
Kacper Milkowski – Prawnomiędzynarodowe znaczenie katastrofy...

101

ukazała wiele istotnych niejasności i luk w normach prawnych, któ-
re zostały wcześniej ustanowione w celu zarządzania bezpiecznym 
i pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. Awaria czarno-
bylska miała wielki wpływ na ewolucję prawa międzynarodowego 
dotyczącego notyfikacji o negatywnych zdarzeniach związanych  
z energią atomową oraz udzielania pomocy państwu, na terytorium 
którego nastąpił wypadek. Wszakże zanieczyszczenia spowodowały 
szkodę nie tylko na terytorium ZSRR, ale również w wielu innych 
państwach. Specyfika tego rodzaju zanieczyszczeń nie ogranicza się 
do ściśle określonego obszaru. W wyniku procesów naturalnych pro-
mieniowanie rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany. Stąd 
też istnieje duże prawdopodobieństwo, że skutki takiego wypadku 
oddziaływać będą na inne państwa. Duża część wypadków jądro-
wych ma charakter transgraniczny – promieniowanie przekracza 
granice państw. Szacuje się, że katastrofa czarnobylska spowodowa-
ła uwolnienie do atmosfery dużych ilości substancji radioaktywnych, 
które swoim zasięgiem objęły praktycznie całą półkulę północną 
(Schwartz 2006). Od czasu awarii w Czarnobylu Międzynarodowa 
Agencja Energii Atomowej przyjęła wiele instrumentów prawnych 

Wstęp

Awaria z dnia 26 kwietnia 1986 roku, która miała miejsce w blo-
ku nr 4 Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej (ukr. Чорнобильська 
атомна електростанція, Czornobylśka atomna ełektrostancija)  
w byłej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w pobliżu 
obecnych granic Białorusi, została zaklasyfikowana jako „najbardziej 
niszczący wypadek w historii energetyki jądrowej” (Rautenbach, 
Tonhauser, Wetherall 2006: 7). Wciąż trwa ocenianie skutków zdro-
wotnych, środowiskowych i społeczno-ekonomicznych awarii w celu 
udzielenia definitywnych i autorytatywnych odpowiedzi. Szacuje się, 
że katastrofa w różnym stopniu dotknęła ponad 300 000 osób (Trigt 
2016). Nie ulega wątpliwości, że awaria reaktora jądrowego wywar-
ła ogromny wpływ na globalną społeczność. Przede wszystkim zmie-
niła stosunek państw do bezpieczeństwa atomowego. Po wypadku 
opracowano nowe standardy i strategie mające na celu: poprawę 
bezpieczeństwa atomowego oraz radiacyjnego, prawidłowe reago-
wanie w sytuacjach kryzysowych i łagodzenie skutków przyszłych 
katastrof. Ponadto na gruncie prawa międzynarodowego awaria 
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agreements on civil liability for nuclear damage. New instruments 
adopted following the Chernobyl accident, as well as amendments 
to existing conventions, strengthened and expanded the framework 
for international cooperation in the atomic field, improved the po-
sition of potential victims of nuclear accidents and increased the 
security, physical protection of nuclear materials and installations. 
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26 kwietnia 1986 roku miała miejsce awaria reaktora jądrowe-
go w elektrowni atomowej w Czarnobylu na terytorium dzisiejszej 
Ukrainy i Białorusi (dawniej ZSRR). Pożar w bloku nr 4 elektrowni 
atomowej wypuścił do powietrza ogromne ilości materiału radioak-
tywnego. Była to najgorsza katastrofa nuklearna w dziejach histo-
rii ludzkości, gorsza nawet od tragicznych wydarzeń w elektrowni 
atomowej w Fukushimie, mających miejsce w 2011 roku. Zdarzenie 
to wywołało poważne negatywne skutki środowiskowe, zdrowotne 
i społeczno-gospodarcze. Społeczność międzynarodowa na awarię 
zareagowała szybko, jak na praktykę międzynarodową. Z prawnego 
punktu widzenia tragedia w Czarnobylu pomogła: wzmocnić i roz-
szerzyć międzynarodową współpracę w przypadku awarii jądrowych, 
zapewnić przyjęcie międzynarodowych konwencji w dziedzinach, 
które wcześniej podlegały normom soft law oraz uskutecznić mię-
dzynarodowe konwencje w sprawie odpowiedzialności cywilnej za 
szkody jądrowe. Nowe instrumenty przyjęte w następstwie wypadku 
w Czarnobylu, a także poprawki do istniejących konwencji, wzmoc-
niły i rozszerzyły ramy współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
jądrowej, poprawiły pozycję potencjalnych ofiar wypadków jądro-
wych oraz zwiększyły bezpieczeństwo, fizyczną ochronę materiałów 
i instalacji jądrowych.

Słowa kluczowe: Czarnobyl, Prypeć, energia jądrowa, prawo atomo-
we, prawo międzynarodowe, środowisko.
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związanych z bezpieczeństwem, które mają na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa jądrowego na poziomie globalnym i krajowym. Celem 
publikacji jest dokonanie analizy wpływu katastrofy w Czarnobylu na 
obecne regulacje związane z bezpieczeństwem jądrowym.

Geneza zmian

Z korzystaniem z energii jądrowej związane jest znaczne ryzy-
ko, o czym przekonał się ZSRR. W sobotę 26 kwietnia 1986 roku, 
o godzinie 1:23 miał miejsce wypadek jądrowy, który uświado-
mił społeczności międzynarodowej, jakie konsekwencje wiążą się  
z awarią reaktora. Była to największa katastrofa w historii energe-
tyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX 
wieku. Została zakwalifikowana w Międzynarodowej skali zdarzeń 
jądrowych i radiologicznych (ang. International Nuclear and Radio-
logical Event Scale), stworzonej wspólnie przez Międzynarodową 
Agencję Energii Atomowej oraz Agencję Energii Jądrowej OECD jako 
„wielka awaria”. Oprócz katastrofy czarnobylskiej taką ocenę do-
stała tylko awaria elektrowni jądrowej Fukushima I po trzęsieniu 
ziemi u wybrzeży Honsiu (Japonia), mająca miejsce w 2011 roku 
(Srinivasan, Rethinaraj 2013). Zdarzenie to miało decydujący wpływ 
na rozwój międzynarodowego prawa atomowego w ciągu następ-
nych lat. Przed katastrofą nuklearną w Czarnobylu prawo atomowe 
składało się głównie z międzynarodowych zaleceń technicznych, 
które nie obowiązywały, o ile nie zostały włączone do prawa krajo-
wego lub umów dwustronnych czy wielostronnych (Guttry 2012). 
Zaś od czasu awarii w Czarnobylu ramy prawne dotyczące energii 
atomowej oraz bezpieczeństwa jądrowego znacznie się zmieniły. 
W następstwie awarii w Czarnobylu jednym z wniosków, skierowa-
nych do Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej przez Radę Gubernatorów na specjalnej sesji w dniu 21 
maja 1986 roku, było zwołanie rządowych grup ekspertów w celu 
sporządzenia, w trybie pilnym, dwóch umów międzynarodowych, 
które uwzględniałyby wytyczne Agencji określone odpowiednio  
w dokumentach INFCIRC/321 i INFCIRC/310. Jedna umowa dotyczy-
łaby wczesnego powiadamiania i dostarczania wyczerpujących infor-
macji na temat awarii jądrowych o potencjalnych skutkach transgra-
nicznych, a druga regulowałaby koordynację działań pomocowych 
w sytuacjach kryzysowych. W tym celu zwołane zostało zebranie 
ekspertów rządowych, w którym uczestniczyć mogły wszystkie pań-
stwa członkowskie. Trwało ono od 21 lipca do 8 sierpnia 1986 roku. 
Co ważne, na zebranie zaproszonych zostało wielu przedstawicieli 
organizacji międzynarodowych i regionalnych (Adede 1987). Spo-
tkanie, w którym wzięli udział eksperci z 62 państw członkowskich 
i przedstawiciele 10 organizacji międzynarodowych, zakończyło się 
przyjęciem w drodze konsensusu tekstów dwóch umów międzyna-
rodowych: Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub 
zagrożenia radiologicznego (Dz.U. 1988 nr 31 poz. 218) oraz Kon-
wencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej (Dz.U. 1988 
nr 31 poz. 216). Obie konwencje, które następnie zatwierdziła Rada 
Gubernatorów, zostały przyjęte na pierwszej specjalnej sesji Konfe-
rencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która 
odbyła się w dniach 24-26 września 1986 roku (Adede, Emmerson 
1988).

Przedkładanie informacji

Wydawać mogłoby się, że w związku z zaistnieniem awarii 
reaktora elektrowni atomowej, w szczególności, gdy promienio-
wanie wykracza poza granice państwa, istnieje wymóg notyfikacji 
określonych informacji państwom oraz organizacjom międzyna-
rodowym. W przypadku awarii reaktora jądrowego w Czarnobyl-
skiej Elektrowni Atomowej, ZSRR nie przekazał natychmiastowo 
informacji innym państwom, które mogły potencjalnie zostać na-
rażone na promieniowanie (Oxhorn 1992). Powstała chmura ra-
dioaktywna pierwotnie rozprzestrzeniła się na Norwegię, Finlandię 
i Szwecję, aby później w wyniku zmiennych wiatrów przesunąć się 
w centrum Europy. Wśród państw, które bezpośrednio zostały do-
tknięte radioaktywnymi substancjami uwolnionymi przez wypadek  
w Czarnobylu były: Holandia, Finlandia, Włochy, Niemcy, Norwegia, 
Szwecja, Szwajcaria, Polska i Węgry. Szacuje się, że ilość promie-
niowania wykrytego w Szwecji była piętnastokrotnie większa od 
normalnej, cztery razy większa w Szwajcarii i dwa razy większa we 
Włoszech (Abramson 1986). Jako pierwsze podwyższone promienio-
wanie w atmosferze wykryły monitory promieniowania elektrow-
ni atomowej Forsmark w Szwecji, oddalonej ponad 1 000 km od 
miejsca awarii. Dopiero siedemdziesiąt dwie godziny po wypadku 
sowiecki przedstawiciel Międzynarodowej Agencji Energii Atomo-
wej poinformował dyrektora generalnego agencji, Hansa Blixa, że 
w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej miał miejsce wypadek 26 
kwietnia o godzinie 1:23. Lakoniczne oświadczenie Rady Ministrów 
brzmiało następująco: „W elektrowni atomowej w Czarnobylu do-
szło do wypadku, ponieważ jeden z reaktorów został uszkodzony. 
Podjęte zostały środki w celu wyeliminowania skutków wypadku. 
Osobom poszkodowanym została udzielona pomoc. Utworzono 
specjalną komisję rządową” (Schmemann 1996). Jednakże dopiero 
10 maja 1986 roku władze ZSRR powiadomiły świat o skali kata-
strofy. ZSRR nie publikował również żadnych informacji dotyczących 
awarii i promieniowania w swoim państwie. Ludność zamieszku-
jąca skażone obszary narażona została tym samym na ekspozycje 
na nadmierne dawki promieniowania jonizującego, co skutkowało 
występowaniem choroby popromiennej, a czasami nawet kończyło 
się śmiercią (Oxhorn 1992). Kongresmen George Gekas stwierdził 
wręcz, że władze radzieckie popełniły międzynarodową zbrodnię nie 
zgłaszając tragedii (https://www.gpo.gov/ 2018). Zaś Senat Stanów 
Zjednoczonych wezwał zarówno do przeprowadzenia dokładnego 
dochodzenia przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, jak 
i wprowadzenia międzynarodowego wymogu, aby każde państwo 
po wypadku jądrowym natychmiast powiadamiało wszystkie sąsia-
dujące kraje (https://www.gpo.gov/ 2018). Zauważyć jednak trzeba, 
że żadna konwencja międzynarodowa do czasu awarii czarnobylskiej 
nie zawierała regulacji związanych z obowiązkiem szybkiego powia-
domienia o jakichkolwiek wypadkach jądrowych. Nie mniej jednak 
zawartych zostało wiele bilateralnych oraz wielostronnych umów 
międzynarodowych między poszczególnymi państwami, w których 
wprowadzone zostały normy dotyczące wzajemnego informowania 
o wszelkich poważnych incydentach w obiektach jądrowych. Przy-
kładowo Francja podpisała ze Szwajcarią i Republiką Federalną Nie-
miec odpowiednio w 1979 i 1981 roku umowy międzynarodowe do-
tyczące obowiązku dostarczania informacji o wszelkich zdarzeniach, 
które mogą mieć transgraniczne skutki radiologiczne, z wyjątkiem 
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informacji podlegających tajemnicy z przyczyn wojskowych (Collins, 
Emmerson, Phuong 1986). Taka praktyka, w opinii Sharon McBrayer, 
dowodziła ogólnej akceptacji takich działań jako zwyczajowej normy 
prawnej (McBrayer 1987). Taki zwyczaj ustanawia regułę prawną 
wiążącą wszystkie państwa na arenie międzynarodowej za wyjąt-
kiem tych, które otwarcie się temu sprzeciwiają podczas jego kształ-
towania się (Baxter 1970). Trudno jest zatem stwierdzić, jak długo 
radzieckie władze ukrywałyby przed światem zdarzenie, gdyby nie 
szwedzkie alarmy radiologiczne. Wobec tego niezbędne stało się 
wprowadzenie systemu, za pomocą którego państwa przekazywa-
łyby informacje o wszelkich awariach elektrowni atomowych, które 
miały miejsce na ich terytorium. Stąd też, aby uniknąć w przyszło-
ści bierności państw, jak to miało miejsce w katastrofie czarnobyl-
skiej ze strony ZSRR, w trybie pilnym społeczność międzynarodowa  
w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przyjęła 26 
września 1986 roku w Wiedniu Konwencję o wczesnym powiada-
mianiu o awarii jądrowej (Dz.U. 1988 nr 31 poz. 216). Weszła ona  
w życie 27 października 1986 roku. Przyjęcie Konwencji miało na celu 
wypracowanie porozumienia między państwami, w ramach którego 
nałożony zostałby obowiązek informacyjny pozwalający minimali-
zować ewentualne skutki awarii w razie ich wystąpienia. Zgodnie  
z art. 1 Konwencję stosuje się w przypadku wystąpienia jakiejkol-
wiek awarii związanej z: reaktorem jądrowym, obiektem związanym 
z jądrowym cyklem paliwowym, obiektem służącym postępowaniu 
z odpadami radioaktywnym, transportem oraz przechowywaniem 
paliwa jądrowego lub odpadów radioaktywnych, jak również wy-
twarzaniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem i transportem 
radioizotopów wykorzystywanych w rolnictwie, przemyśle, medy-
cynie oraz w pokrewnych celach naukowych i badawczych oraz wy-
korzystaniem radioizotopów do wytwarzania energii w pojazdach 
kosmicznych. Co więcej: aby obowiązek notyfikacji zaistniał, obiekty 
lub prowadzona działalność muszą znajdować się pod jurysdykcją 
lub kontrolą Państwa-Strony Konwencji, a w wyniku awarii nastą-
pił lub może nastąpić wyciek materiałów radioaktywnych mogący  
z punktu widzenia bezpieczeństwa radiologicznego stanowić istotne 
zagrożenie dla innego państw, a zatem awaria potencjalnie musi 
mieć charakter transgraniczny. Aczkolwiek zakres stosowania Kon-
wencji jest jednak ograniczony, ponieważ powiadomienie o wypad-
kach wynikających z użycia lub testowania broni jądrowej nie jest 
obowiązkowe (McBrayer 1987). W takich okolicznościach będzie 
miał zastosowanie art. 3, w którym stwierdzone zostało, że w celu 
zminimalizowania skutków radiologicznych Państwa-Strony Kon-
wencji mogą informować na zasadach dobrowolności. W przypadku 
awarii Państwo-Strona Konwencji niezwłocznie powiadamia, bez-
pośrednio lub za pośrednictwem Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej państwa, których dotyczy lub może dotyczyć awaria oraz 
Agencję o awarii jądrowej, charakterze awarii, czasie jej wystąpienia 
oraz, w stosownych przypadkach, jej dokładnej lokalizacji. Ponadto 
niezwłocznie dostarcza państwom oraz Agencji dostępne informacje 
dotyczące zminimalizowania skutków radiologicznych (art. 2 Kon-
wencji). Podczas gdy Konwencja wyraźnie określa, jakie informacje 
musi dostarczyć państwo, nie wskazuje dokładnie, jak szybko pań-
stwa muszą dostarczać takie informacje. Pod tym względem Kon-
wencja nie zmienia ani nie ulepsza obowiązującego prawa. Autorzy 
powinni zastrzec, że państwa mają obowiązek zawiadomić o awarii 
jądrowej nie później niż w ciągu pewnej liczby godzin po wypadku. 

Taki przepis zapewniłby bardziej jednolite i sprawiedliwe stosowanie 
Konwencji. Konwencja budzi także wątpliwości co do efektywności 
jej stosowania, gdyż zezwala każdemu państwu na ustalenie, kto 
zostanie powiadomiony – każde państwo samo decyduje, które 
państwa są lub mogą być dotknięte skutkami wypadku (McBrayer 
1987). Mimo przyjęcia Konwencji wiele państw zabezpieczyło się  
w ten sposób, że podpisało umowy międzynarodowe dwustronne  
z państwami, które mają dużo szerszy zakres stosowania (Shaw 
2011). 

Problematyka udzielania pomocy

Pierwszą umową międzynarodową, w której przewidziane zo-
stały regulacje dotyczące udzielania pomocy w razie awarii jądro-
wych, była Nordycka umowa o pomocy nadzwyczajnej w związku 
z wypadkami radiacyjnymi z 17 października 1963 roku (The Nor-
dic Mutual Emergency Assistance Agreement in Connection with 
Radiation Accidents 2018). W umowie zawarte zostały kwestie 
związane z udzielaniem pomocy ze strony innych państw oraz Mię-
dzynarodowej Agencji Energii Atomowej (finansowanie, ponosze-
nie odpowiedzialności, przywileje czy immunitety). W 1977 roku 
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zawarła z Biurem 
Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy w razie Katastrof (ang. 
United Nations Disaster Relief Organization) umowę w przedmiocie 
ścisłej koordynacji działań w zakresie udzielania pomocy w związku 
z wypadkami jądrowymi (Shaw 2011). Na początku lat 80. pomiędzy 
sąsiadującymi państwami podpisanych zostało wiele dwustronnych 
umów, w których przewidziano wzajemną pomoc w przypadku awa-
rii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego o potencjalnie transgra-
nicznym skutku. W tym kontekście warto zauważyć, że praktycznie 
wszystkie takie porozumienia dotyczyły sytuacji kryzysowych, wyni-
kających z pokojowych działań nuklearnych. W 1984 roku w ramach 
porozumienia pomiędzy Agencją a Biurem Narodów Zjednoczonych 
do spraw Pomocy w razie Katastrof opracowano i przyjęto wiele 
wytycznych, dotyczących przede wszystkim odpowiedzialności, 
kosztów, przywilejów oraz immunitetów. Wprowadzały one również 
mechanizmy współpracy między państwami (Shaw 2011). Katastrofa 
czarnobylska miała także bezpośredni wpływ na przyjęcie 26 wrze-
śnia 1986 roku w Wiedniu Konwencji o pomocy w przypadku awarii 
jądrowej lub zagrożenia radiologicznego (Dz.U. 1988 nr 31 poz. 218). 
Weszła ona w życie 26 lutego 1987 roku. Celem Konwencji było 
ustanowienie ram międzynarodowych, umożliwiających szybkie 
zapewnienie pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia 
radiologicznego. Zgodnie z ogólnymi postanowieniami Konwencji 
(art. 1) Państwa-Strony Konwencji są zobowiązane do współpracy 
między sobą oraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej  
w celu ułatwienia szybkiej pomocy w razie awarii jądrowej lub 
zagrożenia radiologicznego, aby zminimalizować ich skutki oraz 
chronić życie, mienie oraz środowisko przed skutkami uwolnienia 
się materiałów radioaktywnych. W przeciwieństwie do Konwencji  
o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej nie zostały wskazane 
ściśle określone sytuacje, w których uruchamiane byłyby zawarte  
w niej instrumenty. Poza tym państwo może wnioskować o pomoc 
niezależnie od tego, czy określona awaria lub zagrożenie radiolo-
giczne miało miejsce na jego terytorium lub obszarze podlegającym 
jego jurysdykcji lub kontroli (Shaw 2011). W każdym przypadku pań-
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stwo może zwrócić się do innego państwa o pomoc w sposób bez-
pośredni lub za pośrednictwem Agencji. Warto zauważyć, że wnioski 
mogą obejmować pomoc związaną z leczeniem lub tymczasowym 
przeniesieniem na terytorium innego Państwa-Strony Konwencji 
osób zagrożonych awarią (Adede, Emmerson 1988). Państwo wnio-
skujące o pomoc określa zakres i rodzaj wymaganej pomocy oraz, 
jeśli to możliwe, przekazuje stronie udzielającej pomocy informa-
cje niezbędne tej stronie do ustalenia zakresu, w jakim będzie ona  
w stanie odpowiedzieć na wniosek. W sytuacji, gdy państwo wnio-
skujące nie jest w stanie określić zakresu i rodzaju wymaganej 
pomocy, państwo wnioskujące oraz strona udzielająca pomocy 
decydują o zakresie i rodzaju wymaganej pomocy w drodze konsul-
tacji (art. 2). Każde państwo będące stroną Konwencji otrzymując 
wniosek o pomoc musi bezzwłocznie podjąć decyzję i powiadomić 
państwo wnioskujące, bezpośrednio lub za pośrednictwem Agencji,  
w jakim zakresie i na jakich warunkach można udzielić takiej pomo-
cy. Z kolei Państwo wnioskujące odpowiedzialne jest za całościowe 
kierowanie, kontrolę, koordynację i nadzór nad pomocą. W przypad-
kach świadczenia pomocy z udziałem personelu strona udzielająca 
pomocy w porozumieniu z państwem wnioskującym mianuje osobę 
odpowiedzialną, która zachowa bezpośredni nadzór operacyjny nad 
zapewnianym przez tę stronę personelem oraz sprzętem. Jednakże 
nie ma to wpływu na własność dostarczonego sprzętu lub materia-
łów i należy zapewnić ich zwrot do państwa udzielającego pomocy 
(art. 3). Ponadto na żądanie państwa udzielającego pomocy, pań-
stwo wnioskujące musi zorganizować odkażanie każdego możliwego 
do odzyskania sprzętu przed jego zwrotem. Państwo wnioskujące 
musi również przyznać personelowi przysłanemu przez stronę udzie-
lającą pomocy niezbędnych przywilejów oraz udogodnień na potrze-
by pełnienia funkcji pomocniczych. Zapewnia także immunitety per-
sonelowi strony udzielającej pomocy lub personelowi działającemu 
w jej imieniu, który został w należytym trybie zgłoszony do państwa 
wnioskującego oraz zatwierdzony przez to państwo: a) immunitet 
chroniący przed aresztowaniem, zatrzymaniem i postępowaniem 
sądowym, w tym w sprawach karnych, cywilnych i administracyj-
nych pozostających w jurysdykcji państwa wnioskującego, w związku  
z działaniami lub zaniedbaniami w trakcie wykonywania obowiąz-
ków; b) zwolnienie od podatków, ceł i innych opłat z wyjątkiem tych, 
które są w zwykłym trybie wliczane w cenę towarów lub w opłaty 
za świadczone usługi w odniesieniu do wykonywania przez ten per-
sonel zadań związanych z udzielaniem pomocy.

W kontekście zwrotu kosztów pomocy należy wskazać, że pań-
stwo wnioskujące zwraca stronie udzielającej pomocy koszty po-
niesione z tytułu usług świadczonych przez działające w jej imieniu 
osoby lub organizacje oraz wszystkie koszty związane z pomocą  
w zakresie, w jakim nie są one bezpośrednio pokrywane przez Pań-
stwo wnioskujące. O ile nie uzgodniono inaczej, zwrot następuje  
w miarę możliwości jak najszybciej po złożeniu przez stronę udziela-
jącą pomocy wniosku o zwrot kosztów do państwa wnioskującego. 
Strona udzielająca pomocy może w dowolnym momencie zrzec się 
zwrotu całości lub części kosztów lub wyrazić zgodę na jego odro-
czenie. Co więcej, strona udzielająca pomocy może oferować pomoc 
bez obciążania kosztami państwa wnioskującego. Rozważając moż-
liwość zaoferowania pomocy w takim trybie, strona udzielająca po-
mocy uwzględnia: a) charakter awarii jądrowej lub zagrożenia radio-
logicznego; b) miejsce wystąpienia awarii jądrowej lub zagrożenia 

radiologicznego; c) potrzeby krajów rozwijających się; d) szczególne 
potrzeby krajów nieposiadających instalacji jądrowych; e) wszel-
kie inne istotne czynniki. Wskazać należy, że państwa przyjmując 
Konwencję starały się zachować swoistą równowagę pomiędzy su-
werennością państwa, które wnioskuje o pomoc a uzasadnionymi 
interesami państwa udzielającego pomocy. Wszakże wprowadzone 
regulacje są pozytywne dla całej społeczności międzynarodowej, 
stąd oczekiwany jest konsensus w zakresie stosowania Konwencji. 
Wszystkim przecież państwom powinno należeć, aby zminimalizo-
wać następstwa awarii jądrowych.

Bezpieczeństwo jądrowe

Umową międzynarodową, która także sporządzona została  
w wyniku awarii czarnobylskiej była sporządzona w Wiedniu 20 
września 1994 roku Konwencja bezpieczeństwa jądrowego (Dz.U. 
1997 nr 42 poz. 262). Intensywne prace nad ostatecznym tekstem 
Konwencji prowadzone były w latach 1992–1994. Celem wprowa-
dzenia Konwencji było osiągnięcie i utrzymanie wysokiego pozio-
mu bezpieczeństwa jądrowego na świecie poprzez poprawę wyko-
rzystania środków krajowych oraz współpracy międzynarodowej,  
w tym także współpracy technicznej związanej z bezpieczeństwem, 
tam gdzie jest to uzasadnione oraz ustanowienie i utrzymanie  
w obiektach jądrowych skutecznych zabezpieczeń przed powsta-
niem potencjalnych zagrożeń radiologicznych, aby chronić po-
szczególnych ludzi, społeczeństwo i środowisko naturalne przed 
szkodliwymi skutkami promieniowania jonizującego pochodzącego  
z takich obiektów, jak również zapobieganie awariom pociągającym 
za sobą skutki radiologiczne oraz łagodzenie takich skutków, jeśli 
już powstały. Przyjęto w niej, że odpowiedzialność za obiekty ją-
drowe spoczywa na państwie, które sprawuje nad nimi jurysdykcję. 
Państwa-Strony Konwencji zobligowały się do ustanowienia i wpro-
wadzenia w życie aktów prawnych i postanowień z zakresu bezpie-
czeństwa obiektów jądrowych. Co więcej każde państwo ustano-
wi lub wyznaczy organ nadzorujący, któremu powierzy wdrażanie 
ustawodawstwa i postanowień. Organ wyposażony musi zostać  
w odpowiednie uprawnienia, kompetencje oraz środki finansowe  
i kadrowe potrzebne do wypełniania przypisanych mu obowiązków. 
Zgodnie z postanowieniami Konwencji wprowadzony musi zostać 
instrument reglamentacyjny w postaci zezwoleń na prowadzenie 
obiektów jądrowych. Ponadto w Konwencji określonych zostało 
wiele standardów oraz wymogów bezpieczeństwa związanych np.  
z czynnikiem ludzkim, jakością obiektów, ich lokalizacją, projekto-
waniem czy eksploatacją.

Odpowiedzialność

W kontekście rozwoju prawa międzynarodowego po katastro-
fie w Czarnobylu należy także wskazać, że przyjęty został podczas 
konferencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wied-
niu Wspólny protokół dotyczący stosowania konwencji wiedeńskiej 
i konwencji paryskiej 21 września 1988 roku – o odpowiedzialno-
ści za szkody jądrowe (Dz.U. 1994 nr 129 poz. 633). W rozumieniu 
protokołu „konwencja wiedeńska” oznacza zawartą 21 maja 1963 
roku Konwencję Wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkodę 
jądrową (Dz.U. 1990 nr 63 poz. 370) i wszystkie poprawki do niej, 
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które obowiązują, natomiast „konwencja paryska” oznacza przyjętą  
w Paryżu Konwencję o odpowiedzialności strony trzeciej  
w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 roku (EUR-Lex-
-32004D0294) i wszystkie poprawki do niej. Obydwie konwencje 
stworzyły odrębne, konkurujące ze sobą systemy odpowiedzialności 
zwane od miejsc ich podpisania - systemem wiedeńskim i systemem 
paryskim (Ciechanowicz-McLean 2018). Wprowadzenie protokołu 
miało ustanowić związek między Konwencją wiedeńską i Konwen-
cją paryską poprzez wzajemne rozszerzenie korzyści płynących ze 
specjalnych zasad odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe, za-
wartych w każdej z tych konwencji, i wykluczyć konflikty wynikające 
z jednoczesnego stosowania obydwu konwencji. Zawarcie protokołu 
podyktowane było tym, że obydwie konwencje mają zbliżoną treść 
a żadne państwo nie było stroną obydwu konwencji. Z kolei przy-
stąpienie przez określone państwo do obu mogłoby doprowadzić 
do trudności w rozstrzyganiu, który akt należy w danym przypad-
ku stosować. Stąd też w art. II zawarte zostało, że: „W rozumieniu 
niniejszego protokołu: a) osoba eksploatująca urządzenie jądrowe 
znajdujące się na terytorium strony Konwencji wiedeńskiej ponosi 
odpowiedzialność zgodnie z tą Konwencją za szkodę atomową na 
terytorium strony zarówno Konwencji paryskiej, jak niniejszego pro-
tokołu, b) osoba eksploatująca urządzenie jądrowe znajdujące się 
na terytorium państwa strony Konwencji paryskiej ponosi odpowie-
dzialność zgodnie z tą konwencją za szkodę jądrową na terytorium 
strony zarówno Konwencji wiedeńskiej, jak i niniejszego protokołu”. 
Twórcy protokołu dążyli zatem do uskutecznienia międzynarodo-
wego systemu dotyczącego ponoszenia odpowiedzialności w zda-
rzeniach związanych z energią jądrową poprzez połączenie dwóch 
systemów.

Podsumowanie

Awaria reaktora jądrowego w Czarnobylu pokazała słabość 
systemu międzynarodowego. Katastrofa w rzeczywistości była sy-
gnałem ostrzegawczym dla międzynarodowej społeczności i jasno 
pokazała wagę awarii i jej skutków dla zdrowia ludzkiego i środo-
wiska naturalnego. Uwidoczniła luki i niespójności w przepisach 
prawnych dotyczących pokojowego wykorzystania energii jądrowej  
i pokazała, jak ważne jest posiadanie jasnych i skutecznych prze-
pisów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 
Przyczyniła się jednak do podjęcia szybkich działań ze strony spo-
łeczności międzynarodowej. Z prawnego punktu widzenia tragedia 
w Czarnobylu pomogła: wzmocnić i rozszerzyć międzynarodową 
współpracę w przypadku awarii jądrowych, zapewnić przyjęcie mię-
dzynarodowych konwencji w dziedzinach, które wcześniej podlega-
ły normom soft law oraz uskutecznić międzynarodowe konwencje  
w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. Nowe in-
strumenty przyjęte w następstwie wypadku w Czarnobylu, a także 
poprawki do istniejących konwencji, wzmocniły i rozszerzyły ramy 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie jądrowej, poprawiły 
pozycję potencjalnych ofiar wypadków jądrowych oraz zwiększyły 
bezpieczeństwo, fizyczną ochronę materiałów i instalacji jądrowych. 
Niemniej jednak kwestie te powinny być przedmiotem dalszej ana-
lizy i należy wspierać wszelkie wysiłki i inicjatywy mające na celu 
rozszerzenie treści wyżej wymienionych norm, a także wysiłki zmie-
rzające do monitorowania ich przestrzegania.
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