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Marcin Marcinko

Kwestia państwowości Palestyny z perspektywy 
prawa międzynarodowego*

“There’s too many men, too many people 
Making too many problems 

And not much love to go around 
Can’t you see this is the land of confusion?”

Genesis – Land of Confusion

Wprowadzenie
We wrześniu 2011 roku przewodniczący Autonomii Palestyńskiej, Mahmud Ab�
bas, złożył na ręce Sekretarza Generalnego ONZ formalny wniosek o przyznanie 
Autonomii członkostwa w Organizacji. Następnie, podczas swojego wystąpienia na 
forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, Abbas zaapelował do spo�
łeczności międzynarodowej o poparcie wniosku, podkreślając, iż celem Organizacji 
Wyzwolenia Palestyny (którą także reprezentuje) jest stworzenie własnego państwa 
z siedzibą we Wschodniej Jerozolimie, obejmującego tereny Zachodniego Brzegu 
Jordanu i Strefy Gazy1. W niedługi czas po tym wydarzeniu, 31 października, jed�
na z organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych – Organi�
zacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 
– podczas konferencji generalnej w Paryżu przyjęła Palestynę2 w poczet swoich 
członków3 (mimo ostrego sprzeciwu Stanów Zjednoczonych i Izraela). Władze pa�
lestyńskie zapowiedziały wówczas, że planują wystąpić z wnioskami o przyjęcie 
Palestyny również do pozostałych organizacji wyspecjalizowanych ONZ, m.in. do 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Agencji Energii Ato�

* Wynagrodzenie autorskie sfinansowane zostało przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzą�
dzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą 
w Kielcach z opłat uzyskanych na podstawie art. 20 oraz art. 20¹ ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

1 Zob. M. Abbas złożył wniosek o przyznanie Autonomii Palestyńskiej członkostwa w ONZ, http://
www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39370, odczyt z dn. 24.09.2011.

2 W niniejszym artykule, dla uproszczenia (choć wbrew znaczeniu historycznemu i geogra�
ficznemu), pojęcie „Palestyna” jest używane zamiennie z pojęciem „Autonomia Palestyńska”.

3 Decyzja ta weszła w życie 23 listopada 2011 roku.
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mowej (IAEA) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO)4.
Kwestia statusu Palestyny pojawiła się na forum ONZ ponownie w listopa�

dzie 2012 roku, kiedy Mahmud Abbas złożył w Zgromadzeniu Ogólnym kolej�
ny wniosek, tym razem o podniesienie rangi delegacji palestyńskiej do poziomu 
nieczłonkowskiego państwa obserwatora (analogicznego ze statusem posiadanym 
przez Stolicę Apostolską). Akcja ta przyniosła pożądany skutek – wniosek został 
przedstawiony 29 listopada 2012 roku, w 65. rocznicę przyjęcia rezolucji palestyń�
skiej zakładającej dwupaństwowe rozwiązanie dla ówczesnego mandatu Palestyny, 
a głosowanie nad rezolucją 67/195 zakończyło się dla strony palestyńskiej pozytyw�
nie – za rezolucją głosowało 138 delegacji, przy sprzeciwie 9 państw i 41 państwach 
wstrzymujących się od głosu6. 

Wynik głosowania uznano za polityczny i dyplomatyczny sukces – choć nie 
udało się uzyskać „pełnego” członkostwa w ONZ, Palestyna uzyskała podniesie�
nie swojego dotychczasowego statusu do nieczłonkowskiego państwa obserwatora 
(non-member observer state). Należy bowiem wyjaśnić, iż w 1974 roku Organizacji 
Wyzwolenia Palestyny przyznano status obserwatora przy ONZ, a w 1988 roku 
Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję 43/1777, uznającą „proklamowanie pań�
stwa palestyńskiego” przez Palestyńską Radę Narodową (choć w konsekwencji akt 
ten nie wiązał się z faktycznym uznaniem niepodległości Palestyny8, jednak od 
tamtego czasu w odniesieniu do stałej misji obserwacyjnej Palestyńczyków w ONZ 
zaczęto używać nazwy „Palestyna” zamiast „Organizacja Wyzwolenia Palestyny”). 
Z kolei w 1998 roku Zgromadzenie Ogólne, przyjmując rezolucję 52/2509 zatytu�
łowaną „Uczestnictwo Palestyny w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych”, 
nadało jej pewne przywileje przysługujące państwom członkowskim10. Organizacja 

4 P. Zychowicz, Palestyna w UNESCO, http://www.rp.pl/artykul/32,742951.html, odczyt 
z dn. 09.12.2011; UNESCO przyznała Palestynie pełne członkostwo. USA odcina fundusze organizacji, 
ht tp: //w iadomosci.gazeta .pl /w iadomosci /1,114881,10568904,UNESCO_przyzna la_
Palestynie_pelne_czlonkostwo__USA.html, odczyt z dn. 09.12.2011.

5 U.N. Doc. A/RES/67/19 – Status of Palestine in the United Nations, 4 December 2012. 
Wszystkie cytowane w niniejszym artykule dokumenty ONZ zostały opublikowane na stronach 
internetowych tej organizacji.

6 W. Lizak, Bliski Wschód – stare problemy, brak nowych rozwiązań, „Rocznik Strategiczny 
2012/13”, t. 18, s. 156. Zob. też M. Szydzisz, Kierunki aktywności międzynarodowej Palestyńczy-
ków, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2014, nr 1 (49), s. 126. 

7 U.N. Doc. A/RES/43/177, 15 December 1988.
8 D. Wach, Palestyński wrzesień, http://www.psz.pl/index.php?option=com_content&task 

=view&id=39179, odczyt z dn. 05.12.2011. Zob. też D. Benoliel, R. Perry, Israel, Palestine, and 
the ICC, „Michigan Journal of International Law” 2010, nr 32 (1), s. 81.

9 U.N. Doc. A/RES/52/250, 7 July 1998.
10 W szczególności chodziło tu o prawo do udziału w sesjach Zgromadzenia Ogólnego (bez 

prawa głosu) oraz prawo do zajęcia stanowiska w odpowiedzi na oświadczenia składane przez 
delegatów państw członkowskich.
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Wyzwolenia Palestyny otrzymała również prawo do udziału w debatach toczonych 
w ramach Rady Bezpieczeństwa11, zaś Sekretarz Generalny dokonuje rejestracji 
traktatów ratyfikowanych przez władze palestyńskie12.

Podejmowane w ostatnich latach działania władz palestyńskich wywołały gorą�
cą dyskusję wśród polityków oraz ekspertów różnych dziedzin zajmujących się pro�
blematyką bliskowschodnią na temat celowości i skuteczności tych kroków. Wiele 
z formułowanych w trakcie tych debat opinii i prognoz dotyczyło prawnomiędzy�
narodowych aspektów potencjalnego uznania Palestyny za państwo w rezultacie 
jej nowego statusu w ramach ONZ. Mimo bowiem zaleceń władz w Ramallah, 
by z uwagi na decyzję Zgromadzenia Ogólnego w oficjalnych dokumentach uży�
wać nazwy „Państwo Palestyńskie”, traktowanie rezolucji 67/19 jako podstawy do 
uznania państwowości Palestyny spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu 
państw. Wśród nich prym wiedzie Izrael, który nie akceptuje żadnych jednostron�
nych decyzji niebędących wynikiem dwustronnych rozmów. Władze izraelskie sto�
ją na stanowisku, iż „tylko dwustronny dialog może pociągać za sobą trwałe efekty 
dla procesu regulowania wszystkich kwestii spornych we wzajemnych stosunkach, 
włącznie z uznaniem państwowości palestyńskiej i jej kształtu terytorialnego”13. 
Stanowisko Izraela konsekwentnie wspierają Stany Zjednoczone14, co z uwagi 
na ich stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wpływa na podejście tego 
organu do „sprawy palestyńskiej”. W rezolucjach Rady wspomina się bowiem o wi�
zji regionu, w którym dwa państwa – Izrael i Palestyna – istnieją obok siebie w bez�
piecznych i uznanych granicach i jednocześnie podkreśla się rolę procesu pokojo�
wego, który jest realizowany w drodze negocjacji międzynarodowych i współpracy 
obu zainteresowanych stron15. Brak zgody Rady na przyznanie Palestynie pełno�
prawnego członkowstwa w ONZ uzasadniany zaś bywa warunkiem formalnym 
– w świetle Karty Narodów Zjednoczonych, takie członkostwo w ONZ może 

11 U.N. Doc. S/PV/1859, 4 December 1975.
12 Zob. J. Quigley, Palestine is a State: A Horse with Black and White Stripes is a Zebra, „Michi�

gan Journal of International Law” 2011, nr 32 (4), s. 754. Interesujące i dokładne omówie�Interesujące i dokładne omówie�
nie stosunku ONZ do Palestyny (rozumianej w szerokim zakresie, jako region) znaleźć można 
w publikacji opracowanej przez United Nations Department of Public Information pt. The Question 
of Palestine and the United Nations (New York 2008). 

13 W. Lizak, Bliski Wschód – stare i nowe problemy, „Rocznik Strategiczny 2013/14”, t. 19, s. 268.
14 Stanowisko Białego Domu jest w tej kwestii jednoznaczne – przykładowo, w wygłoszo�

nym 21 września 2011 roku przemówieniu na forum ONZ prezydent Barack Obama oświadczył 
wyraźnie, iż Stany Zjednoczone przeciwstawią się jakiejkolwiek inicjatywie zmierzającej do 
uznania przez ONZ państwa palestyńskiego. Zdaniem prezydenta Obamy, działania na rzecz 
pokoju to ciężka praca, która nie może zostać zastąpiona rezolucją (zob. A. Żebrowska, Euro-
pejskie rozbieżności w sprawie Palestyny, http://www.psz.pl/tekst�39464/Aleksandra�Zebrowska�
Europejskie�rozbieznosci�w�sprawie�Palestyny, odczyt z dn. 12.01.2012).

15 Zob. U.N. Doc. S/RES/1397 (2002), 12 March 2002; U.N. Doc. S/RES/1515 (2003), 
19 November 2003; U.N. Doc. S/RES/1850 (2008), 16 December 2008.
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uzyskać tylko państwo16, a Palestyna za państwo nie jest powszechnie uznawana. 
Wskazuje się, iż władze palestyńskie nie władają całością terytorium, które składać 
się ma na ich państwo, a tereny znajdujące się pod ich administracją nie tworzą 
zwartego obszaru; terytoria te nie są zarządzane przez jeden ośrodek władzy, Pa�
lestyńczycy nie są też reprezentowani przez jeden podmiot na arenie międzynaro�
dowej; ponadto, władze palestyńskie nie mogą realizować części podstawowych 
funkcji państwa, takich jak posiadanie sił zbrojnych czy kontrola granic17.

Z prawnego punktu widzenia, argumentem przemawiającym za uznaniem Pa�
lestyny za państwo byłoby zatem spełnienie przez nią podstawowych kryteriów 
państwowości, sformułowanych niegdyś w konwencji o charakterze regionalnym, 
a  obecnie traktowanych jako część powszechnie obowiązującego, zwyczajowego 
prawa międzynarodowego. Oczywiście, kwestia samego powstania państwa to 
sfera faktów, a prawo międzynarodowe nie ma decydującego wpływu na wynik 
procesów państwotwórczych, niemniej jednak stanowi miernik ich legalności mię�
dzynarodowej18. Biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia na Bliskim Wschodzie 
oraz problemy z nimi związane (w tym niestabilną sytuację polityczną i konflikty 
regionalne), warto rozważyć, czy w obecnych realiach Palestyna spełnia (bądź ma 
szansę spełnić) prawne kryteria państwowości i czy można w odniesieniu do niej 
mówić o podmiotowości prawnomiędzynarodowej, pamiętając przy tym, że ocena, 
czy dana jednostka geopolityczna jest państwem, musi uwzględniać szereg okolicz�
ności związanych z analizowanym, konkretnym przypadkiem.

Kryteria podmiotowości państwa w prawie międzynarodowym a status Palestyny
Traktatowe prawo międzynarodowe, w tym również Karta Narodów Zjednoczo�
nych (KNZ), powszechnie posługują się pojęciem państwa, nie określając jednak 
jego treści. Nawet Komisja Prawa Międzynarodowego, która w ramach ONZ pro�
wadzi działalność kodyfikacyjną i stopniowo ujednolica szereg pojęć funkcjonują�
cych w prawie międzynarodowym, nie sformułowała dotychczas definicji państwa, 
podkreślając jedynie, że terminu „państwo” używa w sensie powszechnie przyjętym 
w praktyce międzynarodowej19. Tylko w jednej umowie międzynarodowej, mającej 
charakter regionalny, znaleźć można definicję państwa, zawierającą jego elementy 
składowe. Mowa o Panamerykańskiej Konwencji o prawach i obowiązkach państw, 
przyjętej 26 grudnia 1933 roku podczas VII Międzynarodowej Konferencji Państw 

16 Zob. art. 4 ust. 1 Karty Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 90 
z późn. zm.).

17 M. Szydzisz, dz. cyt., s. 123–124.
18 L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, wyd. II, Warszawa 1994, s. 61.
19 Tamże, s. 8.
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Amerykańskich w Montevideo20. Artykuł 1 tej Konwencji stanowi, iż państwo jako 
podmiot prawa międzynarodowego powinno posiadać następujące atrybuty:

1) określone terytorium,
2) stałą ludność,
3) rząd (władzę),
4) zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami.
Nowe państwo powstaje zatem wówczas, gdy „określona wspólnota uzyskuje 

– ze znacznym prawdopodobieństwem stałości – zorganizowany rząd, określone 
terytorium i taki stopień niezależności od jakiegokolwiek innego państwa, który 
umożliwia jej prowadzenie własnych stosunków zagranicznych”21.

Artykuł 1 Konwencji z Montevideo – mimo regionalnego charakteru samej 
umowy – w doktrynie prawa międzynarodowego przywoływany jest dla określe�
nia państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego22. Warto jednak zaznaczyć, 
że  trzy spośród wymienionych w art. 1 elementów składowych państwa pojawi�
ły się już wcześniej w orzecznictwie międzynarodowym. W 1929 roku Mieszany 
(Polsko�Niemiecki) Trybunał Arbitrażowy w sprawie Deutsche Continental Gas Ge-
sellschaft v. Państwo Polskie stwierdził, że „Państwo może istnieć tylko wtedy, gdy 
posiada pewne terytorium, społeczność ludzką żyjącą na tym terytorium oraz rząd 
wykonujący władzę w stosunku do tego terytorium i ludności”23. Do przedstawio�
nych wyżej kryteriów nawiązała też Komisja Arbitrażowa Konferencji Europej�
skiej do spraw Jugosławii (Komitet Badintera) – w swej Opinii Nr 1 z 29 listopada 
1991 roku stwierdziła, że państwo definiowane jest jako społeczność złożona z te�
rytorium i ludności, poddana zorganizowanej władzy państwowej24. Biorąc pod 
uwagę pełną akceptację wymienionych kryteriów państwowości przez społeczność 
międzynarodową, stwierdzić można, iż powyższe pojęcie państwa stanowi obecnie 

20 Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 26 December 1933, http://www.
cfr.org/publication/15897/montevideo_convention_on_the_rights_and_duties_of_states.html, 
odczyt z dn. 05.12.2011.

21 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VI, Warszawa 2001, 
s. 124. Por. R. T. Crane, The State in Constitutional and International Law, Baltimore 1907, s. 65 
(autor ten wymienia następujące elementy państwowości: rząd, niepodległość/niezależność, 
terytorium i ludność).

22 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007, s. 127; J. Crawford, 
The Creation of States in International Law, wyd. II, Oxford 2006, s. 45.

23 Cyt. za: J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 
2005, s. 107.

24 Tekst Opinii Nr 1 – zob. A. Pellet, The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: 
A Second Breath for the Self-Determination of Peoples – Appendix, „European Journal of International 
Law” 1992, nr 3, s. 182–183. 



98

Artykuły                „Prawo i Polityka”  Tom 6/2015

powszechną normę zwyczajową25.
Organizm państwowy, który spełnia warunki określone w powyższej definicji, 

posiada zdolność prawnomiędzynarodową. W szczególności chodzi tu o zdolność 
do zawierania umów międzynarodowych oraz – pośrednio – prawo uczestniczenia 
w organizacjach międzynarodowych (ius tractatuum), zdolność do utrzymywania 
stosunków dyplomatycznych z innymi państwami (ius legationis), a także zdolność 
do występowania przed sądami międzynarodowymi i ponoszenia odpowiedzialno�
ści międzynarodowej za naruszenie praw innych państw (ius standi)26.

Podkreślić należy, iż zarówno w poglądach doktryny, jak i w praktyce państw, 
elementy składowe państwa podlegały różnorodnym procesom interpretacyjnym, 
w wyniku których zostały one sprecyzowane i wyjaśniono, jak należy je rozumieć. 
Jednostka geopolityczna, by uznać ją za państwo, musi zatem: dysponować sku�
teczną i suwerenną (niepodlegającą żadnemu innemu państwu) władzą najwyższą; 
posiadać ściśle określone terytorium oraz stale zamieszkującą je ludność; nad tym 
terytorium oraz ludnością powinna sprawować efektywną i niezależną kontrolę; 
musi też posiadać zdolność do swobodnego uczestniczenia w stosunkach między�
narodowych i realizowania własnej polityki zagranicznej27. Ponadto, decydującym 
elementem odróżniającym państwa od innych organizacji terytorialnych jest su�
werenność władzy państwowej28. Państwem będzie zatem suwerenna jednostka 
geopolityczna – wyrażenie to z jednej strony wskazuje na terytorialną podstawę 
państwa oraz jego charakter polityczny, z drugiej zaś podkreśla, że suwerenność 
jest cechą wyróżniającą i nieodłączną każdego państwa. Każde zatem państwo 
jest jednostką geopolityczną, ale jednostka geopolityczna pozbawiona suwerenno�
ści państwem nie jest29. Suwerenność państwa gwarantować zaś może efektywny, 
ustabilizowany rząd, który m.in. pozwala korzystać państwu z przysługujących mu 
praw oraz zapewnia wykonywanie obowiązków zgodnie z prawem międzynarodo�

25 J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 128. Krytyczne poglądy doktryny na temat kryteriów 
państwowości określonych w konwencji z Montevideo – zob. T. D. Grant, Defining Statehood: 
The Montevideo Convention and its Discontents, „Columbia Journal of Transnational Law” 1999, 
nr 37, s. 434–453. 

26 J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004, s. 156. 
27 T. Becker, International Recognition of a Unilaterally Declared Palestinian State: Legal and 

Policy Dilemmas, http://www.jcpa.org/art/becker2.htm, odczyt z dn. 05.01.2012. Por. J. Pień�J. Pień�
kos, dz. cyt., s. 156.

28 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. XII, Warszawa 
2007, s. 118–119.

29 Zob. L. Antonowicz, dz. cyt., s. 8. Według J. Crawforda, suwerenność (niepodległość) 
stanowi wstępny warunek dla istnienia państwowości i w istocie powinna ona pozostać jej głów�
nym kryterium (J. Crawford, dz. cyt., s. 437), zaś zdaniem R. Kwietnia, suwerenność zyskała 
w prawie międzynarodowym rangę cechy konstytutywnej państwa (R. Kwiecień, Suwerenność 
państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków 2004, s. 92). 
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wym30. W doktrynie podkreśla się przy tym, że wymóg efektywnej władzy musi 
być spełniony w momencie powstawania państwa, sama więc deklaracja powołania 
rządu po ogłoszeniu niepodległości nie jest wystarczająca, by spełnić warunek pań�
stwowości w postaci władzy31.

Przedstawione w powyższym wywodzie elementy definicji państwa, choć nie 
determinują procesów państwotwórczych, w świetle powszechnego prawa zwycza�
jowego traktowane są jako obiektywne przesłanki, od spełnienia których zależeć 
może uznanie danej jednostki geopolitycznej za państwo. Zatem opinię, czy może 
dojść do uznania Autonomii Palestyńskiej za podmiot prawa międzynarodowego, 
należałoby poprzedzić oceną, czy Autonomia ta w obecnej sytuacji spełnia prawne 
kryteria państwowości: czy posiada określone terytorium czy zamieszkuje je stała 
ludność i czy dysponuje efektywną władzą32.

Kryterium dotyczące określonego terytorium
Na wstępie rozważań na temat terytorium jako elementu składowego państwo�
wości Palestyny, należy wyjaśnić, iż nazwa „Palestyna” zasadniczo odnoszona jest 
najczęściej do obszaru terytorium mandatowego Wielkiej Brytanii z lat 1920–1947, 
obecnie zaś jest to region obejmujący terytorium państwa Izrael (zajmujące prawie 
80% historycznego obszaru Palestyny) oraz Zachodni Brzeg Jordanu i Strefę Gazy 
(tworzące razem Autonomię Palestyńską). Obszar ten jest stosunkowo niewielki – 
rozciąga się od Morza Śródziemnego na zachodzie po rzekę Jordan na wschodzie 
oraz od Libanu na północy po zatokę Akaba i półwysep Synaj na południu33. W ni�
niejszym artykule, dla uproszczenia, nazwy „Palestyna” i „Autonomia Palestyńska” 

30 R. Bierzanek, J. Symonides, dz. cyt., s. 124. Por. J. Pieńkos, dz. cyt., s. 157. 
31 Zob. J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 131.
32 W odniesieniu do czwartego kryterium, czyli zdolności do utrzymywania stosunków z in�

nymi państwami, niezależnie od woli innych podmiotów prawa międzynarodowego, wydaje 
się, iż cecha ta jest konsekwencją podmiotowości międzynarodowej, a nie jej przesłanką (zob. 
W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd. 
II, Warszawa 2004, s. 133; por. J. Crawford, dz. cyt., s. 61). W literaturze przedmiotu nie wszy�
scy autorzy wymieniają to kryterium jako element składowy państwa, konstruujący jego defini�
cję. Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ również sceptycznie odnosi się do tej przesłanki, 
za wystarczające uznając pozostałe trzy składniki: terytorium, ludność i władzę (zob. J. Barcik, 
T. Srogosz, dz. cyt., s. 128). Dlatego w niniejszym artykule kryterium zdolności prowadzenia 
stosunków zagranicznych zostało przedstawione razem z kryterium efektywnej władzy (zob. 
A. Szarek�Zwijacz, „Państwo Palestyna” – status prawny i aktywność Palestyny we współczesnych 
stosunkach międzynarodowych, [w:] Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, red. J. Men�
kes, E. Cała�Wacinkiewicz, Warszawa 2015, s. 506–507: „zdolność do nawiązywania stosun�
ków z innymi państwami (…) jest elementem efektywnej władzy, uzależnionym od uznania 
międzynarodowego”).

33 Zob. J. L. Gelvin, Konflikt izraelsko-palestyński, Kraków 2009, s. 1 i n. Zob. też A. Szarek�
�Zwijacz, dz. cyt., s. 501–502.
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używane są zamiennie. Poza tym, niniejszy artykuł odnosi się wyłącznie do proble�
matyki państwowości Autonomii Palestyńskiej i pomija zagadnienie państwowości 
Izraela (kwestionowanej przez niektóre państwa arabskie). 

Kiedy w 1947 roku Wielka Brytania zdecydowała się wycofać ze swej misji w Pa�
lestynie i przekazać kwestię rozwiązania problemu palestyńskiego ONZ, w  tym 
samym roku organizacja ta powołała Specjalną Komisję Palestyńską, która zapro�
ponowała podział terytorium mandatowego na trzy strefy: dwa odrębne, współ�
pracujące gospodarczo państwa – żydowskie i arabskie – oraz Jerozolimę, która 
miała otrzymać status terytorium międzynarodowego i znaleźć się pod zarządem 
ONZ. Podział ten został zaakceptowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (re�
zolucją 181 z 1947 roku), natomiast nie wyraziły na niego zgody państwa arabskie 
i Palestyńczycy34. Z kolei zamieszkujący Palestynę Żydzi, po wycofaniu się wojsk 
brytyjskich i wygaśnięciu brytyjskiego mandatu, 14 maja 1948 roku proklamowa�
li powstanie państwa Izrael35. Doszło wówczas do wybuchu wojny między Izra�
elem a państwami arabskimi (Arabią Saudyjską, Egiptem, Irakiem, Libanem, Syrią 
i Transjordanią), która zakończyła się w 1949 roku porozumieniem o zawieszeniu 
broni pomiędzy Izraelem a częścią państw arabskich. Zwycięstwo Izraela pozwo�
liło mu na utrwalenie swojej państwowości i powiększenie przyznanego mu przez 
ONZ terytorium. Nad Strefą Gazy zarząd objął Egipt, a Zachodni Brzeg Jordanu 
został przyłączony do Transjordanii (ze zmianą nazwy państwa na Jordania). Je�
rozolima natomiast została podzielona między Izrael (część zachodnia) a Jordanię 
(część wschodnia)36. W konsekwencji, ta część planu podziału Palestyny, która za�
kładała utworzenie państwa arabskiego, nigdy nie została wprowadzona w życie37.

Zdarzenia te nie stłumiły jednak palestyńskich dążeń niepodległościowych, 
a ich wyrazem stała się przyjęta w 1964 roku przez Organizację Wyzwolenia Pa�

34 U.N. Doc. A/RES/181 (II) [A�B], 29 November 1947. Powstaje pytanie – czy w sensie 
prawnym rezolucja ta była wiążąca? Generalnie rezolucje Zgromadzenia Ogólnego nie mają 
charakteru wiążącego, jednak zdaniem A. Cassese, biorąc pod uwagę, że Zgromadzeniu przy�
sługiwały specjalne uprawnienia względem terytoriów mandatowych, w omawianej sprawie re�
komendacjom Zgromadzenia należy przypisać większą wagę niż „zwykłym” rezolucjom. Bez 
wątpienia były to „propozycje” dotyczące statusu prawnego Palestyny, jeśli jednak zostałyby 
zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony, mogłyby przyjąć formę porozumienia 
międzynarodowego o charakterze wiążącym dla tych stron (A. Cassese, Legal Considerations 
on the International Status of Jerusalem, [w:] The Human Dimension of International Law. Selected 
Papers, red. A. Cassese, Oxford 2008, s. 274).  

35 Bliski Wschód – Izrael, [w:] Konflikty współczesnego świata (seria Wielkie tematy), Warszawa 
2008, s. 186; J. Modrzejewska�Leśniewska, Bliskowschodni dylemat 1947–2000, [w:] Zarys dzie-
jów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869–2000, red. A. Bartnicki, wyd. II, Warszawa 2000, 
s. 508; A. Cassese, dz. cyt., s. 274.

36 Konflikty…, s. 186.
37 Zob. W. R. Slomanson, Palestinian Statehood: A Secessionist Dialogue, „Miskolc Journal 

of International Law” 2011, nr 8 (1), s. 11–12.
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lestyny Palestyńska Karta Narodowa. W odniesieniu do kwestii państwowości, 
Karta stanowi, iż „Palestyna w granicach istniejących w czasach mandatu brytyj�
skiego jest integralną jednostką terytorialną”38, a ponadto, „Palestyna jest ojczyzną 
arabskiego narodu palestyńskiego i integralną częścią wielkiej arabskiej macierzy, 
naród palestyński zaś jest częścią narodu arabskiego”39. Co istotne, Karta ta, choć 
dokonano w niej pewnych zmian w 1968 roku i po porozumieniach z Oslo, nadal 
stanowi konstytucję OWP.

Tymczasem rozwój sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie nie sprzyjał 
„sprawie palestyńskiej”, a wręcz mocno jej zaszkodził, szczególnie zaś niekorzyst�
ne dla Palestyńczyków stały się skutki tzw. wojny sześciodniowej, która wybuchła 
w 1967 roku i toczyła się między Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią. W czasie 
działań wojennych Izrael zajął bowiem Strefę Gazy oraz Zachodni Brzeg Jordanu 
i wschodnią część Jerozolimy, w rezultacie dokonując zmiany granic i powiększając 
swoje terytorium. Zmiany te nie zostały jednak zaakceptowane przez społeczność 
międzynarodową – Strefa Gazy i Zachodni Brzeg uznane zostały przez ONZ za 
terytoria okupowane przez Izrael40, a włączenie Wschodniej Jerozolimy do obszaru 
administracyjnego Jerozolimy i ustanowienie tego miasta „wieczną i niepodziel�
ną stolicą” państwa izraelskiego (na mocy decyzji Knesetu z 30 lipca 1980 roku) 
spotkało się z potępieniem ze strony Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeń�
stwa41. 

Mimo odmowy zaakceptowania nabytków terytorialnych przez ONZ, Izra�
el podjął szereg kroków w celu rozszerzenia swojej jurysdykcji na zajęte obszary 
(zwłaszcza na Wschodnią Jerozolimę). Działania te polegały m.in. na uchwalaniu 
odpowiednich aktów prawnych oraz ich stosowaniu przez organy administracyj�
ne, jak również na poddawaniu wspomnianych obszarów fizycznej kontroli izrael�
skich organów państwowych42. Tym samym, zajęte przez Izrael obszary Palestyny, 

38 Cyt. za: J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 238.
39 Tamże. Tekst Karty w języku angielskim – zob. Palestinian National Charter, http://www.

science.co.il/Arab�Israeli�conflict/Palestinian�Covenant.asp, odczyt z dn. 05.12.2011.
40 Od 1986 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ w odniesieniu do Palestyny zaczęła posługiwać 

się zwrotem „Palestyńskie i inne terytoria arabskie okupowane przez Izrael od 1967 roku, łącz�
nie z Jerozolimą” (zob. U.N. Doc. S/RES/592 (1986), 8 December 1986 i U.N. Doc. S/RES/605 
(1987), 22 December 1987). 

41 Zob. zwłaszcza rezolucję RB ONZ nr 242 z 1967 roku, w której podkreślono nielegalność 
nabycia terytorium w wyniku wojny (U.N. Doc. S/RES/242 (1967), 22 November 1967) oraz 
rezolucję RB ONZ nr 252 z 1968 roku, w której Rada stwierdziła, iż „wszelkie legislacyjne 
i administracyjne środki oraz działania podejmowane przez Izrael (…), które zmierzają do zmia�
ny prawnego statusu Jerozolimy, są nieważne i nie mogą zmienić tego statusu” (U.N. Doc. 
S RES/252 (1968), 21 May 1968).  

42 K. Woźniak�Małkus, Some Aspects of the Applicability of the Fourth Geneva Convention 
Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War on the Background of the Territories 
Occupied by Israel after 1967, „Miscellanea Iuris Gentium” 2002–2003, nr 5–6, s. 210. Zob. też J. 
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w  krótkim czasie po wojnie sześciodniowej, przekształcone zostały w quasi�od�
rębne jednostki terytorialne, ale podlegające bezpośredniej kontroli władz izrael�
skich43. Społeczność międzynarodowa, reprezentowana przede wszystkim przez 
ONZ, uznała jednak te działania za nieważne44. Szczególnie zdecydowaną reak�
cję wywołały próby pozyskania dorozumianego uznania podboju terytoriów pa�
lestyńskich oraz prowadzona już od 1967 roku akcja osadnicza na tych obszarach. 
Pierwszy przypadek wiąże się z ustanowieniem Jerozolimy stolicą państwa izrael�
skiego i przeniesieniem do niej siedziby władz państwowych. Rząd Izraela zwrócił 
się wówczas do innych państw o przeniesienie swoich placówek dyplomatycznych 
z Tel Awiwu do Jerozolimy, co skutkowałoby uznaniem dorozumianym podboju 
terytoriów palestyńskich. Większość państw odmówiła jednak uznania Jerozolimy 
za stolicę państwa izraelskiego45.

W odniesieniu do osadnictwa żydowskiego na ziemiach palestyńskich, zagad�
nienie to stało się pośrednio przedmiotem opinii doradczej Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości (MTS)46. W 2003 roku Zgromadzenie Ogólne złoży�
ło wniosek do MTS o wydanie opinii w sprawie konsekwencji prawnych budowy 
muru na okupowanych terytoriach palestyńskich47. Trybunał został poproszony 
o  stwierdzenie, czy budowa takiego muru, odgradzającego Izrael od terytoriów 
palestyńskich (i odcinającego de facto terytoria okupowane na Zachodnim Brzegu 
od Autonomii Palestyńskiej), jest zgodna z prawem międzynarodowym. Izrael mo�
tywował budowę muru koniecznością walki z terroryzmem i przemytem broni48. 
Mur ten wykracza jednak poza linie demarkacyjne z 1949 roku (traktowane jako 
nieoficjalne granice państwa Izrael49), sięgając czasami daleko w głąb terytoriów 

Jarząbek, Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego, 
Warszawa 2012, s. 216–217. 

43 M. M. Karayanni, The Quest for Creative Jurisdiction: The Evolution of Personal Jurisdiction 
Doctrine of Israeli Courts Toward the Palestinian Territories, „Michigan Journal of International 
Law” 2008, nr 29 (4), s. 675–676.

44 Zob. m.in. U.N. Doc. S/RES/242 (1967); U.N. Doc. S/RES/252 (1968); U.N. Doc. 
S RES/298 (1971), 25 September 1971; U.N. Doc. S/RES/478 (1980), 20 August 1980.

45 J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 164.
46 Zob. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

International Court of Justice Advisory Opinion, General List No. 131, 9 July 2004, ICJ Reports 
2004, s. 136–203.

47 Zob. U.N. GA Res. ES�10/14, 8 December 2003.
48 J. Białocerkiewicz, dz. cyt., s. 151; J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 164.
49 Por. A. Szarek�Zwijacz, dz. cyt., s. 503 („Można (…) domniemywać, że linia demarka�

cyjna z 1949 roku jest uznawana za międzynarodową granicę pomiędzy Izraelem a tworzącym 
się państwem palestyńskim, choć dopóki ostateczne porozumienie palestyńsko�izraelskie nie 
zostanie zawarte (w szczególności w odniesieniu do Jerozolimy), tezy, że terytorium Palestyny 
jest nieustalone, będą również znajdowały uzasadnienie”).  
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okupowanych i otaczając największe skupiska żydowskich osiedli na Zachodnim 
Brzegu, jak również Jerozolimę50. Poza tym, budowa muru wymaga przesiedla�
nia Palestyńczyków, konfiskowania ich ziemi i oddzielania wiosek od ich gruntów 
uprawnych. Otacza on przy tym całe miasta (np. Kalkilię i Tulkarm) oraz opasuje 
Wschodnią Jerozolimę, oddzielając w rezultacie zamieszkującą je ludność palestyń�
ską od pozostałych mieszkańców Zachodniego Brzegu51. W lipcu 2004 roku MTS 
jednoznacznie stwierdził sprzeczność budowy muru z prawem międzynarodowym, 
podkreślając również nielegalność osadnictwa żydowskiego na ziemiach palestyń�
skich. Budowa muru rodziła też obawy, że może się on stać w przyszłości podstawą 
do ustalenia granicy izraelsko�palestyńskiej – byłby to więc fakt dokonany, ozna�
czający w praktyce aneksję części terytoriów palestyńskich52. Skoro wzniesienie 
muru jest niezgodne z prawem międzynarodowym, Izrael powinien go rozebrać 
i zaniechać dalszej budowy oraz zrekompensować szkody powstałe w związku ze 
wznoszeniem muru53. Budowa muru została także uznana za sprzeczną z prawem 
Palestyńczyków do samostanowienia i z normami międzynarodowego prawa hu�
manitarnego54.

Być może przychylne „sprawie palestyńskiej” stanowisko ONZ i wielu jej państw 
członkowskich miało pewien wpływ na decyzję Palestyńskiej Rady Narodowej 
(najwyższego organu Organizacji Wyzwolenia Palestyny), która 15 listopada 1988 
roku proklamowała powstanie niepodległego państwa Palestyny, ale wstrzymała się 
z ogłoszeniem jednostronnej deklaracji niepodległości55. Państwo to miało obejmo�
wać terytoria palestyńskie, czyli Strefę Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu, z Izraelem 
w granicach sprzed 1967 roku, zaś stolicą Palestyny uczyniono Wschodnią Jerozoli�
mę. Nie było to jednak państwo z punktu widzenia prawa międzynarodowego i nie 
sprawowało suwerenności nad żadnym obszarem, choć Jordania zrzekła się wów�

50 J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 301.
51 Tamże, s. 302.
52 J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 164. Por. J. Jarząbek, dz. cyt., s. 227.
53 Zob. J. Białocerkiewicz, dz. cyt., s. 151.
54 J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 164. Szerzej na temat opinii doradczej MTS w sprawie 

muru izraelsko�palestyńskiego – zob. m.in. P. Kovács, Rather Judgement than Opinion? Or can we 
speak about a third type judicial procedure before the International Court of Justice?, „Miskolc Journal 
of International Law” 2005, nr 2 (1), s. 102–119; G. R. Watson, The “Wall ” Decisions in Legal 
and Political Context, „American Journal of International Law” 2005, nr 99, s. 6–25; A. Imseis, 
Critical Reflections on the International Humanitarian Law Aspects of the ICJ Wall Advisory Opin-
ion, „American Journal of International Law” 2005, nr 99, s. 102–118.

55 Niemniej zapowiedzi takiej deklaracji wielokrotnie pojawiały się w wypowiedziach 
przedstawicieli OWP i Autonomii Palestyńskiej – przykładowo, Jasir Abed Rabbo, doradca 
przewodniczącego Abbasa, zapowiedział w lutym 2008 roku, że w przypadku fiaska rozmów 
pokojowych z Izraelem, Palestyna może wziąć przykład z Kosowa i jednostronnie ogłosić nie�
podległość (Konflikty…, s. 197; zob. też Palestinians ‘may declare state’, http://news.bbc.co.uk/2/
hi/middle_east/7254434.stm, odczyt z dn. 09.12.2011).
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czas Zachodniego Brzegu na rzecz Palestyńczyków. W owym czasie przewidziany 
dla Palestyny obszar Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu był całkowicie kontrolo�
wany przez Izrael, a zawarte później porozumienie między Autonomią Palestyńską 
i Izraelem uczyniło tę deklarację bezprzedmiotową56.

Ostatecznie to nie deklaracja niepodległości, ale wspomniane wyżej porozu�
mienie przyniosło przełom w pokojowej realizacji prawa Palestyńczyków do sa�
mostanowienia. Chodzi o podpisane 13 września 1993 roku w Oslo porozumienie 
(nazwane później Oslo 1.) między rządem izraelskim a OWP, w świetle którego 
OWP uznała państwo Izrael i zobowiązała się do uczestniczenia w bliskowschod�
nim procesie pokojowym, a władze Izraela uznały OWP za reprezentantkę narodu 
palestyńskiego i zgodziły na negocjacje w ramach procesu pokojowego. W ramach 
tego porozumienia podpisano także Deklarację zasad funkcjonowania Autonomii 
Palestyńskiej w okresie przejściowym57, która przewidywała wycofanie lub prze�
grupowanie sił izraelskich w Strefie Gazy i na obszarze Jerycha, w wyniku czego 
zarówno Strefa Gazy (z wyjątkiem osiedli izraelskich), jak i Jerycho miały uzy�
skać status terytoriów samorządnych: Izraelczycy i Palestyńczycy wynegocjować 
mieli „tymczasowe porozumienie”, stanowiące podstawę powołania palestyńskiej 
rady wyłonionej w wyborach i określające zasady jej tworzenia. Rada ta z kolei 
sporządzić miała projekt ustanowienia „tymczasowych suwerennych władz”, czyli 
Palestyńskiej Władzy Narodowej58. 

W kontekście problematyki terytorium, Autonomia ta oznacza obszar na Bli�
skim Wschodzie – Strefę Gazy i Zachodni Brzeg, łącznie nazywane Palestyną – na 
którym ma powstać państwo palestyńskie59. Dalsze negocjacje toczyły się z prze�
rwami w latach 1993–200060, obejmując m.in. porozumienie podpisane 28 września 

56 W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 134. Interesującą interpretację Deklaracji nie�
podległości Palestyny z 1988 roku przedstawia A. Khalil: „[D]eklaracja niepodległości stano�
wi odzwierciedlenie psychicznego nastawienia narodu, jego cierpień, jego wizji państwa, które 
chce stworzyć oraz działań, w które chce się zaangażować, by stać się członkiem społeczności 
międzynarodowej. W tym sensie, istota takiej deklaracji nie prowadzi do niepodległości pań�
stwa palestyńskiego, lecz jest wkładem w jego utworzenie” (A. Khalil, Israel, Palestine and In-
ternational Law, „Miskolc Journal of International Law” 2005, nr 2 (3), s. 23).

57 Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements (“Oslo Agreement”), 
Washington, D.C., 13 September 1993, http://www.refworld.org/docid/3de5e96e4.html, od�
czyt z dn. 05.12.2011.

58 J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 284–285.
59 Przeciwnicy porozumienia z Oslo wskazywali, że Palestyńczycy – oficjalnie uznając su�

werenność Izraela – przystali na to, że blisko 80% historycznego obszaru Palestyny (ziemie 
znajdujące się w granicach Izraela przed rokiem 1967) nigdy już nie będzie przedmiotem roko�
wań. Oznaczało to, iż wszelkie przyszłe regulacje terytorialne dotyczyć będą tylko Zachodniego 
Brzegu Jordanu i Strefy Gazy (J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 283–284).

60 Wymienić tu przede wszystkim należy: Deklarację Zasad z 1993 roku (Oslo 1.), Porozu�
mienie w sprawie Strefy Gazy i Jerycha z 1994 roku, Drugie Porozumienie z Oslo z 1995 roku 
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1995 roku (tzw. Oslo 2.), na mocy którego Autonomia została rozszerzona na Za�
chodni Brzeg Jordanu61. Przejęcie przez władze Autonomii Palestyńskiej kontroli 
nad blisko 70% powierzchni Zachodniego Brzegu uzależniono jednak od postępów 
w rozmowach w sprawie Jerozolimy, uchodźców, osiedli żydowskich i wzajemnego 
bezpieczeństwa62. Drugie porozumienie z Oslo nie było więc ostatnią ugodą zawar�
tą przez Palestyńczyków i Izraelczyków. W styczniu 1997 roku doszło do porozu�
mienia w sprawie kontroli nad leżącym na Zachodnim Brzegu miastem Hebron, 
a w październiku 1998 roku obydwie strony podpisały porozumienie z Wye Plan�
tation, przekazujące Autonomii kolejne obszary na Zachodnim Brzegu i odnoszące 
się do niektórych zaległych kwestii, jak otwarcie dwóch lądowych korytarzy mię�
dzy Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem. Jak jednak zauważa James Gelvin, „duch 
Oslo” rozwiał się już wówczas na dobre – późniejsze próby przyspieszenia procesu 
pokojowego i doprowadzenie go do końca, czy choćby skłonienia obydwu stron do 
wypełniania podjętych zobowiązań, kończyły się fiaskiem63.

Czy w przypadku Palestyny można zatem mówić o „określonym terytorium”, 
które ma stanowić element składowy palestyńskiej państwowości? W rozumieniu 
prawa międzynarodowego, terytorium państwowe obejmuje obszary lądowe i mor�
skie oraz przestrzeń powietrzną nad nimi i obszar podziemny pod nimi, zamiesz�
kane przez stałą ludność i ograniczone wytyczonymi granicami64. Nad terytorium 
tym władza państwowa sprawuje wyłączną jurysdykcję. Władze Autonomii Pale�
styńskiej dysponują co prawda pewnym zakresem jurysdykcji nad terytoriami pale�
styńskimi, pojawia się jednak problem dokładnego wytyczenia ich granicy oraz nie�
zależności w administrowaniu tymi terytoriami. W przypadku Zachodniego Brze�
gu, nie jest on co prawda uznawany przez ONZ za część Izraela, jednak poprzez 
wymienione wyżej działania rządu izraelskiego, przede wszystkim akcję osadniczą 
i budowę muru, jest on związany strukturalnie z państwem izraelskim, jako dystrykt 

(Oslo 2.), Protokół w sprawie Hebronu z 1997 roku, Porozumienie z Wye Plantation z 1998 roku 
oraz Porozumienie z Szarm el�Szejk z 1999 roku.

61 Konflikty…, s. 192–193.
62 J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 288.
63 Tamże, s. 290. Zob. też L. Grinberg, The Israeli-Palestinian Union: The “1–2–7 State“ 

Vision of the Future, „Journal of Palestine Studies” 2010, nr XXXIX (2), s. 46.
64 W doktrynie generalnie przyjmuje się, że granice powstającego państwa nie muszą być 

w całości dokładnie wyznaczone, by spełnić przesłankę dotyczącą terytorium (zob. J. Crawford, 
dz. cyt., s. 46). Jak jednak zauważa Hersch Lauterpacht, „kiedy wątpliwości dotyczące przy�
szłych granic mają poważny charakter, wątpliwa staje się sama państwowość” (H. Lauterpacht, 
Recognition in International Law, London 1947, s. 30). Podobnie, Mieszany (Polsko�Niemiecki) 
Trybunał Arbitrażowy w sprawie Deutsche Continental Gas Gesellschaft v. Polska (A.D. No. 5, 
1929) stwierdził, iż nowo powstające państwo nie musi mieć co prawda ściśle określonych gra�
nic, jednak jego terytorium powinno odznaczać się „wystarczającą zwartością”, musi też funk�
cjonować „niezależna władza publiczna” sprawująca kontrolę nad tym terytorium.
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Judei i Samarii. Generalnie Zachodni Brzeg podzielony jest na trzy strefy: strefę A, 
podlegającą kontroli władz Autonomii i obejmującą obszar kilku większych miast, 
strefę B, w której władza Autonomii ograniczona jest kontrolą wojskową Izraela 
oraz strefę C, kontrolowaną przez stronę izraelską, obejmującą osiedla żydowskie, 
drogi dojazdowe do nich i punkty strategiczne (np. źródła wody). Można jednak 
uznać, że Zachodni Brzeg (podobnie jak Strefa Gazy) jako terytorium odróżnia się 
od państwa izraelskiego, a w stosunku do tego obszaru przyjęto odrębny porządek 
prawny (np. palestyńscy mieszkańcy Zachodniego Brzegu podlegają odrębnemu 
sądownictwu)65.

Nieco inaczej wygląda sytuacja Strefy Gazy (skrawka wybrzeża śródziemno�
morskiego z miastem Gaza przy granicy z Egiptem), na mocy procesu pokojowego 
z Oslo przekazanej pod zarząd władz Autonomii Palestyńskiej. Co prawda Strefa 
Gazy była objęta akcją osadniczą, jednak po tym, jak w 2005 roku rząd izraelski 
przeprowadził likwidację wszystkich znajdujących się w niej osiedli żydowskich 
oraz baz wojskowych i stref militarnych66, Strefa Gazy rzeczywiście przeszła pod 
administrację władz Autonomii, lecz faktyczną kontrolę sprawował tam Hamas. 
W rękach Izraela natomiast pozostała kontrola nad przestrzenią powietrzną oraz 
granicami lądowymi i morskimi Strefy, a także nad handlem i siecią energetycz�
ną, napływem robotników i towarów do Izraela oraz komunikacją pomiędzy Stre�
fą Gazy a Zachodnim Brzegiem67. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Elizabeth 
Samson proponuje na nowo zdefiniować status Gazy, jako „terytorium sui generis”, 
znajdujące się w okresie przejściowym pomiędzy zakończoną okupacją a spodzie�
waną przyszłą państwowością. Krok ten zwolniłby Izrael z obowiązków, jakie ciążą 
na władzy okupacyjnej, Palestyńczykom zaś pozwoliłby na wprowadzenie pełnej 
autonomii, która stanowiłaby podwaliny przyszłego państwa palestyńskiego68. Za�
znaczyć jednak należy, iż ani przedstawiciele Autonomii Palestyńskiej, ani człon�
kowie Hamasu nie uważają, by Strefa Gazy była wolna bądź autonomiczna i nadal 
traktują ją jako terytorium okupowane69. Podobne stanowisko prezentuje ONZ – w 
styczniu 2009 roku rzecznik Sekretarza Generalnego ONZ oświadczył, iż „ONZ 
za okupowane terytoria palestyńskie uważa Gazę, Zachodni Brzeg i Wschodnią 

65 D. Benoliel, R. Perry, dz. cyt., s. 92. Zob. też A. Szarek�Zwijacz, dz. cyt., s. 503–504. 
66 Szerzej – zob. E. Samson, Is Gaza Occupied? Rede� ning the Status of Gaza Under Interna-Rede�ning the Status of Gaza Under Interna-

tional Law, „American University International Law Review” 2010, nr 25 (5), s. 922–923. Zob. też 
Cabinet Resolution Regarding the Disengagement Plan: Addendum A – Revised Disengagement Plan – 
Main Principles, 6 June 2004, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/
Revised+Disengagement+Plan+6�June�2004.htm, odczyt z dn. 12.01.2012.

67 J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 304.
68 E. Samson, dz. cyt., s. 917, 919.
69 D. Benoliel, R. Perry, dz. cyt., s. 102. Por. “Gisha” – Legal Center for Freedom of Move�Por. “Gisha” – Legal Center for Freedom of Move�

ment, Disengaged Occupiers: The Legal Status of Gaza, January 2007, http://www.gisha.org/User�
Files/File/Report%20for%20the%20website.pdf, odczyt z dn. 12.01.2012.
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Jerozolimę. (…) [D]efinicja ta nie uległa zmianie”70.
W kontekście problematyki terytorium przyszłego państwa palestyńskiego, 

największe kłopoty sprawić może traktowanie Wschodniej Jerozolimy jako stolicy 
Palestyny. Wschodnia Jerozolima (teren północno�wschodniej i wschodniej części 
Jerozolimy) po 1967 roku włączona bowiem została do obszaru administracyjne�
go Jerozolimy. Co więcej, w lipcu 1980 roku Kneset uchwalił ustawę „Prawo Je�
rozolimy”71, zgodnie z którą „Jerozolima, cała i zjednoczona, jest stolicą Izraela, 
siedzibą Prezydenta Państwa, Knesetu, Rządu i Sądu Najwyższego”72. Pomimo 
faktu, że dokument ten wzbudzał kontrowersje, sądy izraelskie uznały jego waż�
ność, traktując odtąd Wschodnią Jerozolimę jako część suwerennego terytorium 
państwa Izrael, podlegającą izraelskiemu porządkowi prawnemu73. Uznania izra�
elskiej aneksji Wschodniej Jerozolimy odmawiają jednak zarówno sama ONZ, jak 
i wiele jej państw członkowskich74. W świetle prawa międzynarodowego, Izrael 
sprawuje jedynie faktyczną kontrolę nad Jerozolimą, zaś co do przejęcia kontroli 
nad wschodnią jej częścią, jest to naruszenie międzynarodowych zasad i norm do�
tyczących okupacji wojennej, ponieważ takie działanie dalece wykracza poza gra�
nice władzy i kompetencji wyznaczone okupantowi75.

Oficjalnie władze Izraela utrzymują, że ich obecność na terytoriach palestyń�
skich to nie okupacja, lecz administrowanie tymi terytoriami, ponieważ nie są one 
suwerenne76. Bez względu jednak na to, którą interpretację przyjmiemy, miesza�

70 Cyt. za: E. Samson, dz. cyt., s. 916–917. Taka sama konkluzja znalazła się w raporcie Mi�
sji ONZ do spraw Ustalania Faktów w związku z konfliktem w Gazie z 2009 roku (tzw. raport 
Goldstone’a) – w dokumencie tym podkreślono, że Izrael nadal sprawuje „efektywną kontrolę” 
nad Strefą Gazy, a okoliczności dotyczące tej kontroli wskazują, że Gaza pozostaje pod izraelską 
okupacją (Human Rights in Palestine and other Occupied Arab Territories – Report of the United Na-
tions Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, U.N. Doc. A/HRC/12/48, 25 September 2009, 
s. 73, par. 276). Zob. też C. Bruderlein, Legal Aspects of Israel ’s Disengagement Plan under Interna-
tional Humanitarian Law, „Legal and Policy Brief ”, Harvard University Program on Humani�
tarian Policy and Conflict Research, November 2004, s. 10–11; I. Scobbie, Is Gaza Still Occupied 
Territory?, „Forced Migration Review” 2006, nr 26, s. 18; S. Darcy, J. Reynolds, An Enduring 
Occupation: The Status of the Gaza Strip from the Perspective of International Humanitarian Law, 
„Journal of Conflict and Security Law” 2010, nr 15 (2), s. 226–227.

71 Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel, http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/
basic10_eng.htm, odczyt z dn. 12.01.2012.

72 W Jerozolimie znajdują się także siedziby większości ministerstw, banku narodowego, 
naczelnych rabinatów oraz centrale Agencji Żydowskiej i Światowej Organizacji Syjonistycznej. 
Natomiast ambasady znajdują się w Tel Awiwie, ponieważ aneksja Wschodniej Jerozolimy nie 
została uznana przez społeczność międzynarodową (zob. J. Modrzejewska�Leśniewska, dz. cyt., 
s. 530). 

73 Zob. M. M. Karayanni, dz. cyt., s. 675. Zob. też W. R. Slomanson, dz. cyt., s. 12.
74 A. Cassese, dz. cyt., s. 284–285.
75 Tamże, s. 290.
76 A. Khalil, dz. cyt., s. 35.
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ny charakter zwierzchnictwa terytorialnego władz Autonomii Palestyńskiej oraz 
fakt, że znajdujące się pod tym zwierzchnictwem obszary nie leżą w bezpośrednim 
sąsiedztwie i są mocno rozdrobnione, przeciwnicy powstania państwa palestyń�
skiego mogą potraktować jako brak spełnienia przesłanki „określonego teryto�
rium”. Nawet jeśli Palestyńczykom przysługuje suwerenny tytuł do wspomnianych 
terytoriów i byliby w stanie sprawować nad nimi wyłączną kontrolę, trudno jest 
wyznaczyć dokładne granice tych obszarów, brak im też odpowiedniego stopnia 
spójności77. Oczywiście, nie można kwestionować istnienia terytoriów palestyń�
skich, by  jednak stały się one elementem państwowości palestyńskiej, należało�
by dokończyć bliskowschodni proces pokojowy, który wyraźnie zakłada ustalenie 
– w drodze negocjacji – prawnego statusu terytorium Palestyny.

Kryterium dotyczące stałej ludności
Terytorium danego państwa powinna zamieszkiwać stale z tym terytorium zwią�
zana ludność, podlegająca zwierzchnictwu personalnemu władzy państwowej, 
wynikającemu ze specyficznego, łączącego ludność z państwem węzła prawnego, 
jakim jest obywatelstwo. Oczywiście, na terytorium danego państwa mogą też 
mieszkać cudzoziemcy, którzy również podlegają jego jurysdykcji, zgodnie z zasadą 
zwierzchnictwa terytorialnego. Warto zwrócić uwagę, iż w Konwencji z Montevi�
deo mowa jest o „ludności”, a nie o „narodzie”, który powszechnie uznawany jest 
za „nosiciela suwerenności”. Nie jest to jednak pomyłka. Podkreślić należy, że obok 
państw narodowych istnieją państwa wielonarodowe, których suwerenności nikt 
nie kwestionuje. Takie państwa też są podmiotami prawa międzynarodowego, 
a  powstać mogą choćby w efekcie procesu zjednoczenia, np. wówczas, gdy dwa 
państwa narodowe tworzą nowe państwo, a członkowie dwóch narodów uzyskują 
to samo obywatelstwo78.

Jednak w przypadku, gdy ma powstać państwo, które nigdy wcześniej nie ist�
niało (albo które utraciło swą suwerenność, np. w wyniku podboju), we współ�
czesnym prawie międzynarodowym podkreśla się szczególne znaczenie narodu, 
któremu przysługuje prawo do samostanowienia. Państwo jest więc wyrazem woli 
i interesów narodu, rezultatem samostanowienia, zaś suwerenność państwowa jest 
w istocie przejawem zwierzchnictwa narodu79. Problem w tym, że żaden z instru�

77 T. Becker, dz. cyt.
78 Przykładowo, trzon powstałej w 1918 roku Czechosłowacji stanowiły dwa narody: Czesi 

i Słowacy. Podobnie, powstałą w 1945 roku Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii 
zamieszkiwało kilka nacji, m.in. Serbowie, Słoweńcy i Chorwaci, ale obywatelstwo mieli jedno 
– obywatelstwo jugosłowiańskie. Szerzej na temat relacji między narodowością i obywatelstwem 
– zob. W. Mańczak, Naród a język, państwo i religia, „Bulletin de la Société polonaise de linguis�
tique” 2002, fasc. LVIII, s. 31–35.  

79 R. Bierzanek, J. Symonides, dz. cyt., s. 125.
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mentów prawnomiędzynarodowych nie określa dokładnie, co należy rozumieć pod 
pojęciem narodu. Generalnie „naród” to grupa etniczna posiadająca wspólne, silne 
więzi historyczne, dyskusyjne jest już natomiast, jak głębokie powinny być więzi 
etniczne bądź jak powinny wyglądać wzajemne powiązania o charakterze teryto�
rialnym, językowym czy religijnym. Stąd też pojęcie „narodu” formułowane jest 
częściej w oparciu o elementy subiektywne niż w oparciu o obiektywny stan rzeczy. 
Nie należy poza tym zapominać, że to przede wszystkim sama grupa decyduje, 
czy uważa się za „naród” oraz jakie warunki są konieczne do spełnienia, by do tej 
grupy należeć80. Co prawda doktryna sformułowała tzw. czynniki narodotwórcze 
(do których zaliczono historię niepodległego lub samodzielnego bytu na ściśle okre�
ślonym terytorium, własną, odrębną kulturę, język, religię, wspólne pochodzenie, 
sposób życia oraz wolę i zdolność do odzyskania suwerenności), brak jednak ściśle 
określonego zespołu warunków bezwzględnie koniecznych do powstania narodu. 
W kontekście tworzenia państwa, termin „naród” mógłby oznaczać te grupy, które 
mają wspólne cele polityczne, chcą żyć razem oraz łączą je silne i wyraźne więzi 
etniczne i/lub kulturalne. Bardziej rozbudowana i bardziej współczesna definicja 
„narodu” obejmuje grupy charakteryzujące się odrębnościami etnicznymi i/lub kul�
turalnymi, wykazujące stopień społecznej i/lub politycznej spójności wystarczającej 
do zastosowania rozwiązań siłowych lub przymusu wobec państwa81.

To ostatnie sformułowanie wiąże się ściśle z prawem narodów do samosta�
nowienia, którego urzeczywistnianie stało się jednym z fundamentalnych celów 
działalności ONZ82. Oznacza ono prawo narodów do ustanowienia niepodległego, 
suwerennego państwa, do swobodnego wyboru ustroju politycznego, gospodarcze�
go i społecznego oraz do swobodnego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej 
i kulturalnej. Trudności w realizacji tego prawa sprawia jednak brak prawnomię�
dzynarodowej definicji narodu, co więcej, praktyka ONZ odwołuje się zarówno 
do ludów (peoples), jak i narodów (nations), przy czym to drugie pojęcie używane 
jest jako synonim państwa i w związku z tym posiada określoną konotację po�

80 Y. Dinstein, Terrorism and War of Liberation: An Israeli Perspective of the Arab-Israeli Con-
flict, [w:] International Terrorism and Political Crime, red. M. Cherif Bassiouni, Springfield 1975, 
s. 156–157. 

81 Zob. E. Chadwick, Self-Determination, Terrorism and the International Humanitarian Law 
of Armed Conflict, The Hague–Boston–London 1996, s. 5. Por. M. Waldenberg, Narody zależne 
i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000, s. 23–24.

82 Zob. art. 1 ust. 2 i art. 55 Karty NZ. Zasada samostanowienia narodów pojawiła się rów�
nież w Deklaracji w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym (U.N. 
Doc. A/RES/1514 (XV), 14 December 1960), w art. 1 ust. 1 obu Międzynarodowych Paktów 
Praw Człowieka z 1966 roku (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167) oraz w Deklaracji w sprawie 
zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między pań�
stwami (U.N. Doc. A/RES/2625 (XXV), 24 October 1970). 
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lityczną83. W przypadku ludów, do elementów składowych tego pojęcia zaliczyć 
można wspomniane już wyżej elementy obiektywne, np. język, tradycję, historię 
i religię, a także element subiektywny w postaci dążenia do zachowania tożsamości. 
Co istotne, ludy, które zgłaszają roszczenie o prawo do samostanowienia, powinny 
posiadać podstawę terytorialną, to znaczy być osiedlone na określonym terytorium 
i dominować na nim. Samo roszczenie nie konstytuuje jeszcze prawa, lecz dla swej 
skuteczności musi być uznane in casu przez społeczność międzynarodową84. Należy 
również podkreślić, że realizacja prawa do samostanowienia powinna odbywać się 
metodami pokojowymi, dozwolone jest jednak odwołanie się do rozwiązań siło�
wych w przypadku, gdy jest to jedyna droga do niepodległości, przy czym działania 
zbrojne prowadzone w ramach takiej wojny narodowowyzwoleńczej powinny być 
zgodne z zasadami i normami międzynarodowego prawa humanitarnego85. 

W odniesieniu do Palestyńczyków, powszechnie uznaje się, iż są oni arabskimi 
mieszkańcami byłego brytyjskiego terytorium mandatowego Palestyny (są to więc 
Arabowie palestyńscy). Zgodnie z wersją Palestyńskiej Karty Narodowej uchwa�
loną w 1968 roku przez Organizację Wyzwolenia Palestyny, „Palestyńczykami są 
obywatele narodowości arabskiej, którzy aż do 1947 roku zamieszkiwali w Palesty�
nie, bez względu na to, czy zostali z niej wygnani, czy pozostali na jej terytorium 
(…). Istnienie narodu palestyńskiego i to, iż łączą go materialne, duchowe i histo�
ryczne więzi z Palestyną, to niezaprzeczalne fakty”86. Naród palestyński tworzy 
więc zarówno społeczność od lat zasiedziała na obszarze obecnej Autonomii Pa�
lestyńskiej, jak i liczniejsza od tej społeczności wspólnota diaspory, zamieszkująca 
głównie państwa ościenne.

Co czyni z Palestyńczyków jeden naród? Według Jamesa Gelvina, palestyń�
ską tożsamość narodową kształtowały: dzieje zmagań Palestyńczyków z syjoni�
zmem, pamięć o tragedii narodowej, fizyczne i prawne odseparowanie palestyń�
skich uchodźców i ich potomków od ludności krajów, w których zamieszkiwali 
oraz tworzenie i wskrzeszanie palestyńskich tradycji narodowych87. Zdaniem Ja�
rosława Jarząbka, powołującego się na zaproponowany przez Friedricha Meinec�
kego podział na narody państwowe (Staatsnation) i kulturowe (Kulturnation)88, 

83 W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 141.
84 Tamże.
85 Szerzej na ten temat – zob. M. Marcinko, Bojownicy o wolność czy terroryści? Członkowie 

ruchów narodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, „Polski Rocz�
nik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2010, nr 1, s. 207–213. 

86 Cyt. za: J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 11.
87 J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 237.
88 Szerzej na ten temat – zob. S. Coiplet, Kulturnation, Staatsnation und Wirtschaftsnation 

am Beispiel von Fichte und Herder, http://www.dreigliederung.de/download/nationalismus1.pdf, 
odczyt z dn. 25.06.2015.  
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Palestyńczycy stanowią naród kulturowy, ponieważ nie mają i nie mieli w prze�
szłości własnego państwa89. „Choć łączy ich ze sobą wola i wspólne przekonanie, 
by podporządkować się i żyć w ramach jednego porządku polityczno�państwowego 
(suwerennego państwa), to jednak możliwości takiej nigdy nie otrzymali. Łączy ich 
natomiast niewątpliwie wspólnota kultury, języka, religii, historii czy też przeko�
nanie o wspólnym pochodzeniu etnicznym, lecz te akurat aspekty kulturowe nie 
wyjaśniają w przekonujący sposób odrębności Palestyńczyków od innych narodów 
arab skich”90. Bez wątpienia jednak Palestyńczycy stanowią zbiorowość dobrze 
rozwiniętą i ukształtowaną, która pod względem stopnia świadomości politycznej 
przewyższa inne narody arabskie91. Podobnie uważa Asem Khalil, według którego 
czynnikami łączącymi Palestyńczyków w jeden naród są przede wszystkim wspól�
ne więzi kulturowe (język, historia, religia, obyczaje), choć elementy te mogłyby 
okazać się niewystarczające, ponieważ w takim samym stopniu odnoszą się do lud�
ności arabskiej zamieszkującej inne państwa. Istnieją jednak dwa elementy, które 
pozwalają odróżnić Palestyńczyka od Egipcjanina czy Jordańczyka. Pierwszym 
z  nich jest świadomość Palestyńczyków, że stanowią naród92, drugim natomiast 
– uznawanie Palestyńczyków za naród przez innych93. 

Co prawda w sensie prawnym naród palestyński nigdy nie był przedmiotem 
uznania, uznawano jednak prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia94. 
Przykładowo, w 1974 roku w rezolucji 3236 Zgromadzenie Ogólne ONZ potwier�
dziło niezbywalne prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia, niezależno�
ści narodowej i suwerenności oraz powrotu do domostw95, zaś w 1975 roku Zgro�
madzenie Ogólne ustanowiło Komitet do spraw Realizacji Niezbywalnych Praw 
Narodu Palestyńskiego (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Pa-
lestinian People)96. Mimo braku własnego państwa, naród palestyński traktowany 

89 J. Jarząbek, dz. cyt., s. 69.
90 Tamże.
91 Tamże, s. 70.
92 Zgodnie z Palestyńską Kartą Narodową w wersji z 1964 roku, „Narodowość palestyńska 

jest wrodzoną i trwałą cechą, która nie zanika i przekazywana jest z ojca na syna”. (…) [R]ozpro�
szenie arabskiego narodu palestyńskiego (…) nie pozbawia go jego palestyńskiej tożsamości 
i przynależności ani też ich nie unieważnia” (cyt. za: J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 238). 

93 A. Khalil, dz. cyt., s. 28.
94 J. Białocerkiewicz, dz. cyt., s. 131. Sami Palestyńczycy w Palestyńskiej Karcie Narodo�

wej swoje prawo do samostanowienia określili następująco: „Arabski naród palestyński posiada 
pełne prawo do swej ojczyzny, a kiedy zakończy się proces jej wyzwalania, będzie sprawować 
w niej suwerenną władzę wyłącznie wedle własnej woli i uznania” (cyt. za: J. L. Gelvin, dz. cyt., 
s. 238).

95 U.N. Doc. A/RES/3236 (XXIX), Question of Palestine, 22 November 1974.
96 Warto nadmienić, iż jeszcze w 1948 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło pierwszą z wielu 

rezolucji w sprawie uchodźców palestyńskich i obrony ich praw, a w grudniu 1949 roku w ra�
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jest jako podmiot prawa międzynarodowego – dysponuje prawem legacji (vide stała 
misja obserwacyjna Palestyny przy ONZ), posiada ius tractatuum (czego przykła�
dem jest porozumienie izraelsko�palestyńskie z 13 września 1993 roku), przysługu�
je mu również prawo udziału w pracach organizacji międzynarodowych (np. status 
obserwatora w ONZ, członkowstwo w Lidze Państw Arabskich)97.

Wspomniana wyżej świadomość narodowa Palestyńczyków kształtowała się 
głównie w walce przeciwko Izraelowi o własne państwo, jednak po II wojnie świa�
towej, aż do lat sześćdziesiątych XX wieku, właściwie nie dysponowali oni wła�
sną reprezentacją polityczną98. Dopiero w 1964 roku, podczas I Palestyńskiego 
Kongresu Narodowego, doszło do utworzenia Organizacji Wyzwolenia Palestyny 
(OWP), skupiającej dziesięć największych organizacji palestyńskich, powołano też 
jej struktury, m.in. Palestyńską Radę Narodową (jej najwyższy organ), Komitet 
Wykonawczy (kierownictwo) i Palestyński Fundusz Narodowy. W dokumentach 
programowych OWP (w tym w Palestyńskiej Karcie Narodowej) Palestynę uznano 
za ojczyznę narodu palestyńskiego i za cel postawiono jej wyzwolenie99. W 1974 
roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyznało OWP status obserwatora przy Zgro�
madzeniu oraz przy innych międzynarodowych konferencjach działających pod 
auspicjami ONZ, uznało ją również za jedynego reprezentanta narodu palestyń�
skiego, mającego prawo do samostanowienia, suwerenności i niepodległości naro�
dowej100. Podobnie państwa arabskie, w tym samym roku podczas szczytu w Ra�
bacie, uznały OWP za jedynego reprezentanta interesów narodu palestyńskiego. 
Natomiast we wrześniu 1993 roku OWP została oficjalnie uznana za przedstawi�
ciela narodu palestyńskiego przez rząd izraelski. Obecnie status nieczłonkowskiego 
państwa obserwatora w ONZ przysługuje nie OWP, lecz Palestynie, która posiada 
prawo udziału w sesjach Zgromadzenia Ogólnego, zaś terytoria palestyńskie ad�
ministrowane są (przynajmniej w pewnym zakresie) przez władze Autonomii Pa�
lestyńskiej101. Jednak do czasu utworzenia własnego państwa to naród palestyński 

mach ONZ utworzono Agencję Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Zatrudnienia 
Uchodźców Palestyńskich na Bliskim Wschodzie (UNRWA).  

97 J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 157. Zob. też A. Khalil, dz. cyt., s. 26.
98 Zob. Konflikty…, s. 188–189. W okresie tym na forum międzynarodowym interesy pale�

styńskie reprezentowała Liga Państw Arabskich, w skład której wchodzili również przedstawi�
ciele Palestyńczyków (zob. J. Modrzejewska�Leśniewska, dz. cyt., s. 520–521). 

99 Konflikty…, s. 190.
100 Tamże. Por. A. Khalil, dz. cyt., s. 26.
101 W literaturze pojawiają się opinie, w świetle których jedyną uprawnioną do reprezento�

wania Palestyńczyków organizacją pozostaje OWP oraz jej instytucje, nawet jeśli w rzeczywi�
stości władze Autonomii Palestyńskiej odgrywają coraz większą rolę na arenie międzynarodo�
wej (A. Khalil, dz. cyt., s. 26). James L. Gelvin zwraca jednak uwagę na fakt, że w Palestyńskiej 
Radzie Narodowej przedstawiciele Palestyńczyków z diaspory ponad czterokrotnie przewyż�
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pozostanie podmiotem prawa międzynarodowego102. 
Kryterium „stałej ludności” w kontekście państwowości palestyńskiej uznać za�

tem należy za spełnione – istnieje bowiem określona społeczność, która na stałe 
zamieszkuje Strefę Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu. Co więcej, w teorii i praktyce 
stosunków międzynarodowych nie budzi też wątpliwości istnienie narodu pale�
styńskiego. Jedyny problem stanowić tu może wystarczający stopień kontroli władz 
Autonomii Palestyńskiej nad mieszkańcami Palestyny – władze te dysponują co 
prawda szeregiem kompetencji i uprawnień względem owej ludności, jednak tę ju�
rysdykcję – jak wykazano poniżej – trudno określić jako niezależną, pełną albo 
wyłączną103.

Kryterium dotyczące efektywnej władzy
Władza państwowa powinna być suwerenna, co oznacza władzę zwierzchnią i wy�
łączną na własnym terytorium oraz samodzielność i niezawisłość w stosunkach 
zewnętrznych104. Polityczną reprezentację w postaci zorganizowanego i efektyw�
nego „rządu” powinien posiadać również naród, który realizuje przysługujące mu 
prawo do samostanowienia. W przypadku narodu palestyńskiego rola ta przypadła 
Organizacji Wyzwolenia Palestyny, powstałej w 1964 roku z połączenia wielu róż�
nych ugrupowań walczących o utworzenie państwa palestyńskiego. Jej zadaniem 
stało się koordynowanie działań wojskowych i politycznych wszystkich walczących 
Palestyńczyków. Początkowo traktowana jak ugrupowanie terrorystyczne, z  cza�
sem, w wyniku rezygnacji z walki zbrojnej na rzecz prowadzenia polityki ugo�
dy i  budowania konsensusu, OWP zaczęła być postrzegana jako reprezentantka 
narodu palestyńskiego i uznawana za „jedyne prawowite przedstawicielstwo ludu 
palestyńskiego”, jak stwierdziły w 1974 roku rządy państw arabskich. W istocie, 
to głównie OWP – choć nie zawsze cieszyła się pochlebną opinią – dążyła do reali�
zacji palestyńskich postulatów dotyczących utworzenia własnego państwa105, cho�

szają liczebnie delegatów reprezentujących terytoria okupowane, choć proporcje liczby ludności 
wynoszą prawdopodobnie 2,5:1 (J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 245). 

102 J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 157.
103 T. Becker, dz. cyt. Według Guya Goodwin�Gilla, pełne członkostwo Palestyny w ONZ 

pociągnęłoby za sobą jeszcze jeden problem, a mianowicie konieczność zmiany reprezentacji 
z OWP na taką, która reprezentowałaby de facto nieistniejące państwo palestyńskie. Taka sytu�
acja może doprowadzić do pogorszenia sytuacji Palestyńczyków żyjących na uchodźctwie, któ�
rzy stracą wówczas swojego reprezentanta w ONZ. Przedstawiciel Palestyny reprezentowałby 
bowiem jedynie mieszkańców terytoriów palestyńskich, a większość uchodźców palestyńskich 
jest bezpaństwowcami lub posiada obywatelstwo państw trzecich (zob. D. Wach, Palestyński 
wrzesień…).

104 J. Pieńkos, dz. cyt., s. 157.
105 J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 237. OWP stała się też obok Izraela i państw arabskich trzecią 

siłą w konflikcie arabsko�izraelskim.
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ciaż dopiero w 1974 roku OWP oficjalnie obrała sobie za cel ustanowienie państwa 
palestyńskiego na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Początkowo zresztą wła�
dze OWP utrzymywały, iż państwo to będzie mieć charakter jedynie tymczasowy 
i będzie istnieć tylko do momentu wyzwolenia całego obszaru Palestyny. Dopiero 
po kilkunastu latach OWP przyjęła (aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami) klau�
zulę z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 potwierdzającą „suwerenność, 
integralność terytorialną i niezależność polityczną każdego państwa w regionie”, 
odnoszącą się zarówno do Izraela, jak i do państw arabskich106.

Pewne zmiany dotyczące reprezentowania Palestyńczyków przyniosły porozu�
mienia z Oslo. Podpisana we wrześniu 1993 roku Deklaracja Zasad zakładała m.in. 
utworzenie sprawnie działającej administracji na obszarach palestyńskiego samo�
rządu. Rok później funkcjonować zaczęła Palestyńska Władza Narodowa (okre�
ślana również mianem Autonomii Palestyńskiej107) jako tymczasowa struktura 
administracyjna, powołana na okres pięciu lat, która miała zarządzać Strefą Gazy 
i częścią Zachodniego Brzegu do czasu zawarcia między Izraelem i OWP ostatecz�
nego porozumienia pokojowego108. Porozumienia takiego nie zawarto, Palestyńska 
Władza Narodowa pozostała zatem władzą tymczasową. Co istotne, w  wyniku 
wyborów powszechnych w 1996 roku władze Autonomii uzyskały mandat i akcep�
tację ludności zamieszkującej terytoria palestyńskie. Struktury Autonomii nie są 
jednak organami państwa palestyńskiego, choć zgodnie z zasadami procesu poko�
jowego miałyby stać się nimi docelowo109. W praktyce ich funkcjonowanie porów�
nać można do działalności władz państwowych, choć ich jurysdykcja z pewnością 
nie jest pełna i suwerenna110. 

Powyższa sytuacja powoduje swoiste, wzajemne „nakładanie się” instytucji Au�
tonomii Palestyńskiej i organów OWP. Brak przejrzystości w ich wzajemnych rela�
cjach daje się zauważyć chociażby w przypadku Mahmuda Abbasa, który jest jed�
nocześnie przewodniczącym Autonomii i OWP, zaś Fatah111, którego jest liderem, 
to największa i najważniejsza frakcja polityczna, zarówno w rządzie na Zachodnim 
Brzegu, jak i w OWP. Organizacja Wyzwolenia Palestyny nie zakończyła zatem 
swojej działalności i z perspektywy ONZ nadal pozostaje „jedynym reprezentan�
tem narodu palestyńskiego”. W istocie jednak zaobserwować można przesunięcie 
środka ciężkości w zakresie prowadzenia palestyńskiej polityki na rzecz władz Au�
tonomii Palestyńskiej. Jednocześnie doszło do zmiany priorytetów – na dalszy plan 

106 Tamże, s. 248.
107 Pisząc o tym podmiocie politycznym, w niniejszym artykule autor posługuje się obiema 

nazwami wymiennie.
108 Zob. Konflikty…, s. 193.
109 Tamże.
110 A. Khalil, dz. cyt., s. 26.
111 Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego.
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odsunięto kwestię wyzwolenia Palestyny, a skupiono się na funkcjonowaniu quasi�
�państwa, które sprawuje władzę nad ludnością zamieszkującą terytoria okupowa�
ne. „Sprawa palestyńska”, niegdyś koncentrująca się na prawie narodu (w większo�
ści składającego się z członków diaspory) do samostanowienia, jest coraz bardziej 
zawężana do kwestii administrowania terytoriami palestyńskimi i/lub sprawowa�
nia funkcji władczych w ramach autonomii112.

Skoro władze Autonomii Palestyńskiej miałyby stać się w przyszłości organami 
państwa palestyńskiego, z punktu widzenia prawa międzynarodowego ocenić na�
leży ich efektywność, czyli fakt sprawowania rzeczywistej kontroli nad terytoriami 
palestyńskimi i ich mieszkańcami (w tym możliwość stanowienia i egzekwowania 
prawa) oraz niezależność w sprawowaniu tej kontroli od podmiotów zewnętrznych. 
Zgodnie z Deklaracją Zasad, jurysdykcja władz Autonomii objąć miała terytorium 
Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy jako jednej jednostki terytorialnej, z wyjątkiem 
spraw stanowiących przedmiot negocjacji, do których należą m.in. status Jerozo�
limy, osiedla żydowskie, obiekty i strefy militarne, uchodźcy palestyńscy, grani�
ce, stosunki zagraniczne i obywatele izraelscy. Władze Autonomii uzyskały zatem 
ograniczone kompetencje jurysdykcyjne, obejmujące tylko te „uprawnienia, obo�
wiązki, obszary i kompetencje”, które zostały im przekazane, w pozostałym nato�
miast zakresie jurysdykcja nadal miała przysługiwać stronie izraelskiej. W rezulta�
cie, terytoria palestyńskie podzielone zostały na trzy strefy:

1) Strefę A, obejmującą palestyńskie obszary zurbanizowane, na których władze 
Autonomii sprawują jurysdykcję cywilną oraz kompetencje związane z bezpieczeń�
stwem; 

2) Strefę B, obejmującą obszary wiejskie, na których władze Autonomii sprawu�
ją wyłącznie jurysdykcję cywilną;

3) Strefę C, obejmującą pozostałe obszary, w tym osiedla żydowskie, rejon Do�
liny Jordanu i drogi dojazdowe; obszary te podlegają wyłącznej kontroli Izraela. 

Według Tala Beckera, w praktyce władze Autonomii Palestyńskiej nie posia�
dają kompetencji i uprawnień w sprawach, które mają zasadnicze znaczenie dla 
efektywnego i niezależnego rządu, takich jak kontrola i ochrona granic, kontrola 
przestrzeni powietrznej i w pewnym zakresie również bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Becker podkreśla także brak pełnej kontroli władz Autonomii nad pewnymi obsza�
rami uważanymi za terytoria palestyńskie. Ów brak wymaganego stopnia kontroli 
widoczny jest zwłaszcza w Strefie B i C, gdzie jurysdykcja Autonomii jest mocno 
ograniczona, a Izraelowi przysługują istotne kompetencje administracyjne. Nawet 
w Strefie A, w której zakres władzy Autonomii jest szerszy, nie jest ona sprawowa�
na w sposób suwerenny i w pełni niezależny. Co więcej, z porozumień zawartych 
między stronami izraelską i palestyńską wynika, iż implementacja i realizacja wielu 

112 A. Khalil, dz. cyt., s. 26.
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uprawnień i zobowiązań przypisanych władzom Autonomii wymaga zatwierdze�
nia władz Izraela lub kooperacji ze stroną izraelską113. Trudno zatem uznawać Pa�
lestyńską Władzę Narodową za niezależny rząd, skoro funkcje administracyjne, 
a nawet pewne kluczowe obszary kompetencji władczych, poddane palestyńskiej 
jurysdykcji, wymagają stałej współpracy z Izraelem, a często uprzedniego zezwole�
nia wydanego przez władze izraelskie114.

Brak faktycznej niezależności i skutecznej jurysdykcji w sprawach dotyczących 
podstawowych funkcji państwa, takich jak kontrola graniczna i celna, kontro�
la przestrzeni powietrznej i morskiej, czy bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona, 
mogą stać na przeszkodzie w uznaniu władz Autonomii Palestyńskiej za władzę 
efektywną. Zdaniem Scotta Pega, Autonomia dysponuje jednak uznawanymi kom�
petencjami dotyczącymi określonych obszarów działalności, zagwarantowanymi 
w umowach międzynarodowych. Sytuacja Autonomii Palestyńskiej jest zatem bez 
wątpienia korzystniejsza niż wspólnot bądź obszarów, których autonomię zapewnia 
i chroni tylko prawo wewnętrzne lub konstytucja. Model ten potencjalnie może 
mieć istotny wpływ na przyszłą transformację Palestyny z państwa de facto w pań�
stwo de iure115. Natomiast według E. Samson, przekazanie Palestyńskiej Władzy 
Narodowej kontroli nad częścią terytorium Palestyny to krok, który pozwoli jej 
udowodnić jej zdolność do funkcjonowania jako niezależny rząd (utrzymujący po�
kojowe stosunki z sąsiednimi państwami) i w rezultacie wesprzeć tworzenie funda�
mentów pod przyszłe, suwerenne państwo116.

Elementem państwowości, w Konwencji z Montevideo wymienianym odrębnie, 
aczkolwiek ściśle związanym ze sprawowaniem efektywnej władzy, jest zdolność 
utrzymywania stosunków z innymi państwami, czyli taki stopień niezależności od 
jakiegokolwiek innego państwa, który umożliwia prowadzenie własnych stosun�
ków zagranicznych. Niewątpliwie w realizacji tego wymogu pomóc mógłby fakt 
uznania Palestyny za podmiot prawa międzynarodowego i nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych117. Według OWP, w połowie 2011 roku liczba państw członkow�

113 Dotyczy to np. pozwolenia na wjazd na terytoria palestyńskie albo wyrażenia zgody na 
zameldowanie.

114 T. Becker, dz. cyt., passim.
115 Zob. W. R. Slomanson, dz. cyt., s. 13.
116 E. Samson, dz. cyt., s. 962.
117 Podkreślić przy tym należy, iż nawiązanie stosunków dyplomatycznych traktuje się co 

prawda jako równoznaczne z uznaniem państwa, ale zależność ta nie działa w odwrotnym kie�
runku, zatem uznanie państwa nie musi pociągać za sobą nawiązania stosunków dyplomatycz�
nych (J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 163). 
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skich ONZ, które uznały Palestynę118, wynosiła 122119, natomiast do połowy 2015 
roku liczba ta wzrosła do 135 (jest to około 70% państw członkowskich ONZ)120. 
W sposób dorozumiany Palestynę uznał Watykan, podpisując z nią (w czerwcu 
2015 roku) szczegółową umowę dotyczącą istotnych aspektów życia i działalności 
Kościoła w „Państwie Palestyńskim”121. Z kolei relacje zbliżone formą do stosun�
ków dyplomatycznych – z uwagi na brak uznania – zawarł z Autonomią Suwerenny 
Zakon Kawalerów Maltańskich. Pewną formą poparcia „sprawy palestyńskiej” sta�
ło się też nadanie Palestynie, w dniu 4 października 2011 roku, statusu obserwatora 
przez Radę Europy. W głosowaniu zdecydowana większość państw członkowskich 
tej organizacji poparła wniosek, a nadany status pozwala przedstawicielom Pale�
styny na uczestniczenie w obradach i zabieranie głosu, przy zastrzeżeniu braku 
możliwości głosowania122. Przychylna Palestyńczykom zdaje się być również Unia 
Europejska – w grudniu 2009 roku Rada UE przyjęła projekt dokumentu, w któ�
rym Unia uznaje państwo palestyńskie ze Wschodnią Jerozolimą jako jej stolicą123, 
zaś pięć lat później, w grudniu 2014 roku, Parlament Europejski przyjął rezolucję, 
w której uznaje Palestynę jako państwo, przy jednoczesnym poparciu idei istnienia 
dwóch niezależnych państw, akceptacji granic sprzed 1967 roku i uznaniu Jerozoli�
my jako stolicy zarówno Izraela, jak i Palestyny124.

118 Należy jednak zaznaczyć, że określenie „Palestyna”, użyte wobec przedstawicieli OWP 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 43/177 z 1988 roku, wiele państw i organizacji 
międzynarodowych używa w odniesieniu zarówno do państwa palestyńskiego, jak i do Auto�
nomii Palestyńskiej, bez względu na fakt uznania czy istniejące relacje między tymi państwami 
i organizacjami a władzami Autonomii bądź OWP.

119 Recognizing the Palestinian State on the 1967 border & Admission of Palestine as a Full Member 
of the United Nations, PLO Negotiations Office, http://www.nad�plo.org/userfiles/file/fact%20
sheet/who%20and%20why%20recognize%20Palestine%20Factsheet%20�%20english%20
July%202011_pdf.pdf, odczyt z dn. 05.12.2011. 

120 Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations, Diplomatic 
Relations, http://palestineun.org/about�palestine/diplomatic�relations/, odczyt z dn. 15.06.2015.

121 Podpisanie umowy między Watykanem a Państwem Palestyńskim, http://pl.radiovaticana.va/
news/2015/06/26/podpisanie_umowy_mi%C4%99dzy_watykanem_a_pa%C5%84stwem_pa�
lesty%C5%84skim/1154304, odczyt z dn. 28.07.2015. Prawo międzynarodowe dopuszcza tzw. 
uznanie dorozumiane (per facta concludentia), wynikające z postępowania państwa, z którego 
można wywnioskować w sposób niebudzący wątpliwości wolę uznania np. innego państwa. 
Uznanie dorozumiane może przejawić się w zawarciu umowy dwustronnej między państwem 
uznającym i uznawanym albo w nawiązaniu między nimi stosunków dyplomatycznych lub kon�
sularnych. Nie można jednak domniemywać uznania z faktu zawarcia umowy wielostronnej 
albo podjęcia negocjacji dwustronnych (J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 163. Zob. też J. Quig�Zob. też J. Quig�
ley, Palestine…, s. 760).

122 Zob. A. Żebrowska, dz. cyt.
123 Council of the European Union, Council Conclusions on the Middle East Peace Process, http://

www.se2009.eu/polopoly_fs/1.27026!menu/standard/file/111829.pdf, odczyt z dn. 05.12.2011. 
124 European Parliament resolution on recognition of Palestine statehood, http://www.europarl.

europa.eu/news/en/news�room/content/20141212IPR01105/html/European�Parliament�
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Warto zaznaczyć, iż prowadzeniem stosunków zagranicznych zajmuje się OWP, 
która posiada członkostwo lub status obserwatora w niektórych organizacjach mię�
dzynarodowych i która może reprezentować siebie, Palestynę lub Palestyńską Wła�
dzę Narodową, w zależności od sytuacji. W wielu państwach OWP utrzymuje po�
nadto swoje biura, przy czym w państwach, które uznały państwowość Palestyny, 
utworzyła ambasady, a w pozostałych państwach utrzymuje delegacje lub misje. 
Natomiast w Ramallah i Gazie funkcjonują misje lub biura państw, które zdecy�
dowały się nawiązać stosunki bilateralne z Autonomią Palestyńską. Warto również 
dodać, że państwa, które uznały państwo palestyńskie, decydują się na akredytowa�
nie przy OWP (jako odpowiednika rządu na uchodźstwie) swoich ambasadorów, 
rezydujących w państwach trzecich. Rezultatem dyplomatycznej aktywności OWP 
są ponadto umowy międzynarodowe zawarte przez OWP z państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi – przykładowo, w 1997 roku OWP zawarła 
ze Wspólnotą Europejską tymczasową umowę stowarzyszeniową w sprawie handlu 
i współpracy, a w 1998 roku podpisała na rzecz Autonomii Palestyńskiej tymcza�
sowe porozumienie z państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
(EFTA). W 2014 roku Palestyńska Władza Narodowa związała się również kilku�
nastoma kluczowymi dla systemu prawa międzynarodowego umowami wielostron�
nymi, w tym Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku, 
Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 roku, Konwencją wiedeń�
ską o prawie traktatów z 1969 roku, oboma Paktami Praw Człowieka z 1966 roku 
oraz czterema Konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny z 1949 roku125.

W literaturze pojawiają się również opinie, w świetle których Palestyńskiej 
Władzy Narodowej nie przyznano kompetencji do prowadzenia stosunków zagra�
nicznych. Zgodnie bowiem z art. IX (5) Porozumienia z Oslo, Autonomia nie dys�
ponuje czynnym i biernym prawem legacji (nie może np. wysyłać ani przyjmować 
przedstawicieli dyplomatycznych) i jedynie w ściśle określonych sprawach OWP 
(nie władze Autonomii) może uczestniczyć w negocjacjach i podpisywać umowy 
na rzecz Autonomii z państwami i organizacjami międzynarodowymi126. Zatem 

resolution�on�recognition�of�Palestine�statehood, odczyt z dn. 28.07.2015.
125 Szerzej – zob. A. Szarek�Zwijacz, dz. cyt., s. 510. Autorka wskazuje również na żywą 

reakcję społeczności międzynarodowej w związku z przystąpieniem Palestyny w 2015 roku do 
Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, „co w połączeniu z faktem, że dzień wcze�
śniej rząd Palestyny złożył (…) deklarację na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu MTK o uznaniu 
jurysdykcji Trybunału wobec zbrodni popełnionych od 13.6.2014 r., poskutkowało wszczęciem 
wstępnego badania sprawy przez Prokuratora” (tamże, s. 511). Szerzej na ten temat – zob. B. 
Krzan, Trudne początki palestyńskich relacji z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, [w:] Pań-
stwo i terytorium w prawie międzynarodowym, red. J. Menkes, E. Cała�Wacinkiewicz, Warszawa 
2015, s. 363–366.  

126 Umowy te mogą dotyczyć: kwestii gospodarczych, kulturalnych, naukowych i oświatowych 
oraz uzgodnień w zakresie otrzymywanej od darczyńców pomocy i regionalnych planów rozwoju.
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fakt, iż OWP – sygnatariusz szeregu porozumień zawartych z Izraelem – korzysta 
ze swych uprawnień raczej „na rzecz” Palestyńskiej Władzy Narodowej niż „w ich 
imieniu”, dowodzi, że nie są to kompetencje władz Autonomii wykonywane przez 
OWP jako ich przedstawiciela, lecz że OWP podejmuje działania w ramach wła�
snych kompetencji, które mają przynosić korzyść Autonomii Palestyńskiej. Tym 
samym, to OWP, a nie władze Autonomii, jest odpowiedzialna za stosunki za�
graniczne. Instytucje i organy Palestyńskiej Władzy Narodowej nie mają więc ani 
uprawnień, ani możliwości swobodnego prowadzenia stosunków zagranicznych 
w sposób niezależny i nieograniczony127.

Do przedstawionych wyżej aspektów kwestionujących poziom efektywności 
władz Autonomii Palestyńskiej dodać należy polityczny rozłam, do jakiego doszło 
wśród ugrupowań palestyńskich po 2006 roku, kiedy w wyniku demokratycznych 
wyborów parlamentarnych zwyciężył wywodzący się z Bractwa Muzułmańskiego 
Hamas (Islamski Ruch Oporu)128. Mimo odniesionego zwycięstwa oraz pod naci�
skiem społeczności międzynarodowej, Hamas wyraził wówczas zgodę na utworze�
nie z Fatahem (Palestyńskim Ruchem Wyzwolenia Narodowego) rządu jedności 
narodowej. Niemniej jednak między obu ugrupowaniami nie układało się dobrze, 
wręcz przeciwnie, wciąż narastał konflikt, aż w styczniu oraz w maju 2007 roku do�
szło między nimi do starć zbrojnych, w czerwcu zaś Hamas rozgromił siły Fatahu 
w Strefie Gazy. W rezultacie tych zajść, przewodniczący Abbas zdecydował się na 
rozwiązanie parlamentu, zdymisjonowanie rządu i wprowadzenie stanu wyjątko�
wego. Decyzjom tym nie chciał podporządkować się rząd Hamasu i w rezultacie 
w Autonomii Palestyńskiej zaczęły funkcjonować dwa ośrodki rządowe – Hamasu 
w Strefie Gazy i Fatahu na Zachodnim Brzegu Jordanu, przy czym każdy z nich 
uważał się za jedyną prawowitą władzę w Palestynie129.

Co prawda Hamas i Fatah podejmowały próby połączenia swych sił i zawarcia 
porozumienia, jednak kończyły się one niepowodzeniem. Kompromis – dość nie�
spodziewanie – udało się osiągnąć w kwietniu 2011 roku, gdy obie frakcje podpi�

127 T. Becker, dz. cyt., passim. Odmiennie uważa J. Jarząbek, według którego „podpisanie 
porozumień pokojowych z Oslo i powstanie Palestyńskiej Władzy Narodowej zapoczątkowały 
proces marginalizacji roli OWP. Autonomia Palestyńska, niezależnie od tego, czy taki był za�
miar jej twórców, przejęła rolę pełnioną wcześniej przez OWP niemal na wszystkich polach. 
(...) Nawet reprezentowanie interesów narodu palestyńskiego na arenie międzynarodowej, które 
w myśl układów z Oslo miało pozostać w gestii OWP, jest w praktyce realizowane przez pre�
zydenta, premiera i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Autonomii Palestyńskiej” ( J. Jarząbek, 
dz. cyt., s. 79–80).  

128 O wzajemnych relacjach między Hamasem a władzami Autonomii Palestyńskiej – zob. 
B. Mielnik, Hamas i Strefa Gazy v. Izrael i Palestyna, [w:] Państwo i terytorium w prawie między-
narodowym, red. J. Menkes, E. Cała�Wacinkiewicz, Warszawa 2015, s. 412–418.

129 Zob. D. Benoliel, R. Perry, dz. cyt., s. 104. Zob. też How Hamas Took Over the Gaza Strip, 
BBC News, 15.06.2007, http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6748621.stm, odczyt 
z dn. 05.12.2011. 
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sały dokument zakładający utworzenie kolejnego rządu jedności narodowej, który 
miał doprowadzić do wyborów w Autonomii Palestyńskiej130. Kolejnym krokiem 
ku pojednaniu stało się podpisanie w lutym 2012 roku przez przedstawicieli Fa�
tahu i Hamasu (w obecności katarskiego emira Hamada ibn Chalifa As�Sanie�
go) tzw. Deklaracji z Dohy, w świetle której Mahmud Abbas zgodził się podjąć 
zadania przewodniczenia tymczasowemu rządowi jedności narodowej, który miał 
przygotować nowe wybory prezydenckie i parlamentarne na obszarze Autonomii 
Palestyńskiej oraz podjąć działania zmierzające do odbudowy Strefy Gazy. Przed�
miotem negocjacji miały być ponadto kwestie związane z członkostwem Hamasu 
w OWP131. Brak postępu w dalszych negocjacjach skłonił ostatecznie Mahmuda 
Abbasa do powierzenia w połowie maja 2012 roku misji utworzenia nowego gabi�
netu dotychczasowemu szefowi rządu Salamowi Fajjadowi, co w rezultacie po raz 
kolejny doprowadziło do pogłębienia różnic pomiędzy obu palestyńskimi frakcja�
mi132. W kwietniu 2013 roku rząd Fajjada podał się co prawda do dymisji, a za�
przysiężony w czerwcu tego samego roku nowy gabinet kierowany przez Rami 
Hamdallaha miał charakter przejściowy i dopiero 2 czerwca 2014 roku doszło do 
zaprzysiężenia rządu (na czele z Hamdallahem), w skład którego weszli – na podsta�
wie wcześniejszego porozumienia – zarówno członkowie Fatahu, jak i Hamasu133. 
Należy jednak dodać, że osiągnięte porozumienie nie zakończyło sporów między 
obu frakcjami – przykładowo, pod koniec listopada 2014 roku rzecznik Hamasu, 
Sami Abu Zuhri, oświadczył, iż wspólny rząd zakończył swą działalność, z uwa�
gi na wygaśnięcie udzielonego mu na sześć miesięcy mandatu134, natomiast Fatah 
zaprzeczył, jakoby brak postępów w realizacji nałożonych na rząd zadań (w tym 
zorganizowanie w przeciągu owych sześciu miesięcy wyborów) miał być powodem 
jego rozwiązania135. Ostatecznie doszło do zerwania współpracy między Hamasem 
i Fatahem, prezydent Abbas zarzucił bowiem Hamasowi, że współpracuje z Izra�
elem nad podziałem Palestyny136.

130 D. Wach, Palestyńczycy chcą pojednania, nie rewolucji, http://www.psz.pl/tekst�37689/
Palestynczycy�chca�pojednania�nie�rewolucji, odczyt z dn. 12.01.2012.

131 D. Wach, Palestyna: Abbas zostanie premierem Autonomii, http://www.psz.pl/tekst�40877/
Palestyna�Abbas�zostanie�premierem�Autonomii, odczyt z dn. 06.02.2012.

132 W. Lizak, Bliski Wschód…, s. 157.
133 Palestinian unity government sworn in by Mahmoud Abbas, http://www.bbc.com/news/

world�middle�east�27660218, odczyt z dn. 28.07.2015.
134 Hamas says unity government is over, http://www.jpost.com/Arab�Israeli�Conflict/Hamas�

rejects�Abbas�claim�that�it�colluded�with�Israel�and�says�unity�government�is�over�383264, 
odczyt z dn. 28.07.2015; Hamas: Palestinian unity govt has expired, http://www.maannews.com/
Content.aspx?id=743683, odczyt z dn. 28.07.2015.

135 Fatah official denies unity government mandate has ended, http://www.timesofisrael.com/
fatah�official�denies�unity�government�mandate�has�ended/, odczyt z dn. 28.07.2015.

136 B. Mielnik, dz. cyt., s. 418. Jak jednak trafnie konstatuje autorka, „[z]arzuty [te] o tyle 
wydają się bezpodstawne, że Hamas i Izrael nie utrzymują wzajemnych relacji i wszelkie roz�
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Co istotne, wejście Hamasu do rządu palestyńskiego w wyniku porozumienia 
zawartego z Fatahem znacznie utrudnia osiągnięcie porozumienia z Izraelem. Ha�
mas deklaruje bowiem, iż jego nadrzędnym celem natury politycznej jest wyzwo�
lenie Palestyny, jednak w przeciwieństwie do OWP odmawia uznania państwa 
Izrael i poparcia rozwiązania dwupaństwowego137. Poza tym, realizowana przez 
Hamas w ramach walki zbrojnej mordercza taktyka – samobójcze zamachy bombo�
we – zraziły do niego społeczność międzynarodową, co więcej, ugrupowanie to jest 
uważane przez Izrael i niektóre państwa zachodnie za organizację terrorystyczną. 
Paradoksalnie więc, powołanie rządu jedności narodowej może wpłynąć na większą 
efektywność władz palestyńskich i umożliwić Palestynie spełnienie jednego z wa�
runków państwowości, ale jednocześnie utrudnić bądź nawet uniemożliwić uzna�
nie tej państwowości przez inne państwa, a przynajmniej niektóre z nich. Biorąc 
jednak pod uwagę potrzebę zrewidowania przez Hamas swoich poglądów i form 
aktywności w obliczu przemian, jakie zaszły w państwach arabskich, zarówno 
w rezultacie Arabskiej Wiosny, jak i jej następstw na Bliskim Wschodzie, można 
liczyć na większe upolitycznienie działalności tego ugrupowania, zauważalna jest 
również stopniowa rezygnacja Hamasu z dotychczasowej strategii opartej głównie 
na terroryzmie, co z pewnością lepiej przysłuży się palestyńskiej państwowości138.

mowy, nawet te, które dotyczą ich bezpośrednio, są prowadzone przez pośredników” (tamże). 
137 J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 266. Warto tu również zacytować fragment “Memorandum 

wstępnego” Hamasu: „Hamas jest ruchem walki ludowej, który dąży do wyzwolenia całego 
obszaru Palestyny, od Morza Śródziemnego aż po rzekę Jordan. Jego ideologia i polityka oparte 
są na nauce i prawodawczej tradycji islamu. Ruch ten z radością przyjmuje do swych szere�
gów wszystkich tych, którzy wierzą w jego idee i poglądy oraz gotowi są ponieść konsekwencje 
uczestnictwa w świętej wojnie o wyzwolenie Palestyny i ustanowienie na jej terytorium niepod�
ległego islamskiego państwa” (cyt. za: J. L. Gelvin, dz. cyt., s. 269–270). Zob. też J. Jarząbek, 
dz. cyt., s. 103–106.

138 Hamas zdecydował się na stosowanie pokojowych form sprzeciwu, takich jak protesty, 
marsze, manifestacje i bojkot produktów izraelskich, zasadniczo po incydencie z „Flotyllą Wol�
ności” u wybrzeży Strefy Gazy w maju 2010 roku. Jak stwierdził jeden z przedstawicieli Ha�
masu, Salah Bardawil, Hamas zaczął doceniać rolę, jaką w jego legitymizacji odgrywa popar�
cie udzielane przez społeczność międzynarodową, a działania terrorystyczne i ataki rakietowe 
potępia, uważając, że przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego (Ch. Levinson, Israel ’s Foes 
Embrace New Resistance Tactics, „Wall Street Journal”, 02.07.2010, http://www.wsj.com/articles/
SB10001424052748704638504575318390063707222, odczyt z dn. 28.07.2015). Jednak to nie 
zmiana taktyki Hamasu, lecz kwestie proceduralne wpłynęły na decyzję Trybunału Sprawiedli�
wości UE (z grudnia 2014 roku) nakazującą usunięcie Hamasu z unijnej listy organizacji terro�
rystycznych, przy czym aktywa organizacji na terenie UE miały pozostać na razie zamrożone 
(EU Court takes Hamas off terrorist organisations list, http://www.bbc.com/news/world�middle�
�east�30511569, odczyt z dn. 16.06.2015). W związku jednak z postępowaniem apelacyjnym 
dotyczącym tej decyzji (które może trwać około półtora roku), Hamas nie został ze wspomnia�
nej listy skreślony (EU keeps Hamas on terror list despite court ruling, http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L�4641700,00.html, odczyt z dn. 16.06.2015).
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Instytucja uznania państwa a kwestia Palestyny
Ze względu na brak możliwości uregulowania statusu Palestyny w drodze rozmów 
pokojowych z Izraelem, władze Autonomii Palestyńskiej podjęły w ostatnich latach 
samodzielne kroki mające doprowadzić do utrwalenia w społeczności międzynaro�
dowej przekonania o istnieniu państwa palestyńskiego139. Efektem tych zabiegów 
jest wzrastająca liczba państw uznających podmiotowość prawnomiędzynarodową 
Palestyny oraz połowiczny sukces w postaci statusu nieczłonkowskiego państwa 
obserwatora w ramach ONZ. Jeśli jednak przyjąć – zgodnie z poglądem Philipa 
C. Jessupa – iż uznanie państwa to „akt, poprzez który inne państwo przyznaje, 
że uznawany podmiot polityczny posiada atrybuty państwa”140, władzom Autono�
mii trudno liczyć na to, by wspomniany status był jednocześnie „przepustką” do 
państwowości – brak spełnienia prawnych kryteriów państwowości może bowiem 
posłużyć jako argument przemawiający za odmową uznania141. Proces państwo�
twórczy ma charakter pozaprawny, zaś przyjęte w prawie międzynarodowym kry�
teria państwowości stanowią miernik legalności tego procesu. Są to kryteria obiek�
tywne, odnoszące się do sfery faktów, zatem ich spełnienie przez daną jednostkę 
geopolityczną powinno skutkować uznaniem tej jednostki za państwo142.

Rzecz jednak w tym, że instytucja uznania w prawie międzynarodowym – choć 
polega na stwierdzeniu istnienia pewnych faktów i gotowości respektowania zwią�
zanych z tym skutków prawnych143 – ma charakter polityczny i może zależeć od 
aktualnego trendu w polityce poszczególnych państw albo od układu sił na arenie 
międzynarodowej144. Uznanie jest ponadto aktem jednostronnym i suwerennym 
(należącym do kompetencji najwyższych organów państwowych) i jako takie pozo�
staje w sferze swobodnej decyzji poszczególnych członków społeczności międzyna�
rodowej. Innymi słowy, nie istnieje prawny obowiązek uznania, co więcej, obowią�

139 W. Lizak, Bliskowschodnie znaki zapytania, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, t. 20, s. 281.
140 Cyt. za: P. Saganek, Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, Warszawa 

2010, s. 456.
141 Oczywiście, przyjęcie do ONZ – jakkolwiek uznać je można za najbardziej emfatyczny 

dowód państwowości – nie jest wcale konieczne. Historia ONZ zna przecież przypadki, gdy 
państwo powstało i funkcjonowało na arenie międzynarodowej, choć nie było członkiem Orga�
nizacji – na przykład Izrael przed przyjęciem do ONZ istniał już jako państwo (zob. Editorial: 
The Birth of Israel and Palestine – The Ifs of History, Then and Now, „European Journal of Inter�
national Law” 2011, nr 22 (3), s. 622).

142 Zob. H. Lauterpacht, dz. cyt., s. 6 („[U]znanie wspólnoty politycznej za państwo oznacza 
stwierdzenie, że spełnia ono warunki państwowości wymagane przez prawo międzynarodowe”). 
Podobnie – H. Kelsen, Principles of International Law, wyd. II, New York 1966, s. 270 („[P]ań�
stwo narusza prawo międzynarodowe i tym samym narusza prawa innych państw, jeśli uznaje 
za państwo wspólnotę, która nie spełnia wymagań prawa międzynarodowego”).

143 W. Góralczyk, S. Sawicki, dz. cyt., s. 149.
144 W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 293.
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zek ten nie występuje nawet w przypadku istnienia faktów uzasadniających uzna�
nie145. Zatem uznanie nowego państwa to akt prawny, za pomocą którego „państwo 
lub państwa oświadczają lub milcząco przyjmują, że istniejącą organizację teryto�
rialną uważają za państwo ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami”146, 
przy czym ocena stopnia, w jakim ta organizacja terytorialna spełnia wymagania 
podmiotowości, należy do poszczególnych państw147.

Konsekwencją swobody państw w zakresie uznania jest brak w prawie między�
narodowym jednoznacznych reguł dotyczących tej instytucji, a skoro nie ma żadnej 
normy prawnej regulującej zagadnienie uznania państwa, instytucja ta jest właści�
wie narzędziem praktyki. Dlatego decyzja o uznaniu lub jego odmowie pozostaje 
kwestią nie tyle prawną, co polityczną148. W doktrynie prawa międzynarodowego 
sformułowano jednak dwie podstawowe teorie na temat istoty uznania państwa 
– teorię deklaratywną i teorię konstytutywną. 

Według teorii deklaratywnej, państwo staje się podmiotem prawa międzynarodo�
wego z chwilą swego powstania, a uznanie go przez inne państwa tylko potwierdza 
ten stan, rozszerza zakres uprawnień oraz normalizuje jego pozycję międzynarodo�
wą; zgodnie z tą teorią, prawnomiędzynarodowe skutki uznania powstają z chwilą, 
gdy sytuacja faktyczna spełnia prawnomiędzynarodowe warunki uznania149.

Teoria konstytutywna natomiast wychodzi z założenia, że faktyczny byt pań�
stwa jest co prawda niezależny od uznania go przez inne państwa, ale takie uzna�
nie jest koniecznym warunkiem nabycia podmiotowości prawnomiędzynarodowej; 
w świetle tej teorii, prawnomiędzynarodowe skutki uznania powstają dopiero z mo�
mentem uznania150.

Sprzeczność między tymi teoriami powoduje, iż w praktyce państwa w kon�
kretnym przypadku opowiadają się za tą z nich, która lepiej „służy” ich intere�
som i „zabezpiecza” ich pozycję międzynarodową, co potwierdza tylko fakt upo�
litycznienia instytucji uznania151. Współcześnie zauważa się jednak, że zarówno 
praktyka międzynarodowa, jak i większość doktryny, zdaje się przychylać do teo�

145 R. Bierzanek, J. Symonides, dz. cyt., s. 143. W literaturze przedmiotu pojawiły się jednak 
głosy, że w przypadku spełnienia prawnych kryteriów państwowości pozostałe państwa mają 
obowiązek uznania nowego podmiotu (zob. J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s. 167).

146 W. Góralczyk, S. Sawicki, dz. cyt., s. 151.
147 R. Bierzanek, J. Symonides, dz. cyt., s. 144.
148 J. Pieńkos, dz. cyt., s. 165–166.
149 L. Antonowicz, dz. cyt., s. 60.
150 Tamże. Szerzej na temat obu teorii – zob. J. Crawford, dz. cyt., s. 19–26; P. Saganek, 

dz. cyt., s. 458–461.
151 Biorąc pod uwagę, iż każdy przypadek powstania państwa ma charakter szczególny, 

można ewentualnie przyjąć, że w niektórych sytuacjach, takich jak dekolonizacja, uznanie ma 
w  istocie charakter deklaratywny, natomiast w bardziej kontrowersyjnych przypadkach uzna�
nie, zwłaszcza przez większą liczbę państw, nawet jeśli nie jest konstytutywne ontologicznie, 
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rii deklaratywnej152. Wywodzi się ją często od prawa do samostanowienia, w tym 
sensie, iż powszechne uznanie prawa narodu do posiadania własnego państwa nie 
może prowadzić do sytuacji, w której istnienie takiego państwa uzależnione jest 
od opinii podmiotów trzecich153. Zastanawiać więc może, dlaczego nowo powstałe 
państwa tak zabiegają o uznanie przez członków społeczności międzynarodowej. 
Odpowiedź jest prosta – uznanie choćby czasowo tylko przez część tej społeczno�
ści jest koniecznym warunkiem uczestniczenia danego państwa w obrocie prawno�
międzynarodowym154. Należy pamiętać, że „uznanie ma duży wpływ na charakter 
stosunków państwa nowo powstałego z innymi państwami i na jego zdolność do 
działania, dlatego też dla żadnego państwa nie może być obojętne, czy jest ono 
uznawane, czy nie”155. Według K. Skubiszewskiego, „Państwo, które nie zostało 
uznane albo które uzyskało uznanie tylko ze strony ograniczonej liczby państw, 
z trudnością realizuje niektóre uprawnienia przysługujące mu na podstawie prawa 
międzynarodowego. Państwo nieuznane nie bierze udziału w życiu międzynarodo�
wym albo czyni to w ograniczonym stopniu. Dlatego też uznanie odgrywa poważną 
rolę w zakresie wykonywania przez państwo wielu przysługujących mu uprawnień 
i ciążących na nim obowiązków międzynarodowych”156. Teoria konstytutywna od�
grywać może ponadto ważną rolę w sytuacjach, w których nie ma jasności co do 
trwałego istnienia trzech elementów państwa157. Ma to szczególne znaczenie dla 
Palestyny, w odniesieniu do której pojawiają się opinie kwestionujące spełnienie 
przez nią wszystkich albo przynajmniej niektórych kryteriów państwowości158.

to w sensie prawnym jest warunkiem koniecznym do nabycia podmiotowości prawnomiędzyna�
rodowej (zob. Editorial: The Birth of Israel…, s. 622). 

152 Na gruncie teorii deklaratywnej stały m.in. Mieszany (Polsko�Niemiecki) Trybunał Ar�
bitrażowy w sprawie Deutsche Continental Gas Gesellschaft v. Państwo Polskie („Uznanie państwa 
nie jest konstytutywne, lecz po prostu deklaratywne. Państwo istnieje samo z siebie, a uznanie 
jest niczym innym, jak potwierdzeniem tego bytu przez państwo, od którego pochodzi”) oraz 
Komitet Badintera w Opinii Nr 1 („Istnienie lub upadek państwa jest kwestią faktów; uznanie 
przez inne państwa wywiera jedynie skutki deklaratywne”). Podobnie, w art. 13 Bogotańskiej 
Karty Organizacji Państw Amerykańskich z 1948 roku (Charter of the Organization of Ameri-
can States, Bogota, 30 April 1948, „United Nations Treaty Series”, vol. 119, No. 1609, 1952, 
s. 48–92) stwierdzono, że „istnienie polityczne państwa nie zależy od uznania go przez inne 
państwa. Nawet przed uznaniem państwo ma prawo bronić całości swego terytorium i niepod�
ległości, dbać o swe istnienie i dobrobyt”).

153 W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 292.
154 L. Antonowicz, dz. cyt., s. 61.
155 W. Góralczyk, S. Sawicki, dz. cyt., s. 152. Por. J. Crawford, dz. cyt., s. 23.
156 Cyt. za: W. Góralczyk, S. Sawicki, dz. cyt., s. 152.
157 W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 293; J. Crawford, dz. cyt., s. 28.
158 W literaturze dotyczącej stosunków izraelsko�palestyńskich rozważany był ponadto po�

gląd, w świetle którego Izrael w sposób dorozumiany uznał prawnomiędzynarodową podmio�
towość Palestyny, m.in. poprzez przystąpienie do negocjacji z jej przedstawicielami (podczas 
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W prawie międzynarodowym akceptuje się także uznanie kolektywne, dokony�
wane wspólnie przez grupę państw lub przez organizację międzynarodową. Ta for�
ma uznania, w przypadku, gdy jest ono wyraźne (np. dana organizacja przyjęła 
stosowną uchwałę dotyczącą uznania nowego państwa), w doktrynie zasadniczo 
nie budzi zastrzeżeń, co zresztą potwierdza praktyka międzynarodowa159. W kon�
tekście uznania, wśród przedstawicieli nauki prawa międzynarodowego brak jed�
nak zgody, jakie skutki wywołuje przyjęcie danej jednostki geopolitycznej w poczet 
członków organizacji międzynarodowej. Część doktryny uważa, iż działanie takie 
jest równoznaczne z uznaniem podmiotowości państwa, przy czym nie można do�
mniemywać uznania z faktu wspólnego uczestniczenia w organizacji międzynaro�
dowej160. Przykładowo, jeśli państwo zostało przyjęte do ONZ (lub innej organi�
zacji o charakterze uniwersalnym, np. UNESCO), nie oznacza to automatycznie 
jego uznania przez członków organizacji, które dotąd tego nie uczyniły161. Takie 
przyjęcie implikuje natomiast uznanie kandydata za państwo przez wszystkie lub 
przynajmniej te państwa członkowskie, które głosowały za wnioskiem w takiej 
sprawie162. Co więcej, jeżeli statut danej organizacji międzynarodowej zakłada, 
że jej członkami mogą być tylko państwa, przyjęcie określonego podmiotu do niej 

których toczyły się rozmowy na temat granic Palestyny, a tylko państwa mają granice), czy 
w  związku z faktem uznania OWP za reprezentantkę narodu palestyńskiego. Jeśli bowiem 
przyjąć, że uznanie jest aktem dokonywanym przez państwa, to z faktu uznania Izraela przez 
OWP w 1993 roku można wnioskować, że Izrael potraktował członków delegacji OWP jak 
przedstawicieli władz państwowych. Innymi słowy, jeśli Izrael traktował Palestynę jak pań�
stwo, to milcząco uznał jej podmiotowość (zob. J. Quigley, Palestine…, s. 758–761). W istocie, 
prawo międzynarodowe – jak już wyżej wspomniano – dopuszcza tzw. uznanie dorozumiane 
(A. Szarek�Zwijacz, dz. cyt., s. 515. Zob. też J. Quigley, The Palestine Declaration to the Interna-
tional Criminal Court: The Statehood Issue, „Rutgers Law Records” 2009, vol. 35, s. 4).

159 Przykładowo, w 1996 roku Rada UE przyjęła deklarację w sprawie uznania przez pań�
stwa członkowskie UE Republiki Federacyjnej Jugosławii, ustalając przy tym wspólne dla 
państw UE warunki uznania (zob. European Community, Declaration on Yugoslavia and on the 
Guidelines on the Recognition of New States, „International Legal Materials” 1992, vol. 31, No. 6, 
s. 1485–1487). 

160 R. Bierzanek, J. Symonides, dz. cyt., s. 143. Zasadniczo odmiennie – zob. W. Czapliński, 
A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 296 („Nie jest równoznaczne z uznaniem państwa jego przystą�
pienie do otwartych organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem ONZ – w tym przypadku 
decydujące znaczenie ma powszechne członkostwo niemal wszystkich państw świata”). Por. 
J.  Crawford, dz. cyt., s. 28 (autor ten traktuje uznanie kolektywne jako środek pomocniczy, 
który nie może zastąpić uznania dokonanego przez uprawnione do tego władze państwowe). 

161 J. Pieńkos, dz. cyt., s. 166.
162 L. Antonowicz, dz. cyt., s. 64. Zdecydowane stanowisko w tej kwestii prezentuje J. Ma�

kowski, według którego „nie można robić różnicy między państwami, które głosowały za przy�
jęciem nowego państwa do ONZ, a tymi, które głosowały przeciwko jego przyjęciu. Przyjęcie 
do ONZ jest równoznaczne z uznaniem państwa przyjętego, gdyż możliwe jest tylko jedno 
z  dwojga: albo przyjęcie nowego państwa do ONZ implikuje uznanie go przez wszystkich 
członków ONZ, albo przez żadnego z nich. W przeciwnym bowiem razie trzeba by przyjąć 
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można potraktować jako przyznanie mu charakteru państwa. Nadal jednak nieko�
niecznie musi to wywierać skutki prawne w stosunku do wszystkich członków tej 
organizacji – zwłaszcza, jeśli przyjęcie nie zostało zaakceptowane jednomyślnie163. 
Dlatego nadanie Palestynie statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora jest 
raczej wyrazem „politycznego poparcia dla dążeń narodu palestyńskiego do pełnej 
niepodległości”164 i nie należy traktować tego gestu jako swoistego zwieńczenia 
tych wysiłków w postaci kolektywnego uznania Palestyny za suwerenne państwo.  

Konkluzje
Z perspektywy prawa międzynarodowego, każda jednostka geopolityczna, by na�
być podmiotowość prawnomiędzynarodową i stać się państwem, powinna dyspo�
nować atrybutami stanowiącymi elementy składowe państwowości, czyli określo�
nym terytorium, stałą ludnością, efektywną władzą oraz zdolnością do utrzymywa�
nia stosunków z innymi państwami. Jak wykazano powyżej, trudno jednoznacznie 
stwierdzić, czy Autonomia Palestyńska spełnia obecnie wszystkie wymienione 
warunki. Wątpliwości nie budzi jedynie kryterium „stałej ludności”, co więcej, ist�
nieje naród palestyński, któremu przysługuje prawo do samostanowienia. Palestyń�
czykom trudno bowiem odmówić własnej narodowej kultury, symboliki czy prze�
świadczenia o wspólnym pochodzeniu etnicznym. Poza tym, usilne, wieloletnie 
dążenie do stworzenia własnego państwa (obejmujące zarówno rozwiązania siłowe, 
jak i dyplomatyczne), wraz z powszechnym wśród Palestyńczyków nacjonalizmem, 
sprawiły, że Palestyńczycy żywią silne poczucie odrębności narodowej165. 

Problematyczne wydaje się natomiast kryterium „określonego terytorium” 
– można co prawda wskazać obszary zamieszkane przez Palestyńczyków, które na 
mocy wielostronnych i dwustronnych porozumień mają docelowo wejść w  skład 
terytorium państwa palestyńskiego, jednak brak im wewnętrznej spójności i wyraź�
nie określonych granic. Poza tym, wciąż nierozwiązany pozostaje status Wschod�
niej Jerozolimy, bowiem żadna ze stron (ani Izrael, ani władze Autonomii) nie 
chce z niej zrezygnować. Jak zauważa J. Jarząbek, „nawet minimalistyczne plany 
dotyczące przyszłego państwa palestyńskiego obejmują żądania włączenia w jego 
granice całości terytoriów okupowanych ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie, 
wykluczając przy tym żydowskie osiedla wewnątrz swych granic”166. Tymczasem 
dla Izraela „obszar Zachodniego Brzegu Jordanu ma znaczenie strategiczne, za�
równo pod względem militarnym, bezpieczeństwa, ekonomicznym, surowcowym 

absurdalną sytuację, że w ONZ istnieją państwa, które są członkami tej samej organizacji mię�
dzynarodowej, lecz wzajemnie odmawiają sobie uznania” (cyt. za: J. Pieńkos, dz. cyt., s. 166).  

163 W. Czapliński, A. Wyrozumska, dz. cyt., s. 296.
164 A. Szarek�Zwijacz, dz. cyt., s. 518. 
165 J. Jarząbek, dz. cyt., s. 70.
166 Tamże, s. 296.
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(woda), jak i historyczno�ideologicznym. Długofalowym celem władz izraelskich 
jest utrzymanie kontroli nad tymi ziemiami, a środkami do jego osiągnięcia są sta�
ła obecność wojskowa oraz rozbudowa osiedli i polityka osadnicza”167. Spełnienie 
wymogu „określonego terytorium” przez Palestynę zależy więc przede wszystkim 
od wzajemnych ustępstw, wypracowanych w drodze dwustronnych negocjacji obu 
zainteresowanych stron – władz Autonomii i Izraela – choć w obecnej sytuacji po�
litycznej szanse na ich pozytywny wynik są niewielkie168. 

Najwięcej zaś kontrowersji wywołuje kryterium „efektywnej władzy” i powiąza�
na z nim „zdolność do prowadzenia stosunków zewnętrznych”. Chodzi tu przede 
wszystkim o ograniczoną jurysdykcję władz Autonomii nad terytoriami palestyń�
skimi, co stawia pod znakiem zapytania „efektywność” tych władz oraz suwerenność 
i niezależność Palestyny. Autonomia Palestyńska dysponuje co prawda rzeczywistą 
władzą w takich dziedzinach, jak sprawy społeczne, administracja lokalna, wymiar 
sprawiedliwości, edukacja, kultura, służba zdrowia i kwestie religijne, wiele jednak 
sfer, których kontrola mogłaby przybliżyć przekształcenie Autonomii w suwerenne 
państwo, pozostaje pod całkowitą lub znaczną kontrolą władz izraelskich – są to 
takie kwestie, jak: bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, gospodarka, finanse, za�
soby wody, własność gruntów, transport i swoboda poruszania się. Izrael sprawuje 
ponadto kontrolę nad granicami zewnętrznymi, przejściami granicznymi i  prze�
strzenią powietrzną Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (w przypadku tej ostatniej 
kontrola rozciąga się również na granicę morską)169. W przypadku Palestyny trud�
no więc mówić o władzy suwerennej, suwerenność jest bowiem niepodzielna i nie�
stopniowana170, a z faktu jej istnienia wynika domniemanie, że „władze państwowe, 
zarówno wewnątrz państwa, jak i w stosunkach międzynarodowych, mogą działać 
tak, jak to uważają za słuszne i najbardziej zgodne z interesami i potrzebami dane�
go państwa”171. Problem dodatkowo pogłębia wciąż niezażegnany konflikt między 
dwiema najważniejszymi frakcjami na palestyńskiej scenie politycznej – Fatahem 
i Hamasem. Wzajemna nieufność członków palestyńskiego rządu i brak wspólnego 
stanowiska w wielu kwestiach z pewnością nie sprzyjają efektywności. Nie jest też 
jasne, kto tak naprawdę powinien zajmować się stosunkami zagranicznymi – wła�

167 Tamże, s. 295.
168 Zob. M. Szydzisz, dz. cyt., s. 135.
169 J. Jarząbek, dz. cyt., s. 293–294.
170 J. Białocerkiewicz, dz. cyt., s. 109.
171 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. XII, Warsza�

wa 2007, s. 127. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności – granice swobody w wykonywaniu 
władzy suwerennej wyznacza suwerenność innych państw oraz ich prawem chronione interesy, 
a także powszechnie uznane zasady i normy prawa międzynarodowego – przykładowo, pań�
stwo winno zapewnić, aby warunki panujące na jego terytorium nie zagrażały międzynarodo�
wemu pokojowi lub bezpieczeństwu (J. Pieńkos, dz. cyt., s. 157. Por J. Białocerkiewicz, dz. cyt., 
s. 110–111).
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dze Autonomii czy OWP172.
Konkludując, dopiero wówczas, gdy Autonomia Palestyńska spełni tradycyjne 

kryteria państwowości, a więc będzie sprawować niepodległą i suwerenną władzę 
(obejmującą m.in. zdolność do utrzymywania stosunków zagranicznych) nad stałą 
ludnością w obrębie określonego terytorium będącego w jej władaniu, można roz�
ważyć jej uznanie za suwerenne państwo. Warunki te należy traktować łącznie, 
zatem niespełnienie któregokolwiek z nich poddaje w wątpliwość kwestię państwo�
wości Palestyny i oznacza brak pełnej suwerenności. Palestyna nadal więc pozostaje 
„państwem in statu nascendi”173 i faktu tego nie zmienia jej nowy status w ramach 
ONZ – choć można założyć, że przyszłość państwowości Palestyny bardziej niż od 
samych Palestyńczyków zależeć będzie od czynników zewnętrznych174, w głównej 
zaś mierze od dalszego przebiegu procesu pokojowego i podjętych w jego ramach 
decyzji, w szczególności przez Kwartet bliskowschodni – ONZ, UE, Rosję i Stany 
Zjednoczone. Kluczowe znaczenie mają również stosunki z Izraelem, według któ�
rego jedyną drogą do palestyńskiej państwowości są dwustronne negocjacje. Biorąc 
pod uwagę, że większość nieuznających Palestyny państw (w tym Stany Zjedno�
czone) popiera rozwiązanie dwupaństwowe z państwem palestyńskim w granicach 
z 1967 roku, porozumienie z Izraelem (choć obecnie trudne do osiągnięcia) w isto�
cie może zadecydować o ostatecznym i powszechnym uznaniu państwowości Pa�
lestyny. 
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The question of the statehood of Palestine from 
the perspective of international law
A resolution passed in 2012 by the United Nations General Assembly on upgrading 
the Palestinian observer status to the rank of a non�member observer state provoked 

172 Warto nadmienić, że Palestyńska Rada Narodowa upoważniła Komitet Wykonawczy 
OWP do pełnienia funkcji rządu państwa palestyńskiego. Uznanie OWP za rząd wymagałoby 
jednak spełnienia przez nią przesłanki efektywności.

173 Zob. A. Szarek�Zwijacz, dz. cyt., s. 520–521.
174 J. Jarząbek, dz. cyt., s. 74.
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vivid discussions on political and legal aspects of the Palestinian statehood. Follow�
ing this resolution the government bodies of the Palestinian Authority in official 
documents refer to their entity as “the State of Palestine”, however many countries 
seem to decisively oppose to consider the above�mentioned resolution as the basis 
for recognition of the Palestinian statehood. In their opinion, only on condition 
of  fulfilling the commonly acknowledged criteria of statehood, i.e. assuming the 
full control as well as exercising an independent power (including capacity to main�
tain foreign relations) over the population within the specified territory under its 
control may Palestine be recognized as a sovereign state. Taking the position that 
the above criteria represent the level of legitimacy of the state�building process and 
are regarded as constituents of the definition of a state under the international law, 
the author of the present thesis has undertaken to find the answer to the question 
whether Palestine has complete control over the specified territory, whether Pales�
tinians form a nation and whether the Palestinian authorities can be regarded as ef�
fective and capable of representing its entity in international relations. This article 
makes the point that a decision on recognition of a geopolitical entity as a state 
is more political than legal in character and it remains the matter of discretional 
decision of other members of international community, therefore the process of rec�
ognition of Palestine depends, de facto, on current trends in international politics 
and the balance of forces in the international arena.


