Podstawy prawa międzynarodowego (r. akad. 2017/2018)

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Prawo międzynarodowe publiczne – skąd „publiczne”?
Prawo międzynarodowe prywatne – ustawa krajowa, która wskazuje, prawo którego państwa
ma zastosować sąd, rozstrzygając sprawę z udziałem „elementu obcego” (np. spadek po cudzoziemcu,
umowa wykonywana za granicą).

Prawo międzynarodowe publiczne jest to zbiór norm regulujących stosunki
zachodzące w społeczności międzynarodowej.

Prawo międzynarodowe publiczne jest to więc prawo społeczności
międzynarodowej. Chcąc zatem wyjaśnić, czym jest prawo międzynarodowe i jak ono
funkcjonuje, należy rozpocząć od przedstawienia szczególnych cech „środowiska”, w
jakim to prawo tworzy się i jest stosowane. Tym „środowiskiem” jest społeczność
międzynarodowa.

Czym jest zatem społeczność międzynarodowa?
Wskazać można dwa wyjaśnienia terminu „społeczność międzynarodowa”:
1. Społeczność międzynarodowa sensu stricte to podmioty prawa międzynarodowego,
czyli podmioty, którym na gruncie prawa międzynarodowego przysługują określone
prawa i na których ciążą określone zobowiązania. W chwili obecnej podmiotowość
prawnomiędzynarodowa przysługuje:


Państwom – zauważmy, że państwo to podmiot, który składa się z trzech
elementów - określonego terytorium lądowego, stałej ludności zamieszkującej to
terytorium oraz suwerennej (efektywnej) władzy. Od początku tworzenia się
prawa międzynarodowego to państwa były (i są nadal) najważniejszym aktorem
na międzynarodowej scenie.
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Rządowym
organizacjom
międzynarodowym
Intergovernmental
Organizations [IGO’s], np. ONZ, Rada Europy, NATO, WTO. Rządowe organizacje
międzynarodowe to organizacje międzypaństwowe, które spełniają łącznie
następujące warunki:
a) zrzeszają państwa oraz inne podmioty prawa międzynarodowego,
b) ustanowione zostały na podstawie umowy międzynarodowej (traktatu),
c) rządzą się prawem międzynarodowym.

Państwa i rządowe organizacje międzynarodowe są jednocześnie głównymi (ale
nie jedynymi) adresatami norm prawa międzynarodowego. Znaczy to, że prawo
międzynarodowe kształtuje przede wszystkim ich sferę praw i obowiązków, tzn. np.:
określa sposób traktowania przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych,
dopuszczalność użycia siły zbrojnej w relacjach między państwami, zasady zawierania i
stosowania umów międzynarodowych, kształtuje zasady odpowiedzialności za czyny
bezprawne.

2. Społeczność międzynarodowa sensu largo to wszystkie podmioty, które uczestniczą w
stosunkach międzynarodowych, niezależnie od tego, czy posiadają one podmiotowość
międzynarodowoprawną, czy też nie. Obok więc państw i rządowych organizacji
międzynarodowych do społeczności międzynarodowej sensu largo zaliczamy:


Pozarządowe organizacje międzynarodowe - Nongovernmental Organizations
[NGO’s], np. FIFA, UEFA, Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca, Amnesty International, które tworzone są głównie przez
podmioty prywatne (np. osoby fizyczne, stowarzyszenia) oraz ustanowione
zostały w formie przewidzianej przez prawo krajowe (np. w formie
stowarzyszenia prawa polskiego, szwajcarskiego etc.); podstawą prawną ich
działania nie jest umowa międzynarodowa, a co za tym idzie, NGO’s rządzą się
prawem krajowym (np. Amnesty International, jako spółka prawa angielskiego,
działa wedle prawa angielskiego).



Przedsiębiorstwa wielonarodowe - MNC - Multinational Corporations – np. Stell.
Coca-Cola. Zazwyczaj są to firmy lub inne podmioty działające w więcej niż jednym
kraju i połączone w taki sposób, że mogą na różne sposoby koordynować własne
działania.
Niekiedy takie przedsiębiorstwa ponadnarodowe tworzą specjalne pozarządowe organizacje
międzynarodowe (np. UTZ, FairTrade Certificate), by zapewnić działanie zgodne z wymogami
praw człowieka (zatrudnianie pracowników w warunkach nienaruszających praw człowieka i
praw pracowników).
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Podmioty szczególne – podmioty, którym na podstawie prawa
międzynarodowego przysługują pewne prawa, choć ich istnienie jest wynikiem
szczególnej sytuacji – działań wojennych: narody walczące o niepodległość, strona
wojująca, powstańcy



Jednostki – osoby fizyczne? – do II wojny światowej prawo międzynarodowe
traktowało jednostkę bardziej jako przedmiot regulacji (np. postanowienia
dotyczące losu Eskimosów po nabyciu Alaski przez Stany Zjednoczone), niemniej
od powstania nowej dziedziny prawa międzynarodowego, jaką są prawa
człowieka, Niektóre normy prawa międzynarodowego rodzą prawa i obowiązki
bezpośrednio dla osób fizycznych (np. prawo petycji/skargi do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka czy Komitetu Praw Człowieka ONZ). Prawo
międzynarodowe nie ogranicza się jednak do przyznawania osobom fizycznym
pewnych praw. Określa także np. zasady ponoszenia przez nie odpowiedzialności
karnej przed międzynarodowymi trybunałami karnymi w związku z
popełnieniem: ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości,
terroryzmu. Niektóre normy prawa międzynarodowego, skierowane
bezpośrednio do państw lub rządowych organizacji międzynarodowych, mogą
wpływać pośrednio na sytuację prawną osób fizycznych i prawnych. Np. normy
zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania adresowane są
bezpośrednio wyłącznie do państw-stron, określając m. in. dozwolony zakres
opodatkowania przez dane państwo dochodów uzyskiwanych przez osoby mające
miejsce zamieszkania lub siedzibę w obu umawiających się państwach.

Z tego – skrótowego – „przeglądu” członków społeczności międzynarodowej
wynika niezbicie, że jest to zbiorowość skomplikowana, w której ścierają się interesy i
ambicje diametralnie różnych, często odmiennych kulturowo i ideologicznie, podmiotów.
Skoro zatem prawo międzynarodowe jest prawem społeczności międzynarodowej, nie
ma wątpliwości, że podobnie jak społeczność międzynarodowa jest ono skomplikowane.
Zauważyć jednak należy, że nie wszystkie podmioty należące do społeczności
międzynarodowej (sensu largo) w sposób równy uczestniczą w tworzeniu prawa
międzynarodowego.
W porównaniu, na gruncie prawa krajowego, kiedy mówi się o systemie prawa,
wskazuje się na trzy charakteryzujące każdy system cechy:
1. Prawodawcę
Społeczność międzynarodowa nie wykształciła centralnej władzy prawodawczej,
która stanowiłby odpowiednik np. parlamentów krajowych. W konsekwencji, treść norm
prawa międzynarodowego zazwyczaj jest wynikiem kompromisu między
zainteresowanymi państwami. Z tego powodu normy te nie zawsze odzwierciedlają
rzeczywiste potrzeby społeczności międzynarodowej.
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Prawo międzynarodowe wypływa bezpośrednio z woli suwerennie równych
państw. Suwerenna równość oznacza, że państwa mają równe prawa i obowiązki oraz są
równymi członkami wspólnoty międzynarodowej, niezależnie od różnic gospodarczych,
społecznych, politycznych lub innego rodzaju. Państwa są równe pod względem prawnym
(a zatem w świetle prawa międzynarodowego wola Stanów Zjednoczonych jest tak samo
„ważna”, jak wola Gabonu). Znajduje to wyraz np. w procedurze głosowania w
Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdzie głos każdego członka Organizacji „waży” tyle samo.
W konsekwencji powyższego, dane państwo związane jest zazwyczaj tylko tymi
normami prawa międzynarodowego, na które samo wyraziło zgodę (równy nie może
bowiem władczo nakazać [lub zakazać] czegoś równemu sobie).
Wyjątkiem są tzw. zobowiązania erga omnes – to zobowiązania, które zawarte
zostały w ważnym interesie ogólnym, a ich strony mają zamiar i zdolność
zagwarantowania faktycznego przestrzegania postanowień tych umów przez państwa
trzecie (np. Układ w sprawie Antarktyki z 1959 roku)
Układ w sprawie Antarktyki z 1959 roku. Stanowi on m. in., że na czas obowiązywania Układu
zamrożone zostają roszczenia terytorialne państw do obszaru Antarktydy (roszczenia takie zgłaszane
były uprzednio przez: Argentynę, Australię, Chile, Francję, Nową Zelandię, Norwegię i Wielką Brytanię).
Zgodnie z traktatem Antarktykę wykorzystuje się wyłącznie w celach pokojowych. Zabrania się w
szczególności wszelkich przedsięwzięć o charakterze wojskowym, jak tworzenie baz i fortyfikacji
wojskowych, przeprowadzanie manewrów wojskowych oraz doświadczeń ze wszelkimi rodzajami
broni, a także zabrania się wszelkich wybuchów jądrowych na Antarktyce oraz usuwania w tym rejonie
odpadów promieniotwórczych.
Art. X stanowi zaś, że: „Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich
wysiłków, zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych, by na Antarktyce nie prowadzono jakiejkolwiek
działalności sprzecznej z zasadami lub celami niniejszego Układu”.
Jakkolwiek stronami Traktatu Antarktycznego jest stosunkowo niewiele państw (niespełna 50), to
jednak treść art. X oznacza, że niektóre jego postanowienia (np. dotyczące zakazu prób z bronią
jądrową) są państwom trzecim „przeciwstawialne” (opposable). Ta „przeciwstawialność” stanowi
rezultat woli i praktycznej zdolności państw stron (wśród nich np. ChRL, Francja, Rosja, Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania + Brazylia, Indie, Japonia, Niemcy) w zakresie zapewnienia
respektowania postanowień umowy przez państwa trzecie. Inaczej rzecz ujmując: państwo, które nie
jest stroną Traktatu nie jest nim prawnie związane, ale w praktyce nie będzie mogło na Antarktyce
prowadzić np. prób z bronią jądrową.

2. Władzę wykonawczą
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Nie istnieje jednolita władza wykonawcza, czuwająca nad przestrzeganiem prawa
międzynarodowego. W związku z tym same państwa, dla zapewnienia przestrzegania
prawa międzynarodowego i dla ochrony własnych interesów, np.: wykorzystują środki
dyplomatyczne, wykorzystują zasadę wzajemności (państwo nie ma obowiązku
spełniania zobowiązania wobec drugiego, jeżeli to drugie nie wypełnia wobec niego
analogicznego zobowiązania, np. dyskryminując amerykańskich przedsiębiorców, Chiny
muszą liczyć się z analogicznym traktowaniem własnych przedsiębiorców w USA), stosują
środki odwetowe (countermeasures) a nawet używają siły zbrojnej.

3. Sędziego
Nie istnieje jednolity międzynarodowy system sądowniczy. W praktyce zatem sądy
i trybunały międzynarodowe (tzn. tworzone bezpośrednio przez państwa lub
powoływane przez organizacje międzynarodowe) są stosunkowo nieliczne, a w każdym
wypadku spory między państwami mogą być rozstrzygane przez sądy i trybunały
międzynarodowe tylko za zgodą stron sporu – fakultatywny charakter sądownictwa
międzynarodowego.

Skutkiem tej odmienności prawa międzynarodowego jest zaś to, że niekiedy
podnoszone są głosy, jakoby prawo międzynarodowe nie istniało (tzw. negatorzy prawa
międzynarodowego). Wydaje się jednak, że jest to twierdzenie nieuprawnione – nie
można prawa międzynarodowego oceniać przez pryzmat stosunków krajowych, tak samo
jak społeczności międzynarodowej nie można porównywać ze społecznością krajową.

ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO W ZNACZENIU FORMALNYM

Aby lepiej zrozumieć, co kryje się pod pojęciem „źródła prawa międzynarodowego
w znaczeniu formalnym”, zacznijmy od czegoś bliższego codziennemu doświadczeniu.
Otóż wyjaśnijmy, co mamy na myśli mówiąc o źródłach prawa krajowego w znaczeniu
formalnym.
Mówiąc o „formach” prawa mamy na myśli pewne warunki formalne, które muszą
być spełnione, by regulacje danego rodzaju uzyskały moc prawnie (a nie np. moralnie)
wiążącą. Przykładowo chodzi tu o:
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1. warunki podmiotowe (tzn. wiążące normy prawne danego rodzaju mogą być
stanowione jedynie przez określone podmioty),
2. warunki proceduralne (tzn. wiążące normy prawne danego rodzaju muszą być
stanowione w określonym trybie). Owe warunki formalne mogą być odmienne dla
różnych źródeł prawa.
Przykładowo: „formą proceduralną” ustawy jest to, że np.
- inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi, Radzie Ministrów, a także
grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu (art. 118 Konstytucji),
- Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach (art. 119 Konstytucji),
- Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inna większość (art. 120 Konstytucji).
Warunki formalne dla np. rozporządzeń są już odmienne.

Kto ustanawia te „warunki formalne”?
W porządkach krajowych zwykle ustawa zasadnicza (konstytucja) określa formy
obowiązującego prawa. Np. Konstytucja RP wymienia źródła prawa polskiego w
znaczeniu formalnym stanowiąc, że:
Art. 87 i art. 234 Konstytucji RP
„Art. 87. (1) Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja,
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
(2) Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania
organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego”.
„Art. 234. (1) Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent
Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w
granicach określonych w art. 228 ust. 3-5 [Konstytucji]. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu
przez Sejm na najbliższym posiedzeniu”.

Odpowiednika konstytucji krajowych na próżno jednak szukać – jak
wspominaliśmy - w prawie międzynarodowym. Prawo międzynarodowe nie ma
konstytucji rozumianej jako akt regulujący podstawy ustrojowe społeczności
międzynarodowej (i wskazujący np. źródła prawa międzynarodowego). Tradycyjnie
przyjmuje się jednak, że niepełny katalog źródeł formalnych prawa
międzynarodowego wymieniony jest w art. 38 Statutu MTS.
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Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości stanowi:
Artykuł 38.
1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach, które
będą mu przekazane, będzie stosował:
a) konwencje międzynarodowe, bądź ogólne, bądź specjalne, ustalające reguły, wyraźnie uznane przez
państwa spór wiodące;
b) zwyczaj międzynarodowy, jako dowód istnienia powszechnej praktyki, przyjętej jako prawo;
c) zasady ogólne prawa, uznane przez narody cywilizowane;
d) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 59, wyroki sądowe tudzież zdania najznakomitszych znawców
prawa publicznego różnych narodów, jako środek pomocniczy do stwierdzania przepisów prawnych.
2. Postanowienie niniejsze nie stanowi przeszkody, aby Trybunał mógł orzekać ex aequo et bono, o ile
strony na to zgadzają się.

Z przepisu tego wynika, że źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu
formalnym są:
a) konwencje międzynarodowe (UWAGA: „konwencja”, „umowa” „traktat”, „pakt”,
„porozumienie” etc. – to synonimy!),
b) zwyczaj międzynarodowy,
c) zasady ogólne prawa, uznane przez narody cywilizowane.

Za źródła prawa międzynarodowego uznaje się również – obok wymienionych w
art. 38 Statutu:
d) akty jednostronne państw,
e) wiążące uchwały organizacji międzynarodowych.

Powyższe wyliczenie jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia, w jaki sposób
prawo międzynarodowe reguluje stosunki w ramach społeczności międzynarodowej.
Dlaczego? Otóż (w pewnym uproszczeniu) prawo międzynarodowe składa się jedynie z
takich norm, które „mają formę”: konwencji, zwyczaju, ogólnej zasady prawa, wiążącej
uchwały organizacji międzynarodowej lub wynikają z aktów jednostronnych.
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Kończąc ten fragment rozważań dodać trzeba, że system prawa
międzynarodowego nie jest systemem precedensowym w tym znaczeniu, co common law.
Przypomnijmy w tym miejscu, że sędzia common law (np. sędzia angielski)
skonfrontowany z określonym nowym problemem prawnym, sam ustala regułę
rozstrzygnięcia danego przypadku w ten, czy inny sposób, tj. np. na korzyść powoda lub
na korzyść pozwanego. Raz sformułowana reguła, musi być, co do zasady, aplikowana
jako precedens w innych, podobnych sprawach. Wyroki sądów międzynarodowych nie
mają charakteru precedensowego, tzn., że wiążą tylko strony sporu w danej sprawie. Nie
ma zatem formalnych przeszkód, by sąd międzynarodowy rozstrzygnął dwie identyczne
sprawy w zupełnie różny sposób. Innymi słowy: wyroki sądów międzynarodowych nie
są źródłami prawa międzynarodowego.

ZWYCZAJ MIĘDZYNARODOWY
Zwyczaj międzynarodowy jest prawem niepisanym. Oznacza to, że nie ma np.
żadnego oficjalnego publikatora norm zwyczajowych, który można by porównać do
„Dziennika Ustaw”, czy „Monitora Polskiego”.
Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, zwyczaj jest to praktyka, której
towarzyszy przekonanie, że jest ona zgodna z prawem i przez prawo wymagana.
W związku z tym, aby stwierdzić, że konkretna norma międzynarodowego prawa
zwyczajowego obowiązuje, należy udowodnić, że:
1. istnieje powszechna praktyka państw lub rządowych organizacji międzynarodowych w
danej kwestii (usus), oraz
2. tej praktyce towarzyszy przeświadczenie, że postępowanie w określony sposób jest
prawnie (nie zaś np. moralnie, czy politycznie) wymagalne (opinio iuris).
Oba elementy konstytuujące zwyczaj (tj. praktyka i opinio iuris) zostaną poniżej
omówione.

PRAKTYKA (USUS)
Praktyka tworząca zwyczaj zostaje zwykle zainicjowana w związku z istnieniem
żywotnej potrzeby po stronie społeczności międzynarodowej lub grupy
zainteresowanych państw. Widać to na następującym przykładzie:
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Konieczność ekonomiczna i polityczna na przykładzie normy zwyczajowej dotyczącej szelfu
kontynentalnego
Już od końca wieków średnich na gruncie prawa międzynarodowego przyjmowano, że część
morza bezpośrednio przylegająca do lądu stanowi integralny element terytorium państwa
nadbrzeżnego (kwestią sporną pozostawała jedynie kwestia szerokości tzw. morza terytorialnego. Np.
Emerich de Vattel w 1758 roku stwierdzał, że „dziś cały obszar morza, który leży w zasięgu działa,
uważany jest za część terytorium”. Współcześnie, Konwencja o prawie morza z 1982 roku stanowi, że
maksymalna dopuszczalna szerokość morza terytorialnego wynosi 12 mil morskich od tzw. linii
podstawowej).
Rozwój techniki uczynił aktualną kwestię suwerenności państwa nad obszarami podmorskimi
(dno morza, wnętrze ziemi poniżej niego), które zawierają bogate złoża surowców naturalnych. Często
dno morza ciągnie się od brzegu, na odległość mniej lub więcej znaczną, na głębokości do 200 m., po
czym następuje gwałtowny spad. Tę powierzchnię podmorską między brzegiem a stokiem geologowie
nazywają szelfem kontynentalnym (continental shelf). Bardzo często szerokość szelfu jest znacznie
większa, niż 12 mil morskich.
Proklamacją prezydenta Trumana z dnia 28 września 1945 roku Stany Zjednoczone
jednostronnie ogłosiły, że przyległy do ich terytorium lądowego szelf kontynentalny „należy do Stanów
Zjednoczonych, podlegając ich orzecznictwu i władztwu”. Jako uzasadnienie podano, że wobec
światowej potrzeby dostępu do nowych źródeł ropy naftowej i innych materiałów, należy popierać
eksploatacje złóż podmorskich. Rozsądne ich używanie wówczas tylko będzie możliwe, gdy ustanowi
się podmiot właściwy do rozstrzygania w przedmiocie sposobu eksploatacji. Kompetencję zaś taką
najsłuszniej przyznać państwu nadbrzeżnemu, jako że szelf kontynentalny stanowi – pod względem
geologicznym – przedłużenie terytorium lądowego państwa nadbrzeżnego.
Podobne proklamacje wydały wkrótce inne państwa. Proklamacje te (czyli praktyka państw
odzwierciedlająca ich przekonanie, co do konieczności przyznania państwom nadbrzeżnym pewnych
uprawnień w odniesieniu do szelfu) stanowiły podstawę wykształcenia się zwyczaju
międzynarodowego, zgodnie z którym państwo nadbrzeżne ma wyłączną kompetencję w zakresie
eksploatacji zasobów naturalnych szelfu. Państwo nadbrzeżne nie ma obowiązku dzielenia się
zasobami swego szelfu z państwami trzecimi.

I. Przejawami praktyki są:
1. Konkretne, fizyczne działania i zaniechania państw, np.
Sprawa udzielania azylu dyplomatycznego w Chile w 1973 roku
Aby ułatwić zrozumienie tego przykładu, wyjaśnijmy na wstępie, że teren misji dyplomatycznej
stanowi terytorium państwa przyjmującego (nie zaś wysyłającego) i obowiązuje na nim prawo państwa
przyjmującego. Błędem jest zatem stwierdzenie, że teren misji dyplomatycznej stanowi terytorium
państwa wysyłającego, że ma charakter eksterytorialny.
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Pomieszczeniom misji dyplomatycznej przysługuje jednak przywilej nietykalności. Zgodnie
bowiem z art. 22 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych: „1. Pomieszczenia misji są
nietykalne. Funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mogą do nich wkraczać, chyba że uzyskają na
to zgodę szefa misji [Oznacza to, że funkcjonariuszom państwa przyjmującego na teren misji
dyplomatycznej wkraczać nie wolno bez zgody szefa misji nawet w przypadku pożaru, czy innego
nagłego zdarzenia]. 2. Państwo przyjmujące ma szczególny obowiązek przedsięwzięcia wszelkich
stosownych kroków dla ochrony pomieszczeń misji przed jakimkolwiek wtargnięciem lub szkodą oraz
zapobieżenia jakiemukolwiek zakłóceniu spokoju misji lub uchybieniu jej godności.”
Załóżmy teraz, że badamy, czy istnieje norma zwyczajowego prawa międzynarodowego
pozwalająca na udzielanie azylu dyplomatycznego (tzn. czy prawo międzynarodowe pozwala członkom
misji dyplomatycznej na to, by nie wydawali władzom państwa przyjmującego osoby, która na terenie
misji się schroniła). [W tym miejscu zaznaczmy jedynie, że „azyl dyplomatyczny” jest czym innym, niż
„azyl polityczny (terytorialny)”. W Polsce azyl polityczny udzielany jest na podstawie art. 90 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, zgodnie z którym:
„Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej (nie chodzi tu zatem
o azyl udzielany na terenie polskiej misji dyplomatycznej)], gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu
ochrony oraz, gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej.” Udzielenie azylu
politycznego (terytorialnego) jest, co do zasady, zgodne z międzynarodowym prawem zwyczajowym,
zob. niżej, Sprawa azylu]
Należy rozpocząć od badania praktyki państw. W takim przypadku przejawem praktyki jest np.
to, że dyplomaci państwa A w państwie B wydali albo nie wydali (w konkretnym przypadku) osobę,
która na terenie misji dyplomatycznej ubiegała się o azyl.
W 1973 roku po obaleniu rządu prezydenta Allende w Chile, setki opozycjonistów
obawiających się prześladowań szukało schronienia w obcych placówkach dyplomatycznych. Azylu
wówczas udzielano ze względów humanitarnych. Były to przejawy praktyki, stanowiące (być może)
podstawę wykształcenia się powszechnej normy zwyczajowej, zgodnie z którą azyl dyplomatyczny
może być udzielony wówczas, gdy przemawiają za tym względy humanitarne (np. wówczas, gdy
azylantowi grozi śmierć, tortury, poniżające bądź nieludzkie traktowanie, względnie niesprawiedliwy
proces sądowy).

2. Treść ustawodawstwa wewnętrznego, w zakresie, w jakim dotyczy porządku
międzynarodowego (np. ustawy karne penalizujące terroryzm, czy penalizujące
werbowanie dzieci do oddziałów zbrojnych), np.
Sprawa: Prokurator v. Hinga Norman (Specjalny Sąd dla Sierra Leone, decyzja z dnia 31 maja 2004
roku). Oskarżonemu postawiono zarzut naruszenia międzynarodowego prawa zwyczajowego przez
prowadzenie werbunku i wcielanie do oddziałów zbrojnych dzieci, które nie ukończyły piętnastego
roku życia.
Zdaniem oskarżonego, w 1996 roku (a zatem wówczas, gdy miał dopuścić się zarzucanych mu
czynów) nie obowiązywała odpowiednia zakazująca norma międzynarodowego prawa zwyczajowego.
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Sąd oddalił ten zarzut stwierdzając, że w 1996 roku odpowiednia norma międzynarodowego
prawa zwyczajowego już obowiązywała. Wskazał m. in., że krajowe ustawodawstwa karne niemal
wszystkich państw świata zakazywały (w 1996 roku) takiego werbunku. Przyjęcie przez państwa prawa
wewnętrznego odpowiedniej treści (w tym przypadku chodziło o zakaz werbowania dzieci do
oddziałów wojskowych) stanowiło praktykę, która była podstawą ukształtowania się normy
międzynarodowego prawa zwyczajowego, zakazującej werbunku dzieci do oddziałów wojskowych.

3. Rozstrzygnięcia sądów krajowych i decyzje organów administracyjnych w
zakresie, w jakim dotyczą porządku międzynarodowego, np.
Sprawa Jones v. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Arabii Saudyjskiej (wyrok brytyjskiej Izby Lordów
z dnia 14 czerwca 2006 roku)
Jones domagał się przed sądami brytyjskimi odszkodowania od Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Arabii Saudyjskiej twierdząc, że w czasie pobytu na terytorium państwa poddawany był
systematycznym torturom.
Sądy brytyjskie odmówiły rozpatrzenia tej sprawy twierdząc, że sąd jednego państwa nie może
orzekać w sprawie, w której stroną jest inne państwo (o ile to ostatnie zgody na jurysdykcję obcego
sądu nie wyraża). Obcemu państwu przysługuje bowiem immunitet jurysdykcyjny (immunitet
suwerenny). Takie rozstrzygnięcie stanowi rezultat przyjętego założenia, zgodnie z którym państwa są
sobie suwerennie równe, a równy nie może sprawować zwierzchniego władztwa (za pośrednictwem
swoich sądów) wobec równego sobie.
Taki wyrok stanowi przejaw praktyki państw. Jeżeli podobnych w treści rozstrzygnięć jest
więcej, to mówić możemy już o praktyce, stanowiącej element zwyczaju (tej treści, że sąd jednego
państwa nie może orzekać w sprawie, w której występuje państwo obce, o ile to ostatnie zgody w tej
mierze nie wyraża).

4. Sposób, w jaki pewne kwestie regulowane są w umowach międzynarodowych.
Jeżeli jakieś zagadnienie uregulowane jest w taki sam sposób w bardzo wielu umowach
międzynarodowych, stanowi to przejaw praktyki państw, która może być uznana (nie
zawsze jednak tak jest) za podstawę normy prawa zwyczajowego.
Umowy dwustronne w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (Bilateral investment
treaties - BIT)
Umowy takie zawierane są między państwami w celu zagwarantowania pewnego standardu
ochrony inwestycjom czynionym przez podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne) państwa X na
terytorium państwa Y. Obecnie obowiązuje około 2.000 takich umów; pewne postanowienia
powtarzają się w wielu z nich – nie można zatem wykluczyć, że taka praktyka (tj. zawieranie w
umowach pewnych stałych klauzul określonej treści) prowadzi do powstania zwyczaju w tej mierze.
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Np. art. 4 umowy z dnia 14 października 1992 roku zawartej między Rzecząpospolitą Polską a
Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji: „(1). Inwestycje inwestorów
każdej Umawiającej się Strony korzystać będą z pełnego bezpieczeństwa na terytorium drugiej
Umawiającej się Strony. (2). Inwestycje inwestorów każdej Umawiającej się Strony nie będą na
terytorium drugiej Umawiającej się Strony wywłaszczone, znacjonalizowane lub poddane innym
środkom, których skutek byłby równoznaczny z wywłaszczeniem lub nacjonalizacją, z wyjątkiem
następujących warunków: a) środki będą podjęte w interesie publicznym i zgodnie z właściwą
procedurą prawną, b) środki będą jawne i niedyskryminacyjne oraz c) takim
środkom
będą
towarzyszyć decyzje o wypłacie niezwłocznego, właściwego i rzeczywistego odszkodowania”.
Jeżeli podobne postanowienia zawarte są w bardzo licznych innych umowach
międzynarodowych, to nie można wykluczyć wykształcenia się normy zwyczajowej takiej treści, która
będzie wiązała nawet państwa, które nie są stronami żadnego BIT-u.
Nie ma jednak prostej zależności. Fakt, że dana norma zawarta jest w umowie, której stronami
są niemal wszystkie państwa świata nie oznacza jeszcze automatycznie, że dana norma jest
jednocześnie normą prawa zwyczajowego. Muszą być spełnione dalsze warunki, których omówienie
wykracza poza zakres niniejszego wykładu.

II. Praktyka prowadzi do powstania zwyczaju tylko wtedy, gdy spełnia pewne warunki:
1. Praktyka powinna być co do zasady jednolita i spójna (chodzi o to, że w podobnych
sytuacjach państwa postępują co do zasady tak samo),
Sprawa azylu (Kolumbia v. Peru, MTS, 20 listopada 1950 roku)
W dniu 3 października 1948 roku wybuchło w Peru powstanie zbrojne, które zostało stłumione
tego samego dnia, a następnie rozpoczęło się śledztwo zmierzające do wykrycia osób
odpowiedzialnych za wzniecenie zamieszek.
Dnia 4 października 1948 roku Prezydent Peru wydał dekret, w którym wprowadzał stan
wyjątkowy na terytorium całego państwa, a ponadto opozycyjna partia polityczna, Amerykański
Ludowy Związek Rewolucyjny, została obarczona odpowiedzialnością za przygotowanie i podżeganie
do rebelii. Partia została zdelegalizowana, a przywódcy aresztowani w celu postawienia przed sądem.
Jeden z nich, Victor Raul Haya de la Torre, początkowo uniknął aresztowania, choć jego również
wspomniany dekret dotyczył.
W dniu 27 października 1948 roku junta wojskowa dokonała w Peru zamachu stanu i przejęła
władzę, a następnie 4 listopada 1948 roku wydała dekret, na mocy którego tworzono specjalne sądy
wojenne do rozstrzygania spraw o podżeganie do buntu, rebelii i zamieszek. W listopadzie 1948 roku
ukazały się w największej gazecie krajowej El Peruano wezwania, by Haya de la Torre i pozostali
ukrywający się rebelianci zgłosili się niezwłocznie do prokuratury. Haya de la Torre się nie zgłosił, nie
podjęto jednak przeciwko niemu innych środków.
Dnia 3 stycznia 1949 roku Victor Raul Haya de la Torre poprosił o azyl w ambasadzie Kolumbii
w Limie. Następnego dnia kolumbijski ambasador wysłał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kultu
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Publicznego (Ministry for Foreign Affairs and Public Worship) Peru notę, w której, poinformował rząd
Peru, iż udzielił azylu dyplomatycznego Victorowi Haya de la Torre (który został uznany przez rząd
Kolumbii za uchodźcę politycznego) i poprosił o umożliwienie mu bezpiecznego wyjazdu z Peru, czyli
wydanie tzw. listu żelaznego. Peru odmówiło stwierdzając, że Kolumbia nie miała prawa udzielać azylu
dyplomatycznego na terenie swej ambasady w Limie. Wymiana korespondencji dyplomatycznej
doprowadziła wreszcie do oddania sporu pod rozstrzygnięcie Międzynarodowemu Trybunałowi
Sprawiedliwości.
Istota sporu dotyczyła prawa do udzielania azylu dyplomatycznego na terenie placówki
dyplomatycznej Kolumbii w stolicy Peru Limie.
Trybunał wskazał, że instytucja azylu dyplomatycznego (udzielonego np. obywatelowi Peru na
terenie kolumbijskiej misji dyplomatycznej w Limie) stanowi w istocie naruszenie suwerenności
państwa przyjmującego (tu: Peru) i to odróżnia ją od odmowy ekstradycji danej osoby (odmowa
ekstradycji może oznaczać udzielenie jej azylu terytorialnego – gdy np. rząd kolumbijski pozwala
pozostać na terytorium Kolumbii obywatelowi peruwiańskiemu mieszkającemu na stałe w Bogocie),
oraz w dużej mierze decyduje o jej kontrowersyjności. W ocenie Trybunału, „w przypadku ekstradycji,
uchodźca znajduje się na terytorium państwa udzielającego schronienia. Decyzja o ekstradycji jest więc
normalnym wykonaniem jurysdykcji terytorialnej. Uchodźca znajduje się poza terytorium państwa, w
którym przestępstwo było popełnione i decyzja o udzieleniu azylu w żaden sposób nie narusza
suwerenności tego państwa. Jednak w przypadku azylu dyplomatycznego, uchodźca znajduje się na
terytorium państwa, w którym przestępstwo zostało popełnione. Decyzja o udzieleniu azylu
dyplomatycznego prowadzi do wyłączenia go spod jurysdykcji tego państwa, co stanowi ingerencję w
sprawy, które należą do wyłącznej kompetencji tego państwa. Takie ograniczenie suwerenności
terytorialnej nie może być uznane, o ile jego podstawa prawna nie zostanie w każdym przypadku
ustalona”.
Kolumbia podnosiła, że azyl dyplomatyczny stanowi „regionalny zwyczaj, właściwy dla państw
Ameryki Łacińskiej”. Trybunał przypomniał, że „państwo, które powołuje się na istnienie zwyczaju musi
udowodnić, że zwyczaj taki powstał, oraz że jest wiążący dla drugiej strony sporu. Rząd Kolumbii musi
zatem udowodnić, że przywołana przezeń zasada jest zgodna ze stałą i jednolitą praktyką
zainteresowanych państw, oraz że ta praktyka jest wyrazem prawa przysługującego państwu
udzielającemu azylu, któremu odpowiada obowiązek nałożony na państwo przyjmujące. Wynika to
bezpośrednio z art. 38 Statutu Trybunału, który stanowi, że zwyczaj międzynarodowy jest „dowodem
praktyki przyjętej za prawo”. Oceniając przedłożony przez strony materiał, Trybunał stwierdził, że
„fakty przedstawione Trybunałowi zawierają tyle niepewności i sprzeczności, tyle płynności i
rozbieżności zarówno w praktyce wykonywania azylu dyplomatycznego, jak i oficjalnych stanowiskach
państw wyrażanych przy różnych okazjach, oraz tyle niespójności w szybkim następowaniu po sobie
kolejnych konwencji dotyczących azylu, które były ratyfikowane przez jedne państwa, a odrzucane
przez inne, a sama praktyka jest do tego stopnia przesiąknięta politycznym oportunizmem, że nie
można uznać jej za stałą i jednolitą praktykę przyjętą za prawo (…). Trybunał nie może więc
skonstatować, że rząd Kolumbii udowodnił istnienie przywoływanego przezeń zwyczaju (…)”.
Sprawa działalności militarnej i paramilitarnej USA przeciwko Nikaragui (Nikaragua v. USA, MTS, 1986
rok)
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„Dla stwierdzenia, że obowiązuje [dana] norma zwyczajowa wystarczy wskazać, że praktyka
państw [zgodna z taką normą] jest co do zasady spójna, natomiast przypadki postępowania
niezgodnego z taką normą są powszechnie traktowane jako odstępstwo od [obowiązującej] normy”.

2. Praktyka powinna być trwała. Prawo międzynarodowe nie określa jednak
precyzyjnie koniecznego czasu trwania danej praktyki, aby na jej podstawie wykształciła
się norma prawna. Niekiedy wymagana jest praktyka wieloletnia, w innych przypadkach
wystarczy jeden tylko przejaw praktyki. Ocena zależy np. od:
a) intensywności praktyki (np. przy bardzo intensywnej praktyce norma zwyczajowa
może wykształcić się szybciej, niż przy praktyce mniej intensywnej),
b) potrzeby szybkiego wykształcenia się normy zwyczajowej. W szczególnych
przypadkach możliwe jest np. tzw. instant customary law (prawo zwyczajowe, które
tworzy jeden przejaw praktyki, obudowany silną, powszechną akceptacją), np.
Sprawa lotu radzieckiego „Sputnika I”
Każde państwo sprawuje suwerenne władztwo nad własną przestrzenią powietrzną. Oznacza
to, że bez jego zgody – co do zasady – statek powietrzny żadnego obcego państwa w przestrzeń tę
wlecieć nie może.
Do czasu wystrzelenia Sputnika I w latach 50-tych XX w., prawo międzynarodowe milczało
natomiast na temat tego, czy państwa sprawują suwerenność nad częściami przestrzeni kosmicznej,
położonej ponad ich terytoriami. Nie odnosiło się w szczególności do tego, czy sztuczny obiekt
kosmiczny wystrzelony przez państwo A, może przelecieć nad terytorium państwa B bez zgody tego
ostatniego.
Żadne z państw, nad terytoriami których orbitował radziecki Sputnik – pierwszy sztuczny
satelita Ziemi, nie wyraziło sprzeciwu. Uznano, że w wyniku tego jednego przejawu praktyki
(polegającej m. in. na zaaprobowaniu przelotu obcego obiektu w przestrzeni kosmicznej ponad
terytoriami państw) powstała norma zwyczajowa pozwalająca obiektom kosmicznym jednego państwa
na przelot nad terytorium innego państwa bez zgody tego ostatniego.

3. Praktyka powinna być powszechna. Wymóg powszechności praktyki nie oznacza
jednak, że absolutnie każde państwo w danej praktyce musi uczestniczyć, aby powstał
zwyczaj uniwersalny, tj. wiążący wszystkie państwa. Możliwy jest np. usus oparty na
praktyce grupy państw milcząco akceptowanej przez państwa pozostałe. Przykładem
będą tu uniwersalne (tj. wiążące wszystkich) normy zwyczajowe prawa kosmicznego,
oparte jedynie o praktykę niewielkiej grupy państw eksploatujących przestrzeń
kosmiczną.
Prawo międzynarodowe nie określa jednak, rzecz jasna, jaki procent państw
winien uczestniczyć w danej praktyce, by wykształciła się norma prawa zwyczajowego.
Strona 14 z 93

Podstawy prawa międzynarodowego (r. akad. 2017/2018)

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie wszystkie normy zwyczajowe mają
charakter uniwersalny (tzn. wiążący wszystkie państwa świata). Istnieją bowiem także:
1. zwyczaje regionalne, powstające w związku z istnieniem powszechnej praktyki
regionalnej. Obowiązują one wyłącznie między państwami danego regionu i nie rodzą
skutków prawnych dla państw trzecich (np. azyl dyplomatyczny w Ameryce
Południowej);
2. zwyczaje bilateralne (dwustronne).
Sprawa prawa przejścia przez terytorium Indii (Portugalia vs Indie, Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości, 12 kwietnia 1960)
Od lat 20. XIX wieku na Półwyspie Indyjskim Portugalia posiadała trzy dystrykty nadmorskie: Goa,
Daman i Diu, oraz dwie enklawy (Dadra i Nagar-Aveli) otoczonych w całości terytorium Indii Brytyjskich.
Po uzyskaniu niepodległości przez Indie w 1947 roku w posiadłościach portugalskich rozpoczęły
działalność ruchy wzywające do przyłączenia się do Republiki Indyjskiej. Latem 1954 roku w enklawach
wybuchły zamieszki, w wyniku których lokalne władze portugalskie zmuszone były do wycofania się do
Damanu. Portugalia zamierzała wysłać do enklaw oddziały wojska w celu stłumienia rebelii, jednak
Indie nie zezwoliły na przemarsz oddziałów portugalskich z Damanu do Dadry i Nagar-Aveli.
Spór między stronami wokół prawa przejścia przysługującego Portugalii przez terytorium Indii został
oddany pod rozstrzygnięcie Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości w 1955 roku. Broniąc
swych interesów, Portugalia wystąpiła do MTS, z wnioskiem o stwierdzenie istnienia przysługującego
jej prawa przejścia między enklawami Dadra i Nagar-Aveli a dystryktem Daman, oraz stwierdzenie
naruszenia przez Indie normy prawa międzynarodowego zobowiązującej je do poszanowania tego
prawa. Indie podnosiły, że powoływana przez Portugalię dotychczasowa praktyka jest zbyt niejasna i
wewnętrznie sprzeczna, by mogła stanowić podstawę stwierdzenia przez Trybunał istnienia po stronie
Portugalii uprawnienia do przejścia. Trybunał nie podzielił poglądu reprezentowanego przez rząd Indii
– „Trudno zrozumieć, dlaczego liczba państw, pomiędzy którymi może powstać zwyczaj lokalny na
podstawie długoletniej praktyki koniecznie musi być większa niż dwa. Trybunał nie widzi powodu,
dlaczego długotrwała praktyka pomiędzy dwoma państwami, przyjęta przez nie jako zasada regulująca
stosunki między nimi nie mogłaby stanowić podstawy wzajemnych praw i obowiązków między tymi
dwoma państwami”. Jest zatem możliwe, żeby norma prawa zwyczajowego ukształtowała się na
postawie praktyki tylko dwóch państw i wiązała właśnie te dwa zainteresowane państwa.

Mówiąc o zwyczaju uniwersalnym i regionalnym wspomnieć trzeba jeszcze o
pojęciu persistent objector. Mianem tym określa się państwo, które wyraźnie
przeciwstawia się powstaniu nowej normy prawa zwyczajowego (uniwersalnej lub
regionalnej) na etapie jej formowania się (przypomnijmy, że zwyczaj formuje się, co do
zasady, na podstawie odpowiednio długotrwałej praktyki. Zwykle mija zatem pewien czas
między pojawieniem się nowej praktyki a wykrystalizowaniem, na jej podstawie,
zwyczajowej normy prawnej). W przypadku wykrystalizowania się tej nowej normy
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zwyczajowej, państwo protestujące (persistent objector) – i tylko ono – nie będzie nią
związane.

Sprawa sporu dotyczącego rybołówstwa między Wielką Brytanią i Norwegią (Wielka Brytania v.
Norwegia, MTS, 1951 rok)
Do roku 1906 trawlery brytyjskie powstrzymywały się od prowadzenia połowów w pobliżu
wybrzeży Norwegii (po proteście króla duńskiego z 1616 roku). Od 1908 roku brytyjska flota rybacka
prowadziła jednak regularne połowy, co wywołało protesty miejscowej ludności. W odpowiedzi na
działania Anglików, rząd Norwegii podjął kroki zmierzające do ustalenia strefy przybrzeżnej zamkniętej
dla obcych kutrów. W 1911 pierwszy brytyjski kuter został zatrzymany za poławianie w strefie
zamkniętej. W latach 1911-1932 incydenty takie powtarzały się wielokrotnie, ale negocjacje między
Wielką Brytanią a Norwegią nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu. Dnia 27 lipca 1933 roku rząd
brytyjski wystosował do rządu Norwegii memorandum, w którym stwierdzał, że wyznaczając strefę
morza terytorialnego Norwegia zastosowała linie podstawowe (od których mierzy się szerokość morza
terytorialnego), które nie znajdują uzasadnienia w prawie międzynarodowym. W 1935 roku został
wydany w Norwegii dekret królewski wyznaczający norweskie strefy rybołówstwa na północ od 66
równoleżnika N. W odpowiedzi Wielka Brytania zaprotestowała, rozpoczęły się przedłużające się
negocjacje. W tym samym czasie norweskie kutry patrolowe pobłażliwie odnosiły się do obcych
rybaków łowiących na morzu terytorialnym Norwegii. W 1948 roku, wobec fiaska negocjacji, rząd
Norwegii zapowiedział poważne sankcje dla obcych kutrów łamiących dekret z 1935 roku. W
następnym roku spora liczba brytyjskich kutrów została zatrzymana i skazana. W odpowiedzi na
działania norweskie Wielka Brytania skierowała sprawę do Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości.
W pozwie (application) Wielka Brytania twierdziła, że zasady, na podstawie których Norwegia
dokonała delimitacji swojego morza terytorialnego są niezgodne z normami prawa
międzynarodowego. Zdaniem Wielkiej Brytanii, jest uznaną normą prawa międzynarodowego, że linie
podstawowe (od których mierzy się szerokość morza terytorialnego) wyznaczane są przez linię
najniższego poziomu wody na stałym lądzie stanowiącym terytorium Norwegii.
Norwegia broniąc przyjętego przez siebie systemu prostych linii podstawowych – polegającego
na łączeniu wejść do fiordów oraz najdalej wysuniętych w morze punktów wysepek i skał położonych
w pobliżu wybrzeża za pomocą prostych linii (niektóre z nich miały nawet ponad 40 mil długości) –
twierdziła, że normy, o których mówi Wielka Brytania nie mają waloru norm prawa
międzynarodowego, nie można więc zarzucać jej naruszenia zobowiązania międzynarodowego.
Trybunał zauważył, iż bezspornym między stronami było, że Norwegia sprawuje suwerenność
nad wodami fiordów i zatok, wywodząc swój tytuł z konstrukcji wód historycznych. Przypomniał, że
„wodami historycznymi określa się zazwyczaj akweny wodne traktowane jako wody wewnętrzne, ale
takie, których nie można by zaliczyć do kategorii wód wewnętrznych, gdyby nie istniał historyczny tytuł
państwa nadbrzeżnego do nich”. Trybunał podkreślił również, że „delimitacja stref morskich zawsze
ma charakter międzynarodowy i nie może zależeć wyłącznie od woli państwa nadbrzeżnego wyrażonej
w jego prawie krajowym. Chociaż prawdą jest, że akt delimitacji jest z konieczności aktem

Strona 16 z 93

Podstawy prawa międzynarodowego (r. akad. 2017/2018)

jednostronnym, ponieważ tylko państwo nadbrzeżne jest kompetentne do dokonania delimitacji,
skuteczność tego aktu w odniesieniu do innych państw zależy od prawa międzynarodowego”.
Trybunał zauważył, że wybrzeże norweskie ma charakter szczególny: występują tam liczne
fiordy, Sundy, a w znacznej części wybrzeże to tzw. skjærgaard (pasmo przylegających do wybrzeża
wysepek i osuchów). W tych okolicznościach „Trybunał czuje się w obowiązku zaznaczyć, że chociaż
zasada linii podstawowych nie przekraczających dziesięciu mil została przyjęta przez niektóre państwa
zarówno w ich ustawodawstwie krajowym, jak i w traktatach przez nie zawieranych, oraz chociaż
niektóre rozstrzygnięcia arbitrażowe stosowały tę zasadę, inne państwa przyjmowały inną odległość.
W konsekwencji zasada dziesięciu mil nie nabyła waloru normy prawa międzynarodowego. W każdym
jednak razie [tzn. nawet, gdyby taka norma zwyczajowego prawa międzynarodowego obowiązywała]
zasada ta nie mogłaby być zastosowana do Norwegii, bowiem ta zawsze przeciwstawiała się
zastosowaniu zasady dziesięciu mil do jej wybrzeża”.
Trybunał przyznał zatem, że konsekwentnie przeciwstawiając się zastosowaniu zasady
dziesięciomilowych linii podstawowych, Norwegia nie była związana ewentualną normą zwyczajowego
prawa międzynarodowego, uzyskując status persistent objector.

Gdy mowa o persistent objector podkreślić należy, że:
1. dla skuteczności protestu musi on
wykrystalizowaniem się normy zwyczajowej;

rozpocząć

się

przed

ostatecznym

2. społeczność międzynarodowa może odrzucić protest w przypadku, gdy krystalizuje się
norma zwyczajowa, która ma fundamentalne znaczenie dla społeczności
międzynarodowej (przykładem jest bezskuteczny protest RPA co do obowiązywania
normy zwyczajowej zakazującej wprowadzania w życie polityki apartheidu).

OPINIO IURIS
Jest to towarzyszące praktyce przekonanie państw, że postępowanie w sposób
zgodny z praktyką jest prawnie (a nie np. tylko moralnie, czy politycznie) wymagane.
Wyjaśnia to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości:
Sprawa szelfu kontynentalnego Morza Północnego (Dania v. NRF, Holandia v. NRF, MTS, 1969 rok)
„[…] zachowania państw nie tylko muszą składać się na ustabilizowaną praktykę, ale również
muszą być wykonywane w taki sposób, by świadczyć o przekonaniu uczestniczących w praktyce
państw, że praktyka ta jest wymuszona przez normę prawną zobowiązującą do takiego zachowania.
Potrzeba istnienia owego przekonania, a więc istnienia elementu subiektywnego jest zawarta implicite
w samym pojęciu opinio iuris sive necessitatis. Państwa zainteresowane muszą więc czuć, że wykonują
zobowiązanie prawne. Częstotliwość lub też „zwyczajowy” charakter pewnych zachowań sam z siebie
nie jest wystarczający. Można wskazać wiele zachowań międzynarodowych, np. w dziedzinie protokołu
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dyplomatycznego, które dokonywane są niemal w identyczny sposób, lecz które motywowane są tylko
przez kurtuazję lub tradycję, nie zaś przez jakiekolwiek poczucie prawnego obowiązku”

Natomiast sama praktyka postępowania w określony sposób (usus), której nie
towarzyszy opinio iuris – tworzy jedynie normy kurtuazyjne, normy grzecznościowe
(określane także jako: comitas gentium). Normy kurtuazyjne nie są jednak normami
prawa międzynarodowego; nie są zatem prawnie wymagalne. Oznacza to, że np.
postępowanie państwa niezgodne z zasadami comitas gentium jest „niemile widziane”, ale
nie pociąga za sobą jego odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego.
Przykłady norm kurtuazyjnych:
-

oddawanie honorów okrętom wojennym przez statki cywilne na pełnym morzu,

-

reguły protokołu dyplomatycznego (np. dotyczące sposobu umieszczania flag w czasie
oficjalnych spotkań przedstawicieli państw):

Przejawami opinio iuris mogą być np.:
1. sposób, w jaki państwa głosują nad przyjęciem uchwał na forach organizacji
międzynarodowych,
2. treści oficjalnych wystąpień osób reprezentujących państwo,
3. treść argumentów przedstawianych przez państwa w czasie sporów przed sądami
międzynarodowymi.
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie aktów terrorystycznych.
W rezolucji tej m. in.:
-

potępiono zamachy terrorystyczne przeprowadzone w Londynie dnia 7 lipca,

-

wezwano wszystkie państwa do współpracy zmierzającej do schwytania sprawców,

-

wyrażono głęboką determinację w zwalczaniu terroryzmu na świecie.

15 członków RB ONZ głosowało za przyjęciem rezolucji. Jej treść i jej jednogłośne przyjęcie mogą być
(ale nie muszą, należałoby przeprowadzić tu dokładniejszą analizę) uznawane za przejaw opinio iuris
co do zakazu wspierania przez państwa działalności terrorystycznej.

Opinio iuris może mieć decydujące znaczenie dla odpowiedzi na pytanie, czy norma
zwyczajowa obowiązuje w tych przypadkach, w których zaobserwować można
stosunkowo liczne przypadki odstępstw od powszechnej praktyki państw. Np. w świetle
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raportu Amnesty International na 1990 rok, w 104 spośród 179 członków ONZ stosowano
tortury wobec osób podległych ich jurysdykcji. Czy zatem oznacza to, że zakaz tortur nie
jest powszechną normą międzynarodowego prawa zwyczajowego?
Przyjmuje się, że norma zwyczajowa obowiązuje, gdy w braku absolutnej stałości
i jednolitości praktyki istnieje silne i powszechne przekonanie (opinio iuris) co do tego, że
norma prawna nakazująca, bądź też zakazująca określonego postępowania rzeczywiście
obowiązuje. Zakaz tortur jest zatem normą prawa zwyczajowego ponieważ niemal
wszystkie państwa albo wyraźnie deklarują istnienie takiej normy, albo jej istnienia nie
kwestionują.
Rzecz jasna, że sama opinio iuris – w ogóle nie oparta o praktykę – to już nie norma
prawna ale retoryka.

ZASADY OGÓLNE PRAWA UZNANE PRZEZ NARODY CYWILIZOWANE

Art. 38 (c) wymienia jako źródło prawa międzynarodowego "ogólne zasady
prawa uznane przez narody cywilizowane"

Skąd to określenie?
Art. 38 powtórzony ze Statutu STSM z 1920 roku – wtedy jeszcze poglądy na kwestię cywilizacji
były zgoła odmienne niż obecnie
[ gdyby popatrzeć z zew. - to cecha cywilizacji - mistrzostwo w technikach wojennych - osobistość
japońska po zakończeniu wojny rosyjsko-japońskiej 1905 oświadczyła, że Japonia udowodniła, że jest
"narodem cywilizowanym" niszcząc flotę rosyjską na Dalekim Wschodzie ---- a państwa europejskie
zaakceptowały zwycięstwo japońskie - Japonia przyjęta do klubu - do społeczności międzynarodowej]

Niemniej nie należy interpretować tego określenia jako podziału między
„cywilizowanymi” a „niecywilizowanymi” narodami, raczej interpretowane powinno być
jako termin przyjmowany dla określenia zasad, które są uznawane przez narody,
niezależnie od tego, w jakiej cywilizacji prawniczej, w jakim kręgu kultury prawniczej
powstały.
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Trzeba odróżnić:
1. ogólne zasady prawa międzynarodowego - zawarte są w umowach i zwyczaju, ale
mają charakter norm ogólnych np.:
- pacta sunt servanda,
- zasada suwerenności terytorialnej - państwo ma wyłączną kompetencję do
wykonywania władzy na swoim obszarze,
- zasada wolności mórz pełnych
- zasada prymatu prawa międzynarodowego nad prawem wewnętrznym
- zasada dotycząca wykonywania kompetencji państwa w granicach
przewidzianych – uti possidetis iuris
- zasada wyczerpania wewnętrznych środków odwoławczych

2. ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane – pewne zasady ogólne,
uznane przez wszystkie narody cywilizowane – z więc wszystkie porządki prawne,
niezależnie od tego, z jakiej kultury prawnej się wywodzą. Te zasady mają swe źródło w
porządkach krajowych państw i z tych porządków krajowych przeniknęły do prawa
międzynarodowego:
-

zasada dobrej wiary

-

zasada zakazu nadużycia prawa - sic utere iure tuo ut alterum non laedas

-

zasada nemo plus iuris in allium transfere potest, quam ipse habet

-

zasada naprawienia wyrządzonej szkody – w 1928 roku w sprawie Fabryki
Chorzowskiej STSM orzekł, że „zasadą ogólną prawa jest, że każde
naruszenie zobowiązania międzynarodowego powoduje obowiązek
odszkodowania”

-

zasada poszanowania praw nabytych – w opinii doradczej w sprawie
niemieckich osadników w Polsce STSM orzekł, że „prawa prywatne, nabyte
w ramach obowiązującego porządku, nie ustają z chwilą zmiany suwerennej
władzy. Nie można więc dowodzić, że chociaż system nie uległ zmianie, to
nabyte w jego ramach prawa prywatne przestały obowiązywać. Tego rodzaju
argument nie opiera się na żadnych zasadach i jest sprzeczny z powszechnym
przekonaniem i praktyką.”

-

zasady dotyczące wad oświadczeń woli
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-

zasady interpretacyjne – lex posterior derogat legi priori, lex specialis
derogat legi generali

-

powaga rzeczy osądzonej – res iudicata

-

równość stron w procesie

-

prawo do obrony

-

nemo iudex in causa sua

Sprawa świątyni Preah Vihear (Kambodża vs Tajlandia, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości,
1962)
Kambodża oparła się na braku protestu ze strony Tajlandii (świątynia po stronie Kambodży) wobec
przedstawionych jej map francuskich z lat 1900 - uzasadniając sąd powołał zasade prawa rzymskiego qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset - kto milczy wyraża zgodę jeśli powinien i
mógł mówić – traktując ją jako zasadę ogólną uznaną przez narody cywilizowane.

Te zasady są niekwestionowane, prawie uniwersalne - bez nich nie może żaden
system funkcjonować - (np. res judicata). Ogólnie rzecz ujmując, ogólne zasady prawa
uznane przez narody cywilizowane to zasady wspólne dla wszystkich systemów
prawnych świata.

Po co prawu międzynarodowemu zasady ogólne wyprowadzane z porządków prawnych
państw?
Każdy sąd może się znaleźć w pewnym momencie w sytuacji non liquet –
przystąpi do rozstrzygania sprawy nim zorientuje się, że nie ma właściwie prawa
regulującego dane kwestie w postaci ustawy czy precedensu sadowego. W takiej sytuacji
sędzia krajowy wyprowadzi normę, która będzie mieć zastosowanie do dane sytuacji na
podstawie czy to analogii do rozwiązań już istniejących, czy też bezpośrednio z ogólnych
zasad rządzących systemem prawnym (np. interpretacja zasady demokratycznego
państwa prawnego)
W prawie międzynarodowym sytuacja jest utrudniona ze względu na szczególny
charakter prawa międzynarodowego, w szczególności można sobie wyobrazić sytuację,
kiedy w sporze między państwami nie będzie można zidentyfikować prawa, które
miałoby zastosowanie do jego rozstrzygnięcia, nie będzie można wskazać norm, które
wiązałyby oba państwa uczestniczące w sporze. W takiej sytuacji trybunał
międzynarodowy musiałby, gdyby art. 38 wymieniał tylko traktaty i prawo zwyczajowe –
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stwierdzić istnienie sytuacji non liquet i odmówić wydania orzeczenia. Aby do tego nie
dopuścić, zdecydowano się do katalogu źródeł prawa dodać właśnie „zasady ogólne
uznane przez narody cywilizowane”, dzięki czemu sądy międzynarodowe mogą czerpać z
porządków krajowych dla zapełnienia luki w prawie międzynarodowym.

Odróżnić jednak należy orzekanie na podstawie zasad ogólnych (w celu uniknięcia
sytuacji non liquet) od orzekania ex aequo et bono.
Art. 38 § 2 Statutu MTS stanowi:
Postanowienie niniejsze nie stanowi przeszkody, aby Trybunał mógł orzekać ex aequo et bono, o ile
strony na to zgadzają się.

Postanowienie § 2 mocuje więc Trybunał do rozstrzygania sporu ex aequo et bono
– „na zasadach równego i dobrego (słusznego)” – z prawa rzymskiego: ius est ars bon et
aequi. Warunkiem podstawowym dla orzekania przez Trybunał w warunkach ex
aequo et bono jest zgoda stron. Przyjmuje się, że owa zgoda musi być wyraźna – nie
wolno jej domniemywać.
W praktyce ani Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, ani jego poprzednik,
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej nie orzekały ex aequo et bono.

AKTY JEDNOSTRONNE PAŃSTW

Jednostronne oświadczenie państwa może (pod pewnymi warunkami, o których
mowa dalej) stanowić źródło prawnomiędzynarodowego zobowiązania. Wynika to z
zasady dobrej wiary, która stanowi m. in., że co prawda państwo w stosunkach z innymi
państwami związane jest jedynie swoją wolą, ale (z drugiej strony) wolą tą jest związane
w pełni. Można zatem prawnie domagać się od państwa postępowania zgodnego z jego
jednostronnym oświadczeniem. Z tego powodu mówimy, że akty jednostronne są
źródłem zobowiązań międzynarodowych.

Wyróżnia się pięć typów aktów jednostronnych:
1. Przyrzeczenie, to akt, na podstawie którego państwo zobowiązuje się zachowywać w
określony sposób w przyszłości.
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Deklaracja Ministra Sprawa Zagranicznych Kuby w sprawie dostawy szczepionek do Urugwaju (2002
rok)
W 2001 roku rząd Urugwaju wyraził gotowość nabycia od Kuby partii szczepionek przeciwko zapaleniu
opon mózgowych. Dnia 4 kwietnia 2002 roku Minister Spraw Zagranicznych Kuby zapowiedział
wysłanie szczepionek oświadczając jednocześnie, że Kuba traktuje dostawę jako darowiznę, nie zaś
jako transakcję handlową. MSZ Kuby zwrócił się zatem do władz urugwajskich, by wartość przesyłki nie
była potrącana z kwotą długu Kuby wobec Urugwaju.
Oświadczenie Kuby potraktować należy jako przyrzecznie, że w przyszłości nie będzie się ona domagać
zapłaty za dostawę szczepionek (rozliczenia wartości przesyłki).

2. Zrzeczenie się, to akt, na podstawie którego państwo rezygnuje z dotychczas
przysługujących mu praw (roszczeń). Np.
Zrzeczenie się przez Polskę roszczeń przysługujących jej na podstawie Układu Poczdamskiego
Układ poczdamski podpisany w 1945 roku określał m. in. zasady zaspokojenia radzieckich roszczeń
odszkodowawczych. Stwierdzał także, że ZSRR zobowiązuje się zaspokoić polskie roszczenia
odszkodowawcze (w stosunku do Niemiec) z przypadającego dlań udziału.
Dnia 23 sierpnia 1953 roku rząd polski wydał oświadczenie o zrzeczeniu się przysługującej Polsce - a
niespłaconej jeszcze - części niemieckich reparacji wojennych. Oświadczenie miało następującą treść:
„Zważywszy, że Niemcy w znacznej części wykonały już swoje zobowiązanie w zakresie spłaty reparacji
wojennych; biorąc także pod uwagę, że dalszy pokojowy rozwój państwa niemieckiego zależy od
poprawy jego sytuacji ekonomicznej - rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podjął decyzję, skutkującą
od dnia 1 stycznia 1954 roku, o zrzeczeniu się przysługujących mu reparacji [...]”.
Oznacza to, że po jednostronnym zrzeczeniu się reparacji, nie mogą być one skutecznie dochodzone
przez Polskę na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej.

3. Uznanie, to akt, którym państwo stwierdza istnienie pewnych faktów i godzi się z tym,
że wywołują one wiążące skutki wobec niego. Skutkiem uznania jest, że państwo uznające
nie może skutecznie podważać tego, co wcześniej skutecznie uznało.
Uznanie rządu polskiego w latach 40-tych XX w.
Rządowi każdego suwerennego państwa przysługuje m. in podstawowe uprawnienie do sprawowania
zwierzchnictwa nad obywatelami tego państwa, niezależnie od tego, gdzie się oni znajdują.
Zwierzchnictwo polegać może np. na wydawaniu paszportów bądź sprawowaniu opieki
dyplomatycznej.
Jeżeli zatem państwo A uznaje rząd państwa B, to powinno jednocześnie „honorować” paszporty przez
ten rząd wystawione oraz akceptować jego prawo do wykonywania opieki dyplomatycznej nad
obywatelami państwa B.
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Dnia 5 lipca 1945 roku rząd brytyjski uznał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Warszawie,
wycofując uznanie dla tzw. Rządu londyńskiego. Od tego mementu rząd brytyjski w stosunku do
obywateli polskich (mimo istnienia rządu londyńskiego) :
-

akceptował wyłącznie paszporty wystawiane przez rząd warszawski,

-

akceptował wyłącznie roszczenia rządu warszawskiego do wykonywania opieki dyplomatycznej w
stosunku do obywateli RP.

Zauważmy: akt uznania TRJN rodził skutki prawne w relacjach między dwoma rządami: np.
spoczywający po stronie rządu brytyjskiego prawny obowiązek honorowania paszportów
wystawianych z ramienia TRJN.

4. Protest, to akt, którym państwo wyraża swój zamiar nieuznawania danej sytuacji za
zgodną z prawem, bądź też rodząca dlań skutki prawne. Np.
Spór dotyczący statusu prawnego wód Morza Kaspijskiego
Do momentu rozpadu ZSRR status prawny Morza Kaspijskiego regulowany był przez postanowienia
dwóch traktatów zawartych przez to państwo z Iranem (z 1921 i 1940 roku). Traktaty te ustanawiały
swobodę żeglugi i rybołówstwa z tym zastrzeżeniem, że w 10-cio milowym pasie przybrzeżnym
wyłączne uprawnienie w zakresie rybołówstwa przysługiwało statkom państwa nadbrzeżnego. Pas ten
nie wchodził jednak w skład terytorium państwa nadbrzeżnego.
W 1993 roku (po rozpadzie ZSRR) Turkmenistan przyjął ustawę o granicy państwowej ustanawiającą
na wodach Morza Kaspijskiego granicę turkmeńskiego morza terytorialnego (opierając się w tej mierze
po części na postanowieniach Konwencji ONZ o prawie morza z 1982 roku). Na podstawie owej ustawy
Turkmenistanowi przysługiwać miały większe uprawnienia w stosunku do pasa przybrzeżnego niż na
gruncie reżimu prawnego ustanowionego traktatami z 1921 i 1940 roku. Ustawa prowadziła do tego
skutku, że „pas przybrzeżny” stał się turkmeńskim morzem terytorialnym (tzn. terytorium
Turkmenistanu).
W odpowiedzi na powyższe Federacja Rosyjska wydała jednostronne oświadczenie zawierające protest
przeciwko działaniu Turkmenistanu. Stwierdzano w nim m. in., że:
- Morze Kaspijskie jest w istocie rzeczy jeziorem, a zatem nie znajdują doń zastosowania normy
Konwencji ONZ o prawie morza z 1982 roku;
- w dalszym ciągu obowiązują traktaty zawarte z Iranem;
- ustanowienie nowego reżimu prawnego przedmiotowego akwenu możliwe jest wyłącznie w drodze
negocjacji między zainteresowanymi państwami.
Zauważmy: brak protestu ze strony Federacji Rosyjskiej mógłby być potraktowany przez Turkmenistan
jako milczące uznanie jego roszczeń, co uniemożliwiałoby Rosji (na podstawie estoppel) późniejsze ich
kwestionowanie. Skutki turkmeńskiej ustaw mogłyby stać się przeciwstawiane (opposable) Rosji.
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Podkreślmy, że w pewnych sytuacjach zgłoszenie protestu jest konieczne, by uniknąć
skutków tzw. milczącego uznania (acquiescence). Państwo nieprotestujące przeciwko
pewnemu stanowi rzeczy, traktowane jest jako uznające pewne fakty i godzące się z ich
prawnymi skutkami wobec siebie (łac. Qui tacet, consentit – kto milczy, ten wyraża zgodę).
Konstrukcja acquiescence widoczna jest także np. w art. 45 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów
z 1969 roku, który stanowi, co następuje: „Państwo nie może powoływać się na podstawę
unieważnienia, wygaśnięcia, wycofania się lub zawieszenia działania traktatu według artykułów 46-50
[np. wskazując, że działało pod wpływem błędu, bądź że jego pełnomocnik został oszukany] lub
artykułów 60 i 62, jeżeli po uzyskaniu wiadomości o tych faktach [tzn. np. o błędzie, bądź oszustwie]:
(a) wyraźnie zgodziło się, że traktat - zależnie od przypadku - jest ważny, pozostaje w mocy lub ma
nadal działać, albo (b) z jego zachowania się należy sądzić, że uznało - zależnie od przypadku - ważność
traktatu, jego utrzymanie w mocy lub w działaniu”.

5. Notyfikacja (powiadomienie), to akt na podstawie którego państwo zawiadamia
innych uczestników społeczności międzynarodowej o określonych, podejmowanych
przez siebie działaniach (np. państwo stosujące blokadę morską lub państwo
umieszczające miny na swoich wodach terytorialnych - powiadamiają o tym inne
państwa). W skutek notyfikacji państwo powiadomione nie może już usprawiedliwiać
swych działań brakiem wiedzy i podnosić zarzutów wobec państwa notyfikującego (np.
państwo naruszające blokadę morską i narażające się z tego powodu na negatywne
konsekwencje - nie może usprawiedliwiać się niewiedzą; państwo, którego statki zostały
uszkodzone w wyniku wybuchu miny umieszczonej na wodach terytorialnych innego
państwa, nie może domagać się od tego drugiego odszkodowania).

WARUNKI SKUTECZNOŚCI AKTÓW JEDNOSTRONNYCH
Akt jednostronny wtedy wywołuje skutki prawne (tzn. staje się źródłem
prawnomiędzynarodowego zobowiązania), gdy spełnia łącznie pewne warunki:
1. Akt powinien pochodzić od kompetentnego w danej sferze stosunków organu
państwa. Przyjmuje się przy tym, że:
a) głowie państwa,
b) szefowi rządu,
c) ministrowi spraw zagranicznych
- przysługuje ius representationis omnimodae tzn. są oni uprawnieni do działania w
imieniu państwa w każdym przypadku, nawet, jeżeli nie posiadają szczegółowych
pełnomocnictw. Widać to na poniższym przykładzie:
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Sprawa statusu prawnego Wschodniej Grenlandii vel Sprawa Ihlena (Norwegia v. Dania, Stały Trybunał
Sprawiedliwości Międzynarodowej, 1933 rok)
Spór został bezpośrednio wywołany opublikowaniem przez rząd norweski w dniu 10 lipca 1931 roku
deklaracji stanowiącej o zamiarze zajęcia pewnych obszarów Wschodniej Grenlandii położonych
pomiędzy równoleżnikiem 71 30’ (Carlsberg Fjord) a 75 40’ (Bessel Fjord) szerokości północnej,
nazywanych w deklaracji Ziemią Eirik Raudes. W ślad za deklaracją rządu norweskiego, norweskie floty
rybackie podjęły działania eksploatacyjne w regionie. Wg rządu duńskiego obszar opisany deklaracją
norweską był poddany suwerenności Królestwa Danii. Deklaracja i podjęte na jej podstawie działania
norweskie były przyczyną wniesienia skargi przez Danię, w której ta ostatnia zwracała się do Trybunału
o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że „ogłoszenie deklaracji zajęcia i wszelkie kroki podjęte przez
rząd norweski stanowią pogwałcenie istniejącej sytuacji prawnej i z tej przyczyny są bezprawne i
nieważne.” Rząd Norwegii natomiast oczekiwał od Trybunału stwierdzenia z jednej strony, że „Dania
nie sprawuje suwerenności nad Ziemią Eirik Raudes Land” i potwierdzenia z drugiej, że „Norwegia
nabyła suwerenność nad Ziemią Eirik Raudes”.
Argumentując szczegółowo strona duńska wskazywała, że „suwerenność jaką Dania wykonuje nad
Grenlandią Wschodnią wykonywana była od odległych czasów, w sposób stały i pokojowy, a do chwili
wywołania sporu nie była kwestionowana przez jakiekolwiek państwo”, a także, „że Norwegia
traktatowo, a także w inny sposób uznała duńską suwerenność nad całością Grenlandii i nie może tego
faktu kwestionować”.
Strona norweska z kolei utrzymywała, że sporne terytorium (po zaniku kolonizacji pod koniec XV wieku)
należy kwalifikować (w wieku XX) jako terra nullius, bowiem położone jest ona poza granicami
skolonizowanych przez Danię obszarów, a poza nimi (nad całością Grenlandii) Dania suwerenności nie
wykonuje.
Obok tez podstawowych, jak wspomniano strony przedkładały dalsze, uzupełniające argumenty.
Strona duńska wskazywała na przyrzeczenie norweskiego ministra spraw zagranicznych Ihlena
poczynione w 1919 roku, które formułowało zobowiązanie Norwegii co do powstrzymania się od
jakiejkolwiek okupacji terytorium Grenlandii. Jego złożenie było wynikiem następującego biegu
zdarzeń. Dnia 12.07.1919 roku duński minister spraw zagranicznych poinstruował Ambasadora Danii
w Christanii (Oslo) stolicy Norwegii, że na konferencji pokojowej w Wersalu zastał powołany Komitet
„do spraw skarg, które mogą wnosić państwa wobec Spitzbergenu”, i że rząd Danii będzie gotów
ponownie przedstawić swe, nieoficjalnie już prezentowane rządowi Norwegii (2.04.1919) stanowisko,
w myśl którego nie wiąże ze Spitsberegenem żadnych interesów i nie wnosi żadnych zastrzeżeń wobec
norweskich roszczeń co do archipelagu.
Prezentując to stanowisko i kierując je do norweskiego ministra spraw zagranicznych, ambasador Danii
wskazał również, „że rządowi duńskiemu od wielu lat zależy na tym, aby uzyskać uznanie wszystkich
zainteresowanych stron duńskiej suwerenności nad całą Grenlandią, oraz że ma ona zamiar przedłożyć
tę kwestię pod obrady wspomnianego Komitetu” oraz że rząd Danii jest przekonany o tym, że
rozszerzenie jego interesów politycznych i ekonomicznych na całą Grenlandię „nie napotka utrudnień
ze strony rządu norweskiego”.
Ambasador Danii spotkał się 14.07.1919 roku z norweskim ministrem spraw zagranicznych Ihlenem,
który ustosunkowując się do przesłanego notą stanowiska Danii stwierdził w rozmowie, „że kwestia
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powinna być rozpatrzona”. Treść rozmowy została odnotowana w protokole spotkania. W trakcie
kolejnego spotkania minister Ihlen oświadczył ambasadorowi Danii, „że rząd Norwegii nie będzie czynił
żadnych trudności w rozwiązaniu kwestii” (tzn. kwestii podniesionej na spotkaniu 14.07. przez rząd
Danii). Te słowa zostały zaprotokołowane przez samego ministra Ihlena.
W sprawozdaniu ambasadora Danii kierowanego do własnego rządu, stwierdzono, że wg słów ministra
Ihlena „plany rządu [duńskiego] królewskiego poszanowania duńskiej suwerenności nad całą
Grenlandią... nie napotkały żadnych trudności ze strony Norwegii.” Stwierdzenia norweskiego ministra
spraw zagranicznych opisywane są terminem „deklaracja Ihlena”.
Oceniając walor jednostronnego oświadczenia złożonego przez ministra spraw zagranicznych Ihlena
STMS stwierdził: "Jest zdaniem sądu poza wszelkim sporem, że odpowiedź uczyniona przez ministra
spraw zagranicznych, w imieniu rządu na prośbę przedstawiciela dyplomatycznego obcego państwa, w
kwestii należącej do jego kompetencji, jest wiążąca dla państwa, które minister reprezentuje".
Trybunał zauważając, że deklaracja ministra była w swym przesłaniu „bezwarunkowa i ostateczna”,
stwierdził, że "w następstwie złożonego dnia 22 lipca 1919 w deklaracji Ihlena oświadczenia, Norwegia
jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiegokolwiek kontestowania duńskiej suwerenności nad
całością Grenlandii i a fortiori do wstrzymania się od zajmowania jakiejkolwiek części Grenlandii”.

Oświadczenia innych urzędników państwowych (np. ministrów) mogą rodzić
zobowiązania prawne dla państwa, o ile zostały złożone w ramach posiadanych przez nich
kompetencji.
2. Oświadczenie powinno być złożone publicznie. Dopuszczalna jest zarówno forma
ustna, jak i pisemna (np. nota dyplomatyczna skierowana do adresata, wystąpienie w
czasie konferencji prasowej, komunikat biura prasowego urzędu).
3. Oświadczenie powinno być wolne od wad (chodzi tu o wady oświadczenia woli w
rozumieniu art. 46-53 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, np. błąd, przekupstwo,
działanie w obliczu groźby użycia siły przeciwko państwu).
4. Oświadczenie rodzi obowiązek prawny dla państwa je składającego, gdy jest
sformułowane w sposób niedwuznaczny.
Sprawa zastosowania konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (Bośnia i Hercegowina
v. Serbia i Czarnogóra, MTS, 2007 rok)
W jednym z wątków tej sprawy MTS rozważał, czy Serbia i Czarnogóra ponosi odpowiedzialność za
masakrę mieszkańców Srebrenicy (wymordowano wówczas ok. 7.000 bezbronnych osób chroniących
się w strefie bezpieczeństwa), której dopuścili się bośniaccy Serbowie.
Bośnia i Hercegowina argumentowała, że rząd serbski jednostronnie przyznał, że Serbia i Czarnogóra
ponosi odpowiedzialność za zbrodnię srebrenicką. Otóż w czerwcu 2005 roku telewizja serbska
zaprezentowała nagranie video pokazujące brutalne morderstwo dokonane przez członków serbskich
bojówek paramilitarnych na sześciu Bośniakach (nagranie sporządzone zostało w 1995 roku w
Srebrenicy). Wkrótce po publikacji nagrania rząd serbski oświadczył, że: „potępia masakrę w
Srebrenicy”, oraz że „konieczne jest osądzenie nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni, ale również
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tych, którzy ją organizowali i jej przeprowadzeniem kierowali”. Wskazano także, że „jakakolwiek
pomoc udzielana obecnie zbrodniarzom jest – sama w sobie – przestępstwem”. Zdaniem Bośni i
Hercegowiny treść powołanego oświadczenia rządowego oznaczała jednostronne wzięcie przez Serbię
na siebie odpowiedzialności za masakrę roku 1995.
MTS powyższy argument jednak odrzucił twierdząc, że cytowane oświadczenie miało wymiar
oczywiście polityczny, a zatem nie oznaczało jednostronnego przyznania się do odpowiedzialności
(trudno uznać, by treść oświadczenia w sposób niedwuznaczny ujawniała wolę Serbii w zakresie
wzięcia na siebie odpowiedzialności).

Oświadczenie może być skierowane do konkretnego państwa, grupy państw,
lub innych podmiotów prawa międzynarodowego, ale także do całej społeczności
międzynarodowej.
Egipska deklaracja dotycząca Kanału Sueskiego (1957 rok)
Zgodnie z postanowieniami Konwencji konstantynopolitańskiej z 1988 roku, Kanał Sueski powinien być
otwarty dla wszystkich statków, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. W 1956 roku prezydent Egipty
Gamal Abdel Nasser podjął decyzję o nacjonalizacji Kanału, co sprowokowało tzw. konflikt sueski. Po
jego zakończeniu, dnia 24 kwietnia 1957 roku, rząd egipski przyjął deklarację, w której wyraził swą
wolę, by „Kanał Sueski był efektywną i należycie działającą drogą morską, łączącą wszystkie narody
świata i służącą ich pokojowi i dobrobytowi”.
Jeżeli przyjąć, że powyższa deklaracja była przyrzeczeniem, to skierowana została erga omnes (tj. w
stosunku do całej społeczności międzynarodowej. Każdy jej członek mógłby zatem domagać się od
Egiptu wykonywania deklaracji).

Państwo składające jednostronne oświadczenie nie może go, co do zasady,
cofnąć, chyba że występuje jedno z poniższych:
a) w samym oświadczeniu przewidziano możliwość jego wycofania,
b) zaszła nadzwyczajna zmiana okoliczności. Zdaniem Komisji Prawa Międzynarodowego
w przypadku aktów jednostronnych na „zasadniczą zmianę okoliczności” (dla cofnięcia
oświadczenia) powołać się można wówczas, gdy:
- doszło do zasadniczej zmiany okoliczności w stosunku do tych, które istniały w chwili
złożenia oświadczenia, a zmiana ta nie była przewidziana przez składającego
oświadczenie, oraz
- istnienie tej (zmienionej później) okoliczności stanowiło istotną podstawę złożenia
oświadczenia, oraz
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- wskutek tej zmiany okoliczności radykalnie przekształcił się zakres obowiązków
wynikających z oświadczenia.

WIĄŻĄCE UCHWAŁY RZĄDOWYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Wyjaśnijmy (i przypomnijmy) na wstępie, że rządową organizacją
międzynarodową (Governmental Organization) nazywamy podmiot charakteryzujący się
trzema podstawowymi cechami:


jego członkami są państwa i (lub) inne rządowe organizacje międzynarodowe,



utworzony został przez państwa lub inne rządowe organizacje międzynarodowe
na podstawie umowy międzynarodowej (choć, w wyjątkowych przypadkach,
organizacja może być ukonstytuowana także innym aktem, np. rezolucją innej
organizacji międzynarodowej),



działa na podstawie prawa międzynarodowego (nie zaś prawa krajowego).
Wyjaśnijmy tę właściwość na następującym przykładzie:

Dodać należy, że państwa członkowskie mogą nadać organizacji odrębną
osobowość prawnomiędzynarodową. W konsekwencji m. in.: prawa i obowiązki
międzynarodowe w zakresie jej działania odnosić się będą bezpośrednio do takiej „wyposażonej” w odrębną podmiotowość - organizacji, nie zaś do jej państw
członkowskich. O praktycznym znaczeniu takiego rozwiązania przekonują następujące
dwa przypadki:
Sprawa odszkodowań za szkody poniesione w służbie Narodów Zjednoczonych (opinia doradcza MTS,
11 kwietnia 1949 roku)
W 1948 roku, w pierwszej fazie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Organizacja Narodów
Zjednoczonych wysłała do Palestyny swego funkcjonariusza, obywatela szwedzkiego, Folke hrabiego
Bernadotte. Dnia 17 września 1948 roku, pełniąc swoją misję, Hrabia został zabity przez izraelskie
skrajne ugrupowania.
Dnia 3 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję,
upoważniającą Sekretarza Generalnego NZ do wystąpienia do Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości o opinię doradczą odpowiadającą na następujące pytania prawne:
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„1. Czy w przypadku podniesienia szkody (injuries) przez funkcjonariusza Narodów Zjednoczonych w
czasie pełnienia przez niego funkcji, Narody Zjednoczone, jako organizacja, mają zdolność wystąpienia
z roszczeniem międzynarodowym przeciwko rządowi, odpowiedzialnemu de facto lub de iure, za szkody
wyrządzone (a) Organizacji Narodów Zjednoczonych, (b) ofiarom lub osobom przez nie upoważnionym?
2. W wypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1 (b), jak pogodzić można roszczenie podniesione
przez Narody Zjednoczone, z prawami państwa, którego osoba poszkodowana jest obywatelem?”
W ujęciu Trybunału, kompetencja do wniesienia roszczenia opartego na prawie międzynarodowym
jest zdolnością do odwołania się do zwyczajowych metod uznanych przez prawo międzynarodowe dla
wniesienia, popierania i rozpoznania roszczeń (the establishment, the presentation and the settlement
of claims). Zdolność ta przysługuje przede wszystkim państwu, które może wnieść pozew przeciwko
innemu państwu. Takie roszczenie przyjmuje postać sporu między dwoma politycznymi jednostkami,
równymi w prawie, podobnymi w formie, z których każda jest pierwotnym podmiotem prawa
międzynarodowego. Spór taki załatwiany jest przede wszystkim w drodze negocjacji i nie może zostać,
w obecnym kształcie prawa międzynarodowego, przekazany do rozstrzygnięcia sądowi
międzynarodowemu, chyba że obie strony się na to zgodzą. W ten sam sposób może zostać
rozstrzygnięty spór między organizacją międzynarodową a jednym z jej państw członkowskich.
Trybunał uznał, że międzynarodowa zdolność procesowa (a więc zdolność do wnoszenia roszczeń
opartych na prawie międzynarodowym) jest integralną częścią osobowości międzynarodowoprawnej.
Trybunał zauważył również, że „W żadnym systemie prawnym podmioty prawa nie muszą być
identyczne co do swej natury, która w dużej mierze zależy od potrzeb danej społeczności. W toku swej
ewolucji prawo międzynarodowe odpowiadało potrzebom życia międzynarodowego, a rosnąca
aktywność państw w zakresie działań podejmowanych zbiorowo już doprowadziła do wykształcenia
pewnych jednostek, które nie są państwami. Ukoronowaniem tego procesu jest ustanowienie w
czerwcu 1945 roku organizacji międzynarodowej, której cele i zasady zostały zapisane w Karcie
Narodów Zjednoczonych. A dla osiągnięcia tych celów przyznanie osobowości
prawnomiędzynarodowej jest niezbędne”.
Trybunał wskazał okoliczności, które przemawiają za prawdziwością powyższej tezy:
1. Karta Narodów Zjednoczonych (statut Organizacji) wyposaża tę organizację w organy, którym zostały
powierzone konkretne zadania;
2. Karta określa pozycję państw członkowskich względem organizacji, wymagając, by udzielały one
organizacji wszelkiej niezbędnej pomocy w każdej akcji podejmowanej przez organizację (art. 2 ust. 5),
zobowiązuje państwa członkowskie do wykonywania decyzji Rady Bezpieczeństwa (art. 27), upoważnia
Zgromadzenie Ogólne do wydawania rekomendacji państwom członkowskim, przyznaje organizacji
zdolność prawną oraz immunitety i przywileje na terytorium każdego państwa członkowskiego,
wreszcie dopuszcza zawieranie umów i porozumień między organizacją a państwem członkowskim.
Trybunał podkreślił, że zwłaszcza ta ostatnia okoliczność – możliwość zawierania umów przez
organizację międzynarodową – wskazuje na charakter organizacji, która może zajmować stanowisko
odmienne od stanowiska państw członkowskich. Zdaniem Trybunału „organizacja w założeniu miała –
i w istocie tak jest – korzystać z takich praw i pełnić takie funkcje, które uzasadnić można jedynie
posiadaniem szerokiego stopnia osobowości międzynarodowoprawnej, połączonej ze zdolnością do
działania na arenie międzynarodowej. W chwili obecnej jest to najwyższa forma organizacji
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międzynarodowej, która nie mogłaby wypełniać zadań nałożonych nań przez jej twórców, gdyby nie
posiadała osobowości prawnomiędzynarodowej. Trzeba również podkreślić, że jej członkowie,
powierzając jej pewne funkcje oraz towarzyszące im zobowiązania i towarzyszącą im
odpowiedzialność, wyposażyli tę organizację w kompetencje niezbędne do skutecznego wykonywania
tych zadań.
Z tychże względów Trybunał uważa, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest „osobą” prawa
międzynarodowego. Nie oznacza to, że organizacja jest państwem, bo z pewnością nie jest, ani też, że
jej osobowość prawna, a więc prawa i obowiązki są identyczne z osobowością państwa. Jeszcze mniej
prawdziwe jest stwierdzenie, że jest to „superpaństwo”, cokolwiek to miałoby oznaczać. Oznacza to
tyle, że organizacja jest podmiotem prawa międzynarodowego, zdolnym do posiadania
międzynarodowych praw i obowiązków, a także do obrony swych praw przez podnoszenie roszczeń
opartych na prawie międzynarodowym”.
Konkludując MTS stwierdził, że ONZ może sama wystąpić z roszczeniem międzynarodowym przeciwko
rządowi odpowiedzialnemu za śmierć hr. Bernadotte.

Sprawa International Tin Council
International Tin Council była rządową organizacją międzynarodową powołaną dla kontrolowania ceny
cyny na rynkach światowych. Jej działania polegały na skupowaniu surowca po niskich cenach w
okresach wysokiej podaży oraz na jej sprzedaży po wysokich cenach w okresach wzmożonego popytu.
ITC mogła pożyczać pieniądze od prywatnych kontrahentów w celu finansowania transakcji.
W latach osiemdziesiątych XX w., w związku z utrzymywaniem się przez długi czas niskich cen cyny,
organizacja nie była w stanie wykonywać skutecznie swych zadań. Co więcej, nie wywiązywała się z
umów zawartych z brokerami i bankami prywatnymi. Wierzyciele usiłowali pociągnąć zatem do
odpowiedzialności, przed sądami angielskimi, państwa członkowskie ITC z tytułu naruszenia
zobowiązań kontraktowych przez organizację.
W orzeczeniach wydawanych w tej sprawie wskazywano jednak na istnienie odrębnej podmiotowości
ITC oraz państw członkowskich. Wyłączało to możliwość skutecznego dochodzenia przedmiotowych
roszczeń od państw będących członkami ITC.

Organizacje mające podmiotowość prawnomiędzynarodową, by mogły działać, posiadają
organ (organy) zdolny (zdolne) do wyrażania woli w sposób autonomiczny względem
państw członkowskich. W związku z tym w statucie (który, jak wskazano, zwykle jest
umową międzynarodową) organizacji międzynarodowej zwykle przyznaje się organowi
(w sposób wyraźny lub dorozumiany) kompetencję m. in. do podejmowania uchwał
(rezolucji, rozporządzeń, dyrektyw, zaleceń, opinii, decyzji etc) związanych z
przedmiotem jej działania. Mogą one:
a) dotyczyć spraw związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem organizacji (tzw.
uchwały pro foro interno, np. ustalenie budżetu, czy wybór członków organów),
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b) być kierowane bezpośrednio do państw członkowskich, określając pożądany sposób
postępowania (tzw. uchwały pro foro externo).

Ze względu na charakter prawny uchwał podejmowanych przez organizacje
międzynarodowe, możemy je podzielić na:
a) mające charakter prawnie wiążący państwa członkowskie organizacji. Przykładowo:
uchwały RB ONZ podejmowane w przypadku zagrożenia międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa. Są one źródłami prawa międzynarodowego.
b) nie mające charakteru wiążącego dla państw członkowskich organizacji (zalecenia).
Nie są one źródłami prawa międzynarodowego.

Chcąc określić, czy uchwała organizacji międzynarodowej ma charakter prawnie
wiążący, czy też jest tylko prawnie niewiążącym zaleceniem, należy przeprowadzić
dwustopniowy test:
STOPIEŃ PIERWSZY – należy dokonać wykładni treści umowy międzynarodowej lub
innego aktu statuującego organizację w celu ustalenia, czy akt ten przyznaje organowi
organizacji (w sposób wyraźny bądź dorozumiany) kompetencję do stanowienia
wiążących uchwał. W przypadku odpowiedzi twierdzącej przechodzimy do drugiego
stopnia testu:
STOPIEŃ DRUGI – należy dokonać wykładni treści samej uchwały w celu ustalenia, czy
zamiarem organu organizacji było przyjęcie uchwały prawnie wiążącej, czy jedynie
zalecenia.
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 660 z 1990 roku
W 1990 roku Rada Bezpieczeństwa wydała następującą uchwałę (rezolucję).
“The Security Council,
Alarmed by the invasion of Kuwait on 2 August 1990 by the military forces of Iraq,
Determining that there exists a breach of international peace and security as regards the Iraqi invasion
of Kuwait,
Acting under Articles 39 and 40 of the Charter of the United Nations,
1. Condemns the Iraqi invasion of Kuwait;
2. Demands that Iraq withdraw immediately and unconditionally all s its forces to the positions in which
they were located on 1 August 1990;
3. Calls upon Iraq and Kuwait to begin immediately intensive negotiations for the resolution of their
differences and supports all efforts in this regard, and especially those of the League of Arab States
[…]”.
Sprawdźmy, czy jest prawnie wiążąca:
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- STOPIEŃ PIERWSZY:
Art. 24 ust. 1 Karty Narodów Zjednoczonych: „W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej akcji
Narodów Zjednoczonych, członkowie tej Organizacji wkładają na Radę Bezpieczeństwa główną
odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa i zgodni są co do tego,
że Rada Bezpieczeństwa wypełniając swe obowiązki, wynikające z tej odpowiedzialności, działa w ich
imieniu.”;
Art. 25 KNZ: „Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgadzają się przyjmować i
wykonywać decyzje Rady Bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą Kartą.”;
Art. 39 KNZ: „Rada Bezpieczeństwa powinna stwierdzić istnienie wszelkiej okoliczności,
zagrażającej pokojowi, zakłócenia pokoju albo aktu agresji, i udzielić zaleceń lub postanowić, jakie
środki należy przedsięwziąć […] żeby utrzymać albo przywrócić międzynarodowy pokój i
bezpieczeństwo.”
Z powyższego wynika (zwłaszcza z art. 25 KNZ), że twórcy ONZ umocowali Radę
Bezpieczeństwa do wydawania wiążących prawnie uchwał.
- STOPIEŃ DRUGI: Zwróćmy uwagę na język użyty przez Radę Bezpieczeństwa: Demands that Iraq
withdraw immediately and unconditionally. Użyte sformułowania (demands) świadczą, że uchwała nie
jest jedynie niewiążącym zaleceniem (użyto by wówczas np., zwrotu reccomends, suggests itp.), ale
tworzy po stronie Iraku obowiązek prawny.

Na marginesie dodajmy, że niektóre niewiążące prawnie uchwały organizacji
międzynarodowych (należące do tzw. tzw. soft - law) nie są jednak pozbawione
praktycznego znaczenia. Np.:
a) ich przyjęcie (zwłaszcza jednomyślne) może być uznawane za przejaw opinio iuris,
b) mogą stymulować
międzynarodowy,

jednolitą

i

powszechną

praktykę,

tworzącą

zwyczaj

c) mogą stymulować zawieranie umów międzynarodowych,
d) mogą być traktowane jako wykładnia (interpretacja) obowiązujących wcześniej umów
międzynarodowych. Np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka traktowana jest (w
pewnym zakresie) jako interpretacja Karty Narodów Zjednoczonych (Karta bowiem
bardzo ogólnikowo określa zobowiązania państw w zakresie przestrzegania praw
człowieka).
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KWESTIA HIERARCHII ŹRÓDEŁ I HIERARCHII NORM W PRAWIE

W prawie wewnętrznym istnieje hierarchia źródeł prawa (w znaczeniu
formalnym):
Art. 188 Konstytucji:
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją;
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją,
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

W prawie międzynarodowym – jak już wielokrotnie podkreślaliśmy – nie ma
jednego dokumentu, który mógłby decydować o hierarchii źródeł prawa w podobny
sposób, jak czyni to Konstytucja RP w stosunku do źródeł prawa polskiego. Zatem
rozważając kwestię hierarchii źródeł prawa międzynarodowego, przeprowadzić należy
tzw. test derogacji. Wynika z niego, że:
- umowa może zmodyfikować normę zwyczaju międzynarodowego (na przykład
przy kodyfikacji prawa zwyczajowego):
Szerokość morza terytorialnego:
Przez stulecia państwa różnie wyznaczały szerokość swojego morza terytorialnego (m.in. zasada kuli
armatniej), od XVIII wieku ustabilizowała się praktyka, w myśl której szerokość morza terytorialnego
państwa nadbrzeżnego wynosi 3 mile morskie. W 1958 r. państwa zebrane na I Konferencji Prawa
Morza w Genewie przyjęły Konwencję o morzu terytorialnym i strefie przyległej, w której rozszerzyły
strefę morza terytorialnego do 12 mil morskich od linii podstawowej. Mimo że stronami konwencji
było jedynie ok. 50 państw, to jednak w ciągu niecałych dwóch kolejnych lat wszystkie państwa
nadbrzeżne świata rozszerzyły swoje strefy morza terytorialnego do wskazanych konwencją 12 mil.

- umowa może uchylić zwyczaj międzynarodowego (na przykład przy kodyfikacji
prawa zwyczajowego):
Jurysdykcja w przypadku zderzeń na morzu pełnym:
W pobliżu przylądka Sigri, 2.08.1926 roku doszło do kolizji statku Lotus płynącego pod banderą Francji
z tureckim statkiem Boz-Kourt. W następstwie 8 marynarzy tureckich zginęło, a statek turecki zatonął.
Statek Lotus dopłynął do Konstantynopola. Mimo protestów francuskiego charge d’affaires kapitan
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statku Lotus Dumond został aresztowany przez władze tureckie i oskarżony o nieumyślne
spowodowanie śmierci marynarzy i pasażerów tureckiego statku. Sąd turecki uznał swoją kompetencję
i skazał go karę 8 dni pozbawienia wolności i karę grzywny. W trakcie postępowania rząd francuski
protestował przeciwko zatrzymaniu kapitana żądając jego uwolnienia i przekazania sprawy jako
jurysdykcyjnie jedynie właściwej, do sądu francuskiego. Działania tureckie i stanowisko Francji
wywołały spór – dotyczący jurysdykcyjnej właściwości - który strony zgodnie poddały rozstrzygnięciu
Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Trybunał stwierdził, że państwa w swym
ustawodawstwie jak i praktyce akceptują możliwość sprawowania jurysdykcji karnej wobec sprawców
czynów popełnionych na terytorium innego państwa „traktując je tak, jakby były popełnione na
terytorium tego państwa, jeśli jeden z elementów czynu, a ściślej jego skutki, na nim zachodzą.” Zatem
czyn kapitana Demons popełniony na pokładzie statku francuskiego wywoływał negatywne skutki na
statku tureckim. Ich wystąpienie leży w tle podjęcia działań tureckiego wymiaru sprawiedliwości. Tej
jurysdykcji - jurysdykcji ‘skutkowej’ - nie wyklucza, nie zakazuje prawo międzynarodowe. Trybunał
dodał także, że podjęte przez władze tureckie „postępowanie sądowe mogłoby być również
uzasadniane w odwołaniu do tzw. zasady terytorialnej.” Zdaniem Trybunału wywiedzenie z prawa
międzynarodowego obowiązku powstrzymania się od inicjowania postępowań karnych przed sądami
państw osób, statków ofiar kolizji nie jest z tej przyczyny uprawnione.
W 1982 roku została przyjęta Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Art. 97 tej
konwencji stanowi: „W przypadku zderzenia lub innego wypadku w żegludze dotyczącego statku na
morzu pełnym, powodującego odpowiedzialność karną lub dyscyplinarną kapitana lub każdej innej
osoby zatrudnionej na statku, postępowanie karne lub dyscyplinarne przeciwko takiej osobie może być
wszczęte wyłącznie przed władzami sądowymi lub administracyjnymi państwa bandery albo państwa,
którego obywatelstwo posiada ta osoba”.

- zwyczaj może zmodyfikować treść normy traktatowej:
Głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych:
Zgodnie z art. 27 Karty Narodów Zjednoczonych, „Do przyjęcia uchwał Rady Bezpieczeństwa we
wszystkich innych sprawach potrzebna jest zgodność głosów dziewięciu członków, włączając w to głosy
wszystkich stałych członków”. Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, że aby rezolucja
RB została przyjęta, „za” głosować muszą wszystkie państwa-stali członkowie Rady. W praktyce jednak
vetem jest tylko głosowanie przeciwko rezolucji. Nie oznacza veta wstrzymanie się od głosu, czy
umyślna nieobecność na głosowaniu.

- zwyczaj może uchylić normę traktatową
Obowiązywanie klauzuli si omnes
Przyjmowana w 1907 roku IV Konwencja haska oraz załączony do niej regulamin dotyczący praw i
zwyczajów wojny lądowej zawierał w art. 2 tzw. klauzulę si omnes: „postanowienia, zawarte w
regulaminie, wspomnianym w art. 1 oraz niniejszej konwencji, obowiązują tylko w stosunku pomiędzy
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Mocarstwami Układającemi się i tylko jeśli (si omnes) wszyscy wojujący należą do konwencji”. Praktyka
państw jednak wskazuje, że do postanowień Regulaminu stosowały się wszystkie strony wojujące, co
doprowadziło do uchylenia klauzuli i nadania postanowieniom Konwencji i Regulaminu waloru norm
zwyczajowych.

Warto również zwrócić uwagę na szczególny przypadek - kwestię “równoległego”
obowiązywania umowy międzynarodowej i zwyczaju
Sprawa działalności militarnej i paramilitarnej USA przeciwko Nikaragui (Nikaragua vs USA,
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 26 listopada 1986)
Nikaragua wniosła sprawę do MTS zarzucając USA naruszenie reguł traktatowych wiążących strony w
relacjach wzajemnych tj., opisanych Kartą Narodów Zjednoczonych, podstawowych zasad prawa
międzynarodowego: zasady zakazującej interwencji w sprawy wewnętrzne drugiego państwa (art. 2.7)
oraz zakazu użycia siły lub groźby użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości
któregokolwiek państwa (art. 2.4). USA zdaniem Nikaragui naruszały te kardynalne zasady prawa
międzynarodowego w ten sposób, że udzielały tzw. siłom Contras - zwalczającym władzę legalną i
dążącym do przywrócenia obalonego reżimu - pomocy wojskowej, finansowej i logistycznej; nadto
flota amerykańska ostrzelała jeden z portów, oraz zaminowała wejście do wielu innych portów.
Stany Zjednoczone podniosły, że złożona przez nie deklaracja (klauzula fakultatywna) uznająca
obligatoryjną kompetencję Trybunału została złożona pod pewnymi warunkami: USA godzą się na
kompetencję Trybunału w sporze pojawiającym się na tle stosowania umowy wielostronnej tylko
wtedy, gdy wszystkie strony wielostronnego traktatu są stroną sporu. Skoro Nikaragua w swoim
pozwie stawia zarzut naruszenia norm Karty NZ – wielostronnego traktatu, Trybunał byłby jedynie
kompetentny do jego rozstrzygania, gdyby przed MTS stawiły się pozostałe strony traktatu, czyli
wszyscy członkowie ONZ. Ponieważ nie ma to miejsca – MTS nie ma prawa zajmowania się sprawą.
MTS: amerykańska klauzula fakultatywna nie wyklucza rozstrzygnięcia przedłożonego mu sporu na
podstawie prawa zwyczajowego: „(...) nie ma jakiegokolwiek powodu, aby uważać, gdy
międzynarodowe prawo zwyczajowe obejmuje reguły identyczne do tych przewidzianych prawem
konwencyjnym, że to ostatnie „zachodzi” na to pierwsze, w konsekwencji czego prawo zwyczajowe
pozbawione jest dalszej, samodzielnej egzystencji."

W prawie międzynarodowym nie ma więc mowy o hierarchii źródeł prawa
międzynarodowego - umowa nie jest “ważniejsza” od zwyczaju, ani też zwyczaj nie ma
wyższej mocy niż umowa międzynarodowa. Można mówić tylko (w pewnych sytuacjach)
o hierarchii norm.

HIERARCHIA NORM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO:
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W zupełnie wyjątkowych sytuacjach, ze względu na treść norm, możemy mówić o ich
wyższości hierarchicznej:
1. Normy ius cogens - są to imperatywne normy prawa międzynarodowego, uznana za
taką przez społeczność międzynarodową jako taką, od której dyspozycji nie można się
uchylić.
Art. 53 konwencji o prawie traktatów: W rozumieniu niniejszej konwencji imperatywną normą
powszechnego prawa międzynarodowego jest norma przyjęta i uznana przez międzynarodową
społeczność państw jako całość za normę, od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może
być zmieniona jedynie przez późniejszą normę postępowania prawa międzynarodowego o tym samym
charakterze”.

W chwili obecnej takich norm nie ma zbyt wiele – doktryna zgodnie wymienia jedynie:
zakaz ludobójstwa, zakaz niewolnictwa i zakaz agresji.

2. Zobowiązania wynikające z art. 103 KNZ: - zgodnie z Kartą, w razie sprzeczności
pomiędzy obowiązkami członków Narodów Zjednoczonych, wynikających z niniejszej
Karty, a ich obowiązkami wynikającymi z jakiegoś innego porozumienia
międzynarodowego, pierwszeństwo będą miały ich obowiązki wynikające z Karty.
Sprawa Lockerbie (Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 1998)
W 1988 roku doszło do zamachu na samolot linii PAN AM lecący z Paryża i Londynu do Nowego Jorku.
W wyniku podłożenia na pokładzie bomby, eksplodował amerykański samolot Boeing 747 (lot 103)
lecący z Londynu do Nowego Jorku z 259 pasażerami na pokładzie. Wszyscy zginęli, a spadające szczątki
samolotu zabiły także 11 mieszkańców miasteczka Lockerbie. W toku śledztwa ustalono, że bomba
została podłożona w walizce nadanej na lotnisku w La Valetta (Malta) przez dwóch agentów libijskiego
wywiadu.
Libia odmówiła wydania Wielkiej Brytanii swoich obywateli, powołując się na Konwencję Montrealską
z 1971 roku o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa
cywilnego, która w takich przypadkach przewiduje zasadę aut dedere aut iudicare – albo wydaj, albo
osądź. Wielka Brytania i USA wniosły sprawę pod obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ, domagając się
wydania zamachowców, a gdy Libia odmówiła, doprowadziły do nałożenia przez ONZ sankcji
gospodarczych na Libię (rezolucja 748/1992) i rozpoczęcia sporu przed MTS. W orzeczeniu z 1998 roku
MTS nie miał wątpliwości, że na Libii ciążył prawny obowiązek zachowania zgodnego z rezolucją RB,
która, jako zobowiązanie wynikające z Karty NZ, miała pierwszeństwo przed konwencją montrealską.
Ostatecznie w 1999 Muammar al-Kadafi wydał zgodę na ekstradycję zamachowców i w wyniku
rozprawy przed sądem szkockim w holenderskiej bazie wojskowej USA Camp Zeist 31 stycznia 2001
jeden z zamachowców został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności (wyszedł z więzienia
w 2009r. po 8 latach odbywania kary), natomiast drugiego uniewinniono. 16 sierpnia 2003 rząd libijski
podpisał ugodę i wziął na siebie odpowiedzialność za zamach nad Lockerbie oraz zobowiązał się

Strona 37 z 93

Podstawy prawa międzynarodowego (r. akad. 2017/2018)

wypłacić rodzinie każdej z ofiar po 10 milionów dolarów, w efekcie czego sankcje ONZ zostały
zniesione.

METODY SŁUŻĄCE ZAPEWNIENIU PRZESTRZEGANIA PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO

Problem zapewniania skuteczności prawu międzynarodowemu można badać na
dwóch płaszczyznach:
1. płaszczyźnie międzynarodowej – wykonywanie przez państwa międzynarodowych
zobowiązań względem siebie nawzajem
2. płaszczyźnie krajowej – wykonywanie przez państwa międzynarodowych
zobowiązań względem jednostek (swoich obywateli i cudzoziemców)
Omówione zostaną kolejno.

SKUTECZNOŚĆ W PŁASZCZYŹNIE MIĘDZYNARODOWEJ

Na gruncie współczesnego prawa międzynarodowego istnieją dwa rodzaje metod
wymuszania przez państwa zachowań zgodnych z prawem międzynarodowym:
1. środki nie polegające na użyciu siły zbrojnej – środki odwetowe, sankcje
niemilitarne ONZ, pokojowe rozstrzyganie sporów,
2. środki polegające na użyciu siły zbrojnej – samoobrona, sankcje militarne ONZ,
interwencja humanitarna (?)
Poza tym rozróżnieniem wymienić można również metody pokojowego rozstrzygania
sporów. Będą one przedmiotem dalszej części wykładu z tego względu, że w istocie nie powodują
„przymusowego” wykonania zobowiązania, jak wspominaliśmy na wstępie, państwa muszą wyrazić
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zgodę na rozstrzyganie sporu w drodze zastosowania jednego ze środków pokojowego rozstrzygania
sporów.

SANKCJE SAMOPOMOCOWE (COUNTERMEASURES)
A) Represalia
To środki odwetowe podejmowane przez pokrzywdzone państwo w
odpowiedzi na sprzeczny z prawem międzynarodowym akt innego państwa.
Działanie państwa stosującego represalia jest samo w sobie sprzeczne z prawem
międzynarodowym, ale rozpatrywane jako odpowiedź na uprzednie działanie państwa
obcego – stanowi legalny środek odwetowy.
Sprawa zakładników amerykańskich w Teheranie (USA v. Iran, 1979/1980 rok)
Dnia 4 listopada 1979 roku grupa zwolenników rewolucji islamskiej zajęła pomieszczenia ambasady
Stanów Zjednoczonych w Teheranie, biorąc w charakterze zakładników członków personelu
dyplomatycznego, konsularnego, oraz dwóch niefortunnych petentów (około 50 osób). Bezpośrednią
przyczyną incydentu było to, że władze Stanów Zjednoczonych odmówiły wydania Iranowi obalonego
szacha Rezy Pahlavi (uciekł do USA, aby „poddać się leczeniu”).
Władze irańskie naruszyły prawo międzynarodowe przez:
-

nie podjęcie wszelkich niezbędnych działań, mających na zapewnienie nietykalności misji i
nietykalności jej członków,

-

zachęcanie zamachowców do dalszej okupacji ambasady.

- przejęcie chronionych przez prawo międzynarodowe archiwów misji + sklejanie dokumentów
zniszczonych w niszczarkach do papieru,
- wystawianie skrępowanych zakładników, którym zasłonięto oczy, przed wiwatujący tłum
W akcie odwetu, prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter podjął, dnia 14 listopada 1979 roku,
decyzję o zamrożeniu wszystkich rządowych irańskich aktywów w bankach amerykańskich. Środek ten
– sam w sobie nielegalny – uznać należy za przykład dopuszczalnych przez prawo międzynarodowe
represaliów.
Zakładników uwolniono po 444 dniach, po zawarciu przez Strony porozumienia w Algierze.

Zauważyć należy, że instytucja represaliów w istocie rzeczy sankcjonuje
postępowanie, które w innym przypadku byłoby bezprawne. Dlatego warunki
dopuszczalności represaliów są dosyć rygorystyczne.

Warunki dopuszczalności represaliów są następujące;
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-

musi zaistnieć uprzedni (tj. poprzedzający represalia) akt bezprawny (musi być
przyczyna);

-

represalia muszą być konieczne do tego, by skłonić drugie państwo do
zaprzestania naruszeń lub do naprawienia naruszenia (to nie może być tępy
odwet);

-

nie można dokonywać represaliów, gdy dany spór między państwami jest
rozpatrywany przez organ mogący wydać wiążące strony rozstrzygnięcie (po co
odnosić się do samopomocy, skoro stosowany jest już środek zmierzający do
rozstrzygnięcia sporu)

-

akt represaliów winien być proporcjonalny do rodzaju naruszenia i
wyrządzonej szkody;

Sprawa aneksji chińskiej prowincji Szantung
W końcu XIX w. dwaj niemieccy misjonarze zostali zamordowani w Chinach. Władze niemieckie
twierdziły, że Chiny nie zapewniły misjonarzom należytej ochrony i nie ukarały sprawców czynu,
naruszając tym samym prawo międzynarodowe, określające pewien minimalny standard traktowania
cudzoziemców (ten minimalny standard wymaga m. in., by cudzoziemcom zapewnić należytą ochronę
i karać sprawców przestępstw przeciwko cudzoziemcom). W 1898 roku Niemcy dokonały zaboru
chińskiej prowincji Szantung, traktując to jako środek odwetowy za naruszenie prawa
międzynarodowego przez Chiny. Nie można wykluczyć, że sam incydent (tj. zabójstwo misjonarzy) był
niemiecką prowokacją. Niezależnie od tego uznać należy, że zajęcie Szantungu nie spełniało warunku
proporcjonalności.

-

represalia nie mogą polegać na naruszeniu: norm ius cogens, praw człowieka,
nietykalności dyplomatów;

-

obecnie przyjmuje się, że w ramach represaliów nie wolno używać siły, ani
grozić jej użyciem, jeżeli byłoby to sprzeczne z KNZ (a zatem wówczas, gdy nie
wchodzi w grę samoobrona bądź działanie na podstawie rezolucji RB);

-

państwo stosujące represalia powinno w dobrej wierze podjąć próby
załatwienia sporu w drodze negocjacji. Nie ma zakazu stosowania represaliów
w czasie ich trwania; środki odwetowe winny być jednak w takim przypadku
stosowane w sposób powściągliwy.

Przykładami legalnych represaliów są:
- zamrożenie środków na rachunkach bankowych innego państwa;
- zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej przez jedną z jej stron, w odpowiedzi
na niewykonywanie przez druga stronę innej umowy między nimi obowiązującej.
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Czy represalia mogą stosować inne państwa, aniżeli te, które bezpośrednio zostały
pokrzywdzone?
Wydaje się, że w przypadku:
-

naruszenia przez państwo zobowiązania międzynarodowego o charakterze erga
omnes,

-

naruszania na szeroką skalę praw człowieka

pozostałe państwa są uprawnione do stosowania represaliów.

B) Retorsje – to środki odwetowe polegające na działaniu nieprzyjaznym, ale, z
natury swej, zgodnym z prawem międzynarodowym. Stanowią one odpowiedź na:
-

naruszenie prawa międzynarodowego przez inne państwo lub

-

postępowanie innego państwa, które nie narusza prawa międzynarodowego, ale jest
nieprzyjazne, dyskryminujące bądź szykanujące.

Warunki legalności retorsji są następujące:
-

akt retorsji powinien być proporcjonalny w swoim ciężarze do aktu, który
stanowił jego przyczynę;

-

działanie retorsyjne powinno skończyć się natychmiast po tym, jak ustało
działanie stanowiące jego przyczynę.

Czy państwo, które nie jest bezpośrednio pokrzywdzone nieprzyjaznym albo naruszającym
prawo międzynarodowe działaniem innego państwa może zgodnie z prawem
międzynarodowym zastosować retorsje?.
W praktyce, retorsje stosowane są także przez państwa, których interes nie został
bezpośrednio naruszony, lecz które wskazują, że naruszony został interes społeczności
międzynarodowej jako całości.
Bojkot Igrzysk w Moskwie w 1980 roku oraz w Los Angeles w 1984 roku
Igrzyska w Moskwie zostały zbojkotowane przez szereg państw (m.in. Stany Zjednoczone, RFN,
Norwegia, Izrael, Egipt, Argentyna) w ramach sankcji za interwencję ZSRR w Afganistanie. Bez
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znaczenia przy ocenie dopuszczalności retorsji jest ocena legalności interwencji ZSRR – retorsje mogą
być odpowiedzią zarówno na akt naruszający prawo międzynarodowe lub na akt zgodny z prawem a
kwalifikowany jako nieprzyjazny czy szykanujący. Legalny rząd Afganistanu zwrócił się do ZSRR z prośbą
o interwencję – dlatego może ona być oceniana prima facie jako legalna. Dyskusyjna natomiast jest
ocena dalszego przebiegu interwencji i sposobu prowadzenia walk.
Igrzyska w Los Angeles zostały zbojkotowane przez ZSRR oraz inne kraje bloku wschodniego w ramach
retorsji za odmowę udziału w igrzyskach w Moskwie.
Retorsje przeciwko Białorusi
We wrześniu i grudniu 2004 roku UE podjęła decyzję o zakazie wjazdu na terytoria państw
członkowskich osób: odpowiedzialnych za zaniedbania w śledztwach dotyczących zaginięcia członków
opozycji białoruskiej (nie można wykluczyć, że zostali oni zlikwidowani przez osoby działające z
polecenia władz białoruskich), a także osób odpowiedzialnych za dopuszczenie do nadużyć w czasie
wyborów parlamentarnych.
Dnia 20 października 2004 roku prezydent Bush podpisał Belarus Democracy Act. Ustawę, która
stanowić ma podstawę do:
- finansowania rozgłośni radiowych w języku białoruskim,
- nieudzielania pożyczek, czy gwarancji kredytowych rządowi białoruskiemu.

ŚRODKI NIE POLEGAJĄCE NA UŻYCIU SIŁY A NAKŁADANE PRZEZ RADĘ
BEZPIECZEŃSTWA ONZ NA PODSTAWIE ART. 41 KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH.
Cechą systemu prawa międzynarodowego jest brak organu wykonawczego, który
byłby wyposażony w kompetencje egzekwowania przestrzegania prawa wobec
wszystkich podmiotów prawa międzynarodowego. Po I i II wojnie światowej zadanie
utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego stało się priorytetem dla
społeczności międzynarodowej. Skoncentrowano się więc na utworzeniu organu, który
zapewniałby skuteczność jednej wybranej normie prawa międzynarodowego – zakazowi
użycia siły i groźby użycia siły.
Na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych utworzono Radę Bezpieczeństwa,
której powierzono „pierwotną i główną” odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i
bezpieczeństwa. RB działa w tym zakresie na podstawie rozdziału VII KNZ.
Art. 39 Karty Narodów Zjednoczonych
Rada Bezpieczeństwa powinna stwierdzić istnienie wszelkiej okoliczności, zagrażającej pokojowi,
zakłócenia pokoju albo aktu agresji, i udzielić zaleceń lub postanowić, jakie środki należy przedsięwziąć
zgodnie z artykułami 41 i 42, żeby utrzymać albo przywrócić międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo.
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Decyzje RB na podstawie rozdziału VII podejmowane są większością 9 głosów, w
tym za zgodą wszystkich pięciu stałych członków tj. USA, Rosji, Francji, Wlk. Brytanii i
Chin. Wstrzymanie się od głosu lub nieobecność stałego członka podczas głosowania nie
są uważane za weto – decyzja może zostać podjęta.
Decyzje podejmowane przez RB we wskazanych sytuacjach mają charakter
wiążący w stosunku do państw członkowskich ONZ.
Po stwierdzeniu zagrożenia, zakłócenia (naruszenia) pokoju lub aktu agresji RB
władna jest zadecydować o zastosowaniu środków przymusu tzn. sankcji.
Na podstawie art. 41 stosowane są sankcje nie pociągające za sobą użycia siły zbrojnej.
Art. 41 Karty Narodów Zjednoczonych
„Rada Bezpieczeństwa jest władna uchwalić, jakie zarządzenia, nie pociągające za sobą użycia siły
zbrojnej, powinny być zastosowane, żeby zapewnić skuteczność jej decyzjom, oraz może zwrócić się
do członków Narodów Zjednoczonych z żądaniem zastosowania takich zarządzeń. Mogą one polegać
[przykładowo] na:
-

zupełnym lub częściowym przerwaniu stosunków gospodarczych i środków komunikacyjnych,
kolejowych, morskich, powietrznych, pocztowych, telegraficznych, radiowych i innych, oraz na

-

zerwaniu stosunków dyplomatycznych”.

W praktyce RB ONZ ustanawia także, za zgodą zainteresowanego państwa,
specjalne komisje śledcze do badania okoliczności spraw, mających znaczenie dla
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku powszechne stało się stosowanie tzw.
sankcji kierunkowych (albo: smart sanctions). Ich istotę stanowi takie dobranie środków,
by uderzały one w źródło problemu, nie wpływając jednocześnie niekorzystnie na
sytuację osób postronnych, lub wymagających szczególnej ochrony.
Rezolucja RB ONZ nr 1572 z dnia 15 listopada 2004 roku
Wezwano w niej wszystkie państwa do tego, by nie udzielały tranzytu osobom wskazanym przez
specjalny komitet RB ONZ, jako przyczyniające się do destabilizacji na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Rezolucja RB ONZ nr 1333 z dnia 19 grudnia 2000 roku
Wezwano w niej wszystkie państwa do „bezzwłocznego zamrożenia środków finansowych należących
do Usamy bin Ladena oraz osób i innych podmiotów z nim związanych [...], oraz do zapewnienia, że
żadne z tych środków nie będą udostępnione [...] Usamie bin Ladenowi, jego współpracownikom bądź
podmiotom z nim związanym, włączając w to organizację Al-Qaeda”.
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Przy wykonywaniu powyższych sankcji, skierowanych często przeciwko
wskazanym pośrednio lub bezpośrednio przez rezolucje jednostkom państwa narażają
się niejednokrotnie na zarzut naruszenia praw podstawowych jednostek, przede
wszystkim prawa do sądu i do uczciwego procesu.

UŻYCIE SIŁY ZBROJNEJ
Na gruncie współczesnego prawa międzynarodowego zasadą jest zakaz
użycia przez państwo siły zbrojnej przeciwko innemu państwu. Zakaz ten wynika
m. in. z art. 2 ust. 4 KNZ.
Art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych
„Wszyscy członkowie powinni w swych stosunkach międzynarodowych powstrzymywać się od
stosowania groźby lub użycia siły przeciwko nietykalności terytorium albo niepodległości politycznej
któregokolwiek państwa”

Prawo międzynarodowe określa wyraźnie przypadki, stanowiące wyjątki od
powyższego zakazu:

A) Użycie siły zbrojnej w samoobronie (art. 51 KNZ)
Art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych
„[...] [Każdemu Państwu przysługuje] niepozbywalne prawo do samoobrony indywidualnej lub
zbiorowej w przypadku napaści zbrojnej któregokolwiek członka Narodów Zjednoczonych, zanim
Rada Bezpieczeństwa nie podejmie niezbędnych zarządzeń w celu utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa. Środki podjęte przez członków w wykonaniu tego prawa do samoobrony będą
natychmiast podane do wiadomości Radzie Bezpieczeństwa i w niczym nie mogą uszczuplać władzy i
odpowiedzialności Rady Bezpieczeństwa, wynikających z niniejszej Karty, do podejmowania w każdym
czasie takiej akcji, jaką ona uzna za niezbędną do utrzymania lub przywrócenia międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa”.

Zgodnie z prawem zwyczajowym powoływanym w orzecznictwie organów
międzynarodowych legalność samoobrony uzależniona jest także od spełnienia dwóch
jeszcze warunków:
- konieczności środka dla powstrzymania lub położenia kresu zbrojnemu atakowi,
- proporcjonalności środka – nie może być nierozsądny lub nadmierny
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Samoobrona może mieć charakter:
-

indywidualny

Sprawa ataku Stanów Zjednoczonych na Afganistan w 2001 roku
26 dni po jedenastym września 2001 roku – USA rozpoczęły akcję przeciwko grupom
organizacji Al-Qaeda i ugrupowaniom Talibów w Afganistanie. Jako podstawę prawną wskazano tu
prawo do samoobrony w przypadku zbrojnej napaści. Społeczność międzynarodowa nie
zakwestionowała legalności działania USA.
Wojna o Falklandy
W kwietniu 1982 roku należące do Wielkiej Brytanii wyspy zostały zaatakowane przez
Argentynę. Odpowiedź zbrojna Wielkiej Brytanii uzasadniona została przysługującym jej prawem do
samoobrony. W ciągu niecałych trzech miesięcy Falklandy zostały całkowicie odzyskane a argentyńska
marynarka wojenna i lotnictwo rozbite.

-

zbiorowy. Samoobrona zbiorowa polega na tym, że państwo będące ofiarą zbrojnej
napaści prosi o udzielenie mu pomocy militarnej inne państwo, a to ostatnie pomocy
udziela. Samoobrona taka najczęściej oparta jest o układ wojskowy, ale może także
być podjęta bez takowego.

Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego
„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich [...] będzie uznana za napaść
przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich
[...] udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym [...]”.

Podkreślić należy, że zbrojna interwencja w ramach samoobrony zbiorowej
dozwolona jest wyłącznie wtedy, gdy:


państwo napadnięte poprosiło o pomoc, oraz



o pomoc poprosił legalny rząd danego państwa.

Wskazać należy, że wykonywanie prawa do samoobrony zbiorowej (w rozumieniu art. 51
KNZ) nie wchodzi grę wówczas, gdy przyczyna prośby o pomoc związana była z sytuacją
czysto wewnętrzną danego państwa (np. rewolucją), a nie ma dowodów na istnienie
zbrojnej napaści państwa obcego.
W sposób oczywisty niedozwolona jest natomiast ingerencja, której celem jest
udzielenie pomocy zbrojnej grupom opozycyjnym, zmierzającym do przejęcia
władzy w państwie.
Sprawa działalności militarnej przeciwko Nikaragui (Nikaragua v. USA; MTS, 1986 rok).
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Na przełomie lat 70-80 USA wspierały działające w Nikaragui, przeciwne tamtejszemu rządowi,
ugrupowania partyzanckie (contras). Pomoc polegała m. in. na finansowaniu i szkoleniu (m. in.
wydawane przez CIA podręczniki „prowadzenia wojny psychologicznej”). Niezależnie od tego
członkowie amerykańskich służb specjalnych brali udział w akcjach dywersyjnych (polegających np. na
minowaniu portów).
W wyroku MTS wskazał, że użycie siły przez Stany Zjednoczone było sprzeczne z prawem
międzynarodowym, co istotne, Sąd rozróżnił między dozwoloną interwencją na wezwanie legalnego
rządu, a interwencja niedozwoloną, której celem jest wsparcie opozycji zmierzającej do przejęcia
władzy w państwie.

Atak wyprzedzający w ramach samoobrony:
Interwencja Koalicji w Iraku w 2003 roku.
W niektórych wypowiedziach przedstawicieli administracji amerykańskiej wskazywano – jako
podstawę ataku – prawo do samoobrony. Prezydent Bush powiedział m. in.: „Za rok, czy za pięć lat,
Irak będzie w stanie wyrządzić szkodę wszystkim wolnym narodom. Wolimy stawić czoła
niebezpieczeństwu już teraz, gdy ono się rodzi, zanim pojawi się znienacka na naszym niebie”.
Czy USA mogły skutecznie powoływać się na prawo do samoobrony?
Legalność powoływania się na prawo do ataku wyprzedzającego w ramach samoobrony jest wątpliwa,
zważywszy, że nie znaleziono przekonywających dowodów na to, by Irak dysponował bronią
masowego rażenia.

Operacja sił koalicyjnych w Afganistanie „Enduring Freedom” w 2001 roku
Po 11 września 2001 roku siły koalicyjne pod dowództwem Stanów Zjednoczonych rozpoczęły w Iraku
działania mające na celu likwidację baz terrorystycznych. Stany Zjednoczone wskazywały na to, że ataki
na WTC z dnia 11 września stanowiły część większej operacji terrorystycznej, która rozpoczęła się w
1993 roku (1993 – I zamach na WTC, 1998 – zamach na ambasadę amerykańską w Nairobi, 2000 – atak
na USS Cole w Jemenie). Sojusznicy twierdzili, że znajdują się w posiadaniu dowodów pozwalających
przepuszczać, że nastąpią dalsze akty terroru.
Społeczność międzynarodowa (częściowo milcząco, częściowo wyraźnie) wyraziła aprobatę dla
operacji militarnej sprzymierzonych.

Przyjmuje się, że taka samoobrona jest legalna, o ile:
-

państwu zagraża bezpośrednio atak zbrojny na wielką skalę;

-

istnienie tego niebezpieczeństwa jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość;
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-

niebezpieczeństwu nie można inaczej zapobiec, jak tylko przez użycie siły.

B) użycie siły zbrojnej w ramach akcji zbrojnej, do podjęcia której wyraźnie
upoważniła wcześniej Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji, wydanej na
podstawie art. 42 KNZ.
Art. 42 Karty Narodów Zjednoczonych
„Jeżeli Rada Bezpieczeństwa uzna, że środki przewidziane w artykule 41 mogłyby okazać się
niewystarczającymi albo już okazały się niewystarczającymi, jest ona władna podjąć taką akcję przy
pomocy sił powietrznych, morskich lub lądowych, jaka mogłaby okazać się konieczną do utrzymania
albo przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Akcja taka może polegać na
demonstracjach, blokadzie i innych operacjach sił zbrojnych powietrznych, morskich lub lądowych
członków Narodów Zjednoczonych”.

Operacja „Pustynna Burza”
Sankcje na podstawie art. 42 KNZ zastosowane zostały w 1991 roku na podstawie rez. RB nr 678 (z
1990 roku), mocą której wezwano wszystkie państwa członkowskie ONZ do „zastosowania wszelkich
niezbędnych środków w celu zagwarantowania przestrzegania [wcześniejszej] rezolucji nr 660
[wzywającej Irak do opuszczenia Kuwejtu]”.
Incydent na Wybrzeżu Kości Słoniowej (listopad 2004 roku).
Siły rządowe ostrzeliwujące pozycje rebeliantów, zbombardowały – rzekomo przez pomyłkę –
francuską bazę wojskową w Bouake. Zginęło dziewięciu żołnierzy a dwudziestu dwóch zostało rannych.
Na rozkaz prezydenta Chiraca jednostki francuskie zniszczyły wszystkie maszyny jakimi dysponowały
siły powietrzne Wybrzeża: dwa myśliwce bombardujące i pięć śmigłowców bojowych. ? Jak ocenić
działanie Francji?
Wziąć pod uwagę trzeba, że Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji z dnia 27 lutego 2004 roku (nr 1528)
upoważniła stacjonujące na Wybrzeżu siły francuskie pokojowe do użycia „wszelkich koniecznych
środków” m. in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w rejonach zajętych przez siły pokojowe, a także
– o ile będzie to uzasadnione wymogami bezpieczeństwa - do podjęcia „wszelkich koniecznych
środków” w odpowiedzi na wrogie akty dokonane na terenach znajdujących się poza kontrolą sił
międzynarodowych (a zatem jest to użycie siły na podstawie rezolucji RB ONZ).

RB ONZ może upoważnić, na podstawie art. 53 KNZ, organizacje regionalne do
przeprowadzenia akcji represyjnej. Autoryzacja powinna być wyraźna, nie zaś milcząco
rozumiana.
Art. 53 Karty Narodów Zjednoczonych
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„Rada Bezpieczeństwa powinna tam, gdzie to okaże się stosownym, posiłkować się takimi
porozumieniami lub organizacjami regionalnymi do przeprowadzania, pod swoją władzą, akcji
represyjnej. Wszelako żadna akcja represyjna nie może być podjęta w ramach porozumień regionalnych
albo przy pomocy organizacyj regionalnych bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa”

Interwencje humanitarne
Bardzo kontrowersyjna jest kwestia dopuszczalności tzw. interwencji
humanitarnej jednostronnej. Chodzi tu o przypadki, w których bez - upoważnienia RB
ONZ - państwo bądź grupa państw używa siły na terytorium innego państwa bez jego
zgody, wskazując, że jest to konieczne dla zapobieżenia katastrofie humanitarnej, bądź
dla zapobieżenia eskalacji katastrofy humanitarnej.
Sprawa interwencji NATO w Kosowie (1999 rok)
Wiosną 1999 roku trwał konflikt w serbskiej prowincji Kosowo pomiędzy Serbami a Albańczykami.
Wobec odmowy podpisania przez Serbów porozumienia z przedstawicielami Albańczyków, a także
wobec informacji o rozpoczęciu masowych przesiedleń ludności albańskiej – w marcu siły NATO
rozpoczęły operację Allied Force, polegającą na atakowaniu z powietrza pozycji serbskich.
Zbombardowano m. in. Belgrad.
NATO jest, co prawda, organizacją regionalną, ale w rozpatrywanym przypadku RB ONZ nie upoważniła
jej wyraźnie do użycia siły (wobec sprzeciwu Chin i Rosji). W rozpatrywanym przypadku nie można
mówić o upoważnieniu milczącym (w wielu wcześniejszych rezolucjach RB wskazywała, co prawda, że
sytuacja w Kosowie stanowi zagrożenie dla pokoju międzynarodowego). Autoryzacja do użycia siły na
podstawie art. 42 KNZ musi być wyraźna.

Działania tzw. Błękitnych Hełmów
Należy odróżnić akcje zbrojne podejmowane na podstawie art. 42 KNZ (np. akcja
Pustynna Burza) od operacji sił pokojowych (tzw. błękitnych hełmów, np. polskich
oddziałów stacjonujących od 1974 roku do 11.2009 na Wzgórzach Golan). „Błękitne
hełmy” są to siły tworzone przez RB lub ZO ONZ:
-

zasadniczo na podstawie zgody stron danego konfliktu (zauważmy, że w przypadku
wydania rezolucji na podstawie art. 42 KNZ, siła jest użyta – rzecz jasna – bez zgody
państwa, wobec którego akcja zbrojna jest przeprowadzana),

-

z kontyngentów dobrowolnie oddanych do dyspozycji ONZ przez państwa
członkowskie.

Z założenia „błękitne hełmy” nie wykonują funkcji przymusowych, represyjnych,
lecz pełnią funkcje rozjemcze, stabilizacyjne bądź obserwacyjne.
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Sprawa Srebrnicy z 1995 roku. Niekiedy siły stabilizacyjne nie są w stanie efektywnie wypełniać swych
zadań, np. zabezpieczać „stref bezpieczeństwa”. („Ziemia niczyja”)

W szczególnych przypadkach RB ONZ może upoważnić oddziały pokojowe do
użycia siły w celu osiągnięcia konkretnych celów (np. dla zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw pomocy humanitarnej). W braku wyraźnego upoważnienia w tej mierze, oddziały
„błękitnych hełmów” mogą używać siły wyłącznie w samoobronie.
Pokojowe siły zbrojne najczęściej złożone są z kontyngentów krajowych oddanych
do dyspozycji ONZ. Ich członkowie stają się niejako funkcjonariuszami Organizacji, która
ponosi odpowiedzialność za naruszenie przez nich prawa międzynarodowego. W
porozumieniach zawieranych z państwem przyjmującym zwykle postanawia się, że nie
podlegają oni władzy sądów państwa przyjmującego, lecz podlegają władzy sądów
państwa, z którego pochodzą.
Postawić można następującą tezę: KNZ nie dopuszcza interwencji
humanitarnej, aczkolwiek (być może) obserwujemy kształtowanie się normy
prawa zwyczajowego zezwalającej na użycie siły w omawianej sytuacji.

PAŃSTWO JAKO PODMIOT PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Państwa są podmiotami prawa międzynarodowego, które mają najszersze
kompetencje w ramach tego porządku prawnego (np. tylko państwa mogą być członkami
ONZ, tylko państwa mogą toczyć spory przed MTS). „Państwem” nazywany jest
podmiot prawa międzynarodowego, który:
a) posiada określone terytorium lądowe
b) posiada stałą ludność
c) posiada efektywny rząd.

OKREŚLONE TERYTORIUM
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Terytorium państwa to przede wszystkim terytorium lądowe. Jego rozmiar, ewentualny
sporny status: są bez znaczenia Przyjmuje się, że przynajmniej część terytorium państwa
musi być terytorium naturalnym (częścią skorupy ziemskiej).
Sprawa Księstwa Sealandii (Sąd Administracyjny Kolonii; 1978 rok)
W 1967 roku pewien emerytowany major brytyjski Paddy Roy Bates zajął opuszczone platformy
(tzw. Roughs Towers), znajdujące się poza granicami brytyjskiego morza terytorialnego (ok. 6 mil od
południowych wybrzeży GBR), służące w czasie II Wojny Światowej za miejsce stacjonowania
oddziałów obrony przeciwlotniczej (o powierzchni ok. 300 m2). Oficjalna strona internetowa:
www.sealandgov.com
Skarżącym w tej sprawie był obywatel RFN pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza ds.
zagranicznych Księstwa. Właściwe organy administracyjne RFN odmówiły stwierdzenia na jego
wniosek, że na skutek nabycia obywatelstwa Sealandii utracił on obywatelstwo niemieckie
(wnioskodawca, prawdopodobnie, w ten sposób dążył do uchylenia się od obowiązków podatkowych
w Niemczech);
Sąd Administracyjny dla Kolonii utrzymał w mocy zaskarżone decyzje organów administracyjnych,
w których odmawiano stwierdzenia, że skarżący a skutek uzyskania obywatelstwa Sealandii utracił
obywatelstwo niemieckie. Sąd stwierdził, co następuje: „Państwo musi mieć terytorium lądowe, nie
może być to twór sztuczny [...]. Państwo musi mieć stałą ludność, przy czym winna być to spójna i żywa
społeczność. Nie można mówić o społeczeństwie, jeżeli jedynym elementem je spajającym są: wspólne
hobby i interesy. Brakuje stałego życia wspólnotowego, wyrażającego się w dzieleniu wspólnego
przeznaczenia”;

Terytorium lądowe jest określone za pomocą granic. Ich szczegółowa delimitacja
czyniona jest stosownymi traktatami, które odzwierciedlają i sankcjonują tytuł państwa
do terytorium (np. traktat miedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy (14.11.1990 r.).
Granice mogą być bądź wyznaczane w odwołaniu do pewnych granic naturalnych,
np. pasm górskich, rzek, linii wybrzeża (czasem drzew – drzewo Téneré), a mogą być
również sztucznymi liniami wykreślonymi na mapie.
Sprawa granicy w rejonie Morskiego Oka (Austria vs Węgry, Trybunał Arbitrażowy, 13.09.1902)
Spór dotyczył wyznaczenia granicy między Galicją, będącą prowincją Cesarstwa Austriackiego, a
Królestwem Węgier. Spornym obszarem były okolice Morskiego Oka w Tatrach Wysokich. Strona
galicyjska (austriacka) twierdziła, że granica powinna biec od Rysów, Żabią Granią aż do miejsca, w
którym Rybi Potok wpada do Białki. Strona węgierska stała na stanowisku, że granica powinna
przebiegać od Rysów wzdłuż Rybiego Potoku.
Obradujący w Grazu Trybunał – składający się z przedstawiciela Austrii (A. Rittera von MniszekTchórznickiego), Węgier (K. Lehoczky de Kisrako und Bistricska) oraz wybranego na przewodniczącego
Trybunału prezesa Szwajcarskiego Sądu Federalnego J. Winklera – został powołany na podstawie
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porozumienia między rządem Cesarstwa Austrii i Królestwa Węgier (1897). Przedstawicielem Galicji był
profesor z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Oswald Balzer.
Trybunał również krytycznie odniósł się do twierdzeń austriackich, stwierdzając: „w niniejszej sprawie
nie da się podjąć decyzji o przebiegu granicy w oparciu o posiadanie terytorium od czasów
niepamiętnych. Posiadanie od czasów niepamiętnych definiuje się jako takie, co do którego nie da się
przedstawić dowodów, że sytuacja kiedykolwiek była inna, a żadna żyjąca osoba nie słyszała o innym
stanie rzeczy. Takie posiadanie musi być również nieprzerwane i niekwestionowane, oraz – co jest
oczywiste – posiadanie takie musi trwać również w czasie, kiedy sąd arbitrażowy rozstrzygać ma o
przynależności terytorium”. Trybunał podkreślił, że na spornym obszarze „oba rządy wykonywały
prawa suwerenne przez co najmniej półtora wieku, jednak w żadnym przypadku działania te nie zostały
uznane przez drugą stronę, co prowadziło wielokrotnie do zbrojnych utarczek”. Ustaliwszy tym samym,
że wyznaczając granicę nie może oprzeć się na żadnych wiążących porozumieniach między stronami
ani też na dotychczasowej praktyce organów państwowych, Trybunał uznał, że musi wyznaczyć granicę
w oparciu o „naturalne cechy spornego terenu”.
Trybunał – w oparciu o wizję lokalną i opinię biegłych – doszedł do wniosku, że „w niniejszej sprawie
najbardziej naturalna granica będzie biegła w górę rzeki Białki aż do jej źródeł, czyli do miejsca, gdzie
łączy się z Rybim Potokiem i dalej, wzdłuż Żabiej Grani, aż do szczytu Rysów”. Trybunał zauważył, że
taki przebieg granicy nie tylko będzie zgodny – w opinii ekspertów i samego Trybunału – z
dotychczasowymi opisami granicy w tym rejonie, ale także będzie „oddawał pogląd uczonych w prawie
międzynarodowym, którzy kwestionują przydatność kapryśnych rzek jako wyznaczników granicy
państwowej, a przynajmniej przyznają pierwszeństwo pasmom górskim”. Tym samym Trybunał ustalił
przebieg granicy co do zasady zgodny z roszczeniem galicyjskim.
Granice w Alpach
Topniejące lodowce w Alpach wymuszają aktualnie (2009) zmiany granicy pomiędzy Włochami i
Szwajcarią, a także pomiędzy Włochami i Francją, i Austrią. Przyjętym w regulacjach traktatowych
kryterium wyznaczającym bieg linii granicznej był styk lodowców. W związku z ich topnieniem
potrzebna jest nowa regulacja, która umiejscowi bieg linii granicznej na „twardym gruncie”.

Terytorium państwa nie jest jednolite, obejmuje – obok lądowych – również
przestrzenie morskie i powietrzne.
Terytoria morskie państwa obejmują dwie strefy morskie:


Morskie wody wewnętrzne rozciągają się od rzeczywistego brzegu lądu do
wytyczonych linii podstawowych i zaliczane są w całości do terytorium państwa
nadbrzeżnego.



Morze terytorialne - rozciąga się maksymalnie do 12 mil morskich od linii
podstawowej. Pas morza terytorialnego jest zaliczany do terytorium państwa, a co
za tym idzie podlega suwerennej władzy państwa nadbrzeżnego (przestrzeń
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powietrzna nad morzem terytorialnym, samo morze, a także dno i podziemie
morskie).
Granice stref morskich wyznacza się w oparciu o tzw. linie podstawowe. Linią
podstawową jest linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża, oznaczona na mapach o
dużej skali uznanych oficjalnie przez państwo nadbrzeżne. W przypadkach, gdy linia
brzegowa jest urozmaicona, państwo może wyznaczyć tzw. proste linie podstawowe.
Przyjmuje się, że państwo może wyznaczyć proste linie podstawowe w przypadku
występowania na jego wybrzeżu ujść rzek, wysp, zatok, portów, kanałów, cieśnin.
Szczególnym przypadkiem są morza archipelagowe – są to morza ograniczone wyspami
państw archipelagowych – w tym wypadku proste linie podstawowe wyznaczane są
według zewnętrznych granic wysp wchodzących w skład archipelagu.

Terytorium powietrzne państwa – zwane jest narodową przestrzenią
powietrzną. Problem granic powietrznych wywołało po raz pierwszy użycie samolotów
w celach wojskowych (wojennych) w czasie I wojny światowej; pierwszą regulację
przyjęto w 1919 – konwencja paryska o nawigacji lotniczej; aktualną konwencją
normującą żeglugę powietrzną jest konwencja chicagowska o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym (1944); żadna z tych konwencji nie reguluje kwestii granic
powietrznych, bowiem w chwili ich przyjęcia granice powietrzne „w pionie ku niebu”
tożsame z linią granic lądowych i morskich nie wywoływały kwestii; nie mogła zaś
normować granic „w poziomie” wskazując bieg granicy między przestrzenią powietrzną
a kosmiczną. W chwili obecnej przyjmuje się, że maksymalną górną granicą przestrzeni
powietrznej państwa jest orbita geostacjonarna (Orbita geostacjonarna to orbita
okołoziemska, która zapewnia krążącemu po niej satelicie zachowanie stałej pozycji nad
wybranym punktem równika Ziemi).

STAŁA LUDNOŚĆ
Państwo to zbiorowość ludzka; więc oczywistym jest, że państwo nie może istnieć bez
ludności ; jej liczba pozostaje bez znaczenia (Chiny „dobiegają” do dwóch miliardów
obywateli, Indie właśnie przekroczyły miliard, Monaco ma ok. 30 tys. mieszkańców; W
2001 roku obywatelstwo Stolicy Apostolskiej posiadały 532 osoby (w tym 59
kardynałów, 330 innych osób duchownych, 94 członków Gwardii Szwajcarskiej i 49
pozostałych osób świeckich).
Przynależność osoby do ludności państwa określa jej
odzwierciedlające jej rzeczywistą więź z ludnością państwa.

obywatelstwo,

Obywatelstwo stanowi węzeł prawny pomiędzy państwem a osobą fizyczną, uznany
w prawie międzynarodowym i skutkujący wzajemnymi prawami i obowiązkami
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(np. obywatel ma obowiązek przestrzegać prawa, płacić podatki i bronić państwa,
natomiast państwo ma obowiązek przyjąć swojego obywatela na swoje terytorium).
Każde państwo może określać co do zasady swobodnie, na gruncie swojego prawa
wewnętrznego, reguły nabywania jego obywatelstwa. Obecnie obywatelstwo zwykle
nadawane jest przez państwa na trzech podstawach:
a) na zasadzie prawa krwi (ius sanguinis), tj. przez urodzenie z osoby bądź osób,
które posiadają już obywatelstwo danego państwa. Na zasadzie prawa krwi
dziecko nabywa obywatelstwo niezależnie od miejsca, w którym przyszło ono na
świat.
b) na zasadzie prawa ziemi (ius soli), tj. przez urodzenie na terytorium danego
państwa, niezależnie od istnienia więzi krwi z osobami posiadającymi już
obywatelstwo tego państwa.
c) w wyniku naturalizacji na wniosek osoby zainteresowanej, spełniającej warunki
określone w prawie krajowym.

Zwyczajowe prawo międzynarodowe ogranicza swobodę państw co do określania
przez nie zasad dotyczących obywatelstwa w taki sposób, że zakazuje państwom
nadawania obywatelstwa osobom po ich urodzeniu i wbrew ich woli (bądź woli
rodziców osób małoletnich), o ile nie istnieje dostateczny związek między państwem a
daną jednostką (np. stałe zamieszkanie w danym państwie, posiadanie w danym państwie
centrum życiowych interesów itp.).
Aby obywatelstwo było uznane na gruncie prawa międzynarodowego, musi być
obywatelstwem efektywnym. Efektywne obywatelstwo to więź prawna, mającą u
podłoża społeczny fakt przywiązania, autentyczny związek kwestii bytowych, interesów
i uczuć.
Sprawa Nottebohma (Lichtenstein v. Gwatemala, MTS 1955 rok)
Nottebohm urodził się w Niemczech jako obywatel niemiecki. W 1905 roku wyjechał z Niemiec i
osiedlił się w Gwatemali. Przebywał tam z górą trzydzieści lat – kraj ten stanowił centrum jego
interesów życiowych (w Gwatemali mieszkał, prowadził działalność gospodarczą, zgromadził majątek).
W 1939 roku Nottebohm postanowił zmienić obywatelstwo niemieckie na obywatelstwo
Lichtensteinu. Z tym ostatnim państwem nie posiadał jednak żadnych związków pominąwszy fakt, że
mieszkał tam jego brat. Po zrzeczeniu się obywatelstwa niemieckiego uzyskał obywatelstwo
Lichtensteinu; natychmiast potem powrócił do Gwatemali. W latach czterdziestych majątek
Nottebohma w Gwatemali został znacjonalizowany przez tamtejsze władze, a jemu samemu
odmówiono prawa wjazdu do tego kraju. Władze Gwatemali – pozostające w stanie wojny z Niemcami
– traktowały go jako obywatela obcego państwa, nie zaś jak obywatela Lichtensteinu.
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Po bezskutecznych usiłowaniach dochodzenia swych praw przed organami gwatemalskimi na
gruncie prawa krajowego tego państwa, Nottebohm zwrócił się do państwa, którego był obywatelem
o wystąpienie w jego sprawie w trybie opieki dyplomatycznej (a zatem na gruncie prawa
międzynarodowego);
Gwatemala w toku postępowania przed MTS stwierdziła, że nadanie przez Lichtenstein
obywatelstwa Nottebohmowi było sprzeczne z prawem międzynarodowym, jako że węzeł
obywatelstwa nie był oparty na jakimkolwiek efektywnym związku. Rzec można, że obywatelstwo
miało charakter fikcyjny;
MTS przyznał rację Gwatemali stwierdzając, że państwa trzecie nie muszą uznawać obywatelstwa,
które jest obywatelstwem „fikcyjnym”, nie zaś efektywnym (nie jest obywatelstwem efektywnym).
Lichtenstein nie był zatem uprawniony do wystąpienia z żądaniem zadośćuczynienia wobec Gwatemali
w trybie opieki dyplomatycznej.

EFEKTYWNA WŁADZA
Elementem tworzącym państwo jest wreszcie władza, którą sprawuje efektywną kontrolę
nad ludnością zamieszkującą terytorium.
Podkreślić należy, że forma rządu nie ma znaczenia, istotne jest natomiast, by
istniała władza wykonująca funkcje rządowe i faktycznie zdolna do reprezentowania
państwa w stosunkach międzynarodowych. Spełnienie tego kryterium jest konieczne w
przypadku powstania nowego państwa. Natomiast w przypadku państwa już istniejącego,
w praktyce przyjmuje się, że nie przestaje ono istnieć nawet w przypadku
przedłużających się okresów braku efektywnej władzy. Także okupacja całości
terytorium danej jednostki nie oznacza eo ipso, że państwo przestało istnieć.
Władza, oprócz tego, że sprawuje efektywną kontrolę nad terytorium, powinna
również posiadać zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami. Chodzi tu
o zdolność prawną do utrzymywania takich stosunków z obcymi państwami, jakie dane
państwo uzna za właściwe. Ową zdolność sprowadzić można do pojęcia suwerenności
(niepodległości).
Wyróżnia się dwa aspekty suwerenności:


zewnętrzny, czyli zdolność prawną do samodzielnego i niezależnego od innych
państw występowania na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej (polegającą np.
na zawieraniu umów międzynarodowych);



wewnętrzny, czyli zdolność prawną do samodzielnego realizowania władztwa
państwowego na danym terytorium (np. stanowienia prawa i jego egzekwowania).
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Istniejące państwo ma – na gruncie prawa międzynarodowego – pewne prawa,
związane bezpośrednio z suwerennością. Są to tzw. prawa zasadnicze państw. Należą
do nich:


prawo do samostanowienia - prawo to przekłada się na prawo do poszanowania
integralności terytorialnej i niepodległości politycznej (polegającej na swobodnym
wyborze i rozwoju systemu politycznego, społecznego, gospodarczego i
kulturalnego);



prawo do wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego i zwierzchnictwa
personalnego;



prawo do uczestniczenia w obrocie tj. prawa do określania i kształtowania wg
łasnego uznania stosunków z innymi państwami zgodnie z prawem
międzynarodowym, czego szczegółowym wyrazem jest:



prawo zaciągania zobowiązań międzynarodowych i towarzyszący mu obowiązek
wykonywania ich w dobrej wierze (ius tractatuum);



prawo legacji (ius legationis) – prawo kształtowania stosunków przy pomocy
wyspecjalizowanych służb – dyplomatycznej i konsularnej;



prawo uczestniczenia w organizacjach międzynarodowych;



prawo do ochrony swej suwerenności, co przekłada się na: prawo do
respektowania zasady zakazującej ingerencji w sprawy należące do wyłącznej
kompetencji państwa;



prawo do respektowania immunitetu państwa;



prawo do dochodzenia roszczeń i ponoszenia odpowiedzialności;



prawo do samoobrony;

O tym, czy wszystkie powyższe kryteria – określone terytorium, stała ludność i
suwerenna władza – są w danym przypadku spełnione, decyduje każde państwo z osobna,
deklarując uznanie innego podmiotu za państwo. Należy przy tym dodać, że w związku
z rozpadem byłej Jugosławii, państwa Wspólnoty Europejskiej sformułowały dodatkowe
kryterium uznania za państwo: poszanowanie zasady praworządności, demokracji i
podstawowych praw człowieka
Jakie znaczenie ma zatem uznanie za „państwo” przez innych członków społeczności
międzynarodowej (przez inne państwa)?
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Wydaje się, że „uznanie danej jednostki za państwo” przez innych członków
społeczności międzynarodowej nie ma charakteru konstytutywnego. Znaczy to, że twór
spełniający podane wcześniej kryteria (ludność, terytorium, rząd, zdolność
utrzymywania stosunków z innymi państwami) jest państwem, nawet wtedy, gdy nie jest
uznawany. Ma on zatem, jako państwo, pewne prawa i obowiązki wynikające z prawa
międzynarodowego dla państw (np. z jednej strony państwo takie dokonując zbrojnej
napaści narusza prawo międzynarodowe, z drugiej zaś, dokonanie wobec niego aktu
agresji stanowić będzie naruszenie prawa międzynarodowego przez agresora).
Fakt nieuznawania za państwo w zasadzie wyklucza współpracę międzyrządową i
dyplomatyczną. Jednostka powszechnie nieuznawana za państwo:


nie zawiera z nikim traktatów,



nie utrzymuje z nikim stosunków dyplomatycznych,



nie jest członkiem organizacji międzynarodowych,



paszporty wystawiane przez taką jednostkę mogą nie być honorowane przy
przekraczaniu granic.

Sprawa udziału piłkarzy KRLD w mistrzostwach świata w piłce nożnej (Anglia, 1966 rok)
GBR nie uznawała KRLD i początkowo odmówiła jej piłkarzom wiz wjazdowych. Dopiero po
interwencji FIFA rząd brytyjski zgodził się wpuścić Koreańczyków z Północy pod tym jednak warunkiem,
że przed ich meczami nie będzie odgrywany hymn narodowy. Zamiast niego z głośników płynęła
bojowa pieśń zaczynająca się od słów: „Możemy wygrać ze wszystkim, nawet z najlepszymi”.
Przegrali z ZSRR 0:3, potem zremisowali z Chinami 1:1 (strzelając bramkę na dwie minuty przed
końcem), wygrali 1:0 z Włochami (tym ostatnim do awansu wystarczał remis; trener Włoch nie docenił
przeciwnika wystawiając połowę rezerw. Gazety włoskie: „Upadek cesarstwa rzymskiego był niczym w
porównaniu z klęską w Middlesbrough”). W ćwierćfinale z Portugalią po 24 min. prowadzili już 3:0.
Przegrali 3:5 po 4 golach Eusebio dla Portugalii.

Obok praw zasadniczych (podstawowych), każde państwo ma również prawa
nabyte - to prawa, jak nazwa wskazuje, nabyte w wyniku realizacji praw zasadniczych w
następstwie wchodzenia w relacje innymi państwami (zaciągania zobowiązań). Zatem
państwo nieznane nie ma w istocie praw nabytych.
Z drugiej strony jednak, samo uznanie nie jest dodatkowym kryterium
państwowości – uznanie nie ma charakteru konstytutywnego dla państwowości. Tzn.
podmiot nieuznawany za państwo (nawet powszechnie nieuznawany) jest państwem w
świetle prawa międzynarodowego i prawu temu podlega, jeżeli tylko obiektywnie spełnia
opisane wyżej kryteria państwowości.
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W pewnych przypadkach
uznawania za państwo.

prawo międzynarodowe

zakazuje

wręcz

W prawie międzynarodowym obowiązuje tzw. Doktryna Simsona – zakaz uznawania
sytuacji nielegalnych tzn. takich stanów faktycznych, do których doprowadziły działania
sprzeczne z prawem międzynarodowym (ex iniuria ius non oritur – prawa nie mogą
wynikać z nielegalnych sytuacji). Zakaz ten dotyczy również kwestii uznania państw,
które powstały w wyniku sprzecznego z prawem międzynarodowym użycia siły.
Sprawa Tureckiej Republiki Cypru Północnego.
W 1960 roku proklamowano niepodległość Republiki Cypru, jednolitego państwa zamieszkanego przez
dwie społeczności: grecką i turecką. M. in. w związku z dążeniami Greków do Enosis (tj. do połączenia
się z Grecją) dochodziło do napięć. W 1974 roku, po próbie nieudanego zamachu stanu, na wyspie
wylądowały wojska tureckie i doszło do faktycznego podziału Wyspy na dwie części.
W 1983 na terytorium północnym proklamowano niepodległość Tureckiej Republiki Cypru Północnego.
RB ONZ w rezolucjach nr 541 i nr 550 wskazała, że utworzenie TRCP nastąpiło w wyniku aktu nielegalnej
secesji oraz, że stanowi naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Cypru. Wezwała
wszystkie państwa do nieuznawania TRCP. Uznania udzieliła jej jedynie Turcja.

Sprawa Namibii (MTS, opinia doradcza z 1970 roku)
Trybunał wskazał, że zakaz uznawania władztwa sprawowanego przez RPA nad terytorium Namibii nie
oznacza, iż wszystkie akty władz południowo-afrykańskich winny być uznane za bezprawne i nieważne.
Nie powinno się ignorować skutków prawnych rejestracji urodzin, zgonów i zawartych małżeństw –
skutki tego dotknęłyby jedynie mieszkańców Namibii, co trudno uznać za pożądany efekt zasady
zakazującej uznawania sytuacji nielegalnych.

Podkreślić należy przy tym, że nawet brak uznania nie wyklucza w praktyce pewnych
form kontaktów między dwoma podmiotami na płaszczyźnie administracyjnej (a zatem
poza płaszczyzną rządową i dyplomatyczną), np. w zakresie ścigania przestępców.

Uznanie rządu
Od uznania państwa trzeba odróżnić przypadki, w których dochodzi do uznania rządu.
Są to przypadki, gdy władza w państwie zostaje przejęta w drodze pozakonstytucyjnej
(np. zamachu stanu). Taka zmiana w kształcie aparatu władzy państwa wymaga reakcji
ze strony pozostałych uczestników społeczności międzynarodowej. Powstaje jednak
pytanie, czym powinny się kierować rządy innych państw dokonując uznania
„uzurpatora”. Dwie teorie:
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1.

Doktryna Tobara – zakładała, że nie można dokonać uznania rządu, o ile
nie zostanie on legitymizowany (następczo) przez stosowne organy
konstytucyjne (np. wotum zaufania udzielone przez parlament).

2.

Doktryna Estrady – zakłada, że państwa winny utrzymywać ze sobą
stosunki dyplomatyczne tak długo, jak jest to możliwe bez względu na
zmiany kolejnych rządów, zatem możliwe jest uznanie rządu
pozakonstytucyjnego, jeśli jest on rządem efektywnym (sprawuje
efektywną kontrolę nad terytorium i ludnością).

Współcześnie państwa skłaniają się raczej ku rozwiązaniu Estrady, same zresztą
rządy dążą do tego, by mieć legitymację do sprawowania władzy.

SUKCESJA PAŃSTW

Jak wspominaliśmy, w prawie międzynarodowym obowiązuje zakaz uznawania
sytuacji nielegalnych, co skutkuje m.in. tym, że wszelkie zmiany terytorialne – zarówno
powstawanie nowych państw, utrata państwowości, dekolonizacja jak i „zwykłe”
transfery obszarów – muszą przebiegać w sposób zgodny z prawem międzynarodowym.
Współczesne prawo międzynarodowe zezwala na takie zmiany wyłącznie w drodze
sukcesji państw.
Sukcesja jest to zastąpienie jednego państwa przez inne, jeżeli chodzi o
odpowiedzialność za międzynarodowe stosunki związane z danym terytorium.

Należy zwrócić uwagę, że nie zawsze, nie w każdym przypadku sukcesji, będziemy
mieć do czynienia z taką samą sytuacją prawną państw zainteresowanych (biorących
udział w sukcesji). Okazuje się bowiem, że niekiedy mamy do czynienia z nowymi
państwami, a czasem – jakkolwiek zmienione – „efektem” sukcesji są te same państwa.
Kluczowe jest zatem pytanie o tożsamość państwową.
Brak wyraźnych reguł - decyduje praktyka:
- Indie – Indie niepodległe są tożsame z Indiami Angielskimi, ale Pakistan już nie.
- Jugosławia – Serbia i Czarnogóra nazwały się „Nową Jugosławią”, negatywne nastawienie opinii
publicznej zdecydowało, że to jednak nie to samo państwo
- Hiszpania – królestwo jest kontynuatorem republiki (1931-1975)
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- Zjednoczenie Niemiec: RFN jest kontynuacją Cesarstwa Niemieckiego (do 1870), Republiki
Weimarskiej (1918-1933), III Rzeszy (1933-1945).

To prowadzi do rozróżnienia między kontynuacją a sukcesją:
Problem istotny, od odpowiedzi na pytanie, czy państwo jest sukcesorem, czy kontynuatorem
poprzednika zależy, co dalej stanie się z traktatami zawartymi przez państwo - poprzednika,
co z archiwami i długami, co z członkostwem w organizacjach międzynarodowych.
Kontynuacja – mimo zmian, nawet bardzo daleko idących – terytorium, ustrój,
nazwa) jest to to samo państwo, zachowana jest tożsamość i ciągłość, nie jest konieczne
uznanie, nie ma w zasadzie problemu przejęcia praw i obowiązków.
Z kontynuacją mamy do czynienia także w przypadku zastosowania konstrukcji
ius postliminii (restytucja władzy państwowej na danym obszarze) - mamy do czynienia,
gdy państwo upadło (np. na skutek zawojowania), a następnie po pewnym czasie na tym
samym (mniej więcej) terytorium powstaje państwo, które nawiązuje nazwą i tradycją do
poprzednika (przykłady - Polska po 1918 roku, Litwa, Łotwa i Estonia po 1991 roku).
Przykład restytucji Polski w 1918 roku:
Z tym samym państwem (mimo upadku władzy państwowej będziemy mieć do czynienia, jeżeli
spełnione będą cztery przesłanki:
a) sposób utraty państwowości przez państwo (musi być sprzeczny z ówcześnie obowiązującym
prawem - w przypadku rozbiorów Polski nie obowiązywała jeszcze norma zakazująca użycia siły, ale
zakazane było na pewno użycie siły wobec przedstawicieli państwa - ten zakaz został złamany - np.
Sejm Grodzieński – posłowie obradowali pod groźbą armat);
b) zachowanie się ludności terytorium państwa, które utraciło państwowość - dwie przeciwstawne
zasady - ex facti ius oritur oraz ex iniuria non lex oritur. Długotrwałe, spokojne posiadanie terytorium
przez państwo-okupanta, przy biernej postawie ludności może prowadzić do swoistego “zasiedzenia”
terytorium. W przypadku Polski - nie można mówić o “spokojnym posiadaniu” ziem polskich przez
państwa zaborcze – wybuchające co trzydzieści lat powstania skutecznie przerywały to „zasiedzenie”;
c) sposób, w jaki samo państwo widzi swoją państwowość po odzyskaniu niepodległości
(ustawodawstwo polskie po 1918 roku, a także orzecznictwo sądowe uznały tożsamość z I
Rzeczpospolitą);
d) sposób, w jaki to państwo jest postrzegane przez inne państwa, zwłaszcza te, które istniały w czasie
utraty niepodległości (w notach dyplomatycznych m. in. Francji i Turcji uznających Polskę, mowa jest o
“ponownym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych”).
Wniosek: II Rzeczpospolita jest tożsama z państwem, które przestało istnieć w 1795 roku
(znaczenie w orzecznictwie przedwojennym).
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Z problemem kontynuacji państwa może wiązać się konieczność uznania rządu.
Zgodnie z powszechnym poglądem, rząd, który doszedł do władzy na drodze
pozakonstytucyjnej (np. w drodze zamachu stanu, rewolucji czy puczu) musi – aby
reprezentować państwo na arenie międzynarodowej – zostać uznany przez inne państwa.
Podobnie jak w przypadku uznania państwa prawo międzynarodowe stwarza dużą
swobodę w tym zakresie.
Jedną z historycznych zasad, ostatecznie odrzuconą przez prawo
międzynarodowe, była zasada legitymizmu, która postulowała nieuznawanie rządów,
które powstały wbrew porządkowi prawnemu danego państwa. Szczególną formę tej
reguły określiła doktryna Tobara, formułując zasadę legitymizmu demokratycznego,
która odmawiała uznania wobec rządów ustanowionych drogą rewolucyjną, wbrew
porządkowi konstytucyjnemu.
Obecnie podstawową przesłanką uznania rządu jest kryterium efektywności,
czyli rzeczywistego sprawowania władzy na danym terenie, zamieszkanym przez
określoną ludność. W pojęciu tym zawiera się zarówno milcząca lub wyraźna aprobata
rządzonych, jak i zdolność władzy do realizacji międzynarodowych zobowiązań.
Problem rządów na uchodźstwie:
Od czasu I wojny światowej ważną kwestią stało się zagadnienie uznawania rządów na
uchodźstwie. Doszło wówczas do emigracji rządów Belgii, Serbii i Czarnogóry, które znalazły swe
schronienie w Sainte-Adresse, na Korfu oraz w Neuilly-sur-Seine. Przyjęcie ze strony państw Ententy
pozwoliło im na prowadzenie normalnej działalności politycznej, wojskowej i dyplomatycznej, a także
korzystanie z należnych rządom przywilejów i immunitetów. Kwestia uznawania władz emigracyjnych
powróciła wraz z wybuchem II wojny światowej, w czasie której swoje terytoria opuściło aż osiem
rządów: belgijski, czechosłowacki, grecki, holenderski, jugosłowiański, luksemburski, norweski i polski.
Podstawą uznania wobec rządu emigracyjnego jest rzeczywistość. Z punktu widzenia prawa
międzynarodowego okupacja jest stanem przejściowym, a okupant nie może działać jako organ
podporządkowanego sobie państwa. O ile nie nastąpiła stabilizacja nowej sytuacji, a rząd na emigracji
dąży do odzyskania terytorium, ma on prawo do bycia reprezentantem państwa. Wyrazem
prowadzonej przez niego działalności w tym celu może być utrzymywanie własnych sił zbrojnych lub
sprawowanie kierownictwa względem ruchu oporu w kraju. Utrata kompetencji rządu emigracyjnego
nastąpić może w wypadku zakończenia okupacji oraz przejęcia władzy w państwie przez inny
efektywny ośrodek władzy, cieszący się poparciem miejscowej ludności.

Sukcesja - nowe państwo podlega uznaniu, nie jest tożsame z poprzednikiem, co
oznacza, że staje na porządku dziennym problem praw i obowiązków państwa poprzednika. Sukcesja może nastąpić w taki sposób, że państwo - poprzednik w ogóle
znika lub wyodrębnia się z obszaru poprzednika.
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W zależności od rodzaju zmiany, z jaką mamy do czynienia, wyróżniamy różne
modele sukcesji państw:
1. powstanie nowego państwa-sukcesora, zanik państwa-poprzednika:
- zjednoczenie państw – Egipt i Syria w 1958 roku stworzyły Zjednoczoną
Republikę Arabską (rozpadła się w 1961, do 1971 Egipt używał tej nazwy);
w 1964 roku Zanzibar i Tanganika stworzyły Tanzanię.
Szczególny przypadek – inkorporacja – zjednoczenie Niemiec 1990
- rozpad państwa – przypadek Czechosłowacji i powstanie dwóch nowych
państw: Czech i Słowacji.
2. powstanie nowego państwa-sukcesora, państwo-poprzednik nadal istnieje:
- secesja – oddzielenie się części terytorium i powstanie na tym terenie
nowego państwa – oddzielenie się Erytrei od Etiopii w 1991
(proklamowana, uznana w 1993)
- dekolonizacja – proces w latach 50-70 XX wieku, oddzielanie się nowych
państw niepodległych od mocarstw kolonialnych.
3. nie powstaje nowe państwo-sukcesor, państwo-poprzednik nadal istnieje:
- cesja – np. sprzedaż Alaski Stanom Zjednoczonym w 1867, po okazyjnej
cenie 7,2 mld USD.

Każdy przypadek sukcesji państw pociąga za sobą poważne konsekwencje w
niemal każdym aspekcie państwowości - powstaje pytanie, co dalej z traktatami
zawartymi przez państwo-poprzednika, własnością państwa na danym terytorium,
archiwami i długami, obywatelstwem ludności zamieszkałej na tym terytorium, prawami
nabytymi, członkostwem w organizacjach międzynarodowych.
Kwestie te reguluje przede wszystkim każdorazowa umowa między państwami
zainteresowanymi, jednakże praktyka państw wskazuje pewne zasady, na których
odbywają się „narodziny i śmierć” państw.
Prace Komisji Prawa Międzynarodowego
Komisja Prawa Międzynarodowego od lat siedemdziesiątych zajmowała się kwestią następstw sukcesji
państw. Skutkiem tych prac są trzy dokumenty:
- Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów z 1978 roku
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- Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do majątku państwowego, archiwów i długów
z 1983
- projekt Konwencji o sukcesji państw w odniesieniu do obywatelstwa osób fizycznych z 1997 roku

Sukcesja w odniesieniu do traktatów
Szczególny status
traktatów ustanawiających obiektywne reżimy
terytorialne (np. traktaty graniczne, traktaty dzierżawne – układ z 1903 roku o
wydzierżawieniu przez USA bazy morskiej Guantanamo) automatycznie wiążą państwo
- sukcesora – (podobnie jak klauzula rebus sic stantibus w Konwencji Wiedeńskiej o
prawie traktatów, ta klauzula również nie wpływa na traktaty graniczne).
Zatem w przypadku traktatów granicznych do czynienia z zasadą kontynuacji
ipso iure traktatów zawartych przez państwo poprzednika.
Z tej zasady wynika inna ogólna zasada prawa międzynarodowego - zasada uti
possideti iuris – uti possidetis, ita possidetis (jak posiadaliście, tak posiadajcie) –
przyjmuje się, że z braku innych przesłanek co do przebiegu granicy, nowe państwo
powstaje w granicach państwa poprzednika.
Pozostałe umowy międzynarodowe:
 zjednoczenie państw - zasadą jest utrzymanie wszystkich umów w mocy –
kontynuacja ipso iure
 podział państw - jest ogólna zasada, że państwa - sukcesorzy są związani traktatami
poprzednika, ale praktyka międzynarodowa jest różna – kontynuacja ipso iure
 secesja – zasada kontynuacji ipso iure, choć praktyka może być różna.
 nowe państwa niepodległe - kilka teorii - między innymi tabula rasa (obecnie
odrzucona ze względu na nieprzydatność, choć stosowana w przypadkach dekolonizacji).
Nowe państwo może stać się stroną umowy wielostronnej, jeżeli wyrazi taki zamiar (na
przyklad ONZ), natomiast umowy dwustronne obowiązują dalej tylko wtedy, gdy oba
państwa tak postanowiły.
 cesja terytorium - traktaty poprzednika przestają automatycznie wiązać, zaczynają
obowiązywać traktaty sukcesora (1919 - niemieckie traktaty przestały mieć
zastosowanie do Alzacji i Lotaryngii, zaczęły się do niej stosować traktaty francuskie).
Podobnie z NRD (aczkolwiek tu problem jest daleko bardziej skomplikowany). Zatem
ogólnie można przyjąć, że w przypadku cesji mamy do czynienia z zasadą
przesuwalności granic.
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Własność państwowa
Zasadą jest, że własność ruchoma i nieruchoma przechodzi na sukcesorów;
problem, jeżeli państwo - poprzednik nie znika - nieruchomości i ruchomości związane z
działaniami państwa odnośnie terytorium przechodzą na państwo - sukcesora.
Dzieła sztuki – zasadą prawa międzynarodowego są terytorialne więzi dóbr
kultury (z tym związana jest restytucja dzieł sztuki po konflikcie zbrojnym). Powstaje
problem, co z dziełami sztuki, które mają szczególne znaczenie dla kultury i tożsamości
państwa poprzednika.
Archiwa państwowe - (na przykład kataster, księgi wieczyste, akta stanu
cywilnego) - zasadą jest, że archiwa konieczne dla administrowania terytorium zostają na
nim.
Długi państwowe - chodzi o zobowiązania względem podmiotów prawa
międzynarodowego (nie względem osób fizycznych) - podział na długi ogólne, lokalne i
zlokalizowane - zasadą jest przejście długów na sukcesora w równych proporcjach,
zgodnie z zasadami słuszności (equitable share). Długi lokalne i zlokalizowane - zawsze
na państwo - sukcesora. Kwestie rozliczeń między państwami zawsze reguluje umowa
między zainteresowanymi państwami.
Państwa nowe niepodległe - nie są związane długami państwa - metropolii (zasada
ukształtowana już po rewolucji amerykańskiej).

Obywatelstwo osób fizycznych
Zasadą jest, że obywatelstwo się zmienia wraz ze zmianą zwierzchnictwa
terytorialnego, zmiana taka następuje automatycznie.
Drugą zasadą w takim przypadku jest prawo opcji, przyznane ludności
zamieszkującej terytorium, na którym dochodzi do sukcesji. Ludność może się
wypowiedzieć, czy nabywa nowe obywatelstwo – państwa-sukcesora – czy też pozostaje
przy dotychczasowym obywatelstwie. Wykonanie prawa opcji może mieć charakter
indywidualny lub zbiorowy (plebiscyt – na Śląsku po I wojnie światowej).
Generalnie
bezpaństwowości.

prawo

międzynarodowe

jest

zainteresowane

unikaniem

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
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Brak jednoznacznych reguł. Rosja zachowała wszystkie uprawnienia ZSRR. Raczej
sukcesor będzie musiał ubiegać się o przyjęcie do organizacji (ale przykład Egiptu i Syrii
- Syria po prostu odzyskała swoje miejsce w ONZ, podobnie Ukraina i Białoruś).

Prawa prywatne (nabyte)
Doktryna ochrony praw nabytych – wszelkie prawa prywatne obowiązują nadal
po sukcesji państw.
Sprawa pewnych interesów niemieckich na polskim Górnym Śląsku – Stały Trybunał Sprawiedliwości
Międzynarodowej – 1927:
Polska próbowała wyrugować niemieckich osadników, powołując się na brak tytułu prawnego do
zajmowanej ziemi. Polska stała na stanowisku, że po rozejmie i objęciu terytorium przez administrację
polską, niemieckie prawa własności wygasły.
STSM: prawa do ziemi podlegają ochronie na podstawie traktatu mniejszościowego z 1919 roku.
Ponadto „prawa prywatne obowiązują po zmianie statusu prawnego terytorium. Prawa prywatne, w
tym prawa nadane przez państwo jako właściciela majątku, nie przestają obowiązywać w momencie
pojawienia się nowej władzy jako sukcesora władzy państwowej”.

JURYSDYKCJA PAŃSTWA

Jednym z charakterystycznych atrybutów przysługujących w zasadzie wyłącznie
“państwom” jest kompetencja prawna do władczego kształtowania sytuacji faktycznej i
prawnej osób i rzeczy. Kompetencja te niekiedy określana jest mianem „jurysdykcji”.
Wyróżniamy trzy typy jurysdykcji państwowej
a)

jurysdykcja ustawodawcza (legislacyjna) – jest to kompetencja do stanowienia
prawa;

b) jurysdykcja wykonawcza (egzekucyjna) - jest to kompetencja państwa do
egzekwowania obowiązującego prawa;
c)

jurysdykcja sądownicza – jest to kompetencja sądów danego państwa do
rozstrzygania spraw, które są doń wnoszone.
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Wobec tego, że na świecie istnieje blisko 200 państw rozstrzygnięcia wymaga jak
określić granice między nimi, żeby nie dochodziło do kolizji między poszczególnymi
jurysdykcjami.
Pytanie o zakres jurysdykcji jest m.in. pytaniem o to, w stosunku do kogo – zgodnie
z prawem międzynarodowym – może obowiązywać prawo ustanowione przez dane
państwo.
Amerykańska ustawa Helmsa-Burtona z 1996 roku
Pełna nazwa ustawy to: Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996. Na jej
podstawie można było przed sądami Stanów Zjednoczonych wszczynać postępowanie przeciwko
zagranicznym (tzn. mającym miejsce zamieszkania bądź siedziby poza terytorium USA)
przedsiębiorcom, którzy utrzymywali stosunki handlowe z rządem w Hawanie, przedmiotem których
była własność należąca niegdyś do podmiotów amerykańskich (np. plantacje tytoniu) a następnie (tj.
po wybuchu Rewolucji) bezprawnie znacjonalizowana przez rząd kubański.
Uchwalono ją wkrótce po zestrzeleniu przez władze kubańskie dwóch cywilnych samolotów, które
naruszyły kubańską przestrzeń powietrzną. Niektórzy wskazują, że przyjęcie tej anty-kubańskiej ustawy
związane było z realizacją partykularnych interesów przez prezydenta Clintona, który chciał uzyskać
głosy kubańskich uchodźców (nieprzychylnych reżimowi Castro) mieszkających na Florydzie.
Na podstawie ustawy sądy amerykańskie mogły orzec o zakazie działalności obcych przedsiębiorców
na terytorium USA, a także o zakazie wjazdu na terytorium USA niektórych członków władz (i ich rodzin)
danego przedsiębiorcy (np. członków zarządu spółki).
Władze niektórych państw (m. in. członków Wspólnoty Europejskiej, Kanady i Meksyku) podnosiły, że
Stany Zjednoczone naruszyły prawo międzynarodowe bezpodstawnie rozciągając treść swego prawa
krajowego na podmioty zagraniczne. Wskazywano, że państwo nie może zakazywać obcemu
przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej i utrzymywania kontaktów handlowych z innym
suwerennym państwem i to w przypadku, gdy prowadzenie działalności tego typu jest zgodne z
prawem państwa, w którym dany przedsiębiorca ma swoje miejsce zamieszkania bądź siedzibę.
Zdaniem Stanów Zjednoczonych jednak prawo międzynarodowe pozwala państwu stanowić prawo
dotyczące aktów mających miejsce poza jego terytorium, które jednak wywierają istotny skutek
(substantial effect) na jego terytorium. Stany Zjednoczone utrzymywały, że prowadzenie działalności
gospodarczej, której przedmiotem jest majątek bezprawnie odebrany niegdyś przez władze kubańskie
podmiotom amerykańskim – stanowi działalność wywierającą istotny skutek na terytorium USA.

Powszechnie przyjmuje się, że państwo może objąć swoim prawem dane osoby lub
zdarzenia wówczas, gdy istnieje pewien uznany przez prawo międzynarodowe łącznik
jurysdykcyjny między nim, a osobą lub zdarzeniem, do którego to prawo się odnosi.
Łączniki jurysdykcyjne uznane przez prawo międzynarodowe ujęte są w formę
zasad, które stanowią podstawę określania zakresu kompetencji ustawodawczej danego
państwa.
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A) Zasada jurysdykcji terytorialnej,
B) Zasada jurysdykcji personalnej,
C) Zasada jurysdykcji ochronnej.

Zasada jurysdykcji terytorialnej
Ta zasada wydaje się oczywista. Skoro terytorium jest swego rodzaju fundamentem dla
każdego państwa, to takie państwo jest kompetentne do stanowienia prawa
odnoszącego się do wszystkich osób i rzeczy w jego granicach terytorialnych.
Musimy teraz dodać, że kompetencja państwa do stanowienia prawa na swoim
terytorium jest, co do zasady pełna i wyłączna.
To, że kompetencja w zakresie jurysdykcji legislacyjnej jest pełna oznacza, że
państwo w wybrany przez siebie sposób może regulować co do zasady wszelkie przejawy
życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, religijnego itd. – na swoim terytorium.
Ograniczeniem tej „pełnej” kompetencji są jedynie zobowiązania prawnomiędzynarodowe państwa dotyczące np.:


praw człowieka

Ograniczenie wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:
Polska jest stroną Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który
nakłada na Polskę obowiązek respektowania praw i wolności religijnych osób pozostających pod jej
jurysdykcją. Stanowi on w art. 9, że:
„1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany
wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie
lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i
czynności rytualne.
2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom,
które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy
bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i
wolności innych osób”.
Polska zatem naruszyłaby prawo międzynarodowe gdyby wydała ustawę ograniczającą prawo
np. buddystów do uprawiania kultu.



przywilejów dyplomatycznych
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A/ Nietykalność osoby przedstawiciela dyplomatycznego: Osoba przedstawiciela
dyplomatycznego jest nietykalna. Nie podlega ona władzy wykonawczej państwa
przyjmującego w jakiejkolwiek formie. Osoby, którym nietykalność przysługuje
zobowiązane są do przestrzegania praw państwa przyjmującego, ale:
-

nie mogą być aresztowani ani zatrzymani w żadnej formie

-

nie mogą być poddawani jakimkolwiek przymusowym kontrolom (przeszukaniom) i
badaniom (np. badaniom na obecność alkoholu w organizmie).

W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba upoważniona do
nietykalności a kierująca pojazdem jest jednak nietrzeźwa, władze państwa
przyjmującego winny „odstawić” dyplomatę w miejsce przezeń wskazane, bądź też
poinformować jego misję o miejscu w którym się znajduje z prośbą o „odebranie”.
ALE: Osoba uprawniona nie może odmówić poddania się badaniu na lotnisku przed
wejściem na pokład statku powietrznego (przeważają tu względy bezpieczeństwa), może
być przejściowo zatrzymana jeżeli jest ujęta na gorącym uczynku popełnienia
przestępstwa, zatrzymanie następuje tylko w takim zakresie i na taki czas, jaki jest
potrzebny do zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, może być poddana rewizji jeżeli
uzasadniają to względy bezpieczeństwa publicznego
Nietykalność oznacza także obowiązek państwa przyjmującego do zapobiegania
wszelkim zamachom na osobę, wolność i godność uprawnionego do ochrony.
Chodzi tu, m. in. o przyznanie zbrojnej ochrony, o ile okoliczności to uzasadniają.
B/ Immunitet jurysdykcyjny przedstawicieli dyplomatycznych: osoby uprawnione
do immunitetu, jakkolwiek zobowiązane do przestrzegania prawa państwa
przyjmującego, nie mogą być oskarżone przed sądem karnym tego państwa. Nie podlegają
one również sankcjom o charakterze karnym, przewidzianym w prawie państwa
przyjmującego (np. mandatom za naruszenie przepisów ruchu drogowego, czy też
nałożeniu blokad na koła w przypadku nieprawidłowego parkowania). Immunitet ten
jest immunitetem absolutnym, tzn. przysługuje uprawnionemu niezależnie od ciężaru
naruszenia.
Osoba uprawniona nie podlega również jurysdykcji cywilnej i administracyjnej państwa
przyjmującego, z wyjątkiem trzech przypadków:
a) powództw przeciwko dyplomatom z zakresu prawa rzeczowego, dotyczących
prywatnego mienia nieruchomego położonego na terytorium państwa przyjmującego.
b) powództw dotyczących spadkobrania, w których przedstawiciel dyplomatyczny
występuje w charakterze osoby prywatnej, a nie w imieniu państwa wysyłającego,
c) powództw związanych z działalnością zawodową bądź handlową dyplomaty.
Immunitetu zrzec się może jedynie państwo wysyłające (działając np. przez szefa
misji), nigdy zaś sama osoba uprawniona. Zrzeczenie się musi być wyraźne.
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szczególnych reżimów terytorialnych.

Traktat dotyczący Spitsbergenu z 1920 roku
Na podstawie Traktatu dotyczącego Spitsbergenu „Okręty i przynależni wszystkich Wysokich
Umawiających się Stron będą dopuszczeni jednakowo do wykonywania prawa połowu i polowania na
obszarach [których traktat dotyczy]”.
Wynika z powyższego, że Norwegia nie może (na gruncie własnego prawa krajowego)
zabraniać podmiotom państw trzecich prowadzenia działalności, o której mowa w art. 2, ani też nie
może różnicować ich sytuacji prawnej.

W praktyce państwa samoograniczają się – jeżeli chodzi o rozciąganie własnych
praw na cudzoziemców - w ten sposób, że nie nakładają niektórych obowiązków np. na
turystów, którzy przebywają na ich terytorium przez krótki jedynie czas. Dotyczy to np.
obowiązku płacenia podatków dochodowych. Zgodnie z UPDF osoby fizyczne nie mające
na terytorium RP miejsca stałego zamieszkania (np. turyści) podlegają w Polsce
obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów uzyskanych na terytorium RP.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
„Art. 3 ust. 1: Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na
miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).;
2a: Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania,
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”

To, że kompetencja terytorialna państwa jest co do zasady wyłączna oznacza, że
żadne obce państwo nie jest władne regulować władczo zdarzeń zachodzących na jego
terytorium. Np. państwo X nie może nakazywać płacenia na jego rzecz podatków na
terytorium państwa X.
Dekret prezydenta Meksyku z 1937 roku
Na podstawie dekretu prezydenta Meksyku z 1937 roku podmioty eksportujące towary do Meksyku
powinni płacić 3% podatek od wartości do konsulatów w państwie, z którego towar był wysyłany.
Przeciwko treści dekretu ostro zaprotestował Sekretarz Stanu USA i dekret w końcu uchylono.
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Przyjmuje się jednak, że prawo państwa A może regulować określone sytuację na
terytorium państwa B, o ile:
1. nie powoduje to uszczerbku we władztwie jurysdykcyjnym państwa terytorium.
Np. jeżeli w Polsce odbywają się wybory parlamentarne, to przepisy polskiego
prawa wyborczego stosuje się do obywateli polskich uczestniczących w wyborach
np. na terytorium USA;
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
„Art. 31 ust. 1: Tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za
granicą.
2. Obwody głosowania, o których mowa w ust. 1, tworzy, w drodze rozporządzenia, minister
właściwy do spraw zagranicznych, po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą,
wyznaczając siedziby obwodowych komisji wyborczych.”

lub
2. prawo międzynarodowe wyraźnie zezwala na to, by prawo państwa A regulowało
określone sytuacje na terytorium państwa B – są to sytuacje, kiedy państwo
sprawuje jurysdykcję wobec osób i rzeczy znajdujących się poza jego terytorium
(na terytorium innego państwa) – zawsze na podstawie umowy
międzynarodowej lub zwyczaju.
a) bazy wojskowe - państwo może w umowie międzynarodowej wyrazić
zgodę na stacjonowanie na jego terytorium obcych sił zbrojnych. W
przypadku takim zezwala się zwykle państwu obcemu na wykonywanie
pewnych kompetencji wobec członków tych sił zbrojnych i terenu bazy
wojskowej.
Porozumienie z 1903 roku w sprawie dzierżawy terenów pod stacje węglowe lub
morskie
Nad zatoką Guantánamo w prowincji Oriente na Kubie w kwietniu 2005 roku
stacjonowało blisko 10.000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Obszar bazy wynosi 116
kilometrów kwadratowych]. Traktat ten stanowił, że fragment terytorium Kuby w
prowincji Oriente (o powierzchni 116 kilometrów kwadratowych) będzie
wydzierżawiony Stanom Zjednoczonym. W art. III znalazło się następujące
sformułowanie: „Jakkolwiek Stany Zjednoczone uznają nadrzędną suwerenność
(ultimate sovereignty) Republiki Kuby nad przedmiotowym obszarem, to – z drugiej
strony – Republika Kuby wyraża zgodę na to, by Stany Zjednoczone [w okresie
obowiązywania umowy] [...] wykonywały pełną jurysdykcję i kontrolę nad tym
obszarem [...]”.
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Późniejszy układ z 1934 roku przewidywał, że dzierżawa trwać będzie dopóty, dopóki
obie strony nie wyrażą woli przeciwnej. Oznacza to, że jakkolwiek Guantánamo nie
stanowi terytorium Stanów Zjednoczonych (skutkiem czego jest to na przykład, że USA
nie są uprawnione do scedowania Guantánamo na rzecz państwa trzeciego), to jednak
USA mogą wykonywać władztwo ustawodawcze, wykonawcze i egzekucyjne na
terenie Guantánamo.
Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca
statusu ich sił zbrojnych (1951 rok)
„Art. VII [...]
2. (a) Organy wojskowe Państwa wysyłającego mają prawo sprawowania wyłącznej
jurysdykcji w stosunku do osób podlegających prawu wojskowemu tego Państwa w
odniesieniu do przestępstw karalnych zgodnie z prawem Państwa wysyłającego, a
niekaralnych zgodnie z prawem Państwa przyjmującego, w tym przestępstw przeciwko
bezpieczeństwu Państwa wysyłającego.
(b)Organy Państwa przyjmującego mają prawo sprawowania wyłącznej jurysdykcji w
stosunku do członków sił zbrojnych lub ich personelu cywilnego oraz członków ich
rodzin w odniesieniu do przestępstw karalnych zgodnie z jego prawem, a niekaralnych
zgodnie z prawem Państwa wysyłającego, w tym przestępstw przeciwko
bezpieczeństwu Państwa przyjmującego.
(c)Dla potrzeb niniejszego ustępu oraz ustępu 3 niniejszego artykułu pojęcie
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu Państwa obejmuje:
(i) zdradę Państwa,
(ii)sabotaż, szpiegostwo lub naruszenie jakichkolwiek przepisów dotyczących
tajemnicy państwowej tego Państwa lub tajemnicy związanej z obronnością tego
Państwa.
3. W sytuacjach gdy prawo sprawowania jurysdykcji jest zbieżne [tzn., gdy oba
państwa: wysyłające i przyjmujące są uprawnione do wykonywania swojej
kompetencji jurysdykcyjnej, a zatem, gdy nie znajdują zastosowania przepisy ust. 2 lit.
(a) i (b), które dotyczą sytuacji, gdy jedno z państw ma wyłączną kompetencję
jurysdykcyjna], stosuje się następujące zasady:
(a)organy wojskowe Państwa wysyłającego mają pierwszeństwo w sprawowaniu
jurysdykcji w stosunku do członków sił zbrojnych lub ich personelu cywilnego w
odniesieniu do:
(i)przestępstw skierowanych wyłącznie przeciwko mieniu lub bezpieczeństwu tego
Państwa lub przestępstw wyłącznie przeciwko osobie lub mieniu innego członka sił
zbrojnych tego Państwa lub ich personelu cywilnego albo członka jego rodziny;
(ii)przestępstw wynikających z podjęcia lub zaniechania jakichkolwiek czynności
podczas wykonywania obowiązków służbowych.
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(b)W przypadku wszelkich innych przestępstw pierwszeństwo w sprawowaniu
jurysdykcji będą mieć organy Państwa przyjmującego”.

b) Okupacja wojenna - okupacja to stan faktyczny – nie wymaga więc uznania
ze strony społeczności międzynarodowej. Mocarstwo okupacyjne sprawuje
faktyczną kontrolę nad terytorium okupowanym, przysługuje mu więc
jurysdykcja terytorialna nad obszarem, który formalnie do niego nie należy.
Jurysdykcja okupanta ograniczona jest trzema zakazami:
‐ okupant nie może zmienić przynależności państwowej okupowanego
terytorium (nie może go więc scedować ani przyłączyć do swojego
terytorium);
‐ okupant nie może zmienić obywatelstwa osób zamieszkujących
okupowane terytorium;
‐ okupant nie może zmienić waluty obowiązującej na terytorium
okupowanym.

c) Terytoria mandatowe/powiernicze - terytoria mandatowe były to terytoria
odebrane po I wojnie światowej Niemcom i Turcji i powierzone, uchwałą
Ligi Narodów („mandatem”) do administracji państwom Ententy: Wielkiej
Brytanii, Francji lub Belgii, a także Japonii, Australii i Związkowi
Południowej Afryki.
Terytoria mandatowe były podzielone na trzy kategorie:
- Mandaty A – obszary rozwinięte, mogące się szybko usamodzielnić,
- Mandaty B – obszary słabo rozwinięte, wymagające opieki
przez dłuższy czas,
- Mandaty C – obszary typowo kolonialne
najbliższej perspektywy na usamodzielnienie.

–

bez

Po II wojnie światowej i upadku systemu Ligi Narodów terytoria
mandatowe przekształcono w terytoria powiernicze pod zarządem Rady
Powierniczej ONZ. Stopniowo terytoria powiernicze uzyskiwały
niepodległość (ostatni: Timor Wschodni, 2002), obecnie status
nierozstrzygnięty ma jedynie Sahara Zachodnia

Na marginesie, skoro wiemy, co wchodzi w skład terytorium państwa, to wyjaśnić
należy jeszcze, jaka jest sytuacja prawna statków morskich i powietrznych w chwili, gdy
znajdują się one poza terytorium państwa, w którym są zarejestrowane. Otóż:
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a) prawo międzynarodowe pozwala, by państwo rozciągało przepisy swego prawa
na osoby i zdarzenia na pokładach ich statków powietrznych bądź morskich,
znajdujących się poza terytorium tegoż państwa. Np. przepisy polskiego kodeksu
karnego stosuje się wobec obywateli Japonii znajdujących się na pokładzie
polskiego statku wówczas, gdy zarejestrowany w Polsce statek znajduje się na
terytorium Brazylii; ale
b) pokłady statków powietrznych bądź morskich nie są – w rozumieniu prawa
międzynarodowego – „terytorium” państwa ich rejestracji. Np. pokład polskiego
samolotu na lotnisku w Nowym Jorku nie jest - de iure - terytorium RP.
Sprawa Wildenhus (1887 rok)
Na pokładzie belgijskiego statku cumującego w porcie New Jersey w USA, obywatel Belgii zabił innego
obywatela Belgii.
Wody portów stanowią terytorium państwa nadbrzeżnego – co uzasadnia rozciągnięcie przepisów
prawa USA wobec sprawcy czynu zgodnie z zasadą jurysdykcji terytorialnej.
Gdyby pokład belgijskiego statku stanowił część „terytorium” Belgii (w świetle prawa
międzynarodowego), to uznać należałoby, że czyn popełniony został nie na terytorium USA, ale na
terytorium innego państwa. W konsekwencji: skoro zatem zabójca i ofiara byli Belgami, a czyn
dokonany został na terytorium Belgii, to nie istniał żaden „łącznik jurysdykcyjnego” między prawem
Stanów Zjednoczonych a przestępstwem, uzasadniający osądzenie sprawcy przed sądem USA na
podstawie prawa tego państwa.
Sądy amerykańskie stwierdziły jednak, że mają jurysdykcję w sprawie (na zasadzie terytorialności),
ponieważ:
- pokład statku belgijskiego nie jest terytorium belgijskim, a zatem
- skoro statek, na którym popełniono przestępstwo znajdował się na wodach portu Stanów
Zjednoczonych, to uznać trzeba, że popełniono je na terytorium tego państwa.

Większość zdarzeń: takich jak: rozboje, wypadki samochodowe itd. realizuje się w
całości na terytorium jednego tylko państwa. Nie ma zatem żadnych wątpliwości co do
tego, że prawo ustanowione przez to właśnie państwo może znaleźć zastosowanie dla
potrzeb kwalifikacji prawnej.
Pewne problemy ze stosowaniem zasady jurysdykcji terytorialnej powstają
wówczas, gdy elementy jednego zdarzenia zachodzą na terytoriach różnych państw, albo
gdy zdarzenie, które w całości nastąpiło na terytorium jednego lub kliku państw
wywołuje szkodliwy skutek na terytorium innego państwa.
Sprawa katastrofy nad Lockerbie (1988)
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Przypomnijmy - dnia 21 grudnia 1988 roku samolot Boeing 747-121 linii lotniczych Pan American (lot
nr 103 z Londynu do Nowego Jorku) został wysadzony w powietrze w chwili, gdy znajdował się nad
terytorium Szkocji. W rezultacie katastrofy zginęło 259 pasażerów i członków załogi, a także 11
mieszkańców Lockerbie, w pobliżu której spadł wrak statku powietrznego.
W toku postępowania karnego, które wszczęte zostało po katastrofie uprawdopodobniono, że walizka
z ładunkiem wybuchowym nadana została w porcie lotniczym na terytorium Malty, przez osobę, która
wykupiła bilet lotniczy na trasie: Malta (Luqa Airport) – Frankfurt – Londyn Nowy Jork).
Powstaje zatem pytanie: czy na zasadzie jurysdykcji terytorialnej sprawców na podstawie swego prawa
mogły osądzić właściwe organy brytyjskie (na terytorium Wielkiej Brytanii wystąpił finalny element
przestępstwa), maltańskie (czyn przestępny został zainicjowany na terytorium Malty), czy
amerykańskie (statek powietrzny, na pokładzie którego doszło do eksplozji zarejestrowany był w
Stanach Zjednoczonych)?

Zasada jurysdykcji terytorialnej występuje w trzech współistniejących wariantach,
jako:


subiektywna jurysdykcja terytorialna,



obiektywna jurysdykcja terytorialna, oraz



doktryna skutku.

W praktyce oznacza to, że na podstawie zasady jurysdykcji terytorialnej prawa dwóch
albo większej ilości państw mogą być stosowane do oceny jednego zdarzenia.

Subiektywna jurysdykcja terytorialna – wykonywana jest przez państwo, na
terytorium którego pewne zdarzenie zostało zainicjowane, choć niektóre jego elementy
wystąpiły poza tym terytorium.
Np. Jeżeli sprawca znajdujący się na terytorium Malty nadaje przesyłkę powodującą eksplozję statku
powietrznego na terytorium Wielkiej Brytanii – sądy maltańskie mogą osądzić sprawcę na podstawie
przepisów maltańskiego prawa karnego.

Obiektywna jurysdykcja terytorialna – wykonywana jest przez państwo, na
terytorium którego wystąpiły niektóre elementy zdarzenia, zainicjowanego poza tym
terytorium. Przykładem jest osądzenie sprawców katastrofy nad Lockerbie przez sąd
szkocki.
Zauważyć zatem należy, iż na zasadzie jurysdykcji terytorialnej jeden czyn (np.
czyn przestępny) może podlegać ustawom różnych państw, których sądy są jednako
kompetentne do osądzenia jego sprawcy.
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Art. 114 Kodeksu karnego
„Art. 114. § 1. Orzeczenie zapadłe za granicą nie stanowi przeszkody do postępowania karnego o to
samo przestępstwo przed sądem polskim.
§ 2. Sąd zalicza na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz
wykonywaną tam karę, uwzględniając różnice zachodzące między tymi karami”.

Opisane wyżej zasady są w pełni akceptowane na gruncie
międzynarodowego i z reguły ich aplikowanie nie rodzi istotnych problemów.

prawa

Doktryna skutku (The ‘effect’ doctrine) – i na początku już musimy zaznaczyć, że
zgodność tej konstrukcji z prawem międzynarodowym, a także zakres jej stosowania –
budzą duże wątpliwości. W dużym uproszczeniu powiedzieć można, że na podstawie
doktryny skutku niektóre państwa przyjmują, że są kompetentne do stosowania swego
prawa w stosunku do zdarzeń, które zaszły w całości poza ich granicami, ale wywarły na
ich terytorium szkodliwy skutek. W oparciu o nią Stany Zjednoczone starały się uzasadnić
legalność ustawy Helmsa-Burtona.
Ślady tej zasady można zauważyć również w prawie polskim
Art. 5 w związku z art. 6 § 2 polskiego Kodeksu karnego
Art. 5. „Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej”.
Art. 6 § 2 „Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał
działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego
nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić”.

Zasada jurysdykcji personalnej
Państwu przysługuje w pewnym zakresie także kompetencja jurysdykcyjna w
stosunku do osób nie znajdujących się na jego terytorium bądź na pokładzie jego statku
morskiego czy powietrznego, o ile dana osoba pozostaje związana z państwem węzłem
obywatelstwa.
Przykłady wykonywania przez państwa kompetencji personalnej:
1. Zasada czynnego zwierzchnictwa personalnego. Mówi ona, że ustawę karną danego
państwa można stosować do osoby, która jest jego obywatelem i popełniła czyn
zabroniony poza terytorium tego państwa.
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Art. 109 polskiego Kodeksu karnego
„Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą”.

Na gruncie polskiego prawa karnego, orzeczenie zapadłe za granicą nie stanowi,
co do zasady, przeszkody do postępowania karnego o to samo przestępstwo przed sądem
polskim. Sąd polski zalicza na poczet orzeczonej kary tą karę, która została wykonana za
granicą. Jednak warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie
takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego
popełnienia – wymóg podwójnej karalności (zgodnie z art. 111 § 1 K.k.).

2. Zasada biernego zwierzchnictwa personalnego. Mówi ona, że ustawę karną danego
państwa można stosować do osoby, która nie jest jego obywatelem i za granicą popełniła
przestępstwo przeciwko interesom jego obywatela lub jego osoby prawnej.
Art. 110 § 1 polskiego Kodeksu karnego
„Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany
przeciwko interesom [...] obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej [...]”.

3. Opieka dyplomatyczna
Należy rozpocząć od wskazania, że każde państwo jest zobowiązane do traktowania
cudzoziemców przebywających na jego terytorium w sposób, który jest zgodny:
a) ze zobowiązaniami tego państwa wynikającymi z umów międzynarodowych,
przez nie zawartych;
b) z mającym charakter zwyczajowy tzw. minimalnym standardem traktowania
cudzoziemców. O naruszeniu owego minimalnego standardu traktowania
cudzoziemców można mówić np. w następujących przypadkach:
-

w razie nieusprawiedliwionej odmowy dostępu do sądów;

-

w razie nieusprawiedliwionej opieszałości
przestępstwa, którego ofiarą był cudzoziemiec;

w

ukaraniu

sprawcy

Sprawa Janesa (Amerykańsko‐Meksykańska Komisja Skargowa; 1926 rok)
Janes, obywatel USA został zastrzelony na terytorium Meksyku przez niejakiego
Carbajala. Pomimo tego, że wiele osób było świadkami zbrodni, a także pomimo tego, że
miejscowa policja została powiadomiona o zdarzeniu już po upływie kilku minut – w
ciągu dziewięciu lat władzom meksykańskim nie udało się postawić sprawcy przed
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wymiarem sprawiedliwości. Komisja stwierdziła, że w tym przypadku Meksyk powinien
zapłacić 12.000 USD za opieszałość w ukaraniu sprawcy.

-

w razie bezpodstawnego zatrzymania bądź naruszenia nietykalności
cielesnej cudzoziemca;

-

w razie wywłaszczenia, które jest arbitralne lub dyskryminujące bądź też
dokonane bez adekwatnego odszkodowania.

Opieka dyplomatyczna polega na przejęciu przez państwo roszczenia swojego obywatela
w stosunku do obcego państwa, by dochodzić go na płaszczyźnie
prawnomiedzynarodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1. państwo obce naruszyło swoim działaniem bądź zaniechaniem normy prawa
międzynarodowego dotyczące traktowania cudzoziemców (w tym ów minimalny
standard traktowania cudzoziemców);
2. w wyniku naruszenia jednostce została wyrządzona szkoda;
3. poszkodowana jednostka wykorzystała wszelkie dostępne środki odwoławcze na
gruncie systemu prawnego państwa naruszyciela (względnie, są owe środki
odwoławcze nie są efektywne);
4. niekiedy twierdzi się, że pomiędzy jednostką a państwem, które wykonuje opiekę
dyplomatyczną musi istnieć węzeł efektywnego obywatelstwa. Efektywne
obywatelstwo to więź prawna, mającą u podłoża społeczny fakt przywiązania,
autentyczny związek kwestii bytowych, interesów i uczuć.

Opieka dyplomatyczna może być wykonywana także w stosunku do osób
prawnych. Co do zasady przyjmuje się, że w stosunku do istniejącej osoby prawnej opiekę
może wykonywać to państwo, w którym osoba jest zarejestrowana, lub w którym osoba
ta ma swą siedzibę.
Po przejęciu roszczenia jednostki, państwo występuje we własnym imieniu; nie
można mówić o „reprezentowaniu” jednostki. W efekcie: na państwie nie ciąży
prawnomiędzynarodowy obowiązek przekazania jednostce tego, co otrzymało od
drugiego państwa w związku z wykonywaniem opieki dyplomatycznej.

Zasada jurysdykcji ochronnej
Każde państwo jest władne do rozciągania swego prawa w stosunku do
cudzoziemców, którzy za granicą popełnili czyn godzący w bezpieczeństwo lub
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ważny interes tego państwa. Niejasność pojęcia „interes państwa” sprawia, że zasada
jurysdykcji ochronnej może być nadużywana, co prowadzić może do rezultatów tyleż
absurdalnych, co przerażających.
Przyjmuje się, że powyższa zasada znajduje zastosowanie w stosunku do
następujących czynów:
-

szpiegostwo,

-

fałszowanie pieniędzy,

-

fałszowanie dokumentów urzędowych,

-

składanie fałszywych zeznań przed urzędnikiem konsularnym.

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Nie można wykluczyć, że
w pewnych przypadkach także np. handel narkotykami mieścić się może w zakresie tej
zasady.
Art. 110 § 1 polskiego Kodeksu karnego:
„Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą przestępstwo skierowane
przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na gruncie polskiego prawa karnego wymóg dotyczący podwójnej karalności i
wyjątki od niego – stosują się odpowiednio tak, jak w zasadzie czynnego i biernego
zwierzchnictwa terytorialnego.

Inne przypadki wykonywania jurysdykcji przez państwa
Co do zasady, jurysdykcja państwa wynika z dwóch podstawowych – omówionych
powyżej – łączników: terytorium lub obywatelstwa. Jednakże są również przypadki, w
których państwa przypisują sobie jurysdykcję na podstawie szczególnych okoliczności,
charakteryzujących dany stan faktyczny.
Współcześnie można wskazać dwie zasady, na których opiera się taka „szczególna”
jurysdykcja:
1. Zasada jurysdykcji na obszarach morskich
2. Zasada jurysdykcji uniwersalnej

JURYSDYKCJA NA OBSZARACH MORSKICH
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Regulacja uprawnień władczych państw na obszarach morskich opiera się na
założeniu, że Ocean Światowy podzielony jest na strefy, a w każdej strefie uprawnienia
państw są skonstruowane są odmiennie. Obszary morskie, pod względem prawnym,
można podzielić na:
1/ Obszary wchodzące w skład terytorium państwa:
a/ morskie wody wewnętrzne
b/ morze terytorialne
2/ Obszary znajdujące się poza terytorium państwa, na których państwo
może
wykonywać ograniczoną jurysdykcję (określone prawa suwerenne):
a/ strefa przyległa
b/ wyłączna strefa ekonomiczna
c/ szelf kontynentalny
3/ Obszary znajdujące się poza terytorium państwa, nie podlegające jego
jurysdykcji:
a/ morze otwarte
b/ dno mórz i oceanów.
Uzależnienie jurysdykcji państw w danej przestrzeni od tego, do jakiej kategorii
zostanie ona zaliczona powoduje, że kluczowe znaczenie ma precyzyjne wyznaczenie
granic stref morskich.

Wyłączna strefa ekonomiczna (WSE)
WSE jest to obszar znajdujący się poza granicami morza terytorialnego i
przylegający do tego morza, który podlega specjalnemu reżimowi, zgodnie z którym
prawa i jurysdykcja państwa nadbrzeżnego oraz prawa i wolności innych państw
regulowane są przez prawo międzynarodowe. WSE rozciąga się maksymalnie do 200 mil
morskich od linii podstawowej. WSE, podobnie jak strefa przyległa, nie obejmuje dna i
podziemia morskiego pod strefą, ani przestrzeni powietrznej ponad nią.
Na obszarze WSE państwu nadbrzeżnemu przysługują:
1. suwerenne prawa w celu badania, eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych,
zarówno żywych, jak i nieożywionych, wód morskich pokrywających dno, a także
dna morskiego i jego podziemia oraz w celu gospodarowania tymi zasobami, jak
również w odniesieniu do innych przedsięwzięć w zakresie gospodarczego
badania i eksploatacji strefy, takich jak wytwarzanie energii poprzez
wykorzystanie wody, prądów i wiatrów;
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2. jurysdykcję w odniesieniu do budowania i wykorzystywania sztucznych wysp,
instalacji i konstrukcji, prowadzenia badań naukowych morza oraz ochrony i
zachowania środowiska morskiego.
Wszystkie państwa, zarówno nadbrzeżne, jak i śródlądowe, korzystają w
wyłącznej strefie ekonomicznej z wolności żeglugi i przelotu, układania podmorskich
kabli i rurociągów oraz innych, zgodnych z prawem międzynarodowym, sposobów
korzystania z morza, jakie wiążą się z tymi wolnościami w związku z używaniem statków
morskich i powietrznych oraz podmorskich kabli i rurociągów. W przypadku
wykonywania prawa układania podmorskich kabli i rurociągów państwo prawo to
wykonujące musi jednak ustalić przebieg instalacji z państwem nadbrzeżnym w taki
sposób, by nie naruszać praw państwa do korzystania ze swojej WSE.

Szelf kontynentalny
Szelf kontynentalny państwa nadbrzeżnego obejmuje dno morskie i podziemie
obszarów podmorskich, które rozciągają się poza jego morzem terytorialnym na całej
długości naturalnego przedłużenia jego terytorium lądowego aż do zewnętrznej krawędzi
obrzeża kontynentalnego albo na odległość 200 mil morskich od linii podstawowych, od
których mierzy się szerokość morza terytorialnego, jeżeli zewnętrzna krawędź obrzeża
kontynentalnego nie sięga do tej odległości. Granice szelfu kontynentalnego wyznaczane
są zgodnie z zasadami zawartymi w art. 76 ust. 4-6 UNCLOS. Jako podstawową Konwencja
wskazuje granicę 200 mil morskich od linii podstawowej, jednakże jeśli obrzeże
kontynentalne rozciąga się poza tę granicę, możliwe jest przesunięcie zewnętrznej
granicy szelfu kontynentalnego do linii znajdującej się albo w odległości
nieprzekraczającej 350 mil morskich od linii podstawowej, albo w odległości
nieprzekraczającej 100 mil morskich od izobaty 2.500 metrów. Na obszarach, gdzie
występują podmorskie wzniesienia będące naturalnymi składnikami obrzeża
kontynentalnego (np. płaskowyże, progi, wierzchołki, ławice i odnogi) możliwe jest dalsze
przesunięcie granic szelfu (poza linię 350 mil morskich), jednakże wymaga to zgody
Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego.
Państwo nadbrzeżne wykonuje suwerenne prawa w odniesieniu do szelfu
kontynentalnego w celu jego badania i eksploatacji jego zasobów naturalnych. Prawa te
są wyłączne w tym znaczeniu, że jeżeli państwo nadbrzeżne nie prowadzi badań szelfu
kontynentalnego ani nie eksploatuje jego zasobów naturalnych, nikt nie może
podejmować takich działań bez wyraźnej zgody państwa nadbrzeżnego. Prawa te nie są
więc uzależnione od rzeczywistego lub formalnego zawładnięcia ani od jakiegokolwiek
wyraźnego oświadczenia na ten temat. Podkreślić należy, że prawa państwa
nadbrzeżnego w odniesieniu do szelfu kontynentalnego nie wpływają na status prawny
wód pokrywających szelf ani przestrzeni powietrznej ponad tymi wodami (w zależności
od odległości od linii podstawowej, wody pokrywające szelf kontynentalny będą albo
wyłączną strefą ekonomiczną, albo morzem otwartym). Wykonywanie wyłącznych praw
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państwa nadbrzeżnego do szelfu kontynentalnego nie może naruszać ani powodować
nieuzasadnionego zakłócenia żeglugi oraz praw i wolności innych państw, w
szczególności prawa układania kabli i rurociągów podmorskich (wytyczenie trasy dla
układania takich rurociągów na szelfie kontynentalnym wymaga jednak zgody państwa
nadbrzeżnego). Również państwu nadbrzeżnemu przysługuje wyłączne prawo do
wyrażania zgody i regulowania wierceń na szelfie kontynentalnym, niezależnie od ich
celu.
Ze względu na to, że strefa szelfu kontynentalnego państwa nadbrzeżnego może
rozciągać się na znaczną odległość, Konwencja o prawie morza z 1982 roku wskazuje
również zasady, na jakich ma być przeprowadzona delimitacja szelfu kontynentalnego
między państwami, których wybrzeża leżą naprzeciw siebie lub sąsiadują ze sobą,
następuje w drodze umowy na podstawie prawa międzynarodowego, w celu osiągnięcia
sprawiedliwego rozwiązania.

Morze otwarte
Wszystkie części Oceanu Światowego, które nie należą ani do wyłącznej strefy
ekonomicznej, morza terytorialnego, ani do wód wewnętrznych państwa, ani też do wód
archipelagowych państwa archipelagowego stanowią morze otwarte. Morze otwarte jest
dostępne dla wszystkich państw, zarówno nadbrzeżnych jak i śródlądowych. Morze
otwarte może być wykorzystywane wyłącznie do celów pokojowych. Korzystanie z morza
otwartego oparte jest na przysługującej wszystkim państwom tzw. wolności mórz, która
obejmuje:
a) wolność żeglugi;
b) wolność przelotu;
c) wolność układania podmorskich kabli i rurociągów;
d) wolność budowania sztucznych wysp oraz innych instalacji;
e) wolność łowienia;
f) wolność badań naukowych.
Morze otwarte wolne jest od jurysdykcji któregokolwiek państwa, co oznacza, że
żadne państwo nie może w sposób ważny zgłaszać roszczeń do poddania swej
suwerenności jakiejkolwiek części morza otwartego. Nie oznacza to jednak, że państwo
nie może wykonywać na tym obszarze żadnych przejawów jurysdykcji. W szczególności
państwo sprawuje jurysdykcję nad statkami własnej bandery. Co do zasady statki pływają
pod banderą tylko jednego państwa i podlegają jego wyłącznej jurysdykcji (karnej,
cywilnej i administracyjnej). Statek nie może zmieniać swojej bandery podczas podróży
lub postoju w porcie, poza przypadkami rzeczywistego przeniesienia własności lub
zmiany rejestracji. Statek, który pływa pod banderami dwóch lub więcej państw, których
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używa według własnego uznania, nie może wobec jakiegokolwiek innego państwa
powoływać się na żadną z tych przynależności i może być traktowany na równi ze
statkiem nieposiadającym żadnej przynależności państwowej.
Okręty wojenne
Odrębną kategorię jednostek pływających stanowią okręty wojenne, które na morzu pełnym korzystają
z pełnego immunitetu jurysdykcyjnego wobec każdego państwa innego niż państwo bandery. Z
podobnego immunitetu korzystają również statki będące własnością państwa lub przez nie
eksploatowane, a używane wyłącznie do służby rządowej niehandlowej (niehandlowe statki rządowe).

W określonych prawem międzynarodowym przypadkach państwo może
wykonywać jurysdykcję również wobec statków niepodnoszących jego bandery.
Każde państwo może sprawować swoją jurysdykcję w odniesieniu do statków, które na
morzu pełnym popełniają jedno z czterech przestępstw (tzw. represja
wszechświatowa):
a) handel niewolnikami;
b) handel narkotykami i substancjami psychotropowymi;
c) piractwo;
d) nadawanie nielegalnych audycji z morza otwartego.
Na morzu otwartym przysługuje państwu również prawo wizyty-rewizji każdego
statku innego, niż statek korzystający z pełnego immunitetu, o ile istnieje uzasadnione
podejrzenie:
a) że statek zajmuje się piractwem;
b) że statek zajmuje się handlem niewolnikami;
c) że statek zajmuje się nadawaniem nielegalnych audycji;
d) że statek nie posiada przynależności państwowej lub
e) że statek, chociaż podnosi obcą banderę lub odmawia pokazania swojej
bandery, posiada w rzeczywistości tę samą przynależność państwową co
okręt wojenny.
Prawo wizyty-rewizji wykonuje zawsze okręt wojenny lub wojskowy statek
powietrzny. Te same jednostki mogą wykonywać prawo pościgu na morzu otwartym.
Zgodnie z prawem międzynarodowym, można wszcząć pościg za obcym statkiem, jeżeli
właściwe władze państwa nadbrzeżnego mają dostateczne podstawy, aby podejrzewać,
że statek ten naruszył ustawy i inne przepisy prawne tego państwa. Pościg musi się
rozpocząć, gdy obcy statek lub jedna z jego łodzi znajduje się na wodach wewnętrznych,
na wodach archipelagowych, morzu terytorialnym lub w strefie przyległej państwa
ścigającego i może być kontynuowany poza morzem terytorialnym lub strefą przyległą,
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pod warunkiem że pościg nie został przerwany. W każdym przypadku prawo pościgu
ustaje z chwilą wejścia ściganego statku na morze terytorialne własnego państwa lub
państwa trzeciego.
Szczególnym przypadkiem wykonywania jurysdykcji na morzu otwartym jest
kompetencja państwa do sądzenia osób winnych zderzeniu lub innemu wypadkowi w
żegludze. W przypadku zderzenia dotyczącego statku na morzu pełnym, powodującego
odpowiedzialność karną lub dyscyplinarną kapitana lub każdej innej osoby zatrudnionej
na statku, postępowanie karne lub dyscyplinarne przeciwko takiej osobie może być
wszczęte wyłącznie przed władzami sądowymi lub administracyjnymi państwa bandery
albo państwa, którego obywatelstwo posiada ta osoba. Żadne inne władze, poza władzami
państwa bandery, nie mogą zarządzić zajęcia ani zatrzymania statku, nawet dla celów
dochodzenia.

Dno mórz i oceanów
Dno mórz i oceanów nosi miano Obszaru i, wraz ze swoimi zasobami, stanowi
wspólne dziedzictwo ludzkości. Status ten oznacza, że żadne państwo nie może zgłaszać
roszczeń ani wykonywać suwerenności lub suwerennych praw nad jakąkolwiek częścią
Obszaru lub jego zasobów ani też żadne państwo lub osoba fizyczna albo prawna nie może
zawłaszczyć jakiejkolwiek jego części, bowiem wszelkie prawa do zasobów Obszaru
przysługują ludzkości jako całości, w której imieniu działa Organizacja Dna Morskiego.
Obszar jest dostępny dla wszystkich państw, zarówno nadbrzeżnych, jak i śródlądowych,
dla wykorzystania wyłącznie w celach pokojowych. Status wspólnego dziedzictwa
ludzkości (ani jakakolwiek działalność podejmowana w Obszarze) nie wpływa jednak na
status wód nad dnem mórz i oceanów, które stanowią morze otwarte.

ZASADA JURYSDYKCJI UNIWERSALNEJ
Zasada jurysdykcji uniwersalnej (represji wszechświatowej) zakłada, że sprawcy
aktów uznanych za przestępne na gruncie prawa międzynarodowego mogą zostać
osądzeni przez sądy każdego państwa na podstawie obowiązującej w nim ustawy
karnej.
U źródeł tej zasady leży spostrzeżenie, że niektóre zbrodnie ‐ zarówno ze względu
na swą naturę, jak i ze względu na rozmiar szkód, które są zbrodni tych rezultatem –
naruszają interes nie tylko tych państw, na terytorium których miały one miejsce,
względnie tych, których obywatele byli ich sprawcami bądź ofiarami, ale naruszają interes
całej społeczności międzynarodowej jako całości. Sprawcy tych zbrodni są uznawani za
hostis humani generis – wrogów rodzaju ludzkiego.
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Wśród czynów, do których odnosi się omawiana zasada, wymienia się:


ludobójstwo,



piractwo;



handel niewolnikami.



ciężkie zbrodnie wojenne,



poważne zbrodnie przeciwko ludzkości.

Podkreślić należy, że wiele państw (np. Stany Zjednoczone) oraz wielu komentatorów
kwestionuje obowiązywanie zasady represji wszechświatowej. Przypadki jej
zastosowania są bardzo rzadkie.
Wyrok sądu belgijskiego z dnia 8 czerwca 2001 roku w sprawie ludobójstwa w Rwandzie
Przed sądem belgijskim stanęli czterej obywatele Rwandy: dwie siostry zakonne (siostra Gertruda i
siostra Maria), profesor National University of Rwand Vincent Ntezimana, oraz przedsiębiorca
Alphonse Higaniro. Oskarżeni zostali o współudział w rzezi członków plemienia Hutu. Siostrom
stawiano następujące zarzuty: W czasie zamieszek grupa Tutsi schroniła się w zabudowaniach
klasztornych w Sovu. Kiedy dookoła klasztoru zgromadził się tłum członków zbrojnej milicji Hutu, obie
siostry (Hutu) miały skłonić uciekinierów do opuszczenia terenu klasztoru. Ci, którzy opuścili klasztor
zostali zamordowani. Kilka dni później, siostra Gertruda (przełożona klasztoru) miała zawiadomić
władze o obecności ostatnich 30 Tutsi na terenie klasztoru. Siostra Maria została oskarżona o
dostarczenie benzyny milicji, która podpaliła budynek, w którym znajdowali się ci Tutsi, odmawiający
opuszczenia klasztoru.
Obie siostry nie przyznawały się do stawianych im zarzutów. Jedna z nich określiła je jako „kłamliwe”.
Siostra przełożona wyjaśniała, że przywódca zbrojnej milicji groził jej, że w razie odmowy wydania Tutsi
– zniszczony zostanie cały klasztor. Lekarze psychiatrzy określili obie siostry jako osobowości, „kruche,
wrażliwe” i „cierpiące na skutek doznanej traumy”. Siostra Maria została skazana na 12 lat pozbawienia
wolności, siostra Gertruda na 15 lat pozbawienia wolności.
Podkreślić należy, że:
- przestępstwo nie zostało popełnione na terytorium Belgii,
- ani sprawcy, ani ofiary nie miały belgijskiego obywatelstwa,
- przestępstwa nie były tego rodzaju, by naruszały bezpośrednio interes państwa belgijskiego.

OCHRONA JURYSDYKCJI PAŃSTWA
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Prawo międzynarodowe chroni kompetencje jurysdykcjyjne państwa w dwojaki
sposób:
1. Uznając iż istnieje w przypadku każdego z państw zbiór uprawnień, które
wykonuje w sposób całkowicie dyskrecjonalny – to jest „sfera zastrzeżona”,
„sfera kompetencji wyłącznych” opisywana także terminem „twardego rdzenia”
suwerenności państwowej;
2. Uznając także, że w procesie wykonywania tych uprawnień, państwo korzysta,
wobec państw trzecich, z pewnego immunitetu – immunitetu suwerennego
państwa.

SFERA ZASTRZEŻONA KOMPETENCJI PAŃSTWA
Pojawienie się konstrukcji „sfery zastrzeżonej” było konsekwencją narastającej –
mającej swe początki już w I połowie XIX wieku –tendencji normowania prawem
międzynarodowym takich dziedzin i materii życia społecznego i działalności państw,
które dotychczas były normowane wyłącznie przez krajowego ustawodawcę. Ratio jej
wprowadzenia było więc wskazanie granic, których nikomu, także prawu
międzynarodowemu przekraczać nie wolno.
Bezpośrednim sygnałem istnienia przepisów wyłączających sprawy należące do
sfery zastrzeżonej wyłączonej spod kontroli ‘zewnętrznej’, ściślej organizacji
międzynarodowych – były umowy ustanawiające obowiązek rozstrzygania sporów w
ramach postępowania arbitrażowego.
Art. 15 (8) Paktu Ligi Narodów:
„Jeżeli jedna ze stron twierdzi i Rada uznaje, że spór dotyczy sprawy, którą prawo międzynarodowe
pozostawiło wyłącznej kompetencji tej strony, Rada stwierdzi to w sprawozdaniu, nie zalecając
żadnego rozwiązania.”

Sfera zastrzeżona zatem jest sferą w obrębie której działania państwa i
realizowane kompetencje nie pozostają w żadnym związku z prawem
międzynarodowym; nie są poddane w najmniejszym stopniu rygorom prawa
międzynarodowego; te działania dotyczą przede wszystkim spraw i działań
wewnętrznych, lecz również spraw i działań zewnętrznych (szeroko rozumianej polityki
zagranicznej państwa konfigurowanej zgodnie z przyjęta ‘racją stanu’). Zaciągnięcie
międzynarodowego zobowiązania dotyczącego materii należącej do sfery zastrzeżonej,
wyklucza dla zaciągającego zobowiązanie możliwość powoływania się na konstrukcję
‘sfery zastrzeżonej’ i skutecznego przeciwstawiania jej w każdej sytuacji dotyczącej
interpretacji lub wykonania tego zobowiązania.
Strona 84 z 93

Podstawy prawa międzynarodowego (r. akad. 2017/2018)

Opinia doradcza STMS w sprawie ustaw (dekretów) o obywatelstwie (1923);
W Tunezji (ówcześnie protektoracie francuskim) dnia 8 listopada 1921 roku, Bej Tunezji ogłosił dekret
określający warunki nabycia tunezyjskiego obywatelstwa. W tej samej dacie Sułtan Maroka ogłosił
dekret określający warunki nabycia obywatelstwa marokańskiego. Ogłoszeniu tych dekretów
towarzyszyło równoległe w czasie ogłoszenie przez Prezydenta Republiki Francuskiej dekretów
francuskich precyzujących, odrębnie, przesłanki nabycia obywatelstwa francuskiego przez osoby
urodzone odpowiednio w Tunezji i Maroku. Dekrety tunezyjski i marokański zostały ogłoszone we
Dziennikach urzędowych wraz z właściwym miejscu dekretem Prezydenta Francji. Ambasador Wielkiej
Brytanii skierował do rządu francuskiego noty – w sprawie dekretu tunezyjskiego (3 stycznia 1922) i
marokańskiego (10 stycznia 1922) protestując przeciwko możliwości aplikowania przyjętych w
dekretach reguł dotyczących nabycia obywatelstwa wobec obywateli brytyjskich, jak i osób, nie
będących obywatelami brytyjskimi, a uprawnionymi do ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie.
Ambasador wnosił wobec oczywistej różnicy zdań między Francją a Wielką Brytanią o poddanie sprawy
pod rozwagę międzynarodowego arbitrażu. W odpowiedzi na brytyjską notę dotyczącą ogłoszenia
dekretów w Maroku strona francuska wskazywała, że „rząd francuski, wraz z Sułtanem, mają
suwerenne prawo normowania kwestii obywatelstwa potomków cudzoziemców, na podstawie ich
urodzenia w obrębie (marokańskiego) terytorium, zaś obce Mocarstwa, które twierdzą, że prawo to
również mają, przez uznanie Protektoratu, zrzekły się wszelkich praw do dalszego wykonywania
jurysdykcyjnych przywilejów w tym względzie i potwierdzają tym, że wykonywanie suwerennego prawa
nie może być poddane arbitrażowi”.
Trybunał stwierdził, że „kwestia czy dana materia należy, czy też nie do sfery wyłącznych kompetencji
państwa jest kwestią zasadniczo względną; zależy to od rozwoju stosunków międzynarodowych. Może
się zdarzyć, że w kwestii, takiej jak obywatelstwo, które nie jest co do zasady normowane przez prawo
międzynarodowe, swoboda decydowania według własnego uznania będzie jednak ograniczona przez
zobowiązania, które zostały zaciągnięte wobec innych państw. W takim przypadku, kompetencja
państwa, wyłączna w zasadzie, jest ograniczona przez reguły prawa międzynarodowego.”

Podkreślić należy, że zakres sfery zastrzeżonej zależy od prawa
międzynarodowego i jego rozwoju. Prawo międzynarodowe uznaje istnienie „sfery
zastrzeżonej”, lecz nie określa jej przedmiotowego obszaru. Prawo międzynarodowe
wiążące państwo jest jedynym punktem odniesienia przy podejmowaniu próby
określenia przestrzeni jego strefy zastrzeżonej. To od państwa zależy w jakim stopniu, w
jakim zakresie zwiąże się prawem międzynarodowym i jaki kształt przybierze sfera jego
wyłącznych kompetencji. Sfera zastrzeżona jest zatem indywidualna dla każdego państwa
i w oczywisty sposób ewoluuje.

Z poszanowaniem strefy zastrzeżonej kompetencji państwa łączy się bezpośrednio
zasada nieinterwencji.
Artykuł 2 ust. 7 Karty Narodów Zjednoczonych:
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„Żadne postanowienie niniejszej Karty nie upoważnia Organizacji Narodów Zjednoczonych do
interwencji w sprawach, które należą z istoty swej do kompetencji wewnętrznej któregokolwiek
państwa, ani do żądania od członków, aby przekazywali takie sprawy do załatwienia według niniejszej
Karty (...)”.

Zasada nieinterwencji zakazuje interwencji (ingerencji) państw w „sprawy
wewnętrzne” innych państw. Zasada nie wyznacza precyzyjnie granic, przekraczać
których nie wolno (to skutek - nieustannej ewolucji granic strefy zastrzeżonej), jak
również nie określa katalogu zakazanych sposobów interwencji. Taki stan powoduje, że
bywa przedmiotem dyplomatycznych, czy też politycznych „manipulacji” (dramatycznych
stwierdzeń o – „mieszaniu się w sprawy wewnętrzne”) – nie zmienia to jednak postaci
rzeczy, że – mimo tych „braków” - zasada nieinterwencji jest jedną z kluczowych zasad
prawa międzynarodowego.
Sprawa Nikaragua vs. USA (Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 1986)
MTS podał definicję zasady nie-interwencji, wskazując na konstytuujące ją elementy: „Zgodnie z
powszechnie przyjętymi stwierdzeniami, zasada ta zakazuje każdemu państwu jak i grupie państw
interweniować bezpośrednio lub pośrednio w sprawy wewnętrzne i zewnętrzne innego państwa.
Interwencja zakazana dotyczy materii, które zasada suwerenności państw pozwala każdemu z nich
normować swobodnie. Jest nią więc wybór systemu politycznego, ekonomicznego, społecznego,
kulturalnego, jak i kształtowanie stosunków zagranicznych. Interwencja jest zakazana, jeśli wobec tych
wyborów, które muszą pozostać wolne, stosowany jest przymus.”

Można wskazać też na przykłady skrajnie „wewnętrznych” domen aktywności
państwowych normowanych w istocie prawem międzynarodowym.
Umowa z Gwatemala City (6-7.08.1987),
Umowa przyjęta przez pięciu prezydentów Republik Ameryki Centralnej, nakładająca na Nikaraguę
obowiązek ukształtowania ustrojowych rozwiązań w formule rządów demokratycznych m.in.,
zabezpieczenia pluralizmu w przestrzeniach życia publicznego, wolności słowa, rządów prawa,
wolności partii politycznych, tajnych, wolnych, bezpośrednich, okresowych wyborów.
Podobnym przykładem układ z Dayton (podpisany w Paryżu 14.12.1995) – traktat pokojowy dla Bośni
i Hercegowiny – stronami: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia; układ zawierał tekst konstytucji
dla Bośni i Hercegowiny, a także szczegółowe doń aneksy przewidujące m.in., przeprowadzenie
demokratycznych wyborów.
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IMMUNITET SUWERENNY PAŃSTWA
Konstrukcja prawna immunitetu państwa wykształciła się w prawie
międzynarodowym najpóźniej w XIX w. Immunitet miał zapewnić poszanowanie
suwerenności w sytuacji, gdy majątek państwa bądź jego organy skonfrontowane były z
suwerennością terytorialną innego państwa. Istota tej instytucji – stanowiącej
konsekwencję zasady suwerennej równości państw - wyrażana jest zwykle w paremii:
par in parem non habet imperium (tzn. równy wobec równego sobie nie może
wykonywać zwierzchniego władztwa).
Ratio legis jest oczywiste: skoro dwa podmioty prawa międzynarodowego są sobie
równe w świetle tegoż prawa, to sądy jednego z nich nie są władne rozstrzygać sporów z
udziałem drugiego (realizując zwierzchnie władztwo).

W świetle prawa międzynarodowego, państwo oraz jego organy wyłączone są
spod jurysdykcji sądów innego państwa. Skorzystanie przez państwo obce w toku
postępowania sądowego z zarzutu immunitetu jurysdykcyjnego prowadzi do braku
możliwości merytorycznego rozpoznania sporu między powodem a państwem obcym.
Np. jeżeli obywatel RP pozywa przed sądem polskim Koreę Płn. domagając się odszkodowania za
szkodę, którą poniósł na skutek nie wydania mu wizy wjazdowej przez wydział konsularny ambasady
Korei w RP – sąd polski pozew odrzuci, jako że nie ma jurysdykcji w sprawie.

1. Zakres podmiotowy zasady: Pojęcie państwa rozumiane jest na ogół szeroko i
obejmuje:
-

skarb państwa (np. w przypadku pozwania przed sądem polskim hiszpańskiego
urzędu skarbowego, strona pozwana może powołać się na przysługujący jej
immunitet jurysdykcyjny)

-

organy rządowe i inne organy reprezentujące państwo (np. ministerstwa, urzędy
dyplomatyczne i konsularne, urząd prezydenta, urząd premiera, urzędy
ministerialne)

-

podmioty utworzone w celu wykonywania pewnych prerogatyw władzy
państwowej (np. niektóre banki państwowe, państwowe przedstawicielstwa
handlowe bądź kulturalne, niektóre państwowe agencje informacyjne).

2. Zakres przedmiotowy zasady: przyjmuje się, że immunitet jurysdykcyjny państwa
ma charakter ograniczony. Przysługuje on państwu wówczas tylko, gdy odnosi się do jego

Strona 87 z 93

Podstawy prawa międzynarodowego (r. akad. 2017/2018)

aktów o charakterze suwerennym (władczym). Kluczowe znaczenie ma tu podział aktów
państwa na:
-

akty suwerenne (władcze) (acta de iure imperii), oraz

-

akty, które nie są aktami suwerennymi (acta de iure gestionis).

Do aktów de iure imperii powszechnie zalicza się:
-

wewnętrzne akty administracyjne (np. wydalenie cudzoziemca. A zatem obywatel
polski wydalony z Grecji nie mógłby przed sądem dochodzić odszkodowania bądź
zadośćuczynienia w związku z wydaleniem);

-

akty legislacyjne (np. nacjonalizacja majątku);

-

akty związane z działalnością dyplomatyczno-konsularną (np. odmowa wydania wizy
wjazdowej);

-

działania podejmowane przez siły zbrojne danego państwa

Sprawa Amerada Hess Shipping Corp. (SN USA, 1989 rok).
Liberyjski tankowiec Hercules został w 1982 roku ostrzelany na pełnym morzu przez argentyńskie
okręty wojenne w czasie konfliktu argentyńsko-brytyjskiego o Falklandy (co istotne, bez żadnej
widocznej przyczyny. Statek poinformował okręty argentyńskie o swym położeniu i przeznaczeniu). W
wyniku ataku statek został uszkodzony. Jeden z pocisków nie eksplodował. Ze względów
bezpieczeństwa właściciel nie zdecydował się na jego usunięcie – tankowiec został zatopiony. Strona
poszkodowana wystąpiła przed sądami amerykańskimi przeciwko Republice Argentyny z roszczeniem
odszkodowawczym.
SN USA stwierdził, że w rozpatrywanym przypadku Argentynie przysługuje immunitet jurysdykcyjny.

W dużym uproszczeniu przyjąć można, że aktami de iure gestionis są takie akty,
które państwo dokonuje występując w obrocie jak podmiot prywatny zaangażowany w
działalność komercyjną. Aktami o charakterze de iure gestionis są zatem np.:
-

umowy o dostawę towarów bądź usług

-

umowy o pracę zawierane przez placówki dyplomatyczne państwa wysyłającego z
obywatelami państwa przyjmującego, o ile pracownik wykonuje funkcje czysto
techniczne (np. kierowca, tłumacz, recepcjonista, sprzątaczka).

Sprawa Construction PLC p-ko PRL (Sąd Najwyższy Ontario 1987)
W 1987 roku SN prowincji Ontario w sprawie Spółki z o.o. Constraction p-ko rządowi polskiemu i
Konsulatowi Generalnemu PRL w Kanadzie uznał roszczenia powoda stwierdzając, ze dostarczenie
materiałów elektrycznych i ich instalacja w posiadłości pozwanego, na życzenie przedstawiciela rządu
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PRL, jest transakcją gospodarczą (...) powód ma więc prawo do uzyskania wyroku ad personam p-ko
rządowi PRL. Wystąpienie z roszczeniem wywołało opóźnienie zapłaty za dostarczenie materiałów i
zainstalowanie w budynku konsulatu. Sąd uznał tę czynność – tj. kontrakt zawarty między konsulatem
a spółką kanadyjską na dostarczenie stosownych urządzeń – za czynność de iure gestionis i uznał, ze
pozwany tj. rząd PRL nie jest chroniony immunitetem jurysdykcyjnym.
Postanowienie SN z 11.01.2000 r. (I PKN 562/99)
Powód, Maciej K., został zwolniony z pracy w Ambasadzie Republiki Chile w Warszawie. „Nie można
odnieść immunitetu państwa obcego do działań jego organów w zakresie obrotu cywilnoprawnego
(handlowego) na terenie innego państwa. Ambasada Republiki Chile występuje w sprawie jako
pracodawca, czyli podmiot uczestniczący w obrocie cywilnoprawnym. Nie realizuje w tym zakresie
aktów władzy publicznej państwa obcego, nie dotyczy jej więc immunitet jurysdykcyjny przysługujący
takiemu państwu.”

Państwo może zrzec się immunitetu jurysdykcyjnego jeśli zobowiązało się do
tego w umowie międzynarodowej. Może zostać uznane za zrzekające się immunitetu, jeśli
samo wszczyna sądowe postępowanie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA ZA NARUSZENIE PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO

To, że państwo nie ponosi odpowiedzialności przed sądami krajowymi innego
państwa, nie oznacza, że państwo nie odpowiada za swoje czyny na płaszczyźnie
międzynarodowej.
Pojęcie „odpowiedzialność prawna” odnosi się do konsekwencji pewnych stanów
rzeczy ocenianych na gruncie danego systemu prawa jako niepożądane (takich, jak np.
naruszenie zobowiązania kontraktowego, popełnienie czynu zabronionego, wyrządzenie
szkody), gdy konsekwencje te są przewidziane w ramach określonego systemu prawa (np.
cywilnego, karnego, podatkowego, międzynarodowego) i odnoszą się do jego podmiotów.
Problematyka „odpowiedzialności międzynarodowej” (tj. problematyka
konsekwencji pewnych stanów rzeczy ocenianych jako niepożądane na gruncie prawa
międzynarodowego) nie została dotąd skodyfikowana, tzn. nie obowiązuje żaden
traktat o zasięgu powszechnym regulujący tę materię.
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Zasada ogólna - każdy międzynarodowo bezprawny akt państwa pociąga za
sobą jego międzynarodową odpowiedzialność. „Akt” oznacza tu zarówno działanie, jak
i zaniechanie działania, do którego państwo było zobowiązane.

AKT MIĘDZYNARODOWO BEZPRAWNY:
Międzynarodowo bezprawny akt danego państwa to taki akt, który:
1. może być temu państwu przypisany,
oraz
2. stanowi naruszenie międzynarodowego zobowiązania tego państwa.

Przypisanie aktu:
Państwo to zjawisko złożone, stanowiące konglomerat czterech podstawowych
elementów: ludności, terytorium, władzy oraz zdolności do utrzymywania stosunków z
innymi państwami. Z tego względu naruszenie przez państwo zobowiązania
międzynarodowego związane jest zwykle z aktami jednostek bądź grup jednostek.
Państwu można przypisać akty:
1. jego organów (np. władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej). Państwu
można przypisać akty jego organów nawet wówczas, gdy wykroczyły one poza
posiadane uprawnienia lub naruszyły udzielone im instrukcje (tzn. gdy ich akt ma
charakter ultra vires), o ile w danym przypadku dany organ występuje – wedle
wszelkich oznak – w charakterze kompetentnego organu państwa;
2. podmiotów (osób, jednostek) nie będących jego organami, ale umocowanych – na
gruncie prawa danego państwa – do wykonywania elementów zwierzchniego
władztwa, o ile w danym przypadku dany podmiot takie władztwo wykonuje.
Zasada dotycząca odpowiedzialności ultra vires stosuje się odpowiednio tak, jak w
przypadku (1);
3. organów innego państwa pozostawionych jednak do jego dyspozycji i
wykonujących elementy zwierzchniego władztwa. Zasadę dotyczącą
odpowiedzialności ultra vires stosuje się odpowiednio tak, jak w przypadku (1);
4. osoby lub grupy osób, jeżeli w danym przypadku (tzn. dokonując dany akt)
faktycznie: (a) działają one na podstawie instrukcji udzielonych przez to państwo,
lub (b) znajdują się pod kierunkiem lub kontrolą tego państwa;
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5. osoby lub grupy osób faktycznie wykonujących elementy zwierzchniego władztwa
w przypadku, gdy oficjalna władza nie istnieje, bądź też nie wykonuje swych
funkcji, a okoliczności wymagają wykonywania takiego władztwa;
6. ruchu powstańczego, który doprowadza do utworzenia nowego rządu danego
państwa;
7. innych podmiotów, niż wymienione wyżej w pkt. 1-6, o ile dane państwo uznaje i
przyjmuje te akty jako własne.

Naruszenie międzynarodowego zobowiązania:
Dochodzi do niego wówczas, gdy akt przypisany danemu państwu nie jest zgodny
z tym, co wynika z ze zobowiązania międzynarodowego, niezależnie od źródła i
charakteru tego ostatniego. Akt państwa nie stanowi jednak naruszenia
międzynarodowego zobowiązania, o ile dane państwo nie jest nim związane w chwili, w
której ten akt zachodzi.
Wskazać należy, że wystąpienie szkody nie stanowi warunku ponoszenia przez
państwo odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego. W doktrynie
wskazuje się jednak, że szkoda jest przesłanką odpowiedzialności np. w przypadku
niewykonywania zobowiązań finansowych oraz (co do zasady) w przypadku
odpowiedzialności za zaniechanie.
Przypadki poważnego naruszenia zobowiązania
wynikającego z norm stanowiących ius cogens:

międzynarodowego,

Naruszenie poważne to takie, które ma charakter rażący i systematyczny. W przypadku
takiego naruszenia:
1. państwa zobowiązane są do współpracy dla położenia mu kresu oraz
2. nieuznawania za legalne sytuacji powstałych w jego wyniku.

KONTRATYPY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
W przypadkach, w których zachodzi jedna bądź więcej okoliczności wyłączających
bezprawność aktu, państwo nie ponosi odpowiedzialności międzynarodowej za ten akt.
Okoliczności wyłączające bezprawność aktu danego państwa to:
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1. ważna zgoda innego państwa, która wyłącza bezprawność aktu w stosunku do
niego o tyle, o ile akt mieści się w ramach wyrażonej zgody;
2. legalne działanie w samoobronie, przedsięwziętej zgodnie z Kartą Narodów
Zjednoczonych;
3. zastosowanie „legalnego” środka odwetowego (countermeasure) przeciwko
innemu państwu wyłącza bezprawność aktu w stosunku do niego.
4. siła wyższa (force majeure). Jest to nieodparta siła lub nieprzewidziane zdarzenie
pozostające poza kontrolą danego państwa oraz czyniące rzeczą zasadniczo
niemożliwą wykonanie zobowiązania. Na siłę wyższą nie może powołać się
państwo, które: (a) przyczyniło się do powstania stanu siły wyższej lub (b)
zakładało możliwość wystąpienia siły wyższej (co może wyraźnie wynikać np. z
postanowień wchodzącego w grę traktatu);
5. działanie w sytuacji zagrożenia (distress). Jest to działanie, którego autor nie miał
innej, racjonalnej możliwości dla ratowania życia swojego lub osób znajdujących
się pod jego pieczą. Na tę okoliczność nie może powoływać się państwo, które
przyczyniło się do powstania zagrożenia. Nie można powołać się na nią także
wówczas, gdy dane działanie grozi sprowadzeniem porównywalnego lub
większego zagrożenia;
6. działanie w stanie wyższej konieczności (necessity). Stan wyższej konieczności nie
może być powoływany przez państwo jako okoliczność wyłączająca bezprawność
jego aktu, chyba, że akt ten: (a) jest jedynym środkiem dla ochrony istotnego
interesu państwa przed poważnym i bezpośrednim zagrożeniem, oraz (b) nie
narusza w poważny sposób interesów państwa, państw bądź społeczności
międzynarodowej, w stosunku do których naruszone zobowiązanie przysługuje.
Na stan wyższej konieczności nie można powołać się wówczas, gdy: (a) dane
państwo przyczyniło się do sprowadzenia zagrożenia lub (b) naruszone
zobowiązanie międzynarodowe samo wyklucza możliwość powołania się na stan
wyższej konieczności.

Żadna z powyższych okoliczności nie wyłącza jednak bezprawności aktu
stanowiącego naruszenie obowiązków wynikających z norm stanowiących ius cogens.
Państwo nie może także powoływać się na postanowienia swego prawa
wewnętrznego dla usprawiedliwienia niewykonywania przezeń zobowiązania
międzynarodowego (prymat prawa międzynarodowego nad prawem krajowym).

KONSEKWENCJE AKTU MIĘDZYNARODOWO BEZPRAWNEGO
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Państwo odpowiedzialne za akt międzynarodowo bezprawny zobowiązane jest do:
1. zaprzestania naruszeń zobowiązania międzynarodowego;
2. zagwarantowania – jeżeli okoliczności tego wymagają – że naruszenia nie będą się
powtarzać;
3. reparacji. Formami reparacji są:


restytucja, polegająca na przywróceniu stanu istniejącego przed
naruszeniem. Restytucja powinna nastąpić, chyba że jest niemożliwa lub
nakładałaby na państwo zobowiązane do restytucji ciężar
nieproporcjonalny do korzyści, które z restytucji mogą wyniknąć;



odszkodowanie, które powinno pokryć szkody wymierne finansowo, o ile
nie zostały usunięte w ramach restytucji;



satysfakcja za krzywdy w przypadkach, w których krzywda nie została
usunięta w ramach restytucji lub przez wypłacenie odszkodowania.
Satysfakcja może przybrać formę: (a) przyznania się do naruszenia
zobowiązania, (b) wyrażenia żalu, (c) formalnych przeprosin, (d) inną
właściwą formę.

Opisane wyżej zobowiązania państwa odpowiedzialnego za akt międzynarodowo
bezprawny przysługują, zależnie od okoliczności i charakteru naruszonego obowiązku, w
stosunku do: jednego państwa, grupy państw lub do społeczności międzynarodowej jako
całości.

Strona 93 z 93

