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1. Trudna jest ta chwila. Trudna jest dla nas wszystkich, zgromadzonych dzisiaj w tym 

przeklętym miejscu. Chwila ta w sposób szczególny jest trudna dla mnie, kiedy cofam się w 

myślach o 67 lat, do 1941 r. Miałem wówczas pięć lat i my, wszyscy Żydzi z Kowna na 

Litwie i pobliskich terenów zostaliśmy zamknięci w kowieńskim getcie. Około pięciu tysięcy 

z nas było dziećmi poniżej czternastego roku życia. Podczas dokonywania mordu na Żydach z 

kowieńskiego getta, szczególnie dużą uwagę przykładano do tego, aby wymordować 

wszystkie dzieci. Spośród pięciu tysięcy dzieci zmuszonych do życia w getcie, wojnę 

przeżyło zaledwie sto pięćdziesięcioro, czyli jedynie trzy procent. Jestem jednym z nich. 

Składam hołd dwóm rodzinom litewskich rolników, którzy ryzykowali własne życie, aby 

ocalić moje. 

 

 Spośród tych stu pięćdziesięciorga dzieci z kowieńskiego getta, które przeżyły wojnę, 

dwadzieścioro dziewięcioro przeżyło tutaj, w obozie Auschwitz. Zostały one przywiezione do 

Auschwitz 1 sierpnia 1944 r. w transporcie liczącym sto trzydzieścioro jeden dzieci z 

kowieńskiego getta. Dzisiaj, stoję tu jako 132. dziecko. Oprócz mnie obecny jest dzisiaj 

Micha Lindenstraus, którego cała rodzina została tu zamordowana. 

 

 Trudne jest to miejsce. Jest ono uosobieniem najokrutniejszego ludzkiego zła. Jest ono 

synonimem etycznego dna, jakiego dosięgnął planowany mord ludności, niezależnie od płci, 

rasy, wieku czy narodowości. Stanowi ono najbardziej ekstremalny wyraz masowych mordów 

ludności żydowskiej. Jest ono symbolem niebywałego zła, jakim był Holocaust. 

 

 Z tego strasznego miejsca – z jego komór gazowych, ze ściany straceń, z krematoriów, 

ze szlabanów, ze sterty włosów, okularów i walizek zgromadzonych w muzeum, z prochów 

skremowanych tu ludzi docierają do nas głosy, które mówią: nigdy nie zapominajcie, nigdy 

nie wybaczajcie! Razem z tymi głosami docierają do nas inne krzyki: nie pozwólcie nigdy 

więcej na kolejny Auschwitz, nie pozwólcie nigdy więcej na kolejny Holocaust. 

 



 Krzyki te są ostatnią wolą i testamentem tych, którzy zostali tu zamordowani. Ale 

jednocześnie są one także nadzieją na życie. Dzięki tym głosom wiemy, że z prochów tych 

osób, które zostały tu zamordowane, możemy stworzyć lepsze społeczeństwo, społeczeństwo, 

w którym ludzie nie będą traktowali się wzajemnie jak wilki, i nawet jeśli nie będzie to 

społeczeństwo, w którym ludzie będą traktowali się jak anioły, niech będzie to społeczeństwo, 

w którym ludzie będą traktowali się wzajemnie jak istoty ludzkie.  

 

 

2. Takie jest tło historyczne Karty Narodów Zjednoczonych, traktatu z 1945 r. 

ustanawiającego Organizację Narodów Zjednoczonych. W preambule Karty czytamy:  

 

My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane […] przywrócić wiarę w 

podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość człowieka, w równouprawnienie 

mężczyzn i kobiet, w równość narodów dużych i małych…. 

 

Art. 55 lit. c) Karty stanowi, że Narody Zjednoczone będą popierały: ,,[…] powszechne 

poszanowanie i zachowywanie ludzkich praw i wolności podstawowych dla wszystkich bez 

różnicy rasy, płci, języka lub religii." Z przytoczonymi postanowieniami Karty dotyczącymi 

podstawowych praw człowieka do godności, równości i wolności, wiążą się dwa kolejne 

wydarzenia. Wydarzenia te miały miejsce sześćdziesiąt lat temu, a ich początek miał miejsce 

tu, w Auschwitz.  

 

 Pierwszym wydarzeniem było przyjęcie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni 

ludobójstwa. Traktat ten został przyjęty rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 9 

grudnia 1948 r. Ziarna tej Konwencji zostały zasiane w tym miejscu, w Auschwitz. 

 

 Drugim wydarzeniem było przyjęcie i proklamowanie Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 

10 grudnia 1948 r. Jedną z podanych w preambule przyczyn, leżących u podstaw 

Powszechnej Deklaracji jest to, że: „[…] brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka 

doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości […].”   

 

 Owe „akty barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości” to przede 

wszystkim czyny, których dopuszczono się w tym miejscu, w Auschwitz. Istnieje bezpośredni 



związek między nieludzkimi czynami popełnionymi podczas II wojny światowej i 

ogłoszeniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych, które miało miejsce sześćdziesiąt lat temu.  

 

3. Powszechna Deklaracja nadaje treść postanowieniom Karty Narodów Zjednoczonych 

w sprawie praw człowieka. Wymienia prawa obywatelskie i polityczne, jak również socjalne, 

kulturowe i ekonomiczne. Ze względu na zobowiązania międzynarodowej wspólnoty 

ustanowione na mocy Powszechnej Deklaracji, prawie wszystkie te prawa stały się częścią 

międzynarodowego prawa zwyczajowego. Są one podstawą dwóch konwencji ONZ 

dotyczących praw człowieka. Kolejne międzynarodowe traktaty i regionalne konwencje o 

prawach człowieka opierają się na Powszechnej Deklaracji. Prawa wymienione w 

Powszechnej Deklaracji i w tych konwencjach zostały również włączone do konstytucji i 

prawa krajowego wielu państw. Także w polskiej konstytucji widać ich wpływ. Auschwitz 

było powodem wielu wylanych łez. System praw człowieka, wraz z Powszechną Deklaracją 

zajmującą w nim centralną pozycję, jest odpowiedzią na te łzy. 

 

4.  W ostatnich latach system praw człowieka ponownie staje w obliczu nowych wyzwań. 

Jednym z największych wyzwań jest międzynarodowy terroryzm. 11 września miał miejsce 

brutalny atak na Stany Zjednoczone. Inne państwa na całym świecie doświadczają terroru na 

co dzień. Chociażby w tym tygodniu jesteśmy świadkami ataków w Indiach. Terroryzm jest 

współczesnym wyrazem barbarzyństwa, którego najdobitniejszym wyrazem było Auschwitz. 

Znowu jesteśmy świadkami tego, że życie ludzkie jest traktowane jakby nie miało żadnej 

wartości, znowu widzimy, że istoty ludzkie morduje się z powodu przynależności rasowej, 

religijnej czy narodowej. Znowu zło i nienawiść nie mają granic. 

 

 Nowoczesna demokracja, która jako jedyna wyciągnęła wnioski z Auschwitz, zadaje 

sobie pytanie: jak zmierzyć się z takim barbarzyństwem? Jak możemy walczyć z 

terroryzmem, pozostając jednocześnie społeczeństwem demokratycznym? To pytanie ma 

wiele odpowiedzi. Niezliczeni eksperci w dziedzinie walki z terroryzmem przedstawiają 

swoje opinie; grupy wykonawcze i prawodawcze szukają rozwiązań i je znajdują. Istnieje 

jednak jeszcze jeden państwowy element, który odgrywa pewną rolę w starciu z terroryzmem 

– to władza sądownicza w społeczeństwie demokratycznym. 

 



5.  W moim dzisiejszym wystąpieniu przedstawię punkt widzenia sądownictwa. 

Sędziowie w systemie demokratycznym, jak również sędziowie sądów i trybunałów 

międzynarodowych mają do czynienia z tym problemem na co dzień: co powinni zrobić w 

ramach walki z terroryzmem? W jaki sposób mogą odpowiednio wypełnić swoje funkcje 

sędziowskie? Jako członek Sądu Najwyższego Izraela, przez dwadzieścia osiem lat miałem 

do czynienia z tym problemem. Ku mojemu wielkiemu ubolewaniu, mam spore 

doświadczenie w zmaganiu się z tym okrutnym dylematem. Ameryka dotkliwie doświadczyła 

międzynarodowego terroru 11 września. Izrael doświadczył go 10 października i 9 września, 

jak również 12 i 13 września. Od czasu utworzenia państwa Izrael, zjawisko terroru nie 

przestało mu zagrażać.  

 

 Wypełniając naszą rolę sędziów, szczegółowo badamy zgodność walki z terrorem z 

prawem i konstytucją. Jakimi zasadami, my sędziowie, powinniśmy się kierować?  Mimo że 

moja wypowiedź koncentruje się na sędziach sądów krajowych czy miejskich, odnosi się ona 

także do sędziów sądów międzynarodowych.  

 

 Świadomie bądź nieświadomie moja wypowiedź odzwierciedla fakt, iż byłem 132. 

dzieckiem. Takie jest moje doświadczenie. Doświadczenie to jednak nie opiera się na 

nienawiści, ani na braku wiary w człowieczeństwo. Wręcz przeciwnie: Wierzę w ducha 

człowieczeństwa, który jest istotą każdego człowieka. Tylko nasza wiara w możliwość 

przezwyciężenia trudności pozwoliła funkcjonować nam, ocalonym, mimo 

wszechogarniającego okrucieństwa. Tylko wiara w ludzi i ich godność pozwoliła nam żyć po 

przejściu prawdziwego piekła. Faszyści zabrali nam życie. Jednak nie udało im się pozbawić 

nas istoty naszego człowieczeństwa.  

 

 
 

 B. Rola sędziego w obronie demokracji 

 

6. Zacznę od tego, iż uważam, że moją rolą, jako sędziego sądu najwyższego czy trybunału 

konstytucyjnego w społeczeństwie demokratycznym, jest ochrona konstytucji i demokracji. 

Nie możemy zakładać, że dalsze istnienie demokracji jest czymś oczywistym. Stwierdzenie to 

odnosi się w oczywisty sposób do nowo powstałych systemów demokratycznych, ale jest ono 



tak samo prawdziwe dla systemów demokratycznych o ugruntowanej pozycji i długiej 

historii. Nie możemy już akceptować podejścia, zgodnie z którym „to nie może przydarzyć 

się nam”. Ponieważ może się zdarzyć wszystko. Jeżeli zdarzyło się w Auschwitz, może 

zdarzyć się także w każdym innym miejscu. Jeżeli demokracja została wypaczona i 

zniszczona w Niemczech, ojczyźnie Kanta, Beethovena i Goethego, to samo może się jej 

przytrafić w każdym innym miejscu. Jeżeli nie będziemy chronić demokracji, demokracja nie 

będzie chroniła nas. Nie wiem, czy sędziowie sądu najwyższego w Niemczech byli w stanie 

powstrzymać Hitlera przed dojściem do władzy w latach 30. Ale wiem, że jednym z 

wniosków z Holocaustu i II wojny światowej jest potrzeba posiadania demokratycznych 

konstytucji i zapewnienie ich egzekwowania przez sędziów sądu najwyższego, których 

podstawowym zadaniem jest ochrona demokracji. Ta świadomość w okresie powojennym 

pomogła w rozpowszechnieniu idei poddania sądowej kontroli zgodności ustawodawstwa i 

działań władzy wykonawczej oraz postawienie w centralnym punkcie praw człowieka. To 

ukształtowało mój punkt widzenia, zgodnie z którym rolą sędziego sądu najwyższego w 

systemie demokratycznym jest utrzymanie i ochrona konstytucji oraz demokracji.  

  
  

Powinniśmy chronić demokrację zarówno przed terroryzmem, jak i przed środkami, 

których państwo zamierza użyć w walce z terroryzmem. Oczywiście sposób, w jaki 

sędziowie radzą sobie z ochroną demokracji jest weryfikowany każdego dnia, jednak 

najważniejszym sprawdzianem ich pracy są sytuacje, w których muszą się oni zmierzać z 

przypadkami wrogich działań lub aktów terroryzmu. Ochrona praw człowieka 

przysługujących każdej istocie ludzkiej jest obowiązkiem znacznie poważniejszym w 

sytuacjach wrogich działań lub aktów terroryzmu, niż w czasie pokoju i bezpieczeństwa. 

Jeżeli nie uda nam się wypełnić naszej funkcji w czasie działań wojennych i 

terrorystycznych, nie będziemy w stanie wypełnić naszej roli w czasie pokoju i 

bezpieczeństwa. Mitem jest przekonanie, że istnieje możliwość zachowania wyraźnego 

rozróżnienia między statusem praw człowieka w czasie walk i statusem praw człowieka w 

czasie pokoju. Wiara w to, że możemy ograniczyć orzeczenia sądów tak, aby były ważne 

tylko w czasie walk oraz to, że możemy podjąć decyzję o tym, że coś zmieni się w okresie 

pokoju jest oszukiwaniem samych siebie. Granica między działaniami wojennymi i pokojem 

jest cienka; to, co jedna osoba nazywa pokojem, inna nazwie wojną. W każdym razie nie ma 

możliwości utrzymania takiego rozróżnienia w dłuższej perspektywie. Powinniśmy zakładać, 

że niezależnie od tego jaką decyzję podejmiemy w czasie, gdy naszemu bezpieczeństwu 



zagraża terroryzm, decyzja ta pozostanie nawet wtedy, gdy zagrożenie terroryzmem zniknie. 

W rzeczywistości sędziowie muszą działać w sposób spójny i zgodny. Zła decyzja podjęta w 

czasie działań wojennych i ataków terrorystycznych spowoduje utratę wiarygodności sądów 

po tym, jak kryzys się zakończy.  

 

 Ponadto demokracja zapewnia nam, jako sędziom, niezależność. Umacnia naszą 

pozycję, ze względu na naszą niezależność polityczną, w stosunku do zmian opinii publicznej. 

Prawdziwy sprawdzian tej niezależności ma miejsce w czasie trwania działań wojennych i 

aktów terroryzmu. Znaczenie naszej niezależności staje się wyraźne w sytuacjach, gdy istnieje 

prawdopodobieństwo, że opinia publiczna będzie prawie jednomyślna. Właśnie w czasach, 

kiedy prowadzone są działania wojenne lub występują akty terroryzmu musimy przyjąć na 

siebie całą odpowiedzialność za ochronę demokracji i konstytucji. Zawsze powinniśmy 

odzwierciedlać historię, nie histerię. Prawdą jest, że walka ze zjawiskiem terroryzmu 

przekształca naszą demokrację w „demokrację defensywną” czy nawet w „walczącą czy 

wojującą demokrację”. Niemniej defensywa i wojownicze nastawienie nie może pobawić 

naszego systemu jego demokratycznej natury. Sędziowie najwyższego szczebla sądownictwa 

nowoczesnej demokracji powinni działać w duchu defensywnej walki lub wojującej 

demokracji, w przeciwieństwie do niekontrolowanej demokracji. 

 

 Co rozumiem przez pojęcie demokracji? W mojej opinii demokracja jest bogatą i 

złożoną normatywną koncepcją. Opiera się ona na dwóch fundamentach. Pierwszym z nich 

jest zwierzchnia władza obywateli. Zwierzchnictwo obywateli jest wykonywane podczas 

wolnych wyborów, które odbywają się regularnie, i w których obywatele wybierają swoich 

przedstawicieli, którzy z kolei reprezentują ich poglądy. Ten aspekt demokracji przejawia się 

w zasadzie większości oraz centralnym charakterze organu prawodawczego, za 

pośrednictwem którego działają przedstawiciele społeczeństwa. Jest to formalny aspekt 

demokracji.  

 

 Drugi aspekt demokracji odzwierciedlają rządy wartości (będące czymś różnym od 

wartości rządów większości), które są charakterystyczne dla demokracji. Do najważniejszych 

z nich należą: podział władzy, rządy prawa, niezależność sądownictwa, prawa człowieka i 

podstawowe zasady, które znajdują odzwierciedlenie w kolejnych wartościach (takich jak 

moralność i sprawiedliwość), cele społeczne (takie jak pokój i bezpieczeństwo publiczne) 

oraz odpowiednie sposoby postępowania (rozsądek, proporcjonalność i dobra wiara). Ten 



aspekt demokracji jest zasadą demokratycznych wartości. Jest to materialny aspekt 

demokracji.  

 

 Oba aspekty, zarówno formalny, jak i materialny, są niezbędne dla demokracji. 

System, w którym ludzie nie mają władzy zwierzchniej, a władza prawodawcza i 

wykonawcza ich nie reprezentuje, nie jest systemem demokratycznym. System pozbawiony 

podziału władzy, rządów prawa, niezależności sędziów, praw człowieka i podstawowych 

wartości nie jest systemem demokratycznym. W rzeczywistości system, w którym większość 

odmawia mniejszości praw człowieka nie jest systemem demokratycznym.  

 

 Świat demokracji jest bogaty: nie należy go postrzegać jednowymiarowo. 

Demokracja jest systemem wielowymiarowym. Opiera się zarówno na centralnym 

charakterze prawa, jak również na wartościach demokratycznych, do których należą prawa 

człowieka, które są istotą tych wartości. W rzeczywistości demokracja opiera się na 

możliwości wykonywania przez jednostkę przysługujących jej praw, których nawet większość 

nie może jej ich odmówić tylko z tego powodu, że dysponuje siłą właściwą dla większości. 

Demokracja posiada własną wewnętrzną moralność, bez której system nie byłby systemem 

demokratycznym. Z tego względu niezbędne jest zachowanie subtelnej równowagi między 

dwoma aspektami demokracji, która pozwoli zachować to, co najistotniejsze w każdym z jej 

aspektów. Równowaga ta z natury wymaga nałożenia ograniczeń zarówno na zasadę 

większości, jak i na zasadę podstawowych wartości demokracji. Równowaga ta wymaga 

ochrony zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojen i terroru. 

 

 

 

 C. Walka z terrorem w granicach prawa 

7. Istnieje pewna znana sentencja, która głosi, że wśród szczęku oręża milczą Muzy. 

Podobną myśl wyraził Cyceron w swojej maksymie „Silent enim leges inter arma” (w czasie 

wojny milczą prawa). Stwierdzenia te są bardzo niefortunne i mam nadzieję, że nie 

odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji. Jestem również przekonany, że nie odzwierciedlają one 

tego, jak powinna wyglądać rzeczywistość. Zbyt wiele Muz zamilkło, kiedy istniał obóz w 

Auschwitz. Każda walka, którą rozgrywa dany kraj – walka z terrorem czy z każdym innym 

wrogiem – musi toczyć się według praw i zasad. Każde państwo musi zawsze postępować 

według określonego prawa. Nie ma czarnych dziur bez prawa. Prawo potrzebuje Muz. My 



potrzebujemy Muz wśród szczęku oręża. Potrzebujemy również praw, przede wszystkim w 

czasie wojny. 

 
 Walka z terroryzmem nie odbywa się poza prawem, ale w granicach prawa, z 

wykorzystaniem narzędzi, jakie prawo oddaje do dyspozycji demokratycznemu państwu. 

Terroryzm nie usprawiedliwia lekceważenia przyjętych norm prawnych. Tym właśnie 

różnimy się od terrorystów, którzy działają przeciwko prawu, gwałcąc je i naruszając jego 

zasady. W walce z terroryzmem demokracja porusza się w granicach prawa i zgodnie z 

prawem. Walka z terroryzmem to w rzeczywistości walka narodu i obywateli 

przestrzegających prawa z tymi, którzy to prawo łamią. Nie jest to zatem tylko walka danego 

państwa z jego wrogami, ale jest to również walka prawa z jego wrogami.  

  

D. Potrzeba zrównoważonego podejścia 
 

8. Demokracje powinny prowadzić walkę z terroryzmem, zachowując odpowiednią 

równowagę między sprzecznymi wartościami i zasadami. Z jednej strony musimy mieć na 

uwadze wartości i zasady związane z bezpieczeństwem państwa i jego obywateli. Jedną z 

nauk płynących z doświadczenia Auschwitz jest znaczenie silnych demokracji. Dla nas 

Żydów oznacza to centralne miejsce Izraela jako demokratycznego państwa żydowskiego. W 

żadnym przypadku ani w żadnych okolicznościach prawa człowieka nie mogą 

usprawiedliwiać podważania bezpieczeństwa państwa. Prawa człowieka to nie scena zagłady 

narodowej. Konstytucja to nie recepta na samobójstwo. Z drugiej strony musimy pamiętać o 

wartościach i zasadach odnoszących się do godności i wolności człowieka. W żadnym 

przypadku ani w żadnych okolicznościach bezpieczeństwo państwa nie może 

usprawiedliwiać podważania praw człowieka. Bezpieczeństwo państwa nie daje 

nieograniczonej licencji na działanie na szkodę jednostki. 

 

 Każdy rodzaj równowagi między bezpieczeństwem a wolnością będzie wiązał się z 

pewnymi ograniczeniami zarówno bezpieczeństwa, jak i wolności. Odpowiednia równowaga 

nie zostanie osiągnięta przy pełnej ochronie praw człowieka, jak gdyby nie istniał terroryzm.  

Podobnie równowaga ta nie zostanie osiągnięta, jeśli pełna ochrona zostanie zagwarantowana 

bezpieczeństwu państwa, jak gdyby nie istniały prawa człowieka. Równowaga i kompromis 

to cena demokracji. Tylko silna, bezpieczna i stabilna demokracja może gwarantować i 

chronić prawa człowieka i tylko demokracja zbudowana na podstawach praw człowieka 



może cieszyć się bezpieczeństwem. Wynika z tego, że równowaga między bezpieczeństwem 

a wolnością nie jest odzwierciedleniem braku jasno sprecyzowanego stanowiska. Wręcz 

przeciwnie, odpowiednia równowaga między bezpieczeństwem a wolnością to efekt jasno 

sprecyzowanego stanowiska, uwzględniającego potrzebę bezpieczeństwa i potrzebę praw 

człowieka. Równowaga ta znalazła swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:  

 

W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim 
ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia 
odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych oraz w celu 
uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i 
powszechnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie. 

 

Mówiąc o równowadze, nie mam na myśli zewnętrznego procesu normatywnego, 

zmieniającego zakres praw i zagwarantowanej ochrony z powodu terroru. Chodzi mi o 

zwykły proces i zwykłe zasady zapewniające równowagę, stanowiące element koncepcji 

proporcjonalności, obecne wtedy, gdy podejmujemy kwestię zależności między prawami 

jednostki a potrzebami społeczeństwa. W przypadku drugiego z tych procesów, prawa nie 

mają charakteru absolutnego. Mogą zostać ograniczone, aby służyć potrzebom 

społeczeństwa.  

  

 Równowaga, o której mówię opiera się na założeniu, że w demokracji nie wszystkie 

środki są dozwolone. Cel nie uświęca środków. To wyraz poglądu, który głosi, że istnieje 

bariera wartości, której demokracja nie może przekroczyć, nawet jeśli cel, do którego 

realizacji dąży, jest szlachetny. Rozstrzygając jedną ze spraw orzekliśmy, że tortury są 

zakazane we wszystkich okolicznościach. Zakaz ten jest absolutny i ma zastosowanie nawet 

w sytuacji „tykającej bomby zegarowej”. W wydanym wyroku napisałem: 

  

Mamy świadomość, że wydany przez nas wyrok nie 

sprawi, że konfrontacja z rzeczywistością stanie się w 

jakikolwiek sposób łatwiejsza. Taki jest los demokracji, w 

której oczach nie wszystkie środki są dozwolone i dla 

której nie wszystkie metody stosowane przez jej wrogów 

są dostępne. Czasami demokracja toczy walkę z jedną ręką 

uwiązaną za plecami. Mimo to demokracja ma przewagę, 

ponieważ ochrona rządów prawa i uznanie wolności 



jednostki stanowią istotne elementy jej strategii 

bezpieczeństwa. Ostatecznie sprawiają one, że demokracja 

i jej duch stają się mocniejsze i dzięki nim może ona 

pokonywać trudności. 

 

 

 E. Sprawa Izraela 

9. Przedstawię teraz podejście, jakie przyjęliśmy wobec walki z terrorem w Izraelu. 

Opisując nasz sposób postępowania z terrorem, nie stwierdzam, że jest on najlepszy i 

wszyscy sędziowie demokratycznych państw powinni nas naśladować. Nie jestem aż tak 

naiwny. Prowadząc walkę z terrorem, każde państwo powinno bowiem pamiętać o swojej 

historii, strukturze konstytucyjnej i aspiracjach, sposobie postępowania w przypadkach 

niezwiązanych z terroryzmem oraz o znaczeniu sądów w swojej tradycji prawnej. Moje 

stwierdzenie jest o wiele bardziej ograniczone. Tak naprawdę twierdzę, że sposób 

postępowania naszego Sądu Najwyższego jest właściwy dla Izraela. W przypadku innych 

systemów prawnych konieczna jest indywidualna refleksja.  Podobnie jak inne dziedziny 

prawa porównawczego, prawo zagraniczne stanowi jedynie źródło inspiracji, lustro, w 

którym możemy się przeglądać – tak, jak dobra książka czy artykuł utwierdzają nas w 

obranej drodze. W moim opisie skoncentruję się na roli sędziego. Sędziowie nie prowadzą 

walki z terrorem. Nie rozwiążą tego problemu. Obowiązek ten spoczywa na innych organach 

władzy. Sędziowie są arbitrami. Ich obowiązkiem w ramach konstytucji jest stwierdzenie, czy 

i w jakim zakresie dane prawo stanowi środek, które państwo może stosować zgodnie z 

prawem.  

 

Punktem wyjścia, jaki przyjęliśmy w Izraelu jest otwarcie przez Sąd Najwyższy drzwi 

dla wszystkich, którzy pragną złożyć skargę na działania organu publicznego. Nie ma 

obszarów, których nie obejmowałby nadzór sądowy. Podejście otwartych drzwi realizowane 

jest na wiele sposobów. Po pierwsze, bardzo rzadko zdarza się, aby sąd zamknął swoje drzwi, 

motywując to brakiem charakteru jurydycznego danej sprawy. Czasami państwo może 

stwierdzić, że większość podejmowanych przezeń działań przeciwko terroryzmowi wykracza 

poza zakres władzy sądowniczej, ponieważ działania te są realizowane poza granicami 

państwa, ponieważ stanowią one akt władzy państwowej lub ponieważ mają polityczny 

charakter. Wszystkie te argumenty były przedkładane przed izraelskim Sądem Najwyższym i 

odrzucane w przypadku, gdy sprawa bezpośrednio dotyczyła praw człowieka. Orzekaliśmy 



więc w sprawie wniosków dotyczących uprawnienia państwa do zatrzymywania osób 

podejrzanych o terroryzm oraz warunków ich pobytu w areszcie na terytorium Izraela lub 

poza jego granicami. Wydawaliśmy decyzje w sprawie wniosków dotyczących prawa osób 

podejrzanych o terroryzm do pomocy prawnej oraz możliwych metod ich przesłuchiwania. 

Orzekaliśmy w sprawie legalności budowanego przez Izrael płotu, który ma zapewnić 

bezpieczeństwo przed terrorystami przekraczającymi jego granice. Orzekaliśmy w sprawie 

legalności tzw. targeted killings (planowanych zabójstw). Wydając wszystkie te wyroki, 

kierowaliśmy się zasadą, że jeśli dany wniosek dotyczy praw człowieka, nie ma miejsca dla 

argumentu o braku charakteru jurydycznego. W przypadku zarzutu naruszenia praw 

człowieka, sprawa zawsze podlega jurysdykcji.  

 

 Po drugie sąd otwiera swoje drzwi dla wszystkich, którzy twierdzą, że 

nastąpiło naruszenie praw obywatelskich. Każdy takie prawa posiada. Jest to 

normalne podejście sądu w okresie pokoju. Stosujemy je również w czasie terroru. Z 

tego względu stowarzyszenia praw człowieka często zwracają się do nas w obronie 

praw człowieka w tych sektorach społeczeństwa, których obrony nikt nie chce się 

podejmować – w tym, oczywiście, osób podejrzewanych o terroryzm. Owe 

organizacje pozarządowe nie występują w charakterze przedstawicieli. Realizują one 

swoją normalną działalność. 

 

Po trzecie nasze wyroki w wielu sprawach dotyczących terroryzmu opierają 

się na prawie międzynarodowym. Stosując prawo międzynarodowe, sędziowie 

krajowi powinny bardzo poważnie traktować wyrok Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości (MTS). Nawet jeśli wyrok Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości w Hadze ma jedynie charakter doradczy, jego znaczenie jest 

ogromne. MTS jest najwyższym organem sądowym określonym w prawie 

międzynarodowym. Przyjętej przez niego wykładni prawa międzynarodowego należy 

nadać pełną należną jej wagę. Powinniśmy uwzględniać również decyzje innych 

sądów międzynarodowych, takich jak Europejski Trybunał Praw Człowieka w 

Strasburgu. Regularnie powołujemy się na ich wyroki, mimo iż nie jesteśmy 

sygnatariuszami Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Należy brać 

pod uwagę także wyroki sądów krajowych stosujących prawo międzynarodowe.  

 



 We wszystkich tych decyzjach – a wydano ich tysiące – z jednej strony 

uznaliśmy uprawnienia państwa do ochrony bezpieczeństwa swojego i swoich 

obywateli, a z drugiej strony podkreślaliśmy, że należy zachowywać prawa każdej 

jednostki, również osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną. Punkt 

równowagi między tymi sprzecznymi wartościami i zasadami nie został wyznaczony. 

Jego położenie jest różne w zależności od danego przypadku czy zagadnienia. 

Szkoda, jaką dany akt terroryzmu wyrządza bezpieczeństwu państwa oraz reakcja 

państwa na ten czyn mają wpływ na to, w jaki sposób chroni się wolność i godność 

jednostki.  

   

 F. Nadzór sądowy nad walką z terroryzmem 

10. Czy sędziowie mogą nadzorować legalność walki z terroryzmem? Wiele osób 

twierdzi, że sąd nie powinien angażować się w te kwestie. Argumenty te wysuwają 

przedstawiciele obu stron sceny politycznej. Krytycy twierdzą, że z jednej strony nadzór 

sądowy podważa bezpieczeństwo. Z drugiej strony zaś uważają, że nadzór sądowy 

legitymizuje działania organów rządowych w walce z terroryzmem. Z żadnym z tych 

argumentów nie można się zgodzić. 

 

  Jeżeli chodzi o twierdzenie, jakoby kontrola sądowa naruszała 

bezpieczeństwo: nadzór sądowy nad legalnością walki z terroryzmem może sprawić, 

że walka ta stanie się bardziej zagorzała w krótkim okresie. Nadzór sądowy umacnia 

jednak społeczeństwo i dodaje mu sił w długim okresie. Rządy prawa to podstawowy 

element bezpieczeństwa państwa.  

 

 Jeśli zaś chodzi o kwestię legitymizacji: w zakresie, w jakim 

legitymizacja ze strony sądu oznacza, że akty władzy państwowej są zgodne z 

prawem, sąd spełnia swoją tradycyjną rolę. Niezależnie od tego, czy państwo wygra 

czy przegra, korzyści odniosą rządy prawa i demokracja. Warto przypomnieć, że 

skutki decyzji sądowych nie dotyczą wyłącznie sprawy, w odniesieniu do której są 

wydawane. Ich najważniejszym skutkiem jest raczej wyznaczenie ogólnych norm, 

którymi kierują się organy rządowe oraz nadanie tym normom efektu 

odstraszającego. Rządy prawa poddawane są próbie nie tylko przy okazji tych kilku 

rozpatrywanych spraw; organy rządowe znają orzeczenia sądu i ich przestrzegają. 



Argument, jakoby kontrola sądowa w pewien sposób uprawomocniała działania 

rządu nie uwzględnia charakteru nadzoru sądowego. Rozpatrując daną sprawę, sąd 

bada nie kwestię mądrości walki z terroryzmem, lecz jedynie legalności działań 

wspierających wojnę. Sąd nie zadaje sobie pytania, czy gdyby to na nim spoczywała 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo, przyjąłby takie same środki. Sąd pyta 

natomiast, czy rozsądna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, przyjmując takie 

a nie inne środki, nie przekroczyła granic prawa. Dlatego sąd nie wyraża zgody na 

przyjęte środki, lecz raczej realizuje swoją funkcję, badając konstytucyjność i 

legalność aktów wykonawczych. 

 

 Oczywiście nie można popadać w skrajności. Należy mieć świadomość, 

że sąd nie rozwiąże problemu terroryzmu. Ten obowiązek spoczywa na innych 

organach rządowych. Rolą sądu jest zapewnienie zgodności z konstytucją oraz 

legalności walki z terroryzmem. Należy dopilnować, aby walka ta była prowadzona 

w granicach prawa, a nie poza nimi. Taki właśnie jest wkład sądu w walkę o 

przetrwanie demokracji. Moim zdaniem jest on niezwykle istotny, ponieważ trafnie 

oddaje funkcję, jaką sąd winien spełniać w tym ustroju. Trudno jest jednak 

realizować tę funkcję w trakcie walki z terroryzmem. Sędziowie nie mogą i nie chcą 

unikać tej trudności.    

 

 My, sędziowie, posiadamy swoją Gwiazdę Północną, która nas prowadzi. 

Są nią fundamentalne wartości i fundamentalne zasady demokracji konstytucyjnej. 

Na naszych barkach spoczywa ciężkie brzemię odpowiedzialności. Nawet gdy 

przeżywamy trudne chwile, powinniśmy pozostać wierni sobie. Mówiłem o tym w 

jednym z orzeczeń, podnoszących kwestię tego, czy w sytuacji „tykającej bomby 

zegarowej” można zastosować szczególne środki, takie jak tortury czy nieludzkie 

traktowanie, przy przesłuchaniu terrorysty. Jako 132. dziecko ocalałe z kowieńskiego 

getta, wyraziłem to w następujący sposób: 

 

Decyzja w tych sprawach była dla nas trudna. Prawdą jest, że z 

prawnego punktu widzenia mamy utorowaną drogę. Żyjemy 

jednak w społeczeństwie izraelskim: wiemy, z jakimi 

trudnościami się boryka i wraz z nim przeżywamy jego historię. 

Nie znajdujemy się w wieży z kości słoniowej. Żyjemy życiem 



tego państwa. Mamy świadomość, że przez naszą rzeczywistość 

przetaczają się fale ciężkiego terroryzmu. Myśl, że nasze 

orzeczenie uniemożliwi właściwe radzenie sobie z terrorystami, 

napawa nas niepokojem. Jesteśmy jednak sędziami, nasi bliźni 

domagają się, abyśmy działali zgodnie z prawem. Ten sam 

wymóg stawiamy sobie. Sądząc, jesteśmy jednocześnie sądzeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


