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Wykaz skrótóW

akty prawne

CEDAW – Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskrymi‑
nacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych 18.12.1979 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71)

EKO – Europejska Konwencja o Obywatelstwie otwarta do podpisu 
w Strasburgu 6.11.1997 r., Council of Europe, ETS no. 166

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona 
następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Pro‑
tokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z uzup. i zm.)

Karta Narodów 
Zjednoczonych

– Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodo‑
wego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustana‑
wiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych 
(Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. 
Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.)

konwencja 
genewska 
z 1951 r.

– Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona 
w Genewie 28.07.1951 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515)

konwencja haska 
z 1930 r.

– Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących ko‑
lizji ustaw o obywatelstwie oraz protokół dotyczący przy‑
padku bezpaństwowości, podpisane w Hadze 12.04.1930 r. 
(Dz.U. z 1937 r. Nr 47, poz. 361 ze sprost.)
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konwencja 
z 1954 r.

– Konwencja o statusie bezpaństwowców, przyjęta 28.08.1954 r. 
przez Konferencję Pełnomocników zwołaną na mocy re‑
zolucji Rady Ekonomiczno ‑Społecznej nr 526 A (XVII) 
z 26.04.1954 r., United Nations Treaty Series vol. 360, p. 117

konwencja 
z 1957 r.

Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwarta 
do podpisu w Nowym Jorku 20.02.1957 r. (Dz.U. z 1959 r. 
Nr 56, poz. 334)

konwencja 
z 1961 r.

– Konwencja o ograniczeniu bezpaństwowości, przyjęta 
30.08.1961 r. przez Konferencję Pełnomocników działa‑
jącą zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Generalnego ONZ 
nr 896 (IX) z 4.12.1954 r., United Nations Treaty Series 
vol. 989, p. 175

KPD – Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadze‑
nie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20.11.1989 r. (Dz.U. 
z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.)

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. 
z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

PDPC – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 
10.12.1948 r. rezolucją 217/III A na Trzeciej Sesji Zgroma‑
dzenia Ogólnego ONZ w Paryżu

u.o.p. – ustawa z 2.04.2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1829)

Publikatory i czasopisma

Dz.U. – Dziennik Ustaw
ETS – European Treaty Series

Inne

CCPR – Centre for Civil and Political Rights
ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
FTA – Federalny Trybunał Administracyjny (szwajcarski)
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
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OAR – Urząd ds. Azylu i Uchodźctwa (Oficina de Asilo y Refugio)
OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
OFPRA – Francuski Urząd ds. Ochrony Uchodźców i Bezpaństwow‑

ców (Office français de protection de réfugiés et apatrides)
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
PIB – procedury identyfikacji bezpaństwowości
PUB – procedury ustalania bezpaństwowości
RGiS – Rada Gospodarcza i Społeczna (ONZ)
SEM – Krajowy Urząd ds. Migracji (Secrétariat d’Etat aux migra‑

tions)
TF – Trybunał Federalny (szwajcarski)
TS – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UNHCR – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw 

Uchodźców
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WProWadzenIe

Problematyka bezpaństwowości w prawie publicznym była przez długi 
czas tematem zaniedbanym. Zainteresowanie tym zagadnieniem do‑
piero w obecnej dekadzie przeżywa renesans1. Bezpaństwowość jest 
wciąż istotną kategorią prawną. Jest to wynikiem tego, że mimo po‑
dejmowanych od lat 20. XX w. wysiłków nie udało się tego zjawiska 
wyeliminować, a z kolei ochrona bezpaństwowców w ramach ogól‑
nego systemu praw człowieka nie jest w pełni skuteczna.

Zamierzony cel naukowy książki jest podwójny. Po pierwsze, praca 
ma na celu wprowadzenie do problematyki bezpaństwowości i analizę 
fundamentalnych zagadnień dogmatyki prawa publicznego w tym ob‑
szarze, takich jak definicja pojęcia bezpaństwowości, legalna defini‑
cja pojęcia bezpaństwowca, administracyjnoprawny reżim regulujący 
problematykę bezpaństwowości czy status bezpaństwowca. Zagadnie‑
nia te zostaną omówione na przykładzie wybranych regulacji krajo‑
wych w kontekście standardu wyznaczanego przez prawo między‑
narodowe.

1 Choć nie obejmuje on piśmiennictwa polskiego. Polskojęzyczne opracowania do‑
tyczące publicznoprawnych aspektów zagadnień bezpaństwowości są bardzo nieliczne. 
Oprócz artykułów mojego autorstwa (lub współautorstwa) wskazanych w bibliografii 
brak jest w zasadzie współczesnych opracowań na temat bezpaństwowości z perspek‑
tywy nauki prawa publicznego. Można wskazać jedynie tekst C. Mika, Analiza stopnia 
implementacji postanowień konwencji dotyczących bezpaństwowców z 1954 r. i 1961 r. 
w prawie polskim, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2018/3(59), który ma 
jednak charakter praktyczny. W literaturze dawniejszej problematyce bezpaństwowości 
w prawie publicznym uwagę poświęcił J. Litwin w artykule Pozbawienie obywatelstwa 
z przyczyn politycznych w ustawodawstwie powojennej Europy, „Palestra” 1934/9, s. 570, 
oraz „Palestra” 1934/10, s. 635.
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Tak określony cel badawczy jest uzasadniony, gdyż w dostępnej lite‑
raturze przedmiotu akcent położony jest przede wszystkim na prob‑
lematykę prawnomiędzynarodową. Natomiast zagadnienie bezpań‑
stwowości nie uzyskało do tej pory należnego mu miejsca w analizie 
z punktu widzenia regulacji porządków prawa krajowego. Niektórzy 
autorzy w związku z tym wprost zwracają uwagę, że wysiłek badaw‑
czy w obszarze bezpaństwowości powinien być w większym stopniu 
skierowany na problematykę porządków prawa krajowego2.

Novum proponowanego podejścia stanowi również to, że w swojej 
analizie uwzględniam nie tylko zagadnienia przeciwdziałania bezpań‑
stwowości, ale również kwestie ochrony apatrydów. Przez ostatnich 
kilkadziesiąt lat i tak skąpa uwaga w światowej literaturze przedmiotu 
poświęcona bezpaństwowości skupiona była przede wszystkim na 
problematyce przeciwdziałania bezpaństwowości (i to głównie w prawie 
międzynarodowym). Na całkowitym marginesie rozważań znajdowała 
się kwestia statusu ochronnego dla osób bezpaństwowych w prawie 
krajowym, stąd sygnalizowana jest potrzeba badań w tym obszarze3.

Drugim zasadniczym celem pracy jest wykazanie tezy, która zro‑
dziła się w ramach moich kilkuletnich badań nad bezpaństwowością. 
Zwróciło moją uwagę przede wszystkim to, że w dostępnych opraco‑
waniach analiza bezpaństwowości odbywa się często en bloc, w taki 
sposób, jakby wszystkie przypadki bezpaństwowości były podobne. 
Na przykład często stwierdza się po prostu, że bezpaństwowcy są 
podmiotami szczególnie wrażliwymi i wymagającymi ochrony4. Nie‑

2 W.E. Conklin, Statelessness. The enigma of an international community, Lon‑
don 2014, s. 20.

3 G. Gyulai, Nationality Unknown? An overview of the safeguards and gaps related 
to the prevention of statelessness at birth in Hungary, Hungarian Helsinki Committee, 
Budapest 2014, s. 116.

4 Zob. np. UNHCR, Note on UNHCR and Stateless Persons, 2 June 1995, EC/1995/
SCP/CRP.2 („statelessness itself creates vulnerability”); UNHCR, Text of the 1954 Con-
vention relating to the Status of Stateless Persons with an Introductory Note by the Office 
of the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva 2014, s. 3 (profound vul-
nerability that affects people who are stateless); K. Bianchini, Protecting stateless persons: 
The Implementation of the Convention Relating to the Status of Stateless Persons across 
EU States, Leiden–Boston 2018, s. 1 (statelesss persons are among the most vulnerable 
in the world).
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rzadko rzeczywiście tak jest i sama w swojej praktyce zajmowałam się 
przypadkami osób, często dzieci, bezpaństwowych, które z uwagi na 
brak kompleksowych rozwiązań prawnych dotyczących bezpaństwo‑
wości w polskim porządku prawnym znajdowały się w kafkowskiej 
wręcz sytuacji5. Jednak do niektórych przypadków bezpaństwowości 
takie ujęcie nie pasuje. Kilka wstępnych obserwacji doprowadziło do 
sformułowania tezy książki.

Pierwsza wskazówka, że podejście en bloc może nie być właściwą 
perspektywą teoretyczną i regulacyjną, wynikała z obserwacji, że przy 
analizie bezpaństwowości w ten sposób marginalizuje się problem, 
czy zobowiązania państw dotyczące przeciwdziałania bezpaństwowo‑
ści i ochrony bezpaństwowców dotyczą w równym stopniu wszystkich 
osób. Pojawia się przykładowo zagadnienie, czy osoby, które są apa‑
trydami z własnej woli, państwa mają obowiązek traktować tak samo 
jak osoby, które są w sytuacji przymusowej (np. zostały pozbawione 
obywatelstwa i nie mają możliwości jego odzyskania).

Drugą wskazówką, że to podejście en bloc może nie być właściwe, była 
refleksja nad tezą W.E. Conklina dotyczącą nieskuteczności regulacji 
międzynarodowych w obszarze bezpaństwowości. Zdaniem autora 
stanowi zagadkę (enigmę) ciągłe istnienie bezpaństwowości mimo 
podejmowanych przez wspólnotę międzynarodową wysiłków w celu 
jej eliminacji6. W takim ogólnym ujęciu teza Conklina nie odnosi się 
jednak do okoliczności, że w odniesieniu do niektórych grup bezpań‑
stwowców te regulacje okazały się skuteczne. Na przykład udało się 
wyeliminować bezpaństwowość kobiet powstającą w związku z kon‑
fliktem ustawodawstw.

Trzecią wskazówką była obserwacja, że niedostrzeganie zróżnicowa‑
nia przypadków bezpaństwowości sprawia, że proponuje się jeden ro‑
dzaj rozwiązań dla wszystkich rodzajów bezpaństwowości. Dominuje 
podejście, według którego bezpaństwowość co do zasady powinna 
podlegać redukcji, co znaczy, że osoba bezpaństwowa docelowo po‑

5 Na temat tego typu spraw zob. przypisy 198 i 602 w tej książce.
6 W.E. Conklin, Statelessness…, 2014, s. 1–2.
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winna otrzymać obywatelstwo jakiegoś państwa. Takie podejście 
nie tylko pomija wspomnianą okoliczność, że nie wszyscy bezpań‑
stwowcy mogą chcieć nabyć obywatelstwo, lecz także sprawia, że brak 
jest kompleksowego myślenia o różnych mechanizmach regulacji bez‑
państwowości w odniesieniu do różnych przypadków bezpaństwo‑
wości.

Powyższe wskazówki sprawiły, że moje wysiłki skoncentrowały się 
na badaniu, jak w porządku prawnomiędzynarodowym i w porząd‑
kach krajowych wygląda regulacja bezpaństwowości w odniesieniu do 
różnych przypadków (kategorii) bezpaństwowości. Szczególnie inte‑
resowało mnie, w jakich aspektach przejawiało się podejście regula‑
cyjne przez pryzmat różnych kategorii osób, których może dotyczyć 
bezpaństwowość. Moja hipoteza badawcza była taka, że w przepisach 
prawa międzynarodowego i w przepisach krajowych obecne jest po‑
dejście do bezpaństwowości nie en bloc, ale raczej takie, które można 
określić jako „kategorialne”, a polegające na wydzielaniu kategorii 
podmiotów, do których stosowane jest dopasowane podejście regu‑
lacyjne. Bliższa analiza pokazała, że istniejące rozwiązania prawne 
w obszarze bezpaństwowości w prawie międzynarodowym i w po‑
rządkach wewnętrznych państw kategoryzują do pewnego stopnia 
przypadki bezpaństwowości.

W świetle tak zarysowanych przesłanek główna teza pracy głosi, 
że podejście do problematyki bezpaństwowości uwzględniające 
różne kategorie podmiotów jest, po pierwsze, obecne w regulowaniu 
bezpaństwowości, a po drugie, jest użyteczną perspektywą teore‑
tyczną i praktyczną. W paradygmacie tym (który w pracy skrótowo 
będę określać jako „podejście kategorialne”) chodzi nie tylko o to, 
że – mówiąc najprościej – są różni bezpaństwowcy (np. dobrowolni, 
ale też osoby, których bezpaństwowość wynika z sytuacji przymuso‑
wej), ale też o to, że sytuacja różnych osób w perspektywie np. me‑
chanizmów prewencji bezpaństwowości może być różnie oceniana 
(np., jak pokażę, wobec osób, które dopuściły się określonych prze‑
stępstw, dopuszcza się pozbawienie obywatelstwa skutkujące bez‑
państwowością).
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Praca podzielona jest na dwie części, co jest uzasadnione sposobem 
analizowania zagadnień w świetle postawionej tezy. W pierwszej 
części pracy pokazuję, że z problemem bezpaństwowości wiąże się 
inherentnie zagadnienie wewnętrznego zróżnicowania przypadków 
bezpaństwowości. Analiza ogólnych zagadnień dotyczących bezpań‑
stwowości wskazuje, że podejście kategorialne jest obecne w regula‑
cjach odnoszących się do tej problematyki.

Rozdział I stanowi ogólne wprowadzenie do problematyki bezpań‑
stwowości. Wskazuję w nim znaczenie pojęcia bezpaństwowości 
(które nie jest tożsame z pojęciem bezpaństwowca) oraz określam za‑
kres problematyki bezpaństwowości. Odnoszę się w nim do kwestii 
charakterystyki prawnej pojęcia bezpaństwowości, a także do przy‑
czyn tego zjawiska. Przedstawiam zagadnienia wstępne dotyczące re‑
gulacji bezpaństwowości w prawie międzynarodowym, zarówno jeśli 
chodzi o ogólne instrumenty z zakresu ochrony praw człowieka, jak 
i o instrumenty specyficznie poświęcone bezpaństwowości. Rozdział 
kończy wskazanie dwóch podstawowych mechanizmów prawnych 
regulacji bezpaństwowości (instrumenty przeciwdziałania bezpań‑
stwowości i instrumenty ochrony bezpaństwowców), które stanowią 
oś dalszych rozważań prowadzonych w pracy.

Rozdział II dotyczy definiowania pojęcia bezpaństwowca. Wskazuję 
w nim różne sposoby pojmowania go w prawie i doktrynie prawa 
międzynarodowego od końca drugiej wojny światowej z uwzględnie‑
niem podziału na bezpaństwowość de facto i de iure. Następnie anali‑
zuję definicję bezpaństwowca sformułowaną w art. 1 ust. 1 konwencji 
z 1954 r. z uwzględnieniem zagadnień interpretacyjnych stanowią‑
cych przedmiot aktualnych dyskusji. Wskazuję również na problemy 
z definiowaniem pojęcia bezpaństwowca w porządkach krajowych 
państw.

Rozdział III stanowi syntetyczne ujęcie zagadnień dotyczących me‑
chanizmów przeciwdziałania bezpaństwowości. Omawiam w nim 
z jednej strony przyjmowane w prawie międzynarodowym i w po‑
rządkach wewnętrznych państw instrumenty prewencji bezpaństwo‑
wości oraz – z drugiej strony – instrumenty redukcji bezpaństwowości. 
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Z kolei rozdział IV dotyczy problematyki ochrony bezpaństwowców, 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień procedur ustalania bez‑
państwowości oraz statusu osoby bezpaństwowej.

Druga część pracy podejmuje niektóre wątki zidentyfikowane w czę‑
ści pierwszej i ma na celu szczegółową analizę mechanizmów prze‑
ciwdziałania bezpaństwowości i ochrony osób bezpaństwowych w od‑
niesieniu do przykładowych kategorii podmiotów. Wyróżniam cztery 
kategorie podmiotów, w odniesieniu do których analizuję wyróżnione 
w części pierwszej mechanizmy przeciwdziałania bezpaństwowości 
i ochrony bezpaństwowców w prawie międzynarodowym oraz wy‑
branych porządkach krajowych:
 1) kategoria „kobiet”,
 2) kategoria „dzieci”7,
 3) kategoria podmiotów wyróżnionych na podstawie przesłanki 

ochrony interesu publicznego,
 4) kategoria podmiotów wyróżnionych na podstawie cechy „dobro‑

wolności”.

Wydzielenie do osobnej analizy wyżej wskazanych kategorii nie jest 
oparte na jednolitych kryteriach (nie są to także kategorie rozłączne). 
Pierwsze dwie kategorie wyróżniam z uwagi na to, że – jak pokażę 
w pierwszej części – co do zasady istnieje (czy też istniał w przeszło‑
ści) konsensus, że podmioty te powinny być traktowane szczególnie 
w zakresie przeciwdziałania bezpaństwowości. Dążenia wspólnoty 
międzynarodowej do wyeliminowania bezpaństwowości tych pod‑
miotów były podejmowane od lat 20. XX w. Jeśli chodzi o kategorię 
„kobiet”, to jej wyróżnienie ma przede wszystkim swoje uzasadnienie 
historyczne, gdyż w przeszłości bezpaństwowość kobiet wskutek ko‑
lizji norm była najważniejszą przyczyną indywidualnej bezpaństwo‑
wości. Decyzja o poddaniu bardziej szczegółowej analizie tej kategorii 
podmiotów jest też dyktowana pytaniem o to, w jaki sposób doszło do 

7 Używam cudzysłowu, gdyż kategorie kobiet i dzieci nie są konstruowane w opar‑
ciu o cechy konstytutywne pojęć kobiety i dziecka, lecz w oparciu o charakterystyczne 
dla kobiet i dzieci przypadki występowania bezpaństwowości. Dokładne rozumienie 
tych kategorii omawiam w odpowiadających im rozdziałach.
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wyeliminowania dominującej w przeszłości przyczyny bezpaństwo‑
wości kobiet powstającej wskutek kolizji norm.

Jeśli chodzi o drugą wyróżnioną kategorię, tj. „dzieci” (z reguły cho‑
dzi tu o małoletnich)8, to należy wskazać, że bezpaństwowość powsta‑
jąca w momencie urodzenia i mająca związek z określonymi relacjami 
rodzice–dzieci jest traktowana w prawie międzynarodowym i przez 
porządki krajowe w sposób szczególny. Jest to związane z dążeniem 
do nieutrwalania bezpaństwowości powstałej w momencie urodzenia. 
Przypadek bezpaństwowości dzieci jest też ciekawy z uwagi na to, 
że mimo podejmowanych od kilkudziesięciu lat inicjatyw na pozio‑
mie międzynarodowym wciąż mamy do czynienia z bezpaństwowoś‑
cią mającą przyczynę w okolicznościach związanych z urodzeniem. 
Przedmiotem bliższej analizy będzie to, jakie są tego przyczyny.

Kolejne dwie kategorie natomiast wyróżniam z uwagi na okolicz‑
ność, że wstępne ustalenia pokazują, iż brak jest konsensusu co do 
potrzeby przeciwdziałania bezpaństwowości i ochrony pewnych ka‑
tegorii osób. Jeśli chodzi o kategorię podmiotów wyróżnionych na 
podstawie przesłanki interesu publicznego, to dotychczasowa analiza 
pokazuje, że w stosunku do tak wydzielonej kategorii podmiotów ma 
miejsce wyłączanie mechanizmów przeciwdziałania i redukcji bez‑
państwowości. Szczególnie interesujące jest, jakie podmioty można 
zaliczyć do tej grupy i jakie są konkretnie przejawy ich wykluczenia 
z reżimu prawnego dotyczącego bezpaństwowości. W końcu kategoria 
osób wyróżnionych w oparciu o przesłankę „dobrowolności” pokazuje 
specyfikę zagadnień dotyczących bezpaństwowości na tle np. zagad‑
nień dotyczących ochrony uchodźców. Bezpaństwowcem można być 
z własnej woli i może się to wiązać z różnicowaniem mechanizmów 
redukcji i ochrony. I w tym wypadku analizie poddane zostaną zagad‑
nienia dotyczące sposobu kwalifikacji prawnej dobrowolnej bezpań‑
stwowości w prawie międzynarodowym i w porządkach krajowych.

Analiza problematyki bezpaństwowości w świetle zagadnień (kon‑
kretyzacji) prawa międzynarodowego wymagała zastosowania głów‑

8 Na temat rozumienia kategorii „dzieci” zob. przypisy 209 oraz 460.
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nie metod badawczych prawoznawstwa (metoda dogmatyczna, hi‑
storyczna oraz porównawcza). Przeanalizowałam dokumenty oraz 
wybrane regulacje prawa krajowego i międzynarodowego w trzech 
obszarach: powstawania bezpaństwowości, przeciwdziałania bezpań‑
stwowości oraz ochrony bezpaństwowców. Prowadzone badania doty‑
czyły dokumentów oraz regulacji prawnych zarówno historycznych, 
jak i współczesnych. Za cezurę czasową badań przyjęłam XX w., po‑
nieważ wtedy właśnie pojawiły się w porządkach krajowych pierwsze 
regulacje prawne, których celem było przeciwdziałanie bezpaństwo‑
wości, oraz pierwsze regulacje w prawie międzynarodowym dotyczące 
problematyki bezpaństwowości. W celu zbadania współczesnych sy‑
stemów prawa krajowego w odniesieniu do przeciwdziałania bezpań‑
stwowości oraz ochrony osób bezpaństwowych wykorzystałam me‑
todę prawnoporównawczą, co wymagało analizy wybranych aktów 
prawnych i dostępnych opracowań w literaturze przedmiotu. W tym 
celu używałam też m.in. narzędzi badawczych, które współtworzyłam 
jako ekspert krajowy najpierw (od 2009 r.) w ramach projektu EUDO 
CITIZENSHIP, a następnie w ramach GLOBALCIT (od 2017 r.)9 oraz 
Statelessness Index Survey10.

Niezbędne jest sformułowanie kilku zastrzeżeń metodologicznych. 
Po pierwsze, systematyczne badania zostały ograniczone do rozwią‑
zań przyjętych w Europie z uwagi na zbliżone zagadnienia dotyczące 
migracji. Wskazywane rozwiązania w porządkach krajowych róż‑
nych państw mają charakter przykładowy, a ich celem jest pokazanie 
różnorodności przyjmowanych rozwiązań prawnych w krajach euro‑
pejskich. Sporadycznie odwołuję się do przykładów regulacji w kra‑
jach pozaeuropejskich, co jest uzasadnione np. tym, że są one przy‑
czyną bezpaństwowości osób, które przebywają w Europie (np. osoba 

9 GLOBALCIT (2017), Global Database on Modes of Acquisition of Citizenship, 
version 1.0. San Domenico di Fiesole: Global Citizenship Observatory / Robert Schu‑
man Centre for Advanced Studies / European University Institute. Baza dostępna na 
stronie: http://globalcit.eu/acquisition‑citizenship (dostęp: 2.04.2019 r.). GLOBALCIT 
(2017), Global Database on Modes of Loss of Citizenship, version 1.0. San Domeni‑
co di Fiesole: Global Citizenship Observatory, Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, European University Institute. Baza dostępna na stronie: http://globalcit.eu/
loss‑of‑citizenship (dostęp: 2.04.2019 r.).

10 Zob. https://index.statelessness.eu (dostęp: 2.04.2019 r.).
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zrzeka się obywatelstwa USA i mieszka w Europie). Po drugie, bada‑
nia dotyczą bezpaństwowości w kontekście migracyjnym i w związku 
z tym nie rozważam szczegółowo sytuacji bezpaństwowców in situ czy 
też osób, których bezpaństwowość jest np. wynikiem sukcesji państw11. 
Po trzecie, analiza standardu międzynarodowego uwzględnia szero‑
kie spektrum regulacji konwencyjnych, ale jeśli chodzi o szczegóły 
różnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania bezpaństwowości 
i ochrony osób bezpaństwowych, opiera się przede wszystkim na kon‑
wencji haskiej z 1930 r., konwencji z 1954 r., konwencji z 1961 r. oraz re‑
gionalnym instrumencie, jakim jest EKO. W końcu należy podkreślić, 
że analiza przedstawiona w książce nie koncentruje się na prawie pol‑
skim. Niemniej jednak starałam się zawrzeć odniesienia do przypadku 
Polski i mam nadzieję, że ogólne refleksje dogmatyczne przedstawione 
na końcu książki przełożą się na kompleksowe uregulowanie proble‑
matyki bezpaństwowości w polskim porządku prawnym.

Chciałabym na koniec złożyć podziękowania osobom, bez których 
wsparcia napisanie tej książki nie byłoby możliwe. Dziękuję przede 
wszystkim Piotrowi Korcowi, którego życzliwa pomoc na każdym 
etapie pisania tej pracy była nieoceniona. Miałam ogromne szczęś‑
cie, że moim partnerem do dyskusji był człowiek o wybitnym umy‑
śle i niezwykłej pasji poznawczej. Za trafne uwagi podziękowania 
należą się także Annie Zawidzkiej‑Łojek. Dziękuję również całemu 
zespołowi biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, a w szczególności Marzannie Ciastek, którzy w ciągu 
ostatnich 3 lat niezwykle profesjonalnie wspierali mnie w najbardziej 
nawet egzotycznych życzeniach odnośnie do literatury przedmiotu. 
Za wsparcie finansowe dziękuję Narodowemu Centrum Nauki, które 
przyznało mi grant na badania nad bezpaństwowością12 oraz Wy‑
działowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który 
dofinansował tę publikację.

11 W związku z tym w pracy nie analizuję szczegółowo m.in. regulacji dotyczących 
tzw. nieobywateli (non-citizens) na Łotwie czy w Estonii. Zob. przypis 52.

12 Grant badawczy na realizację projektu pt. „Bezpaństwowość w  prawie pub‑
licznym” nr  2017/27/B/HS5/02083, przyjęty do finansowania w ramach konkursu 
„OPUS 14”.
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Rozdział I

WProWadzenIe do ProblematykI 
bezpańStwowości

1. Kształtowanie się pojęcia prawnego 
bezpaństwowości

Problem bezpaństwowości nie jest nowy. Niektórzy autorzy twierdzą, 
że bezpaństwowość jest tak stara jak społeczeństwo, sięgając czasów 
pierwszych migracji13. Jednak bardziej prawidłowe wydaje się łącze‑
nie początków zjawiska bezpaństwowości z powstaniem współczes‑
nego sytemu państw narodowych i wprowadzeniem nowoczesnego 
ustawodawstwa dotyczącego obywatelstwa (pojawiło się ono niemal 
równocześnie w kilku państwach europejskich ok. 1800 r.). Przyjęcie 
pierwszych regulacji z zakresu obywatelstwa ustaliło zasady włącza‑
nia i wyłączania ze wspólnoty obywateli, a niejako „ubocznym efek‑
tem” tego systemu było zjawisko bezpaństwowości14.

Przez długi czas w naukach prawnych „bezpaństwowość” ignorowano 
lub zaprzeczano jej istnieniu. Powodem było zapewne to, że była to 

13 M. Vichniac, Le statut international des apatrides, Recueil des Cours 1933‑I/43, 
s. 119. Autor m.in. wskazuje, że bezpaństwowość była już znana prawu rzymskiemu, 
gdzie wyróżniano kategorię podmiotów określanych jako peregrini sine civitate (s. 121). 
Obserwacja ta jest przytaczana przez innych autorów, zob. np. C. Wihtol de Wenden, 
La question migratoire au XXI siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales, Pa‑
ris 2017, s. 140. Moim zdaniem z uwagi na inną koncepcję obywatelstwa w starożytnym 
Imperium Rzymskim szukanie tam początków bezpaństwowości poznawczo niewiele 
wnosi.

14 Podobnie jak ubocznym efektem było wielokrotne obywatelstwo.
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sytuacja kłopotliwa z punktu widzenia klasycznych koncepcji prawa 
międzynarodowego opartego na porządku międzypaństwowym. 
W świecie opartym na przynależności państwowej był to stan po‑
strzegany jako anomalia. Jak pisze M. Vichniac, niektórzy prawnicy 
wręcz odrzucali byt prawny bezpaństwowości, uznając, że prawo mię‑
dzynarodowe pozwala na zmianę obywatelstwa, ale nie na jego brak. 
Autor cytuje literaturę przedmiotu końca XIX w. i początku XX w., 
gdzie wyrażana była opinia, że sytuacja nieposiadania obywatelstwa 
„jest całkowicie i absolutnie niemożliwa”15 (V.M. Hessen) lub że prob‑
lem nie ma większego znaczenia, a bezpaństwowcy to „międzynaro‑
dowi włóczędzy”16 (D. de Folleville)17. W tym okresie również sądy 
były niechętne uznawaniu, że istnieje status bezpaństwowca. Sąd 
Najwyższy USA w sprawie United States v. Wong Kim Ark, 169 (US) 
649, 1898, stwierdził, że „nie jest uznawane istnienie człowieka bez 
państwa”18. Podobnie, jak pisze R. Graupner, sądy angielskie i francu‑
skie dostrzegały trudność w uznaniu istnienia takiego statusu w pra‑
wie, a te ostatnie „przez długi czas uważały bezpaństwowość za nie‑
możliwą z punktu widzenia prawa, aż nie bez wahania zmieniły ten 
pogląd po ostatniej wojnie”19.

Bezpaństwowość została dostrzeżona jako istotny problem od końca 
pierwszej wojny światowej z uwagi na ogromną liczbę apatrydów20 
w tamtym okresie. Jednak sytuację bezpaństwowości postrzegano 
wtedy przede wszystkim przez pryzmat konfliktów między pań‑
stwami, jakie może ona wywoływać. Na poziomie międzynarodo‑
wym w tym okresie przyjmowane były rozwiązania dotyczące prze‑

15 Tłum. własne, oryg.: complètement et absolument impossible.
16 Tłum. własne, oryg.: vagabonds internationaux.
17 M. Vichniac, Le statut…, s. 127.
18 Tłum. włane, oryg.: the existence of a man without a country is not recognized. 

Tekst dostępny na stronie: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/169/649/
case.html (dostęp: 20.11.2018 r.).

19 Tłum. własne, oryg.: French courts for a long time regarded statelessness as a le-
gal impossibility until they hesitantly changed their view after the last war; R. Graupner, 
Statelessness as a consequence of the change of sovereignty over territory after the last war 
[w:] British Section of the World Jewish Congress, The Problem of Statelessness, Londyn 
1944, s. 28.

20 Słów „bezpaństwowiec”, „apatryda”, „osoba bezpaństwowa” używam w  pracy 
wymiennie.
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ciwdziałania bezpaństwowości, a nie ochrony osób bezpaństwowych. 
Pierwsze regulacje dotyczące bezpaństwowości dotyczyły problema‑
tyki bezpaństwowości jako skutku kolizji norm prawnych, szczegól‑
nie w odniesieniu do dzieci i kobiet zamężnych. W tym kontekście 
należy przede wszystkim wskazać na przepisy konwencji haskiej 
z 1930 r. W latach 20. XX w. pierwsze wysiłki w celu przeciwdziałania 
bezpaństwowości podejmowały też poszczególne państwa (np. Pol‑
ska21 czy USA22). Natomiast dopiero doświadczenia okresu drugiej 
wojny światowej, w szczególności masowe denacjonalizacje Żydów 
przez nazistów w Niemczech i przez faszystów we Włoszech, spra‑
wiły, że zintensyfikowany został wysiłek zmierzający do ochrony osób 
bezpaństwowych i bardziej kompleksowego uregulowania zagadnień 
przeciwdziałania bezpaństwowości.

2. pojęcie bezpaństwowości i obszar 
problematyki bezpaństwowości

Bezpaństwowość to sytuacja braku obywatelstwa jakiegokolwiek pań‑
stwa. Jest to stan (sytuacja) negatywny będący zaprzeczeniem po‑
siadania statusu prawnego, jakim jest obywatelstwo23. Chociaż bez‑
państwowość jest najczęściej definiowana przez odwołanie do pojęcia 
bezpaństwowca (i jego definicji przyjętej w prawie międzynarodo‑
wym24), to ma ono szerszą denotację i nie wskazuje jedynie klasy ist‑
niejących podmiotów, które możemy określić jako bezpaństwowców.

21 Już w  ustawie z  20.01.1920 r. o  obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz.U. Nr  7, 
poz.  44 ze zm.) przyjęto przepisy, które zabezpieczały obywatelki polskie wychodzą‑
ce za mąż za cudzoziemców (również bezpaństwowców) przed bezpaństwowością. 
Zob. szerzej rozdział V.

22 Tzw. The Cable Act (Married Woman’s Act) z 1922 r. Zob. szerzej rozdział V.
23 Nie używam określenia „status negatywny”, choć można znaleźć je w literaturze 

przedmiotu (R. Graupner, Statelessness…, s. 28), gdyż termin ten w tradycji stworzo‑
nej przez G. Jellinka najczęściej jest odnoszony do praw wolnościowych – status ne-
gativus (libertatis); zob. G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Tübin‑
gen 1905, s. 81 i n., za: J. Kostrubiec, Georg Jellinek – klasyk niemieckiej nauki o państwie 
(w 95. rocznicę śmierci), „Studia luridica Lublinensia” 2006/7, s. 61.

24 O definicji bezpaństwowca przyjętej w art. 1 ust. 1 konwencji z 1954 r. zob. roz‑
dział II.
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Dorota Pudzianowska – doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego; prawnik, socjolog; specjalizuje się w dziedzinie 
prawa administracyjnego oraz praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem zagad-
nień prawa migracyjnego i praw mniejszości; prowadziła wykłady i współpracowała w ra-
mach projektów badawczych z wieloma uniwersytetami europejskimi, m.in. Maastricht 
University oraz European University Institute; studiowała w Ecole Normale Supérieure 
w Paryżu; współpracuje od kilkunastu lat z Helsińską Fundacją Praw Człowieka; autorka 
kilkudziesięciu publikacji naukowych.

W książce przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego 
dotyczące bezpaństwowości, m.in.: defi nicję tego pojęcia i administracyjnoprawny reżim 
regulujący problematykę bezpaństwowości oraz status bezpaństwowca. Zagadnienia te 
zostały omówione na przykładzie wybranych regulacji państw europejskich w kontekście 
standardu wyznaczanego przez prawo międzynarodowe.
Autorka, analizując prawo międzynarodowe i regulacje krajowe państw europejskich, 
podkreśla, że w podejściu do problematyki bezpaństwowości należy uwzględnić ist-
nienie różnych kategorii podmiotów. Wskazuje na rozmaite rodzaje bezpaństwowców 
(zarówno apatrydów dobrowolnych, jak i osób, których bezpaństwowość wynika z sytu-
acji przymusowej), a także na odmiennie oceniane przez państwa sytuacje różnych osób 
w perspektywie m.in. instrumentów prewencji bezpaństwowości (np. dopuszczenie po-
zbawienia obywatelstwa skutkującego bezpaństwowością osób, które popełniły określone 
przestępstwa).

„Ustalenia poczynione w pracy dostarczają potrzebnej wiedzy i narzędzi do opracowania 
regulacji prawnych dotyczących problematyki bezpaństwowości w sposób nowoczesny 
i osadzony w szczegółowym rozumieniu reżimu prawnomiędzynarodowego z uwzględ-
nieniem doświadczeń regulacyjnych i problemów w innych państwach. Zdefi niowanie 
i opis podejścia kategorialnego w obszarze regulacji przypadków bezpaństwowości 
dokonany w książce wskazuje kierunek tworzenia rozwiązań w krajowym prawie admi-
nistracyjnym dostosowanych do potrzeb różnych przypadków bezpaństwowości”.

Prof. dr hab. Jacek Jagielski
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