
POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU 

	 Organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie, znana także jako Państwo 
Islamskie w Iraku i Lewancie (ISIS), została utworzone juz w roku 1999 jako Jama'at al-
Tawhid wal-Jihad i  stanowiła komórkę Al Kaidy. Okres największego natężenia 
popełniania przez nią zbrodni, w tym masakry ludności Jazydów w dolinie Sindżaru w 
północnym Iraku, przypada na okres 100 -dniowej ofensywy w roku 2014. Jak 
oceniano, przed i po tym roku, bojownicy ISIS popełniali szereg zbrodni 
międzynarodowych w tym zbrodnie ludobójstwa, podżegania do ludobójstwa, oraz 
przeróżne zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.


	 Głównym celem badawczym tego projektu jest jurysdykcja personalna nad 
bojownikami ISIS. W zasadzie, kto może być ścigany za popełnienie takich zbrodni. 
Pytanie badawcze w stosunku do którego podjęta będzie próba odpowiedzi brzmi: czy 
bojownicy ISIS mogą zostać osądzeni przed międzynarodowym wymiarem 
sprawiedliwości i jaki twór międzynarodowy mógłby mieć jurysdykcję nad zbrodniami 
międzynarodowymi przez nich popełnionymi? W tym projekcie badawczym, zostanie 
podjęta kompleksowa analiza możliwości prawnych postawienia bojowników ISIS w 
stan oskarżenia przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.


	 Zostaną przeprowadzone badania, po to żeby odpowiedzieć na pytanie 
badawcze. Analiza dogmatyczna aktów prawnych i źródeł prawa. Ponadto, analiza 
orzecznictwa i decyzji Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego dotyczących 
kwestii jurysdykcji personalnej zarówno nad obywatelami państw stron 
Międzynarodowego Trybuna łu Karnego (MTK) pope łniających zbrodnie 
międzynarodowe na terytorium państw, które nie są członkami MTK, jak i nad 
obywatelami państw nie będących stroną MTK popełniających zbrodnie na terytorium 
państw-stron MTK. Dodatkowo, zostaną przeprowadzone badania empiryczne akt 
spraw, po to żeby, dokonać inferencji w jaki sposób fakty jednej sprawy, mogą być 
zastosowane do nowych okoliczności innej sprawy w przyszłym postępowaniu karnym.


	 Kwestia popełniania zbrodni międzynarodowych przez bojowników na terytorium 
Iraku i Syrii nie jest odosobnioną sytuacją. Obecnie toczy się kilka konfliktów zbrojnych 
w rejonie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w których jedną ze stron, popełniającą 
zbrodnie, są bojownicy organizacji terrorystycznej. Co więcej, w Syrii powstała nowa 
organizacja stosująca metody terrorystyczne, i rozpoczęła swoją działalność na ternach 
odzyskanych od Państwa Islamskiego. Celem HTSu jest usunięcie Assada i 
wprowadzenie prawa Szariatu. Niektórzy z bojowników ISIS już dołączyli do HTSu. 
Mając na uwadze działania i metody terrorystyczne zastosowane przez organizacje 
terrorystyczne z których wywodzi się HTS, istnieje prawdopodobieństwo, że jej 
bojownicy, również będą popełniali zbrodnie międzynarodowe.

	 W tej sytuacji dobór takiego tematu badań, wydaje się być bardzo ważny.
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