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1/3 
Initial 
deci-
sions… 
/  
Wybrane 
Decyzje... 
 

-  [Avilan case]  
The Commission found that the eleven 
victims had not been killed as a result 
of combat, however, and that they had 
instead been extra judicially executed 
whilst either trying to escape or to 
surrender, and whilst wounded and 
defenseless. All of the victims had died 
from gunshot wounds, which in most 
cases had been fired from close range 
(including distances of less than one 
meter).[przypis 16 “Id. 120-30”] The 
Commission therefore concluded that 
Colombia had violated Articles 4 (right 
to life), 5 (right to humane treatment), 
8 (right to a fair trial) and 25 (judicial 
protection) of the American 
Convention, in conjunction with Article 
1 (1 ), for the executions and the 
subsequent lack of justice by means of 
domestic legal proceedings. 17 [Id. 
200] 
 
- [Saavedra Case]  
cytowanie i powoływanie się na 
następujące akapity raportu Komisji 
(zachowana kolejność): 62, 58, 61, 88 
[przypisy: 27, 28, 29, 30] 
 
 
- [Abella Case] 
(…) the Inter-American Commission 
adopted its most celebrated report in 
this area (…) 
 
cytowanie i powoływanie się na 
następujące akapity raportu Komisji 
(zachowana kolejność): 180, 156, 155, 
178, 189, 182-185, 186-188, 187, 437.  
 
- [Coard Case – s. 202 i nast., pkt. 4. 
C – Continuing activity…] 
On 29 September 1999, the 
Commission adopted Report No. 
109/99. This case is unique in the 
jurisprudence of the Commission, in 
that it concerns the international, 
rather than internal, use of force. The 
petitioners alleged that the military 
action taken by US troops in Grenada 
(…) 1983 "violated a series of 
international norms regulating the use 

- [Sprawa Avilan]  
Komisja uznała, że ofiary nie zostały zabite w 
rezultacie walki, lecz w ramach 
pozasądowych egzekucji, kiedy próbowały 
uciekać lub poddać się i kiedy były bezbronne 
lub ranne. Strzały zostały oddane z bliskiej 
odległości, czasami nawet około jednego 
metra. Komisja stwierdziła, że naruszone 
zostały: art. 4 Amerykańskiej Konwencji Praw 
Człowieka (prawo do życia), art. 5 (prawo do 
humanitarnego traktowania), art. 8 (prawo do 
słusznego procesu) i art. 25 (prawo do 
skutecznego środka odwoławczego) z związku 
z art. 1 (1) dotyczącym ogólnego obowiązku 
przestrzegania i zapewnienia praw człowieka 
zawartych w Konwencji. [przypis 10: „Avilán 
i inni przeciwko Kolumbii, 1997, paragrafy 
120-130, 200”] 
 
 
 
 
 
- [Sprawa Saavedra]  
cytowanie i powoływanie się na następujące 
akapity raportu Komisji (zachowana 
kolejność): 62, 58, 61, 88 [przypisy: 14, 15, 
16] oraz liczne podobne sformułowanie do 
tekstu L. Moir. 
 
- [Sprawa Abella] 
Wreszcie w bodajże najbardziej znanej 
sprawie (…) Komisja (…) 
 
 
cytowanie i powoływanie się na następujące 
akapity raportu Komisji (zachowana 
kolejność): 180, 155-156, 178-179 i 188, 
186-189, 437.  
 
- [Sprawa Coard] 
Ciekawą sprawą, którą rozpatrywała Komisja 
była sprawa Coard przeciwko USA z 1999 r. 
Była ona interesująca głównie dlatego, że w 
odróżnieniu od omawianych do tej pory spraw 
dotyczyła konfliktu międzynarodowego, a nie 
wewnętrznego. Skarżący zarzucali, że akcja 
zbrojna amerykańskich sił zbrojnych w 
Grenadzie w 1983 r. naruszyła normy prawa 
międzynarodowego dotyczące użycia siły 
przez państwa, którego rezultatem były 
naruszenia Amerykańskiej Deklaracji Praw i 



of force by states," resulting in a 
number of violations of the American 
Declaration on the Rights and Duties 
of Man. In particular, it was alleged 
that the victims had been detained by 
US forces during the early stages of the 
operation, held incommunicado for a 
substantial period of time, and 
mistreated. The United States asserted 
that the situation was governed entirely 
by international humanitarian law, 
which the Commission had neither the 
jurisdiction nor the requisite expertise 
to apply, and that its treatment of all 
detainees had, in any case, been in 
complete conformity with "applicable 
international rules concerning the law 
of armed conflict, including the rules 
governing the treatment of civilian 
detainees and military prisoners.” The 
Commission accepted that it must look 
to the American Declaration as the 
primary source of applicable law in 
this case, but refused to accept the 
argument that it may not make 
reference to other sources of relevant 
law, including humanitarian law. 

Obowiązków Człowieka, m. in. poprzez 
zatrzymanie ofiar incommunicado przez długi 
okres czasu i ich nieludzkie traktowanie. USA 
uważały, że sytuacja podlegała regulacjom 
wyłącznie międzynarodowego prawa 
humanitarnego, wobec którego Komisja nie 
posiadała jurysdykcji, a więc nie mogła go 
zastosować. Komisja stanęła na stanowisku, 
że musi przede wszystkim uwzględnić 
wspomnianą Amerykańską Deklarację (USA 
nie są stroną Amerykańskiej Konwencji Praw 
Człowieka), ale nie zgodziła się z 
argumentacją, że nie może odwołać się do 
innych istotnych źródeł prawa 
międzynarodowego, w tym prawa 
humanitarnego.  
 

3/4 
Compete- 
nce… 
/ 
Podstawy 
kompet- 
ncji…  

The competence of the Inter-American 
Commission is set out in Article 44 of 
the American Convention as relating to 
"denunciations or complaints of 
violation of this Convention by a State 
Party." Other provisions of the 
Convention talk in terms of the 
Commission's competence to deal with 
alleged violations of human rights "set 
forth in this Convention," [w przypisie 
nr 40 art. 45 (1)] or of "rights protected 
by this Convention," [w przypisie nr 41 
art. 58 (1)] and it is clearly possible to 
argue that a number of the rights 
contained in the American Convention 
are also protected by other facets of 
international law. Nonetheless, it 
seems reasonable to conclude that, as 
regards communications made under 
the American Convention, the 
Commission is competent only to assert 
the responsibility of states for 

(…)Zgodnie z art. 44 Amerykańskiej 
Konwencji, Komisja może rozpatrywać skargi 
na naruszenia Konwencji przez państwo-
stronę. Inne przepisy Konwencji mówią o 
kompetencji Komisji do zajmowania się 
zarzucanymi naruszeniami praw człowieka 
zawartych w tej Konwencji (art. 45 (1)) lub 
praw chronionych przez tę Konwencję (art. 48 
(1)). Można dowodzić, że niektóre prawa 
zawarte w Konwencji są chronione przez 
przepisy z innych dziedzin prawa 
międzynarodowego. Z związku z tym należy 
zadać pytanie czy MKPC ma kompetencję 
tylko do rozpatrywania skarg na naruszenia 
Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka 
czy również międzynarodowego prawa 
humanitarnego? Niewątpliwie Komisja nie 
posiada kompetencji wyrażonej expressis 
verbis do stosowania prawa humanitarnego.  
 
 
 



violations of the American Convention 
itself. 
 
- [A. Necessary…]  
The first ground advanced by the 
Commission was that itw as compelled 
to apply humanitarian law as a source 
of "authoritative guidance" to cases 
involving human rights violations in 
time of armed conflict. Although both 
human rights law (in particular the 
American Convention on Human 
Rights) and humanitarian law are 
technically applicable during armed 
conflict,  human rights instruments are 
not specifically designed to govern 
hostilities. Accordingly, human rights 
law contains no norms regulating the 
methods and means of warfare. 
Instead, international humanitarian 
law provides for the detailed and 
specific protection of victims of armed 
conflicts.[ przypis 44: “ Avilan v. 
Colombia, n 171-73; Abella v. 
Argentina, n 158-61.”] 
 
 
As Zegveld points out, however, "we 
should not overestimate the role of 
common Article 3 vis--vis human rights 
law. Common Article 3 does not define 
who is a civilian. Nor does it specify 
when civilian casualties are a lawful 
consequence of military operations." 
[przypis 47:  “Zegveld, supra note 
43, at 507”] In fact, all common 
Article 3 does is to set out the minimum 
level of humanitarian protection 
applicable in any armed conflict, (…) 
Indeed, to the extent that it is 
concerned only with those who are not 
participating in hostilities, common 
Article 3 has no impact on the 
regulation of methods and means of 
warfare.(…) There is now a body of 
law regulating methods and means of 
warfare in internal armed conflict, 
after the International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia 
found it (…) 
 
- [B. Substantive overlap] 
The Commission argued in both Avilan 
v. Colombia and Abella v. Argentina 

 
 
 
- [4.1. Międzynarodowe…] 
Pierwszy argument Komisji na rzecz jej 
kompetencji do bezpośredniego stosowania 
prawa humanitarnego obejmował 
konieczność takiego stosowania ze względu 
na okoliczności sprawy, tj. konflikt zbrojny. 
Międzynarodowe prawo humanitarne miało 
stanowić źródło „autorytatywnej rady”, 
instrument interpretacyjny w sprawach 
obejmujących naruszenia praw człowieka w 
czasie konfliktu zbrojnego [przypis 29: 
odwołanie do L. Moir] Jak zostało wskazane 
we wprowadzeniu, międzynarodowe prawo 
humanitarne i prawo międzynarodowe praw 
człowieka znajdują zastosowanie w czasie 
konfliktu zbrojnego. Należy jednak zauważyć, 
że instrumenty z zakresu praw człowieka nie 
regulują prowadzenia działań zbrojnych i 
nigdy nie były do tego zaprojektowane. Jest to 
zadaniem prawa humanitarnego [przypis 30: 
„Avilán i inni przeciwko Kolumbii, 1997, 
paragrafy 171-173; Abella przeciwko 
Argentynie, 1997, paragrafy 158-161”] 
 
Zdaniem L. Zegveld, wspólny art. 3 nie 
stanowi jednak panaceum, gdyż nie zawiera 
on regulacji prowadzenia działań zbrojnych 
ani nie definiuje osób cywilnych. [przypis 32: 
“L. Zegveld, op. cit., s. 2; L. Zegveld, The 
Accountability of Armed Opposition Groups 
in International Law, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2002, s. 61”.] Gwarantuje 
jedynie minimum ochrony osobom, które nie 
brały bezpośredniego udziału lub zaprzestały 
takiego udziału w działaniach zbrojnych. W 
mojej opinii z tekstu wspólnego art. 3 można 
jednak wydedukować definicje osoby 
cywilnej, co stwierdził również 
Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni 
w byłej Jugosławii (MTKJ) (…)  
 
 
 
 
 
 
 
- [4.2. Zachodzenie się na siebie norm] 
W sprawach Avilán przeciwko Kolumbii i 
Abella przeciwko Argentynie Komisja 
dowodziła, że ma kompetencję do 



that it had the competence to apply 
humanitarian law directly, or at least 
to apply common Article 3 directly, as 
the norms found in common Article 3 
are also found in human rights treaties. 
It concluded that: the provisions of 
common Article 3 are essentially pure 
human rights law. Thus, as a practical 
matter, application of common Article 
3 by a State Party to the American 
Convention involved in internal 
hostilities imposes no additional 
burdens on [the State], or 
disadvantages its armed forces vis-?-
vis dissident groups. This is because 
Article 3 basically requires the state to 
do, in large measure, what it is already 
legally obliged to do under the 
American Convention. [przypis 53: 
“Abella v. Argentina, 158, n.19. See 
also Avilan v. Colombia, where the 
Commission stated at 172 that, "in 
practice the application of Common 
Article 3 to a State party to the 
American Convention does not impose 
additional burdens on the State."]  
 
To an extent that is certainly true, and 
much of common Article 3 corresponds 
to a number of human rights 
provisions, although human rights law 
does go further in some respects with a 
number of non-derogable provisions 
finding no place in common Article 3. 
[przypis 54] In any event, it is much 
more difficult to see any substantive 
overlap between the norms of the 
American Convention and those rules 
of humanitarian law not contained 
within common Article 3.  
 
As Zegveld states, many of the relevant 
norms may well be found in both 
instruments, but that does not mean 
that the instruments are inter-
changeable.  
 
- [C. Article 29 b…] 
Article 29(b) of the American 
Convention has been called the "most 
favorable-to-the-individual clause," 
[przypis 57:  “Abella v. Argentina, id. 
164”] and it provides that no provision 
of the Convention shall be interpreted 
as "restricting the enjoyment or 

bezpośredniego stosowania 
międzynarodowego prawa humanitarnego lub 
przynajmniej wspólnego art. 3 dodatkowo na 
tej podstawie, że normy ze wspólnego art. 3 
znajdują się także w traktatach z zakresu 
praw człowieka. Komisja uznała, że 
postanowienia wspólnego art. 3 gwarantują 
czyste prawa człowieka. Dlatego też, z 
praktycznego punktu widzenia zastosowanie 
do państwa-strony Amerykańskiej Konwencji 
zaangażowanego w wewnętrzny konflikt 
zbrojny wspólnego art. 3 nie nakłada na to 
państwo dodatkowych obowiązków ani nie 
przeszkadza siłom zbrojnym w konfrontacji z 
powstańcami. Wspólny art. 3 wymaga od 
państwa jedynie tego, do czego państwa są już 
zobowiązane na mocy Amerykańskiej 
Konwencji Praw Człowieka [przypis 39: 
„Avilán przeciwko Kolumbii, 1997, paragraf 
172; Abella przeciwko Argentynie, 1997, 
paragraf 158”.] 
 
 
 
 
 
 
Prawdą jest, że wiele postanowień wspólnego 
art. 3 koresponduje z prawami człowieka z 
Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. 
Wniosek ten nie dotyczy jednak pozostałych 
regulacji z zakresu międzynarodowego prawa 
humanitarnego. Trudno więc na tej podstawie 
jednoznacznie uznać, że MKPC ma 
kompetencję do bezpośredniego stosowania 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
wykraczającego poza wspólny art. 3. 
 
 
 
 
Z kolei L. Zegveld wskazuje, że wiele norm 
znajduje się w obu instrumentach, lecz nie 
oznacza to, że są one wymienne (inter-
changeable) 
 
 
- [4.3. Powołanie się na art. 29 b…] 
Przepis ten jest nazywany klauzulą 
największego uprzywilejowania dla jednostki 
[przypis 42: „Abella przeciwko Argentynie, 
1997, paragraf 164”.]. Przewiduje on, że 
żaden przepis Amerykańskiej Konwencji Praw 
Człowieka nie powinien być interpretowany 
jako ograniczający korzystanie z lub 



exercise of any right or freedom 
recognized by virtue of the laws of any 
State Party by virtue of another 
convention to which one of the said 
states is a party."58 The Commission 
has held that no provision of the 
American Convention can accordingly 
be interpreted as either excluding or 
limiting the effect of other international 
acts of the same nature, e.g. customary 
international law or general principles 
of international law, including 
international humanitar ian 
law.[przypis 59: “Hugo Bustios 
Saavedra v. Peru, id. 59 (…)”] 
 
Highly influential in this regard was a 
comment made by Bothe, Partsch and 
Solf regarding the close, and 
reciprocal, relationship between 
human rights and humanitarian law - 
in particular between Additional 
Protocol II to the Geneva Conventions 
and the International Covenant on 
Civil and Political Rights during 
internal armed conflict. They asserted 
that, where the more detailed 
provisions of Additional Protocol II set 
a higher standard of protection than 
the ICCPR, then that higher standard 
should prevail since, "the Protocol is 
lex specialis' in relation to the 
Covenant." (…) 
 
 

wykonywanie jakiegokolwiek prawa lub 
wolności uznanych na mocy zobowiązań 
państwa-strony wynikających z innych umów 
międzynarodowych, których państwo-strona 
Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka 
jest stroną. 
Na tej podstawie Komisja uznała, że żaden 
przepis Amerykańskiej Konwencji Praw 
Człowieka nie może być interpretowany jako 
ograniczający lub wyłączający skutek innych 
aktów międzynarodowych tej samej natury, 
np. zwyczajowego prawa międzynarodowego, 
włączając w to międzynarodowe prawo 
humanitarne [przypis 43: „Hugo Bustios 
Saavedra przeciwko Peru, 1997, paragraf 59”] 
 
Komisja powołała się na argument M. Bothe, 
K. J. Partscha i W. A. Solfa, zgodnie z którym 
jeśli bardziej szczegółowe postanowienia II 
Protokołu dodatkowego ustanawiają wyższy 
standard ochrony niż Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych powinien 
przeważyć wyższy standard, jako że II 
Protokół dodatkowy stanowi lex specialis w 
stosunku do Paktu (…) 
 

Pozostałe, 
losowo 
wybrane 
przykłady 

Finally, the Commission pointed to 
approval by the Inter-American Court 
of Human Rights for the Commission's 
practice of applying other sources of 
international law, in addition to the 
American Convention on Human 
Rights. [s. 198] 
 
For a period up until the end of 1999, 
the Inter-American Commission was 
relatively active in the direct 
application and enforcement of 
international humanitarian law, 
something which has never been done 
by the corresponding regional human 
rights enforcement bodies 
[Conclusions, zdanie pierwsze] 

Wreszcie Komisja wskazała na aprobatę ze 
strony MTPC dla jej kompetencji do 
bezpośredniego stosowania innych, obok 
Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, 
źródeł prawa międzynarodowego. [pkt. 4.5 
zdanie pierwsze] 
 
 
W kontekście powyższej analizy kompetencji 
MKPC do stosowania międzynarodowego 
prawa humanitarnego należy zauważyć, że do 
około 1999 r. MKPC bezpośrednio stosowała 
międzynarodowe prawo humanitarne, do 
czego uznała się za kompetentną. Poza MKPC 
żaden regionalny ani uniwersalny organ 
ochrony praw człowieka tego nie uczynił 
[Konkluzje, zdanie pierwsze] 

 


