
Warszawa, dnia 12 maja 2006 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie

lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za

powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z

załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW),

który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej

Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie.

Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych,

które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane

skutki (tzw. Konwencja CCW) sporządzona została w Genewie dnia 10 października 1980 r.

Odnosi się do tych rodzajów broni konwencjonalnej, które z powodu konstrukcji lub metody

działania umożliwiają jedynie częściową kontrolę użytkownika nad skutkami jej

zastosowania lub też powodują cierpienia większe niż niezbędne do uzyskania określonych

celów militarnych. Celem Konwencji CCW jest wyeliminowanie lub ograniczenie stosowania

takich rodzajów broni. Postanowienia Konwencji i załączonych do niej trzech protokołów

odnosiły się dotychczas tylko do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym.

Konwencja CCW wraz z Protokołami I, II i III została podpisana przez Polskę w

dniu 10 kwietnia 1981 r. i ratyfikowana w dniu 24 lutego 1983 r. Zgodnie z art. 241 ust. 1

Konstytucji uznaje się ją za umowę ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie,

ponieważ z jej treści wynika, że dotyczy kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust. 1

Konstytucji.

Podczas drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji, w dniu 21 grudnia 2001 r.

Państwa-Strony uzgodniły zmianę art. 1 Konwencji, rozszerzając zakres jej obowiązywania

na konflikty zbrojne nie mające charakteru międzynarodowego.

Poprawiony art. 1 Konwencji wszedł w życie 18 maja 2004 r. Do chwili obecnej

stronami poprawionego art. 1 jest 29 państw.
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b Konwencji CCW, poprawki do Konwencji przyjęte przez

Państwa-Strony wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia przez dane państwo

dokumentu związania.

Ratyfikacja Poprawionego art. 1 nie będzie pozostawać w sprzeczności z już

obowiązującymi w Polsce przepisami i nie spowoduje konieczności wydania dodatkowych

aktów prawnych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Konstytucji, Poprawiony art. 1 Konwencji będzie stanowić część

krajowego porządku prawnego i będzie bezpośrednio stosowany.

W związku z tym, że ratyfikowany Poprawiony Artykuł 1 Konwencji dotyczy wolności, praw

i obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, stanowiących również materię

ustawową podlega ratyfikacji przez Prezydenta RP za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną

w ustawie (art. 89 ust 1 pkt 2 i 5).

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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