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HANDEL ORGANAMI LUDZKIMI 
JAKO PRZYKŁAD NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA 

PODCZAS KONFLIKTU W KOSOWIE W 1999 R.

Konflikty na obszarze byłej Jugosławii, oprócz strat w ludziach czy 
strat w infrastrukturze, charakteryzowały się licznymi przykładami naru
szania praw człowieka. W konsekwencji społeczność międzynarodowa 
powołała do życia Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii -  
MTKJ (ang. ICTY — International Criminal Tribunal fo r  the former Yu
goslavia), którego zadaniem było sądzenie zbrodni wojennych dokonanych 
na obszarze byłej Jugosławii po 1 stycznia 1991 r.1

Do naruszenia praw człowieka dochodziło także w trakcie kon
fliktu w Kosowie w 1999 r. i po jego zakończeniu. Faktem jest, że przez 
długi czas, zarówno w narracji politycznej, publicystycznej, jak i nauko
wej, dominowała teza, jakoby głównie strona serbska dopuszczała się 
określonych przestępstw. Jest to teza fałszywa, gdyż także strona albań
ska nie stroniła od zachowań bezapelacyjnie łamiących prawa człowieka, 
w wielu aspektach. Przykładem drastycznego łamania praw człowieka 
był m.in. handel organami ludzkimi, dokonywany przez osoby zaanga
żowane po albańskiej stronie konfliktu.

Celem artykułu jest wskazanie, że jednym z przykładów naruszania 
praw człowieka podczas przywołanego konfliktu był właśnie handel orga
nami ludzkimi, będący przestępstwem międzynarodowym, w który to proce
der mogły być (i najprawdopodobniej były) zaangażowane osoby mające 
ważny wpływ na sytuację polityczną w Kosowie. Jak dotąd proceder ten nie 
został osądzony, co powinno budzić przynajmniej zdziwienie. Należy zatem 
zadać ważne pytania badawcze: jakie są szanse na osądzenie osób zamiesza
nych w tenże handel?, z jakich powodów instancje sądowe dotąd nie zajęły

1 Jego wyrokom podlegali sprawcy, którzy dopuścili się: naruszenia konwencji ge
newskich o ochronie ofiar wojny z 1949 r., praw i obyczajów wojennych, ludobójstwa 
oraz zbrodni przeciwko ludzkości.
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się tym nielegalnym procederem? Nie mniej ważne jest uzmysłowienie so
bie, w jakim stopniu osądzenie osób zaangażowanych w nielegalny handel 
organami wpłynie na zmianę sposobu postrzegania konfliktu w Kosowie.

Artykuł oparto zarówno na dostępnej literaturze przedmiotu, jak i na do
kumentach źródłowych, w tym przede wszystkim na raporcie przedstawio
nym w tej kwestii Radzie Europy w 2000 r. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że źródła stanowiące bezpośrednie dowody tytułowego procederu mogą się 
w praktyce pojawić dopiero w toku śledztw, do których zapewne dojdzie 
w najbliższym czasie.

Konflikt w  Kosowie

Odnosząc się do konfliktu kosowskiego z końca XX w., nie sposób nie 
wspomnieć -  skrótowo -  o jego przyczynach, sięgających wielu wieków 
wstecz. Obszar Kosowa od najdawniejszych czasów, abstrahując od szczegóło
wych rozważań, był miejscem przenikania się żywiołów albańskiego i serbskie
go. Proces islamizacji rozpoczął się wraz z dostaniem się regionu pod panowa
nie islamskie w XIV stuleciu. Ludność serbska stopniowo wycofywała się na 
północ, ich miejsce zajmowali Albańczycy. Serbska porażka w bitwie na Koso- 
wym Polu (1389) urosła wręcz do rangi mitu, symbolu narodowego. Oddanie 
Kosowego Pola jest interpretowane nawet jako zrzeczenie się kolebki serbskiej 
państwowości2. Bez wątpienia to wydarzenie historyczne ciągle odgrywa istotną 
rolę w konflikcie. W podobny sposób region ten traktują również Albańczycy3.

Niezwykle istotne znaczenie miały zmiany etniczne zachodzące na ana
lizowanym obszarze. Świadczą o tym dane ze spisów powszechnych ludno
ści (najwcześniejsze z 1921 r.). Wtedy to Albańczycy w Kosowie, napływa
jący tamże w praktyce przynajmniej od końca XVII stulecia, stanowili 
65,8% ludności, podczas gdy Serbowie 20,5%. Po II wojnie światowej róż
nice w liczebności obu grup pogłębiały się. W 1953 r. Albańczycy stanowili 
64,9, a Serbowie 23,5% mieszkańców regionu, ale w 1991 r. już -  odpo
wiednio -  82,2 i 11%. Przyczyniał się do tego większy przyrost naturalny 
wśród rodzin albańskich oraz zauważalny proces wyjazdu ludności serbskiej. 
Według danych z 2004 r. Albańczycy stanowili 88% ludności prowincji, 
Serbowie tylko 7%. Liczby te mają swoją wymowę4.

2 M. Krauz, Droga Kosowa do niepodległości, [w:] D. Smyrgała (red.), Wokół niepodle
głości Kosowa: historia i pierwsze reakcje, Warszawa 2012, s. 18-19.

3 Na temat mitów i ich znaczeń w polityce państw pojugoslowiańskich zob.: M. Rekść, Mi
ty narodowe i ich roła w kreowaniu polityki na p o k ła d z ie  państw byłej Jugosławii, Łódź 2013.

4 P. Eberhardt, Przemiany dem ograficzne na obszarze Jugosław ii w X X  wieku, Lu
blin 2005, s. 99-133.
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Wreszcie, nie można pominąć faktu, że region Kosowa w ramach pań
stwa jugosłowiańskiego należał do najsłabiej rozwiniętych, rozwijał się wol
niej od pozostałych5. Problemy gospodarcze Kosowa nie zostały zresztą 
rozwiązane do dziśf\

W toku rozpadu państwa jugosłowiańskiego w przywoływanym regio
nie doszło do sporu. Bez wątpienia wstępem do niego było objęcie rządów 
w Jugosławii przez Slobodana Milosevićia i zniesienie autonomii prowin
cji w 1989 r., posiadanej od piętnastu lat. Trudno się dziwić, że wywołało 
to niezadowolenie dominującej liczebnie ludności albańskiej7. Zasadne 
wydaje się twierdzenie, iż wtedy spór wszedł w zasadniczą fazę. Mimo to 
do otwartego konfliktu zbrojnego doszło bez mała dziesięć lat później, co 
bynajmniej nie oznacza, że w międzyczasie sytuacja wewnętrzna w pro
wincji była spokojnas.

Podgrzanie ^konfliktu było także dziełem nielegalnych organizacji 
działających na terenie prowincji. Szczególnego znaczenia nabrała z cza
sem Wyzwoleńcza Armia Kosowa (U ęK  -  Ustna ęiirimtare e Kosoves) 
zwracająca dużą uwagę na umiędzynarodowienie konfliktu. Była to orga
nizacja terrorystyczna, wspierana środkami pieniężnymi albańskich emi
grantów, z czasem także dostawami broni z Europy Zachodniej. Charak
terystyczne jest przy tym stanowisko Stanów Zjednoczonych, które od 
1998 r. w zasadzie stawały po stronie albańskich aspiracji, a które wcze
śniej uznawały U ęK  za organizację terrorystyczną. Z armią byli związani 
późniejsi przywódcy polityczni Kosowa, na czele z Hashimem Thacim. 
Zmianie stosunku do Kosowa na zachodzie Europy i w USA towarzyszył

s A. Malinowski, Od autonomii do niepodległości. Ewolucja problemu Kosowa w latach 
1974-2008, Choszczno, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 125-127.

6 Według danych Eurostatu w 2015 r. bezrobocie w Kosowie wynosiło 32,9%, Enlargement 
countries -  labour market statistlcs, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Enla 
rgement_countrics_-_labour_market_statistics#Unemployment_rates, odczyt: 13.08.2017. Inne 
dane wskazują, iż w 2020 r. bezrobocie ma się obniżyć do ok. 20%. Dla porównania w 2008 r. 
wynosiło ono ponad 47%, https://tradingeconomics.com/kosovo/unemployment-rate/forecast, 
odczyt: 13.08.2017,

7 M. Krauz, Droga K osow a..., s. 20.
8 Obserwując także sytuację w innych częściach Jugosławii, kosowscy Albańczycy  

w 1990 r. uchwalili w Kaćaniku nową konstytucję Kosowa, ogłaszając de facto niepod
ległość. Działania te powtórzyło rok później Zgromadzenie Narodowe prowincji. Po 
wyborach w 1992 r. miała w praktyce miejsce dwuwładza, gdyż równoległe funkcjono
wały legalne władze jugosłowiańskie. Albańscy politycy Kosowa prowadzili także poza 
granicami akcję propagandową mającą na celu uzyskanie międzynarodowego poparcia 
dla swej idei oderwania się od Jugosławii. Nie bez znaczenia była przywoływana nie
rzadko idea tzw. Wielkiej Albanii -  czyli połączenia w jeden organizm państwowy ziem  
zamieszkałych przez Albańczyków.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Enla
https://tradingeconomics.com/kosovo/unemployment-rate/forecast
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stosunkowo jednostronny przekaz medialny dotyczący konfliktu, w któ
rym rolę czarnego charakteru miała odgrywać Serbia0.

W umiędzynarodowionym konflikcie prowadzone negocjacje nie przy
niosły w zasadzie pozytywnych wyników. Najpoważniejsze spotkanie obu 
stron odbyło się w Rambouillet pod Paryżem (luty 1999)10. Stronie serbskiej 
przedstawiono ultimatum zakładające autonomię Kosowa i rozmieszczenie 
tam sił międzynarodowych dowodzonych przez NATO, równocześnie za
kładano zachowanie terytorialnej integralności ówczesnej Jugosławii.

Niewyjaśnione były wydarzenia w miejscowości Raćak 15 stycznia 1999 r. 
Odnaleziono tam 45 ciał ofiar, a o zbrodnię jednoznacznie oskarżano Serbów, 
zarzucając im przeprowadzenie czystki etnicznej. Z czasem pojawiły się jednak 
-  głównie w prasie zachodnioeuropejskiej -  wątpliwości związane z zajściami. 
Według niektórych hipotez miała to być albańska prowokacja, a w walce zginęli 
przede wszystkim nie cywile, lecz członkowie UęK. Zarzuty, iż była to masowa 
egzekucja, podważali m.in, fińscy eksperci (ich pełny raport nie został opubli
kowany) uznający, że brak jest śladów masowej egzekucji ludności cywilnej. 
Wypadki w Raćaku często są uznawane za bezpośredni powód podjęcia przez 
NATO tzw. interwencji humanitarnej w Kosowien .

Na skutek odrzucenia warunków z Rambouillet przez stronę serbską 
24 marca 1999 r. rozpoczęły się działania militarne NATO, trwające do 
10 czerwca. Niejednoznaczna jest przy tym ocena, czy akcja NATO fak
tycznie zapobiegła katastrofie humanitarnej w prowincji Kosowo. Wiele 
argumentów przemawia za tym, że to właśnie naloty sojuszu wywołały 
natężenie katastrofy i falę uchodźców12. Dyskusyjne jest, czy samą inter

9 D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konjłikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania -  
przebieg -  konsekwencje, Toruń 2009, s. 167-190. Interesujący, serbski punkt widzenia kon
fliktu przedstawia publikacja M.D. Luković, Kryzys kosowski oczyma Serbów. Bezpośrednie 
przyczyny, korzenie historyczne, przebieg i konsekwencje, Belgrad 1999.

10 M. Krauz, Droga K osow a..., s. 26-27.
11 M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia pod  rządami Slobodana Milosevicia. Serbska poli

tyka wobec rozpadu Jugosławii w łatach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2008, s. 229-230; 
K. Pawłowski, Kosowo. Konjłikt i interwencja, Lublin 2008, s. 112-113. Nie można wykluczyć, iż 
Albańczycy przebrali bojowników U ęK  w ubrania cywilne i podrzucili ich na miejsce wydarzeń.

12 D. Gibas-Krzak, S e r b s k o -a lb a ń s k is. 190-203. Liczba kosowskich uchodźców, któ
rzy zmuszeni byli do ucieczki, szacowana jest nawet na 850 tys. ludzi, którzy trafiali najczęściej 
do Albanii, Czarnogóry i Macedonii. W chwili rozpoczęcia konfliktu uchodźców albańskich 
było ok. 50 tys. Zupełnie innym zagadnieniem jest skala zniszczeń poczynionych w  Serbii 
w konsekwencji bombardowań natowskich. Bezsprzecznie naloty NATO wzmocniły falę 
uchodźczą w istotnym stopniu, po obu stronach konfliktu, gdyż uciekali także Serbowie za
mieszkali w  Kosowie. Po wojnie z Kosowa uciekło ok. 350 tys. ludności niealbańskiej (Serbo
wie, Czamogórcy, Romowie, Turcy) w obawie przed działaniami Albańczyków. Por. M. Korze- 
niewska-Wiszniewska, S erbiapodtządam i..., s. 236-237.
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wencję można uznać za humanitarną, skoro pociągała za sobą kolejne 
ofiary, zwłaszcza wśród serbskiej ludności cywilnej. Pamięć o tych wy
darzeniach jest zresztą żywa we współczesnej Serbii,

Po zakończeniu działań militarnych na mocy rezolucji Rady Bezpie
czeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 r. w Kosowie utworzono tymcza
sową misję administracyjną ONZ (UNMIK), która w okresie przejściowym 
miała zapewnić administrację i przyczynić się do powstania demokratycz
nych instytucji13. Nieprzypadkowe jest często używane w literaturze okre
ślenie, że w ten sposób Kosowo stało się międzynarodowym protektoratem.

Konflikt wywołał także określone konsekwencje. W ciągu bez mała trzech 
miesięcy doszło do ponad 38 tys. lotów samolotów Sojuszu Północnoatlantyc
kiego, zrzucono ponad 6300 ton amunicji. Zniszczenia w ówczesnej Jugosławii 
liczone są w miliardach dolarów. W Kosowie zginęło, wg Human Rights Wa- 
tch, ok. 10,5 tys. Albańczyków. Liczba ofiar cywilnych w Serbii szacowana jest 
nawet na 2 tys. osób14. Straty wizerunkowe sojuszu w Serbii są w zasadzie nie
możliwe do oszacowania.

W dniu 17 lutego"2008 r. Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość, 
w czerwcu tego samego roku weszła w życie konstytucja tego obszaru. Od 
tego momentu, jak dotąd, Rada Bezpieczeństwa nie przyjęła rezolucji, która 
decydowałaby o przekazaniu kompetencji UNMIK, a zarazem o zakończe
niu tejże misji15.

Status prowincji, tym bardziej ogłoszenie jej niepodległości, ciągle wy
wołuje kontrowersje. Niepodległości Kosowa nie uznaje m.in. pięć państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

Handel organami ludzkimi w prawie międzynarodowym

Różnica między popytem a podażą materiału niezbędnego do pobrania 
(w postaci organów, tkanek i komórek) powoduje powstanie nielegalnego 
rynku związanego z handlem organami pochodzącymi zarówno od dawców

13 A. Malinowski, Od autonomii..., s. 274-284. Misja UNMIK istnieje do dziś, z  czego wy
raźnie wynika, iż przejściowość przemieniła się w stalą obecność międzynarodową w prowincji.

14 K. Pawłowski, K osow o..., s. 147, 187-188, 196. Ibidem (s. 186-234) o skutkach kon
fliktu. Na ten temat także: S.E. Dworecki, T. Kęsoń, M.Z. Kulisz, Konflikt w Kosowie. Fakty 
i komentarze, Warszawa 2000.

15 P. Marcinkowska, Kosowo jako suwerenne państwo. Teoria i praktyka, Warszawa 
2016, s. 29-46. Zob. także: P. Pacuła, Kosowo: problem y teraźniejszości, wyzwania przyszło
ści, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22; A. Balcer. M. Kaczmarski, W. Stanisławski, 
Kosowo -  przed  ostatecznym rozwiązaniem. Proces uregulowania statusu międzynarodowego 
-  uwarunkowania polityczne i histoiyczne, perspektywy rozwoju sytuacji, Warszawa 2008 
(Prace Ośrodka Studiów Wschodnich).
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żywych, jak i martwych. Istotny czynnik sprawczy stanowią różnice ekono
miczne powodujące, że dawcy godzą się na oddanie swych narządów w za
mian za potencjalne, niemałe, zyski finansowe. Nie bez znaczenia może 
pozostawać stosowanie wobec potencjalnego dawcy groźby przemocy, 
uprowadzenia, oszustwa czy wreszcie złego położenia ekonomicznego. Za 
szczególnie patologiczny uznawany jest rynek przeszczepów nerek, a proce
dury tego rodzaju przeprowadzane są najczęściej w państwach o liberalnym 
ustawodawstwie albo tam, gdzie prawo nie jest kontrolowane (w analizowa
nym przypadku mieliśmy do czynienia z tą drugą sytuacją). Organy są pozy
skiwane zarówno ex vivo, jak i ex mortus16.

Międzynarodowe ustawodawstwo wyraźnie zakazuje handlu narządami, 
tkankami czy komórkami ludzkimi. Rozwój regulacji w tym zakresie nastę
pował konsekwentnie w jednoznacznym kierunku. Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. zabraniał, bez zgody zaintereso
wanego, przeprowadzania doświadczeń naukowych i lekarskich. Artykuł 14 
zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy z 1978 r. zakładał, że przekazanie 
substancji ludzkiego pochodzenia nie może się wiązać z jakąkolwiek korzy
ścią (w domyśle także finansową). W tym samym dokumencie podkreślono, 
że jeśli już dochodzi do przeszczepienia substancji ludzkiej proweniencji, to 
powinno się to odbywać w miejscach do tego przeznaczonych i przy obsłudze 
właściwego personelu. Ludzkie ciało i jego fragmenty nie mogą być przed
miotem obrotu, o czym wyraźnie stanowi Konwencja o ochronie praw czło
wieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny Rady 
Europy z Oviedo (1997). Również Międzynarodowe Stowarzyszenie Nefroło- 
giczne przyjęło w 2008 r. deklarację, w której krytyce poddano wykorzysty
wanie położenia ubogich w celu transplantacji ich organów. Na bezpłatność 
i dobrowolność w przekazywaniu narządów do przeszczepów zwracano także 
uwagę w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z lipca 2010 r.17

Zasadniczo wszelkie czynności związane z handlem organami należałoby 
określić jako przestępstwo międzynarodowe, obejmujące np. zbrodnie wojen
ne, zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie ludobójstwa. Są to bezsprzecznie 
przestępstwa, które godzą w wartości wyznawane przez społeczność między
narodową. Za przestępstwo międzynarodowe uznawany jest także handel 
ludźmi (przypadki w Kosowie obejmowały i tego rodzaju sytuacje). Wreszcie, 
w świetle statutu MTKJ18, handel organami podlega zaliczeniu zarówno do

16 S.M. Buczyński, P. Snopek, Aspekty hy/ninologiczne nielegalnego obrotu narządami, 
tkankami oraz komórkami ludzkimi, „Hygeia Public Health” 2 0 13, nr 49 (2), s. 229-230.

17 Ibidem, s. 230-231.
18 Zob. tekst statutu MTKJ: http://www.pck.org.pl/pliki/mph/1993_Haga_-_Siatut_MTK 

J.pdf, odczyt: 30.06.2017.

http://www.pck.org.pl/pliki/mph/1993_Haga_-_Siatut_MTK
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zbrodni przeciw ludzkości (uwięzienie i tzw. inne czyny nieludzkie), do ludo
bójstwa (spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała), jak i do ciężkich na
ruszeń konwencji genewskich z 1949 r. (torturowanie lub nieludzkie trakto
wanie, włączając w to doświadczenia biologiczne oraz umyślne sprawianie 
wielkich cierpień albo ciężkie uszkodzenie ciała lub zdrowia)19.

Biorąc z kolei pod uwagę sposób i okoliczność popełnienia przestęp
stwa, handel organami zalicza się do tzw. przestępstw transnarodowych, 
gdyż jego rozpoczęcie, zapobieganie czy skutki naruszają prawne porządki 
więcej niż jednego państwa. W przestępstwo omawiane w artykule byli 
poza tym uwikłani obywatele więcej niż jednego państwa (zarówno spraw
cy, jak i ofiary), a poszczególne fazy wydarzeń także miały miejsce na 
obszarze dwóch państw30.

Wreszcie, handlu ludźmi -  a tym bardziej ich organami -  trudno nie uznać 
za naruszenie praw człowieka. Mamy bowiem do czynienia z naruszeniem:
1) godności ludzkiej;
2) prawa do decydowania o sobie (ofiar nie pytano o jakąkolwiek zgodę);
3) prawa do wyboru miejsca zamieszkania (i przemieszczania się);
4) prawa do wolności; ’
5) prawa do poszanowania integralności psychicznej i fizycznej.

Prawa te gwarantują liczne akty prawa międzynarodowego, na czele 
z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka z 1948 r.21

Walkę z procederem handlu ludźmi, w tym także z handlem organami, 
podjęły liczne organizacje międzynarodowe. Wśród nich należy wymienić 
m.in. Radę Europy, której organ (Komitet Ministrów) przyjął w 2004 r. 
Zalecenie nr Rec (2004)7 dla państw członkowskich w sprawie handlu 
organami22. Z kolei w 2005 r. podczas szczytu w Warszawie przyjęto 
Konwencję w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi2*. Co istotne, 
w dokumencie zwrócono uwagę m.in. na kwestię ochrony świadków prze
stępstw, co w przypadku wydarzeń kosowskich odgrywa dotąd szczególnie 
ważną rolę. Radę Europy należy docenić także i z tego powodu, że to wła
śnie raport powstały na jej zlecenie, o czym mowa dalej, odegrał istotną 
rolę w upowszechnieniu informacji dotyczących handlu organami w czasie

19 M. Pawłowski, Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego  
ofiar, Warszawa 2014, s. 9-13.

20 Ibidem, s. 14.
21 Ibidem, s. 16.
22 Jest to dokument mający zachęcić państwa członkowskie Rady Europy do wzmocnie

nia działań w tym zakresie,
23 Dz.U. 2009, nr 20 poz. 107, zob.: http://isnp.sejm.gov.p!/DetaiIsServlet?id=WDU2009 

0200107, odczyt: 30.06.2017.
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konfliktu z 1999 r. i po jego zakończeniu. Z kolei w 2015 r. czternaście 
państw członkowskich Rady, w tym Polska, podpisało Konwencję Rady 
Europy dotyczącą handlu ludzkimi narządami24.

Handel organami ludzkimi a konflikt w Kosowie

Konflikt w Kosowie, jak w zasadzie każdy konflikt o charakterze zbrojnym, 
niezależnie od jego natężenia, pociągał za sobą liczne nadużycia, łamanie praw 
człowieka, niekiedy nawet wydarzenia, wobec których stosuje się określenia 
zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciw ludzkości. Z dużą dozą prawdopodo
bieństwa można przyjąć, że w Kosowie miał miejsce handel organami ludzkimi.

Informacje na temat wydarzeń związanych z handlem narządami stop
niowo trafiały do opinii publicznej. W latach 2002-2003 śledztwo dziennikar
skie prowadził Michael Montgomery; w zasadzie po raz pierwszy opisano cały 
proceder, opierając się na zeznaniach świadków25. W tym też okresie sprawą 
zajmował się przedstawiciel Biura ONZ do spraw Zaginionych w Kosowie 
Jose Baraybar. W poufnym sprawozdaniu ONZ z października 2003 r. powo
ływano się na świadków wydarzeń mających potwierdzać uprowadzanie po
szkodowanych, a następnie pobieranie ich organów26. W 2003 r. sprawie 
przyjrzał się również haski MTKJ, lecz w tym wypadku nie doprowadziło to 
do wyjaśnienia sprawy.

Dociekając przyczyn trudności w wyjaśnieniu sprawy, warto zwrócić 
uwagę na fakt, że ewentualni naoczni świadkowie mieli obawy o swoje bez
pieczeństwo w wypadku składania zeznań, szczególnie, że dotyczyć one 
mogły osób z najwyższych sfer miejscowej polityki. Problem ten powracał 
w późniejszym czasie, jest aktualny także obecnie, mimo upływu lat. Były 
przypadki zastraszania, niekiedy także tajemnicze wypadki i uprowadzenia 
osób, które mogły mieć informacje na ten temat.

Szerszego znaczenia nabrał raport specjalnego wysłannika Rady Europy 
Dicka Marty’ego przedstawiony w grudniu 2010 r.27 Jeśli chodzi o zawar
tość, dokument ten nie był przełomowy; autorzy zebrali raczej fakty już zna

24 Council o f  Europe Convention against Trafficking in Human Organs, littp://www.coe. 
int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216, odczyt: 20.06.2017.

25 T. Zaugg, Was geschach in Barrel? „Das Magazin” 2010, nr 6 z 13.02.2010, https:// 
web.archive.org/web/20101123045546/http://d as magazin.ch/index.php/was-gcschaii-in-burre!/, 
odczyt: 27.06.2017.

26 https://wikispooks.eom/w/images/d/db/UNMIK_lnvestigation_Organ_Trafficking_Ko 
sovo.pdf, odczyt: 27.06.2017.

27 Inhuman treatment o f  people and illicit trafficking in human organs in Kosovo, AS/Jur 
12.12.2010, http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101218_ajdoc46201 Oprovamend 
ed.pdf, odczyt: 27.06.2017.

http://www.coe
http://d
https://wikispooks.eom/w/images/d/db/UNMIK_lnvestigation_Organ_Trafficking_Ko
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101218_ajdoc46201
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ne, odbił się on jednak znaczącym echem międzynarodowym. Można uznać, 
że stał się początkiem ponownego nagłośnienia handlu organami ludzkimi, 
do jakiego doszło w Kosowie.

W dokumencie przedstawiono relacje świadków potwierdzające, iż w la
tach 1999-2000 dochodziło do nielegalnego pobierania organów ludzkich 
i handlu nimi. W większości przypadków dotyczyło to Serbów, ale poszko
dowanymi mieli być także (choć znacznie mniej licznie) Albańczycy nasta
wieni negatywnie wobec rządów w Kosowie i UęK.

Osoby poszkodowane miały być uprowadzone z Kosowa w czasie 
konfliktu lub bezpośrednio po nim, przewiezione do sąsiedniej Albanii 
przez przejście graniczne Vrb ni ca/Mori na i przetrzymywane w tajnych 
miejscach odosobnienia. Na podstawie przeprowadzonych przez zespół 
D. Marty’ego rozmów udato się ustalić, że więzienia te znajdowały się po 
stronie albańskiej, pierwotnie w miejscowościach Cahan i Kukes, później 
Bicaj, Burrel, Rribe i Kruja. Z reguły były to miejsca (domy) położone na 
uboczu miejscowości, nierzucające się w oczy. Organy miały być pobie
rane ofiarom pośmiertnie, a najczęściej chodziło o nerki, bez użycia 
skomplikowanych procedur chirurgicznych. Pobrane narządy trafiały na 
lotnisko w Tiranie, skąd transportowano je  do biorców. Raport w sposób 
ewidentny wskazuje, że cały proceder miał się odbywać pod ścisłą kon
trolą Wyzwoleńczej Armii Kosowa28.

O tych faktach, negowanych przez władze kosowskie i albańskie29, 
miały świadczyć -  według raportu D. M arty’ego -  zeznania świadków, 
ślady krwi na ścianach w miejscu przetrzymywania uprowadzonych 
w Rribe, tzw. żółty domek, oraz pozostałości po lekarstwach i środkach 
stosowanych przy tego typu operacjach. Ten domek urósł do swoistego 
symbolu handlu organami w Kosowie. Tam miała się znajdować prymi
tywna sala operacyjna, w której pobierano organy30.

Uprowadzone osoby były dobrze odżywiane i stosunkowo dobrze trak
towane, gdyż miały stanowić źródło organów, które pobierano im -  bez zgo
dy. Nerki cieszyły się największym zainteresowaniem, płacono za nie nawet 
ok. 100 tys. euro, co powodowało, że proceder ten był niezwykle opłacalny. 
Przed pobraniem ofiary były „selekcjonowane” pod względem grupy krwi 
i stanu fizycznego oraz psychicznego.

28 Ibidem, s. 20-25. Dick Marty sugeruje wręcz, iż społeczność międzynarodowa przy
mykała oczy na działania U ęK .

29 Ówczesne władze Kosowa kategorycznie zaprzeczały, jakoby miało dojść do handlu 
organami. Podobne stanowisko zajęły władze Albanii.

30 J. Musiał, Koszmar tr żółtym domku? https://www.tygodnikprzeglad.pi/koszmar-zolty 
m-domu/, odczyt: 20.06.2017.

https://www.tygodnikprzeglad.pi/koszmar-zolty
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Istotne jest także przede wszystkim to, kto mógł być zaangażowany 
w nielegalny i zbrodniczy proceder handlu narządami. W raporcie D. Mar- 
ty’ego można znaleźć kilka nazwisk związanych z mafijną „grupą z Dreni- 
cy”3!. Należy przypuszczać, że odgrywały one kluczową rolę w handlu 
organami oraz w wielu innych procederach o charakterze przestępczym. 
Już w 2005 r. niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza uznawała Has- 
hima Thaciego za jedną z głównych postaci związanych z przestępczością 
zorganizowaną w tej części kontynentu32. W 2015 r. dwaj byli jego współ
pracownicy zostali skazani przez międzynarodową izbę sądu okręgowego 
w Kosowskiej Mitrovicy na kary więzienia za zbrodnie popełnione w la
tach 1998-199933. Każe to z dużą uwagą spojrzeć na rolę H. Thaciego, 
premiera Kosowa w latach 2008-2014 i prezydenta od 2016 r.

Co warto podkreślić, handel nielegalnie pobranymi organami występował 
w Kosowie także kilka lat po zakończeniu konfliktu. Jeszcze w 2008 r. w prisz- 
tińskiej klinice „Medicus” miało dojść do trzydziestu nielegalnych przeszcze
pów nerek, także od obywateli innych państw (Mołdawia), którym obiecano 
wysokie kwoty po zabiegu. W 2013 r. po procesie prowadzonym przez misję 
stabilizacyjną Unii Europejskiej EULEX pięciu lekarzy zostało skazanych za 
handel organami. Szefa kliniki spotkała kara siedmiu lat i trzech miesięcy wię
zienia. Ciążą na nim także zarzuty związane ze współpracą z UÇK w latach 
dziewięćdziesiątych XX stulecia (dotyczą tego samego procederu)34.

Wnioski

Wziąwszy pod uwagę znaczenie konfliktu w Kosowie dla stabilności Bał
kanów -  szerzej całego kontynentu -  zasadniczo także to, że nie jest on zakoń
czony, niezbędne wydaje się osądzenie procederu, który miał tam miejsce -  
handlu organami ludzkimi, stanowiącego poważne naruszenie praw człowieka.

31 Grupa z Drenicy, której nazwa pochodzi od doliny rzeki Drcnica, stanowiła jeden 
z odłamów UÇK, który od końca lat 80. minionego stulecia kontrolował działania przestępcze 
w prowincji Kosowo. Do grupy tej miały należeć m.in. osoby wymienione w  raporcie dla 
Rady Europy: Hashim Thaci (uznawany za przywódcę grupy), Xhavit Haliti, Kadri Veseli, 
Azem Syla i Fałmir Limaj. Aktywność grupy była znana służbom wywiadowczym Niemiec, 
Włoch czy Wlk. Brytanii. Zob.: Inhumait irealinent..., s. 14-17.

32 K. Majchrzak, Handel organami iv Kosowie, „Lc Monde diplomatique” 2011, nr 9 (67), 
htip://monde-diplomatique.pl/LMD67/mdex.php?id=l_4, odczyt: 22.06.2017.

33 Kosowo: międzynarodowy sąd  skazał 11 Albańczyków za zbrodnie wojenne, http://ww 
w.poIskieradio.pI/5/3/Artykul/1451376,Kosowo-miedzynarodowy-sad-skazaI-ł 1-Albanczyko 
w-za-zbrodnie-wojenne, odczyt: 27.06.2017.

34 http://wyborcza.pl/1,76842,13831757,Pieciu_lekarzy_skazanych _za_handel_organami 
_w_Kosowic.html, odczyt: 27.06.2017.

http://ww
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Przez długi czas spór albańsko-serbski był przedstawiany jednostronnie, 
aby nie użyć słowa: tendencyjnie. Po prawie dwóch dziesięcioleciach spo
łeczność międzynarodowa, przede wszystkim europejska, powinna dojrzeć 
do tego, aby spojrzeć na to w sposób obiektywny. Z początkiem 2016 r. 
w Hadze powołano do życia trybunał, który ma się skupić na zbrodniach 
popełnionych od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 2000 r. przez członków Ar
mii Wyzwoleńczej Kosowa3-*’. Ma on sądzić zgodnie z prawem kosowskim, 
co samo w sobie budzi wątpliwość36. Jego działalność jest jednak opóźniana, 
w kwietniu bowiem 2017 r., kiedy miało się odbyć pierwsze posiedzenie 
procesowe izby, Trybunał Konstytucyjny Kosowa orzekł, że część przepi
sów tegoż trybunału haskiego jest (sic!) niezgodna z konstytucją Kosowa37.

Zapewne okres formalnych przeszkód w rozpoczęciu przez trybunał realnej 
działalności dotyczącej działań UęK w Kosowie na przełomie XX i XXI stule
cia dobiegnie końca. Brak rozliczenia drastycznego łamania praw człowieka 
podczas konfliktu kosowskiego kładzie się cieniem na stabilności regionu bał
kańskiego, szczególnie na stosunkach między Belgradem a Prisztiną.

Bez rozliczenia winy osób zaangażowanych w proceder handlu ludzkimi 
organami, który bez wątpienia stanowił daleko idące zwyrodnienie w sto
sunkach etnicznych na Bałkanach, stabiljzacja w Kosowie, przeżywającym 
rozliczne problemy polityczne i ekonomiczne, nie będzie możliwa38. Nawet 
jeśli będzie to skutkowało rozliczeniem osób z najwyższych sfer politycz
nych Kosowa. Bez tegoż rozliczenia trudno wyobrazić sobie możliwość 
realizacji międzynarodowych aspiracji Kosowa, związanych z członkostwem 
w wielu organizacjach międzynarodowych, w tym w Unii Europejskiej.

35 W sferze zainteresowania trybunału mają się znaleźć przestępstwa dotyczące za
bójstw, uprowadzeń, nielegalnych zatrzymań, przemocy seksualnej i handlu organami, http:// 
www.poIskicradio.pl/5/3/Artykti 1/1570628, W-Hadze-powolano-trybunal-ds-zbrodni-wojenny 
ch-w-Kosowie, odczyt: 27.06,2017.

36 Kosowo stanowiło wtedy część ówczesnej Jugosławii. W ciągu 17 lat od formalnego 
zakończenia konfliktu wydano wyroki, prawomocne, w  zaledwie 20 sprawach dotyczących 
zbrodni wojennych UęK.

37 http://www.rp.pl/Konflikty-zbrojne/170429I94-Kosowo-Kolejne-opoznienie-w-osadz 
eniu-zbrodni-UCK.htmI, odczyt: 27.06.2017.

38 Niezwykle ważną rolę w tym procesie powinien odegrać program ochrony świadków 
zajść, gdyż bez tego trudno wyobrazić sobie wyjaśnienie procederu.

http://www.poIskicradio.pl/5/3/Artykti
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