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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-111-04
Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o ratyfikacji Protokołu przeciwko
nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi
bronią palną, jej częściami
i komponentami oraz amunicją,
uzupełniającego Konwencję Narodów
Zjednoczonych przeciwko
międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej, przyjętego przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw
Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

           Z szacunkiem

(-) Marek Belka



Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 31 maja 2001 r. został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią

palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję

Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości

zorganizowanej.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej

Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień

w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 

PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MINISTRÓW

38/07/esz



Projekt

U S T A W A

z dnia  

o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią

palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję

Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizo-

wanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia

31 maja 2001 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią

palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję

Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizo-

wanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia

31 maja 2001 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

37/07/esz



U Z A S A D N I E N I E

W dniu 12 grudnia 2002 r. Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy

Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisał w imieniu Rzeczypospolitej

Polskiej przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu

31 maja 2001 r. Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią

palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją (rezolucja Nr 55/255 z dnia

31 maja 2001 r. przyjęta na 55-tej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów

Zjednoczonych). Protokół uzupełnia ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Polską

Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczo-

ści zorganizowanej, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych w dniu 15 listopada 2000 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Protokół wejdzie w życie dziewięćdziesiątego dnia od

daty złożenia czterdziestego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia,

zatwierdzenia lub przystąpienia. 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem będzie stanowić wyraz

zdecydowanego poparcia celów, które przyświecały jego przyjęciu, a także

przyjęciu Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej

przestępczości zorganizowanej, której jednym z inicjatorów była Rzeczpospolita

Polska. Ma to istotne znaczenie w związku z koniecznością wzmożenia przez

państwa i organizacje integracji gospodarczej wysiłków zmierzających do

skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania przestępczości związanej

z nielegalnym wytwarzaniem i obrotem bronią palną, jej częściami i kompo-

nentami oraz amunicją do tej broni. Skutki te będzie można osiągnąć przez

ustanowienie odpowiednich środków zapobiegawczych, a w szczególności

wprowadzenie i stosowanie procedur: znakowania broni palnej, pozbawiania jej

cech bojowych, wydawania zezwoleń na eksport, import i tranzyt broni palnej

oraz współpracę międzynarodową polegającą między innymi na wymianie

informacji i doświadczeń, współdziałaniu o charakterze naukowo-technicznym

i szkoleniowym w zakresie objętym Konwencją. Pozwoli to także – w zakresie

ścigania nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną – rozszerzyć krąg

państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o współpracy
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w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz o ściganiu sprawców tych

przestępstw o kraje, z którymi dotąd nie było prawnomiędzynarodowych

podstaw do takiej współpracy. Ma to szczególne znaczenie zważywszy na

charakteryzującą współczesny świat coraz większą otwartość granic między

państwami, swobodniejszy przepływ ludzi i wykorzystywanie tych okoliczności

przez przestępców.

W art. 3 zamieszczono wyjaśnienie stosowanych w Protokole pojęć, które

w części są pojęciami ustawowymi używanymi przez polskiego ustawodawcę.

Odnosi się to przede wszystkim do określenia broni palnej, którą ustawa z dnia

21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525) definiuje

używając zasadniczo tych samych kryteriów, wyjąwszy wyłączenie odnoszące

się do „antycznej broni palnej lub jej replik”, którą przepisy polskiej ustawy

zaliczają do broni palnej, przy czym na posiadanie tej kategorii broni jako

wytworzonej przed rokiem 1850, nie wymaga się pozwolenia. Protokół jako

kryterium graniczne ustanowił wyprodukowanie broni nie później niż w roku

1899, jednakże jest to jedynie wymaganie minimalne, przy czym generalnie

odsyła on do przepisów prawa krajowego. 

W przypadku pojęcia „części i komponenty”, pod którym Protokół rozumie

„wszelkie elementy lub części zamienne, przeznaczone do broni palnej

i  niezbędne do jej funkcjonowania, w tym lufę, szkielet, komorę zamkową,

zamek lub bęben nabojowy oraz dowolne urządzenie przeznaczone lub

zaadaptowane w celu zmniejszenia huku oddawanego strzału” wskazać należy,

że występują różnice w stosunku do terminu „istotne części broni” użytego

przez polskiego ustawodawcę, który przyjął w ustawie o broni i amunicji formułę

enumeratywnego wyliczenia tych części, do których zaliczył: szkielet broni,

baskilę, lufę, zamek, komorę zamkową oraz bęben nabojowy. Z kolei

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów

broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym

lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja

(Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) w załączniku nr 1 w pozycji 6 jest mowa

o szkielecie broni, baskili, lufie, zamku i komorze zamkowej jako istotnych

częściach broni. A zatem nie zostały wymienione urządzenia zmniejszające huk
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oddawanego strzału. Te jednakże są objęte ograniczeniami wynikającymi,

z jednej strony, z wydanego na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o broni

i amunicji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni

i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być

wydane pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 19, poz. 240, z późn. zm.), którego § 1

pkt 3 zalicza do broni szczególnie niebezpiecznych (zatem takich, na których

posiadanie nie może być wydane pozwolenie – art. 10 ust. 2 ustawy) między

innymi broń palną wyposażoną w tłumik huku lub przystosowaną do strzelania

z  użyciem tłumika huku. Natomiast z drugiej strony, są one objęte

ograniczeniami wynikającymi z wymogu posiadania koncesji na wytwarzanie

tłumików, zaliczonych w załączniku nr 2 w Wykazie wyrobów i technologii

o  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT, do wyżej wymienionego

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz

wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na

których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja do wyrobów

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (WT XIV). 

W odniesieniu do pojęcia „amunicji” Protokół, wymieniając obok kompletnych

nabojów również części składowe amunicji, uzależnia rozciąganie tego

określenia na części składowe amunicji od regulacji w prawie wewnętrznym

Państwa-Strony. Spośród wymienionych przykładowo w Protokole części

składowych amunicji polska ustawa o broni i amunicji nie traktuje jako istotnych

części amunicji łusek, których posiadanie, w konsekwencji, nie wymaga

pozwolenia.

W prawie polskim pojęcie nielegalnego wytwarzania zostało określone przede

wszystkim w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,

bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub

policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą

o  wytwarzaniu i obrocie”, która przewiduje, że zgodne z prawem wytwarzanie

broni i amunicji odbywa się na podstawie koncesji. Stwierdzenie okoliczności

wymienionych w art. 3 lit. d Protokołu jest równoznaczne z naruszeniem
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warunków koncesji, które prowadzi do cofnięcia koncesji oraz pociągnięcia

winnych do odpowiedzialności karnej.

Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku nielegalnego obrotu, jednakże

ustawa o wytwarzaniu i obrocie reguluje działalność gospodarczą w zakresie

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast kwestii obrotu

z  zagranicą objętych zakresem Protokołu dotyczy ustawa z dnia 29 listopada

2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o obrocie

z zagranicą”, która między innymi ustanawia system wydawania zezwoleń na

eksport oraz import broni. Z kolei obowiązek znakowania broni palnej wynika

wprost z przepisów ustawy o wytwarzaniu i obrocie zarówno w odniesieniu do

wytwarzania jak i obrotu bronią.

Generalnie stwierdzić należy, że mimo istniejących odmienności w brzmieniu

przepisów polskiego prawa krajowego oraz Protokołu nie ma sprzeczności

między nimi w odniesieniu do stosowanej terminologii.

Art. 5 Protokołu zobowiązuje Państwa-Strony do przyjęcia środków, w tym

ustawodawczych, by uznać za przestępstwo umyślne popełnienie czynów

polegających na:

1) nielegalnym wytwarzaniu broni palnej, jej części lub komponentów oraz

amunicji,

2) nielegalnym obrocie nimi,

3) fałszowaniu lub nielegalnym zacieraniu, usuwaniu lub zmianie oznakowania

broni palnej,

a także usiłowania, współsprawstwa, organizowania, kierowania, pomocnictwa,

podżegania, ułatwiania lub doradzania w popełnieniu wyżej wymienionych

czynów.

Wskazać należy, że we wskazanym zakresie prawodawstwo Rzeczypospolitej

Polskiej uznaje za przestępstwa wyrób broni palnej lub amunicji oraz handel

nimi, bez wymaganego zezwolenia (art. 263 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
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1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu bronią

oraz amunicją bez koncesji lub wbrew warunkom określonym w koncesji (art. 36

ust. 1 ustawy o wytwarzaniu i obrocie). Karalne jest również, w odniesieniu do

tych przestępstw, usiłowanie, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze i pole-

cające, podżeganie i pomocnictwo (w tym udzielanie rad oraz ułatwianie

dokonania czynu).

Kwestię odpowiedzialności karnej osób za fałszowanie, zacieranie, usuwanie

oraz zmianę oznakowania broni należy rozpatrywać na gruncie konstrukcji

art. 306 Kodeksu karnego przewidującego odpowiedzialność za usuwanie,

podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych urządzenia, w tym

przypadku broni palnej.

Poświęcone sprawom zajmowania i konfiskaty nielegalnie wytworzonej lub

będącej przedmiotem nielegalnego obrotu broni i amunicji postanowienia art. 6

znajdują odzwierciedlenie w prawie polskim w przepisach o orzekaniu

przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa (art. 44 Kodeksu

karnego oraz art. 36 § 3 ustawy o wytwarzaniu i obrocie).

Postanowienia art. 7 Protokołu dotyczą dwóch pokrewnych spraw. Pierwsza

z  nich odnosi się do przyjęcia przez Państwa-Strony systemu przechowywania

informacji na temat broni palnej (a jeżeli to możliwe, również jej części oraz

amunicji) niezbędnych do ustalenia pochodzenia broni i jej identyfikacji.

Informacje te powinny być przechowywane przez okres 10 lat. Zgodnie

z  obecnym brzmieniem § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

10  września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych,

broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub

policyjnym (Dz. U. Nr 163, poz. 1346, z późn. zm.) okres przechowywania

dokumentacji związanej z ewidencją wynosi co najmniej 10 lat, o ile odrębne

przepisy nie przewidują dłuższego okresu przechowywania. Toteż występuje tu

pełna zgodność z postanowieniami Protokołu.

Postanowienie art. 7 Protokołu precyzuje, że informacje obejmują stosowne

oznakowanie, o którym mowa w art. 8 Protokołu. Kwestie znakowania broni
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regulują w prawie polskim przepisy ustawy o wytwarzaniu i obrocie (art. 18

ust. 3 i art. 27 ust. 3 i 4) w sposób zgodny z postanowieniami Protokołu.

Drugą kwestią jest zobowiązanie państw do zapobiegania i wykrywania

działalności polegającej na nielegalnym wytwarzaniu i obrocie bronią, jej

częściami, komponentami i amunicją. Zasadnicza część Protokołu odnosi się

do określenia środków służących tym celom.

Jak wyżej wskazano, znakowanie broni, którego dotyczy art. 8 Protokołu jest

uregulowane w Rzeczypospolitej Polskiej w sposób spełniający wymogi

przewidziane w Protokole.

Postanowienia art. 9 Protokołu odnoszą się do obowiązków Państw-Stron do

wprowadzenia zasad dotyczących broni palnej pozbawionej cech bojowych

oraz zakazania nielegalnej reaktywacji takiej broni. Wskazać należy, że ustawa

o broni i amunicji traktuje broń palną pozbawioną cech użytkowych nadal jako

broń, choć wprowadza odmienne wymogi dotyczące jej posiadania. Procedura

przewidziana w art. 6a tej ustawy w pełni realizuje zasady ustalone w art. 9

Protokołu. Przywracanie broni palnej cech użytkowych należy kwalifikować jako

dokonywanie przeróbek, te zaś, stosownie do przepisu art. 6 ust. 2 ustawy o

broni i amunicji, uważa się za wyrób broni. Zatem wymóg wprowadzenia

karalności reaktywacji takiej broni jest w ten sposób również spełniony.

Protokół wskazuje wymagania co do systemu wydawania zezwoleń lub zgód na

eksport, import i tranzyt broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji,

a  ponadto porusza także sprawę ustanowienia systemów zezwoleń na

działalność pośredników w wytwarzaniu i obrocie tymi przedmiotami

(odpowiednio art. 10 i 15 Protokołu). 

W tym zakresie wskazać należy na rygorystyczne polskie przepisy ustawy

o  obrocie z zagranicą, które odpowiadają wymogom określonym w Protokole

i  nie wymagają wprowadzania zmian w prawie polskim. Regulacje dotyczące

indywidualnego wwozu, wywozu i przewozu broni przez terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zawiera również ustawa o broni i amunicji.

Zapewniają one odpowiedni stopień bezpieczeństwa. Przewidują także
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dopuszczalne ułatwienia w odniesieniu do przewozów broni dla celów

sportowych i łowieckich.

Protokół nakłada w art. 11 obowiązek stosowania przez Państwa-Strony

odpowiednich środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa broni palnej, jej

części i komponentów oraz amunicji podczas jej wytwarzania, importu, eksportu

i tranzytu, a także zwiększeniu skuteczności kontroli importu, eksportu

i  tranzytu, kontroli granicznej oraz współpracy policyjnej i celnej.

Całość polskich regulacji prawnych w przedmiotowej dziedzinie, jak również

praktyka z nich wynikająca, niewątpliwie spełniają wymogi Protokołu.

Stosowane środki wymienione we wszystkich wspomnianych przepisach prawa

polskiego są odpowiednie i zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa.

Także dwu- i wielostronne umowy międzynarodowe odnoszące się do

współpracy właściwych służb dopuszczają i przewidują współpracę w tym

zakresie.

Szczególnego znaczenia w tym zakresie nabiera przewidziana w art. 12

Protokołu wymiana szerokiego zakresu informacji, obejmująca między innymi

dane o podmiotach wytwarzających i dokonujących obrotu bronią palną i amu-

nicją, informacje o zorganizowanych grupach przestępczych zaangażowanych

w ten proceder, stosowanych przez nie metodach, środkach i drogach, jak

również doświadczeniach w tym zakresie. Przewidziano także współpracę

naukową i techniczną w tym obszarze. W odniesieniu do procedur

przekazywania informacji Protokół odsyła do systemów prawnych i administra-

cyjnych Państw-Stron. Wymiana informacji w połączeniu ze współpracą,

o której mowa w art. 13, oraz w zakresie szkolenia i pomocy technicznej

pozwoli odpowiednim służbom, w szczególności odpowiedzialnym za

bezpieczeństwo i porządek publiczny, skuteczniej zwalczać nielegalne

wytwarzanie i obrót bronią i amunicją.

Postanowienie art. 13 ust. 2 wymaga, by każde Państwo będące Stroną

Protokołu, wyznaczyło krajowy organ lub punkt kontaktowy będący w sprawach

objętych Protokołem pośrednikiem między danym państwem a innymi

Państwami-Stronami. Zważywszy na zakres przedmiotowy protokołu i kompe
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tencje polskich organów administracji, jak również przewidywane środki

realizacji Protokołu, wydaje się, że najbardziej odpowiednim organem ze strony

Rzeczypospolitej Polskiej jest Komendant Główny Policji. Choć materia ta

dotyczy także kompetencji innych organów i służb (w szczególności: ministra

właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, służby celnej), to

jednak Policja jest służbą, która zajmuje się zwalczaniem przestępczości, w tym

zorganizowanej, a przy tym pełni istotną rolę w systemie reglamentowania

posiadania broni palnej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zgodnie

z przepisami prawa oraz wcześniejszymi ustaleniami Komendant Główny Policji

jest ze strony polskiej organem właściwym do podejmowania szeregu czynności

przewidzianych w dyrektywie nr 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r.

w  sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, jak również Europejskiej

konwencji w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby

fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r. (Konwencja Rady

Europy nr ETS 101), w tym zakresie. 

Przewidziany w art. 16 tryb rozstrzygania między dwoma lub więcej Państwami-

Stronami sporów dotyczących interpretacji lub stosowania Protokołu,

dopuszczający rozstrzyganie sporu przez arbitraż albo sąd międzynarodowy,

nie budzi zastrzeżeń i jest zgodny z dotychczasową polską praktyką.

Jeśli chodzi o organy państwowe, Protokół dotyczy przede wszystkim organów

administracji odpowiedzialnych za współpracę mającą na celu zapobieganie

i  zwalczanie przestępstw polegających na nielegalnym wytwarzaniu i obrocie

bronią palną lub amunicją, zwłaszcza organów Policji i Szefa Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także organów odpowiedzialnych za

sprawowanie kontroli obrotu z zagranicą bronią i amunicją, to jest ministra

właściwego do spraw gospodarki.

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem przeciwko nielegalnemu

wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz

amunicją nie spowoduje konieczności zmiany przepisów prawa wewnętrznego.

Nie przewiduje się powstania dodatkowych kosztów dla Skarbu Państwa, poza

kosztami udzielania i wymiany informacji w zakresie przewidzianym
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 postanowieniami Protokołu. Te, jak należy sądzić, nieznaczne (choć

niemożliwe do oszacowania) koszty zostaną pokryte z budżetu państwa

z części dotyczącej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jednocześnie

wskazać należy, że nawet w przypadku braku systemu przewidzianego w

Protokole pewna część informacji i tak byłaby przekazywana w ramach

współpracy dwustronnej właściwych służb z ich partnerami zagranicznymi

w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku

publicznego, zatem trudno traktować w  tym zakresie ewentualne skutki

finansowe jako bezpośredni skutek związania Rzeczypospolitej Polskiej

Protokołem. Spodziewać się należy, że ustanowienie kolejnych mechanizmów

międzynarodowej współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości

przyczyni się do poprawy skuteczności w tej kwestii, a co za tym idzie – wpłynie

na wzrost poczucia bezpieczeństwa. Oprócz wyżej wymienionych skutków

społecznych, wskazać należy również na pozytywne dla państwa polskiego

skutki polityczne na arenie międzynarodowej, jakie wywrze ratyfikacja w imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej Protokołu. Wskaże ona jednoznacznie na poparcie

naszego kraju dla wysiłków społeczności międzynarodowej zmierzających do

skuteczniejszej walki ze zjawiskiem nielegalnej produkcji i międzynarodowego

handlu bronią oraz przyjmowania w tym celu regulacji prawnych

ustanawiających mechanizmy skuteczniejszego zapobiegania oraz zwalczania

tego zjawiska, jak również innych powiązanych zjawisk, jak na przykład

międzynarodowy terroryzm. Rzeczpospolita Polska przyjęła już wcześniej

wzorcowy restrykcyjny system zwalczania nielegalnego wytwarzania i handlu

bronią palną, jej częściami, komponentami oraz amunicją. Wejście w życie

Protokołu upowszechni przewidziane rozwiązania, co przyczyni się do budowy

bezpieczeństwa w skali globalnej i regionalnej oraz korzystnie wpłynie na

wyrównywanie szans dla wytwórców i handlujących legalnie wytworzoną bronią

palną.

Postanowienia Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią

palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego

Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej

przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne

Narodów Zjednoczonych w dniu 31 maja 2001 r., nie dotyczą: pokoju, sojuszy,
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układów politycznych lub wojskowych, ani też członkostwa Rzeczypospolitej

Polskiej w organizacji międzynarodowej. Na podstawie postanowień Protokołu

nie nastąpi również przekazanie organizacji międzynarodowej lub organowi

międzynarodowemu żadnych kompetencji organów władzy państwowej (art. 90

ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Związanie Rzeczypospolitej

Polskiej Protokołem nie spowoduje dla podmiotów sektora finansów

publicznych skutków finansowych w postaci zmniejszenia ich dochodów lub

zwiększenia ich wydatków, ani dodatkowych skutków finansowych dla budżetu

państwa, innych niż przewidziane w danej części budżetowej. Postanowienia

Protokołu dotyczą jednak wskazanych wyżej istotnych z punktu widzenia

ochrony wolności i praw obywatelskich kwestii uregulowanych ustawowo, takich

jak: gromadzenie i udostępnianie informacji o podmiotach zajmujących się

wytwarzaniem i obrotem broni i amunicji, ograniczenia swobody wykonywania

działalności gospodarczej. Ponadto postanowienia Protokołu nie mają

charakteru norm samowykonalnych. Tym samym zachodzą przesłanki

związania Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotowym Protokołem w drodze

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, to jest w trybie art. 89 ust. 1

pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z powyższym, wnioskuje się o związanie Rzeczypospolitej Polskiej

Protokołem w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

to jest w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

39/07/esz
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Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną,

jej częściami i komponentami oraz amunicją,

uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej

przestępczości zorganizowanej

Preambuła

Państwa-Strony niniejszego protokołu,

- świadome pilnej potrzeby zapobiegania, zwalczania i eliminowania nielegalnego

wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, wynikającej

ze szkodliwych skutków takiej działalności dla bezpieczeństwa każdego państwa, regionu i

świata jako całości, zagrożenia dobrobytu narodów, ich rozwoju społeczno-gospodarczego i

ich prawa do życia w pokoju,

- przekonane tym samym o konieczności podjęcia w tym celu przez wszystkie państwa

wszelkich stosownych środków, w tym międzynarodowej współpracy oraz innych środków,

na poziomie regionalnym i globalnym,

- powołując się na rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 53/111 z dnia 9 grudnia 1998 r.,

w której Zgromadzenie podjęło decyzję o ustanowieniu otwartego międzyrządowego

komitetu ad hoc w celu opracowania całościowej konwencji międzynarodowej o zwalczaniu

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, oraz w celu omówienia i opracowania,

między innymi, dokumentu międzynarodowego dotyczącego zwalczania nielegalnego

wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją,

- mając na uwadze zasadę równości praw i samostanowienia narodów określoną w

Karcie Narodów Zjednoczonych oraz w Deklaracji Zasad Prawa Międzynarodowego

dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między państwami zgodnie z Kartą

Narodów Zjednoczonych,1

- przekonane, że uzupełnienie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej dokumentem międzynarodowym o

zwalczaniu nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami

oraz amunicją przyczyni się do zapobiegania i zwalczania tej przestępczości,

uzgodniły, co następuje:

                                                
1 Uchwała 2625 (XXV), załącznik.
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I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Stosunek do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej

przestępczości zorganizowanej

1. Protokół niniejszy uzupełnia Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Podlega on wykładni łącznie z tą

konwencją.

2. Postanowienia konwencji mają zastosowanie odpowiednio do niniejszego

protokołu, chyba że jego treść stanowi inaczej.

3. Przestępstwa w rozumieniu artykułu 5 niniejszego protokołu uważa się za

przestępstwa w rozumieniu konwencji.

Artykuł 2

Cel protokołu

Celem niniejszego protokołu jest promowanie, ułatwianie i wzmacnianie współpracy

pomiędzy Państwami-Stronami, aby zapobiegać, zwalczać i eliminować nielegalne

wytwarzanie i obrót bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją.

Artykuł 3

Objaśnienie terminów

Dla celów niniejszego protokołu:

a) „broń palna” oznacza każdą przenośną, wyposażoną w lufę broń, która miota, jest

przeznaczona do miotania lub daje się łatwo przerobić tak, by miotać pocisk lub ładunek

rażący w wyniku działania materiału wybuchowego, wyjąwszy antyczną broń palną lub jej

replikę. Antyczną broń palną i jej repliki określa się zgodnie z przepisami prawa krajowego.

W żadnym jednak przypadku bronią antyczną nie jest broń wyprodukowana po roku 1899;

b) „części i komponenty” oznaczają wszelkie elementy lub części zamienne,

przeznaczone do broni palnej i niezbędne dla jej funkcjonowania, w tym lufę, szkielet,

komorę zamkową, zamek lub bęben nabojowy oraz dowolne urządzenie przeznaczone lub

zaadaptowane w celu zmniejszenia huku oddawanego strzału;
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c) „amunicja” oznacza kompletne naboje lub ich części składowe, takie jak łuski,

spłonki, materiał miotający, pocisk lub ładunki rażące, które są używane do broni palnej, pod

warunkiem, że posiadanie samych takich części składowych wymaga zezwolenia w danym

Państwie-Stronie;

d) „nielegalne wytwarzanie” oznacza wytwarzanie lub montowanie broni palnej, jej

części składowych i komponentów oraz amunicji:

i) z części i komponentów, którymi obraca się nielegalnie,

ii) bez zezwolenia lub autoryzacji ze strony właściwego organu Państwa-Strony, w

którym ma miejsce produkcja bądź montaż, lub

iii) bez oznakowania broni palnej podczas jej produkcji, zgodnie z treścią artykułu 8

niniejszego protokołu;

wydawanie zezwoleń lub zgód na produkcję odbywa się zgodnie z prawem krajowym;

e) „nielegalny obrót” oznacza import, eksport, nabycie, sprzedaż, dostawę,

przemieszczenie lub przekazanie broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, z lub

przez terytorium jednego Państwa-Strony na terytorium innego Państwa-Strony, gdy ani

jedno z tych Państw-Stron nie wydało na to zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszego

protokołu lub jeśli broń palna nie jest oznakowana zgodnie z treścią artykułu 8 niniejszego

protokołu;

f) „śledzenie” oznacza systematyczne śledzenie drogi broni palnej, a także, w miarę

możliwości, jej części i komponentów oraz amunicji, przebiegającej od producenta do

nabywcy, w celu udzielania właściwym organom Państwa-Strony pomocy w wykrywaniu,

badaniu i analizowaniu procesów nielegalnego wytwarzania i nielegalnego obrotu bronią.

Artykuł 4

Zakres stosowania

1. Protokół niniejszy ma zastosowanie, chyba że jego treść stanowi inaczej, do

zapobiegania nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i

komponentami oraz amunicją, jak również do ścigania i oskarżania w sprawach o

przestępstwa w rozumieniu artykułu 5 niniejszego protokołu, jeśli przestępstwa te mają

charakter międzynarodowy i dotyczą działalności zorganizowanej grupy przestępczej.

2. Protokół niniejszy nie ma zastosowania do transakcji pomiędzy państwami lub do

transferów międzypaństwowych, jeśli jego zastosowanie naruszałoby prawo Państwa-Strony

do działania w interesie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z Kartą Narodów

Zjednoczonych.
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Artykuł 5

Penalizacja

1. Każde Państwo-Strona przyjmie środki ustawodawcze lub inne, jakie okażą się

konieczne dla uznania wymienionych poniżej czynów za przestępstwa, jeżeli zostały

popełnione umyślnie:

a) nielegalne wytwarzanie broni palnej, jej części lub komponentów oraz amunicji;

b) nielegalny obrót bronią palną, jej częściami lub komponentami oraz amunicją;

c) fałszowanie lub nielegalne zacieranie, usuwanie lub zmienianie oznakowania

(znaków) na broni palnej, wymaganego przez artykuł 8 niniejszego protokołu.

2. Każde Państwo-Strona przyjmie również środki ustawodawcze lub inne, jakie okażą

się konieczne dla uznania wymienionych poniżej czynów za przestępstwa:

a) uwzględniając podstawowe zasady systemu prawa danego państwa, usiłowanie

popełnienia lub uczestniczenie jako współsprawca w przestępstwie wymienionym w ustępie 1

niniejszego artykułu, oraz

b) organizowanie, kierowanie, pomaganie, podżeganie, ułatwianie lub doradzanie przy

popełnieniu przestępstwa wymienionego w ustępie 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 6

Konfiskata, zajęcie i rozporządzanie

1. Nie naruszając postanowień artykułu 12 konwencji, Państwa-Strony w najszerszym

możliwym zakresie przyjmą w prawie wewnętrznym środki, jakie okażą się konieczne dla

konfiskaty broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, która została nielegalnie

wytworzona lub była przedmiotem nielegalnego obrotu.

2. Państwa-Strony w najszerszym możliwym zakresie przyjmą w prawie

wewnętrznym środki, jakie okażą się konieczne dla zapobiegania dostawaniu się nielegalnie

wytworzonej lub będącej przedmiotem nielegalnego obrotu broni palnej, jej części i

komponentów oraz amunicji w ręce osób nieuprawnionych, poprzez zajmowanie i niszczenie

takiej broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, chyba że została wydana

oficjalna zgoda na innego rodzaju rozporządzenie, czego warunkiem jest oznakowanie takiej

broni oraz odnotowanie metod rozporządzania taką bronią lub amunicją.
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II. Środki zapobiegawcze

Artykuł 7

Przechowywanie informacji

Każde Państwo-Strona zapewni przechowywanie przez co najmniej dziesięć lat

informacji na temat broni palnej i, jeśli jest to stosowne i możliwe, jej części i komponentów

oraz amunicji, niezbędnych do śledzenia i identyfikowania tej broni, a także, jeśli to możliwe,

informacji dotyczących jej części i komponentów oraz amunicji, jeśli została ona nielegalnie

wytworzona lub była przedmiotem nielegalnego obrotu, a także zapobiega i wykrywa taką

działalność. Informacje te obejmują:

a) stosowne znakowanie wymagane w artykule 8 niniejszego protokołu,

b) w przypadkach związanych z międzynarodowymi transakcjami bronią palną, jej

częściami i komponentami oraz amunicją, wydawanie i określanie terminów upływu

ważności stosownych zezwoleń lub zgód, informacje o kraju eksportu, importu, krajach

tranzytu, jeśli takie są, oraz końcowym odbiorcy, jak również opis i ilość artykułów.

Artykuł 8

Znakowanie broni palnej

1. W celu identyfikowania i śledzenia każdej sztuki broni palnej, Państwa-Strony:

a) podczas wytwarzania każdej sztuki broni palnej wymagać będą niepowtarzalnego

oznakowania obejmującego nazwę producenta, kraj lub miejsce produkcji i numer seryjny,

lub zapewnią stosowanie dowolnego, alternatywnego i łatwego w użyciu systemu znaków z

prostymi symbolami geometrycznymi, w połączeniu z kodem numerycznym lub

alfanumerycznym, pozwalającym na dokonywanie we wszystkich państwach niezwłocznej

identyfikacji kraju, w którym broń wyprodukowano;

b) wymagać będą stosownego prostego oznakowania każdej importowanej sztuki

broni palnej, pozwalającego na identyfikację kraju importu oraz, w miarę możliwości, roku

importu, a także umożliwiającego właściwym organom tego kraju śledzenie broni palnej, oraz

niepowtarzalnego oznakowania, jeśli broń palna nie jest w ten sposób oznakowana.

Wymagania określone w niniejszym punkcie nie muszą być stosowane w przypadku

tymczasowego importu broni palnej, przeprowadzanego w możliwych do zweryfikowania i

zgodnych z prawem celach; 
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c) zapewnią, podczas przekazywania broni palnej z zapasów rządowych do stałego

użytku cywilnego, umieszczanie stosownych niepowtarzalnych oznakowań, pozwalających na

identyfikację kraju przekazującego przez wszystkie Państwa-Strony.

2. Państwa-Strony będą zachęcały producentów broni palnej do rozwijania środków

przeciwdziałania usuwaniu lub zmienianiu oznakowań.

Artykuł 9

Pozbawianie broni palnej cech bojowych

Państwo-Strona, które zgodnie ze swym prawem krajowym nie uznaje pozbawionej

cech bojowych broni palnej za broń palną, stosować będzie niezbędne środki, w tym – jeśli

jest to potrzebne – określi pewne typy przestępstw, celem zapobiegania nielegalnej

reaktywacji broni palnej pozbawionej cech bojowych, zgodnie z następującymi zasadami

pozbawiania cech bojowych: 

a) wszystkie ważne części broni palnej pozbawianej cech bojowych powinny być

trwale nieużyteczne, oraz nie powinno być możliwe ich usunięcie, wymiana lub modyfikacja,

tak by reaktywacja broni palnej pozbawionej cech bojowych nie była możliwa;

b) jeśli będzie potrzebne, to należy przyjąć rozwiązania umożliwiające właściwym

organom weryfikację sposób pozbawiania broni cech bojowych, celem zapewnienia, że

modyfikacje wprowadzone do broni palnej trwale uniemożliwiły jej działanie;

c) weryfikacja przez właściwy organ winna obejmować wydanie świadectwa lub

dokumentu, poświadczającego pozbawienie broni palnej cech bojowych, albo oznaczenie

broni palnej dobrze widocznym znakiem świadczącym o pozbawieniu jej cech bojowych.

Artykuł 10

Ogólne wymagania dotyczące systemu wydawania zezwoleń lub zgód na eksport, import

i tranzyt

1. Każde Państwo-Strona ustanowi lub utrzyma skuteczny system wydawania

zezwoleń lub zgód na eksport lub import, jak i na środki międzynarodowego tranzytu,

dotyczący przekazywania broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji.

2. Przed wydaniem zezwolenia lub zgody na eksport broni palnej, jej części i

komponentów oraz amunicji, każde Państwo-Strona upewni się:

a) czy państwa importujące wydały zezwolenia lub zgodę na import, oraz
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b) czy, nie naruszając dwu- lub wielostronnych umów, bądź porozumień

faworyzujących państwa bez dostępu do morza, państwa tranzytowe co najmniej przed

wysyłką powiadomiły pisemnie, iż nie mają zastrzeżeń dotyczących tranzytu.

3. Zezwolenie lub zgoda na eksport lub import, wraz z załączoną dokumentacją,

zawierać będzie co najmniej następujące informacje: miejsce i datę wydania, datę upływu

terminu ważności, kraj eksportu, kraj importu, ostatecznego odbiorcę, opis i ilość broni

palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, oraz, w przypadku tranzytu, kraje tranzytowe.

Informacje zawarte w zezwoleniu importowym przekazuje się państwom tranzytu przed

dokonaniem tranzytu.

4. Importujące Państwo-Strona poinformuje – na żądanie eksportującego Państwa-

Strony – o otrzymaniu wysłanej przesyłki broni palnej, jej części i komponentów oraz

amunicji.

5. Każde Państwo-Strona, w ramach dostępnych środków, podejmie środki niezbędne

do zapewnienia, by procedury wydawania zezwoleń lub zgód były bezpieczne, oraz by było

możliwe zweryfikowanie lub stwierdzenie autentyczności dokumentów odnoszących się do

zezwoleń lub zgód.

6. Państwa-Strony mogą przyjmować uproszczone procedury tymczasowego importu,

eksportu i tranzytu broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji w możliwych do

zweryfikowania i zgodnych z prawem celach, takich jak polowanie, strzelectwo sportowe,

ocena, wystawy lub naprawy.

Artykuł 11

Środki zapobiegawcze i bezpieczeństwa

Mając na celu wykrycie, zapobieganie i eliminowanie kradzieży, utraty lub zmiany

przeznaczenia, jak również nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i

komponentami oraz amunicją, każde Państwo-Strona stosuje odpowiednie środki:

a) celem zapewnienia bezpieczeństwa broni palnej, jej części i komponentów oraz

amunicji podczas jej wytwarzania, importu, eksportu i tranzytu przez jego terytorium, oraz

b) celem zwiększenia skuteczności kontroli importu, eksportu i tranzytu, w tym, jeśli

jest to potrzebne, kontroli granicznej oraz transgranicznej współpracy policji i służb celnych.
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Artykuł 12

Informacje

1. Nie naruszając postanowień artykułów 27 i 28 konwencji, Państwa-Strony

wymieniać będą między sobą, zgodnie z ich systemami prawnymi i administracyjnymi,

odpowiednie informacje dotyczące poszczególnych przypadków, w kwestiach takich jak:

upoważnieni producenci, handlowcy, importerzy, eksporterzy oraz, w miarę możliwości,

przewoźnicy broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji.

2. Nie naruszając postanowień artykułów 27 i 28 konwencji, Państwa-Strony

wymieniać będą między sobą, zgodnie z ich systemami prawnymi i administracyjnymi,

odpowiednie informacje na temat kwestii:

a) zorganizowanych grup przestępczych, o których wiadomo, lub co do których

istnieje podejrzenie, że uczestniczą w nielegalnym wytwarzaniu lub obrocie bronią palną, jej

częściami i komponentami oraz amunicją,

b) środków stosowanych w celu zatajenia nielegalnego obrotu bronią palną, jej

częściami i komponentami oraz amunicją, jak również metod ich wykrywania,

c) metod i środków, punktów wysyłki i przeznaczenia, oraz dróg wykorzystywanych

najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze uczestniczące w nielegalnym

wytwarzaniu lub obrocie bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, oraz

d) doświadczeń legislacyjnych i praktyk, oraz środków zapobiegania, zwalczania i

eliminacji nielegalnej produkcji lub obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz

amunicją.

3. Państwa-Strony będą dostarczać sobie i dzielić się ze sobą, jeśli jest to wskazane,

stosownymi informacjami naukowymi i technologicznymi, użytecznymi dla organów ochrony

prawnej, celem wzajemnego zwiększania swych możliwości w zakresie zapobiegania,

wykrywania i badania nielegalnego wytwarzania lub obrotu bronią palną, jej częściami i

komponentami oraz amunicją, oraz karania osób uczestniczących w tej nielegalnej

działalności.

4. Państwa-Strony będą współpracować ze sobą w zakresie śledzenia drogi broni

palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, która mogła zostać nielegalnie wytworzona

lub być przedmiotem nielegalnego obrotu. Współpraca ta winna polegać na szybkim

reagowaniu na wnioski dotyczące udzielenia pomocy w śledzeniu tej broni palnej, jej części i

komponentów oraz amunicji, w ramach dostępnych środków.

5. Jeśli zwróci się o to Państwo-Strona, które informacje dostarcza, uwzględniając

podstawowe zasady własnego systemu prawa oraz wszelkie umowy międzynarodowe, każde
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Państwo-Strona zagwarantuje poufność i zastosuje się do wszystkich ograniczeń przy

wykorzystywaniu informacji otrzymanych – zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu

– od innego Państwa-Strony, w tym zastrzeżonych informacji dotyczących transakcji

handlowych. W przypadku niemożności zachowania takiej tajemnicy, Państwo-Strona, które

dostarczyło informacji, zostaje przed jej ujawnieniem o tym poinformowane.

Artykuł 13

Współpraca

1. Państwa-Strony będą współpracowały na poziomie dwustronnym, regionalnym i

międzynarodowym w celu zapobiegania, zwalczania i eliminowania nielegalnego

wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją.

2. Nie naruszając postanowień artykułu 18 ustęp 13 konwencji, każde Państwo-Strona

wyznaczy krajowy organ lub jeden punkt kontaktowy, który będzie działał jako łącznik

między tym Państwem a innymi Państwami-Stronami w kwestiach związanych z niniejszym

protokołem.

3. Państwa-Strony będą dążyły do uzyskania wsparcia i współpracy z producentami,

handlowcami, importerami, eksporterami, pośrednikami i działającymi na zasadach

handlowych przewoźnikami broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, w celu

zapobiegania i wykrywania przypadków nielegalnej działalności, o której mowa w ustępie 1

niniejszego artykułu.

Artykuł 14

Szkolenie i pomoc techniczna

Państwa-Strony będą współpracowały ze sobą, oraz, jeśli jest to wskazane, z

odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, tak by Państwa-Strony mogły, na żądanie,

uzyskiwać pomoc w szkoleniu i pomoc techniczną, niezbędne do zwiększenia ich możliwości

w zakresie zapobiegania, zwalczania i eliminowania nielegalnego wytwarzania i obrotu

bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, w tym pomoc techniczną,

finansową i materialną w kwestiach, o których mowa w artykułach 29 i 30 konwencji.
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Artykuł 15

Pośrednicy i pośrednictwo

1. W celu zapobiegania i zwalczania nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną,

jej częściami i komponentami oraz amunicją, Państwa-Strony, które nie posiadają systemu

regulowania działalności podmiotów zajmujących się pośrednictwem, rozważą jego

ustanowienie. System ten mógłby obejmować jeden lub większą liczbę środków takich jak:

a) wymaganie rejestracji pośredników działających na terytorium państwa,

b) wymaganie udzielania zgód lub zezwoleń na pośrednictwo, lub

c) wymaganie ujawniania w treści zgód lub zezwoleń na import i eksport, lub w treści

towarzyszących im dokumentów, nazw i miejsc działalności pośredników uczestniczących w

transakcji.

2. Zachęca się Państwa-Strony, które ustanowiły system zezwoleń na pośrednictwo, o

którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, do włączania informacji o pośrednikach i

pośrednictwie do wymiany informacji na podstawie postanowień artykułu 12 niniejszego

protokołu, oraz do przechowywania zapisów dotyczących pośredników i pośrednictwa

zgodnie z treścią artykułu 7 niniejszego protokołu.

III. Postanowienia końcowe

Artykuł 16

Rozstrzyganie sporów

1. Państwa-Strony będą starały się rozstrzygać spory dotyczące interpretacji lub

stosowania niniejszego protokołu w drodze negocjacji.

2. Każdy spór pomiędzy dwoma lub większą liczbą Państw-Stron, dotyczący

interpretacji lub stosowania niniejszego protokołu, który nie może zostać rozstrzygnięty w

rozsądnym czasie w drodze negocjacji, na wniosek jednego z tych Państw-Stron zostanie

przedłożony do arbitrażu. Jeśli w terminie sześciu miesięcy od daty wniosku o arbitraż, te

Państwa-Strony nie są w stanie porozumieć się co do organizacji arbitrażu, którekolwiek z

tych Państw-Stron może przekazać spór do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości,

w drodze wniosku zgodnego ze Statutem Trybunału. 

3. Każde Państwo-Strona w chwili podpisania, ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub

przystąpienia do niniejszego protokołu, może oświadczyć, że nie uznaje się za związane

ustępem 2 niniejszego artykułu. Pozostałe Państwa-Strony nie będą wówczas związane
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ustępem 2 niniejszego artykułu w odniesieniu do każdego Państwa-Strony, które zgłosiło

takie zastrzeżenie.

4. Każde Państwo-Strona, które złożyło zastrzeżenie zgodnie z ustępem 3 niniejszego

artykułu, może w każdym czasie wycofać takie zastrzeżenie w drodze notyfikacji skierowanej

do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 17

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie

1. Protokół niniejszy będzie otwarty do podpisu dla wszystkich państw w siedzibie

Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, od trzydziestego dnia po jego przyjęciu przez

Zgromadzenie Ogólne, do dnia 12 grudnia 2002 r.

2. Protokół niniejszy będzie również otwarty do podpisu dla regionalnych organizacji

integracji gospodarczej, pod warunkiem, że co najmniej jedno państwo członkowskie takiej

organizacji podpisało protokół zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.

3. Protokół niniejszy podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty

ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia będą składane u Sekretarza Generalnego Narodów

Zjednoczonych. Regionalna organizacja integracji gospodarczej może złożyć swój dokument

ratyfikacyjny, przyjęcia lub zatwierdzenia, jeśli uczyniło to co najmniej jedno z jej państw

członkowskich. W takim dokumencie ratyfikacyjnym, przyjęcia lub zatwierdzenia,

organizacja ta określi zakres swojej właściwości w odniesieniu do kwestii, regulowanych

niniejszym protokołem. Organizacja ta poinformuje również depozytariusza o każdej istotnej

zmianie zakresu swojej właściwości.

4. Protokół niniejszy jest otwarty do przystąpienia dla każdego państwa lub

regionalnej organizacji integracji gospodarczej, której co najmniej jedno państwo

członkowskie jest stroną niniejszego protokołu. Dokumenty przystąpienia będą składane u

Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. W chwili przystąpienia regionalna

organizacja integracji gospodarczej określi zakres swej właściwości w odniesieniu do kwestii

regulowanych niniejszym protokołem. Organizacja ta poinformuje również depozytariusza o

wszelkich istotnych zmianach zakresu swych kompetencji.
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Artykuł 18

Wejście w życie

1. Protokół niniejszy wejdzie w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia

czterdziestego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, z

zastrzeżeniem, że nie może wejść w życie przed wejściem w życie konwencji. Dla celów

niniejszego ustępu, dokument złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej

nie będzie traktowany jako dokument dodatkowy w stosunku do dokumentów złożonych

przez państwa członkowskie takiej organizacji. 

2. W stosunku do każdego państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej

ratyfikujących, przyjmujących, zatwierdzających lub przystępujących do niniejszego

protokołu po złożeniu czterdziestego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub

przystąpienia niniejszy protokół wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu złożenia przez to

państwo lub organizację odpowiedniego dokumentu, albo w dniu w którym niniejszy protokół

wchodzi w życie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, zależnie od tego, co nastąpi

później.

Artykuł 19

Zmiana protokołu

1. Po upływie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego protokołu, Państwo-Strona

protokołu może zaproponować poprawkę i złożyć ją Sekretarzowi Generalnemu Narodów

Zjednoczonych, który następnie przekaże zaproponowaną poprawkę Państwom-Stronom oraz

Konferencji Stron Konwencji, w celu rozważenia propozycji oraz podjęcia w tej kwestii

decyzji. Państwa-Strony niniejszego protokołu, odbywające spotkanie na Konferencji Stron,

podejmą wszelkie wysiłki dla osiągnięcia konsensu w sprawie każdej poprawki. Jeżeli

wyczerpane zostaną wszystkie możliwości osiągnięcia konsensu i nie osiągnięto

porozumienia, wówczas dla przyjęcia poprawki, w ostateczności, wymagana będzie

większość dwóch trzecich głosów Państw-Stron niniejszego protokołu, obecnych i

głosujących na Konferencji Stron.

2. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, w kwestiach objętych zakresem ich

właściwości, będą wykonywały swoje prawo głosu na mocy niniejszego artykułu liczbą

głosów równą liczbie ich państw członkowskich, które są Stronami niniejszego protokołu.

Organizacje te nie będą korzystały ze swojego prawa głosu, jeśli z tego prawa korzystają ich

państwa członkowskie i vice versa. 
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3. Poprawka przyjęta zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu podlega ratyfikacji,

przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Państwa-Strony.

4. Poprawka przyjęta zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu wejdzie w życie w

odniesieniu do Państwa-Strony dziewięćdziesiąt dni po dacie złożenia Sekretarzowi

Generalnemu Narodów Zjednoczonych dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub

zatwierdzenia tej poprawki. 

5. Po wejściu poprawki w życie, będzie ona wiążąca dla tych Państw-Stron, które

wyraziły zgodę na związanie się nią. Pozostałe Państwa-Strony będą nadal związane

postanowieniami niniejszego protokołu oraz wszelkich wcześniejszych poprawek, które

ratyfikowały, przyjęły lub zatwierdziły. 

Artykuł 20

Wypowiedzenie

1. Państwo-Strona może wypowiedzieć niniejszy protokół w drodze notyfikacji

skierowanej do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Wypowiedzenie będzie

skuteczne po upływie roku od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego

Narodów Zjednoczonych.

2. Regionalna organizacja integracji gospodarczej przestanie być Stroną niniejszego

protokołu, jeżeli wszystkie jej państwa członkowskie wypowiedzą protokół.

Artykuł 21

Depozytariusz i języki

1. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych jest wyznaczonym depozytariuszem

niniejszego protokołu.

2. Oryginał niniejszego protokołu, którego teksty w językach angielskim, arabskim,

chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim są w jednakowym stopniu autentyczne,

zostanie złożony u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, należycie upoważnieni przez

poszczególne rządy, podpisali niniejszy protokół.

42/07/esz



Oświadczenie Rzeczypospolitej Polskiej,

które zostanie złożone na mocy artykułu 13 ustęp 2 do Protokołu przeciwko

nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami

oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie

Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 maja 2003 r.

 „With regard to Article 13, paragraph 2, of this Protocol, without prejudice to article 18,

paragraph 13, of the Convention, the Government of the Republic of Poland designates the

Chief Commander of the Police as the national body to act as liaison between the Republic of

Poland and other States Parties on matters relating to this Protocol.” 

W odniesieniu do artykułu 13 ustęp 2 protokołu, nie naruszając postanowień artykułu

18 ustęp 13 konwencji, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza Komendanta Głównego

Policji jako organ krajowy, który będzie działał jako łącznik między Rzecząpospolitą Polską

a innymi Państwami-Stronami w kwestiach związanych z niniejszym protokołem.

43/07/esz



Oświadczenie i zastrzeżenia

złożone do dnia 17 maja 2004 r.

do Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną,

jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów

Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 maja 2003 r.i

(Jeżeli nie zostało wskazane inaczej, oświadczenia i zastrzeżenia zostały złożone

w chwili ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia)

Republika Argentyńska

W chwili podpisania:

Oświadczenie:

„Republika Argentyńska oświadcza, że – w odniesieniu do artykułu 2 – postanowienia

protokołu pozostaną bez wpływu na prawo Republiki Argentyńskiej do przyjęcia,

na poziomie krajowym, bardziej rygorystycznych przepisów mających na celu wypełnienie

zobowiązań protokołu w zakresie zapobiegania, zwalczania i eliminowania nielegalnego

wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją.”

Republika Salwadoru

W chwili podpisania:

Zastrzeżenie:

„Rząd Republiki Salwadoru nie uważa się za związany artykułem 16 ustęp 2,

i przez to nie uznaje obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału

Sprawiedliwości.”
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W czasie ratyfikacji:

Zastrzeżenie:

„W odniesieniu do artykułu 16 ustęp 3 Protokołu, Rząd Republiki Salwadoru

nie uważa się za związany ustępem 2 tego artykułu, i przez to nie uznaje obowiązkowej

jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.”

Oświadczenie interpretacyjne:

Artykuł 3 litera a:

„Republika Salwadoru, zgodnie z jej prawem wewnętrznym (ustawa o kontroli

i monitoringu broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i podobnych przedmiotów

i ich regulacji), interpretuje poniższe zbiorczo jako broń: broń wojenna, która została

pozbawiona cech użytkowych; antyczna i przestarzała broń i taka broń o wartości

historycznej, która nie może zostać doprowadzona do stanu używalności, stosownie

do wymagań technicznych Ministerstwa Obrony Narodowej, które wydaje certyfikaty na taką

broń; broń wojenna: pistolety, karabiny, karabinki automatyczne, jak również te

zaklasyfikowane jako lekkie i ciężkie, miny, granaty i wojskowe materiały wybuchowe; broń

antyczna czyli taka, która nie jest już produkowana i może zostać zarejestrowana tylko

w celach kolekcjonerskich, zgodnie z świadectwem technicznym i wcześniejszą autoryzacją

Ministerstwa Obrony Narodowej; broń pozbawiona cech użytkowych: jakakolwiek broń

wojenna, która – dla celów kolekcjonerskich – została pozbawiona cech użytkowych

w zakresie jej oryginalnego przeznaczenia, z wcześniejszą autoryzacją Ministerstwa Obrony

Narodowej; broń palna: broń, która poprzez użycie centralnie uderzanych nabojów,

wyrzucanych przez gładką lub gwintowaną lufę, na zasadzie eksplozji gazów powstałych

w wyniku spalania materiałów wybuchowych lub prochu lub innego palnego materiału

zawartego w naboju; ponadto, dla celów identyfikacji, pistolety i rewolwery będą znakowane

na broni, zaś w odniesieniu do karabinów, karabinków i dubeltówek, numer seryjny będzie

uwidaczniany na częściach mechanizmu; materiały wybuchowe będące kombinacją różnych

substancji i zmieszane wywołujące reakcję termiczną w momencie zapłonu. Jakakolwiek

substancja lub materiał, który uderzony, poddany tarciu, ogrzaniu lub poddany efektowi

małego wybuchu lub reakcji chemicznej, reaguje gwałtownie, produkując gazy o wysokiej

temperaturze i ciśnieniu, który uderza we wszystko w jej bliskości; artykuły podobne do broni
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palnej lub amunicji; jakiekolwiek artykuły lub przedmioty wykonane ręcznie posiadające

podobną charakterystykę lub mogące być wykorzystane dla tych samych celów.

Republika Gwatemali

Oświadczenie:

[Oczekuje na przetłumaczenie]

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z artykułem 16 ustęp 3 Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu

i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego

Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości

zorganizowanej, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna nie uważa się za związaną

artykułem 16 ustęp 2 niniejszego protokołu. Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

oświadcza, że – w odniesieniu do poddania sporów dotyczących interpretacji i stosowania

niniejszego protokołu arbitrażowi albo Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości –

konieczne jest porozumienie wszystkich stron zainteresowanych sporem.”

Republika Południowej Afryki

Zastrzeżenie:

„I jakkolwiek rozstrzygnie decyzja Rządu Republiki Południowej Afryki w sprawie

obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Rząd Republiki

nie uważa się za związany warunkami artykułu 16 ustęp 2 protokołu, który wprowadza

obowiązkową jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sporach

powstałych na tle interpretacji lub stosowania niniejszego protokołu. Republika zajmie

stanowisko, zgodnie z którym, dla poddania konkretnego sporu do rozstrzygnięcia

przez Międzynarodowy Trybunał, wymagana jest w każdym konkretnym przypadku zgoda

wszystkich stron sporu.”



4

Republika Tunezyjska

W chwili podpisania:

Zastrzeżenie:

„[...] Z zastrzeżeniem do artykułu 16 ustęp 2.”

Notyfikacje złożone zgodnie z artykułem 13

(Jeżeli nie zostało wskazane inaczej, oświadczenia i zastrzeżenia zostały złożone

w czasie ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia)

Republika Salwadoru

W odniesieniu do artykułu 13 ustęp 2 niniejszego protokołu i bez uszczerbku

dla wyznaczenia dokonanego zgodnie z artykułem 18 ustęp 13 Konwencji Narodów

Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Rząd Republiki

Salwadoru wyznacza Ministra Obrony Narodowej Republiki Salwadoru jako centralny punkt

kontaktowy do utrzymywania łączności z innymi Państwami-Stronami w zakresie niniejszego

protokołu.

Królestwo Norwegii

„Organem, który będzie działał stosownie do artykułu 13 protokołu o broni palnej jako

punkt kontaktowy, w Norwegii w odniesieniu do wymiany informacji pomiędzy Państwami-

Stronami w związku z wysiłkami zwalczania naruszeń protokołu o broni palnej jest Krajowy

Urząd Postępowań Karnych.”
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Rumunia

„Zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 protokołu, Rumunia oświadcza, że Narodowa

Agencja kontroli Eksportu jest narodowym punktem kontaktowym wyznaczonym

do utrzymywania kontaktów z innymi Państwami-Stronami w zakresie niniejszego

protokołu.” 

Republika Południowej Afryki

„I jakkolwiek notyfikuje się niniejszym Sekretarzowi Generalnemu, zgodnie

z artykułem 13 ustęp 2 protokołu, że Komisarz Narodowy Służby Policji

Południowoafrykańskiej został wyznaczony jako pojedynczy punkt kontaktowy z innymi

Państwami-Stronami w zakresie niniejszego protokołu jak tego wymaga artykuł 13 ustęp 2

wspomnianego protokołu.”

                                                          
i Na podstawie strony internetowej (aktualnej na dzień 17 maja 2004 r.):
http.://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty15.asp

44/07/esz



Załącznik Nr 1

Lista Państw-Sygnatariuszy
Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami
i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych

przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 maja 2001 r.i

Stan na dzień: 17 maja 2004 r.

L. p.: Państwo: Data podpisania:
1 Republika Argentyńska 7 października 2002
2 Związek Australijski 21 grudnia 2001
3 Republika Austrii 12 listopada 2001
4 Barbados 26 września 2001
5 Królestwo Belgii 11 czerwca 2002
6 Republika Beninu 17 maja 2002
7 Federacyjna Republika Brazylii 11 lipca 2001
8 Republika Bułgarii 15 lutego 2002
9 Burkina Faso 17 października

2001
10 Chińska Republika Ludowa 9 grudnia 2002
11 Republika Cypryjska 14 sierpnia 2002
12 Królestwo Danii 27 sierpnia 2002
13 Republika Dominikańska 15 listopada 2001
14 Republika Ekwadoru 12 października

2001
15 Republika Estońska 20 września 2002
16 Republika Finlandii 23 stycznia 2002
17 Republika Grecka 10 października

2002
18 Republika Indii 12 grudnia 2002
19 Republika Islandii 15 listopada 2001
20 Jamajka 13 listopada 2001
21 Japonia 9 grudnia 2002
22 Kanada 20 marca 2002
23 Republika Korei 4 października 2001
24 Republika Kostaryki 12 listopada 2001
25 Republika Libańska 26 września 2002
26 Wielka Libijska Arabska

Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna
13 listopada 2001

27 Republika Litewska 12 grudnia 2002
28 Wielkie Księstwo Luksemburga 11 grudnia 2002
29 Republika Madagaskaru 13 listopada 2001
30 Republika Mali 11 lipca 2001
31 Meksykańskie Stany Zjednoczone 31 grudnia 2001
32 Księstwo Monako 24 czerwca 2002
33 Republika Nauru 12 listopada 2001
34 Republika Federalna Niemiec 3 września 2002
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35 Federalna Republika Nigerii 13 listopada 2001
36 Królestwo Norwegii 10 maja 2002
37 Republika Panamy 5 października 2001
38 Republika Południowej Afryki 14 października

2002
39 Republika Portugalska 3 września 2002
40 Rzeczpospolita Polska 12 grudnia 2002
41 Republika Salwadoru 15 sierpnia 2002
42 Republika Senegalu 17 stycznia 2002
43 Republika Seszeli 22 lipca 2002
44 Republika Sierra Leone 27 listopada 2001
45 Republika Słowacka 26 sierpnia 2002
46 Republika Słowenii 15 listopada 2001
47 Królestwo Szwecji 10 stycznia 2002
48 Republika Tunezyjska 10 lipca 2002
49 Republika Turcji 28 czerwca 2002
50 Republika Włoska 14 listopada 2001
51 Wspólnota Europejska 16 stycznia 2002
52 Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Brytanii i Irlandii Północnej
6 maja 2002

                                                          
i Na podstawie strony internetowej (aktualnej na dzień 17 maja 2004 r.):
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty15.asp
44a/07/esz



Załącznik Nr 2

Lista Państw-Stron
Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami
i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych

przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 maja 2001 r.i

Stan na dzień: 17 maja 2004 r.

L. p.: Państwo: Data złożenia
dokumentu

ratyfikacyjnego,
przyjęcia,

zatwierdzenia 
lub przystąpienia:

1 Republika Bułgarii 6 sierpnia 2002
2 Burkina Faso 15 maja 2002
3 Republika Cypryjska 6 sierpnia 2003
4 Republika Estońska 12 maja 2004
5 Republika Gwatemali 1 kwietnia 2004
6 Jamajka 29 września 2003
7 Republika Kostaryki 9 września 2003
8 Laotańska Republika Ludowo-

Demokratyczna
26 września 2003 

9 Królestwo Lesotho 24 września 2003 
10 Republika Mali 3 maja 2002 
11 Republika Mauritiusa 24 września 2003
12 Meksykańskie Stany Zjednoczone 10 kwietnia 2003
13 Królestwo Norwegii 23 września 2003 
14 Republika Południowej Afryki 20 lutego 2004
15 Republika Peru 23 września 2003
16 Rumunia 16 kwietnia 2004 
17 Republika Salwadoru 18 marca 2004
18 Republika Turcji 4 maja 2004

                                                          
i Na podstawie strony internetowej (aktualnej na dzień 17 maja 2004 r.):
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty15.asp

44b/07/esz
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