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Problem jurysdykcji karnej w strefie Przyległej  
na Przykładzie incydentu  

z udziałem tankowca Enrica LExiE

(Streszczenie)

W lutym 2012 r. na obszarach morskich podlegających ograniczonej jurysdykcji Indii doszło do 
incydentu z udziałem włoskiego tankowca Enrica Lexie oraz indyjskiego kutra rybackiego St. An-
thony. W jego wyniku śmierć poniosło dwóch obywateli Indii, co rozpoczęło trwający do dziś spór 
w zakresie jurysdykcji karnej. W obliczu kryzysu dyplomatycznego sprawa w lipcu 2015 r. na 
mocy postanowień Konwencji o Prawie Morza z 1982 r. została przekazana Międzynarodowemu 
Trybunałowi Prawa Morza.

Głównym problemem w kontekście incydentu z udziałem tankowca Enrica Lexie jest ustalenie 
odpowiedzi na pytanie: czy jurysdykcja karna w tym przypadku przysługuje państwu bandery, 
czy też państwu nadbrzeżnemu? Analiza międzynarodowego prawa morza pozwala stwierdzić, iż 
wbrew opiniom rządu Indii włoscy marynarze powinni zostać osądzeni we Włoszech. W omawianej 
sprawie kluczowe znaczenie będzie miał status wód, na których doszło do zdarzenia, odwołanie się 
do zasady terytorialności oraz ogólnych zasad związanych z jurysdykcją karną, administracyjną 
i cywilną wobec statków pływających pod banderą obcego państwa. 

Słowa kluczowe: międzynarodowe prawo morza; jurysdykcja karna na morzu; ITLOS

1. Geneza sporu

Przyczyną trwającego wciąż konfliktu między Indiami a Włochami są wydarzenia, 
które miały miejsce 15 lutego 2012 r. W tym dniu doszło bowiem do incydentu na 
wodach międzynarodowych, w miejscu znajdującym się około 20 mil morskich 
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od wybrzeży Indii. W zdarzeniu brał udział włoski tankowiec Enrica Lexie oraz 
indyjski statek rybacki St. Anthony. W wyniku strzelaniny, w której zaangażowani 
byli włoscy marynarze (Massimiliano Latorre oraz Salvatrore Girone) śmierć 
poniosło dwóch hinduskich  rybaków  (Ajesh Binki  i Gelastine1). Obie  strony 
początkowo przedstawiały odmienne wersje wydarzeń. Według włoskich oficjeli 
w kierunku tankowca Enrica Lexie oddano strzały, co miało sugerować podję-
cie próby abordażu na statek, w wersji indyjskiej z kolei na łodzi rybackiej nie 
znajdowała się żadna broń, a większość załogi w tamtym czasie spała2. Według 
Indyjskiej Straży Przybrzeżnej incydent miał miejsce o godzinie 16.30 lokalnego 
czasu, gdy kuter znajdował się w strefie przyległej. Należy zaznaczyć, iż w nie-
dalekiej odległości od miejsca zdarzenia (około 2,5 mil morskich) kilka godzin 
później przez piratów zaatakowany został grecki statek handlowy. 

Enrica Lexie miała zaplanowaną podróż z Singapuru do Egiptu, a na tan-
kowcu  znajdowała  się  34  osobowa  załoga,  z  czego 6  osób  stanowili włoscy 
marines. St. Anthony natomiast wracał z połowów, które miały miejsce na Morzu 
Lakkadiwskim (morze na Oceanie Indyjskim między Wybrzeżem Malabarskim 
w Indiach a archipelagami Lakszadiwów i Malediwów). 

Bezpośrednio po zdarzeniu tankowiec został przechwycony w okolicach Lak-
szadiwów (terytoria związkowe Indii) i odprowadzony przez straż przybrzeżną 
do portu w Kochi. Strona włoska twierdzi, iż Enrica Lexie została wezwana do 
zawinięcia do portu w celu identyfikacji osób podejrzanych o piractwo. Nie prze-
kazano im natomiast informacji, iż to właśnie ten statek jest podejrzany w sprawie 
incydentu3. 16 lutego 2012 r. dwóch włoskich marynarzy uzyskało status podej-
rzanych w sprawie o zabójstwo z sekcji 302 kodeksu karnego Indii (brak jednak 
formalnego wszczęcia postępowania), a 19 lutego zostali oficjalnie aresztowani.

W tym czasie 7-miesięczne śledztwo wszczęła indyjska Narodowa Agencja 
Śledcza (National Investigation Agency – NIA). W wyniku jej prac ustalono, iż 
rybacy byli nieuzbrojeni, a sama łódź nie była na kursie kolizyjnym ze statkiem 
Enrica Lexie4. W finałowym raporcie przekazanym do Ministra Spraw Wewnętrz-

1 W niektórych źródłach można odnaleźć inną pisownię, np. Valentine, Jelestine. 
2 Spór jurysdykcyjny państwa nadbrzeżnego i państwa bandery,  Blog  Przeglądu  Prawa 
Międzynarodowego, www.przegladpm.blogspot.com/2013/03/spor-jurysdykcyjny-panstwa-
nadbrzeznego.html; stan na 15.05.2016 r. 

3 The Italian Republic v. The Republic of India. Notification under article 287 and Annex VII, 
Article  1 of UNCLOS and Statement of Claim and Grounds On Which Its Based, www.itlos.org/
fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Request/Notification_of_the_Italian_
Republic_r.df, s. 7. 

4 The Italian Republic v. The Republic of India. Written observations of the Republic of India, www.
itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Response/VOL_1.pdf, s. 17. 
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nych Agencja wnioskowała  o postawienie  formalnych  zarzutów dotyczących 
zabójstwa  (sekcja 302), usiłowania zabójstwa  (sekcja 304) oraz kilku  innych 
przestępstw mniejszej wagi. O dalszych losach marynarzy miał natomiast zadecy-
dować indyjski Sąd Najwyższy. Należy zaznaczyć, iż własne śledztwo rozpoczęła 
także włoska prokuratura. Miało ono na celu wyjaśnienie zdarzeń z lutego 2012 r.

Pod koniec 2013 r. Indie próbowały również zakwalifikować czyn sprawców 
jako poważne naruszenie Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym 
czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej  (Convention for the Su-
pression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Investigation – SUA). 
Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu w marcu 2014 r. po silnych sprzeci-
wach dyplomacji włoskiej5. Kolejne miesiące upłynęły na dalszej eskalacji napięć 
między oboma państwami oraz przeniesieniu sporu na arenę międzynarodową. 
Interweniować próbował m.in. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Moon, Se-
kretarz Generalny NATO Anders Fogh Rasmussen oraz Wysoki Przedstawiciel 
Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton. 
Stopniowo nasilały się także oskarżenia o naruszenia podstawowych wolności 
związanych  z  brakiem wyrażenia  zgody na  powrót  obu włoskich marynarzy 
do kraju. Podkreślić jednak należy, iż indyjski Sąd Najwyższy zdecydował się 
ostatecznie na pewne ustępstwa w stosunku do przetrzymywanych marynarzy. 
W grudniu 2012 r. zezwolił im, po uiszczeniu kaucji, na powrót do ojczyzny na 
okres Świąt Bożego Narodzenia, a w lutym 2013 r. na 4-tygodniowy pobyt zwią-
zany z odbywającymi się w tym czasie wyborami parlamentarnymi6. Ponadto, 
cały spór sukcesywnie zaostrzany był przez lokalne media z obu państw7. 

Podsumowując genezę sporu, zaakcentować trzeba, iż kontrowersje dotyczą 
nie tylko zastosowanych środków w stosunku do marynarzy, ale również samego 
zakresu jurysdykcji karnej. Włochy twierdzą, iż są wyłączną stroną, która może 
prowadzić postępowanie w stosunku do marynarzy. Indie natomiast podnoszą 
argumenty związane z zasadą terytorialności oraz wskazują na skutki przestęp-
stwa, które dotykają państwo nadbrzeżne8. 

5 MHA withdraws sanctions to NIA to prosecute marines under SUA, Press Trust of India, www.
business-standard.com/article/pti-stories/mha-withdraws-sanction-to-nia-to-prosecute-marines-
under-sua-114030701089_1.html; stan na 10.05.2016 r.

6 Spór jurysdykcyjny państwa nadbrzeżnego…
7 Wkład mediów w eskalację napięć wokół sprawy Enrica Lexie,  Blog  Przeglądu  Prawa 

Międzynarodowego, www.przegladpm.blogspot.com/2013/08/wkad-w-mediow-w-eskalacje-
napiec-woko.html; stan na 10.05.2016 r. 

8 Spór jurysdykcyjny państwa nadbrzeżnego…
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2. dotychczasowy przebieg sporu przed międzynarodowym  
trybunałem Prawa morza

W związku z przedłużającym się impasem w sprawie śmierci dwóch rybaków 
w dniu 21 lipca 2015 r. Włochy złożyły wniosek o rozstrzygnięcie sporu przed 
trybunałem arbitrażowym utworzonym na podstawie Aneksu VII UNCLOS9. 
Zarówno Włochy, jak i Indie ratyfikowały konwencję w latach 90. XX w. Nale-
ży dodać, iż oba państwa nie przyjęły tej samej procedury załatwiania sporów 
wymienionej w art. 287 UNCLOS, ale zgodziły się na arbitraż pod auspicjami 
Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (International Tribunal for the Law 
of the Sea – ITLOS). We wniosku zwrócono się także z prośbą o zastosowanie 
odpowiednich środków tymczasowych wymienionych w art. 290, par. 5, który 
stanowi, iż Trybunał może „[…] zastosować, zmienić lub uchylić środki tym-
czasowe zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli uzna prima facie, że trybunał, 
który ma być utworzony, będzie właściwy i wymaga tego nagła sytuacja”. Wło-
chy apelowały o zawieszenie wszystkich toczących się postępowań (zarówno 
karnych,  jak i administracyjnych) w stosunku do M. Latorre i S. Girone oraz 
zniesienie przeszkód uniemożliwiających ich powrót oraz późniejsze pozostanie 
we Włoszech na czas trwania arbitrażu.

Zarzuty dotyczące naruszeń UNCLOS dotyczyły głównie kwestii braku jurys-
dykcji Indii w stosunku do marynarzy włoskich oraz zastosowania nieuzasadnio-
nych i bezprawnych środków tymczasowych i ograniczeń wolności (provisional 
measures). Rząd włoski  argumentował,  iż marynarzy  należy  traktować  jako 
członków marynarki wojennej, a w konsekwencji jako oficjalnych przedstawicieli 
państwa. Podkreślono ponadto, iż w trakcie nielegalnego aresztowania pełnili 
oni służbę w ramach porozumienia Vessel Protection Detachment, które ma na 
celu ochronę przez służby państwowe statków płynących pod włoską banderą 
przed  piractwem na wodach międzynarodowych. Uzasadnienie  uzupełniono 
także o przykłady ze spraw M/V „Saiga” (No. 2) oraz „Arctic Sunrise”. Wyraź-
nie zaznaczono jednak, iż w przypadku tankowca Enrica Lexie związek między 
załogą a państwem bandery jest zdecydowanie silniejszy.

Rząd Włoch wskazał także na zastosowanie bezprawnych środków tymcza-
sowych i ograniczeń wolności oraz nieudane próby rozpoczęcia procesu karnego 
przed  lokalnym  sądem. Negatywny oddźwięk wywołał  też  fakt  pozbawienia 

9 Dispute concerning The Enrica Lexie incident. The Italian Republic vs. The Republic of India 
(Case no. 24), www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Request/
Request_of_the_Italian_Republic_r.pdf, s. 1. 
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marynarzy paszportów oraz długi okres czasu (3,5 roku), w którym nie posta-
wiono im formalnych zarzutów. Ponadto próby stworzenia sądu ad hoc wyraźnie 
pokazują, iż nie istnieją materialne lub procesowe normy pozwalające osądzić 
włoskich obywateli w Indiach. Pozostałe zarzuty związane były z ograniczenia-
mi w zakresie wolności żeglugi oraz brakiem woli politycznej do osiągnięcia 
porozumienia na gruncie dyplomacji. 

W odpowiedzi z 6 sierpnia 2015 r. Indie przedstawiły podstawowe kwestie 
związane z incydentem, wskazując ponadto, iż najważniejsze informacje zostały 
przez stronę włoską pominięte. Przede wszystkim chodzi tu o sam fakt zamordo-
wania dwóch rybaków narodowości indyjskiej i uszkodzenia kutra St. Anthony. 
Dodatkowo wskazały,  iż  artykuł  97 UNCLOS dotyczący  jurysdykcji  karnej 
w sprawach zderzeń  lub  innych wypadków w żegludze nie ma zastosowania 
w przypadku zdarzenia z lutego 2012 r. W końcu Indie starały się wykazać, iż 
w kraju pochodzenia w stosunku do marynarzy włoskich nie wszczęto praktycznie 
żadnych postępowań, co wskazuje, iż sprawcy pozostaną bezkarni.

Po przeprowadzeniu rozpoznania w dniu 25 sierpnia 2015 r. trybunał wydał 
orzeczenie. Wezwał w nim do zawieszenia wszelkich toczących się postępowań 
sądowych oraz wstrzymania się przez obie strony od wszczynania nowych, które 
mogłyby pogłębić lub rozszerzyć spór między obu państwami10. Nie odniósł się 
natomiast bezpośrednio do samego problemu jurysdykcji nad incydentem z udzia-
łem tankowca Enrica Lexie. Według strony włoskiej ostatecznie rozstrzygnięcie 
może zostać wydane dopiero w granicach 2017–2019 r.11 Należy zaznaczyć, iż 
w maju 2016 r., po kilku miesiącach presji ze strony Włoch i nacisków Trybunału, 
drugi z przetrzymywanych w Indiach marynarzy – S. Girone – dostał zgodę od 
władz Indii na powrót do kraju na czas rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał 
Arbitrażowy. Wcześniej, ze względów medycznych, podobną zgodę otrzymał 
również M. Latorre12. 

10 Order in the Enrica Lexie incident (Italy vs. India), www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/
cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_orig_Eng.pdf, s. 25–26. 

11 D. Mitra, India Italy Spar Over Marines Issue Again as Ad Hoc Tribunal Reviews Enrica Lexie, 
www.thewire.in/2016/03/30/india-italy-spar-over-marines-issue-again-as-ad-hoc-tribunal-
reviews-enrica-lexie-case-26752/; stan na 16.06.2016 r. 

12 Enrica Lexie Case: Court Orders Return of Italian Marine, Worldmaritimenews.com, www.
worldmaritimenews.com/archives/190787/enrica-lexie-case-italian-marine-to-return-to-italy/; 
stan na 16.05.2016 r.
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3. kwalifikacja prawna wydarzeń z lutego 2012 r.

Analizując  sytuację  statku Enrica Lexie,  należy  przede wszystkim odwołać 
się do uprawnień państwa nadbrzeżnego w stosunku do niektórych obszarów 
morskich. Najwięcej praw państwo nadbrzeżne posiada w obrębie morza tery-
torialnego, które de facto traktowane jest jako terytorium państwa podlegające 
jego pełnej suwerenności13. Należy wskazać, iż szerokość morza terytorialnego 
może wynosić maksymalnie 12 mil morskich odmierzanych od linii podstawowej 
(linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża) wytyczonej zgodnie z posta-
nowieniami UNCLOS. Zewnętrzną granicę stanowi natomiast linia „[…] której 
każdy punkt znajduje się w odległości równej szerokości morza terytorialnego 
do najbliższego punktu linii podstawowej”14. O zakresie jurysdykcji karnej na 
tym obszarze stanowi artykuł 27 Konwencji. Według niego państwo nadbrzeżne 
może wykonywać jurysdykcję na pokładzie obcego statku przepływającego przez 
morze terytorialne, w sytuacji gdy:
•  „skutki przestępstwa rozciągają się na państwo nadbrzeżne;
•  jeżeli  przestępstwo  […]  zakłóca  spokój  kraju  lub porządek publiczny na 

morzu terytorialnym;
•  jeżeli kapitan statku, przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsular-

ny państwa bandery statku zwraca się do miejscowych organów z prośbą 
o pomoc;

•  jeżeli  podjęcie  takich  działań  jest  konieczne do  zwalczania  nielegalnego 
handlu narkotykami lub substancjami psychotropowymi”15.

Wyżej  przedstawione postanowienia wyraźnie wskazują,  iż w przypadku 
morza terytorialnego jurysdykcja karna (pod pewnymi warunkami) należy do 
państwa nadbrzeżnego. Incydent związany z marynarzami znajdującymi się na 
statku Enrica Lexie miał jednak miejsce około 20 mil morskich od wybrzeży Indii, 
a więc poza obszarem morza terytorialnego. Niemożliwe jest zatem rozszerzanie 
uprawnień państwa na obszary znajdujące się poza zewnętrzną granicą morza 
terytorialnego i traktowanie ich w podobny sposób. Co ważne, zarówno Włochy, 
jak i Indie nie podważały samego miejsca zdarzenia.

Incydent z lutego 2012 r. miał miejsce w strefie przyległej Indii. Jest to obszar, 
nad którym państwo ma ograniczoną suwerenności i nie może on sięgać dalej niż 

13 Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (Dz.U. z 2002 r., nr 59, poz. 543), art. 2.
14 Ibidem, art. 4. 
15 Ibidem, art. 27. 
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24 mile morskie od linii podstawowej. Na mocy artykułu 34 UNCLOS państwo 
nadbrzeżne może wówczas wykonywać kontrolę konieczną do: 
•  „zapobiegania naruszaniu jego ustaw i innych przepisów celnych, skarbowych, 

imigracyjnych lub sanitarnych na jego terytorium lub morzu terytorialnym;
•  karania naruszeń takich ustaw i innych przepisów, dokonanych na jego te-

rytorium”16.
Od II połowy XX w. niektóre z państw podnosiły kwestie rozszerzenia upraw-

nień państw nadbrzeżnych w strefie przyległej o kompetencje na rzecz szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa (m.in. podczas Konferencji Narodów Zjednoczo-
nych dotyczącej prawa morza z 1958 r.). Ostatecznie, ze względu na trudności 
w osiągnięciu porozumienia, art. 33 Konwencji w żaden sposób nie odnosi się 
do tej tematyki. Co prawda, niektóre z państw próbują w swoich uregulowaniach 
wewnętrznych rozszerzać przywileje (np. Chiny czy Norwegia17), lecz działania 
takie nie są zgodne z UNCLOS. 

Konwencja o Prawie Morza odnosi się do szczególnych uprawnień państwa 
nadbrzeżnego sprawującego władzę nad strefą przyległą. Nie  traktuje  jej  jed-
nak stricte jako terytorium państwa podlegającego jego pełnej suwerenności18. 
Świadczy o tym również status prawny wyłącznej strefy ekonomicznej (Exclu-
sive Economic Zone – EEZ). Według artykułu 55 UNCLOS jest to „[…] obszar 
znajdujący się poza granicami morza terytorialnego i przylegający do tego morza, 
który podlega specjalnemu reżimowi prawnemu […], zgodnie z którym prawa 
i jurysdykcja państwa nadbrzeżnego oraz prawa i wolności innych państw regu-
lowane są przez postanowienia konwencji”19. W związku z powyższym strefa 
przyległa (czyli strefa między 12 a 24 milą morską liczoną od linii podstawowej) 
znajduje się w strefie EEZ. Uprawnienia państwa nadbrzeżnego na tym obszarze 
również podlegają pewnym ograniczeniom. UNCLOS stanowi, iż państwa mają 
suwerenne prawa w zakresie „[…] badania eksploatacji i ochrony zasobów natu-
ralnych, zarówno żywych, jak i nieożywionych, wód morskich pokrywających 
dno, a także dna morskiego i jego podziemia oraz w celu gospodarowania tymi 
zasobami, jak również w odniesieniu do innych przedsięwzięć w zakresie gospo-
darczego badania i eksploatacji strefy, takich jak wytwarzanie energii poprzez 

16 Ibidem, art. 34. 
17 B. Fieducik, Terroryzm morski w świetle międzynarodowego prawa karnego (Rozprawa doktor-

ska), www.repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2437/1/Bartosz%20Fieducik_Roz-
prawa%20doktorska.pdf, s. 129–130; stan na 10.05.2016 r.

18 Ibidem, s. 39. 
19 Konwencja o Prawie Morza, art. 55.
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wykorzystanie wody,  prądów  i wiatru”20. Dodatkowo przysługują  im pewne 
uprawnienia w zakresie budowania i wykorzystania sztucznych wysp, instalacji 
i konstrukcji, badań naukowych morza czy ochrony środowiska morskiego21. 
Państwo nadbrzeżne ma zatem pewne prawa odnoszące się do gospodarczego, 
ekologicznego  czy  naukowego wykorzystania  obszaru EEZ. Można  również 
stwierdzić, iż posiada praktyczną kontrolę nad tymi obszarami, lecz nie stano-
wią  one  jego  terytorium22. Co prawda,  państwa nadbrzeżne posiadają  pewne 
uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa (art. 60, art. 111 UNCLOS),  lecz nie 
dotyczą one omawianego kazusu. Podobnie jak w przypadku strefy przyległej, 
UNCLOS nie rozciąga jurysdykcji karnej oraz cywilnej na te  terytoria. Sama 
charakterystyka  strefy EEZ wskazuje,  iż  z  jednej  strony państwo nadbrzeżne 
posiada możliwości  samodzielnego decydowania  o  niektórych  aspektach  jej 
wykorzystania, ale równolegle istnieją w jej granicach prawa państw trzecich. 
Na obszarze tym obowiązuje zasada wolności mórz, a zastosowanie mają arty-
kuły 88–115 UNCLOS, które odnoszą się do morza otwartego23. Dodać można, 
iż same Indie w odpowiedzi na skargę wskazały, iż do zdarzenia doszło w strefie 
EEZ, a nie strefie przyległej24.

Ponadto należy wskazać, iż na morzu pełnym (czyli niebędącym terytorium 
żadnego państwa) na mocy artykułu 92 UNCLOS statki pływają pod banderą 
jednego państwa i to właśnie jemu przysługuje pełna jurysdykcja karna, cywilna 
i  administracyjna. Co więcej, w przypadku zdarzenia na  tym obszarze, które 
w konsekwencji powoduje odpowiedzialność karną kapitana  lub każdej  innej 
osoby zatrudnionej na statku, postępowanie może zostać wszczęte jedynie przez 
państwo bandery lub państwo, którego obywatel dopuścił się deliktu25. W przy-
padku tankowca Enrica Lexie sytuacja jest bardziej klarowna, gdyż nie dość, że 
sam statek płynął pod włoską banderą, to obaj marynarze są obywatelami Włoch. 
Jest to kolejny argument, który potwierdza, iż to właśnie Włochy mają wyłączne 
prawo do sądzenia własnych obywateli w tej sprawie. 

Ewentualną  jurysdykcję  Indii w  stosunku do włoskich marynarzy można 
by oprzeć na tzw. obiektywnym podejściu do zasady terytorialności (objective 

20 Ibidem, art. 56.
21 Ibidem. 
22 M.H. Koziński, Piractwo morskie a polskie prawo karne, Kwartalnik Prawa Publicznego 

2011/1–2, s. 269. 
23 A. Makowski, Siły morskie współczesnego państwa, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2000, 

s. 148. 
24 The Italian Republic v. The Republic of India. Written observations, s. 6. 
25 Konwencja o Prawie Morza, art. 97. 
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territorial prinicple), według  której możliwe  jest  objęcie  jurysdykcją  prze-
stępstw, które popełnione są poza terytorium państwa, o ile jeden z elementów 
tego przestępstwa zrealizował się na jego terytorium. Co więcej, Stały Trybunał 
Sprawiedliwości Międzynarodowej (Permanent Court of International Justice – 
STSM) stwierdził w wyroku w sprawie S.S. „Lotus”, iż przestępstwo popełnione 
na morzu pełnym wywołuje skutki na statku płynącym pod obcą banderą lub na 
obcym terytorium, wówczas obowiązują zasady jak w przypadku dwóch teryto-
riów26. Ponadto stwierdzono, iż państwa co do zasady mogą wykonywać swoją 
jurysdykcję do momentu, w którym nie zostanie ona ograniczona przez prawo 
międzynarodowe. Podstawowym ograniczeniem jest natomiast zakaz władztwa 
na terytorium drugiego państwa. Obiektywne podejście do zasady terytorialności 
nie znalazło jednak wielu zwolenników i same postanowienia UNCLOS przeczą 
jej głównym twierdzeniom. Pośrednio wskazuje na to m.in. art. 91 Konwencji. 
Wydaje się, że taka interpretacja i rozszerzenie jurysdykcji Indii byłoby jednak 
błędne i spowodowałoby groźny precedens oraz zwiększenie liczby sporów przed 
Międzynarodowym Trybunałem Prawa Morza. 

Oddzielną kwestią pozostaje także status obu zatrzymanych. Należy bowiem 
rozstrzygnąć, czy w momencie pełnienia służby mieli oni charakter członków 
marynarki wojennej, czy też pewnego rodzaju prywatnych ochroniarzy. Strona 
włoska wprowadziła bowiem możliwość, aby ze względu na wysokie niebez-
pieczeństwo ataków piratów na niektórych wodach międzynarodowych statki 
handlowe mogły  zatrudniać marines  do ochrony. Mówi o  tym porozumienie 
zawarte między  stowarzyszeniem włoskich  armatorów CONFITARMA oraz 
Ministerstwem Obrony Włoch z 2011 r.27 Późniejsze wydarzenia (w tym przy-
jęcie regulaminu dotyczącego ochrony statków pod włoską banderą na wodach 
międzynarodowych) pokazują jednak, iż w tym konkretnym przypadku traktować 
ich należy  jako członków włoskiej marynarki. Od samego początku podobną 
interpretację przyjęli również włoscy urzędnicy państwowi28. 

26 R. Gunaratne, Lotus Case (Summary), www.ruwanthikagunaratne.wordpress.com/2012/07/27/
lotus-case-summary/; stan na 16.05.2016 r.

27 Sprawa Enrica Lexie: marynarka wojenna czy private contractors?, Blog Przeglądu Prawa 
Międzynarodowego, www.przegladpm.blogspot.com/2013/04/osona-enrica-lexie-marynarka-
wojenna.html; stan na 16.05.2016 r. 

28 Dispute concerning The Enrica Lexie, s. 8. 
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4. Podsumowanie

Reasumując, z analizy prawnej przypadku  tankowca Enrica Lexie wynika,  iż 
jurysdykcja karna w stosunku do włoskich marynarzy leży po stronie państwa 
bandery, gdyż:
•  strefa przyległa nie stanowi obszaru terytorium państwa29;
•  państwo nadbrzeżne posiada ograniczone uprawnienia w strefie przyległej;
•  strefa  przyległa  posiada  odmienny  status  prawny,  a  państwo  nadbrzeżne 

może wykonywać na nim władztwo w określonym charakterze (podobnie 
jak w przypadku EEZ);

•  co do zasady statki pływające pod banderą danego państwa podlegają jego 
jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej;

•  podstawą w zakresie określania jurysdykcji jest zasada terytorialności, po-
zostałe mają charakter zastępczy.
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Jacek cHoJnacki

THE PROBLEM OF CRIMINAL JURISDICTION IN THE CONTIGUOUS ZONE  
IN THE LIGHT OF Enrica LExiE INCIDENT

( S u m m a r y )

In February 2012 an Italian flagged oil tanker Enrica Lexie participated in the incident concerning 
the Indian fishing boat St. Anthony. As a result two Indian fishermen was dead at sea, approximately 
about 20.5 nautical miles of Indian coast. This event started a dispute about criminal jurisdiction 
over two accused Italian marines responsible for the shooting. In the light of diplomatic tensions 
between two States, in July 2015 the case under the provisions of Convention on the Law of the 
Sea from 1982 was submitted to the International Tribunal for the Law of the Sea. 

The main issue concerning the Enrica Lexie incident is to determine the answer to the question 
whether the criminal jurisdiction over two marines is entitled to the coastal State or the flag State. 
Analysis of the international law of the sea leads to the conclusion, contrary to the opinions of Indian 
government, that Italian marines should be trailed by the flag State. In the Enrica Lexie Case the 
key issues are: the status of the waters where the incident occurs, the application of the territorial-
ity principle and other general rules refer to the criminal or civil jurisdiction in the law of the sea.
Keywords: international law of the sea; criminal jurisdiction on the sea; ITLOS


