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Skrypt wykładu – Podstawy prawa międzynarodowego

1. Pojęcie prawa międzynarodowego
Prawo międzynarodowe – pojęcie to po raz pierwszy zostało sformułowane w ramach prac Benthama
w 1789 roku.
Ius gentium – prawo narodów – w okresie rzymskim był to system prawny, który regulował stosunek
Imperium względem świata zewnętrznego, m. in zagadnienie podbojów czy też niewolników
Jednoznaczna definicja jest trudna do sformułowania. Prima facie można by stwierdzić, że jest to
konglomerat norm, o różnym źródle pochodzenia (traktatowe, zwyczajowe itd.), który reguluje
stosunki wzajemne między państwami. Ale nie jest to definicja poprawna z niżej przytoczonych
względów.
2. Państwa
Są naturalnymi podmiotami prawa międzynarodowego. W 1900 roku liczba państw wynosiła
zaledwie 90. Obecnie mamy 193 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Ostatnim
państwem, które dołączyło do ONZ jest Sudan Południowy (2011). Członkostwo w ONZ jest otwarte
dla państw „miłujących pokój oraz akceptujących obowiązki wynikające z Karty Narodów
Zjednoczonych”. W sprawie przyjęcia państwa do ONZ wymagane jest podjęcie stosownej uchwały
Zgromadzenia Ogólnego ONZ (po uprzedniej rekomendacji Rady Bezpieczeństwa ONZ) – wymóg
większości 2/3 głosów obecnych i głosujących.
Należy zwrócić uwagę, że nie tylko państwa są uczestnikiem obrotu prawnomiędzynarodowego;
3. Organizacje międzynarodowe
Przedmiotem zainteresowania wykładu w tej mierze są rządowe organizacje międzynarodowe.
Cechą charakterystyczną tych struktur jest:
a) Ustanowienie ich w drodze traktatu;
b) Członkami mogą być tylko państwa;
c) Podleganie prawu międzynarodowemu.
Do takich organizacji możemy zaliczyć: Pakt Północnoatlantycki (NATO), Unię Europejską (UE), Radę
Europy (RE), Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unię Afrykańską, Ligę Arabską itd.
Od tych struktur odróżniamy organizacje pozarządowe, bądź też nierządowe organizację
międzynarodowe (nongovermental international organizations). Część z nich jednakże może mieć
zasięg międzynarodowy i mogą być rozpoznane (mogą być im nadane pewne kompetencje) przez
prawo międzynarodowe.
Ruch Czerwonego Krzyża
Henry Dunant – twórca Ruchu Czerwonego Krzyża, szwajcarski przedsiębiorca i filantrop, autor książki
„Wspomnienia spod Solferino” (1861), w której sugestywny opis losu rannych i cierpiących żołnierzy
miał wpływ na rozpoczęcie prac nad pierwszymi dokumentami międzynarodowego prawa
humanitarnego (był to efekt jego spostrzeżeń z placu boju pod Solferino, gdzie rannych ok. 40 000
żołnierzy francuskich i austriackich nie otrzymało żadnej pomocy medycznej). Jego praca
doprowadziła do przyjęcia w 1864 roku tzw. Pierwszej konwencji genewskiej o polepszeniu losów
chorych i rannych w armiach czynnych.
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Ruch Czerwonego Krzyża tworzą:
1) Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie
Utworzony w 1863 roku przez Dunanta – tzw. założycielski „komitet pięciu”. Komitet genewski jest
formalnie stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów prawa cywilnego obowiązującego w
Szwajcarii.
Jest „niezależną”, „neutralną” i „bezstronną” organizacją, której celem jest niesienie pomocy ofiarom
konfliktów zbrojnych. Do zadań komitetu należy także „krzewienie znajomości międzynarodowego
prawa humanitarnego”.
Jest organizacją rozpoznaną międzynarodowo w przepisach Konwencji genewskiej z 1949 roku.
Art. 126 III Konwencji genewskiej z 1949 roku o traktowaniu jeńców wojennych:
„Przedstawiciele lub delegaci Mocarstw opiekuńczych będą uprawnieni do udawania się do
wszystkich miejsc, w których znajdują się jeńcy wojenni, a zwłaszcza do miejsc internowania,
uwięzienia lub pracy(…) Delegaci Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża korzystać będą
z takich samych przywilejów.”
Znak Czerwonego Krzyża - uznany międzynarodowo znak służb medycznych już na gruncie pierwszej
Konwencji genewskiej o polepszeniu losów rannych i chorych w armiach czynnych z 1864 roku.
Symbole te maja wymiar „ochrony” oraz „identyfikacyjny”.
Występują także uznane międzynarodowe symbole: Czerwonego Półksiężyca, Czerwonego Lwa i
Słońca (wykorzystywanego przez Iran do 1979 roku), a także Czerwony Diament.

2) Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
Federacja ma na celu koordynacje działań stowarzyszeń narodowych Czerwonego Krzyża i
Półksiężyca. Co ciekawe, do 1997 roku istniał konflikt kompetencyjny pomiędzy Komitetem
genewskim, a Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. Porozumienie z Sewilli z 1997 roku
postanowiło, że Komitet genewski będzie odpowiedzialny za podejmowanie działań w warunkach
konfliktu zbrojnego, natomiast Federacja koordynuje pomoc oraz inicjatywy podejmowane w
warunkach pokojowych np. podczas klęsk żywiołowych.

3) Narodowe Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
Polski Czerwony Krzyż działający na podstawy na podstawie ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z
dnia 16 listopada 1964 roku.
Polski Czerwony Krzyż ma na celu „organizowanie i prowadzenie działalności humanitarnej i
wychowawczej, zmierzającej do utrwalenia pokoju między narodami, poprzez szerzenie zasad
humanitaryzmu, rozwijanie poszanowania czci i godności ludzkiej, ochronę zdrowia i życia ludzkiego
oraz niesienie pomocy we wszystkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone”.
Art. 13. Prawo do używania znaku lub nazwy Czerwonego Krzyża jako godła lub znaku
rozpoznawczego i ochronnego przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych w konwencjach
międzynarodowych.
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Art. 14. 1. Zabronione jest używanie z naruszeniem art. 13 znaku lub nazwy „Czerwony Krzyż” lub
„Krzyż Genewski”, jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo.

Organizacje międzynarodowe – charakterystyka.
Organizacje międzynarodowe są z reguły „wyposażane” przez państwa w określoną strukturę,
kompetencje i zakresy działania. W tym zakresie wiele analogii można zaczerpnąć z art. 33 k.c. w zw.
z art. 12 k.s.h stanowiącego o osobowości prawnej spółek kapitałowych, które mogą funkcjonować w
obrocie prawnym jako samodzielne byty, posiadające zdolność prawną.
Np. ONZ funkcjonuję na podstawie KNZ (Karty Narodów Zjednoczonych), porozumienia ze Stanami
Zjednoczonymi z 1947 oraz Konwencji dot. przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z
1946 roku. Na podstawie art. 1 Konwencji ONZ „posiada osobowość prawną (…) zdolność do
zawierania umów, nabywania i zbywania majątku, oraz stawania w sądach”.
Sprawa Folke Bernadotte - szwedki dyplomata, w 1945 roku wynegocjował ewakuację z niemieckich
obozów koncentracyjnych prawie 15 000 więźniów (tzw. białe autobusy) m. in także obywateli
polskich z Ravensbruck. Nadzorował przebieg procesu pokojowego w Palestynie i został zastrzelony
przez izraelskie oddziały paramilitarne w 1949 roku.
Opinia doradcza MTS (Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości) z 1949 dot. zdolności ONZ do
występowania przeciwko innym państwom z roszczeniami odszkodowawczymi, z tytułu uszczerbku
na zdrowiu funkcjonariuszy ONZ wykonujących swoje obowiązki. MTS wskazał, że ONZ ma charakter
„międzynarodowej osoby” (international person), która jednocześnie nie jest państwem. Została
wyposażona w konglomerat uprawnień i przywilejów, które umożliwiają je wykonywanie funkcji
wymienionych w art. 2 KNZ. MTS wskazał, że ONZ ma prawo do wniesienia pozwu przeciwko
członkom ONZ (w granicach kompetencji) za czyny bezprawne w świetle prawa międzynarodowego.
Konsekwencją osobowości prawnej ONZ jest zdolność do zawierania porozumień z innymi
państwami.
It cannot be doubted that the Organization has the capacity to bring an international claim against
one of its Members which has caused injury to it by a breach of its international obligations towards
it.
To oczywiście (przynajmniej w teorii) działa w dwie strony. Podczas operacji pokojowej ONZ na Haiti
w 2004 roku, na podstawie rezolucji RB ONZ ustanowiono siły kontyngentu pokojowego (The United
Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH). W 2010 roku doszło do wybuchu epidemii cholery
w tym państwie, gdzie na źródło wskazywano obóz nepalskich żołnierzy będący częścią sił
pokojowych. Rodziny osób dotkniętych epidemią rozpoczęły długą batalię sądową w USA. ONZ
zasłaniało się immunitetem jurysdykcyjnym wynikającym z KNZ (art. 105 KNZ) oraz Konwencji z 1946
roku w stosunku do działań funkcjonariuszy ONZ wykonujących działania „podczas i w ramach
obowiązków służbowych”. W 1999 roku MTS wskazał, że immunitet funkcjonariuszy ONZ winien być
stosowany możliwie szeroko przez sądy państw-członkowskich ONZ, ale ma granice.
„the question of immunity from legal process is distinct from the issue of compensation for any
damages incurred as a result of acts performed by the United Nations or by its agents acting in their
official capacity

4. Uczestnicy szczególni prawa międzynarodowego:
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a. Strona wojująca – tzw. instytucja uznania za wojującego.
W początkowym okresie wojny secesyjnej w kwietniu 1861 roku, na wieść o rewolcie stanów
południowych prezydent Lincoln zadecydował o nałożeniu na Konfederację blokady morskiej –
instytucji charakterystycznej dla prawa wojny morskiej. Uprawniało to marynarkę wojenną Unii do
inspekcji statków handlowych pod kątem obecności kontrabandy. W rezultacie, decyzja ta
„upodmiotowiła” Konfederację w kontekście międzynarodowym. Nie była to już struktura
zrewoltowana, lecz nieprzyjacielski rząd, posiadający prawa i obowiązki, chociażby w zakresie prawa
obowiązującego w wojnie (ius in bello).
b. Naród walczących o niepodległość
„Władza reprezentująca lud walczący przeciw panowaniu kolonialnemu i obcej okupacji oraz przeciw
reżimom rasistowskim, wykonując swe prawo do samostanowienia zawarte w KNZ” może na
podstawie art. 96 ust. I Protokołu dodatkowego do Konwencji genewskich z 1977 roku o ochronie
ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych złożyć oświadczenie u depozytariusza, którego
skutkiem jest rozciągnięcie przepisów protokołu na konflikt w którym uczestniczy „naród walczący o
niepodległość”.
Takie oświadczenie, po otrzymaniu go przez depozytariusza, ma następujące skutki w związku z tym
konfliktem:
(a) Konwencja i niniejszy protokół stają się natychmiast obowiązujące dla tej władzy jako strony
konfliktu;
(b) wymieniona władza korzysta z tych samych praw i ma takie same obowiązki jak Wysoka
Umawiająca się Strona Konwencji i niniejszego protokołu oraz
(c) Konwencje i niniejszy protokół wiążą w równym stopniu wszystkie strony konfliktu.
Deklarację taką złożono tylko raz – Front Polisario – walczący o niepodległość Sahary Zachodniej,
dawnej kolonii hiszpańskiej, administrowanej przez Maroko.
MTS – 1971 – status Sahary Zachodniej wymaga ostatecznej determinacji poprzez referendum
niepodległościowe;
c. Stolica Apostolska i Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich, Autonomia
Palestyńska
5. Osoby prawne
Umowy zawarte z taki podmiotami nie stanowią umów międzynarodowych (stwierdził to MTS w
sprawie Anglo-Iranian Petroleum w 1952 roku, na kanwie okoliczności związanych z nacjonalizacją
przez Iran brytyjsko-irańskiego przedsiębiorstwa petrochemicznego). Nie mniej co raz częściej zwraca
się uwagę na możliwość stosowania prawa międzynarodowego jako formy wykładni umowy
zawieranej pomiędzy państwem a osobą prawną, co sugeruje jej istnienie pewnej zdolności
międzynarodowej. Taką okoliczność zaobserwowana na gruncie sprawy Texaco Petroleum vs. Libya w
1977 roku przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym.
6. Osoby fizyczne
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Zasadniczo do XIX w. uznawano, że osoby fizyczne mogą być co najwyżej „przedmiotem” prawa
międzynarodowego, a nie jego podmiotem i nie mogą być adresatem norm prawa
międzynarodowego ex definitione. Prof. Oppenheim twierdził, że tylko państwa mogą być
podmiotem prawa międzynarodowego. Prof. Lech Antonowicz zauważył, że jednostki nie mogą
zawierać umów ważnych w świetle prawa międzynarodowego, nie posiadają więc pełnej
podmiotowości prawnej. Podobnie prof. Symonides i Bierzanek – posiadanie praw nie przesądza
jeszcze o istnieniu podmiotowości. Wydaję się, że pogląd profesorów można przyrównać do sytuacji
związanej ze statusem osoby poniżej 13 roku życia (czy też całkowicie ubezwłasnowolnione), która
posiada zdolność prawną (a więc zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków), ale nie posiada
zdolności do czynności prawnej (zdolności do nabywania praw i zaciągania zobowiązania) – mogą
działać wyłącznie poprzez swojego przedstawiciela ustawowego. Osoby fizyczne w świetle prawa
międzynarodowego mogą mieć podobną pozycję – mogą mieć zdolność do bycia podmiotem praw i
obowiązków (np. z dokumentów ochrony praw człowieka, czy też międzynarodowego prawa
karnego), ale nie posiadają zdolności do czynności prawnej (nie mogą zawierać umów
międzynarodowych).
Sprawa Paquete Habana – podczas wojny amerykańsko-hiszpańskiej o Kubę (1899) marynarka
wojenna USA zatrzymała dwie kubańskie łodzie rybackie jako zdobycz wojenną (prize of war).
Właściciele łodzi protestowali przed Sądem Najwyższym USA przeciwko aktom floty amerykańskiej,
twierdząc, że na podstawie reguł obowiązujących w wojnie morskiej, łodzie rybackie korzystają z
ochrony przed zajęciem jako zdobycz wojenna, pozywając rząd. SN USA przyznał im rację i nakazał
rządowi wypłatę stosownego odszkodowania. Sprawa ta była także przełomowa dla określenia
miejsca prawa międzynarodowego w amerykańskim porządku prawnym
Sprawa przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej dot. właściwości sądów
Wolnego Miasta Gdańska (1928) w zakresie rozpoznawania sporów pomiędzy pracownikami kolei
gdańskich a Polskimi Liniami Kolejowym wniesionych na podstawie umowy w o wykonaniu i
uzupełnieniu Konwencji gdańsko-polskiej z 1920 roku (zgodnie z ustaleniami LN, Gdańsk znajdował
się w polskim obszarze celnym i podlegał polskiej administracji kolejowej).
Rozważano czy umowa polsko-gdańska może być podstawą do kreowania praw i obowiązków osób
fizycznych. Sąd przyznał, że zasadniczo umowy nie generują powyższego konglomeratu, ale
przedmiotem traktatu międzynarodowego może być przyjęcie przez państwa pewnych zasad, które
tworzą zestaw praw i obowiązków dla osób fizycznych. Sąd przyjął, że z interpretacji zapisów
szczegółowych w tej sprawie ma miejsce wyżej wspomniany wyjątek i wolą zarówno strony gdańskiej
jak i polskiej było stworzenie specjalnego reżimu dla urzędników kolei gdańskich.
It may be readily admitted that, according to a well established principle of international law, the
Beamtenabkommen, being an international agreement, cannot, as such, create direct rights and
obligations for private individuals. But it cannot be disputed that the very object of an international
agreement, according to the intention of the contracting Parties, may be the adoption by the Parties
of some [p18] definite rules creating individual rights and obligations and enforceable by the national
courts. That there is such an intention in the present case can be established by reference to the terms
of the Beamtenabkommen. (para. 37).

Odpowiedzialność jednostek za naruszenia prawa międzynarodowego.
Pierwszy w dziejach proces dotyczący odpowiedzialności jednostki za postępowanie w czasie
konfliktu zbrojnego miał miejsce w 1474 roku, z rozkazu arcyksięcia Austrii sądzony był Peter von
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Hagenbach za czyny popełnione w związku z działaniami wojennymi na terytorium Szwajcarii. Von
Hagenbach bronił się w sposób typowy dla wielu oskarżonych w tego typu procesach, powołując się
na kontratyp (wyłączenie odpowiedzialności karnej) rozkazu wojskowego.
Warto podkreślić, że już w trakcie I wojny światowej powstała tzw. Komisja Odpowiedzialności
Autorów Wojny i Wykonywania Kar, która jako pierwsza międzynarodowa struktura stworzyła
katalog zbrodni wojennych.
Konsekwencje I i II wojny światowej zmieniły postrzeganie problemu odpowiedzialności jednostek za
naruszenia prawa międzynarodowego.
Art. 227 Traktatu Wersalskiego:
„Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone stawiają w stan publicznego oskarżenia Wilhelma II
Hohenzollerna, byłego cesarza Niemiec, o najwyższą obrazę moralności międzynarodowej i świętej
powagi traktatów (…) Trybunał wyda wyrok, kierując się względami zasady polityki
międzynarodowej, z troską aby zapewnić poszanowanie uroczystych umów oraz
międzynarodowych zobowiązań.”
Art. 228
„Rząd niemiecki przyznaje Mocarstwom sprzymierzonym prawo pociągania przed ich Trybunału
wojskowe osób, które zostały oskarżone o dokonanie czynów przeciwnych prawu i zwyczajom
wojennym.”
Ciekawostka: mocarstwem alianckim w okresie I wojny światowej oprócz Francji, Wielkiej Brytanii i
Stanów Zjednoczonych były Włochy oraz Japonia. W szczególności to ostanie państwo, za cenę 415
zabitych, przejęło niemieckie terytoria położone na Dalekim Wschodzie (Niemiecka Nowa Gwinea –
dzisiaj Mikronezja, Papua Nowa Gwinea, Palau, Wyspy Salomona).
(dla porównania: Serbia utraciła 16% swojej populacji nie uzyskując żadnych zdobyczy terytorialnych,
Francja 4,29%, Nowa Zelandia ok. 90 000 rannych i zabitych względem populacji 1,1 mln).
Terytoria te zostały zawłaszczone przez Niemcy w 1884 roku – były uznawane za res nullius z uwagi
na porzucenie ich przez poprzednich suwerenów (Portugalię i Holandię). W 1899 nabyto Wyspy
Mariańskie od Hiszpanii oraz Archipelag Karolinów. Ogłoszenie zajęcia Nowej Gwinei było dużym
problemem dla administracji brytyjskiej w Australii. Japończycy jako mocarstwo zwycięskie otrzymało
mandat od Ligi Narodów nad wszystkimi niemieckimi terytoriami na Pacyfiku, co wykorzystało na
potrzeby II wojny światowej, m.in. budując wielką bazę marynarki wojennej w Truk.
(Your map of Africa there is very nice I have to admit. But you know, my map of Africa is here ... in
Europe. You see here is Russia, over there is [..] France. And us, we are here – right in the middle
between those two. That's my map of Africa. (Bismarck o niemieckich planach kolonialnych)
Tzw. procesy lipskie – Alianci podjęli starania aby osądzić Wilhelma II, który abdykował i uciekł do
Holandii. Rząd holenderski odmówił, tłumacząc względami neutralności. Były Kaiser ostatecznie
pozostał aż do 1941 na terytorium tego państwa, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. W 1920
roku Alianci zażądali od Niemiec wydania prawie 900 osób – jako rozwiązanie zaproponowano
przeprowadzenie przez Reichsgericht w Lipsku procesów w ramach niemieckiego wymiaru
sprawiedliwości. Przeprowadzono ostatecznie tylko 13 postępowań. Większość dotyczyła żołnierzy
niemieckich znęcających się nad jeńcami wojennymi, a także oficerami marynarki wojennej, którzy
storpedowali statki szpitalne. Innych, oskarżonych m. in o czyny przeciwko ludności okupowanej w
Belgii i Francji, uniewinniono. Fiasko skuteczności procesów lipskich doprowadziło społeczność
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międzynarodową do przekonania o konieczności wymierzania sprawiedliwości przez organ
międzynarodowy.
Tzw. procesy norymberskie i tokijskie - Już w okresie II wojny światowej zakładano, że karanie
zbrodniarzy wojennych będzie jednym z podstawowym celów przyszłego planu pokojowego wobec
Państw Osi. W 1945 roku wolą Aliantów powołano Międzynarodowy Trybunał Wojskowy z siedzibą w
Norymberdze (miasto to zostało wybrane z uwagi na niechlubną i szczególną rolę w ruchu
narodowosocjalistycznym w okresie III Rzeszy – m.in. słynne ustawy norymberskie). W latach 1945 –
1949 odbyło się łącznie tzw. 13 procesów (proces główny – tzw. autorów wojny-zakończony w 1946
roku, proces przedsiębiorców, proces najważniejszych dowódców wojskowych, proces prawników,
proces lekarzy, proces Einsatzgruppe).
Karta Londyńska Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze.
„Trybunał posiada moc sądzenia i karania osób, które działając na rzecz interesów Państw Osi, jako
osoby fizyczne bądź członkowie organizacji, popełnili jedną z wymienionych poniżej zbrodni”
Zasady norymberskie. Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg
Tribunal and in the Judgment of the Tribunal
Zasada nr 1 – jednostki ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie prawa międzynarodowego (an act
which constities a crime under international law);
Zasada nr 2 - brak przepisów prawa krajowego konstytuujących znamienia przestępstw będących
zbrodniami wojennymi nie zwalnia jednostki z odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej
(odpowiedzialność wynika z mocy samego prawa międzynarodowego);
Zasada nr 3 i 4 – nie jest wyłączona odpowiedzialność osób będących głowami państw bądź
przedstawicielami rządu, a także działających na podstawie (nielegalnego w świetle prawa
międzynarodowego) rozkazu (sprawa Dostlera – opisana w części dotyczącej represaliów);
Zasada nr 5 – każda osoba oskarżona o popełnienie zbrodni międzynarodowej ma prawo do
sprawiedliwego procesu (fair trial).
Zasada nr 6 – wykaz zbrodni międzynarodowych:
Zbrodnie przeciwko pokojowi: planowanie, przygotowanie, rozpoczęcie i prowadzenie wojny
agresywnej bądź z naruszeniem międzynarodowych traktatów;
Zbrodnie wojenne: naruszenia praw i zwyczajów wojennych;
Zbrodnie przeciwko ludzkości: morderstwa, eksterminacja, zniewolenie deportacja i inne nieludzkie
akty dokonane przeciwko ludności cywilnej;
Równolegle, powołano Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu z siedzibą w
Tokio. Do idei międzynarodowego sądownictwa karnego powrócono dopiero po 45 latach, w związku
z konfliktami na terenie b. Jugosławii i Rwandzie. Na podstawie rezolucji RB ONZ utworzono:
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ)
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (MTKR)
W 1998 tzw. Statutem Rzymski powołano stały Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) z siedzibą w
Hadze.
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„Trybunał jest instytucją stałą i jest on władny wykonywać jurysdykcję wobec osób, które dopuściły
się najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej, wymienionych w niniejszym statucie.”
Art. 5 Katalog zbrodni w MTK
a) Zbrodnia agresji – dodana po tzw. konferencji w Kampali – ale postawienie zarzutu wymaga
wcześniejszej rezolucji RB ONZ – proszę zwrócić uwagę, że 3 z 5 stałych członków RB ONZ
mających prawo weta nie jest stroną Statutu MTK (Rosja, Chiny, USA);
b) Zbrodnia ludobójstwa – efekt przyjęcia w 1949 roku Konwencji o zapobieganiu i karaniu
zbrodni ludobójstwa
c) Zbrodnie wojenne – naruszenia praw i zwyczajów wojennych;
d) Zbrodnie przeciwko ludzkości
W 2012 roku MTK wydało pierwsze orzeczenie względem Thomasa Lubangi, lokalnego dowódcy
milicji walczącej w Demokratycznej Republice Konga (skazano go za werbunek dzieci-żołnierzy).
Standardy ochrony praw człowieka.
Po II wojnie światowej cały system ochrony praw człowieka opiera się na rozpoznaniu podmiotowości
prawnej osoby fizycznej w prawie międzynarodowym.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1949 roku – wymiar deklaracji, stała się mechanizmem,
który zdecydował o natychmiastowym rozwoju innych norm tej dziedziny;
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku – Komitet Praw Człowieka jako
narzędzie rozpatrywania skarg indywidualnych na podstawie I Protokołu fakultatywnego, ale o
mniejszym poziomie efektywności – brak wiążącego charakteru, jedynie obowiązek sprawozdania
państwa z podjętych kroków w celu usunięcia naruszeń;
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 wraz z
Protokołami dodatkowymi tworzy system europejski ochrony praw człowieka, gwarantujący m. in
prawo do życia (art. 2), zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania (art. 3), zakaz
niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4) , prawo do wolności (art. 5), prawo do rzetelnego procesu
sądowego (art. 6), prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego art. 8), wolność myśli,
sumienia, wyznania oraz wyrażania opinii (art. 9-10).
Osoby fizyczne mogą składać skargi indywidualne do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z
siedzibą w Strasburgu przy spełnieniu kilku warunków (zdolności procesowej i legitymacji
procesowej – objęcie działaniem normy indywidualno-konkretnej wynikającej z przepisów EKPC), jak
również konieczność wyczerpania wszystkich dostępnych środków krajowych.
Art. 34 Konwencji
Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która
uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych
w Konwencji lub jej protokołach. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie przeszkadzać w
żaden sposób skutecznemu wykonywaniu tego prawa.
W konsekwencji należy stwierdzić, że samo ograniczenie definicji prawa międzynarodowego do
państw jest nieprawidłowe:
Definicja prawa międzynarodowego
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Za prof. Symonidesem: „prawo międzynarodowe można zdefiniować jako zespół norm regulujących
stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi
uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach
międzynarodowych”

Podstawy obowiązywania pr. międzynarodowego
a) Teoria naturalistyczna
b) Teoria pozytywistyczna
c) Teoria solidarystyczna
Ad a – odwołanie się do naturalnego porządku świata i praw natury, teoria praw fundamentalnych
każdego z państw, które muszą być respektowane przez inne państwa – transpozycja naturalnych
praw człowieka na grunt stosunków międzynarodowych.
Ad b – prawo międzynarodowe obowiązuję tylko w takim zakresie jakim wyraziły na to zgodę
państwa. Istotą w tej mierze jest orzeczenie w sprawie Lotus z 1927 roku, gdy STMS badał spór
powstały na gruncie sporu co do właściwości sądów tureckich w ramach postępowania karnego
przeciwko kapitanowi francuskiego statku, który spowodował kolizję na morzu otwartym;
The rules of law binding upon States therefore emanate from their own free will as expressed in
conventions or by usages generally accepted as expressing principles of law and established in order
to regulate the relations between these co-existing independent communities or with a view to the
achievement of common aims. Restrictions upon the independence of States cannot therefore be
presumed. (para. 44)
Nie można domniemywać ograniczeń woli państw. Normy wiążące państwa pochodzą z ich woli
(umowy) bądź zwyczaju – jednakże jeżeli państwo wyrazi swoją wolę związana się danym
zobowiązaniem, to z zasady pacta sunt servanda jest ją związane w całości
Państwa „wiąże tylko własna wola, ale też ta wola tworzy zobowiązanie. Zasada ta jest nazywana
zasadą dobrą wiary lub zasadą autonomii stron” (Nahlik, Wstęp do nauki prawa międzynarodowego,
Warszawa1967, s. 32. )
Nie mniej teoria ta nie uwzględnia dostatecznie wpływu związanego z pojawieniem się koncepcji
norm hierarchiczne najwyższych w prawie międzynarodowym (ius cogens – opisane szerzej w
kontekście prawa traktatów) oraz norm realizujących ważny interes społeczności międzynarodowej,
względem których każde z państw ma interes prawny w ich realizacji (erga omnes).
Normy erga omnes
- normy ustanowione przez społeczność międzynarodową bądź przez grupy państw (vide Traktat
Antarktyczny z 1958 roku), który realizuje ważny interes społeczności międzynarodowej,
- istotą norm typu erga omnes jest możliwość ich przeciwstawienia (opposablity) państwom nie
związanym węzłami traktatowymi;
- koncepcja zobowiązań erga omnes została dostrzeżona przez MTS w sprawie Barcelona Traction,
gdzie MTS zaznaczył, że: zważywszy na wagę praw wchodzących tym przypadku w grę, wszystkie
państwa mogą być uważane za posiadające interes prawny do ich ochrony; zobowiązania te są
zobowiązaniami erga omnes.
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- przykład norm typu erga omnes: zakaz agresji, zakaz ludobójstwa, zakaz niewolnictwa i
dyskryminacji rasowej, także podstawowe zasady i reguły międzynarodowego prawa humanitarnego
-np. słynny art. X Traktatu Antarktycznego z 1958 roku stanowi, że państwa będące stronami będą
egzekwować od pozostałych państw (nie będących stroną układu) zakaz prowadzenia aktywności
wojskowej na tym kontynencie.
- efektywność „przeciwstawialności” wynika z praktycznej charakteru relacji międzynarodowych
(stronami są państwa – członkowie „klubu atomowego”.
Ad c – działanie opierające się na osiągnięciu wspólnego celu. Państwa powinny współdziałać by
poprzez działanie kolektywne osiągnąć cele społeczności międzynarodowej. Np. tego typu cele ogłosił
ONZ tzw. Global Sustainable Devolopment Goals - 2030 w 2015 roku.
1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie, 2. Eliminacja głodu, 3. Dostęp
do opieki zdrowotnej, 4. Zapewnienie edukacji wysokiej jakości 5. Osiągniecie równości płci 6.
Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody 7. Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł
stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie; 8. Wzrost gospodarczy 9.
Stabilna infrastruktura, 10. Zmniejszenie nierówności, 11. Bezpieczeństwo miast, 12. Zrównoważona
konsumpcja, 13. Ochrona klimatu, 14. Ochrona zasobów morskich, 15. Ochrona lasów, 16. Pokój i
dostęp do wymiaru sprawiedliwości, 17. Globalne partnerstwo.

Społeczność międzynarodowa

Cechy społeczności międzynarodowej (Bierzanek, Symonides):
1) Zasada równości
Społeczność międzynarodowe jako związek równych sobie względem prawa – par in parem non
habet imperium. Równość ta ma docelowo wymiar bezwarunkowy – nie jest on uzależniony od
ustroju państwa, wielkości jego terytorium oraz liczby ludności, a także jego potencjału
ekonomicznego;
Wymiar praw i obowiązków członków społeczności międzynarodowej jest taki sam i w wynika z
esencji państwowości – ale oczywiście dotyczy to równości wobec prawa. Np. stali członkowie RB
ONZ mają większe uprawnienia operacyjne, ale też znacząco większą odpowiedzialność
(„zapewnienie światowego pokoju i bezpieczeństwa”).
2) Brak obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego (rozszerzone w dalszej części
skryptu);
Jurysdykcja przed MTS ma co do zasady wymiar fakultatywny. Państwa mogą wdać się w spór przed
MTS poprzez
1) Zawarcie porozumienia o skierowanie sprawy do Trybunału;
2) Złożenie tzw. deklaracji fakultatywnej, zgadzając się na obowiązkową jurysdykcję w pewnym
zakresie spraw, wobec każdego innego państwa, które złożyło podobną deklarację;
3) „utrwalenie sporu” (forum prorogatum) – np. złożenie odpowiedzi na pozew;
4) Klauzulę sądową znajdującą się w traktacie, oddającą spór z zakresu umowy (jej interpretacji,
wykonania) przed MTS.
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Wszystkie te okoliczności wymagają jednakże u swego źródła pierwotnej decyzji państwa.
3) Niewielka liczba członków;
Liczba państw będących członkami ONZ to zaledwie 193 państwa.
4) Brak scentralizowanego rządu
Przestrzeganie prawa międzynarodowego
- problem braku wszystkich naturalnych elementów normy prawnej (jest hipoteza – kto jest
adresatem normy, dyspozycja – jak się ma adresat zachować i sankcja – konsekwencja braku jej
przestrzegania);
- w prawie międzynarodowym nie można odnaleźć trzeciego elementu normy prawnej – brakuję
spełnienia sankcji;
- wątpliwości czy prawo międzynarodowe może być systemem prawa – J. Austin – jest to system
„pozytywnej moralności”.
- dlaczego pr. międzynarodowe jest jednakże przynajmniej w pewnym zakresie przestrzegane?
a) opiera się w wielu wypadkach funkcjonowanie prawa międzynarodowego opiera się na zasadzie
wzajemności
b) realizmu stosunków międzynarodowych;
c) potrzebą realizacji ważnego celu społeczności międzynarodowej;

Z zagadnieniem przestrzegania prawa międzynarodowego związana jest kwestia istnienia systemu
sankcji:
Różne podziały:
- Sankcje zorganizowane:
a) organizacyjne – np. wykluczenie z ONZ (jest taka możliwość, w historii ONZ jednakże takie
przypadku nie było, tylko i wyłącznie zawieszenie członkostwa Republiki Południowej Afryki w 1974
roku, w związku z polityką apartheidu, wykonywaniem mandatu nad Namibią oraz wsparciem rządu
w Rodezji (dziś Zimbabwe).
b) sankcje korygujące – np. pozbawienia prawa głosowania w ONZ państw, które nie płacą składek na
rzecz organizacji.
System opłat na rzecz ONZ jest dość skomplikowany. Jest to algorytm zawierający w sobie dane
dotyczące udziału państwa w światowych zyskach, pomniejszy o dług publiczny (zewnętrzny), oraz
ustalany w oparciu o średnie dane dot. światowych zysków. Najuboższe państwa płacą w okolicach
tylko 0,01% budżetu, maksymalna składka to 22%, tylko USA osiągają ten poziom.
Słynny art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej – może docelowo zadecydować „o zawieszeniu niektórych
praw wynikających ze stosowania niniejszego Traktatu dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z
prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie
Środki przymusu bezpośredniego – tylko możliwe do uruchomienia przez Radę Bezpieczeństwa
ONZ w ramach rozdziału VII KNZ.
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Sankcje niezorganizowane
a) Nie określone w umowach międzynarodowych, ale niekiedy bardzo skuteczne.
Przykład sankcji amerykańskich względem Iranu:
Z wyjątkiem uznanych sytuacji (…) wszelkiego rodzaju eksport, reeksport, sprzedaż bądź
dostawa bezpośrednio bądź bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, bądź przez osobę (podlegającą
prawu amerykańskiemu) z terytorium Stanów Zjednoczonych jakichkolwiek towarów, technologii oraz
usług do Iranu jest zakazany.
Niezwykle dotkliwy reżim sankcyjny wobec Iranu był przedmiotem badania przez MTS. W 2018
rząd Iranu wystąpił o zabezpieczenie swojej skargi poprzez nakazanie Stanom Zjednoczonym
uchylenia sankcji nałożonych przez administrację prezydenta Trumpa przeciwko temu państwu, po
wystąpieniu z porozumienia JOPOA (dot. ograniczeń jądrowych w Iranie). Skarga została złożona na
podstawie porozumienia irańsko-amerykańsko z 1957 roku zawierająca klauzulę sądową o
obowiązkowej jurysdykcji MTS. Iran zarzucał, że nowe amerykańskie sankcje łamią przepisy umowy,
MTS z udziałem sędziego Stanów Zjednoczonych jednomyślnie udzielił Iranowi zabezpieczenia,
nakazując Stanom Zjednoczonym umożliwienie eksportu środków medycznych, żywności oraz
sprzętu niezbędnego dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

ŚRODKI ODWETOWE
a) Represalia;
b) Retorsji;
c) Samoobrona;
Poprzez podejmowane kroków odwetowych/samopomocy, państwa mogą wdrożyć inne państwa do
działania zgodnego z prawem międzynarodowym;
Represalia
Podczas powstania warszawskiego 29 sierpnia 1944 roku, rządy USA i Wielkiej Brytanii wygłosiły
następujące oświadczenia:
„Rząd Stanów Zjednoczonych zaobserwował, że członkowie regularnych sił zbrojnych walczących z
Niemcami nie są traktowani przez niemieckie władze wojskowe zgodnie z prawami i zwyczajami
obowiązującymi w wojnie (..) dotyczy to żołnierzy Polskiej Armii Krajowej. Z uwagi na powyższe rząd
oświadcza co następuję:
1. Żołnierze Polskiej Armii Krajowej są siłą zbrojną walczącą przeciwko Niemcom
2. Żołnierze Armii Krajowej wykonują swoje operację wojskowe respektując prawa i zwyczaje
wojenne, poprzez noszenie jawne broni i wyróżniającej odznaki bądź polskich mundurów;
3. W tych okolicznościach represje podejmowane przez niemiecki personel wojskowy przeciwko
żołnierzom Armii Krajowej są naruszeniem praw i zwyczajów wojennych. Rząd Stanów
Zjednoczonych ostrzega stronę niemiecką, że osoby dokonujące powyższych czynów
zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.
Alianci wskazali, że ewentualne traktowanie jeńców wojennych w sposób sprzeczny z prawami i
zwyczajami wojennymi spotka się z surową odpowiedzialnością karną. Rozważano możliwość
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podniesienia kroków odwetowych, ale zdecydowano, że sytuacja polityczno-militarna może narazić
alianckich jeńców wojennych na możliwość niemieckiego odwetu.
W 1915 roku niemiecki podręcznik do prawa wojny zakładał, że z uwagi na koncepcję „represaliów”
dopuszczalne jest zgładzenie jeńców wojennych. Już w tym okresie dostrzegano, że badacze prawa
międzynarodowego protestują przeciwko dopuszczalności jakichkolwiek represaliów.
„To make this a matter of principle, and apply it to every case exhibits, however, " a misconception
due to intelligible but exaggerated and unjustifiable feelings of humanity, of the significance, the
seriousness and the right of war. It must not be overlooked that here also the necessity of war, and
the safety of the State are the first consideration, and not regard for the unconditional freedom of
prisoners from molestation” The War Book of General Staff, Being The Usages of War on Land: Issued
by the Great General Staff of the German Army, s. 98
W 1921 roku w ramach tzw. procesów lipskich uniewinniono dowódcę niemieckiej łodzi podwodnej,
która storpedowała i zatopiła brytyjski okręt szpitalny Dover Castle, uznając że dowódca działał na
podstawie rozkazu nakazującego podjęcie zasadnych środków odwetowych względem Brytyjczyków.
Art. 2 zdanie trzecie Konwencji genewskiej z 1929 roku dot. traktowania jeńców wojennych
(Jeńcy wojenni zostają pod władzą Mocarstwa nieprzyjacielskiego (…) winni oni być zawsze
traktowani w sposób humanitarny (…) środki odwetowe względem nich są zabronione)
Trybunał wojskowy Stanów Zjednoczonych w sprawie Dosler „art. 2 zdanie trzecie Konwencji z 1929
roku zakazuję represaliów przeciw jeńcom wojennym. (…) Żaden żołnierz i dowódca nie może uznać
rozstrzeliwania jeńców wojennych jako legalnego, nawet tytułem represaliów”.
Podczas operacji Sark w październiku 1942 roku, brytyjskie siły specjalne zatrzymały kilku niemieckich
jeńców wojennych, którym ręce zostały związane z tyłu. Zostali oni zabici podczas próby ucieczki, a
następnie ciała zostały odnalezione przez stronę niemiecką. Tytułem represaliów, podczas
alianckiego desantu pod Dieppie, Niemcy związali ręce ok. 1400 żołnierzom kanadyjskim, w odwecie
Kanada odpowiedziała związaniem rąk jeńcom niemieckim w Kanadzie. Poprzez działania Szwajcarii,
doprowadzono do porozumienia pomiędzy walczącymi, które ostatecznie zakończyło powyższe
działania.
Art. 13 III Konwencji genewskiej z 1949 roku:
Jeńcy wojenni powinni być zawsze traktowani w sposób humanitarny. Wszelkie bezprawne
działanie lub zaniechanie ze strony Mocarstwa zatrzymującego, powodujące śmierć lub poważne
zagrożenie zdrowia jeńca wojennego znajdującego się w jego władzy, jest zakazane i uważane
będzie za ciężkie naruszenie niniejszej Konwencji. W szczególności żaden jeniec wojenny nie może
być okaleczony fizycznie ani poddany doświadczeniom lekarskim lub naukowym jakiegokolwiek
rodzaju, które nie są uzasadnione leczeniem tego jeńca i nie leżą w jego interesie.
Jeńcy wojenni powinni być również stale chronieni zwłaszcza przed każdym aktem gwałtu lub
zastraszenia, przed zniewagami i ciekawością publiczną.
Środki odwetowe względem nich są zabronione.
Jak wskazywał sędzia Max Huber w sprawie Las Palmas – trzeba pamiętać o tym, że prawo
międzynarodowe nie może być stosowane wstecz. Trzeba w kontekście wypadków historycznych
pamiętać, że normy pr. Międzynarodowego mogą się znajdować w różnych fazach jego rozwoju.
Represalia
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Represalia - identyczna lub analogiczna reakcja na bezprawne zachowanie danego państwa przez
państwo dotknięte skutkami naruszenia prawa międzynarodowego.
H. Kelsen: “represalia to działania, które w normalnych warunkach mają wymiar nielegalnych,
jednakże są wyjątkowo dopuszczalne jako reakcja jednego państwa na naruszenia jego praw przez
państwo drugie”
Zasadniczym celem represaliów jest działanie mające na celu zmuszenie państwa- naruszyciela do
zaprzestania działania sprzecznym z prawem międzynarodowym;
Zwrócić należy uwagę, że w czasach gdy nie było jakiekolwiek podmiotu sądowego w prawie
międzynarodowym, represalia były często jedynym środkiem swoiście rozumianej „sprawiedliwości”.
Kryteria legalności represaliów zostały sformułowane w sprawie Naulila Case 1928 roku
1. Uprzedni akt bezprawny (prior act contrary to international law) usprawiedliwiający skorzystanie z
represaliów);
2. Niezaspokojone roszczenie satysfakcji, wystosowane uprzednio (preceded by an unsatisfied
demand);
3. Proporcjonalne do rodzaju naruszenia i wyrządzonej szkody;

Zgodnie z art. 50 Artykułów o Odpowiedzialności Państw za Czyny sprzeczne z prawem
międzynarodowym, represalia nie mogą:
a) Łamać zakazu użycia siły wyrażonego w KNZ;
b) Naruszać podstawowych praw człowieka;
c) Naruszać przepisów o charakterze humanitarnym (vide MPH)
d) Innych obowiązków wynikających z norm peremptoryjnych (ius cogens);

Retorsje
Środek odwetowy stosowany przez państwo w odpowiedzi na nieprzyjazne, krzywdzące, niesłuszne,
niesprawiedliwe, dyskryminujące czy szykanujące postępowanie drugiego państwa, którego cechą
jest symetryczność ( zachowanie z reguły nie wykracza poza ramy pierwotnej akcji) i z reguły nie
stanowi naruszenia prawa międzynarodowego
jest to instytucja prawa zwyczajowego, wynikająca z zasady równości i uzasadniona zasadą
wzajemności;
- stosowane środki retorsyjne powinny być identyczne lub analogiczne (jednak nie naruszające
prawa międzynarodowego) jak środki stosowane przez państwo “wykraczające” i powinno być
adresowane do tego państwa lub jego obywateli. Stąd mowa o symetryczności.
Przykłady:
A) odmowa wizyty głowy państwa;
B) zakaz wstępu do portu statków określonej bandery;
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C) wezwanie ambasadora „na konsultacje”;
D) Persona non grata – wydalenie dyplomaty;
E) Wprowadzenie sankcji;

ŻRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
W krajowym porządkach prawnych to ustrojodawca decyduję o kształcie źródeł prawa. Odbywa się
to najczęściej w drodze regulacji ustawy zasadniczej – Konstytucji. W Konstytucji RP z 1997 roku w
art. 87 określono, że źródłem prawa są „Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe
oraz rozporządzenia”. W art. 87 ust. 2 Konstytucji mamy jeszcze przewidzane „akty prawa
miejscowego”.
Kreacja norm prawa międzynarodowego jest odmienna od porządku krajowego. Jak wspomnieliśmy
na wcześniejszym wykładzie w prawie międzynarodowym brakuje nam centralnego „budowniczego”.
Stąd też o ile w porządkach prawnych mamy do czynienia z istnieniem tzw. Ustawy zasadniczej –
będącej fundamentem ustroju prawnego państwa, o tyle w pr. międzynarodowym mamy problem
związany z brakiem odpowiednika w społeczności międzynarodowej. Powstałoby wówczas pytanie
kto taka „konstytucję” międzynarodową by stworzył i czy wobec zasady suwerennej równości państw
taka konfiguracja byłaby dopuszczalna?
Co interesujące w historii można dostrzec, że ustawy zasadnicze niektórych państw były de facto
tworzone przez tzw. społeczność międzynarodową.
Plan pokojowy MacArthura.
Gen. MacArthur był początkowo dowodzącym amerykańskich sił na Filipinach. Jego początkowe
dowodzenie nie było zbyt udane – doprowadził do koncentracji amerykańskiego lotnictwa w bazach,
co zostało wykorzystane przez Japończyków. Jego oddziały zostały pokonane, ale generał w
późniejszym okresie opracował tzw. taktykę żabich skoków. Polegała ona na stopniowym zdobywaniu
wysp na Pacyfiku, począwszy od Wysp Salomona. Na zdobytych wyspach budowano bazy lotnicze i
morskie, co miało służyć przygotowaniu następnego „skoku”. Strategia okazała się skuteczna,
zmuszała bowiem Japończykóe)w do reagowania na posunięcia wojsk amerykańskich, co wiązało się z
utratą inicjatywy strategicznej.
MacArthur jako głównodowodzący sił alianckich przyjmował kapitulacje Japonii. Wkrótce po wojnie
stał się autorem planu pokojowego dla Japonii – jednym z jego etapów było przygotowanie
konstytucji tego państwa. Utrzymywał on pozycję cesarza jako głowy państwa, ale z kompetencjami
ograniczonymi do funkcji honorowych. Osoba cesarza była także wyłączona od oskarżenia w ramach
prac procesu tokijskiego – pomimo jasnej dyspozycji zasad norymberskich i art. 6 Karty tokijskiej
(ustanawiającej Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu). Wynikało to z
decyzji MacArthura, który uznał, że bez udziału cesarza, naród japoński nie podejmie próby głębokiej
transformacji społeczno-ustrojowej. Nowa konstytucja ustanawiała także zakaz posiadania przez
Japonię sił zbrojnych innych niż służących do samoobrony. W tym kontekście konstytucja została
faktycznie narzucona przez mocarstwa zwycięskie.
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Powszechnie przyjmuję się, że można odnaleźć katalog źródeł prawa międzynarodowego w treści
art. 38 Statutu MTS (Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości)
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.
Nie jest to katalog kompletny (!)
Źródłami prawa międzynarodowego w tej konfiguracji są:
a) konwencje międzynarodowe – może to być traktat, układ, porozumienie itd.
b) Zwyczaj międzynarodowy,
c) Zasady ogólne prawa, uznane przez narody cywilizowane;

Inne źródła prawa:
a) Akty jednostronne państw;
b) Wiążące uchwały organizacji międzynarodowych

Kompletny wykaz źródeł prawa międzynarodowego
a)
b)
c)
d)
e)

Konwencje międzynarodowe;
Zwyczaj międzynarodowy;
Zasady ogólnie prawa, uznane przez narody cywilizowane;
Akty jednostronne państw;
Wiążące uchwały organizacji międzynarodowych;

Proszę zwrócić uwagę, że w prawie międzynarodowym wyroki sądów międzynarodowych nie są
źródłem prawa międzynarodowego. Nie obowiązuję zasada precedensu – przypomina to w swej
strukturze nieco system prawa kontynentalnego. W naszym porządku prawnym Konstytucja również
nie wymienia orzeczeń sądowych jako źródeł prawa.

UMOWY MIĘDZYNARODOWE
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Definicja: zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron będących podmiotami prawa
międzynarodowego
Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 ma zastosowanie tylko i wyłącznie względem:
a) Porozumień zawieranych pomiędzy państwami
- czyli wyłącza poza swój zakres inne podmioty prawa międzynarodowego jak np. strony wojujące,
organizacje międzynarodowe;
- każde z państw posiadają zdolność traktatową (ius tractatuum);
- do zawarcia umowy w imieniu państwa zawsze są upoważnione osoby objęte domniemaniem
kompetencji traktatowej z racji pełnionej funkcji
a) głowa państwa;
b) szef rządu;
c) minister spraw zagranicznych
- te osoby korzystają z pełnej kompetencji
W przypadku kompetencji ograniczonej – szef misji dyplomatycznej co do przyjęcia tekstu traktatu
między państwem wysyłającym, a przyjmującej, przedstawiciel akredytowany na konferencji
międzynarodowej co do tekstu na tej konferencji;
b) zawieranych w formie pisemnej;
- podobnie jak w bieżącym obrocie cywilnoprawnym, umowy ustne funkcjonują także w obrocie
międzynarodowym;
- kazus Ihlena – sprawa Grenlandii Wschodniej
- Grenlandia kolonizowana od X w. początkowo przez Wikingów, następnie pod zarządem duńskim,
akty władcze charakterystyczne dla suwerenna tego obszaru były wydawane przez Królestwo Danii.
Problemem było czy Dania faktycznie wykonywała władztwo w stosunku co do całego spornego
obszaru. W latach 30.XX w. Norwegia wysadziła niewielki kontynent wojskowy na Wschodniej
Grenlandii kwestionując suwerenność Danii na tej części wyspy.
Wcześniej, podczas obrad konferencji dyplomatycznej w Wersalu w 1919 roku, strona duńska odbyła
serie rozmów z ministrem spraw zagranicznych Norwegii, Ihlenem. Dania podniosła, że nie będzie
wnosiła żadnych zastrzeżeń co do norweskiej suwerenności względem Spitzbergenu. W zamian za
powyższe oczekiwano, że rząd norweski nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń względem Grenlandii. 14
lipca 1919 roku ambasador Danii spotkał się z ministrem Ihlenem, który ustnie oświadczył, że „rząd
Norwegii nie będzie czynił żadnych trudności w rozwiązywaniu kwestii (o którą wnosiła Dania)”.
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"(…)
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
(STSM – sprawa wschodniej Grenlandii 1931)
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Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej – utworzony w ramach Paktu Ligi Narodów,
działający od 1922 do 1946 roku w Hadze, prekursor Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
Warto pamiętać, że kazus Ihlena jest często przywoływany jako przykład jednostronnej deklaracji
państwa. Z pewnością STSM potwierdził możliwość składania wiążącego oświadczenie woli ustnie.

C) regulowane prawem międzynarodowym
- odróżniamy tutaj te umowy od np. porozumień dotyczących np. udzielania pożyczek,
inwestycyjnych itd, a także wszelkiego rodzaju deklaracji politycznych.
- problem tzw. gentlemen`s agreements
MTS 1952, Anglo-Iranian Petroleum – sprawa dotycząca nacjonalizacji brytyjskiego koncernu
petrochemicznego przez Iran. Trybunał stwierdza, ze nie posiada jurysdykcji w tej sprawie (nie jest
właściwy do jej rozpoznawania) z uwagi na fakt, że umowa pomiędzy osobą prawną a państwem nie
jest umową prawa międzynarodowego, gdyż nie jest to kontrakt zawarty pomiędzy podmiotami
prawa międzynarodowego.

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (1969 rok). Ogólne założenia:
1) podstawą mocy normatywnej każdej umowy międzynarodowej jest zgoda państwa
- państwo wiąże się umową tylko w zakresie własnej woli, ale z drugiej strony tą wolą jest związane w
pełni;
- kardynalną zasadą prawa traktatów (i generalnie obrotu prawnego) jest zasada pacta sunt servanda
(umów należy dotrzymywać);
- istnieje także zasada dobrej wiary : MTS – Gabickovo-Nagymoros – działania polegające na
wykonaniu traktatu zgodnie z jego celem i przeznaczeniem;

2) strony traktatu nie mogą się powoływać na własne prawo wewnętrzne by zasłaniać się nie
wykonywaniem traktatu;
- o ile prawo międzynarodowe nie przewiduję skutku w postaci automatycznej nieważności aktów
prawa wewnętrznego (chociaż naruszenie norm ius cogens może być podstawą dyskusji o legitymacje
tego aktu), o tyle państwa mogą ponosić odpowiedzialność międzynarodową za niewykonanie
zobowiązania zaciągniętego w traktacie międzynarodowego;
-- inne państwa mogą reagować poprzez protest czy też sprawowanie opieki dyplomatycznej;
- art. 46 KPT przewiduję skutek nieważności względnej jeżeli zgoda na związanie się traktatem jest
naruszeniem prawa wewnętrznego o charakterze oczywistym i dotyczącym normy o zasadniczym
znaczeniu.
Sprawa morskiej i lądowej granicy pomiędzy Kamerunem a Nigerią, MTS 2002. Jednym z punktów
spornych była weryfikacja tzw. Deklaracji z Maroua z 1971 roku – Nigeria twierdziła, że prezydent
Nigerii nie miał kompetencji wynikającej z konstytucji tego państw do zawarcia traktatu: „Głowy
państwa korzystają z domniemania pełnej kompetencji traktatowej i zawsze mogą reprezentować
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swoje państwo w stosunkach zewnętrznych (…) Kamerun nie musiał wiedzieć czy prezydent Nigerii ma
kompetencje do zawierania umów międzynarodowych bez konsultacji z rządem Nigerii (w świetle
prawa wewnętrznego tego państwa – M.P)(…) W tym kontekście Trybunał dostrzega, że nie istnieje w
prawie międzynarodowym obowiązek informowania się przez państwa o zmianach w ich ustroju
konstytucyjnym”

3) względem umów międzynarodowych stosuję się zasadę lex retro non agit
- Sama Konwencja jest stosowana tylko co do traktatów przyjętych po wejściu w życie Konwencji;
- W kontekście swej regulacji Konwencja wskazuję, że postanowienia traktatu docelowo nie wiążą
strony w odniesieniu do żadnej czynności lub zdarzenia, które miały miejsce, ani w odniesieniu do
żadnej sytuacji, która przestała istnieć przed dniem wejścia w życie traktatu w stosunku do tej strony;
- ale pamiętać należy, że na gruncie standardów ochrony praw człowieka stworzono tzw. koncepcje
naruszeń ciągłych – czyli naruszeń, które swoja genezę mają przed wejściem w życie traktatu, trwając
przez cały okres do dnia wniesienia skargi.
- jak wygląda aspekt temporalny w kontekście zawierania umowy międzynarodowej? Trzeba w tej
mierze zilustrować przebieg procedury zawierania umowy międzynarodowej.
a) rokowania
b) przyjęcie tekstu – przy umowach wielostronnych jest to 2/3 państw obecnych i głosujących,
c) umocowanie tekstu – poprzez podpisanie, podpisanie ad referendum (z zastrzeżeniem),
parafowanie;
- do takiego umocowanego tekstu nie można już wprowadzać zmian oraz wchodzą już w życie
niektóre z jego postanowień;
Wyrażenie zgody na związanie się traktatem:
a) tryb prosty
- podpisanie, wymiana dokumentów, przystąpienie (gdy umowa już nie jest podpisana)
b) tryb złożony:
- w umowach wielostronnych często przewidziany jest obowiązek złożenia dwóch oświadczeń woli
wyrażających zgodę na związanie się traktatem;
- potrzebna jest tzw. zgoda wstępna - np. po prowadzonych negocjacjach w Genewie w latach 19741977 w ostatnim roku trwania konferencji dyplomatycznej uzgodniono ostateczny tekst I i II
Protokołu dodatkowego do Konwencji genewskich z 1977 o ochronie ofiar międzynarodowych i nie
międzynarodowych konfliktów zbrojnych). Umocowani przedstawiciele państw podpisali tekst
Protokołu („przyjęcie tekstu”). Jakie są tego skutki?
- państwo staję się sygnatariuszem
Art. 92 I Protokołu dodatkowego z 1977 roku „Niniejszy protokół będzie otwarty stronom Konwencji
do podpisania w sześć miesięcy po podpisaniu Aktu Końcowego i pozostanie otwarty przez okres 12
miesięcy”
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- ale nie jest jeszcze stroną traktatu (!) W powyższym trybie niezbędne jest jeszcze dokonanie
ratyfikacji – czyli ostatecznej zgody na związanie się traktatem;
Art. 93 I Protokołu dodatkowego z 1977 roku „Niniejszy protokół powinien być ratyfikowany możliwie
najszybciej. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone Szwajcarskiej Radzie Związkowej,
depozytariuszowi Konwencji.”
Czy w związku z tym ma jakieś obowiązki w tym okresie? (nie będąc jeszcze stroną);
Zgodnie z art. 18 KWPT i ogólną zasada dobrej wiary: Państwo jest obowiązane powstrzymywać się
od działań, które udaremniłyby przedmiot i cel traktatu, gdy: a) podpisało traktat (…), dopóki nie
ujawni, że nie zamierza stać się stroną tego traktatu,
Przykład postawy Rosji, która wycofała swój podpis pod Rzymskim Statutem MTK by ostatecznie
zamanifestować brak zamiaru związania się traktatem oraz zakończenie okresu „przejściowego
wynikającego” z art. 18 KPT
- nie ma przewidzianej żadnej granicy czasowej pomiędzy podpisaniem a ratyfikowaniem traktatu
np. Stany Zjednoczone ratyfikowały Protokół genewski z 1925 roku o zakazie wojny bakteriologicznej
dopiero w 1975 roku;
W jaki sposób państwo może wyrazić zgodę na związanie się traktatem?
a) W trybie prostym: podpisanie, wymiana dokumentów, przystąpienie;
b) W trybie złożonym: ratyfikacja, zatwierdzenie;
Docelowo: ratyfikacja to akt głowy państwa (istnieją jednak państwa gdzie ratyfikacja jest
dokonywana przez parlament)
Ratyfikacja – pewien „bezpiecznik” związany z wpływem parlamentaryzmu oraz weryfikacją działań
pełnomocnika;
Kiedy ratyfikacja jest niezbędna? Art. 14 KPT:
A) traktat stanowi, że zgoda państwa będzie wyrażona w drodze ratyfikacji;
B) uzgodniono to w inny sposób;
C) przedstawiciel podpisał z zastrzeżeniem ratyfikacji;
D) zamiar podpisania z zastrzeżeniem ratyfikacji wynika z pełnomocnictw, bądź został wyrażony w
trakcie negocjacji;
W ramach Konstytucji RP ratyfikacja jest dokonywana przez Prezydenta RP. Czasem, w zależności od
przedmiotu umowy, wymagana jest uprzednia zgoda parlamentu wyrażona w ustawie.
Art. 133 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP z 1997 roku:
„Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat”.

4) docelowo traktaty obowiązują w odniesieniu do całego terytorium;
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- istnieje jednakże możliwość zlokalizowanego traktatu. Ma to szczególne odzwierciedlenie względem
różnego rodzaju przejść morskich, kanałów bądź cieśnin;
- Konwencja z Konstantynopola (1888 rok) dotycząca uregulowania swobodnego korzystania z Kanału
Sueskiego;
- Egipt znajdował się w tamtym okresie pod panowaniem brytyjskim i Wielka Brytania sprawowała
faktyczną kontrolę nad tym obszarem.;
- podobnie tzw. układ dot. żeglugi na kanale panamskim z 1977 roku;
- kanały te dotyczyły jedynie ścisłego fragmentu terytorium;

5) traktaty nie tworzą praw i obowiązków dla państwa trzeciego;
•

pactum if favorem tertii (umowa na korzyść strony trzeciej)

- jest wymagana zgoda państwa na rzecz którego tworzy się uprawnienie, ale może być ona wyrażona
per facta concludentia - poprzez np. przystąpienie do realizacji prawa;
- przykładem powyższych porozumień są umowy dotyczące otwarcia dla żeglugi międzynarodowych
kanałów, przejść morskich oraz cieśnin
a) Kanał sueski – budowany w połowie XIX w. przez przedsiębiorstwo francuskie pod zarządem
Ferdynanda de Lessepsa. W 1888 roku status prawny kanału został uregulowany Konwencją z
Konstantynopola. W 1956 roku prezydent Egiptu Gabel Nasser podjął decyzję o nacjonalizacji kanału
(do tej pory była to spółka, w której jednym z udziałowców był rząd Egiptu). W 1967 roku w wyniku
wojny sześciodniowej Kanał sueski został zablokowany aż do 1975 roku. 15 statków (w tym polski
M/S Bolesław Bierut i M/S Djakarta) i tzw. żółta flota.
b) Kanał panamski – budowany przez francuskie przedsiębiorstwo uprzednio zaangażowane w
konstrukcje kanału sueskiego. Podczas budowy pracujący masowo umierali na malarię (nawet 20 000
osób) – w efekcie spółka budująca przejście zbankrutowała, a na jej miejsce weszło przedsiębiorstwo
amerykańskie. Jednym z pierwszych działań było podjęcie kroków zmierzających do likwidacji skupisk
komarów. Budowa została zakończona na początku XX w. do 1911 roku. Co interesujące w czasie
wojny podstawowym kryterium budowy amerykańskich okrętów wojennych była szerokość, która
umożliwiała przejście przez kanał panamski. Obecnie statki handlowe noszą nazwę Panamaxów –
statków które maja nie więcej niż 32 metry szerokości.
Art. 1 Konwencji z Konstantynopola (1888) „ Kanał sueski będzie wolny i otwarty, w czasie pokoju i
wojny, dla każdego statku handlowego bądź wojennego, bez względu na banderę”
Art. 2 Konwencji z 1977 roku dotyczący kanału panamskiego (układ Torrijos-Carter) “Republika
Panamy deklaruję neutralność kanału w czasach wojny i pokoju oraz że będzie on otwarty dla
pokojowego przepływu jednostek morskich wszystkich państw na zasadzie równości
- przyznanie Polsce Ziem Zachodnich w układach poczdamskich (części Prus Wschodnich, Pomorza
Zachodniego, Śląska Opolskiego i Dolnego Śląska) może być uznane za działanie na „korzyść państwa
trzeciego”.
•

pactum in detrimentum tertii – (umowa na niekorzyść strony trzeciej)

- wymóg zgody na piśmie;
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- zgoda nie jest wymagana w przypadku rozwiązań narzucanych państwu-agresorowi w związku z
dokonaniem przez niego aktem agresji i krokami podjętymi zgodnie z Kartą Narodów
Zjednoczonych;
- układy poczdamskie można określić, że były porozumieniem zawartym na niekorzyść Niemiec;
- Traktaty poczdamskie – umowy nakładające na Niemcy obowiązki (Niemcy nie były stroną układów
w 1945 roku, w przeciwieństwie do Traktatu wersalskiego, który został zawarty pomiędzy państwami
alianckimi (w tym także Polskę, którą zaliczono do kręgu państw alianckich) a Niemcami;
•

zobowiązania erga omnes

- koncepcja zobowiązań państw względem społeczności międzynarodowej jako całości
- koncepcja ta wywodzi się z obserwacji MTS poczynionych w przedmiocie sprawy Barcelona Traction
- zakaz agresji, zakaz ludobójstwa, zakaz niewolnictwa i dyskryminacji rasowej;
- wszystkie państwa mają interes prawny w ich egzekwowaniu;

6) Co do zasady umowa wiąże wszystkie strony w całości, w takim samym zakresie.
- jednakże w wielu wypadkach wymóg bezwarunkowej zgoda na całość porozumienia mogła
prowadzić do odstąpienia państw od negocjacji;
- w związku z tym, w celu uzyskania lepszej pewności obrotu międzynarodowego dopuszczono tzw.
instytucję zastrzeżeń:
jednostronne oświadczenie państwa, złożone przy wyrażaniu zgody na związanie się traktatem (ale
nie później niż przy ostatecznym związaniu się traktatem), mocą którego państwo zmierza do
wykluczenia bądź modyfikacji niektórych postanowień
- co do zasady, o ile traktat nie stanowi inaczej, zastrzeżenia są dopuszczalne.
WYJĄTKI:
a) traktat wyłącza możliwość składania zastrzeżeń:
Art. 16 Traktatu o zakazie broni jądrowej z 2018 roku: „Żaden z artykułów niniejszego traktatu nie
będzie podlegał możliwości składania zastrzeżeń”
Na chwilę obecną żadne z państw posiadających broń atomową nie jest stroną powyższego traktatu.
b) traktat może przewidywać, że jedynie część zastrzeżeń ma wymiar dopuszczalnych;
Art. 20 ust. 2 Konwencji w przedmiocie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1966 roku:
„Zastrzeżenie nie dające się pogodzić z przedmiotem i celem niniejszej Konwencji, a także
zastrzeżenie, które w rezultacie mogłoby paraliżować działalność któregokolwiek z organów
utworzonych na mocy Konwencji, nie jest dopuszczalne”.
c) gdy zastrzeżenie jest sprzeczne z przedmiotem i celem traktatu
- MTS 1951 – opinia doradcza w sprawie zastrzeżeń do Konwencji o karaniu i zapobieganiu zbrodni
ludobójstwa – niedopuszczalne są zastrzeżenia sprzeczne z przedmiotem i z celem traktatu (wiele
państw socjalistycznych złożyło zastrzeżenia względem obowiązkowej jurysdykcji MTS)
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- skutkiem złożenia zastrzeżenia jest wyłączenie przepisów między państwem czyniącym zastrzeżenie
a pozostałymi.
Reakcja pozostałych stron umowy na zastrzeżenie:
a) Przyjęcie zastrzeżenie – można przyjąć wprost lub jeżeli strona nie wypowie się przez 12
miesięcy do złożenia zastrzeżenia uznaję, że zastrzeżenie to przyjęła wprost;
b) Złożyć sprzeciw do zastrzeżenia:
Sprzeciw może mieć charakter sprzeciwu:
a) Zwykłego – umowa obowiązuje ale bez przepisu będącym przedmiotem zastrzeżenia i
sprzeciwu;
b) Kwalifikowanego – umowa nie wchodzi w życie pomiędzy państwem składającym
zastrzeżenie oraz państwem składającym sprzeciw typu kwalifikowanego.
Konsekwencje powyższe obowiązują tylko i wyłącznie w relacji państwo-sprzeciwu i państwozastrzeżenia. Nie odnoszą się do innych stron umowy.
Przykład.
W 1980 roku przyjęto III Protokół w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapalającej.
Warto pamiętać o tym, że broń zapalająca (lotnicza) była w okresie II wojny światowej narzędziem
masowej zagłady.
Operacja Gomora – 25-28 lipca 1943. Połączony atak powietrzny amerykańskich i brytyjskich
bombowców przeciwko Hamburgowi – zjawisko burzy ogniowej – ognisty wiatr osiągający prędkość
do 240 km/h, samozapłon asfaltu na drogach, ok. 40 000 zabitych, 75% zabudowy miasta zniszczone.
9/10 marca 1945 roku – nalot na Tokio, ok. 100 000 zabitych. Dla porównania: ataki na Hiroszimę i
Nagasaki – ok. 60 000 tyś zabitych;
Artykuł 2 III Protokołu w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapalającej - Ochrona osób
cywilnych i obiektów cywilnych
2. Zabrania się, niezależnie od okoliczności, czynić przedmiotem ataku za pomocą lotniczych broni
zapalających obiekty wojskowe rozmieszczone w rejonach skupienia osób cywilnych.
Stany Zjednoczone w 2009 roku złożyły następujące zastrzeżenie:
Stany Zjednoczone, w kontekście art. 2 ust. 2 i 3, zastrzegają sobie prawo do użycia broni zapalającej
przeciwko celom wojskowym zlokalizowanym w rejonach koncentracji ludności cywilnej, jeżeli użycie
tej broni może spowodować mniejszy zakres strat towarzyszących niż inny rodzaj uzbrojenia, stosując
przy tym wszystkie praktycznie dostępne środki ostrożności (…)
Szereg państw złożyło sprzeciw zwykły do powyższego zastrzeżenia:
Rzeczpospolita Polska
Rząd RP uważa, że zastrzeżenie Stanów Zjednoczonych jest niezgodne z celem i przedmiotem traktatu
i składa sprzeciw co do niego. Jednocześnie rząd RP nie sprzeciwia się obowiązywaniu traktatu
pomiędzy RP a USA;
Norwegia
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Rząd Królestwa Norwegii uważa, że zastrzeżenie USA zmierza do jednostronnego ograniczenia
zakresu obowiązywania Protokołu w sposób sprzeczny z jego celem i przedmiotem(…) składa w tej
mierze stosowne zastrzeżenie, jednocześnie podnosząc, że nie sprzeciwia się obowiązywaniu traktatu
w stosunkach dwustronnych, z wyłączeniem stosowania zastrzeżenia przez Stany Zjednoczone z
korzyścią dla niego;

Od zastrzeżeń należy odróżnić tzw. deklaracje interpretacyjną. W ramach składanej deklaracji
państwo prezentuję swoją wykładnię normy będącej przedmiotem złożonej deklaracji.
Treść oświadczenia Kanady do III Protokołu z 1980 roku (o zakazie użycia broni zapalających).
Rząd Kanady rozumie, że:
A) ocena zgodności postępowania dowódców i innych osób odpowiedzialnych za planowanie,
decydowanie oraz wykonywanie ataków w stosunku do których ma zastosowanie Konwencja CCW i
jej Protokoły, nie może być dokonywana na podstawie informacji ujawnionych już po wykonaniu
ataku, lecz jedynie z perspektywy wiadomości dostępnych dowódcy w chwili wykonywania ataku;
Dla interpretacji umów międzynarodowych fundamentalne znaczenie ma treść art. 31 i 32 KPT.
- generalną zasadą interpretacji jest założenie istnienia dobrej wiary
- ogólna dyrektywa: Traktat interpretuje się „zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy
przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu”
a) zwykłe znaczenie – przewaga wykładni językowej;
b) kontekst – zbadanie w jakim kontekście zostały użyte wyrazy
c) przedmiot i cel – zwrócenie uwagi na okoliczności w jakich traktat został zawarty, powody
związane z jego przyjęciem, wskazaniem jego zasadniczego powodu dla którego został przyjęty;
d) praktyka wykonywania/interpretacji traktatu – ale musi ustanawiać następcze porozumienie;
e) pomocnicze środki interpretacji określone na gruncie art. 32 KPT – mogą powodować konieczność
sięgnięcia do prac przygotowawczych, jeżeli wynik wykładni według jednego ze wskazanych wyżej
sposób jest wciąż niejednoznaczny bądź prowadzi do absurdu

Nieważność traktatów
1) Bezwzględna (nie może być konwalidowana, każde z państw może się powołać)
a) Przymus (rozumiany jako użycia siły bądź groźba jego użycia):
i) Względem przedstawiciela państwa – np. przymus względem kanclerza Austrii we
wrześniu 1938 roku, podczas rozmów na temat Anchlusu (przyłączenia Austrii do Trzeciej
Rzeszy), także przymus na sejmach rozbiorowych w 1773 i 1793 roku.
ii) Względem państwa – groźba III Rzeszy zniszczenia Pragi jako ultimatum względem
utworzenia Protektoratu Czech i Moraw (zakończenia bytu Czechosłowacji) w marcu
1939 roku
b) Sprzeczność traktatu z normą ius cogens
- peremptoryjna norma prawa międzynarodowego;
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- związana z istnieniem zagadnienia hierarchiczności norm prawa międzynarodowego –
pewne normy są zaaprobowane przez społeczność międzynarodową jako nadrzędne;
- wymóg kompatybilności wszystkich norm traktatowych z normami ius cogens;
- stwierdzenie istnienia normy ius cogens wymaga skrupulatnego badania praktyki państw,
recepcji normy jako konkretnie spełniającej warunki ius cogens oraz przemian zachodzących
w społeczności międzynarodowej;
- wiele norm typu ius congens jest też normami typu erga omnes;
- zakaz agresji, zakaz ludobójstwa, zakaz dyskryminacji i segregacji rasowej, zakaz
niewolnictwa, normy międzynarodowego prawa humanitarnego mają taki charakter;
- nieważny jest traktat, który przewidywałby jako jedno ze swoich postanowień przywrócenie
niewolnictwa;
- normy ius cogens działają docelowo jedynie w płaszczyźnie prawa materialnego (MTS,
Włochy v. Niemcy, Sprawa immunitetu jurysdykcyjnego państwa, 2012);
Sprawa Alfreda Kruppa przed Międzynarodowym Trybunałem Norymberskim. Sprawa pracy jeńców
francuskich w niemieckim przemyśle zbrojeniowym (art. 31 Konwencji genewskiej z 1929 roku o
traktowaniu jeńców wojennych stanowił, ze jeńcy nie mogą być wykorzystywania do wszelkich prac
związanych z przemysłem zbrojeniowym).
„Podnoszone jest (przez oskarżonych – M.P) że wykorzystywanie jeńców wojennych do pracy na rzecz
przemysłu zbrojeniowego odbyło się na podstawie umowy między rządem Vichy (kolaboracyjny rząd
francuski gen. Philippa Petein`a, uznawany przez Państwa Osi, nieuznawany przez Komitet Wolnej
Francji gen De Gaulle`a – przypis M.P). Nie ma dowodu, że takie porozumienie zostało zawarte (…)
Ponadto, nawet jeżeli taka umowa by istniała, byłaby nieważna w świetle prawa
międzynarodowego. Ponadto pomiędzy Francją a Niemcami nie został zakończony stan wojny, lecz
zawarto jedynie zawieszenia broni, (…) Zostało one przerwane działaniami sił francuskich na
obczyźnie, koloniach oraz wskutek oporu ludności cywilnej w kraju.
2) Względna (tylko państwo dotknięte wadą może się powołać, istnieje możliwość utrzymania
częściowego umowy – w zakresie nie dotkniętym wadami, ponadto państwo może utracić możliwość
powoływania się na istnienie wady wskutek własnego przyczynienia się bądź zaniechania);
a) błąd: błąd prawnie istotny, co do faktu lub sytuacji istniejącej w czasie zawierania umowy
nie można się jednak powoływać na błąd w razie własnego zawinienia; obligatoryjna
podzielność postanowień umowy – czy umowa mogłaby być utrzymana bez postanowień
dotkniętych wadą;
Sprawa świątyni Preah Vinhear (Kambodża v. Tajlandia)
Granica została ustalona w traktacie z 1904 roku i miała przebiegać zgodnie z liną działu wodnego,
poproszono oficerów francuskich o wykonanie map.
Mapy wskazywały, że świątynia znajduję się w Kambodży (protektorat francuski) sprzecznie z
postanowienia układu.
1954 rok – Tajlandia uznaję, że linia graniczna jest nieprawidłowa i zajmuję świątynie
1962 – MTS nakazuję oddanie świątyni Kambodży – Tajlandia nie może powoływać się na błąd, gdyż
przyczyniła się do jego powstania (nie zweryfikowała mapy), ponadto przez 50 lat nie reagowała na
przebieg granicy (milczenie wywołuję skutki prawne- qui tacet, consentire videtur )
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b) oszustwo – działanie w zamiarze bezpośrednim i kierunkowym („oszukańczego
postępowania” ;
c) przekupienie – odnosi się do przedstawicieli państw – może to być korzyść osobista bądź
majątkowa;
d) Naruszenie prawa wewnętrznego dotyczących kompetencji do zawierania traktatów- musi
mieć charakter zasadniczy (normy konstytucyjne) i ma wymiar oczywisty.

Skutki prawne nieważności a wygaśnięcia umowy międzynarodowej:
•

Różnica pomiędzy wygaśnięciem a stwierdzeniem nieważności umowy międzynarodowej;

•

A) nieważność – skutek ex tunc ab initio – umowa od początku jest nieważna;

•

B) wygaśnięcie – skutek ex nunc – skutki prawne od chwili wygaśnięcia;

Wygaśnięcie umowy:

A) upływ czasu
W 1842 roku na mocy Traktatu w Nankinie, Chiny (będące w trudnej sytuacji międzynarodowej, po
wyniszczających wojnach opiumowych oraz wstrząsane niepokojami wewnętrznymi) zdecydowały się
na przekazanie na „wieczność” Hong Kongu (samej wyspy) Wielkiej Brytanii. W dniu 30 czerwca 1898
roku podpisano nowe porozumienie dotyczące obszarów wokół Hong Kongu. Te obszary
wydzierżawiono Koronie Brytyjskiej na 99 lat do dnia 30 czerwca 1997 roku (uznawano w tamtych
czasach, że jest to „niemal wieczność”). W latach 80. XX w. rząd CHRL rozpoczął rozmowy
przygotowawcze w przedmiocie zwrotu całej brytyjskiej kolonii. Zdecydowano, że niepraktyczne
będzie pozostawienie wyspy Hong Kong w posiadaniu brytyjskim. W związku z tym, na podstawie
porozumienia brytyjsko-chińskiego w 1984, przekazanie całego obszaru kolonii nastąpiło w dniu 1
lipca 1997 roku, czyli dokładnie dzień po wygaśnięciu porozumienia z 1898 roku.
Traktat z Nankinu jest przedstawiany jako traktat „nierównoważny”. Traktat ten charakteryzuje się
sytuacją, w której sytuacja geopolityczna stron umowy jest nierówna – np. twierdzi się, że wiele
traktatów zawieranych w okresie kolonialnym było zawieranych w sytuacji oczywistej nierównowagi
stron (słabsze państwo przeciwko mocarstwu kolonialnemu). Ta przesłanka jednakże nie jest
wymieniona jako podstawa możliwości stwierdzenie nieważności zgody na związanie się traktatem.

B) warunek rozwiązujący się spełnia;
Art. 11 Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej pomiędzy Albanią, Bułgarią, Rumunią,
Czechosłowacją, ZSRR, PRL i NRD z dnia 14 maja 1955 roku (tzw. Układ Warszawski):
„W przypadku utworzenia w Europie systemu bezpieczeństwa zbiorowego i zawarcia w tym celu
Ogólnoeuropejskiego Układu o bezpieczeństwie zbiorowym (…) Układ utraci swą moc.”
C ) wypowiedzenie umowy;
Art. 8 układu o pomocy wzajemnej między Polską a Wielką Brytanią z dnia 25 sierpnia 1939 roku.
(podpisanie tego traktatu było powodem odwołania przez III Rzeszę planowanej inwazji na Polskę w
dniu 26 sierpnia 1939 roku).
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Niniejszy układ jest zawarty na okres 5 lat.
Jeżeli nie będzie wypowiedziany na 6 miesięcy przed upływem tego okresu, pozostanie nadal w moc
przy czym każda umawiająca się strona będzie miała wówczas prawo wypowiedzieć go w każdej
chwili za sześcio-miesięcznym uprzedzeniem.
D) zawarcie nowej umowy o tożsamej treści;
E) wykonanie umowy (np. umowa o określone świadczenie np. pieniężne, wykonanie z chwilą
realizacji umowy);
F) niemożność wykonania umowy – (np. umowa o świadczenie niemożliwe);
G) desuetude – ujęcie szersze w kontekście relacji prawo zwyczajowe a normy wynikające z traktatów
w dalszej części opracowania;
H) rebus sic stantibus – nadzwyczajna zmiana okoliczności, która nie mogła zostać przewidziana
przez strony, dotyczy istotnej okoliczności stanowiącej podstawę zgody państw, doprowadzając do
radykalnego przekształcenia obowiązków stron, strona nie może powoływać się gdy sama naruszyła
umowę bądź normę, ponadto nie obowiązuję w przedmiocie traktatów granicznych;
I) istotne naruszenie traktatu;
J) późniejsza norma ius cogens;

ZWYCZAJ
Pierwotnie, prawo międzynarodowe tworzyło się m.in. poprzez różnego rodzaju rozwiązania natury
niepisanej, nie posiadające żadnego oficjalnego zbioru. Pomimo braku „zmaterializowania” tych reguł
postępowania, państwa nadawały tym normom charakter prawny, uznając się za związane praktyką.
Np. zwyczajowo w XVI i XVII w. przyjęło się podczas konfliktu zbrojnego aby uznać za nietykalnych
parlamentariuszy, przybywających z propozycją zawieszenia broni bądź też zawarcia pokoju.
Tworzyły się także podstawowe zręby prawa dyplomatyczne, np. zagadnienie immunitetu.
Definicje prawa zwyczajowego można odnaleźć na gruncie art. 38 ust. 1 pkt. B Statutu MTS:
„zwyczaj międzynarodowy, jako dowód istnienia powszechnej praktyki przyjętej jako prawo”
Na prawo zwyczajowe składają się dwa elementy: usus+opinio iuris
Usus – praktyka
Opinio iuris – przekonanie o zgodności tej praktyki z prawem (a nie względami moralnymi, etycznymi
oraz politycznymi).
Warto zwrócić uwagę przy tej okazji na problem istnienia w prawie międzynarodowym tzw. stanu
non-liquet – czyli okoliczności, w której stwierdza się, że nie istnieje norma prawa w danych
okolicznościach.
Np. po okresie II wojny światowej, podczas prac nad próbą regulacji zjawiska bombardowań
powietrznych, japoński delegat stwierdził: jest rzeczą powszechnie znaną, że nie można odnaleźć
żadnej normy prawa międzynarodowego regulującej działania podejmowane podczas wojny
powietrznej, ani także odnoszącej się do pocisków dalekiego zasięgu”
„Raport podnosi, że prowadzenie postępowań karnych (w ramach kampanii lotniczej NATO przeciwko
Serbii – 1999 rok) nie jest rekomendowane z uwagi m.in. na okoliczność, że międzynarodowe prawo
humanitarne w przypadku celów podwójnego zastosowania nie posiada dostatecznej ostrości.
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„Sąd nie może jednoznacznie stwierdzić, że użycie broni atomowej będzie w każdych warunkach
legalne bądź nielegalne w sytuacji gdy stawką jest przetrwanie państwa” (opinia doradcza MTS dot.
użycia bądź groźby użycia broni atomowej z 1996 roku).
Praktyka
W jaki sposób tworzy się praktyka?
Wtedy gdy występuję żywotny interes zainteresowanych państw:
Przykład: na początku XX w. wraz z wynalezieniem samolotu i odkryciem jego przeznaczenia
wojskowego potencjału, główne mocarstwa tamtego okresu zdecydowały się na utworzenie sił
powietrznych. W związku z potrzebą identyfikacji własnych samolotów i potrzebą ich odróżnienia od
maszyn wroga, każde z państw zdecydowało się nanieść na kadłuby i skrzydła swoich samolotów
charakterystyczne znaki przynależności państwowej – np. słynną polską szachownicę
Co może być przejawem praktyki?
A) Zaniechania i działania o wymiarze konkretnym;
Np. w okresie I wojny światowej państwa neutralne w tym konflikcie zdecydowały się na aktywną
obronę własnej przestrzeni powietrznej przed naruszeniami, w ten sposób „cementując” zasadę
wyłącznej suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej. Aktywnie działały poprzez:
•
•
•

składanie protestów do państw wojujących, wnoszą o zaprzestanie naruszania przestrzeni
powietrznej przez statki powietrzne należące do państw walczących (tzw. verbal acts);
dokonując internowania załóg samolotów wojskowych znajdujących się na ich terytorium –
np. w wyniku przymusowego lądowania (zgodnie z zasadami obowiązującymi względem
stron neutralnych w konflikcie);
Rozmieszczeniu środków artylerii przeciwlotniczej oraz lotnictwa myśliwskiego w celu
aktywnego przeciwdziałania nieautoryzowanym przelotom w ich przestrzeni powietrznej
(tzw. physical acts);

Istniejąca zasada została skodyfikowana przez art. 1 Konwencja urządzająca żeglugę powietrzną
podpisana w Paryżu dnia 13 października 1919 roku:
„Wysokie Strony Umawiające się uznają, że każde Państwo posiada całkowite i wyłączne
zwierzchnictwo nad przestrzenią powietrzną ponad swojem terytorjum.” (pisownia oryginalna)
B) Treść ustawodawstwa wewnętrznego
Przykład nr 1
W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, wszystkie strony przyszłego konfliktu (Alianci
oraz Państwa Osi) zdecydowały się wydać specjalne instrukcje wojskowe skierowane do własnych sił
powietrznych w ramach których zakazywano ataków względem celów cywilnych. Instrukcje o
powyższej treści zostały wydane również przez lotnictwo polskie i nakazywało aby rygorystycznie
kierować uderzenia lotnictwa bombowego tylko przeciwko obiektom o niekwestionowanej wartości
militarnej.
Przykład nr 2
Na początku XX wieku, poprzez własne ustawodawstwo państw przybrzeżnych przyjęło, że szerokość
pasa morza terytorialnego wynosi 3 mile morskie. Przykładem powyższej aktywności było
rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 21 października 1932 r. o granicy morskiej Państwa:
Art. 1 „Granicę wód terytorialnych Państwa tworzy linia biegnąca równolegle do linii wybrzeża i do
granicy morskich wód wewnętrznych w odległości 3 mli morskich”. Treść ustawodawstwa państw
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przybrzeżnych było przejawem praktyki, stanowiącej jednocześnie podstawę ukształtowania się
normy międzynarodowego prawa zwyczajowego.
Przykład nr 3
Haskie Reguły Wojny Powietrznej z 1923 roku zakładały, że wojskowe statki powietrzne powinny
posiadać wyróżniającą odznakę zewnętrzną wskazującą jego przynależność państwową i wojskowy
charakter.
Rozkaz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 1 grudnia 1918 roku „Wszystkie samoloty Wojsk
Polskich mają być w najkrótszym czasie niżej podanym znakiem w przepisanych miejscach
opatrzone”
Rozkaz Sztabu Generalnego WP jest przykładem aktywności państwa mogącego być wyrazem
praktyki państw.
Przykład nr 4
Proklamacja Prezydenta Trumana z 28 września 1945 roku w zakresie polityki amerykańskiej co do
obszarów morskich oraz dna morskiego;
Stany Zjednoczone uważają, że „rozciągnięcie jurysdykcji na zasoby naturalne dna morskiego szelfu
kontynentalnego jest rozsądne i sprawiedliwe”;
„Szelf kontynentalny może być uznawany jako przedłużenie obszaru lądowego państwa
przybrzeżnego”
„Z powodów powyższych rząd Stanów Zjednoczonych rozciąga jurysdykcję Stanów Zjednoczonych
względem dna morskiego objętego szelfem kontynentalnym, znajdującym się pod powierzchnią
morza otwartego.”
Wiele innych państw zdecydowało się w formie jednostronnej deklaracji do podobnego rozciągnięcia
swojej jurysdykcji względem szelfu kontynentalnego.
C) Rozstrzygnięcia sądów krajowych i decyzje organów administracyjnych w kontekście prawa
międzynarodowego
Orzeczenie SN z dnia 29 października 2010 roku (IV CSK 465/09)
„Na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego publicznego państwu niemieckiemu
przysługuje immunitet jurysdykcyjny w sprawach o roszczenia z czynów niedozwolonych popełnionych
przez niemieckie siły zbrojne podczas drugiej wojny światowej na terenie Polski”
Orzeczenie to jest wyrazem poglądu polskiego wymiaru sprawiedliwości na zagadnienie możliwości
uchylenia immunitetu jurysdykcyjnego państwa w sprawach dotyczących sprzecznej z prawem
międzynarodowej działalności niemieckich sił zbrojnych w okresie II wojny światowej. SN stwierdził,
że nawet pomimo okoliczności, że naruszenia prawa międzynarodowego (międzynarodowego prawa
humanitarnego) mogą być naruszeniami norm typu ius cogens, to nie wpływa to na zakres
immunitetu jurysdykcyjnego państw, mającego wymiar procesowy (w ramach którego nie działa
zasadniczo rola norm ius cogens mająca wymiar materialnoprawny).
D) Umowy międzynarodowe
Fakt powszechnej ratyfikacji Konwencji genewskich z 1949 roku daje podstawę do przyjęcia, że normy
w niej zapisane są także prawem zwyczajowym (ale nie jest to prosta zależności w każdych
warunkach);
Stronami czterech Konwencji genewskich z 1949 roku są wszyscy członkowie ONZ;
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Zbadania niemal wszystkich czterech elementów w celu ustalenia normy zwyczajowej dokonał SN USA
w sprawie Paquete Habana, badając kompleksowo praktykę związaną z zajęciem jako zdobyczy łodzi
zajmującej się wyłącznie rybołówstwem.

Praktyka musi być:

A) Jednolita;
MTS Portugalia v. Indie (Prawo przejścia przez terytorium Indii) – praktyka „stała i jednolita”
MTS Nikaragua v. USA (Sprawa aktywności militarnej i paramilitarnej USA przeciwko Nikaragui) (MTS
1986 rok): praktyka powinna być „co do zasady” jednolita – przypadki odstępstwa od normy nie są
traktowane jako wytworzenie się nowej normy, lecz jako odstępstwo od normy istniejącej;
Tło sprawy Nikaragua v. Stany Zjednoczone
W latach 60. XX wieku na terenie Nikaragui stworzony został inspirowany tzw. teologią wyzwolenia
ruch sandinistów (Front Wyzwolenia Narodowego), realizujący lewicowe postulaty. Ruch ten
doprowadził do nacjonalizacji przemysłu – sukcesy w edukacji i służbie zdrowia, jednakże ogromne
zadłużenie i inflacja. W 1981 – prezydent Ronald Reagan uznał rząd w Nikaragui za wrogi USA i
autoryzował tajne operacje CIA mające na celu wsparcie prawicowej partyzantki contras. Powiązanie
misji CIA z przemytem narkotyków oraz Iranem. Afera Iran-Contras – sprzedaż Iranowi
amerykańskiego uzbrojenia, z pominięciem reżimu sankcji nałożonych na to państwo;
Brak spójności/ dysonans pomiędzy praktyką a oficjalnymi deklaracjami państw/ np. zagadnienie
legalności bombardowań powietrznych w okresie II wojny światowej – przykład daleko idącego
odstępstwa od normy istniejącej.
MTS Kolumbia v. Peru (Sprawa azylu dyplomatycznego, 1952)
Victor Raul Haya de la Torre – przywódca opozycyjnej partii, podczas rządów junty wojskowej.
Obawiając się aresztowania, poprosił o azyl w ambasadzie Kolumbii w Limie. Ambasador kolumbijski
wysłał list do MSZ Peru informując o udzielenie azylu dyplomatycznego i wnosząc o zezwolenie na
wyjazd z Peru (list żelazny).
Udzielenie azyl dyplomatycznego ma wymiar działania potencjalnie naruszające jurysdykcję
terytorialną. Ambasada nie jest terytorium państwa wysyłającego (korzysta z przywilejów dla misji
dyplomatycznej)
Tezy: MTS: 1) dowody praktyki państw były zbyt sprzeczne („nie można uznać jej za stałą i jednolitą
praktykę przyjętą za prawo”)
2) dopuszczalna jest możliwość wykreowania zwyczaju regionalnego.
MTS Prawo przejścia przez terytorium Indii (Portugalia v. Indie) 1952;
Indie Portugalskie, obszary Indii kolonizowane przez Portugalczyków od XV wieku. Składały się z
niewielkich enklaw, rozdzielonych od siebie (największa – Goa). Władcy Indii zezwalali osobom
fizycznym i towarom na swobodne przejście pomiędzy tymi obszarami aż do lat 50. XX w. W
późniejszym okresie, w związku z procesem zakończenia portugalskiego panowania kolonialnego,
niepodległe Indie rozpoczęły działania represyjne, odmawiając przejścia pomiędzy obszarami
kolonialnymi. Portugalia w sporze przed MTS twierdziła, że istnieje możliwość powstania prawa
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zwyczajowego o charakterze dwustronnym. Indie wskazywały, że zwyczaj nie może z definicji
funkcjonować pomiędzy dwoma państwami.
MTS teza: stwierdził wytworzenie się dwustronnego zwyczaju, polegające na udostępnieniu prawa
przejścia

B) Trwała;
Prawo międzynarodowe nie wskazuję żadnych parametrów czasowych tworzenia się praktyki.
MTS (Sprawa szelfu kontynentalnego Morza Północnego, 1969) – krótki okres trwania praktyki nie
jest przeszkodą od unormowania się normy prawa zwyczajowego.
Praktyka może być też bardzo krótka – tzw. Instant customary international law – natychmiastowe
prawo zwyczajowe.
Sprawa Sputnik I – wystrzelenie przez ZSRR pierwszego okołoziemskiego satelity wywołało pytanie o
zgodę na przelot tego obiektu kosmicznego nad terytoriami państw trasy przelotu. Zgodnie z
międzynarodowym prawem lotniczym (Konwencja chicagowska z 1944 roku), państwa sprawują we
własnej przestrzeni powietrznej wyłączna suwerenność. Należy zwrócić uwagę, że reguły te dotyczyły
jedynie przestrzeni powietrznej (której wertykalna granica jest początkiem przestrzeni kosmicznej).
Ponieważ Sputnik okrążył Ziemię dziesiątki razy, a żadne z państw nie wyraziło protestu względem
faktu przelotu to przyjęto, że zgoda państwa- terytorium nie jest niezbędna.

C) powszechna;
Jak rozległa powinna być praktyka państw?
Nie jest wymagane aby praktyka obejmowała wszystkie państwa. W kreacji normy zwyczajowej
powinna jednakże brać udział większość państw. Orzecznictwo MTS wykreowało również kategorie
tworzenia zwyczaju przez „szczególnie zaangażowane państwa”. W pewnych zakresach: np. w
kontekście prawa morza bądź też prawa lotniczego, przedmiotem zainteresowania jest w pierwszej
kolejności praktyka państw odpowiednio: a) mających dostęp do morza, b) posiadających siły
powietrzne.
Normy zwyczajowe mogą tworzyć się także poprzez milcząca akceptacja – brak protestu, wtedy kiedy
ten protest powinien być wyrażony (ale należy być ostrożnym w tej mierze w formułowaniu
jednoznacznych wniosków).

Persistent objector
Istnieje możliwość przeciwdziałania tworzeniu się normy prawa zwyczajowego. Państwo poprzez
swoją aktywną postawę – składanie protestów, działanie sprzeczne z praktyką większości państw
może sprzeciwić się powstawaniu nowej normy prawa zwyczajowego.
Dotyczy to okresu formowania prawa zwyczajowego;
W efekcie państwo protestujące nabywa status persistent objector i w konsekwencji nie jest związane
nowopowstałą normą prawa zwyczajowego;
Traktat o zakazie broni jądrowej (2017 roku). Podpisany przez 59 państw, ratyfikowany przez 13. Nie
został ratyfikowany przez żadne z państw atomowych.
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Oświadczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego z 2017 roku: „Próba stworzenia zakazu posiadania broni
atomowej poprzez traktat jest nieskuteczna, może być nawet niebezpieczna z punktu widzenia
światowego bezpieczeństwa i pokoju. Dopóki inne państwa będą posiadać broń jądrową, Sojusz
Północnoatlantycki także będzie ja posiadać (…) Nie możemy poprzeć powyższego traktatu i nie
zmieni naszego poglądu w zakresie stosowania broni atomowej. Nie uznajemy także, że traktat jest
w tej mierze odzwierciedleniem prawa zwyczajowego i w jakikolwiek sposób jest wyrazem rozwoju
międzynarodowego prawa zwyczajowego.”
Państwa NATO w powyższym oświadczeniu wyraziły protest przeciwko wytworzeniu się normy prawa
zwyczajowego obejmującej zakaz posiadania broni jądrowej. Podobne oświadczenie wydali stali
członkowie RB ONZ.
MTS, Sprawa łowisk norweskich (Wielka Brytania v. Norwegia 1951 rok);
Wielka Brytania – Norwegia wyznaczyła proste linię podstawowe (czyli podstawę morza
terytorialnego) w sposób sprzeczny z prawem międzynarodowym, rozciągając w rezultacie obszar
morski podlegający jurysdykcji Norwegii zbyt daleko w głąb morza;
Norwegia – charakter wybrzeża norweskiego nie pozwala na stosowanie ogólnie przyjętej zasady
wyznaczania linii podstawowych (linia najniższego stanu wody), łączono najdalej wysunięte skały i
wysepki fjordów. W rzeczywistości zasada ta była bardziej korzystna dla Norwegii;
MTS – tzw. zasada 10 mil prostych linii podstawowych nigdy nie była częścią prawa
międzynarodowego, a jeżeli nawet tak, to Norwegia zawsze protestowała przeciwko zastosowaniu tej
zasady do jej wybrzeża;
Persisent objector może być tylko stosowane do momentu wytworzenia się normy zwyczajowej.
Ponadto, persistent objector nie jest skuteczny względem kreowania się normy typu ius cogens:
Np. RPA w latach 60 i 70. XX w. protestowała (nieskutecznie) przeciwko wytworzeniu się normy prawa
zwyczajowego w zakresie zakazu dyskryminacji.

Drugim elementem definicji zwyczaju w prawie międzynarodowym jest opinio iuris;
Przekonanie o zgodności praktyki z prawem (nazywany także elementem subiektywnym zwyczaju)
Zgodność praktyki z prawem – nie są istotne względy polityczne, moralne czy etyczne
Przykład
Od czasów wojny w Wietnamie państwa technologicznie zaawansowane rozpoczęły wykorzystywanie
w ramach prowadzonych kampanii lotniczych pocisków precyzyjnego rażenia. Każda kolejna operacja
przynosiła wzrost odsetka używanej amunicji typu kierowanego. Np. w 1991 roku było to 10%. W
2011 roku państwa NATO podczas operacji Unified Protector w Libii wykorzystały 100% pocisków
precyzyjnego rażenia. Traktaty międzynarodowego prawa humanitarnego nie stanowią o obowiązku
stosowania amunicji precyzyjnego rażenia. Wskazują jedynie obowiązek podjęcia „wszystkich
praktycznie dostępnych środków ostrożności” w celu zmniejszenia strat wśród ludności cywilnej (art.
57 I Protokołu dodatkowego o ochronie ofiar. międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 1977 roku).
Państwa generalnie milczą na temat powodów stosowania amunicji precyzyjnego rażenia. Jednakże
istnieje sugestia, że wynika to z kalkulacji ekonomiczno-propagandowych.
Czy pomimo generalnie zgodnej praktyki można uznawać, że jej wykonywaniu towarzyszy
przekonanie o zgodności z prawem?
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Gdy mamy praktykę, a nie mamy elementu opinio iuris – to jest to co najwyżej np. kurtuazja
międzynarodowa, w każdym przypadku nie jest to norma prawna.

Sprawa szelfu kontynentalnego Morza Północnego (MTS 1969 roku)
„Praktyka musi być wymuszona przez normę prawną zobowiązującą do takiego zachowania”
„Zobowiązanie prawne” jako podstawa działań państw są relewantne w świetle opinio iuris. Są
zachowania międzynarodowe, które są motywowane kurtuazją lub tradycją (bądź polityką), a nie
prawem:
Przykład:
Protokół dyplomatyczny;
Oddawanie honorów pomnikowi Obrońców Wybrzeża na Westerplatte – poprzez użycie syreny
okrętowej;
Przejawy opinio iuris
UWAGA – często przejawy praktyki mogą być również przejawami opinio iuris np. instrukcja
wojskowa czy też innego rodzaju ustawodawstwo wewnętrzne.
Element subiektywny ma znaczenie gdy państwo łamie normę prawa zwyczajowego: czy dokonując
powyższego naruszenia „usprawiedliwia” swoje działanie? Jeżeli tak – to ma świadomość działania
sprzecznego z normą prawną.
Przyjmuje się w przypadku norm z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw
człowieka, opinio iuris o bardzo silnych podstawach (np. zakaz atakowania ludności cywilnej, zakaz
tortur) jest pierwsza podstawą obowiązywania prawa zwyczajowego w sytuacji gdy nie mamy
absolutnie stałej i trwałej praktyki (np. powtarzalne incydenty w ramach konfliktów zbrojnych, w
której przedmiotem ataku jest ludności cywilna). Należy jednakże zwrócić uwagę, że żadne z państw
nie kwestionuję konieczności przestrzegania zasady rozróżniania.
1. Głosowanie na forum organizacji międzynarodowych.
Rezolucja ZO ONZ nr 2444/1968 roku dot. praw człowieka w konfliktach zbrojnych stanowiła, że:
A) ataki przeciwko ludności cywilnej są niedopuszczalne;
B) strony konfliktu zbrojnego nie mają nieograniczonego prawa do szkodzenia nieprzyjacielowi;
Za przyjęciem rezolucji głosowało 111 państw, przeciw: 0, nie uczestniczyło w głosowaniu: 15 państw.
Sposób głosowania może sugerować, że jest to przejaw opinio iuris w przedmiocie zakazu
obejmowania przedmiotem działań wojennych ludności cywilne.
MTS w sprawie Legalności groźby lub użycia broni jądrowej z 1996 roku zwrócił uwagę, że rezolucje
ZO ONZ nie mają mocy wiążącej per se, ale mogą być dowodem kształtowania się opinio iuris.
2. Stanowisko państwa wyrażane w stosunkach zewnętrznych.
Np. oświadczenie prezydenta Roosevelta w przedmiocie bombardowań ludności cywilnej
wystosowane do państw walczących we wrześniu 1939 roku.
3. Argumentacja przed sądami międzynarodowymi.
4. W niektórych przypadkach: również brak protestu, zwłaszcza gdy protest ten powinien zostać w
tych okolicznościach wyrażony.
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W ostatnim okresie przedmiotem ożywionej dyskusji w prawie międzynarodowym jest fakt
prowadzenia intensywnych badań nad tzw. zabójczymi robotami – autonomicznymi urządzeniami
bojowych posiadające zdolności ofensywne, wyposażonych w sztuczną inteligencję.
Wielu ekspertów międzynarodowego prawa humanitarnego wyraża poważne wątpliwości co do
możliwości legalnego użycia tych urządzeń we współczesnym środowisku militarnym. Podnosi się, że
te systemy nie są w stanie dokonywać skutecznego rozróżnienia pomiędzy ludnością cywilną a
walczącymi, nie mogą skutecznie identyfikować osób niezdolnych do walki, nie są w stanie oceniać
przesłanki proporcjonalności (relacji strat towarzyszących w stosunku do określonej i konkretnej
korzyści wojskowej) oraz budzą wątpliwości w kontekście odpowiedzialności indywidualne (osoba
nadzorująca, kontrolująca urządzenie).
Nad zagadnieniem odbywa się dyskusja w ramach spotkań grup ekspertów rządowych przy Konwencji
o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za
powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki. Co znamienne, zdecydowana
większość państw prowadzących badania nad urządzeniami autonomicznymi jest przeciwna
wypracowaniu rozwiązania o charakterze traktatowym.
Stanowisko przedstawiciela RP z dnia 28 marca 2018 roku:
a) Użycie systemów autonomicznych powinno podlegać reżimowi międzynarodowego prawa
humanitarnego oraz praw człowieka;
b) Ludzie pozostają w całości odpowiedzialni za działanie urządzeń autonomicznych;
c) Do oceny działań zabójczych robotów musimy stosować tzw. Klauzulę Martensa

Klauzula Martensa (zawarta w preambule do IV Konwencji haskiej z 1907 roku o prawach i
zwyczajach obowiązującej w wojnie lądowej). Nazwa klauzuli pochodzi od nazwiska rosyjskiego
dyplomaty, Fiodora Martensa, przedstawiciela dworu rosyjskiego na konferencjach dyplomatycznych
w Hadze w 1899 i 1907 roku. Był on jedną z kluczowych postaci podczas obrad, umożliwiając
ostateczne przyjęcie konwencji haskich, m. in poprzez zaproponowanie kompromisowej klauzuli
uwzględniającej interesy wielkich mocarstw i niewielkich państw:
Zanim bardziej wyczerpujący kodeks praw wojennych będzie mógł być ułożonym, Wysokie Układające
się Strony uważają za właściwe skonstatować, że w wypadkach, nieobjętych przepisami
obowiązującemi, przyjętemi przez nie, ludność i strony wojujące pozostają pod opieką i władzą zasad
prawa narodów, wypływających ze zwyczajów, ustanowionych między cywilizowanemi narodami,
oraz z zasad humanitarności i wymagań społecznego sumienia. (pisownia oryginalna – M.P)
Wartość normatywna klauzuli jest przedmiotem ożywionych kontrowersji:
A) Według niektórych poglądów jest autonomiczne źródło prawa, zakazujące np. stosowania broni
sprzecznych z wartościami klauzuli – jest to pogląd kontrowersyjny;
B) Jest to także informacja, że obok traktatu istnieje wciąż prawo zwyczajowe;
C) Zdaniem innych stanowisk klauzula jest jedynie klauzulą generalna – wskazówką co do dalszego
rozwoju prawa międzynarodowego;
MTKJ, Prokurator v. Krupeskic, 2000 „W pewnych zakresach opinio iuris odkrywa większe znaczenie
niż usus, co jest wynikiem istnienia klauzuli Martensa. Zasady międzynarodowego prawa
humanitarnego mogą powstać poprzez konstytuowanie się zwyczaju „pod naporem” zasad
humanitaryzmu i społecznego sumienia, nawet jeżeli praktyka państw jest niewielka bądź też
niejednoznaczna”.
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Relacja pomiędzy prawem zwyczajowym a traktatami.

A) Traktat może być kodyfikacją norm typu zwyczajowego:
Przykładem jest np. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 roku (nie w pełnym zakresie).
Traktaty mające wymiar kodyfikacyjny, często oprócz dokonania utrwalenia norm prawa
zwyczajowego, dokonują rewizji istniejących norm i proponują nowe rozwiązania.

B) Istnieje możliwość równoległego funkcjonowania zarówno norm wynikających z traktatu jak i
prawa zwyczajowego.
Np. w sprawie Nikaragua – MTS stwierdził, że obok norm dotyczących zakazu użycia siły w KNZ
istnieje także prawo o charakterze zwyczajowym.

C) Umowa przy tym może zmodyfikować normę zwyczaju międzynarodowego
Na początku XX w. państwa przyjmowały 3 milową szerokość morza terytorialnego. Konwencja
genewska o prawie morza z 1958 w ramach art. 2 rozszerzyła szerokość morza terytorialnego do 12
mil.

D) Zwyczaj może zmodyfikować treść normy traktatowej.
Art. 27 KNZ
Każdy członek Rady Bezpieczeństwa posiada jeden głos.
Decyzje Rady Bezpieczeństwa w sprawach proceduralnych zapadają większością głosów dziewięciu
członków.
Decyzje Rady Bezpieczeństwa we wszystkich innych sprawach zapadają większością głosów
dziewięciu członków, włączając w to głosy wszystkich stałych członków, z tym jednak, że przy
podejmowaniu decyzji przewidzianych w rozdziale VI oraz w ustępie 3 artykułu 52 strona w sporze
wstrzymuje się od głosowania.
Głosowanie w RB ONZ – veto jednego ze stałych członków RB ONZ uniemożliwia przyjęcie rezolucji.
Co w przypadku „wstrzymania się” od głosu, bądź nieobecność?
MTS – opinia doradcza w sprawie Namibii (1971) – praktyka dotychczasowych głosowań w RB ONZ
wskazuję, że „wstrzymanie się” od głosu nie jest tożsame z „weto”

E) Zwyczaj może uchylić normę wynikającą z traktatu.
Problem związany z desuetude
Protokół dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych, ustalonych w części IV traktatu
londyńskiego z dnia 22 kwietnia 1930 r., podpisany w Londynie dnia 6 listopada 1936 r.
"(1) W akcji swojej względem statków handlowych, łodzie podwodne winny stosować się do
przepisów prawa międzynarodowego, którym podlegają nawodne okręty wojenne.
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"(2) W szczególności - z wyjątkiem przypadku uporczywej odmowy zatrzymania statku, po
skierowaniu do niego przepisowego żądania, lub przypadku czynnego oporu przy rewizji - okręt
wojenny nawodny lub też podwodny, nie może zatopić statku handlowego, względnie uczynić go
niezdolnym do dalszej żeglugi, nie umieściwszy uprzednio pasażerów, załogi i dokumentów
okrętowych w bezpiecznym miejscu. W tym celu łodzie okrętowe nie mogą być uważane za miejsca
bezpieczne, chyba że uwzględniając stan morza i warunków atmosferycznych, bezpieczeństwo
pasażerów i załogi zostanie zapewnione przez bliskość lądu lub obecność innego statku, który byłby w
możności zabrać ich na pokład
Przepisy zakładały aby przed zatopieniem statku handlowego, okręt podwodny wynurzył się. Z
praktycznego punktu widzenia było to trudne to akceptacji, gdyż pozbawiało okręt podwodny
swojego głównego atutu jakim było pozostawanie w zanurzeniu.
Podczas procesu przed MTW w Norymberdze, zarzucono adm. Karlowi Doenitzowi,
głównodowodzącemu Ubotwaffe w okresie II wojny światowe, m.in naruszenie przepisów
dotyczących Protokołu londyńskiego z 1936 roku.
W trakcie procesu dopuszczono na wniosek obrony dowody z praktyki państw alianckich. Okazało się,
ze zarówno Royal Navy jak i United States Navy ignorowały przepisy Protokołu londyńskiego z 1936
roku.
MTW stwierdził w tych okolicznościach, że “nie jest przygotowany do sądzenia oskarżonego”,
uniewinniając go od zarzutu.

Zasady ogólne prawa uznane przez narody cywilizowane
Należy oddzielić
a) Zasady prawa międzynarodowego:
pacta sunt servanta, zasady integralności terytorialnej, suwerennej równości państw
b) ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane:
Są to powszechnie uznane zasady prawa przez wszystkie porządki prawne (common law, system
prawa kontynentalnego itd.) Te zasady zostały inkorporowane do prawa międzynarodowego w
większości poprzez zapożyczenie z porządków krajowych.
Mogą to być zasady prawa materialnego:
A) zasada dobrej wiary;
B) zasada naprawienia wyrządzonej szkody (STSM, Sprawa fabryki chorzowskiej, 1928) „Każde
naruszenie zobowiązania międzynarodowego kreuję obowiązek odszkodowawczy”
C) istnienie związku przyczynowo-skutkowego – zob. art. 2 KPM o odpowiedzialności państw;
D) poszanowania praw nabytych (sprawa niemieckich osadników Polsce);
E) zasada pełnego odszkodowania (damnum emergens, lucrum cessans);
Prawa procesowego:
A) res iudicata – powaga rzeczy osądzonej
B) audiatur et altera pars – zasada równości procesowej stron;
C) lis pendens – uprzednia zawisłość sporu;
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Szczególną rolę w prawie międzynarodowym odgrywa zasada słuszności. MTS posługiwał się
względami słuszności jako zasady ogólnej prawa międzynarodowego – np. w sprawach delimitacji
granic, gdzie rozwiązania sporów granicznych musiały mieć charakter harmonijny i wyważony, z
uwagi na istotne interesy państw (MTS, Sprawa sporu granicznego pomiędzy Burkina Faso i Mali,
1986). Słuszność jest uznawana także jako szczególna dyrektywna interpretacyjna, jako narzędzie
wykładni. Jak stwierdziła prof. Połatyńska „słuszność podąża za prawem”.
Należy jednakże odróżnić od orzekania na podstawie zasad słuszności, a specjalnym mechanizmie
orzekania ex aequo et bono.
Art. 38 Statutu MTS
„Postanowienie niniejsze nie stanowi przeszkody, aby Trybunał mógł orzekać ex aequo et bono, o ile
strony na to zgadzają się”
MTS ma możliwość orzekania na warunkach „równego i słusznego” rozstrzygnięcia – ale warunkiem
jest zgoda stron.

AKTY JEDNOSTRONNE PAŃSTW
Podobnie jako osoby fizyczne bądź prawne, państwa mogą składać jednostronne oświadczenia, które
mogą być źródłem zobowiązania prawnomiędzynarodowego. Wynika to z faktu, że adresaci tego
oświadczenia (np. inne państwo, ale też cała społeczność międzynarodowa) mogą oczekiwać, że
państwo będzie działać zgodnie z treścią złożonego przez siebie oświadczenia.
Akty jednostronne sensu stricto – przejawy woli państwa:
A) Uznanie;
B) Przyrzeczenie;
C) Protest;
D) Zrzeczenie się;
E) Notyfikacja;

Uznanie
Akt akceptacji istnienia danej okoliczności faktycznej oraz zgoda na wywoływanie skutków prawnych.
Uznanie za wojującego (dorozumianie uznanie Konfederacji za stronę wojującej w wojnie secesyjnej
przez rząd Stanów Zjednoczonych)
Uznanie Polski po odzyskaniu niepodległości
Pierwszym państwem były Niemcy, gdyż nawiązały z RP stosunki dyplomatyczne w dniu 21 listopada
1918 roku, poprzez wysłanie posła w misji nadzwyczajnej 27 listopada 1918 roku propozycja
nawiązania stosunków dyplomatycznych ze strony ZSRR. Styczeń 1919 – uznanie zbiorowe Polski
przez dopuszczenie do udziału w Konferencji pokojowej w Wersalu;
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Problem tzw. milczącego uznania acquiescence.
Związany z rzymską paremią qui tacet, consentire videtur – kto milczy ten wyraża zgodę. MTS art. 45
Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, brak możliwości powołania się na błąd, jeżeli z
okoliczności należało sądzić, że państwo godzi się i akceptuje w sposób dorozumiany stan obarczony
błędem;

Innym wymiarem acquiescence jest zasada estoppel (nie zaprzeczaj sobie).
Utrata możliwości powoływania się na fakty bądź okoliczności, które są sprzeczne z jej poprzednimi
działaniami, oświadczeniami bądź innymi czynnościami. Warunek: inne państwo na podstawie
wcześniejszych oświadczeń bądź okoliczności akceptowało powyższą sytuację, zmieniło sytuacje
międzynarodową i opierając się na nim doznało szkody (zob. MTS, Preah Vinhear, Kambodża v.
Tajlandia 1962,
Przyrzeczenie
Akt na podstawie którego państwo zobowiązuję się zachować w określony sposób w przyszłości.
W związku z pandemią COVID-19 część państw zdecydowała się darować środki ochrony
epidemiologicznej. W konsekwencji oznacza to, że państwo przysyłające pomoc medyczną nie będzie
w przyszłości oczekiwało za dostawę zapłaty. Np. wzajemne darowizny UE i Chin.
Sprawa testów nuklearnych na południowym Pacyfiku (Australia, Nowa Zelandia vs. Francja, 1974
MTS).
Francuski poligon jądrowy w latach 1960-1972 (początkowo próby przeprowadzano w Algierii, ale
zaprzestano je z uwagi na wojnę domową w tym państwie) położony w Polinezji Francuskiej (atol
Mururoa). Przeciwko próbom protestowała Australia, Nowa Zelandia. Obawiano się możliwość
występowania odpadu radioaktywnego na terenie Australii i Nowej Zelandii, jako efektu ubocznego
prowadzonych prób jądrowych.
MTS dokonał analiza oświadczeń składanych w 1974 roku przez prezydenta Francji w ramach których
zadeklarowano zakończenie testów na Polinezji Francuskiej i przejście do programu eksplozji
podziemnych;
„Jest uznane, że deklaracje dokonane w drodze aktów jednostronnych, dotyczące sytuacji prawnych
lub faktycznych, mogą mieć skutki w postaci powstania prawnych zobowiązań”
Oświadczenie kanclerza RFN z dnia 1 sierpnia 2004 roku:
"Dlatego dziś nie może być już miejsca dla roszczeń restytucyjnych z Niemiec, które przeinaczają
historię. Związane z drugą wojną kwestie majątkowe dla obu rządów nie są tematem w stosunkach
niemiecko-polskich. Ani rząd federalny, ani inne liczące się siły polityczne w Niemczech nie popierają
indywidualnych roszczeń, kiedy są one mimo wszystko wysuwane. Takie stanowisko rząd federalny
będzie także reprezentował przed międzynarodowymi trybunałami"
Potwierdzenie przez kanclerz Merkel w dniu 17 marca 2007 roku.
Niemcy zobowiązały się do powstrzymania się od poparcia jakichkolwiek akcji procesowych osób
fizycznych kierowanych względem Polski, a także jako państwo nie będzie wysuwać żadnych roszczeń
o zwrot wywłaszczonego mienia na Ziemiach Odzyskanych (sprawa Powiernictwa Pruskiego).
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Protest
Oświadczenie państwa, w ramach którego nie akceptuje pewnego stanu faktycznego jako zgodnego z
prawem.
A) protest przeciwko wykształceniu się normy prawa zwyczajowego (Norwegia względem zasad
wyznaczania prostych linii podstawowych – 1951 MTS);
B) protest przeciwko sytuacji faktycznej jako niezgodnej z prawem:
Protest ambasadora Grzybowskiego z dnia 17 IX 1939 w odpowiedzi na notę rządu radzieckiego co do
przekroczenia granicy RP przez wojska sowieckiej:
„Żaden z argumentów użytych w nocie dla usprawiedliwienia uczynienia z układów polsko-radzieckich
świstków papieru nie wytrzymuje krytyki. Według moich wiadomości głowa państwa i rząd
przebywają na terytorium Polski. Suwerenność państwa istnieje, dopóki żołnierze armii regularnej
walczą. To, co nota mówi o sytuacji mniejszości narodowych jest nonsensem (…). W czasie I wojny
światowej terytoria Serbii i Belgii były okupowane, ale nikomu nie przyszło do głowy na myśl, uważać
z tego powodu zobowiązań wobec nich za nieważne. (…) Warszawa się broni, państwo polskie
istnieje”.
Zrzeczenie się.
Akt na podstawie którego państwo rezygnuje z pewnych przysługujących się praw.
Problem reparacji RP z tytułu II wojny światowej,
Układ poczdamski przewidywał, że ZSRR zobowiązuję się zaspokoić polskie roszczenia
odszkodowawcze z przysługującej ZSRR części.
23 sierpnia 1953 roku rząd PRL wydał następujące oświadczenie „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 [...]”.
Skuteczność powyższego zrzeczenia jest przedmiotem debaty. Podnoszona jest argumentacja
przemawiająca za nieważnością powyższego oświadczenia. Wskazuję się na kontekst przymusu ze
strony ZSRR, jak również istnienie poważnej wady konstytucyjnej w postaci naruszenia kompetencji
Rady Państwa w przedmiocie polityki zagranicznej (w konstytucji PRL z 1952 roku ). Ponadto podnosi
się, że oświadczenie było złożone tylko względem NRD, a nie RFN i nie może wywoływać skutków po
zjednoczeniu Niemiec.
Należy jednakże zwrócić uwagę, że oświadczeniem z dnia 19 października 2004 roku – rząd RP
potwierdził powyższe skuteczność powyższej deklaracji.
Notyfikacja.
Powiadomienie innych podmiotów prawa międzynarodowego o wydarzeniu, z którym prawo to łączy
określone skutki prawne.
Międzynarodowy Instrument Zdrowia z 2005 – przyjęty przez członków WHO:
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Art. 6 „Każde państwo-strona powinno zawiadomić WHO w ciągu 24 godzin od oceny informacji co
do zdrowia publicznego co do każdej sytuacji, która może stanowić zagrożenie zdrowia publicznego o
zasięgu międzynarodowym oraz o środkach podjętych przeciwko tej sytuacji”
Notyfikacja może mieć również wymiar konstytutywny – niezbędny dla wywołania określonych
skutków prawnych.

Zagadnienie nieograniczonej wojny podwodnej.
W 1909 roku główne potęgi morskie podpisały (ale nie ratyfikowały) Deklaracji londyńskiej o prawach
i zwyczajach obowiązujących w wojnie morskiej. Deklaracja ta zakładała, że dla skuteczności blokady
morskiej konieczna jest uprzednia notyfikacja. Ponadto, przepisy z 1909 roku zakładały, że w ramach
działań morskich statki handlowe mogą być zniszczone tylko w razie spełnienia warunków
zatrzymania, a także po ewakuacji załogi statku w bezpieczne miejsce. Reguła ta była nazywana tzw.
regułą krążowników (crusier rules).
W lutym 1915 roku strona niemiecka ogłosiła, że „wody wokół Wielkiej Brytanii są ogłoszone strefą
wojenną. Każdy nieprzyjacielski statek handlowy w tej strefie będzie zniszczony i nie jest możliwe
zapobieżenie niebezpieczeństwa z tego tytułu względem pasażerów i załogi”. Mimo istniejącej
notyfikacji, linie wycieczkowe Cunard nie zaprzestały organizowania podróży transatlantyckich. 7
maja 1915, wracający do Wielkiej Brytanii wycieczkowiec Lusitania został storpedowany przez
niemiecką łódź podwodną i zatonął. W wyniku ataku zginęło ok. 1100 pasażerów, w tym także 126
obywateli Stanów Zjednoczonych. Incydent wywołał ostrą reakcję USA, żądających przerwania przez
stronę niemiecką nieograniczonej wojny podwodnej. W odpowiedzi Niemcy przekazały, że statek
mógł być potraktowany jako cel wojskowy, z uwagi na fakt przewożenia broni jako ładunku.

Wojna na Falklandach (1982) – spór pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią o zwierzchnictwo nad
Archipelagiem Falklandów (Malwiny)
Falklandy – obszar odkryty w XVIII w, który wielokrotnie zmieniał przynależność państwową,
ostatecznie skolonizowany przez Wielką Brytanię w połowie XIX wieku. Obszar uważany za odległy i
izolowany, o stosunkowo niewielkiej przydatności gospodarczej. W 1982 roku rządząca Argentyną
junta wojskowa zdecydowała się na przeprowadzenie akcji zbrojnej, powołując się na roszczenia tego
państwa względem archipelagu. Pomimo początkowego sukcesu, premier Margaret Thatcher
zdecydowała się na mobilizacje floty brytyjskiej, która w sprawie prowadzonej operacji doprowadziła
od odzyskania archipelagu i ostatecznego wyparcia strony argentyńskiej ze spornego obszaru.
Podczas konfliktu Wielka Brytania ustanowiła tzw. Total Exclusion Zone (strefę wyłączną) poprzez
notyfikację z dnia 12 kwietnia 1982 roku w promieniu 200 mil morskich od Falklandów uznając
obecność jakiekolwiek statku w tej strefie jako potencjalnie wrogiego.
Warunki skuteczności aktów jednostronnych:

A. Oświadczenie powinno być wydane przez kompetentny organ – domniemanie pełnych
kompetencji traktatowych przysługuję: głowie państwa, szefowi rządu, ministrowi spraw
zagranicznych (ius representationis omnimodae);
Kazus Ihlena – przykład oświadczenia państwa uczynionego w warunkach dwustronnych (względem
innego państwa).
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B. Oświadczenie powinno być złożone publicznie – nota dyplomatyczna, komunikat prasowy,
także konferencja prasowa;
C. Oświadczenie powinno być wolne od wad (wady oświadczeń woli znane z prawa traktatów:
przymus wobec państwa, przymus wobec przedstawiciela państwa itd.);
D. Oświadczenie musi mieć wyraźny i jednoznaczny charakter;

E. Może być adresowane względem całej społeczności (erga omnes), grupy państw, bądź
konkretnego adresata – Deklaracja prezydenta Gamala Nasera z 1957 roku;

MTS w sprawie Sporu granicznego (Burkina Faso v. Mali)
„Trybunał zaznacza, że oświadczenie musi mieć wymiar wywołania skutków prawnych (legal
undertaking) (…) wiele zależy od zamiaru państwa składającego oświadczenie w tej mierze. Trybunał
uważa, że trzeba podchodzić ze znaczną rezerwą do oświadczeń, które nie są składane względem
konkretnego adresata. Niezbędna jest ocena kontekstu i wszystkich okoliczności składanego
oświadczenia”
MTS sprawa dotycząca stosowania Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (Bośnia i
Hercegowina v. Serbia i Czarnogóra, 2007 MTS);
Bośnia i Hercegowina żądała ustalenia odpowiedzialność Serbii i Czarnogóry za masakrę
mieszkańców w Srebrenicy (7 000 zamordowanych przez bośniackich Serbów).
Strona bośniacka wskazywała, że swoiste „przyznanie się” rządu w Belgradzie do odpowiedzialności
za mord na mieszkańcach Srebrenicy, mogło być wyrażone poprzez komentarz rządu serbskiego do
nagrania filmowego. W 2005 roku zostało opublikowanie w serbskiej telewizji nagarnie ukazujące
przebieg brutalnego morderstwa z czasów wojny. Rząd po publikacji nagrania oświadczył, że „potępia
zbrodnie w Srebrenicy oraz popiera osądzenie i karanie jej sprawców”. Zdaniem MTS oświadczenie
miało charakter polityczny i kontekst jego złożenia nie pozwala go zakwalifikować jako oświadczenia
państwa mającego wywołać skutki prawne.
Deklaracja Prezydenta Nasera z 1957 roku
Najważniejszym projektem inwestycyjnym czasów prezydentury Gabriela Nasera była budowa
Wielkiej Tamy Asuańskiej mającej zapewnić wielką zmianę infrastrukturalną Egiptu. Jednakże
pomimo zbliżenia z ZSRR, rządowi zabrakło funduszy. Z kolei funkcjonujące od XIX wieku
przedsiębiorstwo Suez Canal Company pobierało znaczne opłaty z tytułu tranzytu morskiego przez
Kanał sueski. Prezydent Naser uznał działania brytyjsko-francuskiej spółki za „element kolonializmu” i
podjął decyzję o nacjonalizacji kanału, celem zdobycia dodatkowych środków finansowych. Wywołało
to reakcję rządów w Paryżu i Londynie. Powołując się na „zagrożenie zasady wolności żeglugi przez
kanał” Francja i Wielka Brytania uzgodniły akcję zbrojną, z udziałem strony izraelskiej, która miała
wyprowadzić uderzenie na Półwysep Synaj. Na przełomie października i listopada 1956 roku
interwencja Francji i Wielkiej Brytanii doprowadziła do zajęcia strefy kanału. Przeciwko działaniom
tych państw ostro zaprotestowały Stany Zjednoczone oraz ZSRR, co ostatecznie doprowadziło do
przerwania działań wojennych. W 1957 roku Naser ogłosił, że Egipt gwarantuje wolną żeglugę przez
kanał dla wszystkich państw świata (wymiar erga omnes).
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UCHWAŁY ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.
W tej mierze istotne są działania tzw. rządowych organizacji międzynarodowych. Cechami
szczególnymi tych organizacji międzynarodowych jest:
1. Stronami są państwa;
2. Organizacja utworzona na podstawie traktatu (zasadniczo);
3. Opierająca swoje działanie na prawie międzynarodowym;
Jak wskazano w pierwszej części wykładu organizację międzynarodowe mogą być uczestnikami prawa
międzynarodowego i posiadać osobowość prawną (opinia doradcza MTS w sprawie roszczeń z tytułu
szkód względem funkcjonariuszy ONZ – sprawa Folke Bernadotte). Organizacja międzynarodowa jest
„wyposażana” przez państwa ją tworzące w pewien konglomerat uprawnień i zdolności.
Organizacje międzynarodowe charakteryzują się:
a) Posiadaniem zdolności do zawierania umów międzynarodowych (ius contrahendi)
b) Dysponowaniem biernym i czynnym prawem legacji;
c) Zdolność do ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej: (Sprawa International Tin
Council);
d) Zdolność do występowania do sądów międzynarodowych z roszczeniami;
e) Dysponują przywilejami i immunitetami;

Masakra w Srebrenicy (1995) była niezwykle bulwersującym przykładem bezradności ONZ względem
tragizmu wojny na Bałkanach. Do momentu masakry, Srebrenica znajdowała się w tzw. strefie
bezpieczeństwa ONZ, chroniona holenderskim batalionem tzw. DUTCHBAT. Oddziały holenderskie z
uwagi na brak ciężkiego uzbrojenia, chaos decyzyjny oraz niemożność uzyskania wsparcia
powietrznego nie podjęły walki z nadciągającymi wojskami Bośniackich Serbów i umożliwiły zajęcie
miasta. W 2002 roku holenderscy śledczy wydali 3,500 stronicowy raport, w wyniku którego podał się
do dymisji premier Holandii Wim Kok; raport ten jednoznacznie obarczał odpowiedzialnością
dowództwo sił zbrojnych Holandii, ONZ oraz żołnierzy DUTCHBAT;
Rodziny zamordowanych dążyły w procesie sądowym do wykazania odpowiedzialności Holandii z
tytułu zaniechania obowiązku ochrony ludności cywilnej. Strona rządowa argumentowała, że
żołnierze DUCHBAT działali w ramach sił pokojowych i tylko ONZ jest odpowiedzialna za ich
zaniechania i tylko względem tej organizacji można wysuwać roszczenia odszkodowawcze. SN
Holandii: państwo jest odpowiedzialne za zaniechania swojego kontyngentu wojskowego, także w
sytuacji działań w ramach misji pokojowej (Holandia v. Nuhanovic). Z drugiej jednakże strony, w 2019
roku SN Holandii rozstrzygając pozew zbiorowy (tzw. Matek z Srebrenicy) stwierdził, że Holandia nie
posiadała efektywnej kontroli nad swoim kontyngentem, uznając jedynie 10% przyczynienia państwa
holenderskiego do powstałej szkody.
Organizacje międzynarodowe działają poprzez swoje organy, który ma pewne kompetencje i
uprawnienia w ramach umowy międzynarodowej ustanawiającej organizację międzynarodową;
Organy mogą działać:
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A) w ramach spraw wewnętrznych organizacji: np. ustalenie budżetu, organizacji pracy,
wynagrodzeń, kwestii technicznych (uchwały pro foro interno);
B)

w ramach działań zewnętrznych – kreując swoje postanowienia względem państw
członkowskich (uchwały pro foro externo);

Uchwały te mogą mieć wymiar:
A) prawnie wiążący – np. rezolucje RB ONZ podejmowane na podstawie rozdziału VII KNZ – są to
źródła prawa międzynarodowego;

B) nie posiadające
międzynarodowego;

charakteru

wiążącego

–

zalecenia,

nie

będące

źródłem

prawa

By przeanalizować czy organ organizacji międzynarodowej ma kompetencje do wydawania prawnie
wiążących uchwał należy przeanalizować trzy elementy (na przykładzie ONZ):
1. Czy w treści umowy międzynarodowej istnieje umocowanie, które przyznaje organowi
organizacji kompetencję do stanowienia uchwał?
•

•

Art. 24 KNZ: 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. 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
Wniosek nr 1: istnieje kompetencja organu (RB ONZ) do stanowienia uchwał;

2. Czy umowa międzynarodowa przewiduję prawnie wiążący charakter uchwał?
•

Art. 25 KNZ: Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgadzają się przyjmować i
wykonywać decyzje Rady Bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą Kartą
Wniosek nr 2: istnieje kompetencja organu do stanowienia prawnie wiążących uchwał;

3. Czy treść uchwały wskazuję na jej wiążący prawnie charakter?
United Nations Security Council Resolution 1696/2006 (dotycząca irańskiego programu atomowego)
Concerned by the proliferation risks presented by the Iranian nuclear programme, mindful of its
primary responsibility under the Charter of the United Nations for the maintenance of international
peace and security, and being determined to prevent an aggravation of the situation,
Acting under Article 40 of Chapter VII of the Charter of the United Nations in order to make
mandatory the suspension required by the IAEA,
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1. Calls upon Iran without further delay to take the steps required by the IAEA Board of Governors in
its resolution GOV/2006/14, which are essential to build confidence in the exclusively peaceful
purpose of its nuclear programme and to resolve outstanding questions,
2. Demands, in this context, that Iran shall suspend all enrichment-related and reprocessing
activities, including research and development, to be verified by the IAEA
(Język uchwały wyraźnie sugeruję, że rezolucja tworzy obowiązek prawny po stronie Iranu w postaci
zaprzestania dalszych prób związanych z wzbogaceniem uranu)
Wniosek nr 3: uchwała ma charakter prawnie wiążącej.

SOFT LAW
Uchwały organizacji międzynarodowych o charakterze niewiążącym mogą stanowić część tzw.
miękkiego prawa międzynarodowego – soft law.
Wynika to z faktu, że stosunki międzynarodowe nie zawsze opierając się tylko i wyłącznie na normach
prawnych. Rola soft law może być wyrażona w kategorii drogowskazu potencjalnego kierunku
rozwoju prawa międzynarodowego. Przykładami soft law:
•
•

•

umowy, które nie weszły w życie;
MTS (sprawa legalności użycia broni jądrowej) „rezolucje ZO ONZ nawet jeśli nie mają
charakteru wiążącego, mogą mieć wartość normatywną, mogą stanowić dowód na istnienie
normy lub powstanie opinio iuris”
MTS w sprawie wyspy Chagos – rezolucje ZO ONZ mogą mieć charakter deklaratoryjny w
odniesieniu do norm prawa zwyczajowego;

O normach znajdujących się w kategorii soft law często określa się jako lex imperfectes (prawo
niedoskonałe)/de lege ferenda (przyszłe rozwiązanie prawne);

DOKTRYNA I ORZECNICTWO
Art. 38 ust. 1 pkt d Statutu MTS
„z zastrzeżeniem postanowień art. 59, wyroki sądowe tudzież zdania najznakomitszych znawców
prawa publicznego różnych narodów, jako środek pomocniczy do stwierdzania przepisów prawnych”
Doktryna – bardzo poważne znaczenie zwłaszcza w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Często była
podstawą rozstrzygnięć przed sądami międzynarodowymi. Współcześnie, działa pośrednio na proces
tworzenia prawa – postulaty typu de lege ferenda.
Znaczenie doktryny w kontekście orzecznictwa sądowego.
Sprawa 150 Brygady Pancernej
W grudniu 1944 roku wojska niemieckie przeprowadziły ostatnią ofensywę na froncie zachodnim,
szukając możliwości przełamania obrony alianckiej w Ardenach. „Szpicą” tego manewru były
specjalnie wyekwipowane jednostki, posiadające zdobyczny amerykański sprzęt oraz
Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 44

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
umundurowanie. Część żołnierzy niemieckich była również selekcjonowana pod kątem znajomości
języka angielskiego, celem prowadzenia działań dywersyjnych i sabotażowych. Podczas operacji, 150
Brygada Pancerna starła się jednostką armii amerykańskiej. W ramach procesu przed Sądem
Wojskowych Stanów Zjednoczonych postawiono przed sądem dowódców jednostki (w tym słynnego
Otto Skorzenego) pod zarzutem niedozwolonego użycia mundurów nieprzyjacielskich (art. 23
regulaminu haskiego z 1907 roku). Orzeczenie sądu opierało się na doktrynie, która twierdziła
jednolicie, że korzystanie z wrogiego umundurowania może być traktowane jako dopuszczalny fortel
wojenny, ale najpóźniej w chwili rozwinięcia do ataku, obce odznaki powinny zostać zdjęte. Było to
podstawa uniewinnienia oskarżonych od zarzucanego im czynu.
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