
Warszawa, dnia 23 czerwca 2010 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji

o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu

współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

(druk nr 904)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Protokołu fakultatywnego do

Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu

współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. (zwanego

w dalszej części opinii "Protokołem").

Celem Protokołu jest rozszerzenie zakresu ochrony prawnej personelu Organizacji

Narodów Zjednoczonych ustanowionej na podstawie Konwencji o bezpieczeństwie personelu

Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego, sporządzonej w Nowym

Jorku dnia 9 grudnia 1994 r. (zwanej dalej „Konwencją”). Konwencja została ratyfikowana

przez Rzeczpospolitą Polską dnia 9 marca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz.1671)

i weszła w życie w stosunku do Polski dnia 21 czerwca 2000 r.

Najistotniejszą zmianą, jaką wprowadza Protokół w dotychczasowym reżimie

prawnym ustanowionym przez Konwencję, jest rozszerzenie katalogu operacji Organizacji

Narodów Zjednoczonych, do których Konwencja będzie miała zastosowanie. Artykuł II

Protokołu stanowi, że strony tego Protokołu będą stosować Konwencję nie tylko do operacji

określonych w artykule 1 litera c Konwencji, ale również do wszystkich innych operacji

Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowionych przez kompetentny organ ONZ

i prowadzonych z upoważnienia oraz pod kontrolą ONZ w celu dostarczania pomocy

humanitarnej, politycznej lub rozwojowej w procesie budowania pokoju lub dostarczania

pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych. Protokół rozszerza więc automatycznie

zakres stosowania Konwencji do wszystkich operacji ONZ, bez potrzeby uruchamiania
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mechanizmu decyzyjnego, zgodnie z którym konieczna była deklaracja Rady Bezpieczeństwa

lub Zgromadzenia Ogólnego ONZ o zaistnieniu „wyjątkowego zagrożenia” dla personelu

ONZ oraz personelu współdziałającego w danej operacji.

Protokół dotyczy konstytucyjnych praw i wolności oraz spraw uregulowanych

w ustawie. Z tych względów zasadnym jest tryb związania Polski umową za uprzednią zgodą

na ratyfikację wyrażoną w ustawie (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji).

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2010 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2895). Projekt stanowił przedmiot prac

sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja nie wprowadziła poprawek do projektu.

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Szymon Giderewicz

legislator


