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Opinia  

do ustawy o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji 

i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo 

dnia 18 września 1997 r. 

(druk nr 201) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji 

i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 

18 września 1997 r. (określanej w dalszej części opinii jako „Konwencja”). 

Konwencja ma na celu całkowite wyeliminowanie min przeciwpiechotnych 

z arsenałów wojskowych poprzez wprowadzenie bezwzględnego zakazu ich użycia na polu 

walki oraz zniszczenie posiadanych zapasów tego rodzaju min. 

W związku z powyższym państwa – strony Konwencji, zobowiązują się między 

innymi do tego, że nie będą: 

- używać min przeciwpiechotnych, 

- prowadzić prac badawczo–rozwojowych, produkować, nabywać, składować 

lub przechowywać, a także przekazywać komukolwiek tego rodzaju min, 

- wspierać, zachęcać ani nakłaniać do podejmowania jakiejkolwiek działalności 

zabronionej na mocy Konwencji. 

Ponadto państwa – strony zobowiązują się do zniszczenia składowanych min 

przeciwpiechotnych, z wyjątkiem pewnej liczby min na potrzeby szkolenia w zakresie ich 

wykrywania, rozminowywania i niszczenia. 

Oprócz powyższego przyjęcie Konwencji nakłada na Rzeczpospolitą Polską 

obowiązek corocznego przygotowywania i przekazywania Sekretarzowi Generalnemu 

Organizacji Narodów Zjednoczonych raportu narodowego o wykonywaniu postanowień 
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Konwencji, a także przekazania do bazy danych Organizacji Narodów Zjednoczonych 

informacji dotyczących posiadanych zdolności w sferze rozminowywania. 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją powoduje konieczność podjęcia 

wszelkich środków prawnych, administracyjnych i innych, w tym wprowadzenie środków 

karnych w celu zapobiegania i powstrzymywania wszelkiej działalności podejmowanej 

na terytorium lub przez obywateli naszego kraju zabronionej na mocy tej Konwencji. 

W związku z tym, że Konwencja dotyczy spraw uregulowanych w ustawie 

lub w których Konstytucja wymaga ustawy, to związanie Rzeczypospolitej Polskiej 

Konwencją powinno nastąpić w drodze ratyfikacji, w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji. 

Ponadto należy dodać, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza złożyć deklarację 

dotyczącą interpretacji art. 1 ust. 1 lit. c Konwencji, w myśl którego każde państwo – strona 

zobowiązuje się, że nigdy w żadnych okolicznościach nie będzie wspierać, zachęcać ani 

nakłaniać w jakikolwiek sposób nikogo do podejmowania jakiejkolwiek działalności 

zabronionej państwu – stronie na mocy niniejszej Konwencji.  

Z uzasadnienia do projektu przedmiotowej ustawy wynika, iż „wobec braku definicji 

legalnej pojęcia pomoc, zachęcania oraz skłaniania, sytuacja, w której Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywatele będą uczestniczyć w planowaniu, realizacji 

operacji, ćwiczeniach lub innego rodzaju działalności wojskowej prowadzonej wspólnie 

z siłami zbrojnymi państw niebędących stronami Konwencji, które to siły angażują się 

w działania zabronione przez Konwencję, istnieje obawa, że ww. działania będą uznawane 

za sprzeczne z postanowieniami Konwencji.”. 

W związku z powyższym Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza złożyć 

deklarację, zgodnie z którą „W rozumieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej samo 

uczestniczenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, lub jej obywateli indywidualnie, 

w planowaniu lub realizacji operacji, ćwiczeń lub innego rodzaju działalności wojskowej, 

prowadzonych wspólnie z siłami zbrojnymi Państw nie będących stronami (rzeczonej 

Konwencji), które to siły angażują się w działania zabronione przez Konwencję, nie jest samo 

przez się, pomocą, zachęcaniem lub nakłanianiem w znaczeniu tych terminów z Artykułu 1, 

ustęp 1, litera (c) przedmiotowej Konwencji.”. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 508).  
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Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowej Komisji Obrony Narodowej 

oraz Komisji Spraw Zagranicznych. 

Ustawa została uchwalona w brzmieniu przedłożenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 

 

 

 


