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Szymon Zarêba

Azyl dyplomatyczny w prawie i praktyce pañstw
Ameryki £aciñskiej

Niewiele istnieje w nauce prawa
miêdzynarodowego kwestii tak dziel¹cych
poszczególne œrodowiska prawnicze jak
charakter instytucji azylu dyplomatycznego.
Szczególn¹ polaryzacjê mo¿na zaobserwowaæ
w stosunku prawników europejskich i latynoamerykañskich do tej kwestii. Gdy pierwsi kwalifikuj¹ udzielanie tej formy azylu jako naruszenie suwerennoœci pañstwa przyjmuj¹cego,
dzia³anie niezgodne ze statusem i funkcjami
misji dyplomatycznej, drudzy skupiaj¹ siê na jej
pozytywnych implikacjach, takich jak ochrona
¿ycia i wolnoœci jednostek przeœladowanych za
pogl¹dy polityczne. Nie ulega natomiast w¹tpliwoœci, ¿e jest to praktyka specyficzna dla krajów
Ameryki £aciñskiej i jedynie w szczególnych
przypadkach stosowana poza jej obszarem.

Czym jest i na czym polega
azyl dyplomatyczny?
Azyl dyplomatyczny to „udzielanie
osobom œciganym za przestêpstwa polityczne
schronienia (azylu) w pomieszczeniach
przedstawicielstwa dyplomatycznego”1 . Ró¿ni
siê on tym samym od drugiej, bardziej
powszechnej formy, tzw. azylu terytorialnego,
polegaj¹cego na udzielaniu cudzoziemcowi
przeœladowanemu za swe przekonania lub
dzia³alnoœæ zezwolenia na wjazd i pobyt na
terytorium pañstwa udzielaj¹cego schronienia.
Pierwowzorem koncepcji azylu dyplomatycznego by³ panuj¹cy ju¿ od staro¿ytnoœci
zwyczaj zaprzestania œcigania przestêpcy, który
schroni³ siê w œwi¹tyni. Nietykalnoœæ takiej osoby
opiera³a siê na normach prawa religijnego, które

nie pozwala³o przelewaæ krwi w œwi¹tyni
w obawie przed gniewem bóstw. By³ to tzw. azyl
wewnêtrzny, bowiem nie wymaga³ opuszczenia
pañstwa pobytu w celu unikniêcia odpowiedzialnoœci karnej. Wraz z postêpowaniem procesu
rozdzia³u religii od pañstwa dawa³ on jednak
coraz mniejsz¹ pewnoœæ unikniêcia karz¹cej rêki
wymiaru sprawiedliwoœci.
Ju¿ od renesansu, a na dobre od po³owy
XVII wieku pañstwa europejskie zaczê³y zak³adaæ sta³e placówki dyplomatyczne. „W zwi¹zku
z tym powsta³a potrzeba uznania nietykalnoœci
pomieszczeñ zajmowanych przez pos³a oraz
misjê dyplomatyczn¹. [...] pocz¹tkowo
ograniczona do mieszkania, [nietykalnoœæ] by³a
stopniowo rozci¹gana na budowle usytuowane
w dzielnicy"2. Obszar taki uznawano nie tylko za
teren wy³¹czony spod jurysdykcji pañstwa
przyjmuj¹cego pos³a, ale wrêcz za czêœæ
terytorium drugiego pañstwa3. Przestêpca,
któremu uda³o siê uciec do placówki, stawa³ siê
nietykalny dla organów œcigania pañstwa, na
którego terenie do tej pory przebywa³. Z tego
powodu obszary pozostaj¹ce pod zwierzchnictwem dyplomatów zwykle stawa³y siê kryjówkami
przestêpców. Niemniej przypadki ³amania
zasady nietykalnoœci by³y liczne i czêsto stawa³y
siê przyczyn¹ konfliktów dyplomatycznych.
Nic dziwnego, ¿e pocz¹wszy od XIX wieku instytucja azylu dyplomatycznego spotyka³a
siê z siln¹ krytyk¹ ze strony Europejczyków
zajmuj¹cych siê prawem miêdzynarodowym.
Twierdzono, ¿e narusza ona suwerennoœæ
pañstwa przyjmuj¹cego, a w imiê nietykalnoœci
pos³a pozwala na szerzenie siê przestêpczoœci.
Sk³aniano siê w wiêkszoœci ku opinii, ¿e pañstwo

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2006, s. 274.
J. Pieñkos, Prawo miêdzynarodowe publiczne, Kraków 2004, s. 203.
3 Zob.: L. Ehrlich, Prawo miêdzynarodowe, Warszawa, 1958, s. 207. Autorem tej fikcji prawnej, zwanej koncepcj¹
eksterytorialnoœci, by³ s³ynny holenderski prawnik i filozof, Hugo Grocjusz. W œwietle prawa udzielenie azylu w poselstwie
paradoksalnie mo¿na by by³o wówczas zakwalifikowaæ jako azyl terytorialny.
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Azyl dyplomatyczny w prawie i praktyce pañstw Ameryki £aciñskiej
przyjmuj¹ce ma prawo u¿yæ si³y, aby zrealizowaæ
ci¹¿¹cy na nim obowi¹zek ukarania przestêpcy.
Tymczasem w nowo powsta³ych na kontynencie amerykañskim pañstwach instytucja
azylu dyplomatycznego torowa³a sobie coraz
szersze drogi.
Jej popularnoœæ wynika³a z przywi¹zywania szczególnej wagi do przestrzegania
wzajemnych przywilejów i immunitetów dyplomatycznych w okresie, gdy ich istnienie opiera³o
siê na stosunkowo kruchych podstawach.
Wi¹za³a siê te¿ z ch³odn¹ kalkulacj¹ przywódców, którzy, czêsto niepewni swojej w³adzy,
woleli akceptowaæ taki stan rzeczy w nadziei,
¿e w razie ewentualnego zamachu stanu sami
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ skorzystania z azylu.

Azyl dyplomatyczny w konwencjach
panamerykañskich
Instytucja azylu dyplomatycznego zosta³a czêœciowo ujêta w umowach wielostronnych zawieranych miêdzy pañstwami latynoamerykañskimi.
Pierwsz¹ z nich zosta³a zawarta w 1889 r.
w Montevideo. W œwietle jej postanowieñ przestêpca pospolity, który znalaz³ schronienie w misji
dyplomatycznej, powinien zostaæ przekazany
w³adzom pañstwa przyjmuj¹cego. Osobie
oskar¿onej o pope³nienie przestêpstw politycznych schronienia móg³ udzieliæ szef misji
dyplomatycznej – w takim wypadku pownien
powiadomiæ o zaistnia³ej sytuacji pañstwo
przyjmuj¹ce, które mia³o prawo ¿¹daæ, aby
osoba, której udzielono azylu, opuœci³a jego
terytorium najszybciej jak to mo¿liwe, natomiast
szef misji móg³ domagaæ siê, by zagwarantowano œciganemu prawo bezpiecznego opuszczenia granic danego kraju (przez wydanie glejtu
bezpieczeñstwa, czyli tzw. listu ¿elaznego).
Zasady te odnosi³y siê równie¿ do okrêtów
wojennych.
W 1928 r. w Hawanie podpisano Konwencjê o azylu. Pozwala³a ona na udzielenie azylu
„w sytuacji niecierpi¹cej zw³oki”, w pomieszczeniach misji, na okrêcie wojennym, w bazie wojskowej oraz na pok³adzie samolotu wojskowego.
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Powtórzono w niej obowi¹zek poinformowania pañstwa przyjmuj¹cego o udzieleniu
azylu, uprawnienie pañstwa przyjmuj¹cego do
domagania siê opuszczenia jego granic w mo¿liwie najkrótszym terminie i prawo dyplomaty do
¿¹dania listu ¿elaznego w imieniu azylanta.
Odmówiono azylu przestêpcom politycznym,
którzy zostali oskar¿eni lub skazani za przestêpstwa pospolite i dezerterom.
Konwencja odnios³a siê tak¿e do kwestii
udzielania azylu dyplomatycznego w urzêdach
konsularnych, które podobnie jak pomieszczenia misji dyplomatycznych, ciesz¹ siê przywilejem nietykalnoœci i mog³yby staæ siê miejscem
azylu. Jednoznacznie okreœlono w niej,
¿e „kierownik urzêdu konsularnego nie tylko nie
ma prawa udzieliæ azylu w pomieszczeniach
konsularnych, lecz zobowi¹zany jest równie¿ do
tego, aby osobê, która by siê schroni³a w tych
pomieszczeniach, b¹dŸ z nich usun¹æ, b¹dŸ te¿
wydaæ w³adzom pañstwa przyjmuj¹cego,
poniewa¿ w innym przypadku dopuœci³by siê
powa¿nego przekroczenia swoich uprawnieñ”4.
Interpretacja Konwencji stanowi³a
podstawê licznych konfliktów na tle „kwalifikacji
przestêpstw politycznych oraz gwarancji
bezpieczeñstwa dla korzystaj¹cych z azylu”5,
dlatego w 1933 w Montevideo podpisano Konwencjê o azylu politycznym. Mia³a ona za
zadanie uœciœliæ i zmieniæ niektóre postanowienia Konwencji hawañskiej. WyraŸnie stwierdza³a, ¿e o tym, czy dane przestêpstwo ma
charakter polityczny – a w konsekwencji jego
sprawca zas³uguje na ochronê – decyduje
pañstwo udzielaj¹ce azylu. Powtórzono katalog
miejsc, w których mo¿na ubiegaæ siê o azyl i po
raz kolejny sprzeciwiono siê mo¿liwoœci
udzielenia go przestêpcom politycznym, którzy
pope³nili b¹dŸ zostali oskar¿eni o pope³nienie
przestêpstw pospolitych i dezerterom. Wa¿n¹
innowacj¹ by³o postanowienie, ¿e azyl nie
podlega wzajemnoœci, czyli ¿e pañstwo udzielaj¹ce nie ma prawa ¿¹daæ, aby inne pañstwa
czyni³y to samo w stosunku do jego obywateli.
W roku 1939, po raz trzeci w Montevideo,
podpisano Traktat o azylu politycznym i schronieniu, który rozwija postanowienia traktatu

S. Sawicki, Prawo konsularne. Studium prawnomiêdzynarodowe, Warszawa 2003, s. 216.
B. Wierzbicki, O azylach i ekstradycji przestêpców, Warszawa 1982, s. 15; zob. te¿: opisany poni¿ej kazus Haya de la
Torre.
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z 1889 r., przewa¿nie wprowadzaj¹c wyj¹tki od
ogólnych regu³ poprzedniej umowy. Kwestiê
uznania charakteru przestêpstwa okreœla siê
w sposób identyczny jak w Konwencji z 1933,
ale pozwala siê pañstwu udzielaj¹cemu azylu
dyplomatycznego odmówiæ osobie korzystaj¹cej
z azylu wstêpu na w³asne terytorium6. Do
szerokiego katalogu miejsc, w których mo¿na
otrzymaæ azyl, wymienionych w dwóch poprzednich konwencjach, dodano prywatn¹ rezydencjê
szefa misji. Dopuszczono warunkowo udzielenie
azylu przestêpcom politycznym œciganym za
zwyk³e przestêpstwa i dezerterom w wypadkach, gdy pope³nione przez nich czyny mia³y
wyraŸnie polityczny charakter. Sprecyzowano
równie¿ wymagania dotycz¹ce poinformowania
pañstwa przyjmuj¹cego o udzieleniu azylu – jeœli
zdarzenie mia³o miejsce w stolicy obowi¹zkiem
jest powiadomienie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, jeœli poza ni¹ – miejscowych
w³adz administracyjnych. Co ciekawe, obowi¹zek ten nie wystêpuje w sytuacji, gdy
zagra¿a³oby to bezpieczeñstwu uchodŸców lub
powa¿ne okolicznoœci utrudnia³yby komunikacjê.
Zabrania siê azylantowi podejmowania dzia³alnoœci politycznej lub naruszaj¹cej porz¹dek
publiczny podczas pobytu w placówce
dyplomatycznej – jest on zobowi¹zany dokonaæ
pisemnego przyrzeczenia, ¿e powstrzyma siê od
takiej dzia³alnoœci, a jeœli odmówi z³o¿enia
obietnicy, powinno siê niezw³ocznie zakoñczyæ
azyl. Najwa¿niejszym postanowieniem by³o
ujêcie azylu jako prawa pañstwa, które mo¿e, ale
nie musi go udzieliæ, a nie – jak to czasami by³o
ujmowane – jako prawa osoby ubiegaj¹cej siê
o azyl.

Casus Haya de la Torre
Wa¿n¹ rolê w interpretacji (kwalifikacja
prawna), ale tak¿e kszta³towaniu siê instytucji
azylu dyplomatycznego na obszarze Ameryki
£aciñskiej odegra³a sprawa Haya de la Torrei
wydane w zwi¹zku z ni¹ orzeczenia Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci (MTS).
Sprawê tê MTS rozstrzyga³ w roku 1950.
Zosta³a ona wniesiona przez Kolumbiê przeciwko Peru. Victor Raul Haya de la Torre by³

przywódc¹ jednej z peruwiañskich partii
politycznych, Amerykañskiego Ruchu LudowoRewolucyjnego. Na pocz¹tku paŸdziernika
1949 r. w Limie wybuch³a kierowana przez niego
wojskowa rebelia, której celem by³o przejêcie
w³adzy w pañstwie. St³umiono j¹ tego samego
dnia. Nastêpnego dnia w³adze wyda³y dekret,
w którym oskar¿ano partiê de la Torre o zorganizowanie nieudanego zamachu stanu, og³oszono, ¿e kierowana przezeñ partia postawi³a
siê poza prawem i zabrania siê jej dzia³alnoœci,
a jej liderzy wkrótce zostan¹ postawieni przed
s¹dem. Wprowadzono „stan oblê¿enia” i zawieszono czêœæ praw obywatelskich. Pod koniec
paŸdziernika dosz³o do objêcia w³adzy przez
zbrojn¹ juntê, która og³osi³a, ¿e osoby podejrzane o udzia³ w rebelii bêd¹ s¹dzone w trybie
doraŸnym i bez mo¿liwoœci apelacji. Hayowi
de la Torre uda³o siê zbiec. 3 stycznia 1950 r.
poprosi³ o azyl ambasadora Kolumbii w Limie,
4 stycznia ambasador poinformowa³ rz¹d
peruwiañski o przyjêciu azylanta, jednoczeœnie
wzywaj¹c do umo¿liwienia Hayowi de la Torre
opuszczenia terytorium Peru, czego ten kraj
kategorycznie odmówi³. Kilka dni póŸniej
przekazano Limie drug¹ notê, w której Kolumbia
uzna³a de la Torre za uchodŸcê politycznego.
W wyniku sporu pomiêdzy oboma
pañstwami ustalono oddanie sprawy do MTS.
Kolumbia domaga³a siê od MTS, aby
przyzna³, ¿e na mocy konwencji z 1928 i ogólnych zasad amerykañskiego prawa miêdzynarodowego s³usznie nada³a de la Torre status
przestêpcy politycznego oraz uzna³, ¿e Peru jest
zobowi¹zane daæ gwarancje nietykalnoœci osoby
Haya de la Torre niezbêdne dla swobodnego
opuszczenia przez niego granic pañstwa.
MTS odnosz¹c siê do pierwszej kwestii
uzna³, ¿e dyplomata ma prawo okreœliæ, czy
zbiegowi przys³uguje prawo azylu, ale pañstwo
przyjmuj¹ce mo¿e tê decyzjê kwestionowaæ.
Wytkn¹³ rz¹dowi kolumbijskiemu b³êdne przekonanie, ¿e decyzja taka mo¿e byæ wi¹¿¹ca dla
pañstwa przyjmuj¹cego, tym bardziej, ¿e powo³ywa³ siê on na konwencjê hawañsk¹, która
niczego takiego nie przewidywa³a, natomiast
druga powo³ywana przezeñ ju¿ w trakcie
procesu umowa – z 1933 – nie zosta³a ratyfiko-

6
Mowa tu o sytuacji, w której osoba, której udzielono azylu dyplomatycznego, po opuszczeniu placówki dyplomatycznej
domaga siê uzyskania prawa pobytu na terytorium pañstwa.

Azyl dyplomatyczny w prawie i praktyce pañstw Ameryki £aciñskiej
wana przez Peru, które nie by³o w zwi¹zku z tym
zwi¹zane jej postanowieniami.
W odniesieniu do drugiego wniosku
Trybuna³ przyzna³, ¿e bez w¹tpienia istnieje
praktyka natychmiastowego z³o¿enia wniosku ze
strony dyplomaty o wyjazd osoby, której
udzielono azylu bez oczekiwania na wniosek ze
strony pañstwa przyjmuj¹cego. Niemniej jednak
zazwyczaj ma to miejsce, gdy pañstwo
przyjmuj¹ce wyra¿a ¿yczenie, by przeciwnik
polityczny, który uzyska³ azyl, jak najszybciej
opuœci³ jego granice. W opisywanym przypadku
rz¹d Peru nie wnioskowa³ o opuszczenie kraju
przez Haya de la Torre i odmówi³ wydania mu
listu ¿elaznego. Oba wnioski kolumbijskie
Trybuna³ odrzuci³ przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœci¹
g³osów (14:2 i 15:1)
Z kolei Peru twierdzi³o, ¿e przyznanie
azylu Victorowi Haya de la Torre by³o pogwa³ceniem konwencji hawañskiej, gdy¿ de la Torre by³
oskar¿ony równie¿ o pope³nienie przestêpstw
pospolitych, oskar¿enie jednak nie zosta³o
wystarczaj¹co udowodnione7, a wniosek odrzucono wiêkszoœci¹ 15:1.
Du¿e spory w ³onie Trybuna³u wywo³a³a
kwestia okolicznoœci udzielenia azylu przez
Kolumbiê. MTS zwróci³ uwagê, ¿e azyl powinien
byæ udzielany w sytuacji pal¹cej koniecznoœci,
natomiast trudno uznaæ za tak¹ zg³oszenie siê
do ambasady kolumbijskiej trzy miesi¹ce po
upadku rewolty. Jako okolicznoœæ ³agodz¹c¹
czêœæ sêdziów uznawa³a fakt, ¿e prosz¹cy o azyl
twierdzi³, i¿ jego wolnoœæ i ¿ycie s¹ zagro¿one,
powo³uj¹c siê na niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce
z „nienormalnej sytuacji politycznej istniej¹cej
w Peru”8 w zwi¹zku z kilkakrotnie przed³u¿anym
stanem oblê¿enia i wspomnianymi wy¿ej
dekretami, a ambasador Kolumbii podj¹³ decyzjê
w sytuacji nag³ej i móg³ na niego wywrzeæ wp³yw
fakt, ¿e czêœæ wspólników de la Torre uzyska³o
ju¿ wczeœniej azyl i listy ¿elazne w innych
ambasadach. Ostatecznie przewa¿y³o zdanie,
¿e nie mo¿na „przeciwstawiaæ azylu wymiarowi
sprawiedliwoœci, uwa¿aæ go za ochronê przeciw
normalnemu stosowaniu prawa i przeciw
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orzecznictwu normalnie ukonstytuowanych
s¹dów, gdy¿ by³oby to mieszaniem siê dyplomaty do spraw wewnêtrznych pañstwa.”9
Wiêkszoœci¹ g³osów (10:6) uznano,
¿e azyl zosta³ przyznany niezgodnie z art. 2
konwencji hawañskiej, czyli dosz³o do naruszenia postanowienia dotycz¹cego nag³oœci i ograniczenia czasowego.
Warto dodaæ, ¿e wyrok MTS sprawi³,
¿e uznano azyl za instytucjê odrêbn¹ od nietykalnoœci pomieszczeñ misji – odt¹d przyjmuje
siê powszechnie, ¿e osoba uzyska³a azyl, gdy¿
pañstwo skorzysta³o z przys³uguj¹cego mu
prawa, nie zaœ dlatego, ¿e schroni³a siê w misji.

Kwestia wykonania orzeczenia –
spór o interpretacjê
Orzeczenie wywo³a³o du¿e niezadowolenie w pañstwach Ameryki £aciñskiej. Zaraz po
jego wydaniu Kolumbia wyst¹pi³a z wnioskiem
o wydanie przez MTS jego interpretacji dotycz¹cej kwestii, czy jest zobowi¹zana wydaæ
uchodŸcê Peru. Trybuna³ odmówi³, jednak¿e po
ponownym przedstawieniu wniosku postanowi³
go rozpatrzyæ. Uzna³ jednomyœlnie, ¿e nie nale¿y do jego zadañ okreœlanie, w jaki sposób powinien zostaæ zakoñczony przyznany azyl
i ¿e obowi¹zkiem Kolumbii by³o zakoñczyæ go po
otrzymaniu wyroku. Trzynastoma g³osami do
jednego stwierdzi³ jednak, ¿e Kolumbia nie ma
obowi¹zku wydaæ Haya de la Torre w³adzom
peruwiañskim, bowiem interpretacja milczenia
konwencji hawañskiej w kwestii wydania azylanta jako obowi¹zku dokonania tej czynnoœci
by³aby niezgodna z duchem konwencji i tradycj¹
latynoamerykañsk¹.
Dosz³o wiêc do paradoksalnej sytuacji,
w której Kolumbia zosta³a zobowi¹zana do zakoñczenia azylu, a jednoczeœnie nie zosta³a
zobligowana do przekazania uchodŸcy Peru. Nic
wiêc dziwnego, ¿e pomimo wydania dwóch
wyroków przez MTS spór nie zosta³ ostatecznie
rozstrzygniêty.

7 MTS powo³a³ siê tu m. in. na peruwiañski Kodeks Sprawiedliwoœci Wojskowej, który wyraŸnie odró¿nia³ przestêpstwa
zwyk³e od wyst¹pieñ zbrojnych
8
Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: ICJ Reports 1950, s. 283.
9
L. Ehrlich, dz. cyt., Warszawa 1958, s. 208.
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W listopadzie 1953 r. mediacji podj¹³ siê
Miêdzyamerykañski Komitet Pokoju10 .
W roku nastêpnym zaproponowa³ swe
us³ugi przy bezpoœrednich negocjacjach
dyplomatycznych obu pañstw. Propozycja
zosta³a przyjêta i 23 marca doprowadzi³a do
porozumienia. Na jego mocy Haya de la
Torre móg³, po ponad piêciu latach,
bezpiecznie opuœciæ ambasadê kolumbijsk¹
w Limie i z portu Callao udaæ siê na
emigracjê [do Meksyku - przyp.red.].”11

Konwencja z Caracas
Konsekwencj¹ opisanego sporu kolumbijsko-peruwiañskiego sta³a siê koniecznoœæ
stworzenia nowego traktatu reguluj¹cego
sprawê azylu na obszarze Ameryki £aciñskiej.
Zosta³ on podpisany w Caracas w 1954 r. jako
Konwencja w sprawie azylu dyplomatycznego.
Dokument opiera siê g³ównie na postanowieniach traktatu z 1939 (szeroki katalog
miejsc, prawo odmowy wstêpu na w³asne
terytorium, warunkowa mo¿liwoœæ udzielenia
schronienia dezerterom i przestêpcom politycznym oskar¿onym lub skazanym za przestêpstwa pospolite), nieco zmieniaj¹c niektóre z nich
(nakaz informacji MSZ b¹dŸ miejscowych w³adz
administracyjnych jest tu bezwarunkowy; azylant
nie musi pisemnie oœwiadczaæ, ¿e nie bêdzie
prowadzi³ dzia³alnoœci publicznej). Stwierdza
równie¿ wyraŸnie, ¿e azyl nie podlega wzajemnoœci i ¿e ka¿de pañstwo ma prawo jego udzielenia, lecz nie jest do tego zobowi¹zane, podobnie jak do uzasadnienia przyczyn odmowy.
Bezpoœrednim skutkiem sporu kolumbijskoperuwiañskiego s¹ klauzule, w których wyjaœnia
siê okreœlenie „sytuacji niecierpi¹cej zw³oki”
z konwencji z 1928 – jest to sytuacja, w której
jednostka jest œcigana przez poszczególne

osoby lub t³um, nad którym w³adze utraci³y
kontrolê albo przez same w³adze i grozi jej utrata
¿ycia lub wolnoœci z powodu politycznego
przeœladowania, przy czym nie mo¿na zapewniæ
jej bezpieczeñstwa w inny sposób. Jak widaæ
kwestia ta zosta³a zdefiniowana bardzo
dok³adnie. Jasno okreœla siê te¿ sprawê oceny
charakteru przestêpstwa, którego sprawca
domaga siê azylu – decyduje pañstwo, bior¹c
jednak pod uwagê informacje dostarczone mu
przez rz¹d pañstwa przyjmuj¹cego. Niemniej
obszar decyzyjny pozostawiony osobie
ambasadora czy sporny charakter kwalifikacji
przestêpstwa politycznego sprawiaj¹, ¿e przypadki udzielania azylu na gruncie konwencji
z 1954 r. nadal budz¹ zastrze¿enia.

Wnioski
Czy mo¿na mówiæ o prawie azylu
dyplomatycznego jako normie prawa zwyczajowego Ameryki £aciñskiej? Przede wszystkim
nale¿y okreœliæ, jakie normy nale¿¹ do prawa
zwyczajowego. Na podstawie art. 38. Statutu
MTS przyjmuje siê, ¿e aby uznaæ dan¹ normê
za prawo zwyczajowe niezbêdne s¹ dwa
elementy: istnienie powszechnej praktyki pañstw
w danej kwestii i powszechne przekonanie
o tym, ¿e zwyczaj ten ma walor obowi¹zuj¹cego
prawa (tzw. opinio iuris sive necessitatis). Wyrok
MTS w sprawie Haya de la Torre pokaza³, ¿e o ile
mo¿na by zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e nawet
jeœli samo prawo udzielania azylu nie jest
kwestionowane przez ¿adne pañstwo Ameryki
£aciñskiej12, to brak zgodnoœci dotycz¹cej jego
zakresu czyni je niemo¿liwym do wykonywania.
Powszechna praktyka jest zaœ bardzo niejednorodna – zarzut ten zosta³ postawiony Kolumbii,
gdy stara³a siê udowodniæ swoje wnioski podaj¹c
historyczne przypadki stosowania azylu
dyplomatycznego.

10
MKP to specjalna agencja Organizacji Pañstw Amerykañskich powo³ana w 1940 r. w celu pokojowego za³atwiania
sporów w drodze mediacji; zlikwidowana w 1985 r.
11 W. Dobrzycki, System miêdzyamerykañski, Warszawa 2002, s.231.
12
Nawet w tej kwestii s¹ jednak zró¿nicowane zdania, np. S. Prakash Sinha w pracy Asylum and international law
wywodzi, ¿e nawet sama instytucja azylu dyplomatycznego nie zyska³a w krajach latynoamerykañskich powszechnej
akceptacji: „dwie konwencje, które najszerzej zosta³y ratyfikowane przez pañstwa Ameryki £aciñskiej, tj. konwencje
z 1928 i 1933 r., uzale¿niaj¹ prawo udzielania azylu dyplomatycznego od sta³ej praktyki , umów lub ustawodawstwa.
Traktaty, które deklaruj¹ to prawo i uznaj¹ je jako takie [czyli te z lat 1939 i 1954 – przyp. aut.], nie uzyska³y powszechnej
ratyfikacji”; W chwili obecnej (2007 r.) stronami traktatu z 1939 r. jest 16, zaœ konwencji z 1954 r. – 12 na 35 pañstw
nale¿¹cych do Organizacji Pañstw Amerykañskich (pomin¹æ nale¿y jednak USA i Kanadê, które nie s¹ krajami
latynoamerykañskimi).
13
Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: ICJ Reports 1950, s. 286.

Azyl dyplomatyczny w prawie i praktyce pañstw Ameryki £aciñskiej
Stosowanie azylu umo¿liwiaj¹ czêœciowo
normy zawarte w szeregu opisanych traktatów,
jednak ¿aden z nich nie zosta³ ratyfikowany
przez wszystkie pañstwa regionu. Ponadto
same umowy zawieraj¹ nieprzejrzyste instrukcje
odsy³aj¹c do sta³ej praktyki b¹dŸ ustawodawstw
wewnêtrznych pañstw. Ca³a sytuacja przypomina filozoficzny dylemat, co by³o pierwsze: jajko
czy kura.
„Azyl praktykowany w Ameryce £aciñskiej
jest instytucj¹, która w znacznym stopniu
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zawdziêcza swój rozwój czynnikom pozaprawnym. Dobros¹siedzkie relacje pomiêdzy
republikami i odmienne interesy polityczne
rz¹dów przyczyni³y siê do wzajemnego uznania
azylu niezale¿nie od jakiegokolwiek jasno
zdefiniowanego systemu prawnego”13, stwierdzi³
MTS w sprawie Haya de la Torre i niew¹tpliwie
mia³ bardzo wiele racji. Niezale¿nie od uregulowañ traktatowych azyl dyplomatyczny opiera
siê w gruncie rzeczy na wzajemnej kurtuazji
pañstw latynoamerykañskich.

