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Ibn Assan przeciwko Republice Wolności

11 września 2006 r. na terytorium Republiki Wolności doszło do serii ataków terrorystycznych, w 

których zginęło łącznie prawie 5 tysięcy osób. Sprawcy zamachów – którzy działali w grupie zorganizowanej –

pochodzili w większości z Republiki X sąsiadującej z Republiką Wolności. Bezpośrednio po zamachach rząd 

Republiki Wolności przystąpił do największej w historii tego państwa operacji z udziałem organów ścigania, 

wojska i służb specjalnych. Oskarżając rząd Republiki X o sprzyjanie terrorystom, Republika Wolności zerwała 

wszelkie stosunki dyplomatyczne z tym państwem, a następnie ujęła i umieściła w specjalnej bazie wojskowej 

kilkaset obywateli Republiki X podejrzewanych o związki z zamachami terrorystycznymi. Część z zatrzymanych 

osób została w niewyjaśnionych okolicznościach przechwycona na terytorium Republiki X, jakkolwiek rząd 

Republiki Wolności odmówił wyjaśnień w tej sprawie.

Kilka dni po zamachach Republika Wolności ogłosiła, że rozpoczyna „wojnę z terroryzmem światowym” 

i zawiadomiła Sekretarza Generalnego ONZ, że dokonuje derogacji wszystkich zobowiązań 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych poza wskazanymi w art. 4 ust. 2 Paktu. 

Jednocześnie Republika Wolności wypowiedziała Protokół fakultatywny do Paktu „ze skutkiem 

natychmiastowym”.

Yosuf ibn Assan był jedną z pierwszych dwudziestu osób, które poddano bardzo intensywnym 

przesłuchaniom w toku śledztwa związanego z zamachami terrorystycznymi. Według niezweryfikowanych 

informacji, był on pozbawiany snu i pożywienia, trzymany na przemian w bardzo chłodnych i bardzo gorących 

celach, zmuszany do przyjmowania niewygodnych pozycji, a także poddawany kilkunastogodzinnym 

przesłuchaniom. W listopadzie 2006 r. Ibn Assanowi nie postawiono oficjalnie zarzutów. Dopiero na rozprawie 

przed sądem wojskowym dowiedział się, że jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, 

która dopuściła się zamachów terrorystycznych. Sąd wojskowy skazał go na karę dożywotniego pozbawienia 

wolności.

Uzyskawszy możliwość kontaktu ze światem zewnętrznym (już po procesie), Ibn Assan złożył skargę 

do Komitetu Praw Człowieka ONZ, zarzucając naruszenie szeregu postanowień MPPOiP. Zdaniem 

skarżącego, derogacja dokonana przez Republikę Wolności była nieważna, bowiem nie spełniała kryteriów, o 

jakich mowa w art. 4 MPPOiP. Natomiast nawet jeśli derogacja była poprawna, skarżący twierdził, że 

naruszono wobec niego artykuły 6, 7 i 8 Paktu.

Rząd pozwany kwestionował zarzuty, twierdząc – po pierwsze – że w związku z wypowiedzeniem I 

Protokołu fakultatywnego skarga jest niedopuszczalna. Po drugie rząd twierdził, iż derogacja była w zupełności 

zgodna z postanowieniami Paktu, natomiast wobec skarżącego nie naruszono żadnych zobowiązań zawartych 

w MPPOiP. Rząd podkreślał także konieczność walki z terroryzmem wszelkimi dostępnymi metodami.

W zwięzłej opinii prawnej na temat kazusu proszę uwzględnić następujące kwestie:

- Czy wypowiedzenie I Protokołu fakultatywnego przez państwo pozwane było skuteczne? 

- Czy derogacja zobowiązań spełniała kryteria zawarte w 4 Paktu ?

- Czy Republika Wolności naruszyła jakieś prawa skarżącego w niniejszej sprawie?

- Czy można pogodzić zobowiązania międzynarodowe na tle MPPOiP z koniecznością zapewnienia 

ochrony państwa przed atakami terrorystycznymi?
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Victoria Saramati przeciwko Królestwu Nartumu

Królestwo Nartumu jako jedno z ośmiu państw wysłało kontyngent swoich żołnierzy (batalion – ok. 400 

osób) do Temerii – pogrążonego w wojnie domowej państwa oddalonego o 3 tysiące kilometrów, w którym 

przeprowadzano „misję stabilizacyjną”, usiłując zaprowadzić spokój pomiędzy dwoma zwalczającymi się 

plemionami (reprezentującymi władze rządowe oraz opozycję). Misja realizowała rezolucję Rady 

Bezpieczeństwa ONZ. Batalion z wielonarodowego kontyngentu z przeważającym udziałem żołnierzy Nartumu 

oraz dowództwem oficera tego państwa otrzymał w dniu 1 lipca 2007 r. zadanie polegające na ochronie 

ludności cywilnej w mieście Gebrat, w którym przebywało około 4 tysięcy osób.

Po przybyciu wojsk ONZ okazało się, że wojska rządowe przeprowadzają akcję selekcjonowania 

mężczyzn powyżej 16 roku życia w celu ich internowania. Według zapewnień władz Temerii, internowanie 

miało doprowadzić do zapewnienia spokoju w regionie oraz uniknięcia rozlewu krwi. Dowódca batalionu, który 

przybył na miejsce, po nawiązaniu łączności z dowódcą wojsk ONZ oraz swoimi władzami w stolicy Nartumu, 

podjął decyzję o nieinterwencji, mimo że działanie władz rządowych Temerii budziło niepokój. Wojska ONZ 

ograniczyły się do nadzorowania, czy w mieście nie dochodzi do aktów przemocy. Około trzystu mężczyzn 

zostało w ciągu jednego dnia przewiezionych przez wojska rządowe do specjalnych obozów oddalonych o ok. 

100 km. Wojska ONZ opuściły Gebrat dwa tygodnie później, przenosząc się w pobliże kwatery głównej.

Kilka miesięcy później okazało się, że intencją władz rządowych w Temerii nie była wyłącznie izolacja 

mężczyzn zdolnych do noszenia broni z opozycyjnego plemienia. W ciągu czterech tygodni lipca 2007 r. 

dokonano planowego i masowego mordu niemal wszystkich mężczyzn w obozach internowania. Dowody 

zbrodni zostały odkryte jesienią 2007 r. Wkrótce później w Temerii upadł rząd i kraj pogrążył się ponownie w 

chaosie.

Jedna z wdów po zamordowanym mieszkańcu Gebrat, za namową pewnej organizacji pozarządowej, 

postanowiła wnieść do Komitetu Praw Człowieka ONZ skargę przeciwko Królestwu Nartumu. Skarżąca 

zarzucała państwu pozwanemu, że nie dopełniło swoich zobowiązań zawartych w art. 6 Paktu, gdyż pozwoliło 

na ludobójstwo mieszkańców Gebrat.

Państwo pozwane kwestionowało zarzuty, twierdząc iż nie ponosi odpowiedzialności za działania wojsk 

ONZ w Temerii (również stronie MPPOiP). Nie sprawowało ponadto jurysdykcji na tym terytorium (art. 2 Paktu). 

Podmiotem odpowiedzialnym za wielonarodowy kontyngent była natomiast Organizacja Narodów 

Zjednoczonych.

W zwięzłej opinii prawnej na temat kazusu proszę uwzględnić następujące kwestie:

- Czy w Temerii zaistniał konflikt zbrojny ? Czy ma to znaczenie dla oceny z punktu widzenia 

MPPOiP?

- Czy Królestwo Nartumu jest odpowiedzialne z tytułu MPPOiP za działania batalionu w Gebrat?

- Co oznacza „wykonywanie jurysdykcji państwa” na określonym terytorium?

- Czy ONZ może być podmiotem, przeciwko któremu skarga do Komitetu będzie skuteczna?

- Co oznacza pojęcie „ludobójstwa” i czy miało ono miejsce w omawianej sprawie? 


