
PRAWOPRAWO LOTNICZELOTNICZE

Teoretyczny Kurs Szybowcowy i SamolotowyTeoretyczny Kurs Szybowcowy i Samolotowy
Aeroklubu Aeroklubu ŁŁóódzkiegodzkiego

MIMIĘĘDZYNARODOWE KONWENCJE DZYNARODOWE KONWENCJE 
PRAWA LOTNICZEGOPRAWA LOTNICZEGO



Co to jest prawo miCo to jest prawo mięędzynarodowe?dzynarodowe?
ZespoZespołły norm regulujy norm regulująących wspcych wspóółłpracpracęę pomipomięędzy dzy 
poszczegposzczegóólnymi palnymi pańństwami stwami 
–– zawarte w mizawarte w mięędzynarodowych konwencjach sygnowanych dzynarodowych konwencjach sygnowanych 

przez poszczegprzez poszczegóólne palne pańństwa stwa 
–– Ustawa Zasadnicza i ustawy parlamentarne paUstawa Zasadnicza i ustawy parlamentarne pańństw stw 

sygnatariuszy dostosowywane ssygnatariuszy dostosowywane sąą do zapisdo zapisóów konwencjiw konwencji
–– nad przestrzeganiem zapisnad przestrzeganiem zapisóów konwencji czuwajw konwencji czuwająą powopowołłane do ane do 

tego celu organizacje mitego celu organizacje mięędzynarodowedzynarodowe
Zrzeszanie siZrzeszanie sięę papańństw w organizacjach stw w organizacjach 
mimięędzynarodowych  (ONZ, UNESCO)dzynarodowych  (ONZ, UNESCO)
WspWspóółłpraca w oparciu o system ambasadorpraca w oparciu o system ambasadoróóww
Zrzeszane siZrzeszane sięę papańństw w wielkich, ponadnarodowych stw w wielkich, ponadnarodowych 
strukturach politycznostrukturach polityczno--gospodarczych (EWG/EU, gospodarczych (EWG/EU, 
RWPG, NAFTA)RWPG, NAFTA)



Pierwsze prPierwsze próóby kodyfikacji lotnictwaby kodyfikacji lotnictwa
Kongres Aeronautyczny przy Powszechnej Wystawie Kongres Aeronautyczny przy Powszechnej Wystawie 
MiMięędzynarodowej dzynarodowej –– ParyParyżż 1889.1889.
-- zasada wzorowana na koncepcji wolnozasada wzorowana na koncepcji wolnośści mci móórz Hugo de rz Hugo de 

GrottaGrotta zakzakłładajadająąca caca całłkowitkowitąą swobodswobodęę żżeglugi powietrznej.eglugi powietrznej.
Pierwsze naruszenia przestrzeni powietrznej obcego Pierwsze naruszenia przestrzeni powietrznej obcego 
papańństwa i pierwsze zwistwa i pierwsze zwiąązane z tym faktem zestrzelenie zane z tym faktem zestrzelenie 
balonubalonu–– 1904.1904.
UUżżycie lotnictwa do celycie lotnictwa do celóów bojowych 1914 w bojowych 1914 –– 1918.1918.
KoniecznoKoniecznośćść przyjprzyjęęcia zasady suwerennocia zasady suwerennośści ci 
przestrzeni powietrznej.przestrzeni powietrznej.



Konwencja Paryska 1919 r.Konwencja Paryska 1919 r.
Podpisana 13 paPodpisana 13 paźździernika 1919 r. na konferencji dziernika 1919 r. na konferencji 
pokojowej po zakopokojowej po zakońńczeniu I Wojny czeniu I Wojny ŚŚwiatowej.wiatowej.
WprowadziWprowadziłła zasada zasadęę suwerennosuwerennośści przestrzeni ci przestrzeni 
powietrznej nas terytorium lpowietrznej nas terytorium ląądowym i wodami dowym i wodami 
terytorialnymi danego paterytorialnymi danego pańństwa.stwa.
WprowadziWprowadziłła zasada zasadęę przynaleprzynależżnonośści paci pańństwowej i stwowej i 
rejestracji statku powietrznego.rejestracji statku powietrznego.
UstaliUstaliłła wymagania dotycza wymagania dotycząące kwalifikacji zace kwalifikacji załłóóg.g.
UstaliUstaliłła warunki wykonywania lota warunki wykonywania lotóów w przestrzeni w w przestrzeni 
powietrznej papowietrznej pańństw sygnatariuszy:stw sygnatariuszy:
-- procedury odlotu, przelotu i lprocedury odlotu, przelotu i ląądowania,dowania,
-- momożżliwoliwośści ograniczenia wlotu w przestrzeci ograniczenia wlotu w przestrzeńń powietrznpowietrznąą..



PrzewidujPrzewidująąc burzliwy rozwc burzliwy rozwóój lotnictwa cywilnego j lotnictwa cywilnego 
powopowołłaałła do a do żżycia CINA ycia CINA ––
„„CommissionCommission InternationaleInternationale de la de la NawigationNawigation
AerienneAerienne, , 
po polsku po polsku –– MiMięędzynarodowdzynarodowąą KomisjKomisjęę do spraw do spraw 
ŻŻeglugi Powietrznej.eglugi Powietrznej.
GGłłóównwnąą wadwadąą konwencji bykonwencji byłł brak szczegbrak szczegóółłowych owych 
wytycznych dotyczwytycznych dotycząących przepiscych przepisóów wewnw wewnęętrznych trznych 
papańństw sygnatariuszy.stw sygnatariuszy.
Podpisana przez 33 paPodpisana przez 33 pańństwa, w tym Polskstwa, w tym Polskęę
Podpisania Konwencji Paryskiej odmPodpisania Konwencji Paryskiej odmóówiwiłły:y:
USA, ZSRR, Niemcy, Chiny, Brazylia i pokonane w USA, ZSRR, Niemcy, Chiny, Brazylia i pokonane w 
I Wojnie I Wojnie ŚŚwiatowej pawiatowej pańństwa bastwa bałłkakańńskie.skie.

Konwencja Paryska 1919 r.Konwencja Paryska 1919 r.



Dokumenty wzorowane na Konwencji ParyskiejDokumenty wzorowane na Konwencji Paryskiej

Konwencja iberoamerykaKonwencja iberoamerykańńskaska
–– Podpisana w Madrycie 1. listopada 1926 r.Podpisana w Madrycie 1. listopada 1926 r.
–– Sygnowana przez HiszpaniSygnowana przez Hiszpanięę, Portugali, Portugalięę, Meksyk, Paragwaj , Meksyk, Paragwaj 

CostaCosta--RicRicęę i Dominikani Dominikanęę..
Konwencja hawaKonwencja hawańńskaska
–– Podpisana w 1928 r.Podpisana w 1928 r.
–– Sygnowana przez paSygnowana przez pańństwa Ameryki Pstwa Ameryki Póółłnocnej i nocnej i ŚŚrodkowej.rodkowej.



Konwencja Warszawska 1929 r.Konwencja Warszawska 1929 r.
12. pa12. paźździernika 1929 r. dziernika 1929 r. 
„„Konwencja o ujednoliceniu niektKonwencja o ujednoliceniu niektóórych prawiderych prawidełł
dotyczdotycząących micych mięędzynarodowego przewozu lotniczegodzynarodowego przewozu lotniczego””
-- wprowadziwprowadziłła definicja definicjęę transportu mitransportu mięędzynarodowego i tylko dzynarodowego i tylko 
takiego transportu dotyczytakiego transportu dotyczyłła a 
-- obejmowaobejmowałła przewa przewóóz zaczynajz zaczynająący sicy sięę i koi końńczcząący na terytorium cy na terytorium 
papańństwa stwa -- sygnatariusza konwencjisygnatariusza konwencji
-- przewprzewóóz pomiz pomięędzy padzy pańństwami trzecimi lub w obrstwami trzecimi lub w obręębie jednego bie jednego 
papańństwa nie podlegastwa nie podlegałł konwencjikonwencji
-- wprowadziwprowadziłła poja pojęęcie dokumentcie dokumentóów przewozowych: w przewozowych: 

bilet dla pasabilet dla pasażżeraera
kwit bagakwit bagażżowyowy
list przewozowy dla list przewozowy dla łładunkadunkóów cargow cargo

-- okreokreśśliliłła ga góórnrnąą granicgranicęę odpowiedzialnoodpowiedzialnośści za szkody ci za szkody 
wyrzwyrząądzone w transporcie lotniczym (obecnie 75 000 USD)dzone w transporcie lotniczym (obecnie 75 000 USD)



Konwencja Warszawska 1929 r.Konwencja Warszawska 1929 r.

BezpoBezpośśrednio po konferencji konwencjrednio po konferencji konwencjęę podpisapodpisałło 13 o 13 
papańństwstw
Do chwili jej zamkniDo chwili jej zamknięęcia cia –– 31 stycznia 1930 r 31 stycznia 1930 r --
kolejnych 10kolejnych 10
Po II Wojnie Po II Wojnie ŚŚwiatowej wprowadzono do konwencji wiatowej wprowadzono do konwencji 
warszawskiej szereg poprawek, najwawarszawskiej szereg poprawek, najważżniejsze z nich niejsze z nich 
to:to:
-- ProtokProtokóółł Haski z 1955 r.Haski z 1955 r.
-- Konwencja Konwencja GuadalajarskaGuadalajarska z 1961 r.z 1961 r.
(zostan(zostanąą omomóówione pwione póóźźniej)niej)
Konwencja warszawska jest najstarszKonwencja warszawska jest najstarsząą, obowi, obowiąązujzująąccąą
konwencjkonwencjąą mimięędzynarodowego prawa lotniczego!!!dzynarodowego prawa lotniczego!!!



MiMięędzynarodowa Konwencja Sanitarnadzynarodowa Konwencja Sanitarna

Podpisana w Hadze w kwietniu 1933 r.Podpisana w Hadze w kwietniu 1933 r.
W 1941 i 1944 roku doczekaW 1941 i 1944 roku doczekałła sia sięę dwdwóóch poprawek ch poprawek 
uchwalonych w Waszyngtonieuchwalonych w Waszyngtonie
Oficjalnie obowiOficjalnie obowiąązuje do dzizuje do dziśś, cho, choćć w praktyce jej w praktyce jej 
zapisy zostazapisy zostałły zasty zastąąpione przepisami Mipione przepisami Mięędzynarodowej dzynarodowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) z roku 1951.Organizacji Zdrowia (WHO) z roku 1951.



Konwencje Rzymskie z 1933r.Konwencje Rzymskie z 1933r.

"Konwencja o Zaj"Konwencja o Zajęęciu Zabezpieczajciu Zabezpieczająącym Statkcym Statkóów w 
Powietrznych" Powietrznych" 
Podpisana 29 maja 1933 roku.Podpisana 29 maja 1933 roku.
Zmodyfikowana w roku 1963Zmodyfikowana w roku 1963
Chroni statki powietrzne uChroni statki powietrzne użżywane w ywane w 
mimięędzynarodowym transporcie lotniczym od zajdzynarodowym transporcie lotniczym od zajęęcia w cia w 
zwizwiąązku z roszczeniami cywilnymi, zanim roszczenia te zku z roszczeniami cywilnymi, zanim roszczenia te 
nie zostannie zostanąą rozpatrzone we wrozpatrzone we włłaaśściwym trybie.ciwym trybie.



Konwencje Rzymskie z 1933r.Konwencje Rzymskie z 1933r.

„„Konwencja w sprawie szkKonwencja w sprawie szkóód wyrzd wyrząądzonych na dzonych na 
powierzchni ziemipowierzchni ziemi””
Podpisana 29 maja 1933 r.Podpisana 29 maja 1933 r.
ZastZastąąpiona konwencjpiona konwencjąą podpisanpodpisanąą w Rzymie, w Rzymie, 
7 pa7 paźździernika 1952 r.dziernika 1952 r.
UzupeUzupełłniona przez Protokniona przez Protokóółł Montrealski z 1978 r. Montrealski z 1978 r. 
zmieniajzmieniająący wysokocy wysokośćść odszkodowania.odszkodowania.
Ratyfikowana przez zaledwie 5 paRatyfikowana przez zaledwie 5 pańństw!!!stw!!!
Szkody o jakich traktowaSzkody o jakich traktowałła konwencja sa konwencja sąą regulowane regulowane 
za pomocza pomocąą przepisprzepisóów regionalnych.w regionalnych.



Konferencja MiKonferencja Mięędzynarodowego Lotnictwa dzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego Cywilnego -- Chicago 1944Chicago 1944

ZwoZwołłana przez 52 paana przez 52 pańństwa, nalestwa, należążące do koalicji ce do koalicji 
antyhitlerowskiej, bez ZSRR. Polskantyhitlerowskiej, bez ZSRR. Polskęę reprezentowareprezentowałł
rzrząąd emigracyjny.d emigracyjny.
ObradowaObradowałła od 1. listopada do 7. grudnia 1944 roku.a od 1. listopada do 7. grudnia 1944 roku.
Postanowienia konferencji zapisano w czterech Postanowienia konferencji zapisano w czterech 
dokumentach:dokumentach:
-- ukukłład tymczasowy o miad tymczasowy o mięędzynarodowym lotnictwie cywilnymdzynarodowym lotnictwie cywilnym
-- Konwencja o MiKonwencja o Mięędzynarodowym Lotnictwie Cywilnymdzynarodowym Lotnictwie Cywilnym
-- ukukłład o tranzycie miad o tranzycie mięędzynarodowych sdzynarodowych słłuużżb powietrznychb powietrznych
-- ukukłład o miad o mięędzynarodowym przewozie powietrznymdzynarodowym przewozie powietrznym



UkUkłład tymczasowy o miad tymczasowy o mięędzynarodowym dzynarodowym 
lotnictwie cywilnymlotnictwie cywilnym

ObowiObowiąązywazywałł od 7 grudnia 1944 do 4 kwietnia 1947 od 7 grudnia 1944 do 4 kwietnia 1947 
PowoPowołływaywałł do do żżycia Tymczasowycia Tymczasowąą MiMięędzynarodowdzynarodowąą
OrganizacjOrganizacjęę Lotnictwa Cywilnego Lotnictwa Cywilnego –– PICAOPICAO
–– Jedyne posiedzenie PICAO odbyJedyne posiedzenie PICAO odbyłło sio sięę w maju 1946 r.w maju 1946 r.



UkUkłład o tranzycie miad o tranzycie mięędzynarodowych sdzynarodowych słłuużżb b 
powietrznychpowietrznych

Zwany Zwany „„UkUkłładem o dwadem o dwóóch wolnoch wolnośściachciach””
WolnoWolnośćść pierwsza pierwsza -- przywilej przelotu przez terytorium przywilej przelotu przez terytorium 
papańństwa (tranzytowego) bez lstwa (tranzytowego) bez ląądowania dowania 
WolnoWolnośćść druga druga -- przywilej lprzywilej ląądowania na tym terytorium dowania na tym terytorium 
dla celdla celóów niehandlowych. w niehandlowych. 



UkUkłład o miad o mięędzynarodowym przewozie dzynarodowym przewozie 
powietrznym powietrznym 

Zwany Zwany „„UkUkłładem o piadem o pięęciu wolnociu wolnośściachciach””
WolnoWolnośćść trzecia trzecia -- przywilej wyprzywilej wyłładowywania pasaadowywania pasażżereróów, w, 
poczty i towarpoczty i towaróów pochodzw pochodząących z pacych z pańństwa stwa 
przynaleprzynależżnonośści statku powietrznego ci statku powietrznego 
WolnoWolnośćść czwarta czwarta -- przywilej zabierania pasaprzywilej zabierania pasażżereróów, w, 
poczty i towarpoczty i towaróów przeznaczonych na terytorium w przeznaczonych na terytorium 
przynaleprzynależżnonośści statku powietrznego, ci statku powietrznego, 
WolnoWolnośćść pipiąąta ta -- przywilej zabierania pasaprzywilej zabierania pasażżereróów i w i 
łładunkadunkóów z przeznaczeniem na terytorium paw z przeznaczeniem na terytorium pańństwa stwa 
trzeciego oraz pozostawiania pasatrzeciego oraz pozostawiania pasażżereróów i w i łładunkadunkóów w 
pochodzpochodząących z terytorium pacych z terytorium pańństwa trzeciego stwa trzeciego 
Podpisany przez zaledwie 12 paPodpisany przez zaledwie 12 pańństwstw



WolnoWolnośści lotnicze wyodrci lotnicze wyodręębnione pbnione póóźźniejniej

WolnoWolnośćść szszóósta sta -- odnoszodnosząąca sica sięę do wykonywania do wykonywania 
mimięędzynarodowego przewozu lotniczego pasadzynarodowego przewozu lotniczego pasażżereróów i w i 
łładunkadunkóów, poprzez terytorium paw, poprzez terytorium pańństwa przynalestwa przynależżnonośści ci 
statku powietrznego (przewostatku powietrznego (przewoźźnika), miedzy terytoriami nika), miedzy terytoriami 
dwdwóóch innych pach innych pańństw, stw, 
WolnoWolnośćść sisióódma dma -- obejmujobejmująąca przewca przewóóz pasaz pasażżereróów i w i 
łładunkadunkóów miw mięędzy terytoriami dwu rdzy terytoriami dwu róóżżnych panych pańństw stw 
przez statki powietrzne (przewoprzez statki powietrzne (przewoźźnika) panika) pańństwa stwa 
trzeciego bez ltrzeciego bez ląądowania na terytorium tego ostatniego dowania na terytorium tego ostatniego 
papańństwa, stwa, 
WolnoWolnośćść óósma sma -- obejmujobejmująąca przewca przewóóz pasaz pasażżereróów i w i 
łładunkadunkóów miedzy punktami pow miedzy punktami połłoożżonymi na terytorium onymi na terytorium 
tego samego patego samego pańństwa, zwany kabotastwa, zwany kabotażżem (em (cabotagecabotage), ), 



Konwencja o MiKonwencja o Mięędzynarodowym dzynarodowym 
Lotnictwie CywilnymLotnictwie Cywilnym

ZastZastęępowapowałła konwencja konwencjęę paryskparyskąą, iberoameryka, iberoamerykańńskskąą i i 
panamerykapanamerykańńskskąą (Art. 80)(Art. 80)

PoczPocząątkowo sygnowatkowo sygnowałły jy jąą tylko patylko pańństwa alianckiestwa alianckie
DopuszczaDopuszczałła przysta przystęępowanie kolejnych papowanie kolejnych pańństwstw
Do 2001 roku podpisaDo 2001 roku podpisałło jo jąą 187 pa187 pańństwstw



Konwencja o MiKonwencja o Mięędzynarodowym dzynarodowym 
Lotnictwie CywilnymLotnictwie Cywilnym

CzCzęśćęść pierwsza pierwsza –– zawierajzawierająąca podstawowe przepisy ca podstawowe przepisy 
ruchu lotniczego:ruchu lotniczego:
–– ustala zasadustala zasadęę suwerennosuwerennośści przestrzeni powietrznej paci przestrzeni powietrznej pańństwa, stwa, 

ale z uwzglale z uwzglęędnieniem traktatu o wolnodnieniem traktatu o wolnośściach.ciach.
–– dzieli statki powietrzne na statki padzieli statki powietrzne na statki pańństwowe i cywilne, z stwowe i cywilne, z 

zastrzezastrzeżżeniem, eniem, żże konwencja dotyczy tylko cywilnych statke konwencja dotyczy tylko cywilnych statkóów w 
powietrznych. Za statki papowietrznych. Za statki pańństwowe uznano statki powietrzne stwowe uznano statki powietrzne 
wojskowe, ochrony granic, celne i policyjne. wojskowe, ochrony granic, celne i policyjne. 

–– ustala zasadustala zasadęę przynaleprzynależżnonośści paci pańństwowej statku powietrznego.stwowej statku powietrznego.
–– ustala, ustala, żże pae pańństwa sygnatariusze konwencji powinny wydzielistwa sygnatariusze konwencji powinny wydzielićć

przestrzeprzestrzeńń dla lotnictwa cywilnego z modla lotnictwa cywilnego z możżliwoliwośściciąą ograniczenia ograniczenia 
dostdostęępnopnośści do czci do częśęści tej przestrzeni po uprzednim publicznym ci tej przestrzeni po uprzednim publicznym 
ogogłłoszeniu oraz ustalono oszeniu oraz ustalono śśrodki przymusu jakie mogrodki przymusu jakie mogąą bybyćć
stosowane wobec statkstosowane wobec statkóów powietrznych wykonujw powietrznych wykonująących loty bez cych loty bez 
zezwolenia lub z naruszeniem przepiszezwolenia lub z naruszeniem przepisóów. w. 



Konwencja o MiKonwencja o Mięędzynarodowym dzynarodowym 
Lotnictwie CywilnymLotnictwie Cywilnym

–– ustanowiono przepisy dotyczustanowiono przepisy dotycząące kwalifikacji personelu ce kwalifikacji personelu 
lotniczego i budowy statklotniczego i budowy statkóów powietrznych. w powietrznych. 

–– nanałłoożżono obowiono obowiąązek stosowania jednolitych reguzek stosowania jednolitych regułł wobec wobec 
wszystkich statkwszystkich statkóów powietrznych, bez wzglw powietrznych, bez wzglęędy na ich dy na ich 
przynaleprzynależżnonośćść papańństwowstwowąą..

–– nie ograniczono w nie ograniczono w żżaden sposaden sposóób swobody dziab swobody działłania paania pańństw w stw w 
razie wojny lub stanu wyjrazie wojny lub stanu wyjąątkowego. tkowego. 



Konwencja o MiKonwencja o Mięędzynarodowym dzynarodowym 
Lotnictwie CywilnymLotnictwie Cywilnym

CzCzęśćęść druga druga –– statut ICAOstatut ICAO
–– powopowołłuje do uje do żżycia Miycia Mięędzynarodowdzynarodowąą OrganizacjOrganizacjęę Lotnictwa Lotnictwa 

Cywilnego Cywilnego –– InternationalInternational CivilCivil AviationAviation OgranisationOgranisation
–– ustanawia jej wustanawia jej włładze i okreadze i okreśśla sposla sposóób dziab działłaniaania
–– naknakłłada na ICAO obowiada na ICAO obowiąązek dostosowywania przepiszek dostosowywania przepisóów ruchu w ruchu 

lotniczego do dynamicznie rozwijajlotniczego do dynamicznie rozwijająącego sicego sięę ruchu lotniczego.ruchu lotniczego.
Dostosowanie odbywa siDostosowanie odbywa sięę poprzez wydawanie zapoprzez wydawanie załąłącznikcznikóów do w do 
konwencji chicagowskiejkonwencji chicagowskiej. . (zostan(zostanąą omomóówione pwione póóźźniej)niej)

Polska ratyfikowaPolska ratyfikowałła konwencja konwencjęę chicagowskchicagowskąą
20 listopada 1958 roku20 listopada 1958 roku



ProtokProtokóółł haskihaski

Podpisany w Hadze 28 wrzePodpisany w Hadze 28 wrześśnia 1955 roku nia 1955 roku 
StanowiStanowiłł poprawkpoprawkęę do konwencji warszawskiejdo konwencji warszawskiej
PodnosiPodnosiłł ggóórnrnąą granicgranicęę odpowiedzialnoodpowiedzialnośści ci 
przewoprzewoźźnika na wypadek nika na wypadek śśmierci lub obramierci lub obrażżeeńń
cielesnych pasacielesnych pasażżera, era, 
zzłłagodziagodziłł wymagania dotyczwymagania dotycząące dokumentce dokumentóów w 
przewozowychprzewozowych..



Konwencja Konwencja guadalajarskaguadalajarska

Konwencja uzupeKonwencja uzupełłniajniająąca do konwencji warszawskiejca do konwencji warszawskiej
Podpisana 18 wrzePodpisana 18 wrześśnia 1961 roku w nia 1961 roku w GuadalajarzeGuadalajarze, w , w 
Meksyku Meksyku 
RegulowaRegulowałła kwestie eksploatacji zamiennej statka kwestie eksploatacji zamiennej statkóów w 
powietrznych i  wzajemnego wyrpowietrznych i  wzajemnego wyręęczania siczania sięę przez przez 
przewoprzewoźźniknikóów lotniczych.w lotniczych.
UzupeUzupełłniniłła konwencja konwencjęę warszawskwarszawskąą o przepisy o przepisy 
dotyczdotycząące mice mięędzynarodowego przewozu lotniczego dzynarodowego przewozu lotniczego 
wykonywanego przez osobwykonywanego przez osobęę inninnąą niniżż przewoprzewoźźnik nik 
umowyumowy



Konwencje antyterrorystyczneKonwencje antyterrorystyczne

Konwencja tokijska z 14 wrzeKonwencja tokijska z 14 wrześśnia 1963 roku o nia 1963 roku o 
zapobieganiu porwaniom samolotzapobieganiu porwaniom samolotóów i bezprawnym w i bezprawnym 
czynom na pokczynom na pokłładzieadzie
–– jurysdykcjjurysdykcjęę nad sprawcami czynnad sprawcami czynóów zabronionych sprawowaw zabronionych sprawowaćć

bbęędzie padzie pańństwo rejestracji statku powietrznego stwo rejestracji statku powietrznego 
–– od tej zasady mood tej zasady możżna odstna odstąąpipićć na podstawie dwustronnej na podstawie dwustronnej 

umowy miumowy mięędzynarodowejdzynarodowej
–– zezwalazezwalałła na rewizje bagaa na rewizje bagażżu i rewizje osobiste u i rewizje osobiste 
–– dawadawałła zaa załłodze statku powietrznego prawo do ograniczenia odze statku powietrznego prawo do ograniczenia 

wolnowolnośści pasaci pasażżera i zastosowania era i zastosowania śśrodkrodkóów przymusu, nie w przymusu, nie 
dalej jednak nidalej jednak niżż do punktu ldo punktu ląądowania dowania 

Polska ratyfikowaPolska ratyfikowałła konwencja konwencjęę tokijsktokijskąą
22 maja 1971 roku22 maja 1971 roku



Konwencje antyterrorystyczneKonwencje antyterrorystyczne
Konwencja haska z 16 sierpnia 1970 roku, o zwalczaniu Konwencja haska z 16 sierpnia 1970 roku, o zwalczaniu 
bezprawnego zawbezprawnego zawłładniadnięęcia statkami powietrznymicia statkami powietrznymi
–– jednoznacznie zdefiniowajednoznacznie zdefiniowałła zjawisko porwania jako zagroa zjawisko porwania jako zagrożżenie enie 

dla bezpieczedla bezpieczeńństwa ruchu lotniczegostwa ruchu lotniczego
–– naknakłładaadałła na paa na pańństwo na ktstwo na któórego terytorium dokonano aktu rego terytorium dokonano aktu 

porwania obowiporwania obowiąązek oszek osąądzenia i skazania porywaczadzenia i skazania porywacza
–– regulowaregulowałła kwestie wydania porywacza w ra kwestie wydania porywacza w ręęce organce organóów w 
śścigania jego kraju macierzystegocigania jego kraju macierzystego

Trzykrotnie uzupeTrzykrotnie uzupełłniana, protokoniana, protokołłami montrealskimi z ami montrealskimi z 
roku 1971, 1975 i 1988roku 1971, 1975 i 1988
–– RegulowaRegulowałły one kwestie przesty one kwestie przestęępstw popepstw popełłnianych na terenie nianych na terenie 

mimięędzynarodowych portdzynarodowych portóów lotniczychw lotniczych
Polska ratyfikowaPolska ratyfikowałła konwencja konwencjęę haskhaskąą
12 lutego 1972 roku12 lutego 1972 roku



Konwencja montrealskaKonwencja montrealska

„„Nowa Konwencja o Ujednoliceniu NiektNowa Konwencja o Ujednoliceniu Niektóórych Prawiderych Prawidełł
DotyczDotycząących Micych Mięędzynarodowego Przewozu Lotniczegodzynarodowego Przewozu Lotniczego„„
Podpisana 29 maja 1999 rokuPodpisana 29 maja 1999 roku
MiaMiałła na celu ujednolicenie postanowiea na celu ujednolicenie postanowieńń konwencji konwencji 
warszawskiej z roku 1944, protokowarszawskiej z roku 1944, protokołłu haskiego z roku u haskiego z roku 
1955 i konwencji 1955 i konwencji guadalajarskiejguadalajarskiej z roku 1961z roku 1961
OprOpróócz wczecz wcześśniejszych postanowieniejszych postanowieńń regulowaregulowałła a 
kwestie nowych metod organizacji przelotkwestie nowych metod organizacji przelotóów, dostw, dostęępu pu 
do elektronicznych systemdo elektronicznych systemóów rezerwacyjnych, w rezerwacyjnych, 
korzystania przez przewokorzystania przez przewoźźnika z usnika z usłług innych ug innych 
podmiotpodmiotóów na mocy umw na mocy umóów handlowych, w handlowych, 
odpowiedzialnoodpowiedzialnośści za szkody i metod jurysdykcji tych ci za szkody i metod jurysdykcji tych 
szkszkóód.d.



Konwencja montrealskaKonwencja montrealska

Konwencja Montrealska nie nakKonwencja Montrealska nie nakłłada obowiada obowiąązku zku 
wypowiedzenia Konwencji Warszawskiej i wypowiedzenia Konwencji Warszawskiej i 
GuadalajrskiejGuadalajrskiej , ale ma przed nimi pierwsze, ale ma przed nimi pierwszeńństwo stwo 
stosowania stosowania 
Ratyfikowana przez 53 paRatyfikowana przez 53 pańństwa, w tym Polskstwa, w tym Polskęę..
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