyczących
delimitacji odpowiednio wyłącznej strefy ekonomicznej i
szelfu kontynentalnego „w celu osiągnięcia rozwiązania
opartego o zasadę słuszności”. Pamiętać przy tym należy, że

66 bidem.
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traktaty graniczne są szczególnie trwałe67 i wzruszenie ich
możliwe jest tylko w szczególnie wyjątkowych sytuacjach.
Wreszcie MTS będzie musiał ustalić, czy w ogóle Peru
może wystąpić z roszczeniem dwustumilowej strefy. Chile
stało się stroną UNCLOS w 1997 roku, natomiast Peru
UNCLOS nie ratyfikowało. W tej sytuacji zasadnicze
znaczenie będzie miała odpowiedź na pytanie, czy norma art.
57 UNCLOS ustalająca granicę wyłącznej strefy
ekonomicznej na 200 milach morskich jest normą prawa
zwyczajowego. Jeśli jest, wtedy roszczenie peruwiańskie
może zostać oparte na zwyczaju, jeśli nie, roszczeniu brak
będzie podstawy prawnej.
3.2. Dotychczasowe postępowanie stron
Dla oceny tytułów prawnych do spornego obszaru
kluczowe znaczenie ma ocena zachowania stron. W
szczególności należy zwrócić uwagę, że nawet na podstawie
niewiążącego dokumentu może zostać oparta praktyka,
której skutkiem będzie zmiana w sferze praw i obowiązków
stron. W tej sprawie jednak mamy do czynienia z sekwencją
postępujących po sobie wiążących aktów prawnych,
zarówno międzynarodowych, jak i wewnętrznych.
Ponadto wspomnieć tu można o instytucji acquiescence,
67 Por. np. art. 62 Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 roku,
Dz. U. z 1990 r., nr 74, poz. 439.
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milczącego uznania, a nawet istnieniu zwyczaju
dwustronnego68, oraz ewentualnym zarzucie procesowym
estoppel, którego skutkiem jest niemożność powoływania
się na – teoretycznie przysługujące – prawo, ze względu na
wcześniejsze zachowanie w sposób sugerujący, że państwo
owego prawa się zrzekło.
3.3. Zasady delimitacji stref morskich.
Jeżeli – po rozstrzygnięciu wcześniej opisanych
problemów – Trybunał dojdzie do wniosku, że sporny obszar
powinien zostać zdelimitowany, wskaże zasady, na których
delimitacja powinna się opierać. Nie ma wątpliwości –
przesądza o tym bowiem dotychczasowe orzecznictwo
Trybunału – że delimitacja granic morskich między
państwami powinna nastąpić w drodze porozumienia, na
podstawie prawa międzynarodowego, w celu osiągnięcia
sprawiedliwego rozstrzygnięcia 69 . Trybunał zazwyczaj
powstrzymywał się od wytyczenia dokładnej granicy,
pozostawiając to zadanie stronom i ograniczał się jedynie
do wskazania zasad, jakimi mają kierować się strony,
ustalając sprawiedliwy (słuszny) podział szelfu. Jednakże w
68 Por. orzeczenie MTS z 12.04.1960 r. w sprawie prawa przejścia przez
terytorium Indii (Portugalia vs Indie), ICJ Reports, 1960, w wersji polskiej
dostępne w Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, red. P.
Daranowski, J. Połatyńska, Warszawa 2011.
69 Por. odpowiednio art. 74 i 83 UNCLOS.
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ostatnich rozstrzyganych sprawach 70 Trybunał wskazywał
dokładny przebieg linii granicznej, wydaje się więc, że może
tak być i w tym przypadku.
3.4. Czynniki wpływające na „słuszność” rozstrzygnięcia
W każdym wypadku Trybunał wskaże (bądź „do
zastosowania” przez strony, bądź sam je zastosuje) czynniki,
które decydować będą o słuszności takiego, a nie innego
przebiegu granicy morskiej. W bogatej praktyce orzeczniczej
Trybunału wskazuje się szereg czynników, mogących
modyfikować przebieg granicy. Trybunał wielokrotnie
podkreślał, że nie ma ustalonego katalogu kryteriów
słusznościowych, które powinny zostać rozważone w każdej
sprawie. Wskazanie a priori takich „obowiązkowych”
kryteriów byłoby trudne, ze względu na ogromną
różnorodność uwarunkowań fizycznych. Są to przede
wszystkim czynniki geograficzne, takie jak ukształtowanie
linii brzegowej, struktura geologiczna, położenie zasobów
naturalnych. Coraz częściej zalicza się też do nich modus
vivendi, czyli dotychczasowego postępowania stron na
delimitowanym obszarze, a także czynniki o charakterze
niegeograficznym, takie jak pozycja ekonomiczna stron czy
ochrona środowiska naturalnego, choć Trybunał bardzo
70 M.in. spór między Ukrainą i Rumunią dotyczący Morza Czarnego, orzeczenie
MTS z 3.02.2009 r., ICJ Reports 2009.
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mocno podkreśla, że przyznanie im zbyt wielkiej wagi będzie
bliższe orzekaniu ex aequo et bono niż orzekaniu na
podstawie prawa międzynarodowego. Wybór kryteriów
delimitacji został więc pozostawiony dyskrecjonalnej
władzy sędziego, który dokonywał będzie delimitacji.
Stwierdzić można zatem, iż – w sytuacji, gdy o
roszczeniach stron sporu nie zdecydują względy
formalnoprawne i Trybunał przejdzie do delimitacji
spornego obszaru – rozstrzygnięcie oparte zostanie na
dwóch zasadach: zasadzie zgodności z prawem
międzynarodowym i zasadzie sprawiedliwego rozwiązania,
co wynika z art. 74 i 83 UNCLOS, a co Trybunał już w
sprawie szelfu Morza Północnego71 uznał za podstawowe
zasady rządzące delimitacją stref morskich. Zgodnie z
utrwaloną linią orzeczniczą, zarówno Trybunał – jeśli będzie
wytyczał granice – jak i strony, doprecyzowując przebieg
linii granicznej w przyszłym porozumieniu, odwołać się będą
musiały do zasad słuszności.
Zakończenie
Mimo deklarowanej przez strony gotowości wykonania
71 Sprawa szelfu kontynentalnego Morza Północnego (Dania vs Niemiecka
Republika Federalna; Holandia vs Niemiecka Republika Federalna), orzeczenie
MS z 20.02.1969 r., ICJ Reports, 1969
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orzeczenia MTS wydaje się, że będzie ono tylko kolejnym
etapem w trudnych i skomplikowanych stosunkach
dwustronnych między dwoma państwami, nie przyniesie
jednak ostatecznego rozwiązania tego trwającego niemal
sto pięćdziesiąt lat konfliktu72. Tym bardziej że wydarzenia
ostatnich miesięcy udowadniają, że nie ujawniły się jeszcze
wszystkie elementy układanki.
W dniu 24 kwietnia 2013 roku do MTS wpłynął pozew
złożony przez Boliwię, która domaga się od Chile
przystąpienia do negocjacji w celu udzielenia jej „w pełni
suwerennego dostępu do Pacyfiku 73 ”. Boliwia żąda tym
samym dostępu do oceanu, który utraciła w wyniku
przegranej Wojny o Pacyfik po zawarciu traktatu z Tregúa
(1884). Roszczenie to nie jest nowe, Boliwia podnosi je
systematycznie od zakończenia wojny, jednakże wszelkie
negocjacje dotyczące ewentualnej wymiany terytoriów
napotykają na zdecydowany opór Peru, które – powołując
się na postanowienia Traktatu z Limy – podkreśla, że Chile
nie może, bez zgody Peru, dysponować terytorium, które
72 Smutny ten wniosek zdaje się potwierdzać inny spór, który po półwieczu znów
rozgorzał na nowo i ponownie znalazł się na wokandzie MTS – mowa tu o
ciągnącym się od końca lat czterdziestych XX wieku sporze kambodżańskotajlandzkim o świątynię Preah Vihar.
73 Pozew Wielonarodowej Republiki Boliwii złożony do MTS dnia 24.04.2013 r,
wszystkie cytaty pochodzą z tekstu oryginalnego dostępnego na
http://www.icj-cij.org/docket/files/153/17338.pdf, w tłumaczeniu własnym.
75

niegdyś było częścią państwa peruwiańskiego. Ponieważ w
grę wchodzi wąski pasek regionu Arica y Parinacota
położony tuż przy granicy peruwiańskiej (a więc uzyskany
przez Chile na podstawie Traktatu z Limy), wszystko
wskazuje na to, że długo jeszcze Linéa de Concordia będzie
raczej linią sporu, niż zgody.
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Arktyka
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Prawo międzynarodowe a roszczenia
terytorialne państw w Arktyce.
Określenie „terytorium sporne” kojarzy się zazwyczaj z
mniejszym lub większym fragmentem ziemi, będącym
przedmiotem sporu pomiędzy dwoma lub więcej państwami
– bez trudu można mnożyć zarówno historyczne, jak i
współczesne przykłady takich terenów: Falklandy, Kaszmir
czy też Sahara Zachodnia. Tematem tego krótkiego
opracowania jest spór związany z dość specyficznym
obszarem; Arktyka stanowi raczej arenę szeregu mniejszych
sporów pomiędzy państwami doń przyległymi aniżeli sporne
terytorium jako takie.
W ostatnich latach sytuacja tego regionu zaczęła
budzić coraz większe zainteresowanie specjalistów i
badaczy rozmaitych dziedzin nauki — w tym także
prawników. Proces kształtowania się statusu prawnego tego
obszaru obfituje w wiele interesujących zagadnień
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prawnomiędzynarodowych.
I. Arktyka jest to obszar, jaki otacza biegun północny,
obejmujący przede wszystkim skuty lodem Ocean Arktyczny
oraz części terytoriów ośmiu państw: Kanady, Stanów
Zjednoczonych, Rosji, Danii (poprzez Grenlandię), Norwegii,
Finlandii, Szwecji oraz Islandii 74 , który rozciąga się do
szerokości geograficznej północnej 66°33' N – a więc do
koła podbiegunowego 75 . W dobie tak intensywnej
eksploatacji
wszelkich
zasobów przez
człowieka
zaskakujący może wydawać się fakt, iż do niedawna duża
część tego obszaru pozostawała niemal nienaruszona.
Arktyka od wieków była regionem surowym i nieprzyjaznym
człowiekowi, jednak przemiany zachodzące w tym rejonie
oraz postęp technologiczny sprawiają, że otwierają się tam
zupełnie nowe możliwości. Choć ciągle jeszcze wiele jest
niewiadomych, to co do jednego naukowcy na całym świecie
są obecnie zgodni – gruba do niedawna warstwa lodu
topnieje w nadzwyczaj szybkim tempie i w ciągu ostatnich
kilku dziesięcioleci uległa znacznemu uszczupleniu. Proces
74 W 1996 roku, na mocy Paktu z Ottawy państwa te powołały do życia Radę
Arktyczną.
75 Choć zdaniem niektórych specjalistów granica zakreślona w ten sposób jest
zbyt szeroka i dlatego też opowiadają się oni za ograniczeniem terytorium
Arktyki do tzw. granicy klimatycznej (zwanej też botaniczną), wytyczanej przez
występowanie na północnej półkuli lasów.
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ten powoduje stopniowe odsłanianie się nowych szlaków
morskich, a przede wszystkim umożliwia dostęp do
nieosiągalnych przez miliony lat zasobów surowców76.
II. W odróżnieniu od obszaru okalającego drugi z
biegunów – terytorium Antarktyki77, której status określony
76 Szacunki na temat ilości bogactw różnią się od siebie – według jednych z
najnowszych danych Arktyka kryje na swoich terenach ok. 10 proc. światowych
zasobów ropy oraz nawet 30 proc. gazu ziemnego. Znajdować się tam mają
także pokłady innych wartościowych surowców i metali szlachetnych.
77 Sytuacja Antarktyki przedstawia się dużo mniej skomplikowanie, gdyż status
kontynentu oraz otaczających go wód, lądolodów i wysp uregulowany został
umową międzynarodową. Wcześniej jednak również tam widoczne były
sprzeczne interesy państw, zwłaszcza że najintensywniejsza faza eksploracji
tego terenu przypadała na czasy zimnej wojny. Traktat Antarktyczny został
podpisany 1 grudnia 1959 roku w Waszyngtonie (Układ w sprawie Antarktyki
podpisany w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r., Dz.U. 1961 nr 46 poz. 237;
Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzony
w Madrycie dnia 4 października 1991 r., Dz.U. 2001 nr 6 poz. 52.). Początkowo
sygnatariuszami było 12 państw, prowadzących wówczas badania tego
regionu. Instrument ten wszedł w życie dwa lata później, a obecnie posiada 50
państw-stron, z czego 28 uprawnionych jest do głosowania podczas
corocznych spotkań konsultacyjnych. Zgodnie z art. 9 par. 2 Traktatu
uprawnienie do głosowania uzależnione jest od prowadzenia przez stronę
istotnej pracy naukowo-badawczej na Antarktydzie (co zazwyczaj wiąże się z
założeniem stacji badawczej) i od 1977 roku przysługuje również Polsce.
Traktat przewiduje wykorzystanie Antarktyki wyłącznie do celów pokojowych,
w szczególności zabraniając wszelkich przedsięwzięć o charakterze militarnym
oraz ustanawia zasadę wolności badań naukowych. Z chwilą wejścia w życie
Traktatu Antarktycznego na 30 lat zawieszone zostały wszelkie roszczenia
terytorialne zgłaszane wcześniej wobec tego kontynentu (m.in. roszczenia
takie wysuwała Francja, Chile, Argentyna, Norwegia oraz Wielka Brytania).
Następnie, na mocy Protokołu o ochronie środowiska podpisanego w 1991
roku w Madrycie (Protokół Madrycki) okres ten został przedłużony o kolejne 50
lat, co oznacza, że kwestia bieguna południowego uregulowana została do
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został Traktatem z 1959 roku – prawo międzynarodowe nie
reguluje sytuacji prawnej Arktyki jako takiej. Jedynie
częściowo jest ona przedmiotem wewnętrznych unormowań
państw regionu arktycznego oraz umów międzynarodowych,
dotyczących przede wszystkim ochrony środowiska
naturalnego.
Jednak sukces reżimu stworzonego przez Traktat
Antarktyczny (a rozwiniętego przez Protokół Madrycki z
1991 roku)78 sprawia, iż można się zastanawiać, czy nie
należałoby
w
podobny
sposób
uregulować
problematycznego statusu drugiego z biegunów 79 . Takie
rozwiązanie
byłoby
korzystne
dla
społeczności
międzynarodowej, ale jednocześnie sprzeciwiałoby się
uprawnionym interesom pięciu państw, których wybrzeża
znajdują się w rejonie Arktyki – Rosji, Stanów
roku
2041.
A. Głogowska-Balcerzak, Do kogo będzie należeć biegun? Status prawny
Arktyki, Internetowe wydanie magazynu "Stosunki Międzynarodowe",
11.12.2010,
http://www.stosunki.pl/?q=content/do-kogo-b%C4%99dzienale%C5%BCe%C4%87-biegun-status-prawny-arktyki : (dostęp: 11.07.2014).
78 Opisany reżim oceniany jest zazwyczaj pozytywnie, jednak należy jednak
pamiętać, iż Traktat ten jedynie „zamroził” roszczenia terytorialne dotychczas
wysuwne względem terenów położonych w obrębie Antarktyki, tak więc nie
można wykluczyć, że spór dotyczący tego obszaru wcześniej czy później pojawi
się na forum międzynarodowym. Szerzej: J. Grob, Antarctica’s Frozen
Territorial Claims: A Meltdown Proposal, Boston College International &
Comparative Law Review, vol. 30, 2007, s. 461-481.
79 S. Holmes, Breaking the Ice: Emerging Legal Issues in Arctic
Sovereignty, Chicago Journal of International Law, Vol. 9, 2008, s. 323-351.
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Zjednoczonych, Kanady, Norwegii i Danii. Konferencja
zorganizowana z udziałem tej piątki w Ilulissat na
Grenlandii w 2008 roku stanowić miała wyraźny sygnał dla
pozostałych państw, iż to przede wszystkim w ich rękach
leżeć powinna przyszłość regionu. Deklaracja będąca
podsumowaniem tego arktycznego szczytu wspomina
między innymi o unikalnej pozycji tychże pięciu państw oraz
braku konieczności rozwijania jakiegokolwiek globalnego
reżimu prawnomiędzynarodowego, który miałby dotyczyć
Oceanu Arktycznego80. Stwierdzenia te pokazują wyraźnie,
iż w przekonaniu uczestników konferencji rozwiązanie
podobne do zastosowanego względem Antarktyki nie ma
tutaj racji bytu. Należy też pamiętać, że pomimo pewnych
podobieństw obszarów otaczających oba bieguny, istnieje
również wiele istotnych różnic – biegun południowy to
przede wszystkim Antarktyda – kontynent o powierzchni
przekraczającej 13 mln km². Natomiast na samym biegunie
północnym nie znajdziemy lądu, a jedynie pokryty lodem
Ocean Arktyczny. Dlatego też, podobnie jak pozostałe morza
i oceany, Arktyka podlega przede wszystkim regulacjom
prawa morza – specjalistycznej dziedziny prawa
międzynarodowego, która określa status obszarów morskich
80 The Ilulissat Declaration, Arctic Ocean Conference, Ilulissat, Greenland,
27-29th
of
May
2008
http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf (dostęp:
11.07.2014).
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oraz kompetencje państw w tych obszarach.
Pierwsze próby uregulowania statusu terytorium
Arktyki miały miejsce krótko po I wojnie światowej. W 1925
roku Kanada przedstawiła teorię sektorów, zgodnie z którą
każde państwo, którego terytorium przylega do obszarów
arktycznych, mogłoby domagać się prawa do odpowiednio
wyznaczonego sektora, którego wierzchołkiem miał być
biegun, a granicami linie boczne łączące tenże wierzchołek
z krańcami terytoriów danego państwa. W owym czasie
teorię sektorów wspierał też ZSRR – w 1926 roku państwo
to wydało dekret, który przewidywał, że radzieckie terytoria
obejmować będą wszystkie lądy i wyspy położone na
Oceanie Arktycznym pomiędzy wybrzeżem ZSRR a
Biegunem Północnym (od południka 32°4'30" długości
geograficznej wschodniej a 168°49'30" zachodniej) –
zarówno te już znane, jak też te, które dopiero zostaną
odkryte 81 . Jednak pomimo usilnych starań władz
kanadyjskich o uznanie teorii sektorów, ich argumentacja
nie została przyjęta przez pozostałe państwa. Dlatego też w
latach
osiemdziesiątych
rząd
Kanady
zmienił
dotychczasową strategię i oparł swoje roszczenia względem
Arktyki na Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie
morza z 1982 roku (dalej: Konwencja, Konwencja z Montego
81 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa
2004, s. 243.
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Bay)82. Obecnie nie pozostało już zbyt wiele wątpliwości co
do zasadności zastosowania tego reżimu prawnego. Nie
oznacza to jednak, że kwestię Arktyki można uznać za
rozwiązaną – proces kształtowania się statusu prawnego
poszczególnych fragmentów tego regionu jest powolny i
zapewne nie zakończy się w najbliższym czasie. Poniżej
omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu prawa
morza, jakie mają zastosowanie w sporach państw rejonu
arktycznego.
III. W świetle postanowień Konwencji z Montego Bay
punktem wyjścia dla rozważań nad statusem prawnym
Arktyki będzie pojęcie morza pełnego. Zgodnie z tym
instrumentem, morze pełne jest to strefa, w której żadne
państwo nie posiada zwierzchnictwa terytorialnego, a zatem
otwarta na zasadzie równości dla wszystkich państw. To
właśnie status morza pełnego określa znaczną część
Oceanu Arktycznego, pozwala on wszystkim państwom –
zarówno nadbrzeżnym, jak i śródlądowym – na prowadzenie
badań naukowych, połowów czy też na swobodę żeglugi.
Regulacja statusu wód Oceanu Arktycznego nie rozwiązuje
jednak sporów zaistniałych pomiędzy państwami tego
82 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego
Bay dnia 10 grudnia 1982 r., Dz.U.2002 nr 59 poz. 543.
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regionu, ponieważ tym, o co tak naprawdę toczy się
rozgrywka, jest przede wszystkim możliwość eksploatacji
dna i podziemia morskiego w poszukiwaniu surowców.
Uprawnienie do poszukiwania i wydobywania zasobów
znajdujących się poza terytorium państwa (a więc poza jego
morskimi wodami wewnętrznymi oraz morzem terytorialnym)
wiąże się przede wszystkim z regulacjami dotyczącymi
szelfu kontynentalnego.
Szelf kontynentalny obejmuje dno morskie i podziemie
obszarów podmorskich rozciągające się poza morzem
terytorialnym państwa nadbrzeżnego na całej długości
naturalnego przedłużenia jego terytorium lądowego 83 .
Należy przy tym pamiętać, że uprawnienia państw
nadbrzeżnych w odniesieniu do szelfu kontynentalnego nie
mają wpływu na status wód ponadszelfowych. Państwo
nadbrzeżne wykonuje suwerenne prawa w odniesieniu do
szelfu kontynentalnego w celu jego badania i eksploatacji
jego zasobów naturalnych. Co więcej, prawa te są wyłączne
w tym znaczeniu, że jeżeli państwo nadbrzeżne nie prowadzi
badań szelfu kontynentalnego, ani nie eksploatuje jego
zasobów naturalnych, nikt nie może podejmować takich
działań bez wyraźnej zgody państwa nadbrzeżnego84. Jak
83 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, op. cit., art. 76 par.1.
84 Ibidem., art. 77.
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wynika z przytoczonych przepisów Konwencji, to właśnie
możliwość wyznaczenia granic szelfu kontynentalnego
przez państwa nadbrzeżne stanowić ma podstawę
uprawnień państw regionu arktycznego do wydobywania
znajdujących się tam zasobów (jest to też o tyle istotne, iż
ustalenia zapadłe w wyniku zabiegu delimitacji szelfu
traktować należy jako wiążące erga omnes). Spośród
państw, których wybrzeża otaczają Ocean Arktyczny,
stronami Konwencji o prawie morza są Rosja, Kanada, Dania
i Norwegia85. Stany Zjednoczone jak dotąd nie ratyfikowały
tego instrumentu, są one natomiast stroną wcześniejszych
umów, w tym m.in. Konwencji genewskiej o szelfie
kontynentalnym z 1958 roku86.
Konwencja z Montego Bay przewiduje dosyć złożone
reguły dotyczące określania granic szelfu kontynentalnego.
Podstawowa zasada stanowi, że szelf rozciąga się aż do
zewnętrznej krawędzi obrzeża kontynentalnego, bądź do
odległości 200 mil morskich od tzw. linii podstawowych87.
Jednak w pewnych przewidzianych Konwencją przypadkach,
85 Obecnie stronami Konwencji jest 165 państw, stan ratyfikacji znajduje się na
stronie
ONZ:
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratificati
ons.htm (dostęp: 11.07.2013).
86 Konwencja o szelfie kontynentalnym, sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia
1958 r., Dz.U. 1964 nr 28 poz. 179.
87 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, op. cit., art. 76.
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długość szelfu wynosić może do 350 mil morskich, a na
obszarach, gdzie występują podmorskie wzniesienia,
będące naturalnymi składnikami obrzeża kontynentalnego
(a więc różnego rodzaju płaskowyże, wierzchołki czy odnogi)
możliwe jest dalsze przesunięcie jego granic poza tę
odległość88, co jednak wymaga zgody Komisji Granic Szelfu
Kontynentalnego (dalej: Komisja)89. Jak stanowi Konwencja,
jeżeli państwo nadbrzeżne zamierza ustanowić zewnętrzne
granice swojego szelfu kontynentalnego poza 200 milami
morskimi, musi zgłosić Komisji szczegółowe informacje
dotyczące takich granic, łącznie z uzupełniającymi danymi
naukowymi i technicznymi w możliwie najkrótszym czasie, a
w każdym razie w ciągu 10 lat od wejścia w życie Konwencji
o prawie morza w stosunku do tego państwa90.
Decydujące znaczenie przy określaniu granic szelfu
jako
naturalnego
przedłużenia
kontynentu
mają
niejednokrotnie
uwarunkowania
geologiczne
oraz
geomorfologiczne. To właśnie te nauki mogą dostarczyć
dowodów, które uzasadniają roszczenia państw, bądź im
88 Szerzej na ten temat: T. Wasilewski, Granice szelfu kontynentalnego w świetle
Konwencji prawa morza z 1982 roku i praktyki państw, [w:] C. Mik, K. Marciniak
(red.), Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z 1982 r.: W
piętnastą rocznicę wejścia w życie, Warszawa 2009, s. 179-218.
89 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, op. cit., Aneks II, Art. 2.
90 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, op. cit., Aneks II, Art. 4;
Norwegia ratyfikowała Konwencję w 1996, Rosja w 1997, Kanada w 2003, a
Dania w 2004 roku.
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zaprzeczają. Znakomicie finansowane programy badawcze
rozpoczęła najpierw Rosja. W ich wyniku już w 2001 roku
złożyła do Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego wniosek,
w którym powołuje odkrycia swoich geologów, dowodząc, iż
rozciągający się pod biegunem północnym łańcuch górski
Łomonosowa jest w rzeczywistości przedłużeniem jej
kontynentalnego terytorium. Drugim państwem, które
przygotowało i złożyło dokumentację dotyczącą szelfu
kontynentalnego była Norwegia (w 2006 roku). W roku 2012
dokumentację dotyczącą południowej części szelfu
Grenlandii wniosła Dania, zaznaczając jednocześnie, że
dalsze informacje zostaną przedłożone przed upływem
dziesięciu lat od ratyfikacji Konwencji 91 . Rok później
państwo to uzupełniło i złożyło dokumentację związaną z
północno-wschodnią częścią szelfu Grenlandii. Z uwagi na
upływ dziesięcioletniego terminu, pod koniec 2013 roku do
Komisji wpłynął też wniosek sporządzony przez Kanadę,
która od lat prowadziła rozległe badania północnej części
Oceanu Atlantyckiego, współpracując m.in. z Danią oraz
amerykańskimi naukowcami. Dotychczas Komisja wydała
zalecenia w sprawie Rosyjskiej (w 2002 roku) i Norweskiej
(w 2009 roku).
Wobec opisanych tutaj działań Danii, Kanady, Norwegii
91 Wcześniej, w 2009 i 2010 roku Dania złożyła też wnioski dotyczące Wysp
Owczych.
88

i Rosji należy zauważyć, że w nieco problematycznej sytuacji
znalazły się Stany Zjednoczone, będące jedynie stroną
Konwencji genewskiej z 1958 roku, która zupełnie inaczej
definiowała pojęcie szelfu kontynentalnego92.
IV. Dalsze
rozważania
dotyczące
szelfu
kontynentalnego zacząć należy od przytoczenia art. 9
Aneksu II Konwencji, który stanowi, iż „czynności Komisji
pozostają bez uszczerbku dla kwestii dotyczących
delimitacji granic pomiędzy państwami, których wybrzeża
leżą naprzeciw siebie lub sąsiadują ze sobą”. Trzeba
bowiem odróżnić dwie kwestie – zasada naturalnego
przedłużenia terytorium państwa nadbrzeżnego stanowi
podstawę istnienia jego tytułu prawnego do szelfu, jednak
niekoniecznie stanowić będzie kryterium mające
zastosowanie do delimitacji obszarów, które przylegają do
wybrzeży sąsiadujących ze sobą państw 93 . Konwencja z
92 W rozumieniu przepisów niniejszych wyrażenie „szelf kontynentalny” używane
jest dla określenia:
a) dna morskiego i podglebia obszarów podmorskich przyległych do wybrzeża,
lecz położonych poza morzem terytorialnym, aż do głębokości 200 metrów
albo, poza tę granicę, aż do punktu, gdzie głębokość znajdujących się nad nim
wód pozwala na eksploatację naturalnych zasobów wymienionych obszarów,
b) dna morskiego i podglebia analogicznych obszarów podmorskich
przyległych do brzegów wysp.
93 P. Daranowski, J. Połatyńska (red.), Prawo międzynarodowe publiczne – wybór
orzecznictwa, Wyd. C.H. Beck, 2011, s.150.
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Montego Bay stanowi bowiem, że „delimitacja szelfu
kontynentalnego między państwami, których wybrzeża leżą
naprzeciw siebie lub sąsiadują ze sobą, następuje w drodze
umowy na podstawie prawa międzynarodowego w
rozumieniu artykułu 38 Statutu Międzynarodowego
Trybunału
Sprawiedliwości,
w
celu
osiągnięcia
sprawiedliwego rozwiązania”94.
Konwencja wprowadza trzy zasady: znaną już z
Konwencji o szelfie kontynentalnym z 1958 roku zasadę
porozumienia oraz dwie nowe: zasadę zgodności z prawem
międzynarodowym,
oraz
zasadę
sprawiedliwego
rozwiązania. Stanowią one kolejno: podstawę, kryterium
oraz cel delimitacji szelfu95. W pierwszej więc kolejności
delimitacja szelfu kontynentalnego między państwami,
których wybrzeża leżą naprzeciw siebie lub sąsiadują ze
sobą, nastąpić powinna w drodze umowy96. Jeżeli natomiast
94 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, op. cit., art. 83 par.1.
95 J. Połatyńska, Delimitacja szelfu kontynentalnego na gruncie Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku, [w:] C. Mik, K. Marciniak
(red.), op. cit., s. 170.
96 Zob. Zalecenia Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego w sprawie Norwegii
(2009), dotyczące regiony Morza Barentsa, gdzie Komisja potwierdziła, iż szelf
kontynentalny rozciąga się tam poza odległość 200 mil morskich od linii
podstawowych , wskazując jednocześnie na konieczność zawarcia umowy z
Federacją Rosyjską w celu określenia zasięgu szelfu przypadającego tym
państwom
we
wskazanym
regionie.
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_su
mm.pdf (dostęp: 11.07.2014).
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umowy takiej nie uda się zawrzeć, państwa zobowiązane są
skorzystać z procedur przewidzianych w części XV
Konwencji o prawie morza97. Konwencja przewiduje cały
wachlarz metod pokojowego rozwiązywania sporów,
zarówno tych dyplomatycznych – np. w drodze koncyliacji,
jak i na drodze sądowej. Metody te są jednak uregulowane
w dosyć zawiły sposób i wiele kwestii uzależnionych jest od
deklaracji złożonych przez państwa; istnieje nadto szereg
wyjątków i wyłączeń.
Przy podpisywaniu, ratyfikowaniu, przystępowaniu do
Konwencji lub też w późniejszym czasie państwo może w
drodze pisemnej deklaracji wybrać jeden bądź więcej
spośród czterech sposobów rozwiązywania sporów:
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza, Międzynarodowy
Trybunał Sprawiedliwości lub jeden z dwóch wskazanych w
Konwencji trybunałów arbitrażowych 98 . Jeżeli strona
97 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, op. cit., art. 83 par.2.
98 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, op. cit., art. 287.
1.Przy podpisywaniu, ratyfikowaniu lub przystępowaniu do niniejszej
konwencji lub w każdym późniejszym czasie państwo może w drodze pisemnej
deklaracji wybrać jeden lub więcej spośród następujących sposobów
załatwiania sporów, dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszej
konwencji:
(a) Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza utworzony zgodnie z aneksem VI;
(b) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości;
(c) trybunał arbitrażowy utworzony zgodnie z aneksem VII;
(d) specjalny trybunał arbitrażowy utworzony zgodnie z aneksem VIII dla jednej
lub wielu kategorii sporów określonych w tym aneksie.
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przeciwna przyjęła tę samą procedurę załatwienia sporu,
spór może być przekazany do załatwienia tylko zgodnie z tą
procedurą, chyba że strony postanowią inaczej. Natomiast
jeżeli strony sporu nie zadeklarowały przyjęcia jednakowej
procedury, spór może być przekazany tylko do arbitrażu
(zgodnie z aneksem VII) – także z zastrzeżeniem, że strony
mogą postanowić inaczej. Taka elastyczność procedur miała
zachęcać państwa do ratyfikacji Konwencji, jednak
jednocześnie sprawiła też, że cały mechanizm okazuje się w
wielu przypadkach nieskuteczny. Rosja, Kanada, Dania i
Norwegia wybrały różne sposoby rozwiązywania sporów, co
powoduje, iż wszelkie spory pomiędzy tymi państwami
mogłyby zostać rozstrzygnięte jedynie w drodze arbitrażu99.
Ponadto zgodnie z art. 298 każde państwo-strona
uprawnione jest do złożenia pisemnej deklaracji, mocą
której wyłączy możliwość stosowania jednej lub kilku z
przedstawionych procedur w odniesieniu do wskazanej w
Konwencji kategorii sporów, w tym m.in. do sporów
dotyczących rozgraniczania specjalnej strefy ekonomicznej i
99 Kanada wybrała Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza lub trybunał
arbitrażowy utworzony zgodnie z aneksem VII, Dania i Norwegia wybrały MTS,
Rosja co do zasady wybrała trybunał arbitrażowy utworzony zgodnie z
aneksem VII, jednak w odniesieniu do pewnej kategorii sporów będzie to albo
specjalny trybunał arbitrażowy utworzony zgodnie z aneksem VIII albo
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza. Deklaracje państw dostępne są na:
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declaratio
ns.htm (dostęp: 11.07.2014).
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szelfu kontynentalnego. Deklaracje tego typu – o braku
zgody na jakąkolwiek z wymienionych w Konwencji metod
rozstrzygania sporów w odniesieniu do wskazanych tutaj
kwestii złożyła Kanada, Rosja i Dania. W tej sytuacji brak
jest organu, który niejako automatycznie posiadałby
jurysdykcję w zakresie rozstrzygania kwestii związanych z
delimitacją szelfu kontynentalnego w obrębie Arktyki, przez
co tak naprawdę wszystko zależy od dobrej woli samych
zainteresowanych i chęci szukania przez nich
sprawiedliwego i zgodnego z prawem międzynarodowym
kompromisu100.
V. Przedstawione powyżej rozwiązania prawne
rozpatrywać należy przez pryzmat konkretnych sporów,
jakie w regionie Arktyki powstały pomiędzy wspomnianymi
pięcioma państwami.
Jednym z punktów spornych jest kwestia tzw. Przejścia
Północno-Zachodniego, czyli szlaku morskiego pomiędzy
Europą i wschodnią Azją, znacznie krótszego od dotychczas
wykorzystywanej drogi przez Kanał Panamski. Ze względu
na warunki panujące na wodach w tamtej okolicy nie było
ono dotychczas użytkowane, jednak topnienie arktycznego
100 Szerzej na temat zasad rządzących delimitacją szelfu: J. Połatyńska, op.
cit., ss. 163 -178.
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lodowca sprawia, że atrakcyjność tej trasy rośnie z roku na
rok. Kanada utrzymuje, że szlak ten wiedzie przez jej
morskie wody wewnętrzne, czego nie uznają Stany
Zjednoczone reprezentujące stanowisko, zgodnie z którym
Przejście Północno-Zachodnie traktować należy jako wody
tworzące cieśniny używane do żeglugi międzynarodowej w
rozumieniu art. 34 Konwencji z Montego Bay101. Ponadto
Stany Zjednoczone i Kanada toczą spór dotyczący rejonu
Morza Beauforta.
Kanada jest jednocześnie uwikłana w spór z Danią, oba
te państwa roszczą sobie prawa do maleńkiej wysepki Hans,
będącej niezamieszkanym i kamienistym skrawkiem lądu, o
powierzchni niewiele większej niż kilometr kwadratowy.
Istotne jest jednak strategiczne położenie wyspy – znajduje
się ona bowiem pośrodku Cieśniny Naresa, oddzielającej
Grenlandię od należącej do Kanady Wyspy Ellesmere’a.
Ciekawym elementem towarzyszącym toczącym się
sporom są próby manifestacji swoich praw przez państwa.
Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Kanada demonstrują
swoją obecność w rejonie podbiegunowym. Od kilku lat
Kanada urządza w tych okolicach ćwiczenia wojskowe.
Manewry wojsk, a także planowana budowa bazy militarnej
101 Szerzej: A. Charron, The Northwest Passage in context, Canadian Military
Journal, 2005-2006, ss. 41-48.
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są zdaniem strony kanadyjskiej sposobem na „używanie”
suwerenności. Jednak jak dotąd incydentem, który skupił
największą uwagę mediów, było umieszczenie rosyjskiej
flagi tuż pod biegunem północnym – na samym dnie Oceanu
Arktycznego. Wydarzenie to miało miejsce w 2007 roku,
kiedy to dwa należące do Federacji Rosyjskiej podwodne
miniokręty zeszły na głębokość ponad 4 kilometrów i
pozostawiły flagę na grzbiecie Łomonosowa. Flagi, zarówno
duńskie, jak i kanadyjskie kilkakrotnie pojawiały się też na
Wyspie Hans, choć obie strony doskonale zdają sobie
sprawę z faktu, że działanie takie pozbawione jest
jakiegokolwiek skutku prawnego.
Wskazując sporne obszary, należy podkreślić, że są też
przykłady świadczące o dobrej woli państw, pokazujące, że
możliwa jest współpraca między nimi. Jeszcze za czasów
zimnej wojny Rosja i Stany Zjednoczone spierały się o
granicę na Morzu Beringa, jednak w 1990 roku udało się
zawrzeć w tej sprawie porozumienie (choć jego status nie
jest do końca jasny, gdyż rosyjski parlament nie dokonał
nigdy ratyfikacji tego dokumentu) 102 . Innym, znacznie
bardziej doniosłym przykładem pokojowego załatwiania
102 Agreement between the United States of America and the Union of Soviet
Socialist Republics on the maritime boundary, 1st of June 1990, dostępny na:
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/RUS.h
tm (dostęp: 11.07.2014).
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spornych kwestii jest podpisana w 2010 roku w Murmańsku
umowa pomiędzy Rosją a Norwegią, rozwiązująca trwający
niemal czterdzieści lat spór o Morze Barentsa103. Niektórzy
obserwatorzy mówią wręcz o przełomie, jaki porozumienie
to stanowić miało dla dalszych działań podejmowanych w
Arktyce.
Bez wątpienia warto śledzić dalszy rozwój wypadków,
gdyż rozgrywające się tam wydarzenia mogą mieć doniosłe
skutki, nie tylko dla pastw bezpośrednio zainteresowanych,
ale także dla całej społeczności międzynarodowej –
znamiennym jest, że temat Arktyki budzi duże
zainteresowanie licznych organizacji międzynarodowych i
niemal wszystkich państw na świecie104. Obecność pięciu
najważniejszych graczy w regionie arktycznym jest coraz
bardziej widoczna, państwa te manifestują swoją obecność
m.in. poprzez tworzenie baz militarnych i specjalnych
oddziałów wojsk, przygotowywanych do działania w
niesprzyjającym środowisku dalekiej Północy.
VI. Podsumowując to krótkie opracowanie, należy
103 Zob. też: Zalecenia Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego w sprawie
Norwegii (2009), przypis 23.
104 Zainteresowanie to widoczne jest m.in. na forum Rady Arktycznej - obecnie
status permanentnego obserwatora mają m.in. Francja, Wielka Brytania, Chiny,
Japonia czy Indie, a także Polska; UE jest natomiast obserwatorem ad hoc.
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podkreślić, że prawo międzynarodowe posiada odpowiednie
mechanizmy i instytucje, które przy dobrej woli
zainteresowanych
państw
pozwolą
na
pokojowe
rozstrzygnięcie o statusie poszczególnych części Oceanu
Arktycznego. Choć sprzeczne interesy zaangażowanych w
spór państw są widoczne na pierwszy rzut oka, to jednak
należy podkreślić, że nic jak dotąd nie wskazuje na istnienie
zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa regionu, co niekiedy
sugerowano w mediach105. Zarzewiem nowej odsłony zimnej
wojny stała się polityka Rosji w Europie wschodniej, nie zaś
w regionie arktycznym. W obliczu aneksji Krymu przez Rosję
i dalszych jej działań na Ukrainie wiara w międzynarodowy
ład i bezpieczeństwo na Północy naszego globu została
poważnie zachwiana, jak dotąd brak jednak wiarygodnych
przesłanek, by obawiać się zbrojnej konfrontacji w regionie
Arktyki.

105 http://www.theguardian.com/environment/2010/oct/11/nato-conflictarctic-resources
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Między ekonomią i polityką – roszczenia
terytorialne państw przyległych
na Oceanie Arktycznym.
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie aktualnych
dążeń państw przybrzeżnych na Oceanie Arktycznym w
sytuacji dynamicznych zmian zachodzących w tym obszarze.
Arktyka w przeciwieństwie do drugiego bieguna nie została
objęta regulacją traktatową ustanawiającą jej status
prawny. Celem zawarcia Układu Antarktycznego było
zapewnienie w „gorących latach” Zimnej Wojny pokojowego
wykorzystania jedynego niezamieszkanego kontynentu na
Ziemi. Przede wszystkim traktat ten służył zapobieżeniu
wykorzystywania obszaru Antarktyki dla „przedsięwzięć o
charakterze wojskowym, jak tworzenie baz wojskowych,
przeprowadzanie manewrów wojskowych oraz doświadczeń
ze wszelkimi rodzajami broni” 106 . W stosunku do
przeciwległego bieguna nie zastosowano analogicznej
106 Traktat Antarktyczny z dnia 1 grudnia 1959 r., art.
http://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf (tekst oryginalny)
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1,

regulacji, co mogło być spowodowane tylko z pozoru
analogiczną sytuacją tych dwóch obszarów. Analizując
bowiem przesłanki znajdujące się u podstaw regulacji
antarktycznej, można zauważyć, iż przede wszystkim
Arktyka jest de facto obszarem morskim, jedynie pokrytym
warstwą wiecznego lodu, nadto zaś utrzymująca się
dotychczas pokrywa lodowa nie dawała możliwości
eksploatacji podwodnych bogactw tego obszaru.
Wraz z topnieniem lodów Arktyki oraz rozwojem
technologicznym, problem braku regulacji prawnej w jej
obszarze przybrał na znaczeniu. Państwa przyległe uzyskały
możliwość eksploracji złóż surowców znajdujących się w
obszarach arktycznych, w tym także zasobów dna morskiego,
co jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej było całkowicie
niemożliwe. Prócz łatwiejszego dostępu do złóż, topnienie
lodu wywołało również szereg innych konsekwencji, takich
jak możliwość przemieszczania się między kontynentami
drogą wodną znacznie krótszą niż szlak przez Kanał Sueski
z jednej i Kanał Panamski z drugiej strony. Zwiększona
dostępność oraz wzrastające zainteresowanie państw tym
obszarem w naturalny sposób prowadzi również do
tworzenia systemów obronnych obejmujących terytoria
podbiegunowe państw przyległych, a tym samym do
koncentracji sił w tym obszarze, co w przypadku konfliktu
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interesów
na
płaszczyźnie
gospodarczej
oraz
nieuregulowanej kwestii granic stwarza zagrożenie
wyścigiem zbrojeń i powstaniem konfliktu militarnego na
obszarze Arktyki.
Roszczenia względem szelfu kontynentalnego
Pierwsze roszczenia względem Arktyki zostały
wysunięte w okresie, gdy realne korzystanie z zasobów tego
obszaru było w zasadzie niemożliwe. W 1907 roku Senat
Kanady dążył do przyjęcia deklaracji w sprawie lodów i wysp
arktycznych. W tym czasie propozycja nie wywołała
znaczących skutków, niemniej już w 1925 roku Kanada
zgłosiła swoje roszczenia względem obszaru obejmującego
trójkąt pomiędzy 60o a 141o długości geograficznej
zachodniej, a sięgającym aż do Bieguna, a rok później
analogiczne roszczenie zgłosił Związek Radziecki,
ogłaszając dekret, w którym swoje władztwo państwowe
rozciągnął na obszar pomiędzy 32o4’30’’ długości
geograficznej wschodniej, a 168o49’30’’ długości
geograficznej zachodniej, przy czym po objęciu w 1947 roku
władztwa nad Karelią, poszerzył go w kierunku zachodnim,
zgodnie z nowym przebiegiem granicy lądowej. System ten,
zwany teorią sektorów, nie został zaakceptowany przez
pozostałe państwa przyległe, jednak do ostatecznego
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rozstrzygnięcia statusu prawnego tych obszarów trzeba było
poczekać aż do roku 1994, kiedy weszła w życie Konwencja
Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, która poddała
Arktykę powszechnym regulacjom prawa morza107.
Regulacja ta, co do zasady jest uznawana za
powszechną, gdyż sygnatariuszami Konwencji jest na chwilę
obecną 165 krajów świata108. Wśród nich brakuje jednak
Stanów Zjednoczonych – co dla sytuacji w Arktyce ma
znaczenie o tyle istotne, że dopuszczalność wysuwania
roszczeń do szelfu kontynentalnego została wprowadzona
uregulowaniami tej konwencji 109 . W 2001 roku swoje
roszczenia do Komisji Delimitacji Szelfu Kontynentalnego
zgłosiła Rosja, zaś w 2006 roku Norwegia. Pozostałe
państwa arktyczne zapowiedziały opracowanie własnych
wniosków w tym przedmiocie110. Stany Zjednoczone w tej
sytuacji pozostają w tyle w stosunku o pozostałych państw,
107 J. Symonides, Status prawny i roszczenia do Arktyki oraz Bieguna
Północnego, Państwo i Prawo, numer 1/2008, ss. 33-34
108 Chronologiczna lista ratyfikacji [...] Konwencji o Prawie Morza,
http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratificati
ons.htm
109 Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia 10 grudnia 1982
roku, Aneks II, Komisja Delimitacji Granic Szelfu Kontynentalnego, Dz. U. z
2002 r., nr 59, poz. 543 załącznik
110 V. Jares, The Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles: The Work of the
Commission on the Limits of the Continental Shelf and the Arctic, Vanderbilt
Journal
of
Transnational
Law,
vol
42:
1265,
s.
1283,
http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-content/uploads/Jares-final-crv2.pdf
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mimo iż regulacje zgodne z literą Konwencji stosowane są w
USA jako element prawa międzynarodowego o charakterze
zwyczajowym.
W wypowiedzi zapowiadającej wdrożenie w 2009 roku
„Arktycznej Polityki Regionalnej” Prezydent George W. Bush
wspomniał, iż w chwil obecnej bardziej korzystnym dla USA
rozwiązaniem byłoby ratyfikowanie Konwencji o Prawie
Morza, gdyż umożliwiłoby to również Stanom Zjednoczonym
skorzystanie z instrumentów konwencyjnych w zakresie
zgłoszenia swych roszczeń do szelfu kontynentalnego111.
Jednym z zarzewi konfliktu pomiędzy państwami
nadbrzeżnymi są przebiegające przez środek Oceanu
Arktycznego
grzbiety
podwodne:
Łomonosowa
i
Mendelejewa. Przylegające do nich bezpośrednio państwa,
dążą do wykazania, iż grzbiety te stanowią przedłużenie ich
terytorium. Rosja żąda uznania, iż wskazane formacje
podwodne są przedłużeniem płyty Euroazjatyckiej, a więc
lądowego obszaru Rosji. Z powyższym stwierdzeniem nie
zgadzają się Dania i Kanada, pomiędzy którymi po dnie
morskim przebiega Grzbiet Łomonosowa. Uznają, iż jest to
przedłużenie lądowego terytorium Wyspy Ellesmere,
111 B. Baker, Law Science and the Continental Shelf the Russian Federation
and the promise of Arctic cooperation, Veront Law School 2010, [za]: Balazs
Ujvari, Vying for Sovereign Rights in the Central Arctic Ocean: Does the Law of
the Sea Conention 1982 cope?, Aarhus University, Spring 2012.
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względnie sąsiedniej Grenlandii. USA natomiast, jako że nie
przylega do żadnego ze wskazanych obszarów, podnosi, iż
są to formacje morskie niemające połączenia z obszarami
lądowymi112.
Podczas spotkania państw arktycznych w 2008 roku w
miejscowości Ilulissat na Grenlandii, pięć największych
państw przybrzeżnych: Rosja, Kanada, USA, Norwegia i
Dania (określane jako A5) podpisały tak zwaną Deklarację z
Ilulissat, w której określiły siebie jako głównych graczy w
obszarze Arktyki. Takie zdefiniowanie interesów państw
przyległych można traktować jako środek ochrony ich
roszczeń w coraz popularniejszym obszarze Arktyki
(ostatnio do zainteresowanych dołączyły między innymi
Chiny), spowodowało jednak również falę niezadowolenia
wśród rdzennej ludności – Inuitów 113 . Do głównych
problemów poruszanych podczas tej dyskusji należało
ostateczne poddanie przez państwa nadbrzeżne obszaru
Oceanu Arktycznego pod uregulowanie Konwencji z 1982
112 Russia in the Arctic: economic interests override military aspirations, The
International Institute for Strategic Studies, Strategic Comments, vol. 2012/43,
26
November
2012,
http://www.iiss.org/en/publications/strategic%20comments/sections/2012bb59/russia-in-the-arctic--economic-interests-override-military-aspirations76ab
113 Canadian Inuit Call for Direct Say on Arctic Sovereignty,
http://inuitcircumpolar.com/files/uploads/icc-files/PR-2008-06-02IlulissatResponsePressRelease08Jun2.pdf
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roku o Prawie Morza (niezbędne z uwagi na
nieratyfikowanie tego dokumentu przez Stany Zjednoczone),
uznanie braku konieczności przyjmowania odrębnego
Układu Arktycznego, współpracy w zakresie ratownictwa
morskiego, a także badań i rozwoju, w tym w ochrony
środowiska morskiego Arktyki. Istotnym problemem
wynikającym z tej deklaracji jest podział interesów w
Arktyce, jakiego państwa grupy A5 dokonały, uznając
własne zwierzchnictwo nad tym obszarem z uwagi na
bezpośrednie sąsiedztwo Oceanu Arktycznego, stawiając
tym samym na drugim planie pozostałe trzy państwa
arktyczne, działające wraz z grupą A5 w Radzie Arktycznej.
Uznaje się, że ta deklaracja może być próbą faktycznego
podziału dna morskiego, także w zakresie eksploracji
surowców znajdujących się pod dnem Arktyki, co stawia pod
znakiem zapytania faktyczne działania państw w kierunku
ochrony środowiska morskiego tego obszaru114.
Działania militarne państw przyległych w Arktyce
Aktywność militarna państw przyległych w Arktyce
rośnie wraz ze wzrostem znaczenia tego obszaru w polityce i
114 I. Winkelmann, Fixed Rules of Play for Dividing Up the Arctic Ocean. The
Ilulissat Declaration of the Arctic Coastal States, SWP Comments 18, July 2008,
http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2008C18_wkn_ks.pdf
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ekonomii państw przyległych. Atmosfera wokół Arktyki
podgrzewa się na tyle mocno, iż w oficjalnych stanowiskach
pięciu państw przyległych (Kanady, Danii, Norwegii, Stanów
Zjednoczonych i Rosji) wyraźnie mówi się o ryzyku konfliktu
zbrojnego a tym obszarze. Kanada, Dania i Rosja stworzyły
nawet zasady polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii Arktyki115. Od dojścia
do władzy w Rosji Władimira Putina Arktyka stała się
istotnym elementem polityki zagranicznej Rosji. Jest to w
pewnym sensie powrót do polityki okresu Zimnej Wojny, gdy
Arktyka była istotnym frontem pozwalającym na
umieszczenie rakiet balistycznych w odległości stanowiącej
realną groźbę dla pozostałych państw, a także na
prowadzenie operacji wojskowych z niewielkiej odległości,
co w sposób oczywisty, uwzględniając strukturę
geograficzną tego obszaru, skracało pozostałym stronom
konfliktu czas na przygotowanie do odparcia ataku z
użyciem atomowych łodzi podwodnych116. Nowy arktyczny
„wyścig zbrojeń” rozpoczął się w 2007 roku misją dwóch
atomowych okrętów podwodnych Rosji Mir-1 i Mir-2, które
115 S. T. Wezeman, Military capabilities in the Arctic, SIPRI Background Paper,
March 2012, books.sipri.org/files/misc/SIPRIBP1203.pdf
116 M. Jarocki, M. Łuszczuk, K. Kubiak, P. Godlewski, Arktyka jako nowy obszar
geopolitycznej
rywalizacji
państw
i
mocarstw,
http://geopolityka.org/analizy/2103-arktyka-jako-nowy-obszargeopolitycznej-rywalizacji-panstw-i-mocarstw
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zatknęły w dnie morskim pod Biegunem Północnym
tytanową rosyjską flagę117. Ten akt polityczny, choć bez
formalnego znaczenia prawnego, pokazał wagę, jaką Rosja
przykłada do terytorium Arktyki. Poniekąd są to działania o
charakterze
symbolicznym
w
celu
odbudowania
mocarstwowego wizerunku tego państwa bez utraty
kapitału politycznego na świecie118. Prawdą jest jednak, iż
Rosja, jako jedyny chyba z krajów arktycznych, ma na czym
budować swój wizerunek w Arktyce. Mimo iż pozostałe
państwa przyległe podejmują działania dla rozwoju swych
sił wojskowych w Arktyce, Norwegia zaś przeniosła nawet
główną bazę swoich sił wojskowych z Jåttå w południowej
części Norwegii do Reitan koło Bodø, za kołem
podbiegunowym zaś główna kwatera armii norweskiej
położona jest jeszcze bardziej na północ w Bardufoss119, to
za prawdziwe mocarstwo arktyczne może być uznana na
chwilę obecną jedynie Rosja. Powyższe ma uzasadnienie
chociażby w demografii północnych obszarów państw
przyległych, jak to obrazowo ujęła kapitan Melissa Bert z
amerykańskiej straży przybrzeżnej (US Coast Guard) „oni
117 A. Shoumatoff, The Arctic Oil Rush, Vanity Fair, May 2008,
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/iheid/shared/summer/IA2011/EM3.p
df
118 Z. Fillingham Russia in the Arctic: Rise of the Polar Bear,
www.geopoliticalmonitor.com/russia-in-the-arctic-rise-of-th-polar-bear-4667
119 S.T. Wezeman, op. cit. s. 6.
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mają arktyczne miasta, my mamy jedynie wioski”120. W Rosji
za kołem podbiegunowym żyją 2 miliony ludzi, co
trzykrotnie przewyższa populację arktyczną USA 121 . Do
2009 roku rosyjska Arktyka była obszarem niemal
wyłącznego panowania Floty Północnej, liczącej 47000
żołnierzy. Zgodnie z nową polityką względem Arktyki mają
tam stacjonować dwie specjalne brygady wojsk lądowych,
wyposażone i wyszkolone do działań w klimacie arktycznym.
Oficjalne źródła rosyjskie podawały, iż pierwsza z nich była
gotowa do działania już 2011 roku, jednak z analiz wynika,
iż mianem tym określono stacjonującą stale w Pieczyndze
200. Samodzielną Brygadę Strzelców Zmotoryzowanych, a
jednostka wyspecjalizowana ma zostać sformowana do roku
2015122. Podkreślić również należy, że z 34 działających na
świecie lodołamaczy, większość należy do Rosji123, z czego
sześć jednostek – cywilnych lodołamaczy atomowych
stacjonujących w Murmańsku stanowi wsparcie dla okrętów
Floty Północnej124.
Przy tak rozbudowanych siłach zbrojnych Federacji
Rosyjskiej, obecność militarna pozostałych państw w
120 za: Z. Fillingham, op. cit.
121 ibidem
122 M. Jarocki, M. Łuszczuk, K. Kubiak, P. Godlewski, op. cit., s. 14-15.
123 Z. Fillingham, op. cit.
124 M. Jarocki, M. Łuszczuk, K. Kubiak, P. Godlewski, op. cit., s. 16.
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Arktyce wydaje się mało zauważalna, albowiem suma
wszystkich
oddziałów
bojowych
oraz
żołnierzy
stacjonujących stale w obszarach arktycznych z czterech
pozostałych państw przyległych jest mniejsza niż siły
bojowe Rosji. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż poza
Rosją, wszystkie państwa przyległe są członkami Paktu
Północnoatlantyckiego, a więc poza prowadzeniem ściśle
narodowej polityki bezpieczeństwa, tworzą również
koalicyjny system obrony125.
W systemie tym na szczególną uwagę zasługują nietypowe
formy organizacji armii. Siły kanadyjskie wspierane są przez
ochotniczą formację Canadian Rangers, złożoną z rdzennej
ludności obszarów północnych, a zapewniającą stałą
obecność militarną w Arktyce oraz okresowe inspekcje
rozmieszczonych na tym obszarze stacji bezzałogowych. Na
Grenlandii natomiast w okresie letnim aktywowana jest
baza wojskowa Ella Ø w Kong Oscars, której załoga, podczas
sześciu miesięcy funkcjonowania bazy ma za zadanie
wykonywać służbę patrolową na obszarze 160 tysięcy km2,
która realizowana jest przy pomocy patroli złożonych z
dwóch żołnierzy wyposażonych w sanie ciągnięte przez 11
psów126.
125 ibidem, s.11-21.
126 ibidem s. 11-21.
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Z powyższego wynika, iż wszystkie państwa przyległe
dążą do zwiększenia swej obecności w Arktyce, badacze są
jednak zdania, iż nie jest to zapowiedź gorącego konfliktu, a
raczej próba sygnalizowania swoich suwerennych praw do
obszarów arktycznych127. Jednocześnie podkreślić należy, iż
wszystkie państwa zapowiadają modernizację swoich sił
zbrojnych operujących na dalekiej północy, jednak aktywne
działania, o potencjale w równej mierze militarnym co
propagandowym podejmuje przede wszystkim Rosja. Na
wagę zasługuje wyprawa Arktika 2012, zrealizowana z
udziałem atomowej łodzi podwodnej Kalitka, przy wsparciu
dwóch lodołamaczy Dickson i Kapitan Dranitsyn, mająca na
celu zebranie próbek dna morskiego w obszarze Grzbietu
Mendelejewa, mających dowieść jego przynależność do
Płyty Euroazjatyckiej, a więc potwierdzić rosyjskie prawa do
szelfu kontynentalnego. Łódź ta, wyposażona w technologię
kosmiczną przebywała przez okres 20 dni pod powierzchnią
lodu arktycznego, na głębokości 2,5-3 kilometrów 128 .
Oczywistym wydaje się fakt, iż badanie dna, prowadzące do
potwierdzenia rosyjskich roszczeń względem szelfu nie jest
jedynym celem prowadzonej na ogromną skalę i bez
względu na koszty operacji, a prowadzić ma również do
zwiększenia potencjału militarnego Rosji. Mimo tego
127 ibidem, s. 22.
128 Russia in the Arctic: economic interests override military aspirations, op. cit.
109

dochodzi ona swych roszczeń w sposób pokojowy, co więcej
jest jedynym państwem przyległym o uregulowanej linii
granicznej ze Stanami Zjednoczonymi i Norwegią
(podpisanie porozumienia w sprawie granicy na Morzu
Barentsa nastąpiło w 2010 roku)129.
Ekonomiczne wykorzystanie zasobów Arktyki
Czy gra jest warta świeczki? Szczególnie rosyjskie
wysiłki w kierunku rozbudowy sił na obszarze Arktyki każą
postawić pytanie, czy zyski z eksploracji tego obszaru
pozwolą na zrównoważenie kosztów działalności w
ekstremalnie nieprzychylnym klimacie.
Obecnie wiele mówi się o ogromnych złożach bogactw
naturalnych, w tym przede wszystkim surowców
energetycznych spoczywających pod dnem Arktyki. Na
chwilę obecną szacuje się, iż pod dnem morskim Arktyki
spoczywa około 46 trylionów m3 gazu, co stanowi około 30%
nieodkrytych zasobów tego surowca i około 90 mld baryłek
ropy, jednak są to dane niepotwierdzone 130 . Badania
wskazują jednak, iż około 97% zasobów ropy i gazu
129 Treaty between the Kingdom of Norway and the Russian Federation
concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and the
Arctic
Ocean
(English
translation),
Murmansk,
10.09.2010,
http://www.regjeringen.no/upload/ud/vedlegg/folkerett/avtale_engelsk.pdf
130 M. Jarocki, M. Łuszczuk, K. Kubiak, P. Godlewski, op. cit., s. 4
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znajdujących się w Arktyce leży w obrębie specjalnych stref
ekonomicznych państw przyległych, więc o ile dążenia do
eksploatacji tych złóż z całą pewnością mogą przybrać
rozmiary wyścigu zbrojeń, tym bardziej, iż na chwilę obecną
nie ma technicznych możliwości, by w sposób opłacalny
eksploatować większość tych złóż, to nie będzie on raczej
realizowany przy pomocy sił wojskowych stacjonujących w
obszarach arktycznych131.
Roszczenia do szelfu wydają się zatem nieuzasadnione
ekonomicznie, tym bardziej, iż władztwo nad szelfem nie
daje państwom żadnych innych uprawnień poza
eksploatacją jego bogactw naturalnych. Wydaje się, iż
kluczową kwestią jest w tym przypadku nadzieja, iż
dynamiczny rozwój nauki pozwoli na odkrycie nowych złóż
bogactw naturalnych, leżących na obszarze szelfu, a mając
na względzie, iż Rosja w swoich planach względem Arktyki
kierowała
się
początkowo
głównie
względami
politycznymi 132 , to nieprzystąpienie do gry w tej chwili
mogłoby spowodować brak możliwości realizacji uprawnień
w przyszłości, gdy nauka da już jednoznaczną odpowiedź
odnośnie do istnienia złóż i możliwości eksploatacyjnych w
przyszłości. Na chwilę obecną jednak ekonomiczna rola
131 Russia in the Arctic: economic interests override military aspirations, op. cit
132 Z. Fillingham, op. cit.
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szelfu kontynentalnego na obszarze Arktyki może być
oceniana w kategoriach dalekiej przyszłości, szczególnie
mając na względzie aktualną wiedzę o położeniu złóż w
obszarach stref ekonomicznych.
Na uwagę zasługuje jednak inny aspekt zmian
klimatycznych na terenie Arktyki. Przedłużające się
arktyczne lato otwiera możliwości, które przez lata
pozostawały jedynie w sferze marzeń. Mowa oczywiście o
otwarciu szlaku żeglugowego poprzez tak zwane przejścia
północne, a więc możliwość bezpośredniego połączenia
Europy z Azją i zachodnim wybrzeżem Ameryki, bez
konieczności podróżowania przez Kanał Sueski czy
Panamski. Mając na względzie, iż na chwilę obecną ponad
90% światowego handlu odbywa się drogą wodną133, tak
znaczące skrócenie tej drogi, jakie daje otwarcie przejść
północnych może przynieść krociowe zyski. W 2009 roku
dwa niemieckie transportowce przeprawiły się przejściem
północno-wschodnim z Korei Południowej do Rotterdamu,
rok później to samo zrobił rosyjski tankowiec wspierany
przez lodołamacz. Drogę do Szanghaju przez Ocean
Arktyczny liczącą ponad 4,5 tysiąca kilometrów pokonał w
czasie 11 dni. Te przykłady wskazują, iż stałe, a nawet
sezonowe otwarcie północnej drogi wodnej pozwoliłoby
133 Dariusz R. Bugajski, Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa
międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 15
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oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze – jako że droga
północna jest o ponad 8 tysięcy kilometrów krótsza, a
pokonanie jej zajmuje 10 dni mniej, stąd też może być o
wiele tańsza134. Na chwilę obecną jednak firmy zajmujące
się spedycją morską nie przypuściły jeszcze ataku na Północ.
Szacuje się, iż w roku 2030 okres pozwalający na żeglugę na
Oceanie Arktycznym będzie wynosił około 100 dni,
natomiast do 2050 roku topniejący lód pozwoli już na 120
dni żeglugi. Umożliwi to przeniesienie około 8% światowej
żeglugi handlowej pomiędzy Europą a Azją na przejście
północne w 2030 roku i nawet 10% w roku 2050 135 .
Dodatkową zaletą przejść północnych może być również ich
klimat. Niebezpieczeństwa ze strony piratów, często
zrzeszonych
w
międzynarodowych
organizacjach
przestępczych, będące znaczącym problemem na ciepłych
wodach, na obszarach arktycznych praktycznie znikną136.
Można być niemal pewnym, iż koszty przygotowania napaści
na wodach Oceanu Arktycznego są zbyt wysokie, by mogły
stanowić opłacalną drogę dla morskiej przestępczości.
134 Przejście Północne zachwieje Kanałem Sueskim, Arabicae.com, 4.09.2010,
http://www.arabicae.com/?p=582

135 Shipping across the Arctic Ocean. A feasible option in 2030 – 2050 as a
result of global warming., Research and Innovation, Position Paper 04-2010,
DNV,
http://www.dnv.com/binaries/shipping%20across%20the%20arctic%20ocea
n%20position%20paper_tcm4-434419.pdf
136 M. Jarocki, M. Łuszczuk, K. Kubiak, P. Godlewski, op. cit., s. 8
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Otwarcie północnych dróg wodnych to także szansa dla
turystyki wyprawowej. Jakkolwiek nie jest to dziedzina
masowego zainteresowania, to już na chwilę obecną można
zauważyć, że Arktyka stała się popularnym kierunkiem
wypraw żeglarskich na półkuli północnej. W miejsce, gdzie
niegdyś mało kto odważył się płynąć, gdzie XIX wieczna
wyprawa Franklina zakończyła się po dwóch latach totalną
katastrofą, a w XX wieku, mimo znacznie lepszego
przygotowania, również wyprawa Amundsena nie skończyła
się dobrze dla wszystkich jej członków, obecnie pływa coraz
więcej małych jachtów żaglowych (16 w 2011 roku)137.
W 2010 roku rosyjski jacht „Piotr I”, jako pierwszy w
historii żeglarstwa opłynął dookoła całą Arktykę, to jest
zarówno Przejście Północno-Zachodnie, jak i PółnocnoWschodnie, w czasie jednego sezonu nawigacyjnego,
wkrótce po nim – w tym samym sezonie tego dzieła dokonał
norweski trimaran „Northern Passage” z międzynarodową
załogą. Wyprawy te miały charakter unikatowy, ponieważ na
żadnym etapie podróży nie towarzyszył im lodołamacz.
Pełne koło wokół Arktyki załodze „Piotra I” udało się
pokonać w ciągu 3 miesięcy i 16 dni, przepływając 9023
mile morskie, z czego około 3000 mil w warunkach
137 More small boats sailing through Northwest Passage, cbc.news.ca, Thu, 19
Jul., 2012, http://ca.news.yahoo.com/more-small-boats-sailing-northwestpassage-133001099.html
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polarnych. Tym wynikiem Rosjanie o około 12 godzin
wyprzedzili swoich norweskich rywali 138 . W 2012 roku
natomiast 196,5 metrowy statek pod nazwą „The World”
wyruszył na swą wyprawę przez Przejście Północnozachodnie z ponad 500 pasażerami na pokładzie i
wsparciem kanadyjskiej straży przybrzeżnej 139 . O
popularności żeglugi w przejściach północnych może
świadczyć również fakt, iż w 2011 roku została wydana
przez RCC Pilotage Foundation locja Arktyki i Wód
Północnych przeznaczona dla turystyki żeglarskiej.
Dokument ten zawiera informacje o portach i miejscach
kotwiczenia, zalecanym kierunku podróży (ze wschodu na
zachód czy z zachodu na wschód), a także możliwości
zatankowania paliwa w tym słabo zaludnionym obszarze140.
Wnioski
Z analizy przedstawionych powyżej wątków wyłania się
obraz raczej rywalizacji niż zaciętego konfliktu. Działania
138 The Arctic Circumnavigation, http://en.rusarc.com/?page_id=2141
139 Jane George, Th World gets green light to transit Northwest passage.
Canadian Coast Guard ready to supply assistance if needed, NunatsiaqOnline,
News
Nunavut,
August
2012,
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674the_world_gets_the_gre
en_light_to_transit_the_northwest_passage/
140 Arctic and Northern Waters. Ch 3 The North West Passage., J.Russell (ed.),
RCC
Pilotage
Foundation
2011,
http://www.rccpf.org.uk/ppgs/arctic/3_nwp_hist_trans.pdf
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państw przyległych względem Oceanu Arktycznego
mieszczą się w ramach przyjętych Konwencją z 1982 roku o
Prawie Morza, zaś ekonomiczny wyścig zbrojeń ma miejsce
raczej w obszarach specjalnych stref ekonomicznych
poszczególnych państw i nie wymaga walki o dodatkowe
mile. Aktualnie wydobycie surowców w obszarach
ewentualnego szelfu kontynentalnego z przyczyn
technicznych i klimatycznych należy do przyszłości, zaś
problemem pilniejszym jest otwarcie przejść północnych do
celów żeglugi. W tym przypadku gra toczy się o wysoką
stawkę sezonowego skrócenia drogi wodnej między Europą
a Azją praktycznie o połowę. Tym samym również państwa
przyległe są zmuszone do tworzenia systemów obrony
obszarów, które do tej pory tego nie wymagały, ze względu
na koszty prowadzenia działań wojennych w obszarze
wiecznego lodu. Jednocześnie zbrojenie granic arktycznych
potwierdza roszczenia państw do uznania ich suwerenności
nad lądowym terytorium Arktyki. W przypadku tego typu
obszarów jest to szczególnie ważne, gdyż wobec braku
aktywności państw przyległych, pokusa uznania „kupy lodu”
za terra nullius, a tym samym w efekcie objęcie jej w
posiadanie przez kraj najbardziej zainteresowany, może
okazać się zbyt silna. Mając na względzie dane statystyczne
wskazujące na prawdopodobne bogactwo surowców
spoczywających pod dnem Arktyki, żadne z państw
116

przyległych nie mogłoby sobie pozwolić na utratę szansy na
ich eksploatację. Z drugiej jednak strony otwarcie drogi
wodnej dla żeglugi międzynarodowej może dać asumpt do
tworzenia systemów pokojowej współpracy pomiędzy
państwami przyległymi w celu wykreowania jednolitej
polityki względem przejść. Warto zastanowić się również,
czy w niedalekiej przyszłości, przy utrzymaniu aktualnej
tendencji klimatycznej, nie będzie konieczne zawarcie
umowy międzynarodowej regulującej status prawny przejść
północnych, na wzór podobnych regulacji dotyczących
żeglugi przez Kanał Sueski oraz Kanał Panamski.
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Patryk Jędrowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Konflikt palestyńsko-izraelski:
czas miękkiej siły
Wprowadzenie
Poruszanie kwestii palestyńsko–izraelskiej wiąże się
zazwyczaj z kolejnymi interwencjami w Strefie Gazy,
ostrzałem terytorium Izraela czy też kolejnym programem
rozbudowy osiedli żydowskich. Podobnie było również w
roku 2012. Marcowy konflikt na mniejszą, a listopadowy na
większą skalę wpisał się w ten scenariusz141. Jednak tuż
przed końcem 2012 roku doszło do historycznego
głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. W jego wyniku
ZO ONZ ogłosiło Palestynę nieczłonkowskim państwem
obserwatorem przy ONZ. Pozostaje jednak wiele pytań
dotyczących tego, czy to głosowanie faktycznie będzie mieć
141 W marcowym konflikcie, który rozgrywał się w dniach 9-13 marca, zginęło
25 Palestyńczyków, w tym 7 cywilów. Natomiast w konflikcie listopadowym,
który ze strony izraelskiej toczył się pod nazwą Operacja Filar Obrony, zginęło
6 Izraelczyków (w tym 4 cywilów) oraz 166 Palestyńczyków (44 cywilów).
Więcej na temat Operacji Filar Obrony oraz zawieszenia broni zobacz w: Izrael
and Hamas: Fire and ceasefire in in new middle east, International Crisies
Group. 22 listopad 2012, raport nr 133.
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jakikolwiek wpływ na proces pokojowy na Bliskim
Wschodzie. Kolejną kwestią, która zostanie poruszona w
niniejszym artykule, jest proces negocjacyjny pomiędzy
Hamasem i Fatahem. Konstruktywne rozmowy i ich wynik
mogą znacząco odbić się na kształcie rozmów z Izraelem
oraz na zmianie wizerunku Palestyny u państw trzecich.
Równie ważnym czynnikiem oddziałującym na wspomniane
negocjacje będzie koalicja zawiązana na początku roku
2013, której jeszcze rok wcześniej nikt nie był w stanie
przewidzieć. Analiza tych trzech głównych czynników
pozwoli w znacznym stopniu zdiagnozować aktualną
sytuację w relacjach palestyńsko-izraelskich oraz
przedstawić kilka możliwych scenariuszy dalszych
zachowań obu międzynarodowych graczy.
Wszystkie wymienione powyżej kwestie ograniczone są
jednak do zakresu oddziaływania stron konfliktu w postaci
miękkiej siły. Artykuł ten nie analizuje aspektów tzw. hard
power. Całą swoją uwagę koncentruje on na zmiennych
kształtowanych przez soft power wszystkich graczy. Pojęcie
to rozumiane jest jako zdolność państwa do uzyskiwania
przez nie korzystnych rozwiązań za pomocą dyplomacji, ale
również kultury czy prawomocności podejmowanych
decyzji142. Dzięki temu artykuł ma zwrócić większą uwagę
142 J. S. Ney jr., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej,
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nie na kolejne starcia militarne obu stron, a na zakulisową
politykę oraz zmiany, które kształtowane są w długich
procesach, czasem niezauważalnych w bieżących relacjach
medialnych.
Droga Autonomii Palestyńskiej do statusu obserwatora
przy ZO ONZ
Analizując kwestię pamiętnego głosowania w ZO ONZ,
trzeba cofnąć się w czasie o ponad rok od opisywanego roku
2012. Prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmud Abbas
właśnie wtedy postanowił zmienić taktykę w rozwiązaniu
sporu z Izraelem. Zachęcony kolejnymi sukcesami
dyplomatycznymi związanymi z uznaniem niepodległej
Palestyny kolejno przez Brazylię, Argentynę, Boliwię,
Ekwador, Chile, Gujanę, Paragwaj i Cypr, zdecydował się
wówczas na podjęcie próby uzyskania potwierdzenia
podmiotowości prawnomiędzynarodowej w ONZ i 23
września 2011 roku złożył wniosek o pełne członkostwo w
ONZ 143 . Głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa było
oczywiście bezcelowe z racji zapowiadanego weta ze strony
Warszawa 2007, s. 25.

143 Przemiany na Bliskim Wschodzie – ciągłość czy zmiana?, Rocznik
Strategiczny 2011/2012. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i
wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2012, s. 174.
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USA, jednak niespodziewanie doszło do przełomu. 31
października 2011 roku odbyło się głosowanie w Organizacji
Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
w sprawie wniosku Autonomii Palestyńskiej o przyjęcie jej
do tej organizacji. Brak możliwości weta przesądzał tam
wynik głosowania. Na przeszkodzie wciąż mogły stanąć
jednak Stany Zjednoczone oraz Izrael. Nie chodziło nawet
tyle o głos sprzeciwu, bo tych jak się ostatecznie okazało
było czternaście, lecz o groźbę zamrożenia składek
członkowskich tych dwóch państw. Składka członkowska
Izraela to wszak 3% rocznego budżetu UNESCO, a składka
USA oscyluje w granicach 22% i wynosi 80 mln USD, o które
ostatecznie uszczuplił się budżet tej organizacji144. Mimo
wsparcia dla Izraela w sprzeciwie wobec przyjęcia
Autonomii Palestyńskiej do UNESCO wiele państw było
zbulwersowanych, iż wobec gry dyplomatycznej dwa
państwa znacząco ograniczają możliwość walki z
analfabetyzmem czy też dbaniem o zachowanie zabytków
należących do listy światowego dziedzictwa UNESCO. Taką
sytuacją zagrożonych było również wiele innych agend,
ponieważ wobec zapowiadanego przez Stany Zjednoczone
weta w Radzie Bezpieczeństwa, M. Abbas zapowiedział
144 K. Czornik, Umacnianie państwowości Izraela jako jeden z celów polityki

zagranicznej Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu w XX i XXI
wieku, Studia Polityczne, Collegium Civitas, Warszawa 2012, nr 29, s. 215.
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składanie wniosków do kolejnych piętnastu agend ONZ145.
Rozwój sytuacji zahamował jednak wspomniany już konflikt
z marca 2012 roku. Wtedy też zapewne zapadła ostateczna
decyzja odnośnie do zaniechania składania wniosków do
kolejnych agend i rozpoczęcia starań o doprowadzenie do
głosowania w ZO ONZ. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę
na to, jak dużą rolę odgrywała tu postać samego M. Abbasa.
Rządzący już drugą kadencję, pomimo iż nie odbyły się
wybory, stał się katalizatorem dyplomatycznej ofensywy.
Przed potencjalnym pojednaniem z Hamasem potrzebował
on znaczącego sukcesu w polityce międzynarodowej, aby w
ogóle myśleć o możliwości rywalizowania w wyborach z
przedstawicielem Hamasu. Czy była możliwa inna droga niż
głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ? Jeszcze w roku
2011 Szimon Peres miał odbyć tajne spotkanie z M.
Abbasem, na którym miał zaproponować ostateczny kształt
granic potencjalnego państwa palestyńskiego w zamian za
wycofanie się z prób głosowania nad zmianą statusu
Autonomii Palestyńskiej w ONZ. Spotkanie to zostało jednak
odwołane przez Benjamina Netanjahu. Premier Izraela, gdy
tylko dowiedział się o takiej możliwości, natychmiast
poinformował S. Peresa, iż nie wyraża zgody na negocjacje,
145 A. Żebrowska, Członkostwo UNESCO także dla Palestyny, Portal Stosunków
Zagranicznych,
źródło
internetowe:
http://www.psz.pl/tekst39819/Aleksandra-Zebrowska-Czlonkostwo-UNESCO-takze-dla-Palestyny,
(dostęp: 13.01.2014).
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mimo iż M. Abbas był właśnie w drodze na to spotkanie146.
Prawdopodobnie już wtedy B. Netanjahu przekreślił szanse
na zmianę planów M. Abbasa, który co zostało już
wspomniane, pilnie potrzebował sukcesu. Jeśli chodzi
jednak o samo głosowanie w ZO ONZ, to należy zwrócić
uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, jak tytaniczną pracę
wykonał B. Netanjahu w roku 2012, odwiedzając prawie
wszystkie państwa Unii Europejskiej. Miał on na celu
uzyskanie ich przychylności w głosowaniu, gdyż mimo
nieuniknionej wygranej M. Abbasa mógłby wtedy stwierdzić,
iż wniosek przeszedł w większości głosami państw
niedemokratycznych. Po drugie, warto jednak zwrócić
uwagę jak nikły efekt osiągnął izraelski premier. Wpływ na
to mógł mieć zarówno przedłużający się pat izraelskopalestyński, jak i również wspomniane głosowanie w
UNESCO. Porównując listę państw, które zagłosowały
przeciw przyjęciu Autonomii Palestyńskiej do UNESCO z
państwami, które sprzeciwiły się zmianie jej statusu w ONZ,
widzimy, że z tego grona wykluczyć trzeba takie państwa jak
Niemcy, Szwecja czy Holandia, które wstrzymały się od
głosu. Poza tym z państw Unii Europejskiej za zmianą
statusu Palestyny głosowały m.in.: Francja, Włochy,
146 Peres nie spotka się z Abbasem, Rzeczpospolita, 1 sierpień 2011, źródło
internetowe:
10.11.2013).

http://www.rp.pl/artykul/695753.html?print=tak,
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(dostęp:

Hiszpania, Portugalia, Finlandia, oraz Dania 147 .
Prawdopodobnie zmianę stanowiska ułatwiło też
porozumienie, o którym nieoficjalnie mówiło wielu
dyplomatów, a mianowicie nieprzystąpienie Autonomii
Palestyńskiej do Międzynarodowego Trybunału Karnego. W
oficjalnym wniosku na temat MTK nie ma słowa, a
palestyński obserwator przy ONZ Rijad Mansur stwierdził
tylko podczas składania wniosku, iż nie będą się oni
spieszyć z przystąpieniem do MTK148.
Sytuacja wewnętrzna stron bliskowschodniego konfliktu
Niedługo po tym pamiętnym głosowaniu w
Zgromadzeniu Ogólnym ONZ do Strefy Gazy powrócił
Chaled Meszal – emigracyjny przywódca Hamasu. Ten
bardzo ważny polityk wielokrotnie odnosił się w krytycznych
słowach do jakiegokolwiek zawieszenia broni. Mimo iż jest
on uznawany za lidera liberalnej frakcji Hamasu, to i tak
podczas wiecu w Gazie powtórzył, iż Palestyna musi

147 B. Ravid, How Izrael lost Europe’s support, Haaretz, 30 listopada 2012,
źródło internetowe: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/howisrael-lost-europe-s-support.premium-1.481544, (dostęp: 15.12.2013).
148 M. Nichols, Palestinians say no rush to join international court after U.N.
vote,
Reuters,
27
listopad
2012,
źródło
internetowe:
http://www.reuters.com/article/2012/11/27/us-palestinians-statehoodidUSBRE8AQ0ZC20121127, (dostęp:3.08.2013).
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powrócić do swoich granic z roku 1948 149 . Sam fakt
przyjazdu C. Meszala z okazji 25-lecia Hamasu możliwy był
dzięki gwarancji niepodejmowania żadnych działań, które
otrzymał Egipt ze strony Izraela, co było bardzo ważne w
kontekście izraelskiego zamachu na życie przywódcy
Hamasu w roku 1997. Co ciekawe, tuż po przyjeździe do
Strefy Gazy C. Meszal spotkał się z premierem Hamasu –
Ismailem Haniją i wezwał do pojednania Hamasu z Fatahem
dla dobra Palestyńczyków150. Stwierdził on, iż jest sprawą
naturalną istnienie tych dwóch ugrupowań i ich przywódcy
powinni robić wszystko, aby osiągnąć dla Palestyny jak
najwięcej. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W
przeciągu miesiąca w Strefie Gazy miał miejsce pierwszy od
2007 roku wiec poparcia dla Fatahu. Przedstawiciele
Hamasu uznali natomiast, iż tak pozytywna atmosfera jest
krokiem do odzyskania jedności narodowej151. Nawiasem
warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z sondażami
149 Pokojowa

propozycja

umiarkowanego

przywódcy

Hamasu

źródło
(dostęp:

internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=wSWnR7sH47w,
4.08.2013] [7:23]-[7:55].
150 D. Wach, Strefa Gazy: 25-lecie Hamasu, Portal Stosunków Zagranicznych, 8
grudnia 2012, źródło internetowe: http://www.psz.pl/tekst-42688/StrefaGazy-25-lecie-Hamasu, (dostęp: 3.08.2013).
151 J. Rudoren, Rally Signals Fatah’s Rift With Hamas May Ease, The New York
Times,
4
stycznia
2013,
źródło
internetowe:
http://www.nytimes.com/2013/01/05/world/middleeast/fatah-celebration-ingaza-signals-easing-of-rift-with-hamas.html?pagewanted=all,
(dostęp:3.08.2013).
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opublikowanymi na początku kwietnia 2013 roku wyborów
prezydenckich nie wygrałby ani M. Abbas, ani I. Hanija.
Liderem ówczesnych sondaży okazał się oskarżany przez
Izrael o stworzenie zbrojnego skrzydła Fatahu i odsiadujący
pięciokrotne dożywocie w izraelskim więzieniu, Marwan
Barghouti. Mógł on wówczas liczyć na 38% głosów wobec
31% dla I. Hanii i 26% dla M. Abbasa. Spotkawszy się z nimi
w drugiej turze, również bez problemów poradziłby sobie
wówczas z obydwoma konkurentami152.
Kolejnym czynnikiem, który będzie miał znaczący
wpływ na sytuację na linii Palestyna–Izrael jest koalicja
zawiązana po wyborach w roku 2013 w Izraelu. Sama
kampania wyborcza miała za tło wydarzenia z Operacji Filar
Obrony oraz głosowania w ZO ONZ. Dla samych
Izraelczyków ważne były jednak także sprawy wewnętrzne,
a dokładniej sprawy społeczno-gospodarcze, które w
poprzedzającym roku doprowadziły do masowych
protestów 153 . Właśnie w związku z tymi postulatami, z
których zdefiniowaniem część klasy politycznej miała
152 D. Wach, Palestyna: Sondaże wskazują Barghusiego jako nowego
prezydenta, Portal Stosunków Zagranicznych, 1 kwiecień 2013, źródło
internetowe:
http://www.psz.pl/tekst-43725/Palestyna-Sondaze-wskazujaBargusiego-jako-nowego-prezydenta, (dostęp: 20.08.2013).
153 Bliski Wschód – Stare problemy, brak nowych rozwiązań, Rocznik
Strategiczny 2012/2013. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i
wojskowej w środowisku międzynarodowej Polski, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2013, s.159.
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problem, na scenie politycznej pojawił się nowy gracz – od
razu zdobywając drugie miejsce w wyborach. Yair Lapid ze
swoją centrową partią Jest Przyszłość. Poza oczywistymi
kwestiami, jak sprawa osadnictwa oraz problematyka Iranu,
partia ta starała się akcentować głównie postulaty związane
z ekonomią, a także edukacją. Prawdopodobne, że to
właśnie stąd tak dobry wynik tego ugrupowania, gdyż
społeczeństwo Izraela było już zmęczone tematyką irańską i
palestyńską w debacie politycznej, a bardziej obawiało się o
swój byt ekonomiczny, związany z trwającym wciąż na
świecie kryzysem154. Co ciekawe – to właśnie Yesh Atid (Jest
przyszłość) odebrała część wyborców, których jak
przewidywali
obserwatorzy
sceny
politycznej
zagospodarować powinna Partia Pracy. Rozpoznanie
elektoratu partii Y. Lapida jest bardzo ważne, gdyż wskazuje
na fakt, iż nie ma ona wspólnych wyborców z ugrupowaniem
obecnego premiera B. Netanjahu, partią Likud.
Analizując bardziej szczegółowo wyniki tych wyborów
parlamentarnych, to właśnie B. Netanjahu jest jednym z
największych (obok Kadimy) przegranych. Jego pomysł na
połączenie dwóch rządzących partii w blok wyborczy okazał
się niewypałem. Blok ten uzyskał o 11 mandatów mniej. Jak
zauważają specjaliści od izraelskiej sceny politycznej,
154 J. Pawlicki, Telepolityka w Izraelu, Newsweek Polska, 25 lutego 2013, nr
9/13.
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wyborcy Ci przeszli do partii bardziej prawicowych, uznając
wysiłki B. Netanjahu w sprawie palestyńskiej oraz irańskiej
za niewystarczające. Jest to bardzo ważne w kontekście
ewentualnego prognozowania możliwych zachowań B.
Netanjahu.
Rozmowy koalicyjne toczyły się głównie na linii
Netanjahu–Lapid. Co ciekawe, doszli oni dość szybko do
porozumienia i razem z pozostałymi partiami prawicowymi
stworzyli rząd. Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, iż
Y. Lapid chciał udowodnić powagę i nową jakość, jaką nieść
miała jego partia. To zachowanie trzeba uznać za dość
odważne w szczególności, gdy popatrzymy na podział
ministerstw. Yesh Atid jako partia z drugim wynikiem
wyborczym posiada zaledwie pięć z dwudziestu dwóch tek
ministerialnych i w dodatku są to ministerstwa określane
mianem dość gorących 155 . Trudno jest odnieść na nich
spektakularne sukcesy, w szczególności w niepopularnym
jak w każdym kraju ministerstwie finansów. Ważna jest
jednak sama obecność Yesh Atid w koalicji rządowej. Partia
ta stanowi gwarant stabilności i niezaogniania kolejnych
potencjalnych konfliktów międzynarodowych, w czym
wspierać ich będzie również Hatnua, która, choć liczy
155 A. Kalman, Members of the new Israeli government, The Times of Izrael, 18
marzec 2013, źródło internetowe: http://www.timesofisrael.com/members-ofthe-new-israeli-governent, (dostęp: 3.07.2013).
129

zaledwie 6 deputowanych, jest bardzo ważna ze względu na
utrzymanie większości parlamentarnej przez koalicję
rządzącą. Sam Y. Lapid po doświadczeniach wyborczych
przekonał się, iż to nie sprawy międzynarodowe, a właśnie
wewnętrzne pozwoliły mu odnieść taki sukces i to na nich
będzie chciał skoncentrować swoją uwagę.
Państwa trzecie wobec sporu
Dla zrozumienia obecnej sytuacji sporu palestyńskoizraelskiego trzeba jednak wyjść również poza ich terytoria.
Warto spojrzeć bowiem na innych graczy na scenie
międzynarodowej, gdyż także czynniki zewnętrzne od
zawsze mają ogromny wpływ na zaostrzanie się i łagodzenie
tego bliskowschodniego konfliktu. Po pierwsze Egipt –
państwo, które ma nadal nieustabilizowaną sytuację
wewnętrzną, było jeszcze do niedawna gwarantem
bezpieczeństwa swojej granicy ze Strefą Gazy. Po
przemianach arabskiej wiosny okazało się jednak, iż nowy
prezydent Muhammad Mursi postanowił aktywnie włączyć
się we wspieranie Palestyńczyków, czego wyraz dał podczas
operacji Filar Obrony. To właśnie Kair był miejsce
podpisania aktu pojednawczego, a sam Egipt obok Stanów
Zjednoczonych wyrósł na jednego z głównych mediatorów o
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kluczowym znaczeniu w tym konflikcie 156 . Protesty
społeczne, które miały jednak miejsce w roku 2013 wraz z
wojskowym zamachem stanu każą jednak wątpić w dalsze
zaangażowanie Egiptu w sytuację palestyńsko-izraelską.
Ustabilizowanie spraw wewnętrznych, wybór nowego
prezydenta i zgodne przyjęcie nowej konstytucji były jeszcze
niedawno głównymi celami politycznymi tego państwa, a na
dalszy plan odsunięte zostały kwestie zagraniczne, co w
najbliższym czasie najprawdopodobniej się nie zmieni.
Warto również zaznaczyć ważną rolę Turcji. Od czasu
dojścia do władzy Partii Sprawiedliwości i Rozwoju pod
wodzą Recepa Tayyipa Erdoğana w roku 2002, stosunki tego
państwa z Izraelem przeszły druzgocącą zmianę. Warto
wszak zauważyć, że relacje turecko-izraelskie przez wiele
lat były wzorcowe, co zmieniło się zarówno pod wpływem
nowego zdefiniowania pryncypiów polityki zagranicznej
Turcji, jak i kolejno przez izraelską operację z roku 2009 w
Okręgu Gazy, aż do tragicznego incydentu związanego ze
statkiem Mavi Marmara 157 . Ta ostatnia sytuacja miała
miejsce w roku 2010, gdy główny statek z Flotylli Wolności,
która planowała przełamać blokadę morską Strefy Gazy i
156 Stany Zjednoczony – w Białym Domu bez zmian, Rocznik Strategiczny
2012/2013. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w
środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2013, s. 100.
157 Przemiany na Bliskim Wschodzie , op.cit., ss.236-237.
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dostarczyć tam pomoc humanitarną, został przejęty przez
izraelskie wojsko, a dziewięciu członków załogi zostało
przez nich zastrzelonych158. Pomoc, jaką zaczęła udzielać
od tego czasu turecka dyplomacja M. Abbasowi okazała się
bezcenna na przykład w ofensywie w ONZ. Co może być
znamienne, to właśnie w tureckim centrum kultury w
Nowym Jorku świętowała palestyńska delegacja po
głosowaniu w ZO ONZ podwyższającym status Palestyny do
nieczłonkowskiego państwa obserwatora 159 . Również
podczas konfliktu z listopada 2012 roku w Strefie Gazy
osobiście na miejsce pojechał ówczesny minister spraw
zagranicznych (aktualnie premier) Turcji Ahmet Davutoğlu,
który w zdecydowanych słowach potępił izraelski ostrzał
rakietowy160. Początek roku 2013 przyniósł jednak odwilż w
stosunkach izraelsko-tureckich. Przeprosiny za słynną
interwencję wojskową na statku Flotylli Wolności można
158 Osiem zastrzelonych osób było narodowości tureckiej, natomiast jedna
osoba była narodowości amerykańskiej. Pełen raport opisujący przebieg i
przyczyny wydarzeń zob. G.Palmer, Report of the Secretary-General’s Panel of
Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident, Organizacja Narodów
Zjednoczonych, Wrzesień 2011.
159 Palestine says would celebrate UN victory at New York Turkish Center,
Today's
Zaman,
29
listopad
2012,
źródło
internetowe:
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=2996
83 (dostęp: 7.08.2013).
160 Foreign Minister Davutoğlu „Your pain is our pain and your future is our
future”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji, źródło internetowe:
http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-your-pain-is-our-pain-andyour-future-is-our-future.en.mfa (dostęp: 21.08.2013).
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uznać za przełomowe, ale na pewno nie doprowadzi to do
odsunięcia się Turcji od Palestyńczyków.
Bardzo ważnym graczem na tym teatrze politycznych
zmagań jest również Iran. Zajęty problemami sankcji
międzynarodowych związanych z programem atomowym
chce on jednak wciąż odgrywać istotną rolę w regionie.
Stosunek tego państwa w kontekście opisywanym w tym
artykule nie jest jednak jednoznaczny. Warto zwrócić uwagę,
że w czasie, gdy w mediach odbywała się dyskusja na temat
ewentualnego złożenia przez M. Abbasa opisywanego
wcześniej wniosku do ONZ, Najwyższy Przywódca Iranu Ali
Chamenei skrytykował ten pomysł, twierdząc, że jego kraj
nigdy
nie
zaakceptuje
żadnego
rozwiązania
sankcjonującego istnienie Izraela161. Zmianę w podejściu do
tego problemu można było odczuć już po całym procesie
związanym z głosowaniem w ZO ONZ oraz po wyborach
prezydenckich w Iranie w roku 2013. Długo oczekiwana
zmiana na tym stanowisku i objęcie go przez polityka
bardziej umiarkowanego niż jego poprzednik, Hasana
Rouhaniego spowodowała też nowe spojrzenie na kwestię
palestyńsko-izraelską. Iran nie zmienił oczywiście stron,
161 R. Mostafavi, Iran “totally rejects” Palestine U.N. statehood bid, 3
październik
2011,
Reuters,
źródło
internetowe:
http://www.reuters.com/article/2011/10/01/us-iran-palestiniansidUSTRE7900NP20111001 (dostęp: 20.06.2013).
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aczkolwiek zaczął stosować strategię przyjętą przez M.
Abbasa, o czym świadczyć mogły słowa ministra spraw
zagranicznych Iranu, domagającego się pełnego uznania
Palestyny w strukturach ONZ162.
Żadnemu z państw – Turcji i Egiptowi – nie zależy teraz
na kolejnym konflikcie. Są to raczej głównie potencjalni
mediatorzy w tym regionie, którym wręcz na rękę byłoby
doprowadzenie do pojednania, tym bardziej, iż są zajęci o
wiele ważniejszymi problemami wewnętrznymi. Również
Iran swoją politykę kreował będzie wokół spraw krajowych,
przez co kwestia palestyńska będzie poruszana zapewne
tylko w charakterze oficjalnych stanowisk i opinii. Ostatnim
z omawianych graczy międzynarodowych, który w tym
sporze ma kluczowe znaczenie są Stany Zjednoczone. Od
początku roku 2013 można było zaobserwować wzrost
aktywności tego państwa na terenie Izraela i Autonomii
Palestyńskiej. Kolejne wizyty znaczących osobistości z
Barackiem Obamą i Johnem Kerrym świadczyły i świadczą
nadal o tym, jak dużą wagę administracja B. Obamy
przykłada do tego sporu i jak wiele wysiłku wkłada w to, aby
na koniec urzędowania obecnego prezydenta wpisać w
poczet sukcesów rozwiązanie tego sporu i utworzenie
162 Iran

urges

full

UN

status

for

Palestine,

27 września 2013,
http://english.irib.ir/news/iran1/item/117893-iran-urges-full-un-status-forpalestine, (dostęp: 20.12.2013).
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dwóch równoprawnych państw163.
Podsumowanie
Resumując, należy zauważyć, iż rok 2012 pokazał, jak
chaotyczna i zmienna jest sytuacja żydowsko-arabska, w
szczególności w Strefie Gazy. Paradoksalnie jednak tamto
przesilenie, zarówno pod względem militarnym, jak i
dyplomatycznym może spowodować normalizację sytuacji.
Może się tak stać, ponieważ, rozważając sytuację
wszystkich graczy w tym sporze, możemy zauważyć, iż
każdego z nich przed konfliktem powstrzymuje kilka
czynników. Wszczynanie kolejnego konfliktu militarnego
jest nie na rękę koalicjantom B.Netanjahu. Dopóki więc
takie partie jak Yesh Atid oraz Hantua tworzyć będą koalicję
rządową, dopóty kolejny konflikt militarny będzie mniej
prawdopodobny. Również pozostali gracze międzynarodowi
tacy jak Egipt, Turcja i USA, dążyć będą do uspokojenia
sytuacji oraz wznowienia rozmów pokojowych, których
rozwiązanie mogłoby ustabilizować sytuację izraelskopalestyńską na kolejne lata.

163

Stany Zjednoczone,… op.cit., s. 100.
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Problemy Gruzji z republikami autonomicznymi
na przykładzie Abchazji i Adżarii od 1991 roku
do dnia dzisiejszego

Wstęp
Odzyskanie przez Gruzję niepodległości w 1991 roku
zrodziło wielkie nadzieje na lepszą przyszłość, ale również
przyniosło wiele problemów. Jednym z największych z nich
była kwestia mniejszości etnicznych. Rozwój separatyzmów
na jej terytorium był szczególnie widoczny na przykładzie
Abchazji164 i Osetii Południowej165, gdzie na początku lat 90.
doszło do regularnych walk Gruzinów z Abchazami i
164 Szerzej na ten temat w dalszej części artykułu.
165 Osetia Południowa po wojnie w latach 1991 – 1992 pozostawała de facto
niezależna od władz centralnych w Tbilisi. Konflikt z 2008 roku przyniósł jej
upragnioną niepodległość. Obecnie uznawana jest przez Rosję, Nikaraguę,
Wenezuelę, Nauru, Vanuatu i Tuvalu. Szerzej na temat pierwszej wojny w
Osetii Południowej patrz: Wybrane problemy badań wschodnich, red. Z. J.
Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz, Wrocław 2007, s. 349 – 381. Szerzej na temat
wojny z 2008 roku patrz: R. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem.
Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, Warszawa 2010.
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Osetyjczykami. W ich konsekwencji rząd w Tbilisi utracił de
facto możliwość sprawowania władzy nad terytorium tych
dwóch prowincji. Niewiele lepiej sytuacja wyglądała w innej
gruzińskiej prowincji – Adżarii166, gdzie nastąpiło znaczne
ograniczanie możliwości wykonywania władzy przez
gruzińskie urzędy centralne167. Najmniej problemów były z
mniejszościami: ormiańską w Dżawachetii168 oraz azerską w
Kwemo Kartlii169.
Adżaria
Adżaria położona jest w południowo-zachodniej części
Gruzji. Jest jedną z historycznych krain gruzińskiego
państwa. W XV wieku została podbita przez Turków
Seldżuckich, którzy wprowadzili na jej terytorium islam.
Postępująca islamizacja miała duży wpływ na
społeczeństwo Adżarii, które mimo inkorporacji prowincji do
Rosji w XIX wieku pozostało wierne islamowi. Po
zakończeniu I wojny światowej Adżaria ponownie weszła w
166 Szerzej na temat separatyzmu Adżarskiego w dalszej części pracy.
167 A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, s. 152 – 153.
168 Dżawachetia jest obszarem zamieszkałym głównie przez Ormian, którzy
dążyli do uzyskania autonomii w ramach Gruzji. Jednakże, na skutek braku
poparcia ze strony ich rodzinnego kraju Armenii, ich postulaty nie miały szans
na realizacje. Szerzej na ten temat patrz: A. Furier, op. cit., s. 164 - 167.
169 Mniejszość azerska zamieszkała w regionie Kwemo Kartlii nie stanowiła
zagrożenia dla integralności terytorialnej Gruzji z powodu braku silnych dążeń
autonomicznych, jak również dobrych stosunków pomiędzy Baku i Tbilisi.
Szerzej na ten temat patrz: Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR, red. P.
Grochmalski, , s. 2012.
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skład Gruzji, a następnie stała się częścią Gruzińskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Adżaria cieszyła się
autonomią w ramach ZSRR. Przyczyną takiego stanu była
religia, a konkretnie przeważająca liczba wyznawców Allaha
w tej prowincji170. Uzyskanie przez Gruzję niepodległości w
1991 roku i wybór Zwiada Gamsachurdii na pierwszego
prezydenta nie zwiastował optymistycznej przyszłości dla
Adżarii. Głoszący nacjonalistyczne hasła, dążący do
homogeniczności etnicznej, jak i kulturowej Gamsachurdia
podjął kroki w celu zniesienia adżarskiej autonomii171. Jego
wysiłki zostały powstrzymane przez Aslana Abaszydzego,
który przybył do stolicy Adżarii – Batumi w 1991 roku i objął
przywództwo w regionie. Doprowadził do uformowania sił
paramilitarnych, które nie wpuściły do prowincji nowych
władz przybyłych z Tbilisi. Próba objęcia władzy przez
przedstawicieli rządu centralnego skończyła się tragicznie.
W niewyjaśnionych okolicznościach śmierć poniósł główny
zastępca Gamsachurdii, Nodar Imnadze, który został
przysłany do Batumi w celu ustabilizowania sytuacji. Gruzini
nie mogli użyć wojska, żeby usunąć Abaszydzego, ponieważ
w tym czasie byli zaangażowani w wojny w Osetii
Południowej i Abchazji. Lider Adżarii nawiązał dobre
170 S. E. Cornell, Autonomy and conflict. Ethnoterritoriality and Separatism in
the South Caucasus – Cases in Georgia, Uppsala 2002, s. 214.
171 W. Materski, Gruzja, 2000, s. 240 – 241.
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stosunki z dwoma istotnymi regionalnymi graczami, czyli
Rosją i Turcją, co niewątpliwie miało wpływ na utrzymanie
autonomii przez Adżarię. Moskwa przysłała nawet na
adżarskie terytorium swoje siły zbrojne. W ten sposób
Batumi zyskało polisę ubezpieczeniową na wypadek
gruzińskiej interwencji zbrojnej172.
Istotnym aspektem dla utrzymania rządów Abaszydzego
było zdobycie poparcia adżarskiego społeczeństwa.
Otwarcie granicy z Turcją przyczyniło się do szybkiego
rozwoju handlu przygranicznego. Doprowadziło to do
sytuacji, że w Adżarii żyło się ludziom o wiele lepiej niż w
pozostałej części Gruzji, gdzie toczyły się wojny i pogłębiał
się kryzys ekonomiczny. Rozsądna polityka Abaszydzego,
który otoczył ludność opieką socjalną, zapewniła mu
poparcie społeczeństwa i zabezpieczyła jego panowanie173.
Objęcie władzy w Tbilisi w 1992 roku przez Eduarda
Szewardnadzego, który cieszył się olbrzymią popularnością
wśród Gruzinów oraz zakończenie wojen w Abchazji i Osetii
Południowej wzbudziły w Adżarii niepokój, że zostanie ona
pozbawiona swojej autonomii. Nic takiego nie miało miejsca,
a Szewardnadze starał się nie prowokować Abaszydzego,
172 S. E. Cornell, Small nations. Great Powers. A study of ethnopolitical conflict
in the Caucasus, s. 165.
173 A. Furrier, op. cit., s. 163.
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obawiając się, że ten może odłączyć Adżarię od Gruzji174.
Obaj politycy stworzyli swoistą symbiozę, Abaszydze
popierał Szewardnadzego, a ten nie wtrącał się w sprawy
prowincji. Sytuacja ta nie uległa zmianie, mimo iż w 2000
roku status Adżarii został uregulowany w konstytucji. Na jej
mocy prowincja ta miała się cieszyć autonomią regulowaną
przez gruzińskie prawo konstytucyjne175. W rzeczywistości
jednak stopień autonomii był wyznaczany tylko i wyłącznie
przez ambicje przywódcy Adżarii. W prowincji istniał
oddzielny parlament, a sam Abaszydze mianował się
prezydentem176. Stan ten utrzymywał się aż do obalenia
prezydenta Szewardnadzego w wyniku rewolucji róż 177 w
2003 roku.
Abaszydze
nazwał
obalenie
Szewardnadzego
zamachem stanu i zamknął granicę z Gruzją178. Obawiając
174 S. E. Cornell, Small nations…, s. 165.
175 Opinion On The Draft Constitutional Law Of Georgia On The Status Of The
Autonomous
Republic
Of
Adjara,
21.06.2004,
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)018-e.
(dostęp 09.07.2013).
176 K. Kikabidze, D. Loserbidze, Instutionalism and Clientelism in Georgia,
UNDP Discussion Paper, Tbilisi 2000.
177 Rewolucja róż to pokojowe przejęcie władzy przez opozycję w Gruzji w 2003
roku w wyników protestów będących konsekwencją sfałszowania wyborów
parlamentarnych. Nazwa pochodzi od róż, które trzymali w swoich rękach
protestujący. Szerzej na temat rewolucji róż patrz: Ch. H. Fairbanks, Jr.,
Georgia’s Rose Revolution, Journal of Democracy, Nr. 2/2004.
178 I. Torbakov, Ajarian Crisis Threatens To Escalate, Eurasia Daily Monitor
Volume:
1
Issue:
2,
3.05.2004
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się o swoją pozycję, zintensyfikował również kontakty ze
swoim protektorem – Rosją. Moskwa jednakże nie poparła
Abaszydzego, licząc, że nowy prezydent Gruzji Micheil
Saakaszwili pozwoli na rosyjskie inwestycje w gruziński
system dystrybucji energii179. Gruzini prowadzili umiejętną
grą przeciwko liderowi Adżarii, jednocześnie grożąc
interwencją zbrojną i prowadząc negocjacje z
najważniejszymi państwami regionu: Turcją, Rosją i Stanami
Zjednoczonymi oraz przeciągając na swoją stronę
społeczeństwo Adżarii. W konsekwencji tych działań
zagrożony przez gruzińską interwencję zbrojną, pozbawiony
wsparcia rosyjskiego protektora Abaszydze opuścił Adżarię
na pokładzie samolotu180. Moskwa odegrała pozytywną rolę
w rozwiązaniu tego problemu, jednakże zastrzegając, że
scenariusza Adżarskiego nie będzie można powtórzyć w
innych regionach Gruzji. Świadczyły o tym słowa premiera
Rosji Władimira Putina: „My nie wmieszaliśmy się w sprawę
Adżarii. Nie oczekujcie od nas pomocy w Osetii Południowej
i Abchazji”181. Był to zwiastun tego, że pozostałych dwóch
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=
26448#.UeBnpD4YTfI (dostęp: 12.07.2013).
179 Saakashvili’s Ajara Success: Repeatable Elsewhere in Georgia?, Europe
Briefing, International Crisis Group, s. 8.
180 Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T.
Kapuśniak, , s. 85 – 87.
181 I. Matcharashvili, 2008 rok. Wojna rosyjsko-gruzińska. Wojna, która nie
wstrząsnęła światem, Oświęcim 2013, s. 42.
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konfliktów nie da się rozwiązać w taki sam sposób, o czym
Gruzja miała się przekonać w 2008 roku, kiedy doszło do
wojny182 . Po ucieczce Abaszydzego status Adżarii został
dokładnie określony w ramach gruzińskiego prawa.
Przyznana jej autonomia nie była jednak duża183.
Pokojowe rozwiązanie problemu Adżarii było
spektakularnym sukcesem nowo wybranego gruzińskiego
prezydenta. Saakszwili próbował później zastosować
scenariusz adżarski w odniesieniu do Osetii Południowej i
Abchazji, jednak bez powodzenia184. Obecnie Adżaria jest
jedną z najbogatszych prowincji w Gruzji, stale rozwijającą
się i przyciągającą turystów185. Cieszy się własną autonomią,
a jej władze nie rozważają podjęcia żadnych wrogich kroków
względem rządu centralnego w Tbilisi.
Abchazja
Kwestia Abchazji wygląda na tle Adżarii zdecydowanie
inaczej. Po pierwsze region ten zlokalizowany jest w
północno-zachodniej części Gruzji, która bezpośrednio
graniczy z Rosją. Drugą istotną kwestią są korzenie
182 Ibidem.
183 Szerzej na temat zakresu autonomii Adżarii patrz: Opinion On The Draft
Constitutional Law Of Georgia, op. cit.
184 J. Devdariani, De-escalation in Adjaria: Success for Georgia’s New
Government, Central Asia- Caucasus Analyst, Nr. 6/2004, s. 3 – 5.
185 Regions: Adjara, Eurodyssee.eu, http://www.eurodyssee.eu/traineeshipoffers/region-page.html?region=595 (dostęp: 09.07.2013)
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historyczne tego ludu. Tutaj dochodzi do sporów pomiędzy
historykami abchaskimi i gruzińskimi. Ci pierwsi
argumentują, że ich naród wywodzi się od rdzennych
plemion zamieszkujący wybrzeża Morza Czarnego, gdzie
przez długi czas żyli obok plemion gruzińskich186. Druga
strona uważa, że Abchazowie przybyli na terytorium Gruzji
dopiero w XVII wieku187. Te naukowe dyskusje często są
przenoszone na grunt polityczny i wykorzystywane w
interesach jednej lub drugiej strony. Abchazowie w ten
sposób tłumaczą konieczność utworzenia własnego
państwa, a Gruzini, że Abchazja zawsze była częścią Gruzji.
Tereny Abchazji podlegały kolejno kolonizacji greckiej i
rzymskiej, a w V wieku dotarło tu chrześcijaństwo. Trzy
wieki później powstało królestwo Abchaskie ze stolicą w
Kutaisi. W X wieku królestwo stało się jednym z księstw
gruzińskiego państwa. Jednak w XVII wieku ponownie
uzyskało niepodległość. W następnym wieku Gruzja i
Abchazja znalazły się pod protektoratem Moskwy.
Abchazowie wszczęli liczne powstania przeciwko Rosji,
jednak
wszystkie
zostały
krwawo
stłumione.
Nieposłuszeństwo to spotkało się z silną reakcją ze strony
Rosjan,
którzy
rozpoczęli
liczne
prześladowania
186 A. Kosińska, Konflikt abchaski, Gdańskie Studia Międzynarodowe, Nr.
1/2003., s. 112.
187 Ibidem.
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mieszkańców Abchazji. Wiek XIX przyniósł duże
rozbieżności pomiędzy Abchazami a Gruzinami. Podczas
wojen kaukaskich188, ci pierwsi poparli górali, a ci drudzy
Rosję. Wygrana Moskwy w tym konflikcie doprowadziła do
masowych emigracji Abchazów. To właśnie w tym okresie
należy szukać przyczyny obecnego stanu rzeczy189.
W XX wieku Abchazja weszła w skład odrodzonego
państwa gruzińskiego, które zostało zaatakowane i podbite
przez bolszewików w 1921 roku. Początkowo przyznano jej
status republiki związkowej, ale szybko decyzja ta została
zmieniona i włączono ją do utworzonej Gruzińskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w ramach której
Abchazja uzyskała autonomię. Czasy zimnej wojny to trudny
okres dla Abchazów, którzy byli poddawani silnej i
represyjnej gruzinizacji190. Wywołało to gniew i pragnienie
odwetu na Gruzinach.
Ogłoszenie niepodległości przez Gruzję wywołało
188 Wojny kaukaskie to termin stosowany na zdefiniowane konfliktu, który
toczył się pomiędzy Imperium Rosyjskim a góralami z Czeczenii i Dagestanu.
Moskwa po długich walkach odniosła zwycięstwo Szerzej na ten temat: Z.
Czarnotta, Z. Moszumański, Czeczenia 94-95, Warszawa 1995.
189 Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim, Prace OSW 06.2003., s. 20 –
21.
190 Polegała ona na masowym gruzińskim osadnictwie, wymordowaniu niemal
całej abchaskiej inteligencji, zamykaniu abchaskich szkół, zastąpieniu
abchaskiego alfabetu gruzińskim, zastępowaniu abchaskich nazw
miejscowości, ulic, punktów geograficznych, itp. nazwami gruzińskimi.
Wybrane problemy, s. 354.
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sprzeciw Abchazów, którzy pragnęli pozostać w ZSRR.
Doprowadziło to na początku lat 90. do wybuchu zamieszek
w Abchazji, w której na 500 tys. mieszkańców, tylko 100000
było Abchazami. Gruzini stanowili 50% całej społeczności
prowincji. Gruziński prezydent Zwiad Gamsachurdia odebrał
autonomię Abchazji, co dodatkowo zaostrzyło sytuację w
regionie. Abchazowie zareagowali na ten ruch, ogłaszając
niepodległość. Deklaracja ta doprowadziła do wkroczenia
gruzińskich oddziałów na tereny separatystycznej prowincji,
co stanowiło początek wojny 191 . W początkowej fazie
konfliktu Gruzini osiągnęli zdecydowaną przewagę,
zdobywając stolicę regionu Suchumi. Decydujące znaczenie
dla wyniku konfliktu miała pomoc udzielona przez Rosjan
oraz posiłki bojowników z Kaukazu, co doprowadziło do
skutecznej kontrofensywy sił abchaskich, które wyparły
Gruzinów. Prące naprzód wojska Abchazji dokonały wielu
czystek etnicznych192. W 1994 roku doszło do podpisania
porozumienia pokojowego, na mocy którego poszerzono
autonomię Abchazji w ramach państwa gruzińskiego oraz
rozlokowano na jej terytorium Kolektywne Siły Pokojowe

191 Obszar Czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B.
Bojarski, T. Kapuśniak, s. 44.
192 D. Lynch, Managing separatists states: a Euroasian case study, Occasional
Paper Institute for Security Studies – Western European Union Nr. 32/2001, s.
8.
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złożone z żołnierzy rosyjskich 193 . Bilans wojny był
przerażający, Human Rights Watch oszacowało, że podczas
konfliktu zginęło lub zostało deportowanych ponad 200 tys.
Gruzinów, prawie cała ich społeczność zamieszkała na
terytorium Abchazji194.
Mimo porozumienia spory i nadgraniczne walki nie
ustały. Sytuację dodatkowo zaostrzała postawa władz
rosyjskich, które wprowadzając reżim wizowy dla Gruzji jako
jedynego kraju należącego do Wspólnoty Niepodległych
Państw, nie objęły nim Abchazji. Dodatkowo propozycja
przyznania paszportów Abchazom (co wiązało się z
przyjęciem rosyjskiego obywatelstwa) nie mogła wpłynąć
pozytywnie na stosunki pomiędzy Suchumi a Tbilisi195.
Objęcie władzy w 2003 roku przez prezydenta
Saakaszwilego, który za główny priorytet swojej polityki
przyjął reintegrację separatystycznych prowincji, pozwalało
mieć nadzieję na rozwiązanie sporów. W szczególności
oczekiwania te wzrosły po wielkim sukcesie, który został
osiągnięty w Adżarii. Gruzini próbowali powtórzyć adżarski
193 Agreement on a Ceasefire and Separation of Forces, 05.1994
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/geo1.pdf (dostęp:
10.07.2013).
194 Georgia/Abkhazia: Violations Of The Laws Of War And Russia's Role In The
Conflict,
Human
Rights
Watch,
Nr.
7/1995,
http://www.hrw.org/reports/1995/Georgia2.htm (dostęp: 10.07.2013).
195 Kaukaz w Dobie Globalizacji, red. A. Furier, Poznań 2005, s. 71 – 72.
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scenariusz w Abchazji, grożąc użyciem siły i zarazem
próbując przekonać do siebie miejscową ludność. Jednakże
ich wysiłki nie powiodły się. Wzajemna nienawiść Abchazów
i Gruzinów była zbyt wielka, żeby gruzińskie działania
mające spopularyzować postać M. Saakaszwilego w
Abchazji mogły się powieść. Groźby użycia siły spotykały się
z silną reakcją Rosji i nie brzmiały wiarygodnie i
przekonująco196.
Gruzja próbowała również umiędzynarodowić konflikt,
kierowała też różnorodne propozycje pokojowego
rozwiązania sporu, oferując w zamian szeroką autonomię, w
ramach której tylko polityka zagraniczna i obronna
podlegałaby kontroli rządu centralnego. Jednak wszystkie
propozycje były torpedowane przez stronę abchaską bądź, w
przypadku inicjatyw międzynarodowych, przez Rosję197.
W lecie 2008 roku większość ekspertów spodziewała się,
że potencjalny konflikt może wybuchnąć na granicy
abchasko-gruzińskiej. To właśnie do Abchazji zostały
przetransportowane dodatkowe oddziały rosyjskiego wojska.
Mimo zapowiedzi wojna rozpoczęła się w Osetii Południowej,
a Abchazowie włączyli się do konfliktu 9 sierpnia, nie
196 Konflikt Kaukaski w 2008 roku, red. R. Potocki, M. Domagała, P. Sieradzan,
Warszawa 2012, s. 117 – 124.
197 Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczyk, T.
Kapuśniak, Lublin 2008 , s. 205 – 208.
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napotykając większego oporu na swojej drodze198.
Po zakończeniu konfliktu Rosja jako pierwsze państwo
uznała niepodległość Abchazji. Za jej przykładem podążyły:
Nikaragua, Wenezuela, Nauru, Vanuatu i Tuvalu. Obecnie
Abchazja jest niepodległym państwem, całkowicie jednak
pod względem militarnym, politycznym i ekonomicznym
uzależnionym od Rosji199.
Porównane przypadków
Opisując udany przypadek reintegracji Adżarii i brak
powodzenia w przypadku Osetii Południowej, należy
rozpatrzyć czynniki tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które
miały decydujący wpływ na ostateczny rezultat.
Czynniki wewnętrzne.
Pierwszym i najważniejszym czynnikiem różniącym
Adżarów i Abchazów jest kwestia etniczna. Ci pierwsi
uważają się za Gruzinów, których wyróżnia tylko i wyłącznie
religia. Nigdy nie dążyli do stworzenia niezależnego od
Tbilisi państwa, o czym świadczy fakt, że nie znajdowali się
w swojej historii w konflikcie zbrojnym z rządem centralnym.
Był to swoisty ewenement w regionie Kaukazu
198 R. Grodzki, Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny-przebieg-skutki,
Zakrzewo 2009, s. 109.
199 Abkhazia: Deepening Dependence, Europe Report Nr. 202/2010,
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/202_abkhazia___deepenin
g_dependence.ashx (dostęp: 10.07.2013).
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Południowego, gdzie tego rodzaju spory były powszechne.
Fakt niezaistnienia konfliktu pomiędzy Adżarami a rządem
centralnym miał też wpływ na pamięć zbiorową Adżarów,
którzy nie zostali dotknięci masowymi deportacjami czy
innymi przejawami przemocy. Przekładało się to na brak
jakiekolwiek nienawiści pomiędzy Adżarami a Gruzinami200.
Zupełnie inaczej rysuje się sytuacja Abchazów, którzy
są oddzielnym narodem, mówiącym własnym językiem.
Abchazja nigdy nie chciała być częścią Gruzji, nie czuje się
związana z Tbilisi w jakikolwiek sposób. Ze względu na
doświadczenia historyczne patrzy na Gruzinów jak na
imperialistów, dążących do zawładnięcia abchaskich ziem.
Z kolei Gruzja nie może wybaczyć masowych mordów i
deportacji dokonanych przez Abchazów w czasie wojny
1992 – 1993. Na początku lat 90. Abchazja ogłaszając
niepodległość, zdecydowała się na krok, na który nigdy nie
zdobyłaby się Adżaria. Wprawdzie, wtedy żadne państwo na
świecie nie uznało Abchazji była to jednak deklaracja
pokazująca niechęć do wiązania się z Gruzją. Abchazowie z
radością powitali też propozycję przyznania im rosyjskiego
obywatelstwa, widząc w tym szanse na uniezależnienie się
od Tbilisi201.
200 B. Coppieters, Federalism and conflict in the Caucasus, London 2001, s. 29.
201 A. Kosińska, op. cit., s. 112.
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Drugim aspektem był charakter adżarskiej autonomii.
Był on zdecydowanie mniejszy niż w przypadku Abchazji,
która de facto była niezależnym tworem państwowym. Lider
Adżarii nigdy nie zamierzał ogłaszać niepodległości. Jego
głównym celem było zwiększenie władzy politycznej dla
siebie i własnej rodziny na terytorium dobrze prosperującej
prowincji. Abchazja miała ambicję stworzenia własnego
państwa, o czym świadczyć może deklaracja niepodległości
z lat 90.202
Trzecim aspektem był fakt, że Adżarii po obaleniu
Abaszydzego przyznano niewielką autonomię. Czynnik ten
powodował, że Abchazja była jeszcze mniej chętna do
jakichkolwiek ugód dotyczących jej przyszłego statusu w
ramach Gruzji. Abchazowie obawiali się, że w przypadku
zgody na gruzińską propozycję ich autonomia może zostać
efektywnie zmniejszona, pozbawiając lokalne elity wpływu
na rządzenie203.
Czynniki zewnętrzne.
Na zupełnie inny wynik rozwiązania problemu Adżarii i
Abchazji miało wpływ również wiele czynników
międzynarodowych. Pierwszym z nich jest położenie
202 D. L. Phillips, Restoring Georgia’s Sovereignty in Abkhazia, Policy Paper
06.2008, s. 2 – 7.
203 Saakashvili’s Ajara Success: Repeatable Elsewhere in Georgia?, Europe
Briefing, International Crisis Group, s. 16.
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geopolityczne tych dwóch regionów. Abchazja granicząca z
Rosją mogła w łatwy i szybki sposób uzyskać pomoc od
swojego protektora. W przypadku Adżarii sytuacja ta nie
wyglądała już tak sprzyjająco. Wprawdzie stacjonowały tam
rosyjskie wojska, ale nie miały one statusu oficjalnych sił
pokojowych jak w Abchazji. Prowadziło to do sytuacji, w
której jakakolwiek próba ich użycia w celu obrony reżimu
Abaszydzego byłaby złamaniem prawa międzynarodowego.
Ponadto w przypadku wybuchu walk, uzyskanie przez nie
jakiejkolwiek pomocy ze strony dodatkowych oddziałów
oznaczało, że musiałyby one pokonać całe terytorium
gruzińskie. Dodatkowo fakt, że Adżaria graniczy z Turcją –
członkiem NATO powodował, że jakakolwiek rosyjska
interwencja celem pomocy Abaszydzemu wydawała się
mało realna204.
Drugim czynnikiem, który należy rozważyć w analizie,
jest postawa Rosji – podmiotu, który traktował Kaukaz
Południowy jako wyłączną strefę wpływów205. W 2004 roku
Rosja miała nadzieję, że przejęcie władzy przez
Saakaszwilego zaprocentuje dodatkowymi inwestycjami
rosyjskimi w Gruzji, którym przeciwstawiał się
204 I. Areshidze, Did Russia and Georgia Make a Deal over Ajara?, EuroasiaNet,
Nr
19.05.2004,
http://www.eurasianet.org/search/node/Did%20Russia%20and%20Georgia%
20Make%20a%20Deal%20over%20Ajara (dostęp: 10.07.2013).
205 Wybrane problemy, op.cit., s. 243 – 269.
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Szewardnadze. W tym samym czasie rosyjskie interesy w
Adżarii były głównie prowadzone przez mera Moskwy Jurija
Łużkowa, który popadł w niełaskę Putina, co negatywnie
wpłynęło na ekonomiczne zaangażowanie Moskwy na
terytorium Adżarii206. Niewątpliwie był to jeden z powodów,
dla którego zdecydowano się na poświęcenie Abaszydzego,
przekładając interesy ekonomiczne nad polityczne.
Przypadek Abchazji była zgoła odmienny. W polityce
zagranicznej Federacji Rosyjskiej odgrywała ona rolę
dźwigni nacisku na stronę gruzińską207. To w dużej mierze,
dzięki pomocy Rosjan, Abchazowie wygrali wojnę z
początku lat 90.208. Od tego czasu Kreml pomagał Abchazji,
wspierając prowincję ekonomicznie i politycznie. Kiedy
doszło do zaognienia konfliktu w 2008 roku, Rosja odegrała
zupełnie inną rolę. Zamiast dążyć do pokojowego
rozwiązania sporu, paraliżowała wszystkie rozmowy
dotyczące znalezienia potencjalnego rozwiązania i
eskalowała napięcie. Wynikało to nie tylko z roli, jaką
Abchazja odgrywała w polityce zagranicznej Moskwy, ale
również z ewolucji stosunków rosyjsko-gruzińskich, która
zaszła od 2004 roku. 4 lata po rozwiązaniu problemu
abchaskiego relacje pomiędzy oboma państwami były
206 Saakashvili’s Ajara Success…, op. cit., s. 8.
207 O. Pliszczyńka, Polityka „niebezpieczeństwa” Gruzji, Lublin 2010, s. 16 – 17.
208 A. Kosińska, op. cit., s. 114
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niezwykle napięte209.
Trzecim czynnikiem, który wpłynął na zupełnie inne
rozwiązanie problemu była inna sytuacja geopolityczna w
2004 roku i 2008. W 2004 roku wydawało się, że polityka
zagraniczna Busha to niekończące się pasmo sukcesów,
reżim talibów został obalony podobnie jak rządy Saddama
Husajna w Iraku. Rewolucja róż doprowadziła do przejęcia
władzy przez wychowanego na Zachodzie Micheila
Saakaszwilego, który jawił się jako demokratyczny
przywódca210. W tym samym czasie Rosja dopiero zaczynała
zbierać owoce energetycznego boomu i wciąż była za słaba
na poważne rzucenie wyzwania Stanom Zjednoczonym.
Zresztą w 2004 roku stosunki między Waszyngtonem a
Moskwą nie były złe, mimo różnic w kwestii wojny w Iraku211.
Taka koniunktura światowa spowodowała, że Waszyngton
był w stanie użyć swoich wpływów w celu pozytywnego
rozwiązania kryzysu212. W 2008 roku mieliśmy sytuację
już zgoła odmienną, najbliższy sojusznik Gruzji – Stany
209 Rosja m.in. zwiększyła swój kontyngent wojskowy w Abchazji oraz
zdecydowanie zaostrzyła swoją antygruzińską retorykę. R. D. Asmus, op. cit., s.
257 – 260.
210 G.W. Bush, Kluczowe Decyzje, Warszawa 2011, s. 463 – 512.
211 H. H. Gaffney, W. E. Cobble, U.S-Russian Relations After Iraq, Report of a
CNAC-ISKRANMini-Seminar,
10.2003,
http://www.cna.org/sites/default/files/research/D0009190.A1.pdf
(dostęp:
10.07.2013).
212 Saakashvili’s Ajara Success, op. cit., s. 16.
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Zjednoczone były osłabione przez dwie wyczerpujące wojny,
dotknięte kryzysem ekonomicznym oraz drastycznym
zmniejszeniem się wiarygodności Ameryki na skutek takich
skandali jak znęcanie się nad więźniami w irackim Abu
Ghraib213, czy więzienie w Guantanamo214. W tym samym
czasie Rosja znacznie zyskała na sile, ciesząc się ze
wzrastających cen gazu i ropy – głównych produktów jej
eksportu. Spowodowało to, że Rosja zaczęła prowadzić
coraz bardziej asertywną politykę i nie bała się rzucić
wyzwania Stanom Zjednoczonym. Po tym, jak odrzucono jej
propozycję zaakceptowania amerykańskiego globalnego
przywództwa w zamian za amerykańskie uznanie specjalnej
strefy interesów Rosji stosunki rosyjsko-amerykańskie
uległy zdecydowanemu pogorszeniu i osiągnęły poziom
najgorszy od czasu zakończenia zimnej wojny 215 .
Doprowadziło to do sytuacji, że poprzez wojnę w Osetii
213 Więzienie w Iraku, w którym siły koalicji przetrzymywały i torturowały
podejrzanych o działalność terrorystyczną, S. M. Hersh, Torture at Abu Ghraib,
10.05.2004, http://www.newyorker.com/archive/2004/05/10/040510fa_fact
(dostęp 10.07.2013).
214 Więzienie w Guantanamo, w którym bez prawomocnego wyroku sądu
przetrzymuję się podejrzanych o terroryzm. K. Roth, After Guantánamo. The
Case
Against
Preventive
Detention,
05.06/2008,
http://www.foreignaffairs.com/articles/63393/kenneth-roth/afterguantanamo (dostęp :10.07.2013).
215 D.
Trenin,
Russia
Leaves
the
West,
http://www.foreignaffairs.com/articles/61735/dmitri-trenin/russia-leavesthe-west (dostęp: 10.07.2013).
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Południowej i Abchazji, Moskwa rzuciła wyzwanie Stanom
Zjednoczonym, obnażając słabość mocarstwa.
Zakończenie
Przykład Adżarii i Abchazji pokazuje, jak trudno jest
znaleźć jedno rozwiązanie dla nawet prima facie podobnych
scenariuszy. Gruzja próbowała rozwiązać problem abchaski
tymi samymi metodami, które wcześniej przyczyniły się do
sukcesu w Adżarii. Wiele czynników wpłynęło na ostateczny
rezultat. Począwszy od zupełnie różnych korzeni
historycznych i etnicznych Adżarów i Abchazów poprzez
pogląd na integrację z Gruzją oraz stosunek ludności do
władz Tbilisi kończąc wreszcie na diametralnie innej
sytuacji geopolitycznej i zmianie w układzie sił na globalnej,
jak i lokalnej szachownicy. Po głębszej analizie omawianej
kwestii nie można się dziwić, że próby zastosowania
scenariuszu Adżarii do rozwiązania problemu Abchazji nie
powiodły się.
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Robert Siudak, Uniwersytet Jagielloński

The issue of Palestinian statehood
The objective of this article is to analyze a rather
problematic issue of the Palestinian statehood. At the very
beginning we are faced with a crucial dilemma – the choice
of the methodology to adopt in the process of analyzing the
issue. The first impression is that the view of the
international law would be the most efficient approach.
However I believe that the political approach, based on both
soft and hard politics would be much more appropriate
when analyzing many aspects of the Palestinian issue.
As a starting point of the analysis we should introduce
the General Assembly’s resolution number 67/19, regarding
the Status of Palestine in the UN. The resolution changed
the status of Palestine from a „non member observer entity”,
to a „non member observer state”. The draft of the
aforementioned resolution216 was submitted to the GA by 59
countries from all over the world, none of which was
European apart from Turkey (whether Turkey is European, it
216

Draft nr A/67/L.28 and Add.1, “Status of Palestine in the United Nations”.
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is also arguable). On November 29th 2012 the resolution
was adopted. 138 countries voted in favor, 41 abstained and
9 voted against (the usual political supporters of the Israel
such as the U.S. and Canada, and countries dependent from
the U.S.' aids, such as Panama and Marshall Islands; the
only European member of the UN that voted against was
Czech Republic). Even bigger a political achievement of the
Palestinian diplomacy were the abstentions of European
countries, such as Germany (traditionally pro-Israeli),
England and France. Poland also abstained.
The UN is not the first organization in which Palestine
has gained a „state” status. It has been participating in the
Organization of Islamic Cooperation, the Arab League and,
since 2011, in the UNESCO under the name of the „State of
Palestine”. At this point it is worth mentioning that when
Palestine applied for membership in UNESCO in 2011, the
U.S. threatened that they would withdraw their financing
support for the organization, a quarter of the UNESCO
budget, if the voting in UNESCO GA accepted Palestinian
request. Even though this strategy already proved
successful in 1989 in a similar case of Palestinian request
for membership in the WHO217, it did not succeed this time.
V. John Quigley, The Palestine declaration to the International Criminal
Court: The Statehood issue, s. 3; w: RUTGERS LAW RECORD, Volume 35 Legal
Implications of Operation Cast Lead, Spring 2009.

217
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As a result, Palestine acquired the membership in UNESCO
as a „state” and the U.S. withdrew its financial support218.
After the change of the Palestine status in the UN,
Palestinian officials announced that Palestine will try and
re-render the request for membership in such organizations
as the World Health Organization, World Intellectual
Property Organization or the Universal Postal Union.
The problematic situation of the Palestinian statehood was
also pointed out when it attempted to become a part of a
few multilateral international treaties. In 1989 PLO
submitted a request to the Swiss government to be allowed
to sign the Geneva Conventions, which only a state can be a
party to. In response, the Swiss government (depositary of
the conventions) stressed out that as a representative of a
single country, it is not in power to decide whether Palestine
qualifies as a state. This statement has simultaneously
indicated that the Swiss government is not in position to
decide whether the Convention is in force with regard to
Palestine219.
V. BW, Palestyna członkiem UNESCO. Organizacja straci jedną czwartą
budżetu,
http://wyborcza.pl/1,76842,10570157,Palestyna_czlonkiem_UNESCO__Organ
izacja_straci_jedna.html (dostęp: 12.05.2013).
219 „Due to the uncertainty within the international community as to existence
or the non-existence of a State of Palestine and as long as the issue has not
been settled in a appropriate framework, the Swiss Government, in its capacity
218
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A similar situation took place in 2009 when the Palestinians
requested admission to the Rome Statute establishing the
International Criminal Court. In this case the depositary of
the Statute was the Secretary General of the UN.
A milestone in the international dialogue on the issue
of statehood was the Montevideo convention on rights and
duties of states. In this document we can find a definition of
a state based on its four elementary attributes: a permanent
population, a defined territory, government and capacity to
enter into relations with other states220. In case of Palestine,
the population counts more than 4 million people, the
territory consists of the West Bank and the Gaza Strip (a
rather problematic division that will be discussed later on)
and there are two governments ruling those territories.
Palestine also maintains diplomatic relations with 143
countries, 108 of which fully recognized Palestine as the
„State of Palestine”.
Discussing the issue of Palestine, there are a few
possible approaches worth mentioning, based on the
as a depositary of the Geneva Conventions and their Protocols, is not in a
position to decide whether this communication can be considered as an
instrument of accession in the sense of relevant provision of the Conventions
and their additional Protocols” Note of Information, Government of
Switzerland, Berne, Sept. 13. 1989.
220 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States,
http://www.angelfire.com/nv/micronations/montevideo.html
(dostęp:
01.12.2012).
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historical and political events. On November 15th 1988 the
Palestinian National Council, which at the time operated in
emigration in Algeria, announced the Declaration of
Independence221. Following this declaration, more than 100
countries recognized the document and its implications.
Therefore on December 15th of the same year, the GA of the
UN passed a resolution 43/177 which:
1) „Acknowledged the proclamation of the State of
Palestine by the Palestine National Council on 15
November 1988
2) Affirmed the need to enable the Palestinian people to
exercise their sovereignty over their territory
occupied since 1967
3) Decided that effective as of 15 December 1988 the
designation “Palestine” should be used in the place
of the designation “Palestine Liberation Organization”
in the UN system (…
) [The PLO had an observer status
since 1974]”222
104 countries voted in favor of this resolution, 44 abstained
221 ,,Proclaims the establishment of the State of Palestine on our Palestinian
territory with its capital Holy Jerusalem (Al.-Quds Ash-Shafir).” Daniel Benoliel,
Ronen Perry, Israel, Palestine and the ICC, Journal of International Law, Vol.
32, p. 73, 2010, s. 10.
222 G.A
Res.
43/177
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/146E6838D505833F852560D600471E2
5 (data dostępu:02.12.2012).
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and only two (the U.S. and Israel) voted against.
At this point, it is necessary to quote an opinion,
widespread among international relations specialists that
this resolution and recognitions made afterwards were
merely acknowledgments of a factual situation. According
to this view, the Palestinians gained their independence
after WWI from the Ottoman Empire, the previous sovereign
that came apart. This statement was confirmed by the
International Court of Justice in an adversary opinion
regarding the illegality of the separation wall between the
West Bank and Israel in 2004223. Furthermore, according to
the Treaty of Versailles which was a legal basis for the
British Mandate over the Palestine (1922–1948), the
imperial powers did not claim sovereignty over the
territories administered under the mandate 224 . The UK
confirmed this notion in international practice during the
interwar period by being a party to treaties in which
Palestine was the other sovereign party225. Palestine itself
signed many treaties as a separate sovereign entity226.
Even though the legal basis of those statements
223 V. Daniel Benoliel, Ronen Perry, Israel…, op.cit., s. 16.
224 V. John Quigley, The Palestine…, op.cit., s. 8.
225 V. International Agreement for the Establishiment of an International
Bureau of Inteligence on Loctus, 20.05.1926.
226 V. John Quigley, The Palestine…, op.cit., s. 9.
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appears to be convincing, there are a few political facts to
prove the contrary. The first one is the status of the Gaza
Strip and the West Bank between 1949 and 1967. In the
case of Gaza it does not appear so problematic, because the
Egyptians who took the military control over the Strip in
1949 did not claim any sovereign power over these
territories. But the West Bank was officially incorporated to
the Jordanian Kingdom by decision of the Jordanian
Parliament in 1950. It was not until 1988, the date of the
Palestinian Independence Declaration, that the King of
Jordan relinquished sovereignty over the West Bank.
From a legal perspective, the Israeli military occupation
of Palestine started in 1967 does not affect the sovereignty
of the Palestinians, as no military occupant has the right to
claim any kind of sovereign power over the occupied
territory 227 . This legal approach was established in the
Briand – Kellogg pact and confirmed in many further
treaties, and in international practice228.
Since the Oslo Accords, Palestine can be named „a
state in statu nascendi”, with the Palestinian Authority as a
V. Daniel Benoliel, Ronen Perry, Israel…, op.cit., s. 19. v. James Crawford,
The creation of States in International Law, Oxford University Press, Oxford –
New York 2006.
228 Kellogg-Briand
Pact
1928,
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/kbpact.htm (dostęp: 30.12.2012).
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temporary entity before the „state of Palestine” is
established. But a few problematic events occurred in
relevance to the establishing of the PA, such as the
elections in 2006, won democratically by Hamas. The split
between Fatah and Hamas resulted finally in the
establishment of two separate government bodies: Fatah's
on the West Bank and Hamas' in Gaza Strip, unrecognized
by most western countries. The reconciliation started by the
Cairo agreement in 2011 and continued by the Doha
agreement in 2012 did not result in the establishment of a
single Palestinian government.
When discussing the nature of statehood, modern
researchers point out some new attributes that seem
indispensible. Apart from those mentioned in the
Montevideo convention, in his monumental work about the
creation of a state in international law Professor James
Crawford points out firstly the existence of a certain
community on the clearly defined territories, and secondly,
the lack of internal force – another state – that extends its
power over this territory 229 . The second point is an
especially problematic one in case of Palestine. The
Palestinian Territories were divided into three classes of
land – A, B and C – after the Oslo Accords. Now, since the
229

V. James Crawford, The creation…, op.cit..
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absolute Israeli withdrawal from Gaza Strip in 2005, this
division is practically valid only in the West Bank. Area A is
entirely governed by the PA, and includes mostly bigger
cities, area B is partly governed by the Israelis and partly by
Palestinians, and finally the biggest part of the West Bank –
Area C – is ruled by the Israeli military occupation forces. In
the zone C Israel is enforcing a policy which is especially
inconvenient for the Palestinians – starting from the
checkpoints, the „road apartheid” and finally the illegal
Jewish settlements and the building of a separation wall.
This results in practice in a gradual decrease in the
percentage of land controlled by the Palestinians.
Also, on the basis of the Oslo Accords a question is
raised on the lawfulness of unilateral acts, such as a change
of a status in the UN, that stand in contrary to the Oslo
Accords' regulations. However the problematic issue of
unilateral acts in the case of Israeli-Palestinian relations
was started in 2005 by the Israeli government's unilateral
decision to withdraw from the Gaza Strip.
In discussing the status of Palestine there are also
many problematic issues which appear when researching
the topic from another point of view, different from the legal
approach. The founder of the modern sociology, Max
Webber, defined a state as an actor who has the „monopoly
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on the legitimate use of violence”230. In case of Palestine not
only Israeli military forces are the problem but also the lack
of the PA's power to ban the terrorist groups definitively
from within the Palestine.
Furthermore, a political approach based on the so
called „soft politics”, presented mainly throuh the
diplomatic efforts seems to be key to analyzing practical
solutions which could lead to the end of the Palestinian
problem. There are a few important players in this political
stage. First of all, the Prime minister of Israel, Benjamin
Netanyahu, who having won the second elections in a row,
created a new government in March this year. He took
himself the position of the Minister for foreign affairs with a
help of a Likud politician, Tuval Steinitz, who was appointed
as the Minister of Intelligence, Minister of International
Relations and Minister of Strategic Affairs. This political
move has shown that the hopes for a change of the policy in
favor of the peace process, linked with a centrist politician
Yair Lapid who could shape this new approach as the
Minister of foreign affairs, were too soon. Yair Lapid finally
became the Minister of finance, and the rough political line
of Jerusalem towards Palestinians did not change after the
elections.
230 V. Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, OFICYNA -W" NAUKOWA,
Warszawa 2003, s. 400.
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On the other side, the Palestinian leaders are facing
hard times. After the 67/19 resolution, in October and
December 2012, Israel, which is collecting all taxes from
goods exported and imported across the PA border, has
frozen those founds and refused to transfer them to the
Palestinian government. Also, the U.S. stopped all their
economic aid, which plays a key role in the Palestinian
budget. Partly because of that, and partly because of the
lack of internal support, Salam Fayyad, the Prime Minister
of the PA, appointed by President Abbas after 2006
Hamas/Fatah split, resigned on April 13th. At the same time,
the political experts are stressing the process of dehamasyzation of Hamas. Since Hamas has become a vital
player and gained support of regional powers, such as Egypt,
Turkey or Iran, it is transforming to a more predictable
primary political force, that in the future can play a role in
the negotiations for peace.
To move the process ahead, the President of the U.S.,
who has just started his second term, tavelled first to Israel
and the PA. Barack Obama, in his speech in Jerusalem, has
drawn a clear vision of the final solution: „The only way for
Israel to endure and thrive as a Jewish and democratic state
is through the realization of an independent and viable
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Palestine.”231
In the light of the changes in the Middle East after the
Arab Spring, we can also point to two regional leaders who
could play an important role in the future process of
negotiations between Hamas – Fatah's and Israeli
government. Firstly, the Egyptian president Mohamed Mursi
who has already played a vital role in the negotiations
between Hamas and Israel in the late 2013, during the
Operation Pillar of Defense. And secondly, the Turkish Prime
Minister, Recep Erdogan, whose reconciliation with Israel
government (after the Gaza Freedom Flotilla incident in
2010) took place on the last day of Barack Obama's visit to
Israel. The U.S. President forced Benjamin Netanyahu to
rebuild the friendship between both American allies. In the
future, Turkey could play an intermediary role between
Hamas and Israel.
All in all, the question of Palestinian statehood seems
to be more of a political than a legal issue, but the solution
that may appear in the future must consider both the legal
and the political facts.

231 Guardian, Barack Obama's speech in Jerusalem – full text,
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/21/barack-obama-speechjerusalem-text (dostęp: 30.05.2013).
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Konflikt o Górski Karabach – odmrażający się
spór terytorialny
I. Wprowadzenie
Górski Karabach to terytorium położone w południowowschodniej części Małego Kaukazu. Osadnictwo ormiańskie
na tym terenie datowane jest orientacyjnie na IV w. p.n.e.232;
w okresie późniejszym przechodził pod władzę licznych
najeźdźców, od Arabów, przez Turków czy Persów, po
Rosjan. W czasach nowożytnych podobnie do ziem
sąsiednich, zamieszkiwany był przez różne grupy narodowe
– z Ormianami i „Tatarami azerskimi” na czele.
Przemieszanie ludności uniemożliwiałoby wytyczenie
wyraźnych granic etnicznych, co też przyczyniło się do
późniejszych sporów. Od końcowego okresu istnienia
Związku Radzieckiego ma tam miejsce konflikt terytorialny
pomiędzy Ormianami a Azerami, w którym przejściowo górą
są ci pierwsi – jednakże druga strona bynajmniej się z takim
232 P. Adamczewski, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu,
Warszawa 2012, s. 124
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stanem rzeczy nie pogodziła. Sytuacja jest o tyle godna
uwagi, iż Azerbejdżan nie tylko w dalszym ciągu wysuwa
roszczenia do tego zamieszkanego przez Ormian regionu,
ale jednocześnie wyraźnie przygotowuje się do próby jego
militarnego zajęcia. Jest to przykład tzw. zamrożonego
konfliktu terytorialnego, w którym pokój nie został
zaakceptowany przez obydwie strony i ryzyko ponownego
wybuchu działań zbrojnych jest wysokie.
II. Geneza konfliktu.
a) Problem relacji ormiańsko-turkijskich. Ludobójstwo
Ormian
Problemu karabskiego nie należy rozpatrywać w
oderwaniu od szerszego kontekstu relacji ormiańskoturkijskich. Azerowie są bowiem tureckojęzycznym narodem
posiadającym bardzo bliskie relacje z Turcją – często mówi
się nawet o „dwóch państwach, jednym narodzie” –
stwierdzenie takie padło z ust np. obecnego ministra spraw
zagranicznych Turcji233. Relacje turecko-ormiańskie nigdy
nie były łatwe, ale od przeszło 100 lat najbardziej rzutuje na
nie sprawa Ludobójstwa Ormian, dokonanego przez rząd
młodoturecki w okresie I wojny światowej i po jej
zakończeniu. Ofiarą tych zbrodni padło, według różnych
233 Asbarez.com, 23.06.2009, http://asbarez.com/65154/azerbaijan-turkeyare-one-nation-two-states-say-foreign-ministers/, (dostęp: 17.04.2013)
169

szacunków, od 600 tysięcy do 1,5 miliona Ormian234. Zostało
to bardzo solidnie udokumentowane, aczkolwiek władze
Turcji do dzień dziś zaprzeczają, że takie wydarzenia miały
w ogóle miejsce; bardzo agresywnie reagują też na
postępujące przejawy uznania Ludobójstwa na świecie.
Wiernym sojusznikiem rządu tureckiego w staraniach o
zatajenie prawdy o tych wydarzeniach są również władze
Azerbejdżanu.
Jedną z istotniejszych przyczyn pogromów Ormian
(trwających na nieco mniejszą skalę – aczkolwiek również
wielotysięczną – już wcześniej) było promowanie przez ruch
młodoturecki idei „Wielkiego Turanu”, tj. zjednoczenia w
jednym państwie wszystkich ludów tureckich od Bosforu po
Ałtaj. Mieli oni jednakże znaczący problem – liczną
społeczność ormiańską, zajmującą od stuleci tereny
dokładnie w środku „Turanu”, oddzielając Turków
właściwych od pobratymców ze wschodu. Ludobójstwo
miało ten problem usunąć. Jest to o tyle istotne, że
marzenia o owym „Wielkim Turanie” ciągle są w Turcji
spotykane, co sprawia, iż kwestia Karabachu jest nie tylko
problemem Ormian zamieszkujących ten rejon, ale może się
przełożyć również na zagrożenie dla całego narodu.
b) Okres sowiecki
234

G. Kucharczyk, Pierwszy Holocaust XX wieku, Warszawa 2012, s. 9
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Po I Wojnie Światowej rejon Karabachu stał się
terytorium spornym pomiędzy nowo powstałymi państwami
Ormian i Azerów. Spory zostały przerwane przez wojska
bolszewickie w 1920 r., które zajęły Zakaukazie – dalsza
dyskusja na temat przynależności tego obszaru trwała
jednak wciąż pomiędzy lokalnymi komunistami. 4 lipca 1921
r. Kawbiuro KC RPK(b) przegłosowało wcielenie Górskiego
Karabachu do Armeńskiej SRR, decyzja ta została jednak
zmieniona już dzień później. Ostatecznie obszar ten został
wcielony w granice Azerskiej SRR pomimo dominacji
ludności ormiańskiej na tym obszarze (niecałe 90% w
połowie lat 20.235). Liczba Azerów w Górskim Karabachu
stopniowo się zwiększała, by osiągnąć w roku 1989 40 000
(20% całej populacji regionu). Wywoływało to obawy
Ormian, zwłaszcza że podobny, ale jeszcze intensywniejszy
proces miał miejsce w Nachiczewańskiej SRR (w 1917
Ormianie stanowili 40% ludności tego regionu, by niemal
całkowicie z niego zniknąć do 1989236).
Jednocześnie, pomimo deklarowanego odgórnie
braterstwa narodów ZSRR, Ormianie bynajmniej nie
zrezygnowali ze starań o przyłączenie Górskiego Karabachu
do Armeńskiej SRR – jako przykład można podać
235 P. Adamczewski, op.cit., s. 119
236 Ethno-kavkaz.narod.ru,
kavkaz.narod.ru/rnazerbaijan.html, (dostęp: 17.04.2013)
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stutysięczną demonstrację w Erewaniu w 1965 roku 237 .
Polityczne zabiegi trwały praktycznie przez cały okres
istnienia Związku Radzieckiego. Przy okazji opracowywania
nowej konstytucji ZSRR komisja ją tworząca zaproponowała
oderwanie Górskiego Karabachu i przyłączenie go do
Armenii, jednakże propozycja ta upadła (między innymi na
skutek ostrego sprzeciwu Hejdara Alijewa, ówczesnego I
sekretarza Centralnego Komitetu KPAz, późniejszego
prezydenta niepodległego Azerbejdżanu i ojca obecnego
prezydenta, Ilhama Alijewa) 238 . Programy Głasnosti i
Pierestrojki wprowadzone w drugiej połowie lat 80. przez
Michaiła Gorbaczowa ośmieliły lokalną ludność, która
zaczęła domagać się zjednoczenia z Armenią; wówczas
zaczęły się też pierwsze pogromy ludności ormiańskiej w
Azerbejdżańskiej SRR239. Pogromy odbywały się pod hasłem
„śmierć Ormianom”, a relacje uchodźców przypominały
rzezie z 1915 roku 240 – do takich wydarzeń dochodziło
między innymi w Sumgaicie, Baku, Maradze czy
Kirowabadzie. W 1988 roku lokalni Ormianie dali wyraz
swoim dążeniom, gdy 17 marca plenum GórskoKarabachskiego Komitetu Obwodowego KPZR poparło
237
238
239
240

P. Adamczewski, op. cit., s. 122
P. Adamczewski: op. cit., s. 122
M. Zakrzewska-Dubasowa: Historia Armenii, Wrocław 1990, s. 299
Ibidem, s. 300
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przyłączenie się do Armeńskiej SRR, co ta wkrótce
zaakceptowała – wzbudziło to jednakże ostry sprzeciw
władz azerskich241.
III. Konflikt zbrojny
Antagonizm między Ormianami i Azerami zaczął
wzrastać zwłaszcza od 1988 roku; czasami właśnie na ten
rok określa się początek wojny o Górski Karabach.
Intensyfikacja działań przypada jednak dopiero na lata
1991-1992. Ormianie od początku kontrolowali terytorium
NKOA, nie posiadało ono jednak łączności z resztą Armenii
– w pierwszym etapie wojny podstawowym celem było
zatem zajęcie tzw. korytarza laczyńskiego, łączącego
Karabach z resztą Armenii. Ponadto w tym okresie,
pokrywającym się czasowo z rozpadem ZSRR, dochodziło do
absurdalnych sytuacji – niektóre jednostki radzieckich sił
zbrojnych pomagały Ormianom, inne zaś Azerom.
Przejmowanie magazynów wojskowych i tworzenie
własnych sił zbrojnych znacznie lepiej przeprowadzali
jednak Ormianie, co pozwoliło im uzyskać przewagę. Po
zmianie kierownictwa państwowego Azerbejdżan rozpoczął
kontrofensywę, która odniosła znaczne sukcesy. 27 sierpnia
w Ałma-Acie uzgodniono porozumienie, zgodnie z którym z
początkiem września miało dojść do zawieszenia działań
241 P. Adamczewski op. cit., s. 135
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militarnych – podpisany dokument dotyczył jednakże tylko
oficjalnej granicy ormiańsko-azerskiej242. W efekcie walki w
Górskim Karabachu trwały nadal, udało się jednak uniknąć
przekształcenia konfliktu w wojnę na pełną skalę pomiędzy
Armenią i Azerbejdżanem. Jesienią 1992 karabascy
Ormianie byli na skraju klęski, ale utworzony na skutek
kryzysu Komitet Obrony zdołał opanować sytuację,
wzmocnić swoje siły zbrojne – w połączeniu z problemami
wewnętrznymi w armii Azerbejdżanu pozwoliło to przejść
Ormianom do ponownej ofensywy. Do 1994 odnieśli oni
wiele sukcesów i zajęli znaczne tereny; w połowie tego roku
doszło natomiast do zaprzestania większych działań i
rozpoczęcia wojny pozycyjnej. Ostatecznie doszło do
porozumienia o wstrzymaniu działań wojennych, które
weszło w życie 12 maja.
W konflikcie, między innymi wg Human Rights Watch,
obydwie strony łamały prawa wojenne. Do wcześniejszych
pogromów Azerowie dołożyli ostrzał cywilnych obszarów,
zarówno z broni ciężkiej, jak i przez snajperów243. Z kolei
najsłynniejszą zbrodnią przypisywaną Ormianom (której oni
sami jednak zaprzeczają) jest tzw. masakra w Chodżałach, w
trakcie której wojska ormiańskie najprawdopodobniej
242 Ibidem, s. 188
243 Hrw.org, http://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Hsw-07.htm, (dostęp:
17.04.2013)
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wymordowały pewną ilość cywilów (co najmniej 161 wg
Human Rights Watch244, 613 wg innych raportów).
W efekcie wojny Ormianom udało się wyzwolić
większość terenów byłego Górskokarachskiego OA oraz
zająć liczne tereny przygraniczne. Od roku 1988 do 1994
zginęło 11 tys. Azerów i 6 tys. Ormian, rannych zostało
odpowiednio 30 tys. i 20 tys.; po obydwu stronach pojawiły
się tysiące uchodźców245. W Azerbejdżanie ich obecność do
dziś jest problemem, choć Przemysław Adamczewski pisze o
istniejącym
poglądzie,
według
którego
władze
Azerbejdżanu celowo utrzymują taki stan rzeczy w celu
kreowania postaw antyormiańskich246. W obydwu krajach
nie ma już liczących wcześniej po kilkaset tysięcy ludzi
mniejszości drugiej strony.
IV. Republika Górskiego Karabachu
W trakcie trwania wojny, 2 września 1991 roku, doszło
do powstania Republiki Górskiego Karabachu; w tym samym
roku 10 grudnia doszło do referendum niepodległościowego.
Podczas opisanych wyżej działań zbrojnych Republika
zabezpieczyła swój faktyczny byt, aczkolwiek nie wpłynęło
to na międzynarodowe uznanie – państwo to nie jest
244
245
246

Ibidem
P. Adamczewski op. cit., s. 198
Ibidem, s. 201
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uznawane przez żadnego członka ONZ (nawet przez
Armenię). Pomimo to, po przeszło 20 latach faktycznej
niepodległości należy uznać Górski Karabach (lub też
Arcach – konstytucja przewiduje dwie równolegle
obowiązujące nazwy) za stosunkowo sprawnie działające
państwo, będące jednak cały czas mocno zagrożone agresją
ze strony roszczącego sobie prawa do tych terenów
Azerbejdżanu. Bardzo mocne są też związki z Armenią,
aczkolwiek do oficjalnej unifikacji dotychczas nie doszło.
Podstawy ustroju Republiki Górskiego Karabachu
określa jego konstytucja, przyjęta po referendum w 2006
roku. Spełnia ona ogólnie przyjęte normy państwa prawa i
nie odbiega znacząco od konstytucji przyjmowanych w
państwach demokratycznych 247 . Wprowadza ona
semiprezydencki system polityczny, w którym szerokie
kompetencje
przysługują
prezydentowi;
w
skład
jednoizbowego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego,
wchodzą obecnie przedstawiciele trzech partii oraz
kandydaci niezależni. Regularnie odbywają się wybory,
których wadą jest jednak brak szerszego pluralizmu i
zakonserwowanie sceny politycznej – warto też jednak
P. Adamczewski, Przywództwo polityczne na poradzieckim obszarze o
nieustalonym statusie. Casus Górskiego Karabachu, [w:] Kaukaz: mechanizmy
legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, red. T. Bodio, Warszawa 2012,
s. 168
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zwrócić uwagę, iż stale utrzymujący się stan zagrożenia nie
skłania do budowania podziałów w społeczeństwie.
V. Prawny aspekt niepodległości Górskiego Karabachu
Opisane wyżej wydarzenia budzą wiele wątpliwości
natury prawnej. Dotyczą one tego, czy Górski Karabach w
ogóle jest państwem i czy deklaracja niepodległości była
legalna, czy też nadal powinien on zostać uznany za część
Azerbejdżanu. Jak zostało wspomniane, nie doszło do
uznania Republiki Górskiego Karabachu przez żadne inne
państwo na świecie (nie licząc również nieuznawanych),
aczkolwiek uznanie międzynarodowe ma przede wszystkim
charakter polityczny i prawo międzynarodowe nie reguluje
obowiązku tudzież zakazu takiego działania 248 . Autorzy
podręcznika „Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie” z
Uniwersytetu Warszawskiego wskazują, iż „państwa są więc
skłonne szybko uznawać te zmiany, które są dla nich
wygodne, natomiast nie uznają lub ociągają się z uznaniem
zmian, które im nie odpowiadają”. Nietrudno zauważyć, iż
istotnych interesów w niepodległości Górskiego Karabachu
nie ma praktycznie nikt, co przekłada się właśnie na brak
uznania (wyjątkiem jest tu Armenia, która jest do tego
zmuszona z przyczyn politycznych)249. Jeśli jednak wyróżni
248 W. Góralczyk, S. Sawicki: Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie,
Warszawa 2009, s. 151
249 Ibidem, s. 151
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się uznanie de iure oraz uznanie de facto (co jednak nie jest
powszechnie akceptowane 250 ), należałoby stwierdzić, iż
Republika Armenii de facto uznaje niepodległość Republiki
Górskiego Karabachu.
Istnienie państwa nie zależy od uznania 251 . Nie ma
powszechnej zgody co do tego, na jakich podstawach można
lub należy uznać, iż dane państwo jest rzeczywiście
istniejącym bytem. Przydatna w tym problemie może być
Konwencja z Montevideo, przyjęta w 1933 r. (jest ona jednak
ograniczona do państw amerykańskich, siłą rzeczy zatem
nie obowiązuje ona państw kaukaskich) – według niej
państwo powinno mieć: (a) stałą ludność; (b) określone
terytorium; (c) rząd; (d) zdolność do wchodzenia w relacje z
innymi państwami252. Innym przykładem jest opinia Komisji
Arbitrażowej Konferencji Europejskiej do spraw Jugosławii,
według której „państwo określa się powszechnie jako
wspólnotę, na którą składają się terytorium i ludność,
podległe zorganizowanej władzy politycznej”, a także
„cechą takiego państwa jest suwerenność” 253 . Malcolm
Shaw wskazuje jednak, że „określenia te nie są ani
wystarczające, ani niezmienne”. Wskazuje on, iż wyjątkowo
250
251
252
253
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M. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011 , str. 145
Ibidem, s. 145
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istotna jest kwestia skutecznego wykonywania władzy na
danym terytorium254. Wszystkie wskazane powyżej kryteria
są spełniane przez Republikę Górskiego Karabachu, w
związku z czym – pomimo braku międzynarodowego
uznania — należy ją uznać za faktycznie istniejące państwo.
Inną kwestią godną uwagi jest legalność ogłoszenia
niepodległości. Górski Karabach często powołuje się na
casus Kosowa oraz opinię doradczą Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, iż ogłoszenie
niepodległości przez Kosowo nie było niezgodne z prawem
międzynarodowym. Należy podkreślić, iż jest to tylko opinia
doradcza, niebędąca wiążącym prawem 255 . Ponadto MTS
zaznaczył, że opinia dotyczy jedynie Kosowa 256 , co jest
zbieżne między innymi ze stanowiskiem Unii Europejskiej257
– ciężko jednak znaleźć uzasadnienie dla takich deklaracji.
Przypadki Kosowa i Górskiego Karabachu są w bardzo wielu
aspektach podobne, i powyższe stanowiska są zapewne
motywowane politycznie. Postulaty, aby nie traktować
uznania Kosowa jako precedensu, zostały rozwiane po
254 Ibidem, s. 145
255 P.
Gorgol,
Kącik
Dyplomatyczny,
22.07.2010,
http://patrykgorgol.pl/2010/07/miedzynarodowy-trybunal-sprawiedliwosciws-kosowa/, (dostęp: 11.04.2013)
256 P. Adamczewski: Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu,
Warszawa 2012, s. 224
257 Ibidem, s. 221
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częściowym uznaniu także Abchazji i Osetii Południowej.
Stwarza to korzystną sytuację dla karabskich Ormian,
mogących powoływać się na te przypadki258.
Konflikt o Górski Karabach jest często podawany jako
przykład wzajemnej sprzeczności dwóch zasad prawa
międzynarodowego: prawa do samostanowienia narodów
(na co powołują się władze nieuznawanego państwa) oraz
integralności terytorialnej (na co powołują się władze
Azerbejdżanu). Zakres prawa do samostanowienia i jego
relacja do integralności już istniejących państw nie zostały
jak na razie ostatecznie rozstrzygnięte i można jedynie
przytoczyć argumenty powoływane przez obydwie strony.
Artykuł 1 Karty Narodów Zjednoczonych mówi o
„poszanowaniu
zasady
równouprawnienia
i
samostanowienia narodów”. Zgodnie z rezolucją ONZ nr
1514(XV)
„wszystkie
narody
mają
prawo
do
samostanowienia; na mocy tego prawa swobodnie ustalają
swój polityczny status i realizują swój rozwój gospodarczy,
społeczny
i
kulturalny”.
Ponadto
artykuły
1
Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka z 1966 r. mówią
o tym, iż „wszystkie narody mają prawo do
samostanowienia”. Zasada samostanowienia jest więc
potwierdzona
w
wielu
dokumentach
prawa
258

Ibidem, s. 223
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międzynarodowego,
potwierdzenie.

a

praktyka

daje

jej

częściowe

Azerbejdżan powołuje się z kolei na poszanowanie
swojej terytorialnej integralności, wywodząc ją między
innymi z art. 2 p. 4 Karty NZ: „Wszyscy członkowie
powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych
od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności
terytorialnej [...] któregokolwiek państwa”. Przytaczane są
również rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywające
do wycofania wojsk armeńskich i uznające Karabach za
część Azerbejdżanu; deklaracje te nie były jednak
powszechnie poparte i należy je uznać za wyraz
politycznego wsparcia udzielonego Azerbejdżanowi za
sympatyzujące z nim kraje.
VI. Współczesne znaczenie Górskiego Karabachu w
Armenii i Azerbejdżanie
Górski Karabach wciąż odgrywa ogromną rolę w
obydwu państwach. W Azerbejdżanie nierozwiązanym do
dziś problemem są liczni uchodźcy, choć – jak zostało
wspomniane wyżej – wątpliwa jest chęć władz w Baku do
poprawy ich losu. Nienawiść do Ormian jest powszechna, o
czym mogą świadczyć dwa przykłady. Po pierwsze, gdy
jeden z najbardziej znanych azerskich pisarzy – Akram Ajlisli
– napisał opowiadanie o pogromie Ormian w Baku w 1990
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roku, wzbudziło to histeryczne reakcje. Został on oskarżony
o „sprzyjanie Ormianom”, prezydent odebrał mu uprzednio
przyznany tytułu „pisarza narodu”259 , na demonstracjach
publicznie palono jego portrety i książki260, lider jednej z
partii wyznaczył nagrodę wartą kilkanaście tysięcy dolarów
za obcięcie mu ucha, padła także propozycja „sprawdzenia
kodu genetycznego Ajlisliego”261. Drugim przykładem jest
sprawa Ramila Safarova: ów azerski żołnierz brał udział w
2004 w odbywającym się w Budapeszcie kursie w ramach
programu „Partnerstwo dla Pokoju”. W jego trakcie
zamordował innego uczestnika tego kursu, ormiańskiego
oficera – któremu (kiedy ten spał) niemal odrąbał głowę
toporem. Na Węgrzech został skazany na dożywocie,
aczkolwiek niedawno doszło do jego ekstradycji – resztę
kary miał odbyć w więzieniu w ojczyźnie. Stało się inaczej:
jeszcze zanim samolot z nim na pokładzie wylądował, został
on ułaskawiony przez prezydenta; ponadto otrzymał
„zaległy żołd” za lata spędzone w węgierskim więzieniu,
259 Rp.pl, 13.02.2013, http://www.rp.pl/artykul/980513.html, (dostęp:
17.04.2013)
260 A.
Warren,
Eastbook.eu,
12.02.2013,
http://eastbook.eu/en/2013/02/material-en/information-materialen/azerbaijan-ethnic-tension-ignites-book-burning-flames/,
(dostęp:
17.04.2013).
261 Eastbook.eu,
27.02.2013,
http://eastbook.eu/2013/02/country/azerbaijan/ucho-gard%C5%82o-nos-copisarz-mo%C5%BCe-straci%C4%87/, (dostęp: 17.04.2013)
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został awansowany, przyznano mu służbowe mieszkanie, a
w całym kraju odbywały się demonstracje na jego cześć262.
Sprawa jest na tyle absurdalna, że należy jeszcze raz
podkreślić: całą jego zasługą było zamordowanie w brutalny
sposób śpiącego, niespodziewającego się ataku Ormianina.
W ramach uznania za ten czyn został on praktycznie
bohaterem narodowym.
Charakter postrzegania Karabachu w Armenii jest inny.
Sam za siebie mówi fakt, że 2 z 3 prezydentów Armenii od
uzyskania niepodległości pochodzi właśnie z Karabachu.
Obecny prezydent, Serż Sarkisjan, urodził się w stolicy
Górskiego Karabachu Stepanakercie i był przez pewien
okres ministrem obrony narodowej Republiki Górskiego
Karabachu. Jego poprzednik, Robert Koczarian, przeszedł
interesującą ścieżkę kariery: po tym, jak był liderem
karabachskich Ormian jeszcze w latach 80., stał się
premierem niepodległego Górskiego Karabachu, dalej jego
prezydentem, następnie premierem Republiki Armenii i w
końcu jej prezydentem.
Górski Karabach jest powszechnie postrzegany jako
część Armenii – ludność zarówno Republiki Armenii, jak i
262 W.
Żbikowski,
Polityka
Globalna,
17.10.2012,
http://www.politykaglobalna.pl/2012/10/kawiorowa-dyplomacjaazerbejdzanu-czyli-jak-morderca-wyszedl-na-wolnosc-i-zostal-bohateremnarodowym/, (dostęp:17.04.2013)
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Górskiego Karabachu postrzega te dwa organizmy jako de
facto jedność. Pamięć o Ludobójstwie, w połączeniu z jego
ciągłym brakiem uznania przez stronę turecką, stwarza
obawy o możliwe powtórzenie się historii. Obawy te, jak
wskazują przytoczone wyżej przypadki Akrama Ajlisliego i
Ramila Safarova, ciężko uznać za nieuzasadnione. Trudno
też uznać, że po odebraniu Karabachu strona tureckoazerska byłaby w pełni usatysfakcjonowana i wyrzekła się
dalszych pretensji wobec Armenii: z pewnością istniałoby
ryzyko odebrania Ormianom ziem łączącym Azerbejdżan
właściwy z enklawą w Nachiczewanie. Jest to zatem dla
Ormian kwestia wykraczająca poza spór terytorialny: to
kwestia życia i śmierci całego narodu.
VII. Ryzyko wybuchu wojny
Znaczna ilość sporów terytorialnych ogranicza się tylko
do wzajemnie wysuwanych pretensji, deklaracji i słownych
przepychanek pomiędzy zwaśnionymi stronami – ale nie ma
bezpośredniego ryzyka wybuchu otwartej wojny. Konflikt
karabachski niestety do nich nie należy – proces pokojowy
nie przyniósł żadnych poważniejszych rezultatów, a ryzyko
ponownego rozpoczęcia działań zbrojnych jest stosunkowo
duże. Nie zależy na tym w najmniejszym stopniu Ormianom,
którzy zasadniczo swoje wojskowe cele osiągnęli. To
Azerbejdżan jest stroną, która – co również wyjątkowe – w
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otwarty sposób zmierza do wznowienia wojny. Liczne
wypowiedzi przedstawicieli władz z Baku wskazują mniej
lub bardziej bezpośrednio na taki zamiar – jak słowa
przedstawiciela partii rządzącej Alego Ahmedowa o tym, iż
„przyjdzie dzień, w którym prezydent, głównodowodzący
Ilham Aliyev, ogłosi wyzwolenie Karabachu”263 czy też –
godne szczególnej uwagi – wicepremiera Alego Hasanova:
„Prezydent Ilham Alijew zawsze obiecywał możliwość
wojskowego rozwiązania konfliktu karabaskiego i kwestia ta
jest nadal aktualna”264. Z kolei w 2011 minister obrony Safar
Abijew oznajmił, iż „azerbejdżańska armia jest gotowa do
użycia siły w celu przywrócenia kontroli nad Karabachem
oraz otaczającymi go terytoriami kontrolowanymi przez
Ormian”265 . W tym kontekście łatwo jest zinterpretować
rosnące z roku na rok kwoty przeznaczane przez
Azerbejdżan na rozwój armii, które od pewnego czasu są
wyższe niż budżet całej Armenii 266 . Baku jest w stanie
przeznaczać takie sumy na rozwój wojskowy dzięki
263 Trend.az, 31.08.2013, http://en.trend.az/news/politics/2060692.html,
(dostęp: 17.04.2013)
264 P. Maciążek, Defence24.pl, 4.03.2013, www.defence24.pl/nasz-komentarzwicepremier-azerbejdzanu-walczac-karabach-bedziemy-musieliprzeciwstawic-sie-rosyjskim-wojskom/, dostęp: 17 IV
265 OSW.waw.pl , 16.02.2011, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzienna-wschodzie/2011-02-16/azerbejdzan-ponownie-ostrzega-przed-wojna-okarabach, (dostęp: 17.04.2013)
266 OSW.waw.pl, 27.10.2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzienna-wschodzie/2010-10-27/azerbejdzan-sie-zbroi ,( dostęp: 17.04.2013)
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petrodolarom zdobywanym na kaspijskiej ropie – pomagają
one też uciszyć negatywne opinie na Zachodzie – ukuty
został na to nawet specjalny termin, „kawiorowa
dyplomacja”, oznaczający kupowanie sobie przez
Azerbejdżan przychylności zachodnioeuropejskich elit267.
Czynnikiem budzącym dodatkowy niepokój jest wzrost
naruszeń zawieszenia broni w ostatnim czasie. W regionie
nie funkcjonują żadne siły rozjemcze; przez większość czasu
od 1994 r. sytuacja, pomimo sporadycznych incydentów,
mogła być uznana za stabilną. Od pewnego okresu dochodzi
jednak coraz częściej do regularnych starć, o które obydwie
strony wzajemnie się obwiniają 268 , 269 – aczkolwiek jak
zostało już powiedziane – ciężko podejrzewać Ormian o
dążenie do wznowienia walk, jako iż nic więcej praktycznie
nie mogą już zyskać – a ryzyko utraty dotychczasowych
zdobyczy byłoby znaczne.
W takiej sytuacji Armenia jest zmuszona polegać na
rosyjskich gwarancjach. Jest ona członkiem zdominowanej
przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie
267 A.
Geybulla,
Eastbook.eu,
29.01.2013,
http://eastbook.eu/2013/01/country/azerbaijan/za-kulisami-kawiorowejdyplomacji/, (dostęp: 17.04.2013)
268 PanARMENIAN.net,
13.04.2013,
http://www.panarmenian.net/eng/news/154100/ , (dostęp: 17.04.2013)
269 News.az, 13.04.2013, http://www.news.az/articles/politics/78809, (dostęp:
17.04.2013)
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Zbiorowym; ponadto Rosja utrzymuje w Armenii bazy
wojskowe, w których stacjonuje kilka tysięcy żołnierzy270.
Dopóki nad Erewaniem rozciąga się taki parasol ochronny,
atak – pomimo przytoczonej wyżej wypowiedzi
wicepremiera Hasanova – jest stosunkowo mało
prawdopodobny (aczkolwiek nie można go zupełnie
wykluczyć). Ryzyko wzrośnie znacząco w przypadku
destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Rosji, która może
wpłynąć na ograniczenie aktywności za granicą.
VIII. Zakończenie
Pomimo upływu niemal 20 lat od zawarcia rozejmu
konflikt o Górski Karabach nie został rozwiązany.
Azerbejdżan otwarcie dopuszcza możliwość ponownego
podjęcia działań zbrojnych, co w znaczący sposób wpływa
na sytuację w Republice Górskiego Karabachu oraz
Republice Armenii. Narzucony przez Baku wyścig zbrojeń
oraz seria naruszeń zawieszenia broni sprawiają, iż wybuch
wojny trzeba traktować jako realną ewentualność. Gdyby
Azerbejdżanowi udało się zająć Górski Karabach, los
lokalnej ludności byłby zapewne bardzo ciężki.
Nierozwiązane kwestie historyczne, marzenia o „Wielkim
270 Z.
Rokita,
Nowa
Europa
Wschodnia,
http://www.new.org.pl/2011-0523,prawdziwych_przyjaciol_poznaje_sie_w_karabachu.html,
17.04.2013)
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23.05.2011,
(dostęp:

Turanie”, pogromy z końcówki lat 80. i powszechna ogromna
nienawiść do Ormian w azerskim społeczeństwie może
skłaniać do przypuszczenia, iż skala możliwych pogromów
byłaby nie mniejsza niż ta znana z konfliktu w Bośni.
Porozumienie między zwaśnionymi stronami na chwilę
obecną jest niemożliwe, więc jedyne co można zrobić, to
zapobiegać otwartemu konfliktowi. Do tego jednak
potrzebne byłoby wprowadzenie do regionu sił pokojowych,
na co władze Azerbejdżanu z pewnością się nie zgodzą, a
politykom europejskim zależy przede wszystkim na dobrych
relacjach z Baku, mogących skutkować korzystnymi
kontraktami gospodarczymi – przez co nie będą oni
podnosić sprawy Karabachu tak długo, jak to możliwe – czyli
do rozpoczęcia rzezi. Los lokalnej ludności pozostaje wciąż
bardzo niepewny i nie zanosi się na zmianę tego stanu
rzeczy.
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dr Zbigniew Bednarek, Uniwersytet Łódzki

Albańczyków i Serbów roszczenia
o Kosowo w świetle faktów historycznych
i politycznych a środowisko międzynarodowe
Aby móc jak najlepiej zrozumieć obecną sytuację
polityczną Kosowa – terytorium spornego znajdującego się
w południowej Europie – oraz zawiłość sporu między Serbią
i Albanią o ten obszar, a także racje obu stron licznych
konfliktów, niezbędnym jest wskazanie możliwie jak
największej ilości przyczyn wzajemnych nieporozumień i
roszczeń o ten obszar. Dla podjęcia rozważań i opisania
rozwoju sporu właściwym punktem wyjścia wydaje się
prześledzenie historycznych i politycznych relacji między
Serbią i Albanią, poczynając od najdawniejszej historii tych
ziem.
W starożytności region dzisiejszej Albanii był częścią
Ilirii (zamieszkiwanej przez Indoeuropejski lud Ilirów), która
w 395 r. n.e. została przyłączona do Cesarstwa
Bizantyńskiego. Słowianie pojawili się na Bałkanach dopiero
na przełomie VI i VII wieku, tworząc grupę tzw. Słowian
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południowych, do których zaliczają się Bośniacy, Bułgarzy,
Chorwaci, Czarnogórcy, Macedończycy, Słoweńcy i
Serbowie. Tereny Bałkanów zostały opanowane przez
Słowian południowych i już między IX a XI wiekiem należały
do carstwa Bułgarii. W XII wieku z kolei powstały dwa
pierwsze państwa: albańskie i serbskie. Pierwszym władcą
Serbii, panującym w latach 1167–1196, był Stefan Nemania
– wielki żupan Raszki i Serbii, a Albanii – książę Progon,
rządzący w okresie 1190–1198. W pierwszej połowie XIV
wieku między tymi państwami wybuchła wojna, w efekcie
której Albania utraciła niepodległość i została włączona w
skład Serbii. Do końca XIV wieku Serbowie zamieszkujący
ziemie dawnej Albanii bronili ich zbrojnie przed Turkami.
Zostali jednak pokonani w dwóch bitwach: pod Maricą w
1371 r. i Kosowym Polu w 1389 r., przez co prawie cała
Serbia wraz z Kosowem została włączona do Imperium
Osmańskiego (północna, naddunajska część Serbii została
zdobyta przez Turków później). W efekcie tego Serbowie
opuszczali Kosowo i uciekając, zasiedlali ziemie należące do
Węgier, z kolei do Kosowa przybyli Albańczycy. Ci prowadzili
pasterskie życie w wysokich górach i bezproblemowo
przyjmowali nową, narzucaną religię – islam, dzięki czemu
byli popierani przez Osmanów. Zachęceni swymi
zwycięstwami Turcy stoczyli więc w 1393 r. kolejną batalię,
tym razem z Bułgarami. Podobnie i ona zakończyła się
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sukcesem
wojsk
osmańskich,
przez
co
Turcy
podporządkowali sobie Bułgarię, a tym samym osiągnęli
dominację na całych Bałkanach.
W 1683 r. Turcy ponownie zaatakowali chrześcijańską
Europę, ale po zwycięstwie pod Wiedniem wojsk polskich i
austriackich pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego,
przez posuwające się na południe wojska Habsburgów
zostali wyparci także z Kosowa, dokąd mogli powrócić
Serbowie. Spowodowało to nie tylko wybuch powstania w
sąsiedniej Macedonii, ale również napływ do armii
austriackiej ochotników z Serbii chętnych do walki z Turcją.
Kilka lat później Serbowie musieli ponownie uciekać z
Kosowa w obawie przed zemstą Turków, gdy armia
austriacka wycofywała się zimą 1689 r. Wówczas, w okresie
tzw. Wielkiej Wędrówki Serbów, z Kosowa zostało
wypędzonych około 400 tysięcy przedstawicieli tej nacji.
Jednocześnie Albańczycy zamieszkujący dotychczas
wysokie góry, wręcz na skalę masową zaczęli przenosić się
w doliny Kosowa „i od tego czasu rejon ten stawał się
prowincją etnicznie albańską […] Albańczycy jako chętnie
przyjmujący islam, zajmowali uprzywilejowane stanowiska
społeczne i stawali się członkami klasy rządzącej. Pojawiła
się także warstwa urzędników albańskich, co prowadziło do
dalszych podziałów społecznych i politycznych, które192

oprócz religijnych- coraz głębiej różnicowały te narody”.271
Wśród kolejnych wydarzeń, jakie pogłębiały wzajemną
nienawiść między Albańczykami a Serbami, należy wymienić
m.in.: po pierwsze – udział muzułmańskich Albańczyków w
tłumieniu zrywów narodowowyzwoleńczych w Serbii w 1804
r. przez wojska tureckie, których stanowili zasadniczą część;
po drugie – fakt utrzymania Kosowa we władaniu Turków,
nawet po uzyskaniu przez Serbię międzynarodowej
autonomii w 1830 r.; po trzecie – pogrom Serbów w Kosowie
po zakończeniu wojny krymskiej (1853–1856), po czwarte –
wojnę, którą Serbia prowadziła z Turcją w latach 1876–1878,
w efekcie której z południowej Serbii do Kosowa uciekali
Albańczycy, wypędzając stamtąd Serbów; po piąte – kolejne
masowe wypędzenia Serbów z Kosowa w końcu XIX wieku
prowadzone przez Albańczyków w duchu panislamizmu –
nowo powstałej doktryny religijno-politycznej głoszącej
konieczność zjednoczenia się wszystkich wyznawców religii
islamskiej i wyzwolenia ich spod władzy państw
europejskich. 272 Nie bez znaczenia dla sytuacji na
271 I. Rycerska, Rozpad Jugosławii. Przyczyny i przebieg, Kielce 2003, s. 45.
272 Za twórcę panislamizmu uważa się Dżamala ad-Din al-Afghaniego. Gdy po
zakończeniu II wojny światowej w 1948 r. zostało utworzone państwo Izrael,
idea panislamizmu była podtrzymywana także przez narody arabskie, które nie
zaakceptowały tego wydarzenia i walczyły zbrojnie z Izraelem. W konsekwencji
panislamizm doprowadził do powstania ruchu, określanego jako
fundamentalizm religijny. Zob. Słownik Encyklopedyczny. Edukacja
Obywatelska Polska i świat współczesny, wydaw. Europa, praca zbiorowa:
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Bałkanach pozostał także ruch polityczno-społeczny, zwany
panarabizmem, którego zwolennicy również opowiadali się
za zjednoczeniem świata arabskiego, ale zdecydowanie
mocniej podkreślali nie tyle konieczność wspólnoty
religijnej co kulturowej273.
Kosowo miało znaczenie kluczowe w realizacji dwu
przeciwstawnych tendencji politycznych, jakie pojawiły się
na Bałkanach w XIX wieku, po osłabieniu się w tej części
świata wpływów tureckich. Były to nacjonalistyczne idee
„wielkiej Serbii” i „wielkiej Albanii”, a oba narody
uzasadniając swoje prawa do Kosowa, powoływały się na
historię.
Należy również zaznaczyć, że do końca XIX wieku nie
było w Europie geograficznego pojęcia Albanii274. Zapewne
właśnie dlatego, jak pisze Sebastian Wojciechowski,
Albańczycy „wskazują, że Kosowo jest nie tyle kolebką ich

Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller, Wrocław 1999,
ss. 278-279.
273 Odzwierciedleniem panarabizmu było np. utworzenie w 1945 r. Ligii
Państw Arabskich oraz unie międzypaństwowe: egipsko-syryjska z lat 19581961, jordańsko-iracka z 1958 r. i egipsko-syryjsko-libijska z 1971 r. W Libii i
Iranie w latach 70. panarabizm przyjął charakter religijny, ponieważ przywódcy
tych krajów- M. Kadafii oraz Chomeini- interpretowali islam jako podstawowy
element sytemu prawnego i politycznego. . Zob. ibidem, s. 278.
274 Za: T. Czekalski, Albania, wyd. TRIO, Warszawa 2003, część zatytułowana
Dojrzewanie narodu, ss. 9-30.
194

państwowości, co kolebką narodu albańskiego”275.
Początek XX wieku przyniósł dwie wojny bałkańskie w
1912 r. i 1913 r., które zmieniły polityczne oblicze
terytorium – przede wszystkim z tego względu, że Turcja
straciła dużo na znaczeniu, a i Rosja w dużej mierze utraciła
na nim swe wpływy, obierając polityczny kurs na Serbię w
celu uzależnienia jej od siebie. Wybuch I wojny światowej
sprawił, że Albania ponownie utraciła suwerenność. Na
nowo została jej przyznana i zatwierdzona w Londynie przez
Radę Ambasadorów 276 w 1920 r., była to jednak
niepodległość pod nadzorem mocarstw. Co niezwykle ważne,
nie wytyczono jej granic, a Kosowo przyznano Serbii.
Od połowy lat dwudziestych Albania była bardzo silnie
związana z Włochami, zarówno w sferze politycznej,
gospodarczej i wojskowej, co jednak po wybuchu II wojny
światowej nie było przeszkodą dla faszystów, by ją zająć. Po
1941 r. Kosowo znalazło się jednak pod protektoratem
Konflikt w Kosowie [w:] Spory i konflikty
międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000, s. 323.

275 S.

Wojciechowski,

276 Rada Ambasadorów była międzynarodowym organem wykonawczym,
powołanym na mocy traktatu wersalskiego. Działała w latach 1920-1931, a jej
zadaniem było zakończenie I wojny światowej i uporządkowanie spraw
poszczególnych krajów, m.in. kształtu ich nowych granic. W jej składzie byli
ambasadorowie następujących krajów: Włoch, Wielkiej Brytanii, Japonii i
Stanów Zjednoczonych (zastąpionych później przez Belgię), którzy przebywali
na placówkach dyplomatycznych w Paryżu. Krajem przewodniczącym była
Francja.
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albańskim. Podobnie, oficjalne uznanie przez J. B. Tito
Albańczyków za naród (na drodze tzw. proklamowania
narodów) spowodowało, że niejako dostali oni argument do
walki i ubiegania się o Kosowo jako własną republikę277
Dawny konflikt interesów Serbii i Albanii, chcących
zjednoczenia swych ziem, odżył także w czasach istnienia
socjalistycznej Jugosławii. Zamieszki w Kosowie na tle
narodowo-wyzwoleńczym miały miejsce m.in. w rok po
śmierci marszałka J. B. Tity. Jak podaje Jadwiga Kiwerska:
„w 1981 r. albańscy studenci wyszli na ulice kosowskiej
stolicy Prištiny i zażądali przekształcenia autonomicznej
prowincji w republikę. Nie udało im się osiągnąć celu”278.
Gdy w 1989 r. Albańczycy wypędzili Serbów z Kosowa, w
efekcie czego w 1990 r. Serbowie stanowili ok. 18% jego
mieszkańców, a Albańczycy ok. 74%279 i w związku z faktem,
że Albańczycy stali się społecznością coraz bardziej
zamkniętą280, reakcją Belgradu było zniesienie autonomii
kosowskiej, a tym samym jeszcze większe niż dotychczas
podporządkowanie sobie tego regionu. Aby Serbia mogła
277 I. Rycerska, Rozpad Jugosławii…, op. cit., s. 38.
278 J. Kiwerska, Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia- konflikty- procesy,
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 111.
279 Za: J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie
światowej, Warszawa 2006, s. 335.
280 Zob. T. Kośmider, Miejsce i rola Kosowa w konflikcie bałkańskim [w:]
Konflikty współczesnego świata, Ciechanowski G. (red.), Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008, s.53.
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prawidłowo funkcjonować po rozpadzie socjalistycznej
Jugosławii, potrzebowała kosowskich ziem w celu
utrzymania tzw. korytarza południowego w kierunku
Macedonii i Grecji, a także, by móc eksploatować kosowskie
złoża surowców naturalnych, których wydobycie było
istotne z punktu serbskiej gospodarki. Kosowscy Albańczycy,
roszcząc sobie prawo do Kosowa, a zarazem chcąc
uczestniczyć w życiu politycznym Jugosławii na prawach
republiki, w 1992 r. w Kačaniku, gdzie obradował ich
nieoficjalny parlament, podjęli decyzję o utworzeniu
niepodległej „Republiki Kosowa”281. Nastąpił wówczas okres
dwuwładzy, bowiem, jak pisze Danuta Gibas-Krzak obok
ośrodków legalnej serbskiej administracji państwowej
istniały również organy utworzone przez władzę albańską –
mimo to był to okres „czasowego wyciszenia napięć
etnicznych między Serbami a Albańczykami”282.
Jak zwraca uwagę Jadwiga Kiwerska, na początku lat
90.
problem
Kosowa
w
zasadzie
nie
był
umiędzynarodowiony i za przykład przytacza fakt, że
światowa opinia publiczna zignorowała podjęcie przez
Albańczyków decyzji o utworzeniu niepodległej Republiki
281 Zob. M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty i punkty zapalne w latach
1990-2000, Warszawa 2001, s. 259.
282 D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku:
uwarunkowania-przebieg-konsekwencje, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s.
180.
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Kosowa (uznał ją jedynie albański parlament w Tiranie). Na
umiędzynarodowienie „sprawy kosowskiej” dopiero w końcu
1995 r. wpłynęły jej zdaniem dwa wydarzenia: koniec wojny
w Bośni i Hercegowinie, a także pojawienie się partyzantów
– głównej siły zbrojnej kosowskich Albańczyków – Armii
Wyzwoleńczej Kosowa (UÇK). Jak podaje Tomasz Kośmider,
w połowie 1996 r. wśród Albańczyków nastąpiło „odejście
od rozwiązań pokojowych i przejście do walki
terrorystycznej […] Albańska ludność Kosowa zaś została
wezwana do otwartej walki z Serbami, w której jedną z
przyjętych form działania były zamachy terrorystyczne.
Konflikt serbsko-albański stał się faktem” 283 . Pierwszy
zamach, skierowany w serbskich cywilów i policjantów, do
którego przyznała się UÇK kosowskich Albańczyków, miał
miejsce 22 kwietnia 1996 r. Datę tę uważa się za początek
konfliktu serbsko-albańskiego z lat 1996–1999.
Ponieważ świat zachodni obawiał się rozlewu
kosowskiej pożogi na całe Bałkany, i to krótko po
zakończeniu wojny w Bośni i Hercegowinie, politycy
podejmowali próby mediacji ze Slobodanem Miloševiciem.
Trwały one jednak kilka lat i wciąż nie przynosiły
oczekiwanych skutków. W efekcie nasilenia przez Serbię
działań wojskowych w tym regionie w październiku 1998 r.,
283 T. Kośmider, Miejsce i rola Kosowa w konflikcie bałkańskim…, op. cit., s.57.
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na drodze dalszych czystek etnicznych w pierwszych dwóch
tygodniach zostało wypędzonych ponad 280 tysięcy
kosowskich Albańczyków, a uchodźcom schronienia
użyczyły Albania i Macedonia. Co interesujące, w tym
samym roku Stany Zjednoczone zdecydowały się „na
zorganizowanie zbrojnej formacji, którą mogłyby
kontrolować. Miała to być tzw. Zbrojna Siła Republiki
Kosowa, przygotowywana za zgodą I. Rugovy, za pieniądze
saudyjskie oraz dzięki tureckiemu wsparciu. UÇK jednak
przeprowadzając zamachy na jej przywódców, nie dopuściła
do rozpoczęcia przez nią działalności”284. O ile na początku
1998 r. albańska UÇK oceniana była przez USA jako
„organizacja terrorystyczna”, to po kilku miesiącach jej
członkowie byli nazywani przez zachodnie media
„partyzantami” i „bojownikami”, co uznawano za przejaw
celowej polityki medialnej i gospodarczej Stanów
Zjednoczonych. Jedną z tez wyjaśniających przychylność
USA wobec interesów albańskich było bowiem podejrzenie,
że albańsko-amerykański układ w części Bałkanów miał na
celu utrzymanie kontroli nad rynkiem ropy z Morza
Kaspijskiego285. Amerykanom, którzy wyciągnęli wnioski z
284 D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku, op. cit., s.
182. Por. I. Stawowy-Kawka, Kosowo- problemy narodowe [w:] „Prace Komisji
Środkowoeuropejskiej”, Warszawa 2002, t. 10, s. 51.
285 Zob. P. M. Gallois, Un cafouillage de l’occident: apres le Kosovo, la
Macedoine [w:] Guenres dans les Balkans. La nouvelle Europe germano199

poprzedniej wojny Serbii z Bośnią, udało się przekonać
europejskich
sojuszników,
że
skoro
wszystkie
dotychczasowe ostrzeżenia i groźby skierowane pod
adresem Belgradu są lekceważone (np. ultimatum NATO z
24 września 1998 r. czy niepowodzenie konferencji w
Rambouillet z 22 lutego 1999 r.), to jedynym rozwiązaniem
wojny o Kosowo jest użycie sił wojskowych – amerykańskich
i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Jak pisze
Janusz Odziemkowski: „W grę wchodził także prestiż NATO.
Niepodjęcie działań zbrojnych po tylu przygotowaniach i
ostrzeżeniach pod adresem Belgradu, mogło poderwać
autorytet Sojuszu, osłabić wiarygodność deklaracji o
gotowości niesienia pomocy krajom zagrożonym i postawić
na porządku dziennym pytanie o rację dalszego istnienia
Sojuszu po upadku Związku Radzieckiego” 286 . Ponadto
obawiano się, że jeśli nie nastąpi zdecydowana reakcja
państw europejskich, to Kosowo może stać się przyczółkiem
islamskich organizacji terrorystycznych. Istniało takie
zagrożenie, ponieważ część mudżahedinów – świętych
wojowników broniących islamu i prześladowanych braci
muzułmańskich – przybywała do Bośni podczas toczącej się

americaine, red. idem, Paris 2002, s. 157. Za: D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański
konflikt o Kosowo w XX wieku…, op. cit., s. 183.
286 J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, op. cit., s. 337.
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tam wojny, a po jej zakończeniu pozostawała tam287.
Podjęcie działań zbrojnych przez państwa zachodnie
wiązało się z wieloma dużymi trudnościami. Tereny Kosowa
w większości są praktycznie niedostępne dla pojazdów
wojskowych, ponieważ zbocza gór nie tylko mają nachylenie
powyżej 30 stopni, ale mają także kamieniste, żwirowogliniaste podłoże. Tym samym uniemożliwiają prowadzenie
regularnych walk zbrojnych, a sprzyjają walkom
partyzanckim, prowadzonym przez kosowskich Albańczyków
z UÇK. Ponadto blisko połowa obszaru Kosowa (ok. 40%)
była w tamtym czasie gęsto zalesiona, a znaczne wahania
temperatur, deszcze, mgły i niski pułap chmur utrudniały
wojskom prowadzenie obserwacji zwiadowczych. Kolejną
przeszkodą stawały się góry, ponieważ naturalnie odbijały
kątowo
sygnały
środków
radiolokacyjnych
i
naprowadzających. Jak się później okazało, zawodziły przez
to najnowszej generacji systemy satelitarne wojsk NATO, a
co za tym idzie, także broń precyzyjnego rażenia.
Niesprzyjająca rozwiązaniu konfliktu w Kosowie przy użyciu
wojsk lądowych była również słaba infrastruktura drogowa i
kolejowa regionu, a także kręte drogi ułatwiające
ukrywającym się w lasach bojownikom organizowanie

287 Ibidem, s. 336.
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zasadzek na żołnierzy288. Wszystko to musiało skazywać
region Kosowa na ciągłe walki o charakterze partyzanckim.
Politycy zachodniej Europy i USA musieli zatem wykluczyć
udział wojsk lądowych, których wprowadzenie do działań
wojennych mogło z tych powodów powtórzyć znany
scenariusz z lat 1957–1975 i zakończyć się „bałkańskim
Wietnamem” 289 . Dlatego też zdecydowali się na użycie
lotnictwa i 24 marca 1999 r. samoloty Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego
rozpoczęły
bombardowanie
Jugosławii290.
Operacja
NATO
„Sojusznicza
siła”,
której
głównodowodzącym był amerykański generał Wesley Clark,
była wyjątkowa pod kilkoma względami. Przede wszystkim
dlatego, że NATO po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat
istnienia interweniowało poza strefą swoich kompetencji i w
konflikt rozgrywający na terenie suwerennego państwa, po
drugie – NATO nie miało mandatu Rady Bezpieczeństwa
Narodów Zjednoczonych, a rozkaz na mocy swych
uprawnień wydał sekretarz generalny NATO – Javier Solana,
po trzecie – była pierwszą w dziejach świata bitwą, która
288 Zob. T. Kośmider, Miejsce i rola Kosowa w konflikcie bałkańskim…, op. cit.,
ss.57-59.
289 P. Boniface, Atlas wojen XX wieku: konflikty współczesne i w przyszłości,
wyd. Bellona, Warszawa 2001, s. 84
290 Zob. J. Kiwerska, Świat w latach 1989-2009 …, op. cit. oraz J. Odziemkowski,
Międzynarodowe konflikty zbrojne…, op. cit.
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została wygrana wyłącznie przy użyciu wojsk lotniczych, bez
udziału wojsk lądowych.
Akcja powietrzna, podzielona na trzy fazy, trwała 76
dni291. Z jednej strony ułatwieniem, a z drugiej utrudnieniem
była decyzja Międzynarodowego Trybunału w Hadze, który
w dniu 27 maja 1999 r. oskarżył S. Miloševicia „o zbrodnie
przeciw ludzkości i pogwałcenie praw oraz zwyczajów
wojennych” 292 . Niespełna tydzień później S. Milošević
zaakceptował plan pokojowy, a następnego dnia przyjął go
serbski parlament. Naloty NATO trwały jednak jeszcze do 10
czerwca, czyli do dnia, w którym rozpoczęła się ewakuacja
wojsk serbskich z Kosowa. Następnego dnia (11 czerwca)
miał miejsce incydent, bowiem „Rosjanie bez konsultacji z
Sojuszem błyskawicznie rozmieścili swój oddział na lotnisku
koło Prištiny […] Ostatecznie udało się załagodzić spór na
drodze dyplomatycznej”293. Po zakończeniu nalotów okazało
291 Zniszczono obiekty wojskowe, radary, stanowiska obrony przeciwlotniczej,
stanowiska dowodzenia, zakłady zbrojeniowe, magazyny, składy paliw i
rafinerie, drogi i mosty, elektrownie i transformatory prądu (70% obszaru
Jugosławii było pozbawione prądu) oraz celowano w siły serbskie w Kosowie. O
wspomnianych
działaniach
wojskowych
Organizacji
Traktatu
Północnoatlantyckiego szerzej pisze G. Płachciak, Znaczenie militarne Kosowa
na przykładzie operacji NATO w 1999 r. [w:] Konflikty współczesnego świata…,
op. cit., ss. 61-73
292 Ułatwiło to zaszantażowanie serbskiego prezydenta, ale uniemożliwiało
negocjacje z nim, ponieważ „z przestępcami się nie pertraktuje”. J. Kiwerska,
Świat w latach 1989-2009 …, op. cit., s. 135
293 Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, pod
red. K. Janickiego, Instytut wydawniczy Erica, Kraków-Warszawa 2009, ss. 65203

się, że rola Stanów Zjednoczonych w akcji lotniczej była
bardzo duża 294 , a Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła
rezolucję, która gwarantowała wprowadzenie do Kosowa
wojskowych sił międzynarodowych KFOR. Po poddaniu się S.
Miloševicia światowi politycy opowiedzieli się za częściową
autonomią Kosowa 295 . Jednocześnie „we wrześniu 1999
roku decyzją ONZ jugosłowiański dinar został zastąpiony w
prowincji przez niemiecką markę, co było dla Albańczyków
jednym z kroków prowadzących do odłączenia się od
Serbii”296 , a wraz z wejściem Niemiec do strefy euro w
styczniu 2002 r. nową walutą w Kosowie również zostało
euro. Zapewne pozwoliło to na łatwiejsze nawiązanie
66
294 Jak pisze J.Odziemkowski: […] wojna z Serbią po raz kolejny potwierdziła
tezę o słabości militarnej Europy […] Bez udziału Stanów Zjednoczonych
skuteczna interwencja w Kosowie byłaby niemożliwa. Europa samodzielnie nie
byłaby w stanie zmusić jednego małego państwa bałkańskiego do
przestrzegania rezolucji rady Bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka.
W nalotach sił NATO brało udział tysiąc samolotów i śmigłowców, z czego 849
należało do wojsk amerykańskich, podobnie 70% tankowców powietrznych, 95%
rakiet, a siły powietrzne USA wykonały 70% wszystkich lotów bojowych. J.
Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne…, op. cit., s. 342
295 O wydarzeniach, spotkaniach dyplomatycznych, rozmowach politycznych i
planach dotyczących Kosowa po zakończeniu wojny i jego relacji z Albanią i
Serbią po 2000 r., wyborach parlamentarnych, wyborze V. Kostunicy na
prezydenta Serbii i referendum niepodległościowym przeprowadzonym w
Czarnogórze 21 maja 2006 r., traktuje fragment informatora K. Kubiaka, Wojny,
konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie: informator, Wydawnictwo TRIO,
Warszawa 2007, ss. 61-66
296 Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, pod
red. K. Janickiego, Instytut wydawniczy Erica, Kraków-Warszawa 2009, s. 67
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bliższych relacji z Unią Europejską i oddalenie się Kosowa
od Federalnej Republiki Jugosławii, która rozpadła się 4
lutego 2003 r. przekształcając się w państwo związkowe:
Serbia i Czarnogóra. Pierwsze od operacji NATO
„Sojusznicza siła” bezpośrednie rozmowy między
kosowskimi Albańczykami a Serbią miały miejsce dopiero po
kilku latach – właśnie w końcu 2003 r. W 2006 r. Czarnogóra
proklamowała niepodległość i odłączyła się od Serbii.
Przygotowany przez M. Ahtisaariego i przedstawiony w
lutym 2007 r. plan pokojowy mający na celu uregulowanie
statusu Kosowa (niepodległość regionu pod auspicjami
międzynarodowymi i szeroka autonomia dla kosowskich
Serbów) nie został przyjęty przez Serbię, odrzuciły go
również Rosja i Chiny297.
Kosowo, pozostające dotychczas pod administracją
międzynarodową, ogłosiło swą niepodległość 17 lutego
2008 r. Jak pisze Katarzyna Szymerkowska: „Serbia
pokładała nadzieje w działaniach dyplomatycznych i
prawnych […] zabierając głos zarówno na posiedzeniach
Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE”298. Po odłączeniu się od
297 Ibidem, s. 71.
298 Świadczą o tym następujące posunięcia: dwa dni wcześniej (15.02.2008 r.)
minister Spraw Zagranicznych Serbii Vuk Jeremić podczas debaty w Radzie
Bezpieczeństwa ONZ apelował o nieuznawanie niepodległości Kosowa, władze
Serbii zapowiedziały „pokojowe blokowanie roszczeń Albańczyków do Kosowa”,
skierowano również noty protestacyjne do państw, które uznały niepodległość
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Serbii parlament Republiki Kosowa w dniu 8 kwietnia 2008 r.
jednomyślnie zaakceptował tekst nowej konstytucji299, która
zaczęła obowiązywać dwa tygodnie później (przy jej
tworzeniu pomagali eksperci amerykańscy, ponadto była
wzorowana na konstytucji USA). Kraje, które wówczas nie
uznały niepodległości Kosowa, kierowały się głównie
obawami
wynikającymi
z
bliskiego
sąsiedztwa
geograficznego spornego obszaru i z potencjalnej
możliwości wykorzystania zaistniałej sytuacji przez własne,
wewnętrzne regiony dążące do suwerenności. Przykładowo,
w 2008 r. obok Słowacji, Rumunii i Grecji niepodległości
Kosowa nie uznały Cypr, który obawiał się „wykorzystania
tej sytuacji jako precedensowej przez Republikę Turecką
Cypru Północnego” oraz Hiszpania „stale borykająca się z
separatystycznymi problemami Basków i Katalończyków”300.
Podobnie – jak pisze Andrew Haggard – „[…] Rosja obawiała
się, że sprawa ta mogłaby stać się precedensem w
stosunkach międzynarodowych […] uznała, iż precedens
zaistniał i może zostać wykorzystany w innych,
regionu. Za: K. Szymerkowska, Polityka Serbii odnosząca się do secesji Kosowa
w latach 2008-2010 na arenie międzynarodowej [w:] Wokół niepodległości
Kosowa: historia i pierwsze reakcje, pod red. D. Smyrgały, „Zeszyty Naukowe
Collegium Civitas”, nr 22, Warszawa 2012, ss. 51-68.
299 Konstytucja Republiki Kosowa, wstęp i tłum. K. Nowak, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
300 K. Szymerkowska, Polityka Serbii odnosząca się do secesji Kosowa…, op.
cit., s. 51.
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nierozwiązanych do tej pory konfliktach regionalnych”301.
Formalnie niepodległość Kosowa jako republiki, według
stanu na dzień 20 lipca 2013 r., uznało 96 państw302.
Jeśli chodzi zaś o politykę Kosowa wobec członkostwa
w Unii Europejskiej, należy zaznaczyć, że widoczne są w niej
postępy w dostosowywaniu wielu obszarów do standardów
unijnych (m.in. w obszarze prawa, bezpieczeństwa,
politycznym), jednak przed regionem tym nadal jest jeszcze
dużo wyzwań do zrealizowania w tej kwestii. Jak konstatuje
Natasza
Lubik-Reczek
„dla
osiągnięcia
trwałego
porozumienia, które umocni bezpieczeństwo i stabilność
Kosowa oraz zapewni dalsze postępy na drodze do integracji
z Unią Europejską, niezbędne było zdecydowane
opowiedzenie się przez wszystkie strony za istnieniem
wielonarodowego,
stabilnego
i
demokratycznego
Kosowa” 303 . Daje to nadzieję na lepszą i spokojniejszą
przyszłość regionu.

301 A. Haggard, Precedens kosowski [w:] Wokół niepodległości Kosowa…, op.
cit., s. 69.
302 Dane i lista państw za portalem rządowym Republiki Kosowa, strona pod
adresem: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Pages/ShtetKaneNjohurKosoven.aspx
(dostęp: 20.07.2013.)
303 N. Lubik-Reczek, Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii
Europejskiej i NATO. Analiza porównawcza, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011,
ss. 197-198
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Łukasz Muszyński, Uniwersytet Łódzki

Naddniestrze – europejski problem
regionalnego państwa
Rozpad Związku Sowieckiego stanowi historyczne
wydarzenie, które pociągnęło za sobą szereg następstw na
poszczególnych płaszczyznach relacji międzynarodowych. Z
perspektywy globalnej wyznacza kres dwubiegunowego
ładu międzynarodowego, a także początek formułowania
nowych koncepcji politycznych przez organizacje takie jak
Sojusz Północnoatlantycki oraz ówczesne Wspólnoty
Europejskie. Konieczność zredefiniowania priorytetów
polityki zagranicznej przez poszczególne podmioty
funkcjonujące w przestrzeni międzynarodowej wynikała
również z nowych problemów i wyzwań, jakie pojawiły się w
formowanych ramach geopolitycznych na początku lat 90.
XX wieku. Jednym z istotnych zagrożeń, które potęgowało
obawy zachodnioeuropejskich polityków, pozostawała
kwestia demarkacji granic państw powstałych w wyniku
rozpadu Związku Sowieckiego. Możliwość pogrążenia się
regionu Europy Wschodniej w długotrwałych konfliktach o
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charakterze terytorialnym i narodowościowym stanowiła
wymierne zagrożenie nie tylko dla krajów postsowieckich,
ale dla całego kontynentu. Ponadto należy podkreślić, iż
większość byłych republik sowieckich nie posiada
historycznej suwerennej państwowości, a ich granice
zostały wytyczone w Moskwie. Uznanie związkowego
podziału terytorialnego, funkcjonującego w ramach
Związku
Sowieckiego,
za
zewnętrzne
granice
proklamujących niepodległość państw Europy Wschodniej,
okazało się jednym z pierwszych problemów rzutujących na
ich dalsze funkcjonowanie.
Jednym z przykładów sporu granicznego na obszarze
postsowieckim
pozostaje
problem
przynależności
terytorialnej Naddniestrza. Geneza konfliktu sięga
początków XX wieku i nie wynika jedynie z działań
demarkacyjnych będących następstwem rozpadu Związku
Sowieckiego.
Kształtowanie
przyszłego
sporu
zapoczątkowane zostało 2 grudnia 1917 roku przez
proklamowanie Mołdawskiej Republiki Demokratycznej na
obszarze zajmowanej przez Imperium Rosyjskie Besarabii.
Następstwa wybuchu rewolucji bolszewickiej, w tym upadek
caratu, uniemożliwiły Moskwie reakcję na wkroczenie wojsk
rumuńskich do Kiszyniowa i przyjęcie 27 marca 1918 roku
przez mołdawskie Zgromadzenie Narodowe aktu
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zjednoczenia z Rumunią 304 . Kształtujący się Związek
Sowiecki nie uznał zwierzchności Bukaresztu nad obszarem
Besarabii i w roku 1924 wyodrębnił na lewym brzegu
Dniestru
Mołdawską
Autonomiczną
Socjalistyczną
Republikę Sowiecką, będącą częścią Ukraińskiej
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej305. Działanie to może
stanowić wymierny przykład potwierdzający częściową
sztuczność granic republik związkowych, wytyczanych na
podstawie doraźnych interesów władz Kremla. Równolegle z
utworzeniem nowego bytu terytorialnego Moskwa podjęła
działania mające na celu uświadomienie rodzimych
mieszkańców o ich odmienności względem Rumunów 306 .
Zrównanie języka mołdawskiego, uważanego wcześniej za
dialekt rumuńskiego, z oficjalnymi językami republiki:
rosyjskim i ukraińskim, okazało się jednym z zabiegów
przygotowywanym na czas odzyskania terenów Besarabii.
Pakt Ribbentrop–Mołotow zawarty w sierpniu 1939 roku
dzielił region Europy Środkowo-Wschodniej pomiędzy III
304 M. Lubicz-Miszewski, Geneza, przebieg i próby przezwyciężenia konfliktu o
Naddniestrze, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, nr 3 (165), s. 122
305 Ibidem
306 Sztuczność działań demarkacyjnych Moskwy dopełnia wybór nazewnictwa
Mołdawskiej ASRS, będącej częścią Ukraińskiej SRS. W skład historycznej
krainy Mołdawii wchodzą tereny Besarabii, Bukowiny, położonego nad Morzem
Czarnym Budziaka oraz północno-wschodnie obszary Rumunii znajdujące się
pomiędzy Karpatami a rzeką Prut. Naddniestrze oraz jego rodzimi mieszkańcy
nie posiadali zatem historycznych związków z Mołdawią.
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Rzeszę i Związek Sowiecki. Na jego mocy tereny Besarabii
oraz północnej Bukowiny, znajdujące się dotychczas w
granicach Rumunii, zostały w 1940 roku oddane pod
zwierzchnictwo Moskwy. Z części wymienionych ziem oraz
blisko połowy Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej
Republiki Sowieckiej utworzono 8 sierpnia 1940 roku
Mołdawską Socjalistyczną Republikę Sowiecką 307 .
Utworzenie nowego bytu terytorialnego pod całkowitą
kontrolą Moskwy nie oznaczało końca kolejnych działań
demarkacyjnych. 25 czerwca 1941 roku rumuńskie wojska
ponownie zajęły obszar Besarabii i na ponad 3 lata włączyły
go w granice swego państwa. Natomiast z terytoriów byłej
Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki
Sowieckiej Rumuni wyznaczyli gubernatorstwo nazwane
Zadniestrze (Transnistria) ze stolicą w Tyraspolu308. Zmiana
koniunktury politycznej na frontach II wojny światowej
skutkowała sukcesywnym postępem Armii Czerwonej na
zachód Europy. 24 sierpnia 1944 roku żołnierze Związku
Sowieckiego wkroczyli do Kiszyniowa, co przypieczętowało
rekonstrukcję Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki
Sowieckiej w kształcie sprzed czerwca 1941 roku.
Funkcjonowanie w ramach Związku Sowieckiego
307 M. Lubicz-Miszewski op. cit., s. 123.
308 Ibidem.
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wykluczało możliwość rozwoju odśrodkowych ruchów
niepodległościowych, których tłumienie stanowiło dla władz
w Moskwie jeden z gwarantów utrzymywania granic.
Dopiero w latach 80. XX wieku w wyniku postępującej
zapaści ekonomicznej oraz na tle zapoczątkowanej przez
Michaiła Gorbaczowa pierestrojki możliwa stała się
aktywność środowisk dążących do uniezależnienia się od
władz na Kremlu. Pierwszym wymiernym działaniem
polityków w Kiszyniowie, podjętym w celu zerwania
zależności od Moskwy, było uchwalenie deklaracji o
suwerenności 23 czerwca 1990 roku. W tym samym czasie
pośród znaczącej części społeczeństwa widoczne były
przejawy nastrojów antyrosyjskich, wyrażane w protestach i
demonstracjach 309 .
Wzrost
aktywności
ruchów
niepodległościowych na terenie prawobrzeżnej Mołdawii
wzbudził
zaniepokojenie
prosowieckich
środowisk
Naddniestrza. Obawy w głównej mierze dotyczyły
ewentualnej możliwości zjednoczenia z Rumunią, podobnie
jak miało to miejsce w 1918 roku. W odpowiedzi na
deklarację suwerenności ośrodki polityczne lewobrzeżnej
Mołdawii 310 zorganizowały na swoim terytorium serię
309 J. Solak, Mołdawia – republika na trzy pęknięta: historyczno-społeczny,
militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze,
Toruń 2009, s. 94-95.
310 Na potrzeby artykułu mianem lewobrzeżnej Mołdawii Autor określa
terytorium Naddniestrza.
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lokalnych
referendów,
dotyczących
przyznania
Naddniestrzu statusu autonomii w ramach Mołdawskiej
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej 311. Wysokie poparcie
miejscowej ludności dla idei niezależności od władz w
Kiszyniowie skutkowało zwołaniem nadzwyczajnego
posiedzenia deputowanych z lewobrzeżnej części
Mołdawii 312 . 2 września 1990 roku proklamowali oni
Naddniestrzańską Mołdawską Socjalistyczną Republikę
Sowiecką, funkcjonującą w ramach Związku Sowieckiego.
Brak zaangażowanego wsparcia ze strony Moskwy dla
Naddniestrza, powodowany przemianami ustrojowymi na
obszarze całego bloku wschodniego, skłonił tamtejszych
polityków do zmiany koncepcji ukształtowania własnego
bytu terytorialnego. 5 listopada 1990 roku przyjęto nową
nazwę Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, a 8
grudnia proklamowano pełną niepodległość. Warto
zauważyć, iż problem przynależności terytorialnej
Naddniestrza,
do
momentu
powstania
państwa
mołdawskiego 27 sierpnia 1991 roku, był de facto
wewnętrznym sporem w ramach Związku Sowieckiego.
Słabość decyzyjna Moskwy, będąca efektem załamywania
się dwubiegunowego ładu międzynarodowego oraz w sferze
wewnętrznej Puczu Janajewa, w wymierny sposób
311 M. Lubicz-Miszewski, op. cit., s. 124
312 Ibidem
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przyczyniła się do utrwalenia konfliktu naddniestrzańskiego
na kolejne lata.
Dnia 1 grudnia 1991 roku władze Naddniestrza,
funkcjonujące w ramach niepodległego państwa
mołdawskiego, chcąc podkreślić własną niezależność,
przeprowadziły na swoim terytorium referendum oraz
powszechne wybory prezydenckie. Pośród 78% głosujących,
ponad 97% opowiedziało się za całkowitą niepodległością
Naddniestrza, natomiast pierwszym prezydentem został Igor
Smirnow, dotychczasowy przewodniczący tyraspolskiej rady
miejskiej 313 . W odpowiedzi na działania separatystów
władze w Kiszyniowie, obawiając się dezintegracji państwa,
skoncentrowały nad Dniestrem oddziały milicji i służb
patrolowych. Na przełomie lat 1991-1992 po obydwu
stronach Dniestru dochodziło do wzajemnych prowokacji
zbrojnych. Próba przerwania status quo nastąpiła 1 marca
1992 roku, kiedy władze w Kiszyniowie zdecydowały się na
przywrócenie kontroli nad spornym terytorium. Trwająca 5
miesięcy operacja militarna nie przyniosła zamierzonych
efektów. Po początkowych sukcesach w starciach z
separatystami do konfliktu włączyła się rosyjska 14. Armia,
stacjonująca na terytorium Naddniestrza od czasów
Związku Sowieckiego. Potencjał militarny Rosjan przyczynił
313

J. Solak, op. cit., s. 95-98
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się do odwrotu mołdawskich formacji na pozycje wyjściowe.
Rozejm podpisany 21 lipca w Moskwie przewidywał
wycofanie mołdawskich sił z Naddniestrza i legitymizował
rosyjską obecność militarną na obszarze rozdzielającym
lewy brzeg Dniestru od reszty kraju. Tym samym 14. Armia
stała się gwarantem samodzielnego funkcjonowania
Naddniestrza.
W literaturze naukowej pięciomiesięczna wojna na
terytorium lewobrzeżnej Mołdawii określana jest mianem
konfliktu niskiej intensywności 314 . Pomimo faktu
zaangażowania wielu podmiotów politycznych (władze w
Kiszyniowie, separatyści z Naddniestrza, Federacja Rosyjska,
Ukraina,
Rumunia),
głównie
na
płaszczyźnie
dyplomatycznej, konflikt charakteryzował się użyciem
stosunkowo małego potencjału militarnego. Dodatkowo
działania zbrojne prowadzone były na ograniczonym
obszarze jednego państwa. Bez względu jednak na typologię
omawianego konfliktu warto pamiętać, iż według
oficjalnych danych obydwu stron, jego bilans wyniósł ponad
500 zabitych oraz około 900 rannych osób po stronie
separatystów, a także ponad 150 zabitych funkcjonariuszy

314 M. Pietraś, Istota i specyfika konfliktów niskiej intensywności, [w:] M.
Pietraś, M. Celewicz, J. Kłoczkowski (red.), Konflikt niskiej intensywności w
Naddniestrzu, Lublin 2006, s. 24-27
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mołdawskich315.
Wynik
wojny
w
Naddniestrzu
umożliwił
separatystycznemu regionowi niezależność od władz w
Kiszyniowie. Lokalne elity polityczne zdołały wykształcić
pewien rodzaj modelu ustrojowego, który odróżnia je od
większości autorytarnie zarządzanych parapaństw. Na czele
Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej stoi prezydent,
wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią
kadencję. Pierwszym politykiem piastującym to stanowisko
był Igor Smirnow, wygrywający kolejne wybory do 2011
roku 316 . Jego następcą został Jewgienij Szewczuk,
uzyskując w drugiej turze głosowania ponad 73% głosów317.
Oprócz funkcji reprezentacyjnych, do kompetencji
prezydenta Naddniestrza należy m.in. powoływanie
premiera, a także możliwość rozwiązania parlamentu przed
upływem jego kadencji. Organem władzy wykonawczej jest
stanowisko
premiera,
utworzone
po
nowelizacji
naddniestrzańskiej konstytucji w 2011 roku, znoszącej
jednocześnie urząd wiceprezydenta 318 . Reprezentację
315 J. Solak, op. cit., s. 115
316 A. Tanas, Ex-speaker Shevchuk wins vote in rebel Transdniestria,
http://www.reuters.com/article/2011/12/26/oukwd-uk-moldovatransdniestria-election-idAFTRE7BP09N20111226?sp=true,
(dostęp:
10.07.2013)
317 Ibidem
318 Reforma konstytucyjna w Naddniestrzu, „Tydzień na Wschodzie”,
02.02.2011.
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społeczeństwa w organach władzy ustawodawczej
zapewnia jednoizbowy, 43-osobowy parlament – Rada
Najwyższa Naddniestrza. Podczas wyborów obowiązuje
ordynacja większościowa, a do kompetencji organu, oprócz
funkcji legislacyjnych należy udzielanie wotum zaufania dla
premiera. Do największych ugrupowań politycznych
funkcjonujących
na
terytorium
Naddniestrzańskiej
Republiki Mołdawskiej należy zaliczyć Partię Odrodzenie,
Partię Republika oraz Ruch na rzecz Odbudowy.
Rozpatrując
problematykę
funkcjonowania
Naddniestrza, warto zwrócić uwagę na narodowe cele oraz
poziom faktycznego zaangażowania poszczególnych państw,
które są zainteresowane rozwojem sytuacji politycznej na
obszarze Mołdawii. Krajem inwestującym jeden z
największych
kapitałów
politycznych
w
konflikt
naddniestrzański pozostaje Federacja Rosyjska. Stanowisko
to wynika z wielu determinantów, wpisujących się w
priorytety polityki zagranicznej Moskwy prowadzonej na
obszarze postsowieckim. Pierwszy z nich wynika z kwestii
utożsamiania się władz na Kremlu ze spadkobiercą idei
Związku Sowieckiego. Federacja Rosyjska próbując
wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej, dąży
do utrzymania i zwiększenia swojego wpływu w byłych
republikach sowieckich, postrzegając je jako miejsce
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własnych
interesów.
Kolejną
kwestię,
związaną
bezpośrednio ze sporem wokół Naddniestrza, stanowi chęć
utrzymania przez Moskwę dominującej pozycji mediacyjnej,
poprzez przedkładanie kolejnych propozycji rozwiązania
konfliktu. Stwarzanie pozorów aktywnego podmiotu
politycznego, dążącego do pokojowego rozstrzygnięcia
problemu integralności terytorialnej Mołdawii ma na celu
przede wszystkim utrwalenie własnego wizerunku jako
arbitra sporów w Europie Wschodniej. Adresatami tych
działań nie są mieszkańcy Mołdawii, ale politycy i opinia
publiczna zachodnioeuropejskich państw, nieposiadający
dostatecznego doświadczenia w operowaniu na obszarze
postsowieckim. Istotnym determinantem, wyznaczającym
poziom zaangażowania Moskwy w konflikt naddniestrzański
pozostaje również rywalizacja z pozostałymi podmiotami
europejskimi o wpływ na poszczególne koncepcje
reintegracji Mołdawii. Federacja Rosyjska wykorzystując
czynnik militarny (obecność 14. Armii w Naddniestrzu) oraz
ekonomiczny (dotacje finansowe dla budżetu Naddniestrza)
dąży do tego, aby żadna propozycja rozwiązania problemu
statusu lewobrzeżnej Mołdawii, nie została zainicjowana
bez jej udziału. Z tej perspektywy Moskwa może obawiać się
ewentualnych koncepcji reintegracyjnych ze strony Unii
Europejskiej, Rumunii i Ukrainy.
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Biorąc pod uwagę wymienione czynniki determinujące
zaangażowanie Rosji w spór o Naddniestrze, warto zadać
pytanie, czy państwo to w realny sposób pozostaje
zainteresowane ustabilizowaniem sytuacji w Mołdawii?
Dotychczas (2013 r.) najpoważniejszą rosyjską
propozycją, mającą na celu próbę uporządkowania statusu
separatystycznego regionu, była koncepcja „asymetrycznej
federacji” przedstawiona w 2003 roku319. Przewidywała ona
powołanie Federacyjnej Republiki Mołdowy, w skład której
weszłoby terytorium federalne oraz dwa podmioty:
Naddniestrzańska Republika Mołdawska oraz Terytorium
Autonomiczne Gagauzja320. Nowy charakter państwa miał
opierać się m.in. o jednolity obszar obronny, monetarny i
celny. Polityka zagraniczna prowadzona byłaby przez urzędy
federalne, natomiast Naddniestrze i Gagauzja zyskałyby
możliwość powoływania własnych organów władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ponadto
prezydent oraz deputowani jednej z izb parlamentu mieli
być wybierani w wyborach powszechnych. Na uwagę
zasługuje fakt, iż Federacyjna Republika Mołdowy byłaby
państwem zdemilitaryzowanym, zachowującym neutralność.
Przyjęcie takiego założenia wykluczałoby możliwość
M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Determinanty
przetrwania, Toruń 2010, s. 121.
320 Ibidem.
319
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stacjonowania na terytorium Naddniestrza wojsk rosyjskich.
Kolejną kwestią mogącą wzbudzać wątpliwości pozostaje
zrównanie autonomicznych aspiracji Gagauzów z
separatystycznymi żądaniami władz w Tyraspolu. Do
momentu przedstawienia w 2003 roku nowej koncepcji
ukształtowania sytuacji wewnętrznej Mołdawii, mieszkańcy
południowej części kraju korzystali z ograniczonej
autonomii, przyznanej im w 1995 roku. Żądania pełnej
niepodległości pojawiły się po 2003 roku, co może
świadczyć o tym, iż koncepcja „asymetrycznej federacji”
zaproponowana przez Rosję, w wymierny sposób przyczyniła
się do wzrostu nastrojów separatystycznych wśród
Gagauzów.
Propozycja ukształtowania Federacyjnej Republiki
Mołdowy zyskała przychylność zarówno władz w
Kiszyniowie, jak i Tyraspolu. Porozumienie między
zwaśnionymi stronami zostało parafowane przez
ówczesnego prezydenta Mołdawii Vladimira Voronina oraz
prezydenta Naddniestrza Igora Smirnowa w 2003 roku321.
Jednak kilka miesięcy po tym wydarzeniu władze
lewobrzeżnej części kraju zaczęły domagać się kolejnych
ustępstw. Głównym postulatem okazało się wezwanie do
zagwarantowania przyszłego statusu republiki poprzez
321

Ibidem.
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rozmieszczenie na jej terytorium rosyjskich baz wojskowych
do 2020 roku 322 . Żądania władz w Tyraspolu oraz
przychylność Moskwy względem zwiększenia swojej
obecności militarnej w Mołdawii mogą stanowić wymierny
przykład działań zaprzeczających własnej koncepcji
demilitaryzacji i neutralności nowego kształtu państwa. Z
tej perspektywy realny jest wniosek, iż rosyjska propozycja
utworzenia Federacyjnej Republiki Mołdowy stanowi wynik
gry politycznej, wpisującej się w omówione determinanty
zaangażowania w konflikt naddniestrzański. Efektem
zaprzepaszczonej idei, przedstawionej w 2003 roku, okazał
się rozwój tendencji separatystycznych w Gagauzji oraz
pogłębienie kryzysu związanego z funkcjonowaniem
lewobrzeżnej części Mołdawii.
Kolejnym państwem, które w wymierny sposób wyraża
zainteresowanie postępującym zjawiskiem separatyzmu
Naddniestrza, jest Ukraina. Dla Kijowa problem
integralności terytorialnej sąsiedniego kraju może stanowić
zagrożenie
w
wymiarze
wewnątrzpaństwowym.
Funkcjonujący w ramach autonomii Krym, którego ponad 60%
populacji to ludność rosyjska, bywa wykorzystywany przez
Moskwę jako instrument polityki zagranicznej w kontaktach

322

Ibidem, s. 122.
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w Ukrainą 323 . Rozwój tendencji niepodległościowych w
Naddniestrzu może bezpośrednio rzutować na stan
separatystycznych
nastrojów
mieszkańców
Krymu.
Dodatkowo wywieranie wpływu na zwolenników krymskiej
niezależności przez Rosję zwiększa prawdopodobieństwo
eskalacji analogicznego konfliktu, jaki ma miejsce nad
Dniestrem. Dla Ukrainy istotnym determinantem
zaangażowania w kwestię reintegracji Mołdawii pozostaje
także rosyjska obecność militarna, gwarantująca
niezależność Naddniestrza od władz w Kiszyniowie. Siły
liczące ok. 1,5 tys. żołnierzy stanowią kolejny ośrodek
potencjału zbrojnego Moskwy, graniczący z państwem
ukraińskim, który jednocześnie nie znajduje się na
terytorium rosyjskim 324 . Względy strategiczne obejmują
również możliwość przejścia sporu naddniestrzańskiego w
fazę zbrojną. Otwarte działania wojenne prowadzone
wzdłuż granic Ukrainy mogłyby wpłynąć destabilizująco na
środkową część tego kraju.
Działania władz w Kijowie dążące do uregulowania
problemu integralności terytorialnej południowego sąsiada
wygenerowały w 2005 roku tzw. Plan Juszczenki.
323 D. Materniak, Krym: półwysep rozdarty na troje, http://www.psz.pl/tekst35139/Krym-polwysep-rozdarty-na-troje, (dostęp: 10.07.2013).
324 T.
Serwentyk,
W.
Lorenz,
Rosyjskie bazy coraz droższe,
http://www.rp.pl/artykul/912728.html?print=tak&p=0, (dostęp: 10.07.2013).
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Przewidywał on nadanie autonomii Naddniestrzu, które
funkcjonowałoby
w
ramach
unitarnego
państwa
mołdawskiego 325 . Częściowa niezależność od Kiszyniowa
dawałaby lewobrzeżnej Mołdawii prawo do nawiązywania
samodzielnych relacji międzynarodowych m.in. na
płaszczyźnie ekonomicznej i naukowej 326 . Ponadto na
terenie Naddniestrza mogłyby obowiązywać 3 języki
urzędowe – mołdawski, rosyjski i ukraiński. Interesującym
rozwiązaniem w ramach Planu Juszczenki wydaje się
ewentualna możliwość opuszczenia Mołdawii przez
Naddniestrze. Wymienione działanie mogłoby nastąpić
jedynie na drodze lokalnego referendum, w przypadku
decyzji Kiszyniowa o połączeniu z innym państwem lub
całkowitej
utraty
podmiotowości
prawnomiędzynarodowej327.
Ukraińska koncepcja reintegracji Mołdawii wzorowana
była na schemacie funkcjonowania autonomii krymskiej.
Należy jednak podkreślić najważniejszą różnicę, jaką
stanowiło przyznanie Naddniestrzu prawa do nawiązywania
relacji międzynarodowych. Mimo faktu, iż oficjalnie Plan
Juszczenki miał na celu zahamowanie rozwoju tendencji
separatystycznych w Tyraspolu, trudno nie odnieść wrażenia
325

326
327

M. Kosienkowski, op. cit., s. 136.
Ibidem.
Ibidem.
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o braku dostatecznej wiary Kijowa w ustabilizowanie
sytuacji w Mołdawii. Przyznanie prawa do cesji terytorium w
przypadku połączenia kraju z innym podmiotem areny
międzynarodowej może świadczyć o tym, że Ukraińcy
prognozowali jedynie taką drogę rozwiązania sporu,
rozpatrywaną jako cel długoterminowy. Koncepcja
reintegracji zaproponowana przez ówczesnego prezydenta
Ukrainy Wiktora Juszczenkę znalazła pierwotnie poparcie
po obydwu stronach Dniestru. Jednak już 15 grudnia 2005
roku działania Kijowa zaczęły wzbudzać kontrowersje. W
tym dniu podpisana została Wspólna Deklaracja, w której
prezydenci Rosji i Ukrainy zobowiązali się do wzajemnego
monitorowania postępów w kwestii implementacji założeń
Planu Juszczenki328. Kooperacja Moskwy i Kijowa podważyła
wiarygodność nowej koncepcji, a dodatkowo podała w
wątpliwość tezę o samodzielności polityki zagranicznej
Ukrainy prowadzonej na obszarze postsowieckim. Z tej
perspektywy warto jednak zastanowić się, czy Kijów posiada
wystarczający indywidualny potencjał polityczny, zdolny do
przeciwstawienia
względem
rosyjskiego
czynnika
ekonomicznego i militarnego, który pozostaje gwarantem
niezależności Naddniestrza od Kiszyniowa. Ostatecznym
pretekstem Tyraspolu do porzucenia negocjacji nad Planem
328

Ibidem, s. 137.
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Juszczenki, okazało się podjęcie zaawansowanej
współpracy na linii Kijów–Kiszyniów, dotyczącej zaostrzenia
kontroli celnej na wspólnych odcinkach granic329. Należy
podkreślić, iż do 2006 roku obszar terytorium łączący
Naddniestrze z Ukrainą w największym stopniu
kontrolowany był przez lokalne ugrupowania mafijne oraz
grupy przestępcze.
Rozpatrując zagrożenie, jakim dla Europy Wschodniej
pozostaje terytorialna destabilizacja Mołdawii, warto
zwrócić uwagę na stanowisko Unii Europejskiej, która
mogłaby odegrać rolę arbitra w sporze naddniestrzańskim.
Posiadając znaczący potencjał gospodarczy wyrażany także
w formie funduszy pomocowych, stanowiący jeden z
największych
obiektów
zainteresowania
państw
nieczłonkowskich, Wspólnota nie zdołała wypracować
wymiernej propozycji rozwiązania sporu. Pierwsze nadzieje
na aktywne zaangażowanie Brukseli pojawiły się w roku
2004, kiedy Mołdawia została objęta wspólnotowym
programem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 330 . Nowa
unijna inicjatywa zakładała uregulowanie relacji z krajami
sąsiadującymi, poprzez finansowanie reform systemowych
329

Ibidem.
330 Unijnym programem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa objęte zostały:
Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Algieria,
Autonomia Palestyńska, Izrael, Jordania, Egipt, Liban, Libia, Maroko, Syria oraz
Tunezja.
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oraz eksport stabilizacji. Nieskuteczność programu,
wynikająca m.in. z rozbieżnych interesów państw
beneficjentów, przyczyniła się do powołania w 2009 roku
idei Partnerstwa Wschodniego. Polsko-szwedzka inicjatywa
wyodrębniła Mołdawię, Ukrainę, Białoruś, Gruzję, Armenię i
Azerbejdżan od pozostałych krajów partnerskich. Pomimo
sukcesów
w
obszarze
implementowania
reform
systemowych, nadal brak jest realnej propozycji Brukseli,
wobec reintegracji Mołdawii. Dalsze zaniechanie
zaangażowania Wspólnoty w rozwiązanie konfliktu
naddniestrzańskiego może prowadzić do podważenia jej
wiarygodności jako politycznego partnera, a także do
wyhamowania prounijnych aspiracji Kiszyniowa.
Podsumowując
konsekwencje
funkcjonowania
Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, należy zwrócić
uwagę, iż stanowi ona miejsce potencjalnego konfliktu
zbrojnego. Obecnie panująca stagnacja nie może być
gwarantem przyszłej stabilizacji. Ryzyko przejścia sporu w
fazę zbrojną jest realne, zwłaszcza z perspektywy wydarzeń
z sierpnia 2008 roku. Wojna rosyjsko-gruzińska, w wyniku
której Tbilisi utraciło de facto kontrolę nad dwiema
prowincjami swego kraju, może stanowić analogiczny epilog
sporu naddniestrzańskiego. W obydwu przypadkach stroną
sporu jest także Federacja Rosyjska, dla której wspieranie
226

ruchów separatystycznych w Abchazji, Osetii Południowej i
Naddniestrzu stanowi jeden z instrumentów polityki
zagranicznej, wykorzystywany na obszarze postsowieckim.
Kolejną istotną kwestią pozostaje brak wymiernych
działań ze strony Unii Europejskiej. Bruksela obejmując
Mołdawię ideą Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, włączyła w
orbitę swego zainteresowania spór naddniestrzański.
Deficyt koncepcji reintegracyjnych stwarza sytuację, w
której cele dwustronnej współpracy dotyczące zwiększania
stabilizacji, pozostają jedynie pustymi hasłami. Z kwestią
niskiego poziomu zaangażowania Wspólnoty, związane jest
również wyhamowanie procesu integracji z Mołdawią. Przy
obecnej sytuacji terytorialnej, Kiszyniów nie może liczyć na
realną perspektywę zainicjowania oficjalnego procesu
akcesyjnego do Unii Europejskiej.
Omówione koncepcje reintegracji Mołdawii oraz
zróżnicowane poziomy zaangażowania poszczególnych
podmiotów politycznych w spór naddniestrzański dowodzą,
że kraj położony pomiędzy Rumunią a Ukrainą stanowi
arenę rywalizacji państw trzecich. Znacząca większość
propozycji unormowania statusu terytorialnego Mołdawii
odzwierciedla narodowe interesy poszczególnych aktorów
przestrzeni międzynarodowej. Brak jednoznacznego
kierunku rozwiązania kwestii Naddniestrza determinuje fakt,
227

iż pozostaje ono europejskim problemem w granicach
regionalnego państwa.
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Anna Mońka

„Spór o Morskie Oko”, czyli historyczne
problemy z doprecyzowaniem granic.
Między geografią a historią – geneza sporu.
Polska granica ze Słowacją mogłaby przebiegać dziś
środkiem Morskiego Oka. Według większości współczesnych
historyków taki właśnie byłby wynik sporu, toczącego się od
wieków między Polską a Węgrami, czy też w okresie
rozbiorów, między Węgrami a Galicją (wówczas
austriacką)331.
Kiedy jeszcze państw nie oddzielała znana nam
„granica linearna”, sąsiadujące ze sobą tereny korzystały z
tzw. granicy strefowej, czyli pasma, zazwyczaj trudno
dostępnej, ziemi niczyjej, obejmującej puszcze, bagna, góry,
czy jeziora. Takie usytuowanie granic miało dla państw
istotne znaczenie obronne. Podobnie sprawa się miała z
Polską i Węgrami – dla nich taką „naturalną” granicą były
331 Dariusz Jaworski, Jak hrabia i górale perłę Tatr ocalili, Tygodnik
Powszechny,
Nr
38
(2776),
22
września
2002
http://www.tygodnik.com.pl/numer/277638/jaworski.htm, (dostęp: 19.07.
2013)
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Tatry. Węgierskie i polskie osadnictwo na terenach
tatrzańskich, powodowało systematyczne kurczenie się
pasa ziemi niczyjej i tworzyło potrzebę wiążącego
doprecyzowania granic332.
Chociaż interesy ekonomiczno-polityczne wymagały
tego znacznie wcześniej, to wyznaczenie granicy linearnej
szacujemy dopiero na XVIII wiek. Zgodnie z ówczesnymi
polskimi i węgierskimi mapami, granica ta przebiegała w
Tatrach, na odcinku między Dolinami Chochołowską a Białej
Wody. Po pierwszym rozbiorze Węgrzy przesunęli granicę z
Galicją w rejonie Doliny Białej Wody. Opuściła ona wówczas
główną grań Tatr na odcinku od Graniastej Turni przez
Polski Grzebień do Rysów. Od tej chwili granica galicyjskowęgierska biegła z Rysów na północ granią Żabiego, a
następnie Rybim Potokiem i Białką. W XIX stuleciu odcinek
ten stał się przyczyną największego ze sporów między
Węgrami a Polską, mianowicie tzw. sporu o Morskie Oko.
Właściciele prywatni a państwa
Bez wątpienia największą rolę w tym sporze odegrały
pretensje właścicieli prywatnych, trwające od XVI wieku, a
332 Jerzy M.Roszkowski, Rola hr. W.Zamoyskiego w sporze o Morskie Oko na tle
dziejów
kształtowania
się
granicy
w
Tatrach,
http://www.zamoyski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&I
temid=7/, (dostęp: 19.07.2013)
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zakończone ostatecznie dopiero w 1902 roku w Grazu.
Pierwszym roszczeniem własnościowym stricte o
Morskie Oko było roszczenie węgierskiej osady – Uj Bela,
właściciele jej, Horwatowie Sthansiczowie, wystarali się o
akt urzędowy poświadczenia własności „Stawu Polskiego”.
Bez względu na to, czy prawa ich możliwe były do
zakwestionowania, czy też nie, to właśnie ten dokument
uznać można za pierwszy dowód słuszności roszczeń Polski
do „Stawu Polskiego”, nazywanego współcześnie Morskim
Okiem333.
W latach 1575–1624 kolejni właściciele państwa (tj.
klucza) niedzickiego, najpierw Hieronim Łaski, a od 1589
roku nabywca majątku Łaskiego, magnat węgierski Jerzy
Horwat de Palocsa, posiadacz tzw. państwa dunajeckiego i
jego spadkobiercy, zgłaszali pretensje do części starostwa
nowotarskiego zawartej między rzeką Białką a rzeką
Leśnicą, głównie do terenu wsi podhalańskich Białka,
Brzegi i Bukowina. Roszczenia swe opierali na dowolnej i
błędnej interpretacji dokumentu z 1320 r., dotyczącego
sprzedaży państwa niedzickiego przez magistra Gallusa
swemu bratu, magistrowi Janowi z Wielkiej Łomnicy334.
333 Aleksander Czołowski, Sprawa sporu granicznego przy morskim oku, Lwów
1894 ss. 9-10
334 Jerzy M. Roszkowski, op. cit.
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Ze względu na to, że w owym czasie dobra te faktycznie
były królewszczyzną, zareagował Zygmunt III. W 1624 roku
na mocy urzędowego nadania, ziemie Nowatorszczyzny
przekazane zostały staroście Mikołajowi Komorowskiemu.
Nadanie to nie obyło się bez wybuchu sporu z rodziną
Palocsayów, a nawet wezwania do interwencji cesarza
Ferdynanda II, który zwrócił się z prośbą do polskiego króla
o rozwiązanie tej kwestii za pomocą specjalnej komisji.
Następnym urzędowym nadaniem było umożliwienie
staroście Wojciechowi Nowobilskiemu wypasania bydła na
terenie „Rybiego Stawu” (ówczesna nazwa Morskiego Oka)
w 1637 roku przez króla Władysława IV. Przywilej ten
potwierdzali wszyscy polscy władcy, aż po Michała Korybuta
Wiśniowieckiego. Wszelkie dokumenty tamtego okresu
przemawiały za przynależnością Morskiego Oka do państwa
polskiego, problemem był jednak brak jakichkolwiek opisów
urzędowych granicy polsko-węgierskiej335.
Pojawienie się map urzędowych na tym obszarze w
okresie rozbiorów, zamiast spór rozwiązać, wprowadziło go
jedynie na inny poziom. Przerzucanie tej kwestii z areny
międzynarodowej, na podwórko roszczeń między
właścicielami prywatnymi to realia kolejnego stulecia.
Co dziwne, niemający na poparcie swych roszczeń
335

Aleksander Czołowski, op. cit., ss. 13-23
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żadnego tytułu prawnego Palocsayowie przez długie lata
konsekwentnie umacniali przekonanie, że ziemie te należą
do ich majątku, nagłaśniając spór i powracając do jego
kwestii wciąż od nowa. Wszystkie te zabiegi prowadzą do
paradoksu choć na tym terytorium urzędują władze polskie
i węgierskie, choć obowiązują tam podatki obu władz, to
nadal nie ma jasnego określenia, na jakich zasadach. Z
jednej strony uznając terytorium za arenę sporu
międzynarodowego, z drugiej zaś za przedmiot własnych
interesów, Palocsayowie, nawet gdy tracą posiadanie tych
terenów (w 1824 r. właścicielem dóbr zakopiańskich, do
których należy i Morskie Oko zostaje Emanuel Homolacs,
który kupuje je od austriackiego rządu), to szybko, bo już w
1858 roku, odzyskują je.
Hohenlohe
W 1879 część swoich ziem Aladár Salamon
(spadkobierca Palocsayów) sprzedał księciu Christianowi
Hohenlohe, wtedy to Hohenlohe zapragnął przyłączyć do
nich część Doliny Rybiego Potoku z Morskim Okiem, co nie
tylko powiększyłoby, ale i upiększyło jego tereny łowieckie.
Odgrzewając spór Hohenlohe wprowadził go na szerszą
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arenę i do jego ostatecznej fazy336.
Książę chciał dołączyć nowe grunty do swojej
posiadłości, a istnienie od wieków sporu granicznego na
tamtym obszarze wydawało się idealną okazją. Był więc
inicjatorem licznych bezprawnych kroków, jakie władze
węgierskie podjęły na tym obszarze337. Miały one na celu
zademonstrowanie, kto tu jest prawowitym właścicielem.
Służba leśna Hohenloha i węgierscy żandarmi utrudniali lub
wręcz uniemożliwiali Polakom (w tym prawowitym
właścicielom) wstęp na Żabie. Z polecenia dworu
jaworzyńskiego wielokrotnie była też niszczona ścieżka
turystyczna wokół Morskiego Oka oraz mostki i kładki na
Rybim Potoku, zwłaszcza na tzw. Upuście.
Hohenlohe stał na stanowisku, że zachodnia granica
jego posiadłości, która miała być jednocześnie granicą
między Węgrami a Galicją, powinna biec ze szczytu Rysów
przez Czarny Staw, Morskie Oko oraz Rybi Potok. Tak
wytyczona linia włączała w obręb Węgier, a jednocześnie
Spisza wschodnie akweny obu stawów oraz zachodnie stoki
Żabiego. Roszczenia te miałyby więc zostać zaspokojone
336 Jerzy M. Roszkowski, op. cit.
337 Agnieszka Szymczaszek, Krwawy zwierzyniec Księcia Christiana, Tygodnik
Podhalański,
8
sierpnia
2012,
http://www.tygodnikpodhalanski.pl/?mod=news&id=16163
(dostęp:
19.07.2013)
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poprzez uszczuplenie historycznego terytorium Polski, a
obecnie Galicji, oraz prywatnych właścicieli – dworu
zakopiańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego i górali,
głównie Nowobilskich z Białki, którzy od wielu pokoleń
wspólnie użytkowali tamtejsze hale i łowili ryby w Morskim
Oku. Morskie Oko, największe jezioro w Tatrach położone na
wysokości 1395 m n.p.m., miałoby się stać malowniczym
zakątkiem do wypasania zwierzyńca hrabiego Hohenlohe.
Sądy stawały po stronie księcia, co utwierdzało opinię
publiczną w przekonaniu, że ziemie te są własnością
hrabiego, a skoro jurysdykcję na tym terytorium posiadają
sądy węgierskie, bo w końcu one rozstrzygają o tej sprawie,
to bez żadnych wątpliwości musi być to terytorium, nad
którym państwo węgierskie, a nie polskie ma swoje
zwierzchnictwo. Innego zdania byli Polacy i sprawy przeciw
Hohenlohowi kierowali do sądów galicyjskich.
Zamoyski
W 1889 roku do sporu dołączyła kluczowa jego postać,
osoba, która przyczyniła się w niemałym stopniu do
ostatecznego rozwiązania kwestii Morskiego Oka – hrabia
Władysław Zamoyski. Gdy 9 lutego 1888 roku odbyła się
pierwsza licytacja o tereny „państwa zakopiańskiego”,
obecny był tylko jeden licytant, Jakub Goldfinger. Jednakże
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wkrótce później krakowski adwokat Józef Retinger,
wyzyskując pewne nieprawidłowości formalne, doprowadził
do unieważnienia i ponownego rozpisania licytacji. Nikt
natomiast wtedy nie wiedział, że Retinger działał z
polecenia Zamoyskiego. Ponowna licytacja odbyła się 9
maja 1889 r. Z licytacji szybko odpadli przedstawiciele
galicyjskiego rządu i Towarzystwa Ochrony Tatr Polskich. Na
placu boju zostali żydowscy kupcy Henryk Kolischer i Jakub
Goldfinger. Wtedy do licytacji wszedł Retinger, któremu po
przelicytowaniu konkurentów udało się pozyskać te dobra
na rzecz Zamoyskiego338. Zamoyski nie miał złudzeń, nie był
to „złoty interes”. Przeprowadzona przed licytacją analiza
biznesowa wykazała, że majątek obejmujący tereny
Bukowiny, Brzegów, Kościeliska i Zakopanego (11 tys. mórg
austriackich)
był
przez
poprzednich
właścicieli
zdewastowany tak, że nie dawał szans na dochód. Kupując
dobra zakopiańskie, Zamoyski wiedział, że ich niewielka
część, mianowicie pięć parcel nad Morskim Okiem było
spornych z Węgrami. W decyzji tej jednak utwierdziło go
przekonanie o konieczności wspierania sprawy narodowej.
Po wygranej licytacji umieścił on nad Czarnym Stawem
tablicę z napisem „Państwo Zakopane”.
Rok po ustawieniu tablicy przez Zamoyskiego, przy
338

Jerzy M. Roszkowski, op. cit.
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wypływie Rybiego Potoku z Morskiego Oka stanął pierwszy
słup graniczny z napisami w języku węgierskim, następne
wkopano wzdłuż potoku aż do Białki. Następnego dnia na
Żabiem pasło się już bydło górali z Białki. Pilnowała ich
straż hrabiego. Wkrótce też znikły słupy. Władysław
Zamoyski zmuszony był bronić granic swoich posiadłości
podobnymi metodami, co Hohenlohe. Mobilizował w
sprawie Morskiego Oka opinię publiczną poprzez kampanię
prasową, dla niego ziemie te nie były własnością prywatną,
ale własnością przede wszystkim państwa polskiego.
Chronił także i wspomagał wszystkich tych, którzy
angażując się w ten spór, doznawali jakichkolwiek szkód.
Był świadomy tego, jak wysoce może podwyższyć morale
społeczne, to choćby małe zwycięstwo o Morskie Oko, gdy
Polska będąca pod trzema zaborami nie istniała, tym
bardziej jako podmiot występujący ze swymi żądaniami w
sporze o charakterze międzynarodowym339.
Sąd polubowny
W państwie nie było poza Franciszkiem Józefem – w
jednej osobie cesarzem Austrii i królem Węgier – innej
kompetentnej władzy, która by mogła rozstrzygnąć spór
między dwoma członami monarchii, logiczne jest, że tylko
339 Dariusz Jaworski, op. cit.
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decyzja, pod którą podpisze się zwierzchnik obu państw, nie
będzie bez końca kwestionowana 340 . Do niego więc
kilkakrotnie zwracali się Polacy, z prośbą o interwencję.
Przełomem miała być deputacja „do tronu” Sejmu
Krajowego, powołana 23 maja 1893 roku. Składała się ona z
najznamienitszych przedstawicieli Galicji: marszałka Sejmu
– ks. Eustachego Sanguszki, wicemarszałka – Sylwestra
Sembratowicza , ks. Jerzego Czartoryskiego, hr. Jana
Tarnowskiego i przedstawiciela Wydziału Krajowego. Z
delegacją tą wiązano duże nadzieje. Nadzieje te w dużym
stopniu zostały spełnione, gdyż po wysłuchaniu delegatów,
cesarz zaproponował rozstrzygnięcie sporu przez
międzynarodowy trybunał rozjemczy. Było to znaczącym
krokiem do przodu, ale miało jeszcze upłynąć prawie
dziewięć lat, aby trybunał się zebrał.
W 1897 r. wolę cesarza potwierdził parlament
austriacki i sejm węgierski, uchwalając w tej sprawie dwie
jednakowo brzmiące ustawy, które Franciszek Józef
podpisał. W ustawach zawierała się koncepcja, że rządy
każdej ze stron miały delegować do trybunału po jednym
arbitrze, ci zaś mieli wskazać osobę superarbitra spoza
monarchii austrowęgierskiej. Ponadto, w procesie mieli
uczestniczyć po obu stronach referenci i obrońcy.
340

Ibidem
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Orzeczenie tak skompletowanego trybunału miało być
ostateczne i obowiązujące. W 1897 roku, na prośbę
ówczesnego Prezydenta Ministrów Kazimierza Badeniego ze
strony Galicji i Austrii arbitrem został wybrany Aleksander
Mniszek Tchorznicki. Sąd ten doszedł do skutku dopiero 5
lat później, Węgrzy bowiem, świadomi bezpodstawności
swych „dowodów”, najpierw przez kilka lat nie byli w stanie
określić swojej reprezentacji, czyli wybrać arbitra, potem nie
chcieli porozumieć się ze stroną polską co do osoby arbitra,
celowo przewlekali wybór superarbitra, uniemożliwiając w
ten sposób ukonstytuowanie się trybunału rozjemczego341.
Wreszcie w kwietniu 1902 r. sąd się ukonstytuował.
Superarbitrem został Szwajcar – dr Johann Winkler, prezes
szwajcarskiego sądu związkowego w Lozannie. Powołano
też innego Szwajcara, ale w roli rzeczoznawcy. Był nim dr
Fridolin Becker, profesor politechniki w Zurychu i pułkownik
szwajcarskiego sztabu generalnego. Stronę węgierską jako
arbiter reprezentował prezes sądu królewskiego w
Preszburgu (Bratysławie) – Kálmán Lehoczky, referentem
został sędzia kurii królewskiej w Preszburgu – Lajos Lában,
a obrońcą – Gyula Bölcs, z budapesztańskiego ministerstwa
spraw wewnętrznych. Arbitrem strony austriackiej, ściślej
galicyjskiej, a w istocie polskiej, był prezes sądu
341 Jerzy M. Roszkowski, op. cit.
239

apelacyjnego (krajowego) – dr Aleksander Mniszek
Tchórznicki, jego referentem - Wiktor Korn, prokurator
skarbowy ze Lwowa, a obroną interesów Galicji zajął się
profesor Oswald Balzer z Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, wybitny specjalista z dziedziny historii prawa oraz
archiwista. Na miejsce obrad trybunału wyznaczono Graz
(Hradec) w Styrii342.
Obradom przysłuchiwała się dosyć duża grupa polskich
obserwatorów, na czele z hr. Władysławem Zamoyskim.
Obecność dziennikarzy spowodowała, że przebieg procesu
był szeroko relacjonowany przez polską prasę w trzech
zaborach. Na sali zasiadali przedstawiciele Towarzystwa
Tatrzańskiego i innych organizacji343. Jako pierwsi, zgodnie
z wynikiem losowania głos zabrali Węgrzy. Lehoczky i Lában
na przemian uzasadniali słuszność żądań węgierskich.
Prezentując swoje tezy, nie wahali się interpretować
dokumentów według z góry ustalonych założeń. Zamiast
merytorycznej argumentacji, z ostentacyjną pewnością
siebie, stawiali kategoryczne wnioski, wielokrotnie
powtarzając zwrot „nie ulega wątpliwości”. Zasadniczy sens
ich wywodów nikogo nie zaskoczył i sprowadzał się do
znanej tezy węgierskiej, że rzeka Białka – która stanowiła na
342 Jerzy M.Roszkowski, op. cit.
343 Dariusz Jaworski, op. cit.
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całej swej długości, poza krótkim odcinkiem koło Nowej
Białej, granicę między Galicją i Węgrami – brała swój
początek pod Rysami i przecinała Czarny Staw oraz Morskie
Oko. Stąd też powinna należeć do Węgier połowa akwenów
obu tych stawów oraz obszar położony na wschód od linii:
Rysy – Czarny Staw – Morskie Oko – Rybi Potok 344 .
Władysław Rabski, korespondent „Kuriera Warszawskiego”
delikatnie określał ich wystąpienie jako „mało
chwalebne”345. Potem przez cztery dni przemawiał arbiter
Galicji Tchórznicki. W swych spokojnych wywodach,
prowadzonych metodą dowodu pozytywnego, opierał się na
bardzo szerokiej bazie dowodowej, historycznej, prawniczej,
topograficznej, hydrologicznej i geologicznej złożonej
głównie z akt urzędowych. Przytaczane dokumenty
rzeczowo analizował i uzasadniał, że przemawiają one za
pozostawieniem Morskiego Oka w granicach Galicji.
Superarbiter Winkler początkowo niewiele rozumiał z tej
zagmatwanej historii stosunków polsko-węgierskich. Dnia
28 sierpnia, w dwugodzinnym wystąpieniu, zaprezentował
się obrońca strony węgierskiej – dr Gyula Bölcs. Jego mowa
utrzymana była w podobnym tonie, jak Lehoczkyego i
Lábana, z tym że trwała znacznie krócej, a poza tym została
odczytana. Nie wnosiła ona zresztą nic nowego do sprawy.
344 Jerzy M.Roszkowski, op. cit.
345 Dariusz Jaworski, op. cit.
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Dlatego też, została przyjęta z ulgą, przez polskich
obserwatorów346.
Wywód Balzera
Po Bölcsu zabrał głos prof. Oswald Balzer. Obrońca
strony galicyjskiej występował przez cztery dni, tj. od 28 do
31 sierpnia347. Zgodnie z tym, co wygłosił, a potem opisał w
swoim „Wywodzie praw polskich przed sądem polubownym w
Gradcu”, w tamtym okresie granice mogły zostać ustalone w
trojaki sposób: albo przez układ międzynarodowy, albo
przez komisję mieszaną, albo sąd polubowny. W grę
wchodziło jeszcze zawojowanie określonego terytorium, jak
i pierwotne zajęcie i zasiedlenie. Balzer bronił stanowiska,
że granica naturalna w kwestii akurat tego sporu jest
kluczową, i do ustalenia granicy polsko–węgierskiej doszło
poprzez pierwotne zajęcie. Zresztą przyjmowano wtedy jako
zasadę ogólną, że tam, gdzie na granicy państw znajdują się
wysokie pasma górskie, linia graniczna nie idzie idealnie
stokami górskimi, ale grzbietem samych pasm górskich.
Balzer korzystał z badań antropogeografii, czyli nauki
zajmującej się badaniem i ustalaniem stosunku człowieka
do ziemi. Szczególnie skupił się na wnioskach
346 Jerzy M. Roszkowski, op. cit.
347 Jerzy M.Roszkowski, op. cit.
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najwybitniejszego przedstawiciela tej nauki – Ratzela.
Opierając się na tych badaniach, stwierdzał w swoim
wywodzie, że granica rzeczna nie jest granicą naturalną, a
rzeki winne ludzi łączyć, a nie ich dzielić. W tamtym czasie,
jeżeli między państwami istniały granice rzeczne, to miały
one znaczenie przejściowe. Przytoczono przykład, że Dunaj
płynie przez środek monarchii austrowęgierskiej, również
Wołga, na znacznej przestrzeni, przez środek państwa
rosyjskiego. Konkluzja była taka – granicą naturalną w
państwach kontynentalnych, może być jedynie granica
górska, która jako jedyna, rzeczywiście rozdziela narody i
państwa. Niektóre kraje, tu Balzer wspomniał o Czechach,
zapewniły sobie takie granice. Zaś u państw, które pozostały
przy granicach sztucznych albo rzecznych zauważyć można
dążenie do rozszerzania swoich terytoriów o sąsiednie
grzbiety górskie. Śmieszną wydawała się Balzerowi idea
tworzenia granicy naturalnej, w tym przypadku rzecznej, na
Morskim Oku, gdyż nie jest to w końcu żadne wielkie jezioro,
ani potok348. Morskie Oko (zresztą od niedawna traktowane
jako atrakcja turystyczna) mogło być uznawane za dobro
owszem, ale Polski, nie Węgier.
Dla Balzera klarownym było, że każdy z tych sporów, te
XVI wieczne, jak i te z końca XIX wieku, wynika z
348 Oswald Balzer, O Morskie Oko. Wywód praw polskich przed sądem
polubownym w Gradcu, Lwów 1906 , s. 4-10
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poprzednich, głównie z mylnej interpretacji dokumentów.
Podkreślił, że sprawa sądownie była przynajmniej
trzykrotnie rozwiązywana i to dwa razy na korzyść Polski.
Zaznaczył istotną rolę w sporze rodziny Paloscay i jej
odwieczną chęć zwady z Polską (może poza ugodą z 1858,
ale była to raczej konieczność, niźli ich dobra wola).
Przyznał jednak, że Hohenlohe prześcignął ich w swej
zapalczywości. Zresztą sprawa była jasna i łatwa do obrony,
przynajmniej dla Balzera: granica Galicji z Węgrami nie
biegnie od Rysów przez środek Czarnego Stawu i Morskiego
Oka do ujścia Rybiego Potoku do Białki, tylko od Rysów,
przez Żabie do tegoż ujścia. Twierdził, że podział tego
terytorium, doprowadziłby do powstania niefortunnych
granic sztucznych, takich jak w „Nowym Świecie”. Żądania
Węgier opierały się na nieporozumieniu, a żądania Polskie
oparte są na stabilnych dowodach, przede wszystkim
prawnych 349 . W obronie przyjął on metodę dowodu
negatywnego. Polegało to na tym, że obalał jedne po
drugich argumenty węgierskie. Przytaczane dokumenty
źródłowe poddawał wszechstronnej i szczegółowej krytyce,
udowadniając, że nie stanowią one dowodów na korzyść
Węgier, a w niektórych przypadkach potwierdzają wręcz
tezę Polaków. Poprzez swoją gruntowną analizę wzmacniał
349 Ibidem, s.239-254
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również dowody już wcześniej przedstawione przez stronę
polską. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego okazał się
największym obrońcą praw Galicji do Morskiego Oka350.
Wizja lokalna
Dnia 1 września obrady zostały przerwane, ponieważ
trybunał postanowił przeprowadzić w rejonie Morskiego Oka
wizję lokalną.
Nad Morskie Oko przybyło ponad pół tysiąca Polaków,
zarówno zakopiańskich gości, jak i miejscowych górali. Przy
schronisku ( zbudowanym przez Towarzystwo Tatrzańskie)
zawieszono biało-czerwoną flagę, którą manifestacyjnie
niesiono od Zakopanego. Nastrój psuła jednak obecność
dwunastu węgierskich żandarmów oraz urzędników
komitatu spiskiego i oficjalistów Hohenlohe. Węgrzy bez
zastrzeżeń popierali roszczenia księcia, co bardzo
nieprzyjemnie zaskoczyło Polaków. Jednakże należy
podkreślić, że nie było to całe społeczeństwo węgierskie,
tylko jego część, na czele z wpływowymi politykami, którzy
mieli wówczas decydujący głos nie tylko w Budapeszcie, ale
także w Wiedniu. Charakterystyczne jest również to, że
węgierska opinia publiczna, w odróżnieniu od polskiej,
350 Dariusz Jaworski,op. cit.
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znacznie mniej się tą sprawą interesowała, dla niej był to
raczej nic nieznaczący spór, dla Polski zaś kwestia
honorowo-patriotyczna.·Uczestnicy i obserwatorzy oględzin
odnieśli wrażenie, że wizja lokalna przekonała Szwajcarów,
iż słuszność jest po stronie Polaków, co spowodowało, że
Węgrzy wreszcie nabrali ochoty do zawarcia jakiegoś
kompromisu w sprawie Morskiego Oka351.
Wyrok
Wbrew oczekiwaniom Polaków zgromadzonych w Grazu,
ogłoszenie wyroku przeciągało się. Wizja lokalna jednak
ostatecznie przypieczętowała sprawę i 13 września 1902
roku sąd w Grazu ogłosił jednomyślny wyrok – Morskie Oko
zostało przy Galicji. Zgodnie z nim granica miała od tej
chwili biec z Rysów ku Północy, Granią Żabiego, po czym –
od miejsca gdzie grań się rozpłaszcza – w jej przedłużeniu
dalej ku Północy do Rybiego Potoku i nim w dół jeszcze
około 700 m do jego spływu z Białą Wodą (tj. tak jak biegnie
również i obecna granica polsko-słowacka). W ten sposób
strona polska (galicyjska) traciła na rzecz Węgier jedynie
teren leśny w samych widłach Rybiego Potoku i Białej Wody.
Przyznano jej więc całe sporne terytorium, z wyjątkiem
małego kawałka lasu (stanowiącego ok. 3,3%
351 Jerzy M. Roszkowski, op. cit.
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wspomnianego obszaru)352.
Konsekwencje
Po zakończeniu sporu o granicę państwową w
otoczeniu Morskiego Oka pozostały jeszcze prywatne
pretensje Hohenloha. W tej kwestii wytoczył on sprawę
sądową przeciw Zamoyskiemu w 1907 r. We wszystkich
kolejnych instancjach sądowych Hohenlohe sprawę
przegrywał, a ostatecznie stało się to wyrokiem
Najwyższego Trybunału Kasacyjnego w Wiedniu z 6 maja
1909 roku. Było to całkowite zakończenie sporu o Morskie
Oko, tak sporu o granicę państwową (w 1902 r.), jak i
zatargu o prywatną własność terenu przygranicznego (w
1909 r.)353.
Po zakończeniu I wojny światowej jeszcze przed
konferencją w Wersalu, książę Hohenlohe poufnymi
kanałami dyplomatycznymi po raz ostatni proponował
polskiemu rządowi sprzedaż swoich dóbr jaworzyńskolendackich. Warszawa uznała jednak, że nie ma pieniędzy
na tę „kupę kamieni”354.
Konflikt ten pokazał się polskiej opinii publicznej jako
352 Ibidem.
353 Ibidem.
354 Dariusz Jaworski, op. cit.
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konsekwencja wielowiekowego cofania się granic państwa
polskiego na tym odcinku. Wagę sukcesu Polaków na czele z
Władysławem Zamoyskim podnosiło jeszcze to, że został on
odniesiony w okresie niezwykle trudnym, w czasach, gdy nie
istniało państwo polskie, a co za tym idzie, część wiążących
się z tym instrumentów oddziaływania. Mimo to, głównie
dzięki silnej woli społeczeństwa polskiego, naród zastąpił w
tym wypadku państwo.
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Watykan – dziecko traktatów laterańskich
Głowa
Gdy wejdziemy do Bazyliki św. Piotra w Rzymie,
staniemy przy konfesji pierwszego z Apostołów i spojrzymy
w górę, ujrzymy osławioną kopułę projektu Michała Anioła,
wewnątrz której u podstaw bębna widnieją słowa z
Ewangelii Mateuszowej: Tu es Petrus et super hanc petram

aedificabo Ecclesiam meam et tibi dabo claves regni
caelorum, czyli: Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję
Kościół mój i tobie dam klucze królestwa niebieskiego (Mt
16, 18-19). Z tych oto słów wywodzi się władza kluczy, które
dzierży Zastępca Chrystusa, biskup Rzymu, Wikariusz
Jezusa Chrystusa, Następca Księcia Apostołów, Najwyższy
Kapłan Kościoła Powszechnego, Prymas Włoch, Arcybiskup i
Metropolita Prowincji Rzymskiej, Głowa Państwa Watykan,
Sługa Sług Bożych, Jego Świątobliwość, Ojciec Święty,
papież, obecnie Franciszek, który posiada najwyższą, pełną,
bezpośrednią i powszechną władzę jurysdykcyjną, wobec
której Lud Boży winien okazywać podporządkowanie oraz
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posłuszeństwo355.
Istota
Oprócz władzy duchowej, która rozciąga się na cały
Kościół, papież posiada także władzę doczesną nad Stato
della Città del Vaticano, które jest gwarancją suwerenności
Stolicy Apostolskiej. Ta enklawa na terytorium Republiki
Włoskiej, z liczbą mieszkańców nieprzekraczającą 800 i z
liczbą obywateli przekraczającą 450, to najmniejsze
państwo świata o powierzchni zaledwie 44 ha, otoczone
Murami Leonowymi oraz zakreślającą plac św. Piotra
kolumnadą Berniniego. Usytuowane w Rzymie, po prawej
stornie Tybru, rozciąga się pomiędzy Monte Mario a
Gianicolo, pokrywając wzgórze zwane Watykanem 356 . To
dziecko Traktatów Laterańskich zawartych w 1929 r.
pomiędzy Stolicą Świętą a państwem włoskim oraz
namiastka zdebellowanego państwa kościelnego.
Historia
Edykt mediolański cesarza Konstantyna I Wielkiego z
Por. Sobór Watykański I, Konstytucja Pastor aeternus [w:] Dokumenty
Soborów Powszechnych. Tom IV, Kraków 2004
356 Dane z http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it.html (dostęp:
30.03.2013)
355
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313 r. otwiera nowy rozdział w historii dotychczas
prześladowanego Kościoła, który to uzyskuje uznanie
prawne, co daje mu możliwość nabywania dóbr
materialnych. Już w 380 r. edyktem Cunctos populos cesarz
Teodozjusz I Wielki wynosi chrześcijaństwo do rangi religii
państwowej. Liczne darowizny wiernych zwiększają majątek
Kościoła, stanowiąc jego patrimonium - uposażenie. Kres
cesarstwa rzymskiego powoduje, iż wszystkie oczy zwracają
się w stronę biskupa rzymskiego, który to staje się jedynym
defensor civitas, czyli obrońcą miasta, od tysiąca lat
uważanego za stolicę cywilizowanego świata. Na mocy
paktu z Quierzy, w 754 r. Pepin Mały ofiarowuje papieżowi
Stefanowi II liczne ziemie włoskie wyrwane z rąk
longobardzkich. Tak powstaje Patrimonium Sancti Petri,
czyli Ojcowizna św. Piotra - zaczyn państwa kościelnego.
Cesarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego powiększają
posiadłości papieskie, a Złotą bullą z Eger, Fryderyk II
uznaje w papieżu władcę państwa kościelnego, które to
największe znaczenie polityczno-militarne osiąga na pocz.
XVI w., za pontyfikatu Juliusza II, inicjatora budowy nowej
Bazyliki św. Piotra. Wolą Napoleona I, cesarza Francuzów,
państwo kościelne znika z map w 1809 r., by pojawić się na
nowo po Kongresie Wiedeńskim.
Włoski ruch narodowy, zwany Risorgimento dąży do
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zjednoczenia Włoch. Problemem jest państwo kościelne,
którego tereny przecinają w poprzek Półwysep Italski.
Dynastia sabaudzka, która rządzi Królestwem Piemontu i
Sardynii, przejmuje inicjatywę. Premier hr. Camillo Cavour
pozyskuje rewolucjonistów z Giuseppe Garibaldim na czele
oraz w uzdrowisku w Plombières w 1858 r. wchodzi w sojusz
przeciw Austrii z Napoleonem III za cenę przyłączenia Nicei
i Sabaudii do Francji. Sprowokowana jawnymi zbrojeniami
Austria wypowiada wojnę w 1859 r. Zjednoczeni
Piemontczycy oraz Francuzi pokonują Austriaków w bitwie
pod Magentą oraz Solferino, a zaniepokojony wystąpieniami
ludności państw środkowych Włoch, Napoleon III i
Franciszek Józef podpisują zawieszenie broni w Villafranca.
Na mocy traktatu francusko-austriackiego Francja uzyskuje
Lombardię, którą to przekazuje Piemontowi, Austria
utrzymuje władzę nad Wenecją oraz przywraca się rządy
dotychczasowych władców w środkowych Włoszech, które
finalnie za aprobatą Napoleona III zostają włączone do
Królestwa Sardynii. Giuseppe Garibaldi z tysiącem
ochotników wybiera się w maju 1860 r. na Sycylię, by
zawojować
dziewięciomilionowe
państwo.
Marsz
czerwonych
koszul
wieńczy
sukces
dzięki
antyburbońskiemu nastawieniu ludności wyspy. Wrześniowe
wkroczenie do Neapolu wymusza ucieczkę na królu Obojga
Sycylii Franciszku II Burbonie. Garibaldi godzi się na
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przeprowadzenie plebiscytu w kwestii przyłączenia
podbitych przez niego terenów do Piemontu. Wiktor
Emanuel II wjeżdża do Neapolu. Zwołany na początku 1861
r. ogólnowłoski parlament obwołuje go królem
zjednoczonych Włoch ze stolicą w Turynie, a od 1865 r. we
Florencji. Dzięki wojnie prusko-austriackiej z 1866 r. na
włoskie łono wraca Wenecja. Klęska zadana Francuzom
przez Prusy pod Sedanem w 1870 r. umożliwia, po
dokonaniu wyłomu w Porta Pia, wkroczenie wojsk włoskich
do Rzymu bronionego od czasów Wiosny Ludów przez
wojska Napoleona III. Papież bł. Pius IX ogłasza się
więźniem Watykanu, a ludność miasta opowiada się w
plebiscycie za przyłączeniem do królestwa Włoch. W 1871 r.
do Romy wkracza Wiktor Emanuel II. Włoska Ustawa
gwarancyjna z 13 maja 1871 r. nie wypowiada się o
suwerenności terytorialnej Stolicy Apostolskiej, ale
łaskawie zezwala używać pałaców w Watykanie, na
Lateranie i w Castel Gandolfo oraz zapewnia Biskupowi
Rzymskiemu swobodę w wypełnianiu władzy duchowej.
Stolica Apostolska nie przyjmuje tego jednostronnego aktu,
a kwestię rzymską rozwiązują dopiero traktaty podpisane 11
lutego 1929 r. w Pałacu Laterańskim, ze strony papieża
Piusa XI, przez Sekretarza Stanu Piotra kard. Gasparriego
oraz, ze strony króla Wiktora Emanuela III, przez Pierwszego
Ministra i Szefa Rządu Benita Mussoliniego.
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Treść
Traktatami laterańskimi nazywa się trzy dokumenty –
Układ finansowy dotyczący odszkodowania za straty
terytorialne poniesione przez Stolicę Apostolską, Konkordat
regulujący pozycję Kościoła w państwie włoskim oraz
traktat sensu stricto, powołujący do życia Państwo Miasto
Watykan i rozwiązujący palącą „kwestię rzymską”.
W rozpoczynającej się inwokacją preambule
postanowiono, iż „w celu zapewnienia Stolicy Apostolskiej
absolutnej i widzialnej niezależności musi być Jej
zagwarantowana niekwestionowana suwerenność, także w
dziedzinie międzynarodowej, a stąd wynika konieczność
utworzenia, pod określonymi warunkami, Państwa Miasta
Watykańskiego i przyznania tejże Stolicy Apostolskiej pełnej
jego własności i wyłącznej oraz absolutnej władzy i
suwerennej nad nim jurysdykcji”357.
Włochy uznały katolicyzm za jedyną religię państwową
(to postanowienie zostało uchylone mocą Protokołu
Dodatkowego do Układu z 18 lutego 1984 r.) oraz
suwerenność
Stolicy
Apostolskiej
w
dziedzinie
międzynarodowej, jako inklinacji wynikającej z jej
Traktat Laterański [w:] W. Jakubowski, Podstawowe akty ustrojowe
Państwa Miasta Watykańskiego, Pułtusk-Warszawa 2004, s. 105 i n.

357
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posłannictwa w świecie. Strona włoska wyrzekła się
jakiejkolwiek ingerencji na terytorium Państwa Miasta
Watykan oraz obiecała, na własny koszt, zaopatrzyć je w
dopływ wody, połączyć z liniami kolejowymi, zainstalować
połączenia telegraficzne, telefoniczne, radiotelegraficzne i
pocztowe, a także połączenia bezpośrednie z innymi
państwami oraz zobowiązała się nie wznosić budynków
umożliwiających wgląd. Zgodnie z normami prawa
międzynarodowego, zakazano jakiegokolwiek przelotu nad
terytorium watykańskim. Uznano jurysdykcję normodawczą,
wykonawczą, sądowniczą, terytorialną, personalną,
skutkową i ochronną Stolicy Apostolskiej. Mocą traktatów
laterańskich do państwa watykańskiego należy dwanaście
nieruchomości z przywilejem eksterytorialności, z Bazyliką
św. Jana na Lateranie, Bazyliką św. Pawła za Murami,
Bazyliką Matki Bożej Większej i Pałacem Papieskim w Castel
Gandolfo na czele, a także osiem nieruchomości
niepodlegających
jakimkolwiek
ograniczeniom,
ani
wywłaszczeniom, wyjętych spod obowiązku podatkowego.
Włochy dodatkowo zobowiązały się wypłacić Stolicy
Apostolskiej 750 mln lirów włoskich oraz przekazać jej 5%
obligacji włoskiej pożyczki państwowej o wartości
nominalnej 1 miliarda lirów włoskich, jako rekompensatę za
utratę dziedzictwa św. Piotra. W czasie sede vacante
przyrzekły zapewnić nieskrępowany przejazd kardynałów
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przez swoje terytoria oraz zapobiegać czynnościom
zakłócającym przebieg konklawe. Podobne obowiązki ciążą
na nich w trakcie prac soborowych. Ze swej strony, Stolica
Apostolska zobowiązała się nie uczestniczyć w doczesnych
sporach, zachowując prawo podkreślania swej władzy
duchowej oraz oświadczyła, iż „kwestia rzymska” została
ostatecznie i nieodwołalnie rozwiązana, uznając w ten
sposób Królestwo Włoch (zmianę formy ustrojowej uznano
w drodze wymiany not w 1946 r.).
Podmiot
Powszechnie nikt nie kwestionuje podmiotowości
międzynarodowej Stolicy Apostolskiej, ba jest ona wręcz
pożądana, bowiem często odgrywa rolę mediatora czy
arbitra. Problemy pojawiają się, gdy zaczniemy rozpatrywać
odrębnie podmiotowość Państwa Miasta Watykan,
ukonstytuowanego przez terytorium, ludność i suwerenną
władzę, a będącego sygnatariuszem niektórych umów
międzynarodowych
oraz
Stolicy
Apostolskiej,
zaangażowanej w wiele organizacji międzynarodowych 358
oraz korzystającej z praw zasadniczych takich jak ius
358 Wykaz relacji Stolicy Apostolskiej z innymi podmiotami prawa
międzynarodowego
na
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_segst_20010123_holy-see-relations_it.html (dostęp: 30.03.2013)
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tractatuum, czynnego i biernego ius legationis czy prawa do
czci.
Wpierw należy dokonać dystynkcji znaczeniowej słów
niefortunnie uważanych za synonimy. Kościół to taka łódź,
którą płynie wspólnota ochrzczonych ku zbawieniu, a u
steru której stoi papież z Kolegium Biskupów. Na podst. kan.
360 kodeksu prawa kanonicznego przez Stolicę Apostolską
lub Stolicę Świętą rozumie się w tym kodeksie nie tylko
Biskupa Rzymskiego, lecz także – o ile nie wynika co innego
z natury rzeczy lub z kontekstu – Sekretariat Stanu, Radę
Publicznych Spraw Kościoła, jak również inne instytucje
Kurii Rzymskiej. Zaś Watykan to państwo wyznaniowohierokratyczne, również patrymonialne i neutralne, którego
formę można opisać jako elekcyjna monarchia absolutna,
obecnie uregulowaną przede wszystkim Ustawą Zasadniczą
Państwa Miasta Watykańskiego z dnia 26 listopada 2000 r.,
oktrojowaną przez papieża św. Jana Pawła II359.
Wyróżnia się dwa stanowiska wyjaśniające relacje
między Stolicą Apostolską a Państwem Miastem Watykan.
Monistyczne opowiada się za istnieniem jednego pomiotu, a
dualistyczne optuje za istnieniem dwóch podmiotów.
359 Por. Ustawa Zasadnicza Państwa Miasta Watykańskiego z dnia 26 listopada
2000 roku [w:] W. Jakubowski, Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta
Watykańskiego, Pułtusk-Warszawa 2004, s. 124 i n.
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Wg F. Longchamps de Beriera i M. Zubika sens istnienia
Państwa Miasta Watykan zrozumie się tylko wtedy, gdy
rozważając ziemską, uwzględni się również nadprzyrodzoną
rzeczywistość Kościoła, wobec którego państwo to odgrywa
rolę służebną 360 . J. Krukowski wskazuje na unikatową
pozycję Stolicy Apostolskiej wśród podmiotów prawa
międzynarodowego, wynikającą z jej organicznego związku
z Kościołem katolickim, a wyposażoną w atrybut
suwerenności duchowej. W Państwie Mieście Watykan widzi
on odrębny podmiot, wyposażony w suwerenność
doczesną 361 . J. Sutor podkreśla, iż zarówno Stolica
Apostolska, jak i Watykan są podmiotami prawa
międzynarodowego i mogą występować samodzielnie, a
papież występuje w stosunkach międzynarodowych w
podwójnym charakterze 362 . J. Białocerkiewicz jest
zwolennikiem funkcjonalnego powiązania uprawnień
państwa i uprawnień organizacyjnych Kościoła – tych dwóch
struktur w jeden, dwoisty podmiot363. J. Symonides nazywa
Stolicę Apostolską sui generis podmiotem prawa
międzynarodowego, który wedle swego uznania może
F. Longchamps de Berier, M. Zubik, Ustawa Zasadnicza państwa miasto
Watykan oraz inne akty ustrojowe, Warszawa 2008, s. 6
361 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 99
362 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010, s. 111-114
363 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu,
Olsztyn 2005 s. 144
360
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występować także jako państwo watykańskie364. Zdaniem A.
Łazowskiego, Stolica Apostolska i państwo Watykan
stanowią jeden podmiot prawa międzynarodowego
reprezentowany alternatywnie przez któreś z nich, przy
czym podkreśla, iż nigdy nie miał miejsca przypadek ich
równoległego wystąpienia365.
Papieska Rada „Iustitia et Pax” w „Kompendium nauki
społecznej Kościoła” napisała w punkcie 444: „Stolica
Apostolska albo Stolica Święta cieszy się pełną
międzynarodową podmiotowością jako suwerenna władza,
realizująca własne akty prawne. Korzysta ona z uznanej w
przestrzeni międzynarodowej Wspólnoty suwerenności
zewnętrznej, która stanowi odbicie jej suwerenności w
obrębie Kościoła i charakteryzuje się organizacyjną
jednością oraz niezależnością”, a w punkcie 445:
„Dyplomacja Stolicy Apostolskiej, owoc wielowiekowej i
utrwalonej praktyki, jest narzędziem działającym nie tylko
na rzecz „libertas Ecclesiae”, ale również dla obrony i
popierania ludzkiej godności, a także dla porządku
społecznego, opartego na wartościach sprawiedliwości,

364 J. Symonides [w:] R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe
publiczne, Warszawa 2005, s. 137-138
365 A. Łazowski [w:] A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe
publiczne, Warszawa 2011, s. 83
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prawdy, wolności i miłości”366.
Losy
Watykan to przedsionek wieczności, stąd rozpościera
się władza kluczy opierająca się nie na armii, lecz na
słowach. To światowe mocarstwo, dysponujące władzą
odwrotnie proporcjonalną do powierzchni. To tu zapadają
decyzje bezpośrednio dotyczące nie tylko ponad miliarda
wierzących, lecz całego rodzaju ludzkiego. To cegły
watykańskie widziały wszystko, co można było zobaczyć,
słyszały to, co zostało wypowiedziane, i mówią to, co trzeba
mówić. W świecie, w którym wszystko stało się możliwe,
gdzie już wszystko wolno, w interesie nie tylko katolików,
ale i pozostałych chrześcijan, Żydów, muzułmanów, jak
również ateistów, leży silna pozycja Watykanu, strzegącego
zasad moralnych oraz prawa naturalnego.

366

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/docume
nts/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html
(dostęp:
30.03.2013)
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