
Warszawa, dnia 8 lipca 2009 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z

dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego,

przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III)

 (druk nr 597)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przedmiotowa ustawa ma na celu wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji

Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku

rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III).

Dotychczas zatwierdzone w Konwencjach Genewskich znaki Czerwonego Krzyża i

Czerwonego Półksiężyca stanowią podstawę wszelkiej działalności humanitarnej i powinny

chronić zarówno ofiary, jak i osoby, które spieszą im z pomocą.

Protokół III potwierdza i uzupełnia postanowienia czterech Konwencji Genewskich z

dnia 12 sierpnia 1949 r. oraz niektóre postanowienia Protokołów dodatkowych do tych

Konwencji poprzez wprowadzenie nowego znaku rozpoznawczego, określanego w tym

Protokole jako "znak z trzeciego Protokołu". Znak ten ma zapewnić ochronę ponad

podziałami etnicznymi, narodowymi i religijnymi. Wszystkie znaki zatwierdzone w

Konwencjach genewskich mają równy status. W związku z tym warunki używania i

poszanowania znaku z trzeciego Protokołu są identyczne z warunkami ustalonymi dla znaków

rozpoznawczych na mocy Konwencji Genewskich.

Ratyfikowanie Protokołu III pozwoli na jeszcze większą ochronę m.in. służb

medycznych uczestniczących w konfliktach zbrojnych na całym świecie. Jednocześnie

umożliwi włączenie innych krajów do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i

Czerwonego Półksiężyca.
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Postanowienia Protokołu III odnoszą się do wolności, praw i obowiązków

obywatelskich określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz spraw

uregulowanych w ustawie. Ze względu na zakres uregulowań Protokołu III w myśl art. 89 ust.

1 Konstytucji podlega on ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 45 posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. w oparciu o projekt

rządowy (druk nr 2058). Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowej Komisji Spraw

Zagranicznych, która wniosła o jego przyjęcie bez poprawek.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. Natomiast w uzasadnieniu

do projektu ustawy wskazano, iż w związku z przyjęciem znaku z trzeciego Protokołu

należałoby uzupełnić:

1) art. 126 § 1 Kodeksu karnego o znak z trzeciego Protokołu, w celu

zapewnienia temu znakowi ochrony prawnej na tej samej zasadzie, co

międzynarodowemu znakowi Czerwonego Krzyża i Czerwonego

Półksiężyca;

2) art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym

Krzyżu o zakaz używania niezgodnego z konwencjami międzynarodowymi

znaku z trzeciego Protokołu.

Danuta Drypa

Główny legislator


