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Sydney Morgenbesser, nieżyjący już profesor filozofii na uniwersytecie  

Columbia, słynął z błyskotliwego poczucia humoru.  Podczas procesu, do którego doszło 

w wyniku zatargów między studentami a policją w 1968 roku, prawnik zadał 

zeznającemu pod przysięgą Sydney’owi pytanie, czy policja pobiła go niesprawiedliwie i 

nieuczciwie. Profesor odparł, że policja poturbowała go niesprawiedliwie, lecz nie 

nieuczciwie. Zaskoczony prawnik próbował dowiedzieć się, jak to możliwe. „No cóż – 

miał odpowiedzieć Sydney – pobili mnie niesprawiedliwie, ale ponieważ ten sam los 

spotkał pozostałych, nie było to nieuczciwe.” 

W przytoczonej anegdocie ujawnia się ważne rozróżnienie między pojęciami 

sprawiedliwości i uczciwości. Sprawiedliwość dotyczy tego, co nam się indywidualnie 

należy. Uczciwość wiąże się z traktowaniem nas w porównaniu z innymi. W 

postępowaniu karnym stykamy się z tym problemem, ilekroć dochodzi do uznania 

faktycznego sprawcy za niewinnego popełnienia zarzucanego czynu albo do wycofania 

zarzutów. Co do zasady przestępcy zasługują na karę, ale do skazania i ukarania 

dochodzi tylko wówczas, gdy państwo zapewnia im uczciwy proces i dowiedzie ich winy 

poza uzasadnioną wątpliwość. 

  

Ogólnie rzecz biorąc, w sprawach karnych sprawiedliwość kojarzy się z interesem 

ofiar, a uczciwość z interesem oskarżonych. Gdy słyszymy slogan „Nie ma pokoju bez 

sprawiedliwości” wiemy natychmiast, że dotyczy on interesów ofiar. Jedna ze stron 

internetowych poświęconych ofiarom jest nawet tak zatytułowana. Uczciwość odnosi się 

do interesów oskarżonych, bez przesądzania o winie albo niewinności. Uczciwy proces 

realizuje dwa postulaty równego traktowania. Po pierwsze, co wynika z przywołanej 

anegdoty, oskarżony powinien być traktowany tak, jak inni oskarżeni, co oznacza, że tak 

samo musimy odnosić się do tych, na których ciążą poważne podejrzenia, jak i do tych, 

którzy prawdopodobnie są niewinni. Należy także zapewnić „równość broni” między 



oskarżeniem a obroną, choć nigdy nie wypracowano w tym zakresie jasnej równowagi. 

Obronie przysługują przywileje, z których nie może korzystać oskarżenie. Na przykład, 

w systemie common law, oskarżenie musi dowieść winy ponad uzasadnioną wątpliwość, 

a od wyroków uniewinniających nie przysługuje odwołanie, choć możliwe jest ono przy 

wyrokach uznających winę.  

Z kolei prawo materialne w systemie common law daje oskarżycielowi pewne 

korzyści; może on na przykład podnieść zbyt wiele zarzutów, by doprowadzić do 

dobrowolnego poddania się karze. Bez względu jednak na kształt równowagi między 

oskarżeniem a obroną, powszechnie przyjmowany wymóg uczciwego procesu nie odnosi 

się do tego, co należy się konkretnemu oskarżonemu, lecz do tego, jak powinno się 

traktować klasę oskarżonych przy ustalaniu jednostkowej odpowiedzialności karnej. 

Nie łatwo zrozumieć to rozróżnienie w innych językach niż język angielski. 

Występowanie tych dwóch słów – sprawiedliwości i uczciwości – poucza nas wszakże o 

złożoności sprawiedliwości w sprawach karnych oraz o problemie praw człowieka.  

Prawa człowieka nie działają na korzyść jednej ze stron sporu. Ofiary mają swe prawa, 

ale mają je także oskarżeni. I jedne, i drugie są prawami człowieka. 

   

Przez wieki podstawowe kodeksy Zachodu kładły nacisk na prawa oskarżonego w 

procesie karnym, ignorując ofiary. Amerykańska Karta Praw (Bill of Rights) jest 

doskonałym tego przykładem.  Czwarta poprawka chroni oskarżonego przed 

nieuzasadnionym aresztowaniem i przeszukaniem przez policję. Piąta poprawka 

ustanawia dodatkowe prawa chroniące oskarżonych o popełnienie hańbiących 

przestępstw: prawo do postawienia w stan oskarżenia przez Wielką Ławę Przysięgłych, 

zakaz sądzenia dwukrotnie za to samo przestępstwo. Nie wolno też wymagać od 

oskarżonego w sprawie karnej, by świadczył przeciwko sobie ani pozbawiać go życia, 

wolności lub mienia inaczej niż w drodze rzetelnego procesu sądowego. 

Szósta poprawka gwarantuje dodatkowe prawa oskarżonego w procesie karnym: 

prawo do szybkiej i jawnej rozprawy przed bezstronną ławą przysięgłych, prawo do 

konfrontacji ze świadkami oskarżenia oraz do tego, by w razie potrzeby pod przymusem 

sprowadzić świadków świadczących na jego korzyść i zapewnić mu obrońcę. Prawa te 

nie pojawiły się nagle, walczono o nie przez wieki, a dziś są z łatwością odbierane, o 



czym świadczą dyskusje na temat wartości wolności i bezpieczeństwa w zakresie, jaki 

obejmuje prawa podejrzanych o terroryzm w procesie karnym. 

Europejskie konstytucje i dokumenty odnoszące się do praw człowieka w niczym 

się nie różnią. Niemiecka ustawa zasadnicza gwarantuje oskarżonym podstawowe prawa, 

m.in. zakaz retroaktywnych norm karnych, zakaz dwukrotnego sądzenia za ten sam czyn, 

możliwość odmowy składania zeznań na własną niekorzyść. Prawa te – w świetle art. 

103 Grundgesetz – stosuje się wyłącznie w przypadkach, gdy oskarżonemu grozi sankcja 

karna. Innego rodzaju sankcje, np. związane z odpowiedzialnością deliktową czy 

dyscyplinarną, a nawet deportacja, gwarancjom tym nie podlegają. W tym zakresie 

występuje na całym świecie daleko idąca zgodność. Prawo konstytucyjne zorientowane 

jest nie tyle na sprawiedliwość, ile na uczciwość wobec oskarżonego. Nie jest mi znana 

żadna współczesna konstytucja, w której byłaby mowa o sprawiedliwości dla ofiar 

przestępstw. Podobnie rzecz się ma z Powszechną Deklaracja Praw Człowieka, 

Europejską Konwencją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw 

Obywatelskich i Politycznych. W tych podstawowych aktach praw człowieka ofiara nie 

jest widoczna. 

  

Mniej więcej w latach 80. rozpoczęły się zmiany. Być może impetu dostarczył 

argentyński sprzeciw wobec nieudanych prób pociągnięcia do odpowiedzialności osób 

odpowiedzialnych za porwanie i zabicie tysięcy cywilów pod rządami junty. Las Madres 

(matki) i las Abuelas (babcie) maszerujące przed Casada Rosada w Buenos Aires stały 

się symbolem zmian w wymiarze sprawiedliwości. Przestano skupiać się wyłącznie na 

prawach oskarżonych, a zaczęto uwzględniać prawa ofiar do wymierzenia 

sprawiedliwości. Gdy przygotowywano i ratyfikowano Statut Rzymski pod koniec 

wieku, ochrona ofiar była już uwzględniana. Statut, a właściwie traktat, ustanawiający 

Międzynarodowy Trybunał Karny, już w Preambule odwołuje się do doświadczeń 

dwudziestego wieku, w którym „miliony dzieci, kobiet i mężczyzn stały się ofiarami 

niewyobrażalnych okrucieństw, jakie głęboko poruszyły sumienie ludzkości”. Celem 

Statutu Rzymskiego jest działanie w interesie tych ofiar. 

Co więc się wydarzyło? Czy nastąpiła światowa reorientacja sprawiedliwości 

karnej od uczciwości wobec oskarżonego ku większej sprawiedliwości dla ofiar? A może 



po prostu jest różnica między krajowym i międzynarodowym wymiarem 

sprawiedliwości. Przy rozstrzygnięciu tego skomplikowanego problemu musimy także 

uwzględnić różnice między systemami common law a ius civile. W europejskim prawie 

kontynentalnym ofiary miały do odegrania swą rolę w procesie, jako parti civil w prawie 

francuskim czy Nebenklaeger w systemie niemieckim. Skoncentrowany na osobie 

sędziego model inkwizycyjny umożliwia wystąpienie wielu stron w procesie. 

Tymczasem dwubiegunowy system kontradyktoryjny z trudnością włącza osoby trzecie, 

jako przedstawicieli ofiar do struktury procesu. Parafrazując amerykańskie przysłowie, 

dwóch to proces, a trzech to chaos. Stąd też w procesie nie ma miejsca na parti civil. 

  

Idea zakładająca, że do procesu potrzeba dwóch i tylko dwóch stron wywodzi się 

w dużej mierze z kultury uczciwości. Gdzie indziej spotkamy walkę na śmierć i życie 

między oskarżycielem a obrońcą? Kultura uczciwości opiera się na centralnym miejscu 

sportów i gier zespołowych w kulturze angielskiej i amerykańskiej. Fair play i uczciwy 

proces wyrażają podstawowe zasady uczciwej walki na boisku. Sportowe metafory 

przenikają powszedni dyskurs języka angielskiego na temat polityki, biznesu i prawa. 

Gra w pokera jest źródłem szczególnie wielu wyrażeń.  Powiadamy na przykład, że nie 

należy grać znaczonymi kartami czy chować asa w rękawie. Także boks dostarcza wielu 

idiomów. Nie należy zadawać ciosów poniżej pasa czy bić leżącego. W kulturze 

anglojęzycznej wyrażenia te służą ujmowaniu idei fair play.  A fair play oznacza 

zasadniczo równe szanse dla obydwu stron. Zaś „obydwie strony” to dwie strony. 

Gdyby do procesu włączono trzecią stronę, reprezentującą ofiarę, nie 

wiedzielibyśmy, kto odnosi z tego korzyść. W większości procesów korzyść odnosiłoby 

oskarżenie, choć w niektórych możliwa byłaby korzyść dla obrony. W każdym razie 

doszłoby jednak do zakłócenia równowagi sił wypracowanej w postępowaniu karnym 

systemu common law.  

  Można więc pokusić się o generalizację, iż common law sprzeciwia się roli 

ofiar w procesie karnym. Jednakże inną cechą systemu common law jest przyznanie 

ofiarom faktycznego prawa głosu. Inaczej niż w prawie kontynentalnym, w systemach 

common law odróżnia się w procesie fazę orzekania o winie od fazy wydawania wyroku. 

Ofiary nie biorą udziału w ustalaniu, czy oskarżony jest winny czy nie. Gdy jednak ława 



przysięgłych wydaje wyrok o winie moc decyzyjna przechodzi zwykle w ręce sędziego, 

który w odrębnym postępowaniu określa wymiar kary. Postępowanie to ma charakter 

inkwizycyjny. Decydującą rolę odgrywa sędzia, zaś prawnicy występują pomocniczo. To 

od sędziego zależy, ile podmiotów włączy w ten proces. Ofiara jest więc włączona w 

proces orzekania o karze.  

  Warto jednak zastanowić się, czy jest to właściwe miejsce, by wyrazić prawa 

ofiar w procesie karnym. Domagają się one zwykle wysokich kar, tym samym 

wzmacniając pozycję oskarżyciela w postępowaniu. Nie jest jasne, jaki cel przyświeca 

wyrokowaniu, jednak większość osób zgadza się, iż podstawowym celem nie jest 

wyrażenie wrogich odczuć ofiary lub, w przypadku zabójstwa, jej rodziny. 

W tradycji ius civile  ruch na rzecz praw ofiar obrał nieco inny kierunek. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmuje w swym orzecznictwie stanowisko 

pośrednie między tradycyjną niechęcią wobec praw ofiar, wyrażaną w systemie common 

law a uznaniem praw ofiar, jako główną wartością kierującą Międzynarodowym 

Trybunałem Karnym. Warto sięgnąć do orzecznictwa strasburskiego, gdyż ujmuje ono 

trudności związane z uznaniem praw ofiar sięgając poza tekst milczącej na ten temat 

Konwencji. Rozszerzenie pojęcia praw jednostki o prawa ofiar wymaga dużej wyobraźni 

prawnej. 

Tekst przyjętej w 1949 roku EKPC nie wspomina o prawach ofiar, lecz w 1985 

roku Trybunał w Strasburgu zaczął poszukiwać doktrynalnych podstaw do stwierdzenia 

naruszenia Konwencji w sytuacji, gdy państwu nie udaje się skutecznie prowadzić 

postępowań w sprawach karnych. Pierwszą była sprawa X & Y v. Holandii, dotycząca 

upośledzonej umysłowo młodej kobiety, przymuszonej przez mężczyznę do współżycia 

podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Holenderskie prawo karne przewidywało 

odpowiedzialność karną wyłącznie na wniosek ofiary. Prokurator uznał ofiarę za 

umysłowo niezdolną do złożenia wniosku i nie wyraził zgody na złożenie go przez ojca 

ofiary. Ojciec wniósł wówczas skargę do Trybunału strasburskiego, twierdząc, że władze 

holenderskie naruszyły jego oraz jego córki „prawo do życia prywatnego”, 

gwarantowanego w art. 8 EKPC. Sąd podzielił ten pogląd i przyznał ofierze niskie 

zadośćuczynienie (ok. 1400 dolarów).  Państwa nie zobowiązano w tym przypadku do 



ścigania przestępcy, lecz pośrednio dokonało się oddziaływanie na prawo holenderskie, 

w którym usunięto lukę. 

Teoretyczne rozstrzygnięcie sprawy, oparte na prawie do prywatności idzie chyba 

za daleko. Można zapewne powiedzieć, że młody mężczyzna, który obcował z Y 

naruszył jej prywatność. Nie jest jednak jasne, dlaczego niemożność ścigania 

przestępstwa sama w sobie jest naruszeniem przez państwo tego samego przepisu. 

Trybunał zastosował tu niemiecką teorię konstytucyjną Drittwirkung (efektu strony 

trzeciej), w ramach której prywatne strony zapewniają konstytucyjną ochronę przeciwko 

innym stronom prywatnym, choć doktryny tej nie przywołano w sposób wyraźny. 

Trybunał odwołał się natomiast luźno do „pozytywnych obowiązków wynikających ze 

skutecznego poszanowania życia prywatnego i rodzinnego”. 

Jeszcze ciekawsze posunięcie Trybunału strasburskiego wiązało się z regulacją 

stosunków prywatnych w ramach szeroko interpretowanego art. 3 EKPC, stanowiącego 

iż „nikt nie może być poddany torturom lub nieludzkiemu bądź poniżającemu 

traktowaniu lub karze”. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pojęcia „tortur” lub „kary” 

powinny odnosić się wyłącznie do działań państwa, lecz Trybunał wyinterpretował z tego 

przepisu ochronę dzieci przed karami cielesnymi wymierzanymi przez rodziców. 

Rozstrzygnięta w 1998 roku sprawa A. v. Zjednoczonemu Królestwu, dotyczyła ojczyma, 

który pobił dziwięcioletniego pasierba. Został on uniewinniony ze względu na rozsądne 

użycie siły w celu karcenia. Trybunał uznał jednak, że bicie pasierba było „poniżającą 

karą”, a co za tym idzie Wielka Brytania naruszyła Konwencję, nie zapewniając ofierze 

należytej ochrony. Rozumowanie Trybunału opiera się na stanowisku pośrednim między 

nałożeniem konwencyjnych obowiązków na osoby prywatne a podkreślaniem 

„pozytywnych obowiązków” państwa. Oto fragment wyroku: 

„Trybunał uważa, iż obowiązek wysokich umawiających się stron na podstawie 

art. 1 Konwencji, polegający na zapewnieniu każdemu, kto znajdzie się w zasięgu ich 

jurysdykcji poszanowania praw określonych w Konwencji, w połączeniu z art. 3, nakłada 

na państwo obowiązek podjęcia środków mających zapewnić, by podległe ich jurysdykcji 

jednostki nie były poddawane torturom lub nieludzkiemu bądź poniżającemu traktowaniu 

lub karze, w tym także złemu traktowaniu ze strony innych jednostek.” 



Ostatnie działania mające na celu ochronę ofiar w orzecznictwie strasburskim, w 

sprawie M.C. v. Bułgarii polegały na sformułowaniu szerokiego obowiązku państwa do 

wprowadzenia skutecznego prawa karnego chroniącego kobiety przed zgwałceniem. 

Trybunał oparł się na opinii omawiającej rozwój prawa w niektórych państwach 

europejskich i w USA oraz w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów ad hoc, 

związany z użyciem siły lub groźby jako definicyjnymi przesłankami gwałtu. Ostatecznie 

stwierdzono, że Bułgaria naruszyła obowiązki wynikające z przywołanych wcześniej art. 

3 i 8 poprzez brak definicji gwałtu, która zapewniłaby kobiecie ochronę przed 

niechcianym współżyciem bez tradycyjnego nacisku na element siły lub groźby jej 

użycia.  

Takie stanowisko daleko odbiega od wcześniejszych rozstrzygnięć. Wyrok w 

sprawie X. & Y. v. Holandii zdawał się opierać na arbitralnym wyjątku na rzecz 

umysłowo upośledzonych ofiar gwałtu. Sprawa A. v. Zjednoczonemu Królestwu odnosiła 

się do prywatnych zachowań zasługujących na miano “nieludzkiego lub poniżającego 

karania”, wyraźnie zakazanego przez art. 3 EKPC. W sprawie bułgarskiej pojęcie 

poniżającego karania zostało powiązane ze złym traktowaniem. Choć, jak przywołano, 

Trybunał orzekł, iż państwa członkowskie Unii [właściwie Rady Europy – przyp. tłum.] 

powinny podjąć środki zapobiegające „torturom lub nieludzkiemu bądź poniżającemu 

traktowaniu lub karze, w tym także złemu traktowaniu ze strony innych jednostek”, przy 

czym zakres zachowań należących do ostatniej kategorii wydaje się nieograniczony. 

Trybunał strasburski wziął na siebie znaczne brzemię nadzorowania i rewidowania 

kodeksów karnych państw członkowskich. 

Należy jednak pamiętać, że w tych sprawach władza Trybunału była istotnie 

ograniczona. Wyroki nie zmuszają państw do zmiany prawa ani do uchylenia wyroków 

sądów krajowych. Jedynym remedium jest odszkodowanie dla jednostek. Wydaje się 

jednak, że powstaje nowe, międzynarodowe prawo deliktów oparte na niepowodzeniu 

państwa w zapewnieniu swym obywatelom ochrony przed szkodą. Oczywiście także w 

Bułgarii prawo cywilne zapewnia ofiarom możliwości dochodzenia swych praw, jednak 

Trybunał nie zastanawiał się, czy środki te w wystarczającym stopniu zapewniałyby 

ochronę praw ofiar. Długie rozważania służą do wykazania, że państwa członkowskie 

mają obowiązek zapewnienia sankcji kryminalnych na wypadek szkód tego rodzaju. W 



zdaniu odrębnym sędzia Tulkens z Belgii wyraziła zastrzeżenia co do właściwości 

domagania się środków prawnych na poziomie krajowym. Jej zdaniem „postępowanie 

karne powinno, zarówno w teorii, jak i w praktyce, pozostać środkiem ostatecznym lub 

pomocniczym”. 

Ta uwaga sędzi Tulkens wydaje mi się szczególnie istotna. Teoria sankcji karnej 

jako res ultima – ostateczności – pojawia się także w literaturze, na przykład w pracach 

Roxina w Niemczech. Jednak faktycznie mentalność sądów międzynarodowych zdaje się 

koncentrować na karze jako jedynym odpowiednim remedium dla naruszenia praw 

człowieka. Osobiście uważam sankcje finansowe za odpowiedniejsze. Tak dzieje się w 

Stanach Zjednoczonych na podstawie Alien Tort Claims Act (Ustawa o roszczeniach 

deliktowych obywateli obcych), przekazującego sądom federalnym właściwość w 

sprawach „wszelkich powództw cywilnych ze strony obywateli obcych w zakresie 

deliktów popełnionych z naruszeniem prawa międzynarodowego lub traktatu zawartego 

przez Stany Zjednoczone”. 

By stwierdzić czy Europa czy Stany Zjednoczone osiągnęły większy postęp w 

zakresie ochrony praw ofiar, potrzeba szerszej perspektywy, uwzględniającej prawo 

deliktów i prawo karne. Sądy amerykańskie nie brały pod uwagę przywołania prawa do 

prywatności w celu osiągnięcia efektu wypracowanego przez Trybunał strasburski w 

1985 roku, polegającego na uznaniu, iż niesprawiedliwa i arbitralna decyzja o 

zaniechaniu ścigania narusza prawo ofiary do prywatności. Zaniedbanie ze strony 

pracownika socjalnego, który nie ochronił dziecka przed molestowaniem nie jest 

uważane za naruszenie prawa do rzetelnego procesu, ponieważ koncepcja działań 

państwa nie obejmuje zaniechań – takich jak te, których zakazywał Trybunał Europejski, 

gdy powoływał się na prawo ofiary do prywatności. 

Na tym tle trzeba rozważyć dramatyczną zmianę spowodowaną Statutem 

Rzymskim, przyjętą na konferencji w Rzymie latem 1998 roku, a obecnie ratyfikowaną 

przez ponad 90 państw. Stany Zjednoczone podpisały konwencję za rządów prezydenta 

Clintona, a następnie zmieniły zdanie decyzją prezydenta Busha, przyjmując wobec 

MTK wrogie stanowisko. Jednak w kwietniu 2005 USA przyjęły nową politykę poparcia 

dla Trybunału wstrzymując się podczas głosowania w sprawie Rezolucji Rady 



Bezpieczeństwa nr 1593, poddającej sytuację w Darfurze dochodzeniu i postępowaniu na 

podstawie Statutu Rzymskiego. 

Statut Rzymski jest pierwszym ważnym dokumentem międzynarodowym 

ujmującym interesy ofiar jako fundamentalne wymogi sprawiedliwości. W Preambule 

Statutu podkreśla się okropności dokonane w dwudziestowiecznych wojnach jako źródło 

niesprawiedliwości pogłębione bezkarnością sprawców. Prawo do zadośćuczynienia 

zagwarantowane jest specjalną procedurą z art. 75. Prawa oskarżonych wspomniane są w 

dalszej części Statutu, poczynając od art. 63, przyznającego oskarżonemu prawo do 

uczestnictwa w procesie. Istotniejsze prawa składające się na „uczciwe wysłuchanie” 

zostały uszczegółowione w art. 67. 

MTK stanowi wielkie zwycięstwo ruchu praw ofiar, odwrócenie priorytetów 

sprawiedliwości i uczciwości bezprecedensowe w historii prawa karnego. Dlatego 

właśnie należy zbadać, czego sprawiedliwość domaga się dla ofiar. Co głoszą obrońcy 

ofiar, obwieszczając że „bez sprawiedliwości nie ma pokoju”? Nie powiadają przecież, 

że mają prawo oglądać oskarżonego skazanego i ukaranego w stopniu wyższym niż 

oskarżany mógłby ujmować prawo do uczciwego procesu jako prawo do uniewinnienia. 

Dla zrozumienia sytuacji ofiar kluczowe znaczenie ma słowo „bezkarność”, użyte w 

Preambule Statutu Rzymskiego: „Potwierdzając, że najpoważniejsze przestępstwa 

dotyczące społeczności międzynarodowej jako całości nie mogą ujść bezkarnie i … 

zdecydowani położyć kres bezkarności sprawców tych przestępstw”. Każdy filozof 

prawa musi zapytać „dlaczego?” Preambuła niejasno wskazuje, że chodzi o 

„zapobieganie takim przestępstwom”, lecz jest to chwiejny argument. Nawet zupełny 

sceptyk wobec możliwości powstrzymania przyszłych przestępstw uważałby, że 

Eichmannów i Miloseviców świata trzeba ukarać za zbrodnie przeciw ludzkości. 

Co strasznego jest w bezkarności. Oto, moim zdaniem kluczowe pytanie z punktu 

widzenia teorii sprawiedliwości dla ofiar. Odpowiedź często udzielana, którą 

sugerowałem mniej więcej dwadzieścia lat temu w książce o prawach ofiar, głosi że gdy 

państwo toleruje przestępczość, którą mogłoby karać, wówczas staje się współsprawcą. 

Państwo, które nie ściga przestępstw traci legitymizację, częściowo opartą na zadaniu 

ochrony obywateli przed przestępstwami. 



Pojęcie bezkarności wiąże się ściśle z komplementarnością jurysdykcji MTK. Na 

podstawie art. 17(1)(a) Statutu Rzymskiego, MTK może badać sprawę tylko wówczas 

gdy właściwe państwo „nie chce lub nie może przeprowadzić dochodzenia i ścigania”. 

Zatem MTK działa uzupełniająco w stosunku do krajowego wymiaru sprawiedliwości. 

Dwudziestowieczne przykłady bezkarności odnoszą się do państw – głównie 

faszystowskich lub komunistycznych – które nie chciały ścigać przestępców. Dziś 

bardziej prawdopodobne są sytuacje, gdy państwa takie jak Kongo czy Sudan „nie mogą 

przeprowadzić dochodzenia i ścigania”. W każdym przypadku ofiara pozostawiona 

zostaje samej sobie przez władzę, która powinna była zapobiec przestępstwu lub 

doprowadzić do ukarania sprawcy. 

Paradoks Statutu Rzymskiego we współczesnym świecie polega na tym, że 

wprowadza retrybutywne ujęcie kary. Zwolennicy Statutu Rzymskiego nie chcieliby 

zapewne utożsamiać się z formułą sprawiedliwości „oko za oko”, skoro jednak 

powstrzymywanie jest wątpliwe, dlaczego państwo musi karać przestępcę? Jedynej 

dobrej racji dostarcza twierdzenie retrybutywistów, że w imię sprawiedliwości 

przestępstwo zawsze musi być ukarane. Przypomnijmy sobie Preambułę Statutu 

Rzymskiego: „Potwierdzając, że [te przestępstwa]… nie mogą ujść bezkarnie”. To prosty 

wymóg sprawiedliwości jako celu samego w sobie. Winny musi być ukarany – tego 

wymaga sprawiedliwość. 

Musimy zadać sobie pytanie o to, jak doszło do tej transformacji. W jaki sposób 

najważniejsze państwa świata uznały, że bezkarność sprawców przestępstw „dotyczy 

międzynarodowej społeczności jako całości”? W jaki sposób sprawiedliwość dla ofiar 

zdobyła równe lub bardziej poczesne miejsce niż uczciwy proces oskarżonych? 

Korzenie tej transformacji sięgają moim zdaniem wydarzeń prawnych z połowy 

lat 80. Widzieliśmy już jak Europejski Trybunał Praw Człowieka zaczął egzekwować 

prawa ofiar w sprawie X. & Y. w 1985 roku. Wtedy też pojęcie impunidad (bezkarność w 

języku hiszpańskim) stało się ważną wartością w pojuntowskiej polityce Argentyny za 

rządów wybranego w 1983 roku prezydenta Raula Alfonsina. Ściganie generałów 

odpowiedzialnych za „zniknięcia” stało się ważną zapowiedzią MTK.  

Czy to możliwe, by Stany Zjednoczone nie były częścią tej ważnej reorientacji w 

myśli prawnej? Uważam, że uczestniczyliśmy w tym procesie, ale polityka rasowa i 



genderowa zaciemniła zmianę w naszym myśleniu. W serii spraw dotyczących gejów, 

czarnych, Żydów i kobiet jako ofiar, zaczęliśmy poważniej traktować przedstawicieli 

tych poszkodowanych grup. Sprawy te najczęściej znane są pod imieniem ofiary, jak np. 

Rodney’a Kinga. Nikt nie pamięta nazwisk policjantów ostatecznie skazanych za pobicie 

Rodney’a Kinga, a nikt nie zapomni nazwiska Kinga. Poniekąd podobnie rzecz się ma z 

Harvey’em Milkiem, gejem i radnym zamordowanym w San Francisco, Yankelem 

Rosenbaumem, Chasydem zabitym na ulicach Brooklynu czy Desiree Washington, 

kobietą rzekomo zgwałconą przez  Mike’a Tysona. Sprawy te nie znikały z nagłówków 

gazet w latach 80. i  wczesnych 90. Stanowią nasz odpowiednik orzeczniczej zmiany w 

podejściu do praw ofiar w Strasburgu czy w Argentynie. Publiczna reakcja na sprawy 

Harvey’a Milka, Rodney’a Kinga, Yankela Rosenbauma oraz ofiar gwałtu znaczyła nasz 

udział w orzeczniczej transformacji, która zmieniła bezkarność sprawców w zło, którego 

nie można dłużej tolerować. 

Tym niemniej w przypadku Amerykanów problem sprawiedliwości dla 

mniejszości zdominował kwestię sprawiedliwości dla ofiar. Skazanie afroamerykańskiej 

gwiazdy, O.J. Simpsona, uznano za kontynuację niesprawiedliwości wobec Rodney’a 

Kinga. Odzew po sprawie Kinga wygenerował zapewne niezasłużoną sympatię dla 

Simpsona. Po zamieszkach, jakie w Los Angeles towarzyszyły uniewinnieniu 

policjantów, którzy pobili Kinga, media spekulowały na temat niepokojów na tle 

rasowym, jakie mogłyby mieć miejsce gdyby przysięgli skazali O.J.’a. Jak 

wskazywałem, klęska w zapewnieniu sprawiedliwości ofiarom prowadzi do poczucia 

obywatelstwa drugiej kategorii w całej grupie. 

Utrata poczucia własnej wartości wynikająca z poczucia, że sprawcy cieszą się 

bezkarnością, nie występuje gdy członek tej samej grupy jest obiektem ścigania. Ten sam 

fenomen jest częściowo odpowiedzialny za zmianę w amerykańskiej polityce wobec 

MTK. Rzekome zbrodnie w Darfurze postrzegane są jako akty okrucieństwa Arabów 

względem czarnych. Afro-Amerykanie – i wszyscy Amerykanie – mocno odczuwają 

niesprawiedliwość tych wydarzeń, zwłaszcza po wstydliwej klęsce amerykańskiej 

interwencji przeciwko ludobójstwu w Ruandzie. Amerykańscy przywódcy wcześniej niż 

Rada Bezpieczeństwa uznali, że w Darfurze doszło do ludobójstwa. 



Podobnie jak w krajowym wymiarze sprawiedliwości etniczne utożsamienie z 

ofiarami przestępstw często pozwala na zwerbalizowanie poczucia sprawiedliwości. Ich 

aktywne zaangażowanie może rozpocząć się od poczucia, że przedstawiciele ich własnej 

grupy cierpią, a tym samym oni czują się osobiści zaatakowani. W imię skuteczności w 

sądzie muszą jednak przekroczyć grupową tożsamość i poszukiwać dyskursu, który 

chroni wszystkich przed podobnymi formami niesprawiedliwości. Muszą znaleźć 

odpowiedni sposób pogodzenia głodu sprawiedliwości z dyscypliną uczciwego 

traktowania wszystkich oskarżonych, z poszanowaniem zasad rzetelnego procesu. 
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