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DATY EGZAMINÓW:
I – termin – 30.08.2020 r., (niedziela), godz. 15.00 (aula 0.13)
I - termin - 5.09.2020 r., (sobota), godz. 15.00 (aula 0.13)
II – termin (poprawkowy) – 19.09.2020 r., (sobota), godz. 15.00 (aula 0.13

FORMA EGZAMINU
16 pytań testowych (1 pkt) + 2 pytania opisowe (za 2 pkt);
Do zdobycia jest łącznie 20 pkt;
11 pkt zalicza egzamin
Oceny 11-12 (3), 13 (3+), 14-16 (4), 17, (4+), 18-20 (5)

Przykładowe pytanie testowe:
Opinio iuris to:
A) forma zastrzeżenia dla umowy międzynarodowej;
B) przekonanie, że praktyka państwa jest prawnie wymagalna;
C) jeden z rodzajów właściwości MTS;

Maksymalna szerokość pasa morza terytorialnego:
A) 300 mil morskich;
B) 3 mile morskie;
C) 12 mil morskich;

Przykładowe pytanie opisowe:
Wskaż i opisz z jakich elementów składa się prawo zwyczajowe
Opisz czym są normy ius cogens i wskaż przykład
Wymień tzw. zasady norymberskie i wskaż w jakich okolicznościach zostały przyjęte
Wymień jednostronne akty państw i opisz jeden z nich.
Opisz co to jest pactum in favorem tertii i wskaż przykład.
Co to są normy erga omnes;
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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.
Ruch Czerwonego Krzyża tworzą:
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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.
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.
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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:
a. Strona wojująca – tzw. instytucja uznania za wojującego.
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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
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
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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
Hagenbach za czyny popełnione w związku z działaniami wojennymi na terytorium Szwajcarii. Von
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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)
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W 1998 tzw. Statutem Rzymski powołano stały Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) z siedzibą w
Hadze.
„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

Należy zwrócić uwagę, że MTK pełni funkcję komplementarną względem sądów krajowych, czyli
realizują swoją aktywność dopiero wtedy gdy nie jest ona podejmowana przez odpowiedni sąd
krajowy.
Art. 17 Statutu MTK
Mając na względzie ustęp 10 Preambuły i artykuł 1, Trybunał orzeka, że sprawa jest niedopuszczalna,
jeżeli:
a) sprawa jest przedmiotem postępowania karnego w państwie, do którego jurysdykcji sprawa ta
należy, chyba że państwo to nie wyraża woli lub jest niezdolne do rzeczywistego przeprowadzenia
postępowania karnego – istota komplementarności MTK
(b) w sprawie było prowadzone postępowanie przygotowawcze w państwie, do którego jurysdykcji
sprawa ta należy, i państwo to postanowiło zaniechać wniesienia oskarżenia przeciwko osobie
podejrzanej, chyba że decyzja taka została spowodowana brakiem woli lub niezdolnością tego
państwa do rzeczywistego ścigania;
(c) osoba podejrzana została już osądzona z powodu czynu będącego przedmiotem skargi i rozprawa
przed Trybunałem jest niedopuszczalna na podstawie artykułu 20 ustęp 3; (była już sądzona)
(d) waga sprawy nie usprawiedliwia dalszego działania Trybunału.
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
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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
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)
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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,
Warszawa 1967, 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.
- 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):
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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.
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;
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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.

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;
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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
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”.
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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
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;
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b) Naruszać podstawowych praw człowieka;
c) Naruszać przepisów o charakterze humanitarnym (vide MPH)
d) Innych obowiązków wynikających z norm peremptoryjnych (ius cogens);
Należy wskazać, że doktryna represaliów prawdopodobnie uratowała wolny świat w okresie II wojny
światowej. W początkowym okresie Bitwy o Anglię, niemiecka Luftwaffe skutecznie atakowała
brytyjskie bazy lotnicze oraz przemysł produkujący samoloty myśliwskie. Prowadziło to do znacznych
strat wśród brytyjskich pilotów, co skutkowało decyzją o dopuszczeniu do walki pilotów polskich i
czechosłowackich. W sierpniu 1940 roku, wskutek błędu nawigacyjnego niemieckie samoloty
dokonały bombardowania Londynu, co spotkało się z odpowiedzią strony brytyjskiej w postaci
zbombardowania Berlina. Na wieść o pojawieniu się brytyjskich bombowców nad stolicą III Rzeszy ze
wściekłością zareagował Hitler i nakazał zmianę strategicznego celu kampanii poprzez zmasowane
uderzenie na Londyn. Pozwoliło to RAF na uzupełnienie sił, a także przyczyniło się do zwiększenia strat
wśród niemieckiego lotnictwa, którego uderzenia stały się przewidywalne dla brytyjskiej obrony
przeciwlotniczej.

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;
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”.
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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.

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;
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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
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
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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)
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
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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
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;
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- 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”

- 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);

Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 22

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
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;
- 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;
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- 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;
- 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;
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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)
- 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:
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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
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.
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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;
- 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;
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- 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 )
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;

Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 28

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
•

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).
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);
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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.
„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:
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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;
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;

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
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.
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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;

Praktyka musi być:

A) Jednolita;
MTS Portugalia v. Indie (Prawo przejścia przez terytorium Indii) – praktyka „stała i jednolita”
Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 32

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
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
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.
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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. Ponieważ Sputnik okrążył Ziemię dziesiątki
razy, a żadne z państw nie wyraziło protestu względem faktu przelotu to przyjęto, że zgoda państwaterytorium 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 sprzecić 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.
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);
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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?
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:
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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.
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).
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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”.

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.
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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.
"(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
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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) odpowiedzialność państwa za czyn bezprawny w świetle prawa międzynarodowego
(przypisywalność) – zob. artykułu 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;

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”.
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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;

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;
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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: O ile 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).
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);
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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:
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.

Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 42

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
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).
B. Oświadczenie powinno być złożone publicznie – nota dyplomatyczna, komunikat prasowy,
także konferencja prasowa;
C. Oświadczenie powinno być wolne od wad (wady oświadczenia woli znane z prawa traktatów:
przymus wobec państwa, przymus wobec przedstawiciela państwa itd);
D. Oświadczenie musi mieć wyraźny i jednoznaczny charakter;
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E. Może być adresowane względem całej społeczności (erga omnes), grupy państw, bądź
konkretnego adresata – Deklaracja prezydenta Gamala Nassera 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).

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);
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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:
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;
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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,
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.
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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
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.
MIEJSCE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO W KRAJOWYM PORZĄDKU PRAWNYM
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Kwestia wzajemnej interakcji pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym jest
przedmiotem debat przedstawicieli dwóch głównych nurtów, optujących bądź za podejściem
monistycznym bądź dualistycznym.
Zgodnie z teorią monistyczną, prawo międzynarodowe i krajowe to jeden organizm. Normy prawa
międzynarodowego są bezpośrednio inkorporowane do prawa krajowego, co zwalnia z konieczności
dokonywania jakiejkolwiek transpozycji. Prawo międzynarodowe opiera się na teorii nadrzędności
prawa międzynarodowego nad krajowym, a także pochodnego pochodzenia prawa wewnętrznego od
prawa międzynarodowego (Hans Kelsen).
Teoria dualistyczna (Triepel) zakładał że prawo międzynarodowe i krajowe to dwa odrębne porządki
prawne i żeby być stosowane w porządku krajowym, prawo międzynarodowe musi być uprzednio do
niego implementowane. W efekcie obydwa porządki współegzystują od siebie niezależnie.
Żadna z tych teorii nie znajduje pełnego wymiaru. Jedyne co wydaję się być powszechnie
akceptowane to fakt, że państwo ponosi odpowiedzialność międzynarodową z tytułu braku
dostosowania prawa krajowego do porządku międzynarodowego.
Orzeczenie trybunału rozjemczego w sprawie Alabama.
Okręt wojenny CSS Alabama został zamówiony przez Skonfederowane Stany Zjednoczone w okresie
wojny secesyjnej w stoczni brytyjskiej. Pomimo protestów USA, został wydany zamawiającemu,
uzbrojony, a następnie prowadził samotne działania krążownicze, zatapiając wiele statków
transportujących towary dla Unii. USA po wojnie wystąpiło z roszczeniem odszkodowawczym
przeciwko Wielkiej Brytanii, argumentując, że nie dopełniła ona obowiązków jako strona neutralna w
konflikcie. Wielka Brytania broniła się, ze prawo tego państwa nie zabraniało wydania stronie
niepaństwowej wojny domowej wydania statku. Trybunał uznał odpowiedzialność strony brytyjskiej,
argumentując m.in., że winna ona tak dostosować swój porządek prawny by wypełniać zobowiązania
wynikające z neutralności.
Na gruncie sprawy La Grand (związanym z zatrzymaniem i skazaniem na karę śmierci obywateli
Niemiec, którzy dokonali napadu na bank w Arizonie) MTS stwierdził, że Stany Zjednoczone naruszyły
art. 36 ust. 1 pkt b Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, nie pouczając obywatela
obcego państwa o możliwości kontaktu z własnym konsulem. Ponadto stwierdzono, że prawo
amerykańskie nie pozwoliło oskarżonym na skuteczne podnoszenie zarzutu naruszenia prawa
międzynarodowego w toku procesu karnego, co również zostało uznane za naruszenie Konwencji.
Przykład możliwej kolizji normy prawa wewnętrznego i międzynarodowego (II AKa 213/16).
Art. 168a k.p.k stanowi, że „dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie,
że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o
którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem
przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego
spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności”
Fragment orzeczenia SA we Wrocławiu (II AKa
„W realiach ocenianej sprawy wykorzystanie dowodów przeciwko oskarżonym, zdobytych z
naruszeniem przepisów postępowania, zdobytych za pomocą prowokacji osoby współpracującej z (...),
jest nie zgodne z rzetelnym, sprawiedliwym procesem. Wykorzystanie tych dowodów narusza art. 6
ust.1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ratyfikowanej przez Polskę( Dz. U. 1993, Nr 61, poz.
284). Zgodnie z art. 91 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.( Dz. U. nr
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78, poz. 483) „Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową”.
Zdaniem Sądu w tej mierze winna mieć zastosowanie reguła kolizyjna, określona na gruncie art. 91
ust. 2 Konstytucji RP z 1997 roku. Stworzenie reguł kolizyjnych, rozwiązujących „zderzenie” norm
prawa międzynarodowego i wewnętrznego, to zadanie dla ustrojodawcy tworzącego porządek
konstytucyjny.
W jaki sposób dochodzi do przekształcenia norm prawa międzynarodowego w normę prawa
wewnętrznego (transpozycja)?:
Metoda recepcyjna:
A) Powtórzenie – wierne odzworowanie treści normy prawa międzynarodowego w akcie
prawnym – np. Human Rights Act powtarza treść EKPC;
B) Transformacja: transformacja generalna: art. 91 ust. 3 Konstytucji z 1997 roku, szczegółowa
art. 91 ust. 1 Konstytucji z 1997 roku;
Metoda pozarecepcyjna:
a) Ex prioprio vigore – z mocy samej umowy międzynarodowej, umowa ratyfikowana, a nie
ogłoszona;
b) Adopcja – poprzez inkorporowanie normy;
c) Odesłanie – bardzo popularna metoda
Art. 122. [Niedopuszczalne sposoby lub środki walki]
§ 1.
Kto w czasie działań zbrojnych atakuje miejscowość lub obiekt niebroniony, strefę sanitarną,
zdemilitaryzowaną lub zneutralizowaną albo stosuje inny sposób walki zakazany przez prawo
międzynarodowe,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia
wolności.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto w czasie działań zbrojnych stosuje środek walki zakazany przez prawo
międzynarodowe

Art. 122 k.k zawiera szeroki zakres odesłania „zakazane przez prawo międzynarodowe”. Wydaje się,
że w tej mierze ustawodawca odwołuję się do całości prawa międzynarodowego – czyli nie tylko
traktatów, ale także prawa zwyczajowego.

Punktem wyjścia dla zlokalizowania miejsca prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym
jest art. 9 Konstytucji RP z 1997 roku, który stanowi, że
„Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”
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Jest to przykład klauzuli generalnej z której płynie konsekwencja w postaci obowiązku dokonywania
wykładni przyjaznej prawa międzynarodowego. Art. 9 Konstytucji jest także „bramą” do pośredniego
stosowania prawa międzynarodowego przez sądy i urzędy.
Art. 87 Konstytucji RP z 1997 roku wymienia ratyfikowane umowy międzynarodowe jako źródło
powszechnie obowiązującego prawa.
„Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.”
Art. 88 Konstytucji RP z 1997 roku określa, że podobnie jak ustawy (ust. 1) ratyfikowane umowy
międzynarodowe są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw.
Ust. 1 Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich
ogłoszenie;
Ust. 3 Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane
w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.
Zgodnie z Konstytucją, generalna kompetencja do zawierania umów międzynarodowych należy do
Rady Ministrów (art. 146 ust. 4 pkt. 10 Konstytucji).
Art. 146 ust. 1 Konstytucji:
„Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ust. 4 W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności
(…) pkt 10 10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada
inne umowy międzynarodowe
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 roku o umowach międzynarodowych (Dz. U. 2000 Nr 39 poz. 443).
Etap wstępny rozpoczyna się od wniosku właściwego ministra z zakresu umowy międzynarodowej
kierowanego do Rady Ministrów.
Rada Ministrów wyznacza organ właściwy do prowadzenia negocjacji.
Organ właściwy wnioskuje o udzielenie zgody w formie uchwały przez Radę Ministrów na podpisanie
umowy oraz proponuję treść zastrzeżeń.
Rada Ministrów może podjąć uchwałę w sprawie złożenia sprzeciwu co do zastrzeżenia umowy.
W polskim porządku prawnym związanie się RP umową międzynarodową może mieć wymiar:
a) Ratyfikacji – Art. 133 ust. 1 „„Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe o
czym zawiadamia Sejm i Senat”
b) Zatwierdzenia – akt Rady Ministrów w trybie złożonym oraz prostym (art. 12 ust. 3 ustawy o
umowach międzynarodowych „Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji,
wymaga zatwierdzenia przez Radę Ministrów”).
Kiedy jest wymagana ratyfikacja? Może być to wymóg prawa wewnętrznego, bądź też inne
okoliczności przewidziane prawem międzynarodowym - Konwencją wiedeńską o prawie traktatów z
1969 roku (np. w sytuacji wymogu ratyfikacji przewidzianego w treści samej umowy).
Art. 12 ust. 2 ustawy o umowach międzynarodowych „Ratyfikacji podlegają umowy
międzynarodowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
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inne umowy międzynarodowe, które przewidują wymóg ratyfikacji albo ją dopuszczają, a szczególne
okoliczności to uzasadniają”.
Nie każda umowa musi być ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (!). Wymóg ten
dotyczy (art. 89):
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej;
4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy
Istnieją także specjalne tryby ratyfikacji związane z przekazaniem organowi międzynarodowemu
kompetencji przekazania władzy państwowej (możliwość przeprowadzenia referendum).
Umowy, które nie wymagają ratyfikacji są zatwierdzenie przez Radę Ministrów:
A) tryb prosty – dotyczy tylko umów zawieranych przez podpisanie, wymianę not oraz „inny sposób”
– tutaj zgoda na związanie się umową jest już wyrażone w udzieleniu zgody na podpisanie umowy
(art. 13 – głównie umowy wykonawcze, załączniki)
B) tryb złożony – konieczna druga uchwała RM o zatwierdzeniu;

Warunki bezpośredniego stosowania umowy międzynarodowej przez sądy polskie
A) Umowa musi być ratyfikowana – może to być ratyfikacja za uprzednią zgodą wyrażoną w
ustawie lub bez
B) Ogłoszona – warunek powoływania się na umowę przed organami krajowymi;
C) Nie wymaga wydania dla stosowania ustawy – ma charakter samowykonalny.

Normy samowykonalne (self-executing norms)
Pojęcie normy samowykonalnej jest zawdzięczane amerykańskiemu SN. Sąd ten zastanawiał się nad
następującym pytaniem:
Czy traktat tworzy na tyle kompletną „siatkę normatywną” że można go stosować bezpośrednio, czy
też ma wymiar częściowo polityczny, adresowany do państwa, któremu musi towarzyszyć „pomoc”
ze strony ustawodawcy.
Foster and Elam v. Neislon (1829).
W wyniku cesji Florydy przez Królestwo Hiszpanii na rzecz Stanów Zjednoczonych powstało pytanie o
skuteczność dokonanych za czasów hiszpańskich nadań ziemskich.
Zgodnie z art. 8 traktatu pomiędzy USA i Hiszpanią „„Wszystkie nadania ziemi uczynione przez 24
stycznia 1818, przez jego katolicką wysokość, będą ratyfikowane i potwierdzone osobom
posiadającym nieruchomości ziemskie, w takim samym zakresie w jakim te same nadania byłyby
skuteczne pozostając w domenie katolickiej wysokości.”

Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 51

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
Na gruncie sprawy SN USA rozważał, czy powyższy zapis jest wystarczającym dowodem
potwierdzającym ważność nadania z mocy traktatu, czy też organy USA muszą dokonać ich
potwierdzeń w drodze własnej legislacji.
Opinia sędziego Marshalla „Nasza konstytucja stanowi, iż traktat jest prawem kraju. Jest on, w
konsekwencji, uważany przez sądy jako akt ekwiwalentny aktowi legislacyjnemu, jeśli działa sam z
siebie bez potrzeby jakiejkolwiek pomocy ze strony ustawodawstwa wewnętrznego. Lecz gdy
postanowienia jego klauzul tworzą kontrakt, lub strony zobowiązują się wydać szczególne akty,
traktat jest adresowany do politycznych, nie zaś sądowych organów; to legislatura musi wykonać
kontrakt, nim stanie się on regułą dla sądu”
Kryteria normy samowykonalnej
A) precyzja sformułowania – pozwalająca na stosowanie przez sądy krajowe;
B) wskazanie uprawnionych bądź zobowiązanych podmiotów;
C) tworzenie bezpośredniej skuteczności w obrębie porządku krajowego – być samodzielną podstawą
roszczeń;
D) musi istnieć procedura umożliwiająca dochodzenie roszczeń bądź egzekwowanie obowiązków
wynikających z normy
Przykład:
Art. 1 Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji
Strony niniejszej Konwencji zgadzają się ukarać każdego, kto dla zaspokojenia namiętności innej
osoby:
1) dostarcza, zwabia lub uprowadza w celach prostytucji inną osobę, nawet za jej zgodą;
2) eksploatuje prostytucję innej osoby, nawet za jej zgodą.
Stanowisko SN I KZP 1/00
Bezpośrednie stosowanie przez sądy karne cytowanego przepisu Konwencji nie jest jednak możliwe ze
względu na kształt tego przepisu. Przytoczony przepis został sformułowany w sposób wskazujący na
to, że jego adresatem jest państwo, które zobowiązane jest do wprowadzenia w prawie
wewnętrznym odpowiedniej normy karnej.
Według art. 1 § 1 kk przestępstwem jest czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą
w czasie jego popełnienia. Zatem nie tylko sam czyn zabroniony musi być określony w taki sposób, aby
adresat zakazu karnego zawartego w normie mógł go znać i przestrzegać, ale musi być także
określona w ustawie sankcja karna grożąca za popełnienie czynu realizującego znamiona danego
typu czynu zabronionego. Nie ulega więc wątpliwości, że możliwe jest bezpośrednie stosowanie przez
polski sąd karny - w myśl art. 91 ust. 2 Konstytucji RP - takiego przepisu zawartego w umowie
międzynarodowej, który nie tylko definiuje przestępstwo, ale ponadto określa karę.
Stosowanie tych unormowań dopuszczalne jest nawet wówczas, gdy w praktyce wymiaru
sprawiedliwości może wystąpić problem zharmonizowania konkretnego przepisu prawa
międzynarodowego z krajowymi zasadami odpowiedzialności karnej lub przepisami procedury karnej i
wykonawczymi. Przepisy ratyfikowanej umowy międzynarodowej mogą więc stanowić element
krajowego porządku prawnego i być stosowane przez sądy wówczas, gdy mają charakter
samowykonalny (self executing)
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Sądy amerykańskie nie uznają za normy samowykonalne:
Art. 3 Regulaminu haskiego z 1907 roku „ Strona wojująca, która by naruszyła postanowienia
powyższego regulaminu, będzie pociągnięta do indemnizacji, jeśli tego zajdzie potrzeba. Strona ta
będzie odpowiedzialną za każdy czyn osób, wchodzących w skład jej siły zbrojnej”.
„Sąd uważa traktat za samowykonalny, jeżeli istnieje możliwość wykazania, że strony miały zamiar
dopuścić przyznanie uprawnień dla osób fizycznych (…) Zdaniem Sądu nie wynika z treści traktatu taki
zamiar”
IV Konwencja genewska z 1949 roku o ochronie osób cywilnych
„Sąd nie jest przekonany, że przepisy IV Konwencji genewskiej z 1949 roku są normami
samowykonalnymi i kreuje uprawnienia dla osób fizycznych, które mogą być sądownie
wyegzekwowane poprzez pozwy cywilne przed sądami federalnymi”

Reguła kolizyjna jest wyrażona w art. 91 Konstytucji RP z 1997 roku.
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej
stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
Zgodnie z powyższym, tylko ratyfikowane umowy międzynarodowe za uprzednią zgodą wyrażoną w
ustawie mają pierwszeństwo przed ustawą (!).
Co z umowami ratyfikowanymi, ale nie za uprzednią zgodę wyrażoną w ustawie?
a) Są źródłem prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji;
b) W przypadku kolizji nie korzystają z pierwszeństwa przed ustawą;
c) Hierarchicznie znajdują się pomiędzy ustawą a rozporządzeniem;
Co z innymi umowa międzynarodowymi (zatwierdzonymi) oraz prawem zwyczajowym?
„Bramą” stosowania przez sądy tych norm prawa międzynarodowego jest art. 9 Konstytucji RP z 1997
roku. Drugą możliwości jest transpozycja, względnie odesłanie (jak w przypadku art. 122 k.k).
Art. VI Konstytucji USA nie stanowi o stosowaniu prawa zwyczajowego.
Sprawa Paquet Habana
SN USA – skoro prawo międzynarodowe jest częścią prawa wewnętrznego, to zadaniem sądów jest
nadawanie mu skuteczności, nawet jeżeli nie jest one „ucieleśnione” w postaci umowy
międzynarodowej, bądź ustawodawstwa krajowego;
Co z umowami ratyfikowanymi za czasów obowiązywania Konstytucji PRL z 1952 roku (wiele
istotnych umów międzynarodowych zostało ratyfikowanych w tym okresie)?
Art. 241 Konstytucji RP z 1997 roku: „ustawy ratyfikowane na podstawie dotychczasowych przepisów
i ogłoszone w Dzienniku Ustaw, o ile należą one do kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust. 1
Konstytucji, mają status ratyfikowanych umów międzynarodowych za zgodą wyrażoną w ustawie i
mają one pierwszeństwo przed ustawami”
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Miejsce uchwał organizacji międzynarodowych.
Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację
międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w
przypadku kolizji z ustawami. (art. 91 ust. 3 Konstytucji z 1997 roku).
Warunki stosowania:
a) Bezpośrednie stosowanie uchwały jest przewidziane przez statut organizacji
Przykładem takiej normy jest art. 288 TFUE „Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest
bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich”.
b) Umowa (statut) jest ratyfikowana i
c) jest ogłoszona;
Skuteczności rezolucji RB ONZ w polskim porządku prawnym
Art. 25 KNZ stanowi, że „członkowie Narodów Zjednoczonych zobowiązują się przyjąć i wykonać
postanowienia Rady Bezpieczeństwa, zgodnie z niniejszą Kartą”. KNZ przewiduję możliwość
wydawania prawnie wiążących uchwał RB ONZ, ale nie zawiera w treści art. 25 KNZ postanowień, z
której wynika bezpośrednie stosowanie.
W efekcie, państwa członkowskie mają obowiązek „przyjęcia i wykonania” rezolucji RB ONZ – tj.
musza dokonać jej implementacji do własnego porządku prawnego. W przypadku UE ta kwestia jest
rozwiązywania na poziomie wspólnotowym (poprzez przyjęcie rozporządzenia). Do tego czasu
rezolucja RB ONZ nie wywołuję skutku na gruncie wewnętrznych stosunków prawnych.

ZASADY I CECHY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Wśród norm prawnych może odnaleźć również te, które mają przymiot zasad, stanowiących swoisty
drogowskaz społeczności międzynarodowej.
Po pierwsze status zasady prawa przysługuję normom o najwyższej i wysokiej mocy prawnej, tj.
poszczególnym normom konstytucyjnym i ustawowym. Po drugie zasady prawa chronią wartości
prawne usytuowane na szczycie aksjologicznej hierarchii prawodawcy, wartości podstawowe dla
całego systemu prawnego. Po trzecie z tych norm czyni się użytek w toku wnioskowania prawniczego”
(L. Leszczyński, G. Maroń, Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni
prawa, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin Polona, 2013)
Przenosząc powyższe konstatacje na grunt prawa międzynarodowego, zasady prawa
międzynarodowego to ucieleśnienie wartości jakimi powinna kierować się społeczność
międzynarodowa.
Odróżniamy je od ogólnych zasada prawa wymienionych w art. 38 Statutu MTS (tam mowa o
ogólnych zasadach które są przydatne dla rozumowania prawniczego, ale także stanowią pewien
kanon reguł o powszechnym zakresie oddziaływania);
Pierwsze próby stworzenia katalogu zasad:
Słynne 14 punktów prezydenta Wilsona:
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jawności dyplomacji i wyrzeczenia się tajnych układów (1), swobody żeglugi morskiej w czasie
pokoju i wojny (2), wolności handlu i usuwania barier celnych (3), redukcji zbrojeń (4), rozstrzygania
sporów dotyczących kolonii z uwzględnieniem interesów mocarstw kolonialnych i ludności
miejscowej (5), wycofania wojsk niemieckich z okupowanych terytoriów Rosji i jej samostanowienia
(6), zniesienia okupacji Belgii i odbudowy jej suwerenności (7), zwrotu Francji Alzacji i Lotaryngii (8),
korekty granicy Włoch zgodnie z kryterium narodowościowym (9), zapewnienia autonomii narodom
Austro-Węgier (10), zniesienia okupacji Serbii, Czarnogóry i Rumunii oraz przyznania Serbii dostępu
do morza (11), suwerenności Turcji z uwzględnieniem autonomicznych dążeń nietureckich narodów
zamieszkujących jej terytorium (12), utworzenia niepodległego państwa polskiego ze swobodnym
dostępem do morza (13); powołania międzynarodowej organizacji (Liga Narodów), gwarantującej
utrzymanie pokoju na świecie (14).
Karta Narodów Zjednoczonych (art. 2 KNZ)
a)
b)
c)
d)

Suwerenna równość wszystkich członków;
Dobra wiara;
Pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych;
Zakazu użycia siły w stosunkach międzynarodowych

Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dot. przyjaznych stosunków i współdziałania państw
zgodnie z KNZ (2625/1970):
(a) zasada, że państwa w ich stosunkach międzynarodowych powinny powstrzymać się od groźby lub
użycia siły przeciw integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej jakiegokolwiek państwa,
lub w inny sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych,
(b) zasada, że państwa powinny regulować ich spory międzynarodowe środkami pokojowymi w taki
sposób, by pokój międzynarodowy, bezpieczeństwo i sprawiedliwość nie zostały zagrożone,
(c) obowiązek niemieszania się w sprawy należące do wewnętrznej jurysdykcji jakiegokolwiek
państwa, zgodnie z Kartą, - zasada nieinterwencji;
(d) obowiązek państw współdziałania ze sobą zgodnie z Kartą,
(e) zasadę równouprawnienia i samostanowienia ludów,
(f) zasadę suwerennej równości państw,
(g) zasadę, że państwa powinny wykonywać w dobrej wierze zobowiązania zaciągnięte przez nie
zgodnie z Kartą, i że takie zapewnienie ich bardziej skutecznego stosowania w ramach wspólnoty
międzynarodowej przyczyni się niechybnie do realizacji celów Narodów Zjednoczonych,

Zasada suwerennej równości państw
Jest wymieniona na pierwszym miejscu KNZ ! (art. 2 KNZ )
„Karzeł jest równie dobrze człowiekiem jak olbrzym, mała republika jest nie mniej udzielnym
państwem jak potężne królestwo”. (Emmerich Vatel)
„Wszystkie państwa korzystają z suwerennej równości. Mają one równe prawa i obowiązki oraz są
równymi członkami wspólnoty międzynarodowej, niezależnie od różnic gospodarczych, społecznych,
politycznych lub innego rodzaju. (Deklaracja zasad prawa międzynarodowego ZO ONZ z 1970 roku)
W szczególności suwerenna równość obejmuje następujące składniki:
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„(a) Państwa są równe pod względem prawnym – równość w wykonywaniu praw i obowiązków, nie
równość per se praw i obowiązków – przecież w samej KNZ mamy państwa o specjalnym statusie,
stali członkowie RB ONZ posiadają prawo weta.
(b) Każde państwo korzysta z praw związanych z pełną suwerennością,
(c) Każde państwo ma obowiązek szanowania osobowości innego państwa,
(d) Integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są nienaruszalne.
(e) Każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system polityczny, społeczny,
gospodarczy i kulturalny,
(f) Każde państwo ma obowiązek w pełni stosować się w dobrej wierze do swych
międzynarodowych zobowiązań oraz współżyć w pokoju z innymi państwami.”
Cechy wg. Oppenheima
a) Jeden głos – każde z państw ma jeden głos;
b) Waga głosu – państwa małego i dużego jest identyczna;
c) Immunitet jurysdykcyjny – żadne państwo nie może sprawować jurysdykcji nad drugim; nie
można docelowo poznać obcego państwa (od tego są oczywiście wyjątki)
Art. 1099. § 1. Brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. W
razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew lub wniosek, z zastrzeżeniem art.
1104 § 2 lub art. 1105 § 6.
§ 2. Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczynę nieważności postępowania

Zasada integralności terytorialnej.
1815 roku – po raz pierwszy użyto tego pojęcia w języku traktatowym w odniesieniu do Szwajcarii i
części Sabaudii, później wykorzystywano go także względem Turcji (1856 roku), Dania, Norwegia,
Korea, a także traktat brytyjsko-chiński z 1905 roku dot. integralności terytorialnej Chin
Art. 10 Paktu Ligi Narodów „Członkowie Ligi zobowiązują się szanować i utrzymywać przeciwko
wszelkiej napaści zewnętrznej całość terytorialną i obecną niezależność polityczną wszystkich
członków Ligi. W razie napaści, jej groźby lub niebezpieczeństwa Rada wskaże środki, jak zapewnić
wykonanie niniejszego zobowiązania” (prezydent Wilson nazywał art. 10 „rdzeniem” Paktu Ligi
Narodów)
Pojawiało się szereg kontrowersji – m. in czy art. 10 „cementował” granice na zawsze, co z
pokojowymi granicami i zasadą samostanowienia?
Pakt Ligi Narodów nie posiadał w sobie ogólnego zakazu użycia siły, a także nie delegalizował
ostatecznie wojny (art. 15) jako metody załatwiania sporów międzynarodowych, słabość pewnych
mechanizmów tej organizacji przyczyniła się w znacznym stopniu do „nowego otwarcia” w
stosunkach międzynarodowych jakim było powołanie Organizacji Narodów Zjednoczonych
Art. 2 ust. 4 KNZ dokonał powiązania integralności terytorialnej z zakazem użycia siły (zbrojnej – nie
ekonomicznej czy politycznej);
Poszanowanie integralności państw stanowi jeden ze składników zasady suwerennej równości
państw – Tyranowski zalicza ją do praw zasadniczych państwa.
Co jest konsekwencją naruszenia zasady integralności terytorialnej np. poprzez okupację/agresji czy
aneksję?
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a) naruszenie KNZ i jeżeli jest to spór kwalifikowany w rozumieniu rozdziału VII KNZ, RB ONZ
może rozpocząć akcję w celu przywrócenia bezpieczeństwa i pokoju (o tym szerzej w
rozdziale poświęconym zasadom użycia siły w stosunkach międzynarodowych);
b) obowiązek nieuznawania sytuacji nielegalnej:
---Obowiązek nieuznawania sytuacji nielegalnej.
Konwencja z Montevideo z 1933 roku o obowiązkach państw
Art. 11
Umawiające się strony ustanawiają jako zasadę swojego postępowania aby nie uznawać nabytków
terytorialnych lub szczególnych korzyści, które byłby osiągnięte przy zastosowaniu przemocy,
niezależnie czy polegałoby to na użyciu przemocy zbrojnej, bądź zastraszenie przedstawiciela
dyplomatycznych, bądź pod innym przymusem. Terytorium państwa jest nietykalnie i nie może być
przedmiotem ani okupacji wojskowych, ani żadnych innych rodzajów przemocy, stosowanych przez
drugie państwo
Doktryna Stimsona – 1932
Incydent w Mukden – Japonia zamierzała podbić Mandżuko i stworzyć tam marionetkowy bufor,
pomiędzy japońskim protektoratem w Korei a Chinami. By uzasadnić interwencję zdecydowano się na
przygotowanie specjalnej prowokacji w Mukden na granicy japońsko-chińskiej (rzekomego ataku
wojsk chińskich na żołnierzy japońskich). Incydent ten się powiódł, pomimo powszechnego oburzenia
społeczności międzynarodowej. Śledztwo Ligi Narodów jednoznacznie wskazało Japonię jako podmiot
odpowiedzialny za ten incydent. Krytyczne sprawozdanie jednakże zostało odrzucone przez Japonię
skończyło się tym, że Japonia po prostu opuściła tą organizację. Podobnie uczyniły Niemcy w 1935
roku ( oficjalnie jako pokłosie nieudanej Konferencji rozbrojeniowej w latach 1930-1932 w Genewie).
Sekretarz Stanu Henry Stimson 7 stycznia 1932 roku przekazał następującą notę rządowi Japonii
„Stany Zjednoczone nie uznają sytuacji de facto ani żadnego porozumienia chińsko-japońskiego,
które mogłoby naruszyć prawa rządu amerykańskiego czy obywateli amerykańskich w Chinach, ani
tych, które odnoszą się do suwerenności, niepodległości lub integralności terytorialnej i
administracyjnej Republiki Chińskiej, lub międzynarodowej polityki w stosunku do Chin, powszechnie
znanej jako polityka otwartych drzwi i że nie zamierzają uznać sytuacji, traktatu lub umowy, które
mogą być wytworzone w sposób sprzeczny z Paktem Brianda-Kellogga którego Chiny i Japonia, a
także Stany Zjednoczone, są stronami”
Zobacz także Deklarację Wellesa w sprawie aneksji państw bałtyckich przez ZSRR w 1940 roku:
Polityka tego rządu jest powszechnie znana. Naród amerykański jest przeciwny wszelkim drapieżnym
działaniami obojętnie czy są realizowane z użyciem siły bądź groźbą jej użycia. Naród jest przeciwny
jakiejkolwiek formie interwencji jakiekolwiek państwa (nawet silnego), w wyłączną materię innego
suwerennego państwa (nawet słabego).
Zakaz uznawania sytuacji nielegalnych ma swoja genezę w rzymskiej paremii Ex iniuria Jus Non Oritur
– „z prawa nie może się rodzić bezprawie”
W odniesieniu do państw bałtyckich” USA, Watykan i Irlandia nie uznawały aneksji w płaszczyźnie de
iure i de facto (np. w USA ciągłe funkcjonowały przedstawicielstwa dyplomatyczne państw bałtyckich,
chociaż tylko Estonia utworzyła rząd na uchodźstwie);
Wielka Brytania – uznawała de facto aneksję np. przekazała część rezerw złota do ZSRR
Francja – przekazała budynki misji dyplomatycznych państw bałtyckich ZSRR
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ZSRR – państwa bałtyckie nie zostały anektowane, tylko z własnej woli dołączyły do rodziny republik
radzieckich…
Sprawa republik bałtyckich przyczyniła się do zrozumienia dwóch istotnych reguł prawa
międzynarodowego: z prawa nie rodzi się bezprawie oraz fakty tworzą prawo. Status republik
bałtyckich jako bytów o nieprzerwanej ciągłości prawnej jest związany z zasadą zakazu użycia siły i
zasadą, że nielegalna aneksja państwa nie powoduję jego upadku w płaszczyźnie prawa
międzynarodowego.
Sprawa Niemieckiej Afryki Południowo-zachodniej
Do 1918 roku dzisiejsza Namibia stanowiła kolonię Cesarstwa Niemieckiego – znaną jako Afryka
Południowozachodnia (Deutsche Sudwest Afrika). Od 1915 roku obszar ten został zajęty w toku I
wojny światowej przez Południową Afrykę. Na podstawie Traktatu wersalskiego Namibia została
przekształcona w terytorium mandatowe Ligi Narodów. Po II wojnie światowej RPA dążyła do
przekształcenia Namibii w kolejną prowincję RPA i odmawiała „zwrotu” obszaru pod administrację
ONZ. W 1966 roku mandat LN wygasł, oczekiwano, ze Namibia rozpocznie proces pełnego
usamodzielnienia się i utworzenia w pełni niepodległego państwa. W 1971 roku w sprawie obecności
Afryki Południowej w Namibii opinię doradczą wydał MTS. W orzeczeniu podniesiono, że:
a)

obecność RPA ma wymiar nielegalny i nie może być uznawana przez członków ONZ;

b) Państwa członkowskie ONZ mają obowiązek powstrzymania się od zawierania
traktatów z RPA jeżeli rząd tego państwa składa oświadczenie w imieniu Namibii
c) Państwa członkowskie ONZ nie mogą wysyłać personelu dyplomatycznego do RPA
jeżeli jest on jednocześnie akredytowany na obszar Namibii, członkowie ONZ powinni
również powstrzymać się do wysyłania personelu konsularnego do Namibii;
d) Zakaz wchodzenia we wszelkiego rodzaju relacje natury ekonomicznej, w której RPA
działa także względem Namibii, pozwalającej „zalegalizować” zwierzchnictwo RPA
nad tym obszarem”
e) MTS wskazał, że zakaz ma wymiar erga omnes i także państwa nieczłonkowskie ONZ
także winny powstrzymywać się od kroków „legitymujących” obecność RPA w
Namibii, a w razie dokonywania takich działań nie mogą liczyć na uznanie ich
skutków przez ONZ;
f)

MTS zaznaczył, że o ile wszelkie działania RPA natury oficjalnej względem Namibii i
nie mogą być skuteczne, to nie może to prowadzić do wykluczenia osób
mieszkających w Namibii z obrotu międzynarodowego – w szczególności nie może to
prowadzić do nieuznawania np. aktów stanu cywilnego w postaci aktów urodzenia,
zgonu, małżeństwa, gdyż ich nieuznawanie rodzi negatywne skutki dla ludności tego
obszaru;

Art. 41 Projektu Komisji Prawa Międzynarodowego o odpowiedzialności państw z 2001 roku stanowi,
że w przypadku poważnego naruszenia zobowiązania typu ius cogens pozostałe państwa powinny
współdziałać w celu zapobieżenia dalszych naruszeń oraz nie uznawać za legalne sytuacji powstałych
w wyniku jej naruszenia.
Podobne działania:
Rezolucja RB ONZ 217/1965 – zakaz uznawania rządów białej mniejszości w Rodezji
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Rodezja była kolonią brytyjską, która po II wojnie światowej byłą przygotowywana przez rząd w
Londynie do zakończenia swojego kolonialnego statusu, przy udziale większości mieszkańców
prowincji. Rządy w państwie sprawowała jednakże biała mniejszość, która nie godziła się z
dopuszczeniem innych narodowości do współrządzenia i w 1965 ogłosiła tzw. jednostronną deklarację
niepodległości. Deklaracja ta spotkała się z powszechnym potępieniem ONZ (zarówno na poziome ZO
jak i RB ONZ), gdzie uznano że Rodezja jest rządzona przez rasistowski rząd mniejszości i nie może w
związku z tym być uznana za państwo (pomimo spełnienia wszystkich kryteriów państwa). Jedyny
państwami utrzymującymi stosunki z Rodezją była RPA i Portugalia. W międzyczasie rozpoczęła się
długotrwała (do 1980 roku) wojna domowa z frontem narodowym Roberta Mugabwe. Pomimo
nałożonych sankcji i embarga na broń siły zbrojne Rodezji były w stanie skutecznie przeciwdziałać
ruchom partyzanckim, wspieranym przez sąsiadujący Mozambik.
Podobna reakcja ONZ była związana z utworzeniem przez RPA tzw. „bantustanów” w ramach
realizacji polityki apartheidu – quasi-niepodległych państw.
Rezolucja RB ONZ 662/1990 – inwazja Iraku na Kuwejt – nakładała na państwa ONZ obowiązek zakazu
uznawania aneksji Kuwejtu. RB ONZ określiła aneksję Kuwejtu jako nie mającą żadnej mocy prawnej
(null and void).
Problem Palestyny.
Do 1948 roku Palestyna była częścią brytyjskiego mandatu, a następnie zachodni brzeg Jordanu został
włączony do Jordanii. W 1967 roku podczas tzw. Wojny Sześciodniowej Izrael pokonał wojska
syryjskie, jordańskie i egipskie w doskonale przeprowadzonej kampanii zbrojnej, która doprowadziła
do zajęcia Półwyspu Synaj, Wzgórz Golan i zachodniego Brzegu Jordanu. Od tego czasu powyższe
obszary są traktowane jako „palestyńskie obszary okupowane”. W 1994 roku na mocy porozumień z
Oslo pomiędzy Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) utworzono Autonomię
Palestyńską. OWP reprezentuję Palestynę na zewnątrz – m.in. jako obserwatora przy ONZ od 2012
występuję jako „Palestyna”.
W 2000 roku Izrael rozpoczął budowę muru bezpieczeństwa pomiędzy Zachodnim Brzegiem a resztą
kraju, mającego na celu ograniczenie możliwości prowadzenia działań terrorystycznych.
W 2004 roku MTS w swej opinii doradczej (Skutki prawne budowy muru na palestyńskich terytoriach
okupowanych) stwierdził, że budowa muru naruszała prawa międzynarodowe, zwracając uwagę na
fakt, że Izrael w administrowaniu terytorium okupowanego winien się stosować do przepisów IV
Konwencji genewskiej z 1949 roku o ochronie ludności cywilnej oraz IV Konwencji haskiej z 1907 roku
wraz z jej regulaminem dot. praw i zwyczajów obowiązujących w wojnie lądowej. Trybunał zaznaczył,
że obowiązek nieuznawania ma prowadzić do zapobieżenia sytuacji, w której wskutek upływu czasu
może dojść do legitymizowania stanów powstałych w wyniku naruszenia prawa międzynarodowego.
Wcześniej RB ONZ (rezolucja RB 480/1980) wskazała, że nieważne są wszelkie akcje mające na celu
inkorporowanie wschodniej Jerozolimy i wniosła aby członkowie ONZ powstrzymali się m.in. z
umieszczeniem na terenie miasta swoich misji dyplomatycznych. W grudniu 2018 roku ambasadę z
Tel-Aviv do Jerozolimy przeniosły Stany Zjednoczone.
Status Cypru Północnego – państwo powstałe wskutek naruszenia zakazu użycia siły.
Do XVI w. Cypr należał do Republiki Weneckiej, która utraciła wyspę na rzecz Imperium Osmańskiego.
W XIX w. Cypr znalazł się pod zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii. W latach 60. XX wieku Cypr (jako
obszar zamieszkany zarówno przez Turków jak i Greków cypryjskich) dążył do połączenia się z Grecją
kontynentalną. Turcja w 1974 roku zdecydowała się interweniować zbrojnie przeciwko planom
połączenia się z Grecją i doprowadziła do utworzenia tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego,
państwa uznawanego wyłącznie przez Turcję.
Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 59

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
---By zagwarantować trwałość porządku poczdamskiego wpisano do KNZ, że zasada poszanowania
integralności terytorialnej nie dotyczy państw Osi, będących państwami nieprzyjacielskimi w okresie
II wojny światowej. Jest to jeden z historycznych już w tej chwili wyjątków od zakazu używania siły w
stosunkach międzynarodowych
Art. 107 KNZ
Nic w niniejszej Karcie nie może unieważniać lub wykluczać akcji w stosunku do któregokolwiek
państwa, które w ciągu Drugiej Wojny Światowej było nieprzyjacielem któregokolwiek z sygnatariuszy
niniejszej Karty, jeżeli państwa odpowiedzialne za taką akcję, podjęły ją lub usankcjonowały jako
następstwo tej wojny.

Zasada integralności terytorialnej ma dwa aspekty:
a) Nietykalność terytorium państwowego
b) Nienaruszalność granic państwowych;
Nienaruszalność granic: zobowiązanie państw do przestrzegania granic, powstrzymywania się od
zamachów.
Sprawa zachodniej granicy Polski.
Układ RP a RFN z 1990 roku
Art. 2 „Umawiające się Strony oświadczają, że istniejąca między nimi granica jest nienaruszalna teraz i
w przyszłości, oraz zobowiązują się wzajemnie do bezwzględnego poszanowania ich suwerenności i
integralności terytorialnej”
Art. 3 „Umawiające się Strony oświadczają, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych
i że roszczeń takich nie będą wysuwać również w przyszłości”
Droga do tego traktatu była daleka…
8 maja 1945 roku – Akt kapitulacji Trzeciej Rzeszy
1. My niżej podpisani, działając z upoważnienia Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych,
niniejszym bezwarunkowo poddajemy przed Najwyższym Dowództwem Alianckich Sił Ekspedycyjnych
i jednocześnie przed Najwyższym Dowództwem Armii Czerwonej wszystkie siły na lądzie, morzu i
powietrzu, które pozostają w dniu dzisiejszym pod niemiecką kontrolą.
4. Niniejszy akt kapitulacji nie będzie obowiązywał, i zostanie zastąpiony przez, ogólny dokument
kapitulacji nałożony przez, lub w imieniu Narodów Zjednoczonych w stosunku do Niemiec i
niemieckich sił zbrojnych jako całości.
Raport z Konferencji w Poczdamie (VI pkt. B)
Zgodnie z porozumieniem zawartym podczas konferencji jałtańskiej, Państwa Alianckie zapoznały się
z opinią Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w kontekście terytoriów, które winny zostać
przyłączone do Polski. (…) Szefowie rządów Trzech Państw uważają, że ostateczne wyznaczenia
zachodniej granicy Polski powinno oczekiwać pokojowego rozstrzygnięcia (should await the peace
settlement).
Szefowie rządów uznają, że dopóki granica zachodnia Polski nie zostanie wyznaczona, dawne
niemieckie terytoria od Bałtyku, poprzez rzekę Odrę i Nysę Łyżycką, wraz z Wolnym Miastem Gdańsk
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oraz częścią Prus Wschodnich, powinny pozostać pod administracją Państwa Polskiego i nie będą
uważane za część sowieckiej strefy okupacyjnej.
Deklaracja berlińska z dnia 6 czerwca 1945 roku.
Rządy Stanów Zjednoczonych, ZSRR, Wielkiej Brytanii oraz Francji przejmują najwyższe uprawnienia
władcze względem Niemiec, włączając w to wszelkie prawa posiadane przez niemiecki rząd, naczelne
dowództwo, a także uprawnienia władz regionalnych. Przejęcie uprawnień nie skutkuję aneksją
Niemiec.
Rządy Stanów Zjednoczonych, ZSRR, Wielkiej Brytanii oraz Francji określa granicę Niemiec bądź
jakiejkolwiek części terytorium niemieckiego.
Rządy NZ określą granicę Niemiec bądź części jak też określoną status Niemiec w każdej części
będącej ich terytorium
Strona niemiecka (Das offene Deutsche Frage):
1. Niemcy nie były stroną układów poczdamskich i nie można z tego tytułu twierdzić, że wyraziły
zgodę na zmiany terytorialne;
2. Układy mówią jedynie o administracji (a nie suwerenności) Państwa Polskiego i konieczności
przyjęcia porozumienia pokojowego w przyszłości – sprawa granic otwarta
3. Układy PRL z NRD (1950) i RFN (1970) nie wiążą Niemiec po zjednoczeniu (m.in. wyrok TK RFN z
1973 roku, który stanowił, że traktat o normalizacji stosunków PRL-RFN nie stanowi uznania granic,
lecz jedynie „układem politycznym” ;
Prof. Skubiszewski (pierwszy szef MSZ po 1989 roku):
Brak podpisu Niemiec bez znaczenia – Alianci przyjęli kompetencje rządu niemieckiego i mogli
swobodnie decydować o kształcie ich granic. Polska nie była stroną traktatu, ale jest to przykład
pyactum in favorem tertii (umowa na korzyść państwa trzeciego). Polska przyjęła i wykonała umowę
– wszelkie zmiany granic odtąd muszą mieć zgodę Polski.
Art. 107 KNZ – Niemcy nie mogą się powoływać na zasady integralności terytorialnej czy
samostanowienia w celu unieważnienia układów poczdamskich.
Wyłączenie ziem zachodnich spod okupacji sowieckiej – to nie niemieckie terytoria okupowane, a już
część Polski;
Administration – w języku angielskim chodziło o całość zarządu składającego się na władze
państwową;
Mamy już peace settlement – RFN i NRD uznały zachodnią granice PRL
Prof. Nahlik
Układy poczdamskie w stosunku do Niemiec miały charakter pactum in determinantum tertii –
Niemcy wyraziły zgodę na cesję terytorium na rzecz Polski poprzez akt bezwarunkowej kapitulacji;
Skubiszewski nie zgadza się z powyższym – dla niego decydujący charakter ma fakt przejęcia
uprawnień państwowych przez Aliantów w deklaracji berlińskiej z dnia 5 czerwca 1945 roku;

Braku interwencji w sprawy wewnętrzne państw:
Art. 2 ust. 7 KNZ
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Orzecznictwo MTS wskazuje, że istnieją sfery funkcjonowania państw, które należą do ich wyłącznej
kompetencji – tj. takich, których sposób nie jest w żaden sposób zdeterminowany prawem
międzynarodowym (traktatowym, zwyczajowym bądź też uchwałami organizacji międzynarodowych)
MTS, (sprawa wojskowej i paramilitarnej aktywności w i przeciwko Nikaragui - 1980) „poprzez swoją
suwerenność państwo może decydować swobodnie w sprawach swego ustroju politycznego,
społecznego, kulturalnego i ekonomicznego, a także w przedmiocie polityki zagranicznej” (para. 205).
MTS DRK vs. Uganda (sprawa aktywności wojskowej na terytorium Demokratycznej Republiki Kongo)
– Uganda naruszyła zasadę nieinterwencji poprzez dostarczanie pomocy zbrojnej rebeliantom
walczącym na terytorium Demokratycznej Republiki Kongo;
Prawo międzynarodowe potwierdza zakaz niedopuszczalność interwencji środkami zbrojnymi
(klasycznie), ale także działania pośrednie – np. ekonomiczne, polityczne, czy też dyplomatyczne.
Obejmuje to w pierwszej kolejności zakaz organizowania działalności wywrotowej bądź zbrojnej
mającej na celu obalenie ustroju politycznego.
Przykłady takich nielegalnych interwencji: (Węgry 1956 rok, Czechosłowacja 1968, Afganistan 1979).
Przykładem politycznych wymiary zasady nieinterwencji były doktryna Monroego (zakaz mieszania
się państw europejskich w sprawy Ameryki Łacińskiej), bądź jej przeciwieństwo w postaci doktryny
Breżniewa (dopuszczającą interwencje na terenie Bloku Wschodniego dopuszczalna w celu ochrony
socjalizmu).
Wojny domowe – kiedyś była to wyłączna sfera oddziaływania państw, pozostałe państwa powinny
powstrzymywać się od popierania stron – ale praktyka państw jest w tej mierze zróżnicowana i ma
przeróżne uzasadnienia. Np. w wojnie domowej w Hiszpanii, Trzecia Rzesza i Włochy jawnie
wspierały rząd nacjonalistów, a ZSRR republikanów. Istnieją teorię, który dopuszczają jedynie
udzielenie pomocy zbrojnej stronie rządowej. Np. wojna w Wietnamie u swego podłoża była wojną
domową, która szybko się stała konfliktem międzynarodowym, a to z uwagi na przypisanie działań
Vietcongu Wietnamowi Północnemu. Stany Zjednoczone opierały swą interwencję na podstawie
zaproszenia rządu w Sajgonie (Wietnamu Południowego). Pojawia się do tego problem
samostanowienia (gdy np. naród stara się to prawo realizować w drodze wojny domowej). Problem
wojny w Afganistanie – interwencja radziecka (wątpliwa na zaproszenie socjalistycznego rządu w
Kabulu), powszechny opór bojowników afgańskich, wspieranych bezpośrednio przez USA.
Wyjątki:
- interwencja na zaproszenie (np. Syria udzieliła formalnego zaproszenia Rosji w 2015 roku, Irak i
obecność wojsk USA w związku z walką z tzw. Państwem Islamskim);
- kroki odwetowe;
- działania w ramach KNZ rozdziału VII
- bardzo kontrowersyjna jest kwestia tzw. interwencji humanitarnej (ale o tym w rozdziale
dotyczącym użycia siły).
- interwencja w celu obrony własnych obywateli

Zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów
Najprościej ujmując jest to prawo do określenia własnego losu polityczno-społecznego kulturowego,
natomiast w skrajnym zakresie jest to prawo do utworzenia własnego państwa.
O samostanowieniu w 1919 roku mówił w swych 14 punktach prezydent Wilson.
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Opinia doradcza Komitetu Prawników Ligi Narodów w sprawie Wysp Alandzkich, 1920 – zasada
samostanowienia jest myślą polityczną, ale nie jest (w okresie sporządzania opinii – M.P) pozytywną
zasadą prawa narodów. To państwa decydują o losach swojego terytorium – wynika to z faktu ich
suwerenności jako przymiotu każdego państwa.
Orędzie Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich do Narodu Polskiego
„Zawiadamiając naród polski o tym zwycięstwie wolności nad ogólno-rosyjskim żandarmem,
Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich oświadcza, że demokracja Rosji stoi na
stanowisku uznania narodowo-politycznego samookreślenia narodów, i oznajmia, że Polska ma
prawo co całkowitej niepodległości pod względem państwowo międzynarodowym
Dekret Rady Komisarzy Ludowych o anulowaniu traktatów rozbiorowych
Wszystkie układy i akty zawarte przez rząd byłego imperium rosyjskiego z rządem Królestwa
Pruskiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego, odnoszące się do rozbiorów Polski wobec ich sprzeczności
z zasadą samookreślania narodów i rewolucyjnym poczuciem prawnym narodu rosyjskiego, który
uznał niezaprzeczalne prawo narodu polskiego do jedności i niepodległości, zostają niniejszym
zniesione w sposób nieodwołalny.
Art. 1 ust. 2 KNZ – samostanowienie to jeden z celów ONZ, samostanowienie występuję także na
gruncie dokumentów praw człowieka. Krok milowy to 1960 rok – Deklaracja w sprawie przyznania
niepodległości krajom i narodom kolonialnym (ZO ONZ 1541/1960) – początek procesu dekolonizacji.
Wskazano wówczas, że:
a) Wola narodów co do samostanowienia winna być wyrażona w swobodnym i
demokratycznym procesie. MTS – Sahara Zachodnia (obszar, którego prawo do
samostanowienia zostało zdeterminowane w okresie kolonialnym) wskazał, że naród
zamieszkujący obszar niesamodzielny powinien określić swoją przyszłość poprzez „swobodnie
wyrażoną wolę”.
b) Wykonanie prawa do samostanowienia może prowadzić do powstania suwerennego i
niepodległego państwa;
Ale – prawo do samostanowienia uznawano jako zagrożenie dla państw wielonarodowych, dlatego
w Deklaracji zasad prawa międzynarodowego z 1970 roku, przyjęto stosowne zastrzeżenie, w
ramach którego prawo do powinno być realizowane bez szkody dla zasady integralności
terytorialnej;
Część państwa zaczęła zwracać uwagę, że samostanowienie może dotyczyć jedynie kolonii,
terytoriów powierniczych czy też stref okupowanych.
Problemem współczesnego prawa międzynarodowego jest zderzenie prawa do samostanowienia z
zasadą integralności terytorialnej – czy na tej podstawie może dojść do secesji danego terytorium,
czy istnieje prawo do secesji.
1960-1970 – problem francuskojęzycznej prowincji Quebec.
Sąd Najwyższy Kanady (1998) w sprawie dotyczącej secesji prowincji Quebec:
1) rozróżnienie pomiędzy prawem do samostanowienia w kontekście wewnętrznym (autonomia) oraz
zewnętrznym (własne państwo)
2) zasadniczo prawo do powinno być wykonywane w granicach autonomii, dopuszczającej rozwój
społeczny, ekonomiczny, kulturowy danej grupy, ale w ramach jednego państwa;
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3) zewnętrzny charakter prawa do samostanowienia – dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy z uwagi
na dyskryminację, dominację jednej grupy, nie można dać gwarancji rozwoju oraz ochrony przed
prześladowania danej grupy w inny sposób niż poprzez utworzenie własnego państwa;
4) prawo do samostanowienia w wymiarze zewnętrznym częściowo się wyczerpało w okresie
kolonialnym – ludy te nie mogły w inny sposób zrealizować swojego prawa do samostanowienia;
Podobna sytuacja miała miejsce w kontekście Katalonii
Od 1979 roku przyjęcie autonomii, utworzenie regionalnego rządu Katalonii, art. 2 Konstytucji
Królestwa Hiszpanii stanowi o „prawo do samostanowienia”, ale w ramach Królestwa. Od 2013 roku
podjęcie intensywnych działań na rzecz usamodzielnienia się. Rząd w Madrycie prezentuje
stanowisko, że Katalończycy to mniejszość, której prawa kulturalne i językowe są zagwarantowane
przez szeroką autonomię – Trybunał Konstytucyjny – referendum w 2017 roku było nielegalne w
świetle hiszpańskiej konstytucji.
Wielu specjalistów twierdzi, że
a) Zasada prawa do samostanowienia zasadniczo wyczerpała się w okresie kolonialnym (mogą
jeszcze istnieć z tym związane zagadnienia niezakończone takie jak np. status Sahary
Zachodniej i Wysp Czagos – MTS w swej opinii doradczej z 2019 roku uznał, że
zapoczątkowany proces dekolonizacji Mauritiusu nie został zakończony, a Wielka Brytania
powinna zwrócić te wyspy);
b) Nie ma panowania obcego i kolonialnego tam gdzie lud żyje swobodnie i dobrowolnie w
ramach danego państwa – np. korzysta z autonomii, przywilejów, ma zapewnione
powszechne gwarancje w ramach porządku prawnego itd.
c) W praktyce ONZ uznawało pewne secesje za nielegalne (Katanga, Biarfa, a także pośrednio
Kosowo)
d) „prawo do samostanowienia i niepodległości pod panowaniem kolonialnym, obcą okupacją,
reżim rasistowski” : należy zbadać czy faktycznie istnieją powyższe trzy przesłanki zanim
przejdzie się do dyskusji na temat możliwości utworzenia własnego państwa.
Na tym tle warto ocenić sytuacje Kosowa oraz Krymu - przykładów dwóch ostatnich secesji w
stosunkach międzynarodowych.

KOSOWO

KRYM

Terytorium rdzennie serbskie. W 1389 roku
Serbowie przegrali bitwę na Kosowym Polu.
Obszar ten stał się częścią Imperium
Osmańskiego. Zmiana struktury religijnej oraz
napływ ludności pochodzenia albańskiego. W
1948 roku ludność narodowości serbskiej to ok.
24%, w 1991 to ok. 10%.

Pomiędzy 1427 a 1783 siedziba Chanatu
Krymskiego – wroga (ale także czasami i
sojusznika) I Rzeczpospolitej. Od końca XVII w.
część Imperium Rosyjskiego. Lokalna ludność
pochodzenia tatarskiego stopniowo wysiedlana,
poddana szerokiej represji po 1944 roku (w
wyniku sprzyjania wojskom niemieckim). W
latach 50. XX wieku, włączona do składu
Ukraińskiej SRR. Skład etniczny na początku XXI
W: 70% Rosjanie, 20% Ukraińcy, 10% Tatarzy.
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Po 1991 roku władze Jugosławii (FRY) dążyły do Po 1991 Krym uzyskał szeroką autonomię w
ograniczenia swobód politycznych i kulturowych ramach Ukrainy (republika autonomiczna).
kosowskich
Albańczyków,
ograniczając
autonomię, przeprowadzając w 1999 roku akcję
pacyfikacyjną o charakterze zbrojnym (czystki
etniczne)
Operacja zbrojna NATO w
stacjonowanie wojsk KFOR
stabilizacyjnej UE.

1999
oraz

roku, W 2014 roku działania zakamuflowanych wojsk
misji rosyjskich, przeprowadzenie jednostronnego
referendum w sprawie niepodległości i
przyłączenia się do Rosji

Rezolucja RB ONZ 1244/1999 – Kosowo ma
dysponować tzw. Substantial autonomy ale w
granicach Serbii (Jugosławii). Porozumienie z
Rambouillet (nie podpisane przez Milosevica)
również gwarantowała integralność terytorialną
Serbii.

1994 tzw. Memorandum budapeszteńskie o
Gwarancjach Bezpieczeństwa – USA, Wielka
Brytania, Rosja – gwarancje integralności
terytorialnej Ukrainy w zamian za przekazanie
rezerwuarów broni jądrowej, Rezolucja ZG ONZ
68/262 potwierdzająca integralność terytorialną
Ukrainy, nie uznająca wyników referendum z
2014 roku za ważnych;

Państwo uznane przez ok. 100 członków ONZ.

Uznanie pojedynczych państw

W okresie dekolonizacyjnym wykształciła się zasada uti possidentis iuris. (uti possidetis, ita
possidetis z łac. „niech pozostanie tak jak dotychczas”).
W kontekście Ameryki Południowej – podczas ruchu narodowowyzwoleńczego (Simona Bolivara) od
hiszpańskiego panowania, granice wewnętrzne Królestwa Hiszpanii (prowincje) stały się granicami
międzynarodowymi.
Za czasów kolonialnych również Afryka była podzielona administracyjnie – były to granice narzucone
przez imperia kolonialne. W okresie emancypacji kontynentu, dawne granice pomiędzy zależnymi
obszarami stały się granicami państwowymi.
Zasada ta jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, żadne z dawnych terytoriów nie będzie
pozbawione swojego suwerenna. Po drugie, zastosowanie tej zasady obniża napięcie
międzynarodowe związane z powstaniem nowych państw i ewentualną rewizją granic mogącą
generować powody rozwiązań natury „zbrojnej”.
Początkowo zasada ta miała wymiar regionalnego prawa zwyczajowego, jednakże stopniowo była
ona stosowana także poza obszarem Ameryki Południowej i Afryki, jak np. w Europie. Opinia nr. 3
Komisji Arbitrażowej Badintera z 1991 roku przyjęła, że granice Chorwacji, Serbii oraz Bośni i
Hercegowiny nie powinny być zmienione, o ile nie zawarte zostanie porozumienie pomiędzy tymi
państwami (…) dawne granice wewnętrzne, stają się granicami międzynarodowymi. Również po
rozpadzie ZSRR. Jej rzeczywisty wymiar obecne jest kontrowersyjny co do szczegółów.
MTS Burkina Faso v. Mali (1982) – Uti possidetis, ita possidetis Stanowi zasadę ogólną prawa
międzynarodowego, logicznie związaną ze zjawiskiem wybijania się na niepodległość, w którym to
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procesie się ujawnia. Jej cel jest oczywisty, uniknięcie zagrożenia i niebezpieczeństw dla
nowopowstałych państw
Oczywiście, konsekwencją tej zasady jest fakt (jak pokazuję przykład Bliskiego Wschodu), że dawne
granice kolonialne w żaden sposób nie odzwierciedlały kryteriów etniczno-politycznych.

Zasada dobrej wiary
Normy wiążą o tyle, o ile im się wyraźnie lub w sposób dorozumiany poddało. Każde zobowiązanie
należy rozumieć w sposób odpowiadający zgodnej woli stron w chwili powstania tego zobowiązania
(prof. Nahlik)
Warunkiem powstania zobowiązania międzynarodowego jest swobodna wyrażona wola państwa
(STSM w sprawie Lotus).
Pogląd pozytywistyczny o charakterze skrajnym zakłada: państwo jest związane tylko tymi normami,
na które wyraziło zgodę „co nie jest wyraźnie zabronione prawem międzynarodowym jest dozwolone
i uzależnione wyłącznie od woli państw”.
W tym kontekście można się zastanawiać czy na podstawie pewnych klauzul generalnych – np.
wynikających z klauzuli Martensa oraz ogólnych zasad zakazu wykorzystywania broni powodujących
„nadmierne obrażenia” i „zbędne cierpienia” nie jest w każdych warunkach zakazanie
Pogląd ten „równoważony” przez fakt ograniczeń nieskrępowanej woli państw poprzez fakt istnienia
norm typu ius cogens, wpływ zobowiązań wynikających z rozwoju międzynarodowych standardów
ochrony praw człowieka, czy także np. zwyczajowego prawa humanitarnego.

Zasada efektywności
„Fakty tworzą prawo”(ex factis ius oritur). W przypadku porządków wewnętrznych to państwo
zapewnia skuteczność prawa, nawet jeżeli ono nie przystaje do rzeczywistości społecznej. Jest to
jedna z największych różnic w odniesieniu do prawa międzynarodowego, gdzie prawo
międzynarodowe charakteryzuję się pewną dynamiką wynikającą ze zjawisk w przestrzeni
międzynarodowej, nowych koncepcji, nowych technologii, nowych stanów faktycznych. Skrajnym
przykładem zasady efektywności w prawie międzynarodowym jest opisana wcześniej sytuacja
desuetudo.

PAŃSTWO i JEGO ELEMENTY
W 2020 roku mamy 193 członków ONZ (podstawowy wymóg członkostwa w ONZ to bycie
„państwem”) oraz dwóch obserwatorów – Stolicę Apostolską oraz Palestynę.
Najmłodsi członkowie ONZ to Czarnogóra (2006 rok) oraz Sudan Południowy (2011).
Państwa to naturalne, pierwotne i pełne podmioty prawa międzynarodowego. Stąd też parametry
państwowości są przedmiotem zainteresowania prawa międzynarodowego.
J. Crawford – to fakty w pierwszej mierze „konstruują” państwo, prawo międzynarodowe jest jedynie
„obserwatorem” tego zjawiska. Powody dla których państwa powstają nie są zależne od prawa
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międzynarodowego. Z tego też względu nie ma żadnej normy międzynarodowej, która determinuję
ilość państw.
Powstanie państw może mieć charakter pierwotny bądź wtórny np.
a) Samorzutna organizacja struktury państwowej na danym obszarze;
Państwo Pierwszych Piastów, posiadało ludność (plemię Polan), terytorium – obszar Wielkopolski,
Małopolski, a także zorganizowaną władzę książęcą, posiadającą zdolność do kontroli ludności i
terytorium (drużyna książęca), a także zdolność do utrzymywania relacji z innymi państwami
sąsiednimi. Bardzo ważnym kryterium państwowości w średniowieczu (a w szczególności przejaw
suwerenności) było utrzymywanie własnej administracji kościelnej.
b) Podbój;
Powstanie Chanatu Krymskiego, które wiązało się z najazdem mongolskim w XIII wieku i przybyciem
na Krym Tatarów.
c) Decyzja innych państw;
Taką formę miało przyznanie niepodległości Belgii – na konferencji w Londynie w 1830 roku.
d) „Wybicie się niepodległość”
Przykład Stanów Zjednoczonych.
Na początku XX w. na świecie było tylko ok. 70 państw. W ciągu zaledwie 100 lat ta liczba zwiększyłą
się niemal trzykrotnie – jakie są powody tych zmian?
Najpoważniejszym procesem „państwotwórczym” była dekolonizacja.
Wiązało się to z emancypacją obszarów powierniczych i niesamodzielnych – jako wyraz zasady
samostanowienia narodów w ujęciu zewnętrznym.
Po I wojnie światowej dostrzeżono, że niezbędne jest stopniowe wycofywanie się mocarstw
europejskich z obszarów kolonialnych. Powody były różne – ale jednym z nich było m.in. rosnący
koszt utrzymywania kolonii.
Np. w okresie niemieckiej obecności w Kamerunie, na utrzymywanie kolonii wydawano 5 razy więcej
niż zyski płynące z jej eksploatacji.
Art. 22 Paktu Ligi Narodów tworzył trzy klasy terytoriów mandatowych:
Klasa A – dawne obszary Imperium Osmańskiego (Irak, Jordania, Syria, Liban) – terytoria które miały
w najbliższym możliwym czasie uzyskać niepodległość.
Klasa B – niemieckie terytoria w Afryce – terytoria, które muszą być administrowane przez członków
LN.
Klasa C - dawne niemieckie kolonie na Pacyfiku – obszary, które muszą stanowić część państwamandatu.
System mandatowy przekształcił się w system powierniczy – rozdział XII KNZ, ale w 1994 wraz z
ogłoszeniem niepodległości przez Palau zakończył swoje de facto funkcjonowanie.
ONZ prowadzi listę tzw. obszarów niesamodzielnych o różnym stopniu uzależnienia od metropolii –
Wielka Brytania: Gibraltar, Pictrain (odkryta i zasiedlona przez marynarzy z HMS Bounty), Kajmany,
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Falklandy, Moseraat, Bermudy, Wyspa Św. Heleny – zbiorcza nazwa to British Overseas Territory);
Francja – Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia, Martynika, Gujana Francusa, Reunion, USA – Guam,
Samoa Amerykańskie.
Katalizatorem wzrostu liczby państwa była rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 1514 z
14.12.1960 roku - Deklaracji w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym:
Wszystkie narody zamieszkujące oba rodzaje obszarów mają prawo do samostanowienia; co oznacza
prawo do określenia wg własnej woli swego statusu politycznego oraz swobodnego rozwijania swego
życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego (...). „Niedostateczne... przygotowanie polityczne,
gospodarcze i społeczne i kulturalne nie powinno w żadnym przypadku stanowić pretekstu do
zwlekania z przyznaniem niepodległości.”
Proces ten odbywał się w ramach zasady uti possidetis.
Drugim czynnikiem była secesja.
Oderwanie części terytorium państwowego i ustanowienie na części oderwanej państwa nowego. Jak
podnoszone to było w kontekście prawa do samostanowienia – secesja może doprowadzić do kolizji z
zasadą ochrony integralności terytorialnej państwa. Historia zna także przykłady secesji nieudanych i
potępionych przez społeczność międzynarodową
Sprawa secesji Katangi i Biarfy (w obydwu samozwańczych państwach siły powietrzne stron
rozłamowych były tworzone przez polskiego asa myśliwskiego Jana Zumbacha).
17 lutego 2008 roku parlament Kosowa ogłosił deklarację niepodległości. Państwo zostało uznane
przez większość członków NATO i UE (w tym Polskę). Pozostali członkowie ONZ wskazują, że
deklaracja ta jest nadużyciem prawa do samostanowienia i narusza integralność terytorialną Serbii.
Opinia doradcza MTS w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa (2010) – MTS w zręczny sposób
uchylił się od odpowiedzi na pytanie o legalność secesji w prawie międzynarodowym, stwierdzając, że
sam fakt deklaracji niepodległości jest aktem dopuszczalnym.
Podział – powstanie nowych państw ze „wspólnego organizmu”
Przykład: rozpad Jugosławii, który rozpoczął krwawą wojnę domową w latach 1992-1995.
Rozpad Czechosłowacji: pod koniec 1992 roku Słowacja ogłosiła wolę bycia niepodległym państwem.
1 października 1993 roku Czechosłowacja przestała istnieć.
Zjednoczenie – dwa państwa łączą się w jedno.
Przykład: zjednoczenie Jemenu Południowego i Północnego, Zjednoczenie Niemiec.

Warunki państwowości
A) Terytorium;
B) Ludność
C) Efektywna władza;
Warunki te zostały sformułowany w tzw. Konwencji z Montevideo z 1933 roku o prawach i
obowiązkach państw.
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Terytorium - w chwili powstania państwa nie musi być wyraźne określone czy też całkowicie
zamieszkałe, może mieć także charakter „sporny”, nie musi być także całkowicie spójne.
Przykładem w tej mierze może być sytuacja odrodzonej Polski w 1918 roku, której granice miały
wymiar sporny i niejednoznaczny. Dotyczyło to granicy zachodniej (powstanie wielkopolskie,
oczekiwanie na Traktat pokojowy z Niemcami, wyniki plebiscytów), a także wschodniej (wojna polskoukraińska o Galicję Wschodnią, wojna polsko-bolszewicka). Jedyną granicą, która miała względnie
ustabilizowany i niekwestionowany charakter była dawna granica Galicji i Węgier (z wyjątkiem
niejednoznacznego statusu Śląska Cieszyńskiego).
Terytorium państwowym jest obszar, na którym suweren ma prawo do sprawowania zwierzchnictwa
terytorialnego – pełnej i wyłącznej kompetencji w realizowania uprawnień władczych.
Male nostro iure uti non debemus („Nikt nie powinien źle korzystać ze swojego prawa”) - sprawa Trail
Smelter (USA v. Kanada 1941). Szkody wywoływane przez kanadyjskie przedsiębiorstwo, związane z
imisjami (niedopuszczalnym i uciążliwym efektem wynikającym z korzystania z nieruchomości) –
emitowaniem szkodliwego dymu przez granicę na terytorium USA. Trybunał rozjemczy uznał, że
Kanada nie powinna pozwolić na wykorzystanie swojego terytorium ze szkodą dla innego państwa.
Terytorium lądowe jest wyznaczane granicami – ich szczegółowa delimitacja następuję w ramach
traktatów, które określają warunki wyznaczenia, z reguły posługując się kryteriami czysto
geograficznymi, ale też często sztucznie wyrysowane na mapie.
Delimitacja – wyznaczenie granicy traktatem;
Demarkacja – wyznaczenie granicy w terenie;
Układ Sykes-Picet (1916) zakładał podziału stref wpływów na terenie ówczesnego Imperium
Osmańskiego pomiędzy Wielką Brytanię a Francję. Rosja w czasie I wojny światowej miała otrzymać
Cieśniny Dardanelskie. Francja kontrolę nad Syrią i Libanem, Wielka Brytania – Irak, Transjordania i
Palestyna. Z układem wiąże się osoba Lawrence`a z Arabii, przywódcy rewolty arabskiej przeciwko
Imperium Osmańskim (1917-1918). Jednak granice zostały oparte na sztucznych parametrach przy
brak analiz etniczno-demograficznych.
Czy terytorium jest niezbędne dla bytu państwa w prawie międzynarodowym?
Sąd Administracyjny w Kolonii (1978) – sprawa Sealandii, „państwa” stworzonego przez
emerytowanego oficera brytyjskiej armii na platformie przeciwlotniczej znajdującej się poza
brytyjskim morzem terytorialnym. Powód domagał się stwierdzenia, że stał się obywatelem Sealandii,
sąd stwierdził, że terytorium państwa nie może mieć wymiaru sztucznego.
Na chwilę obecną – wydaję się tak, nie mniej przewiduję się, że państwa wyspiarskie na Pacyfiku
mogą w ciągu najbliższych lat utracić swoje terytorium wskutek podnoszenia się poziomu oceanów.
Będzie to wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, gdyż w istocie pojawią się państwa, które z
naturalnych powodów utraciły swoje pierwotne terytorium.
W jaki sposób państwa nabywały terytorium?
W klasycznym okresie prawa międzynarodowego uznawano, że terytorium ma status podobny do
rzeczy w prawie cywilnym. W związku z tym uznawano, że rzeczy niczyje (res nullius) mogą być
zawłaszczone, ale pewna kategoria rzeczy jest wyłączona z obrotu handlowego i służy jedynie
powszechnemu użytkowi (res communis). Podział ten krytykował prof. Erhlich, gdyż w jego ocenie nie
odwołuję się do kryterium pierwotnej suwerenności.
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1. Zawłaszczenie
Rozciągnięcie zwierzchnictwa terytorialnego na obszar nie podlegający niczyjej władzy.
Traktat z Tordesillas z 1497 roku dzielił świat pomiędzy Portugalie a Hiszpanię. W okresie Wielkich
Odkryć Geograficznych popularny sposób nabycia terytorium (tzw. right of discovery – prawo
odkrycia i następnie okupowania w sposób efektywny).
Akt Generalny Konferencji Berlińskiej z 1885 roku
Art. 34 „Mocarstwo, które w przyszłości obejmie w posiadanie jakiekolwiek terytorium na
wybrzeżach lądu afrykańskiego poza granicami swych dotychczasowych posiadłości, albo które nie
mając ich dotąd, nabędzie je w przyszłości, i tak samo Mocarstwo, które obejmie tam protektorat,
prześle notyfikację odpowiedniego aktu innym Mocarstwom Akt niniejszy podpisującym, aby dać im
możność wystąpienia z ewentualnymi reklamacjami.
Art. 35 „Mocarstwa Akt niniejszy podpisujące uznają, że na terytoriach przez nie zajętych na
wybrzeżach lądu afrykańskiego mają obowiązek ustanowić wystarczającą władzę, która by była
zdolna zapewnić poszanowanie praw nabytych i – w razie potrzeby – wolność handlu i tranzytu w
warunkach, jakie będą umowami określone.”
Ostatnim przykładem zawłaszczenia był zajęcie wyspy Jan Mayen przez Norwegię w 1924 roku. Na
chwilę obecną nie ma już obszarów, które mogą podlegać zawłaszczeniu.
Zawłaszczenie generalnie wymagało sprawowania efektywnej kontroli nad danym obszarem (animus
ocupandi), któremu towarzyszy ciągle i pokojowe oraz jawne wykonywanie suwerenności na danym
obszarze.
2. Zasiedzenie
Nabycie tytułu prawnego przeciwko poprzedniemu właścicielowi na skutek długotrwałego,
efektywnego i pokojowego sprawowania kontroli na tym terytorium.
Sprawa wyspy Las Palmas – Stany Zjednoczone v. Holandii
W czasach Wielkich Odkryć Geograficznych Filipiny stały się kolonią hiszpańską, a Indonezja stała się
tzw. Indiami Holenderskimi. Po przegranej wojnie amerykańsko-hiszpańskiej w 1902 roku Hiszpania
zrzekła się Filipin na rzecz Stanów Zjednoczonych. Spór dotyczył przynależności państwowej wyspy
Palmas znajdującej się w archipelagu Filipin. Stany Zjednoczone powoływały się, że wyspa została
odkryta przez poprzedniego zwierzchnika Filipin – Hiszpanię i z tego tytułu uznawały, że jako sukcesor
Korony Hiszpańskiej mogą żądać stwierdzenia pierwotnego nabycia spornego obszaru. Trybunał
arbitrażowy stwierdził, że Hiszpania faktycznie wyspę odkryła, ale nie sprawowała później
suwerenności nad tym obszarze, którą z kolei wykonywała Holandia w sposób długotrwały i
pokojowy, skutecznie nabywając prawo do spornego obszaru przez zasiedzenie. Ważny wniosek ze
sprawy Las Palmas – sędzia Max Huber wskazał, że w prawie międzynarodowym istnieje zasada
nieretroaktywności prawa – skutki zdarzenia prawnego powinny być oceniane zgodnie ze stanem
prawa międzynarodowego obowiązującego w momencie, w którym dany akt miał miejsce.
3. Cesja
Przeniesienie zwierzchnictwa terytorialnego pomiędzy dwoma państwami.
Może mieć formę umowy sprzedaż – np. w 1867 roku Rosja sprzedała USA Alaskę za kwotę 7,2 mln
USD.
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Może mieć także formę zamiany – w latach 50. XX w. dokonany wymiany terytoriów pomiędzy ZSRR a
PRL (Polska otrzymała Ustrzyki Dolne, a ZSRR miasto Bełz).
Swoistą formą cesji jest także traktat pokojowy
Traktat wersalski 1919 – mocą którego zwrócono Francji Alzację i Lotaryngię utraconą na mocy
postanowień pokoju frankfurckiego z 1871 roku.
Traktat pokojowy z Włochami (1947) – cesja na rzecz Francji, Jugosławii (Zadar) oraz Grecji (wyspy na
Morzu Egejskim).
4. Plebiscyt.
Cesja terytorium wykonywana na podstawie wyników głosowania ludności danego obszaru.
Plebiscyty w latach 1920-1921 na Warmii i Mazurach oraz Śląsku – powszechnie głosowanie ludności,
które miały określić przynależność państwową spornych obszarów. Plebiscyty na Śląsku i ich
niekorzystne rozstrzygnięcia doprowadziły do wybuchu III powstań śląskich, które ostatecznie
wpłynęły na decyzję Rady Ambasadorów co do kształtu granicy korzystnie dla strony polskiej.
Plebiscyt na Warmii i Mazurach odbywał się w krytycznych momentach wojny polsko-bolszewickiej w
lipcu 1920 roku. Zrezygnowano z przeprowadzenia plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim. Poważnym
błędem władz polskich było dopuszczenie do głosowania osób urodzonych na terenie objętym
plebiscytem (dawało to zdecydowaną przewagę stronie niemieckiej)
Ostatnie referendum w Europie – dokonanie w 1955 głosowanie w przedmiocie Zagłębia Saary
(integracji z RFN, bądź pozostania w unii gospodarczej z Francją).
5. Przyrost.
Zwiększenie powierzchni terytorium wskutek naturalnych zjawisk – np. wybuchu wulkanów,
naniesienie mułu rzecznego itd.
Podkreślić należy, że przyrost musi mieć charakter naturalny. W 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy
w sporze Filipiny v. Chiny stwierdził, że budowa sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim nie
może powodować powstania tytułu prawnego względem wysp, które nie są „wyspą” w rozumieniu
Konwencji z Montego Bay z 1982 roku o prawie morza (z racji braku spełnienia „naturalnego”
charakteru). Budowa sztucznych wysp jest dopuszczalna jako uprawnienie państwa przybrzeżnego w
granicach wyłącznej strefy ekonomicznej (art. 56), ale nie tworzą one ani morza terytorialnego ani
wyłącznej strefy ekonomicznej.
6. Erozja
Oderwanie terytorium – np. problem granicy amerykańsko-meksykańskiej na rzece Rio Grande.
7. Podbój (Debellatio).
Tzw. zawojowanie. Było to historycznie dopuszczalny sposób nabycia terytorium dokonujący się
poprzez aneksje państwa pokonanego. Warunkiem jest całkowite zaprzestanie funkcji państwowych i
aktywności wojskowej przez pokonanych. STMS w sprawie Grenlandii Wschodniej uznał, że podbój
prowadził do transferu suwerenności z państwa pokonanego na zwycięskie.
Przykładem powyższej sytuacji jest np. podbój Konstantynopola w 1453 i aneksja Cesarstwa
Wschodniorzymskiego przez Imperium Osmańskie.
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Aktualnie taki sposób nabycia terytorium jest zdelegalizowany, zwłaszcza po przyjęciu przez
społeczność międzynarodową wojny jako narzędzia polityki międzynarodowej (Pakt Brianda-Kelloga
1929 rok) oraz zakazu użycia siły. W efekcie nabytki z tytułu podboju nie mogą być uznane i są
nieskuteczne: zob kazus aneksji Kuwejtu przez Irak w 1990 roku.
W 1939 roku okupanci niemieccy i sowieccy twierdzili, że Państwo Polskie „przestało istnieć” i w
związku z powyższym posiadają pełną kompetencje w zakresie prawa międzynarodowego do
swobodnego dysponowania losami RP. Dokonano w ten sposób aneksji tzw. Warthegau – Kraju
Warty (Pomorza, Górnego Śląska, Wielkopolski oraz obszaru łódzkiego) do III Rzeszy. Z reszty obszaru
utworzono tzw. Generalne Gubernatorstwo (GG). Sowieci przyłączyli do Sowieckiej i Białoruskiej SRR
obszary wschodnich województw, z wyjątkiem obszaru Wilna przekazanego Litwie. Cesja ta była
docelowo nielegalna (ZSRR nie miało uprawnienia do dokonywania zmian terytorialnych na rzecz
Litwy), jednakże już w 1940 roku stało się to nieaktualne z powodu zajęcia tych państw przez ZSRR.
Bardzo ważnym czynnikiem kwestionującym fakt upadku RP była ciągłość prowadzonej walki
zbrojnej. W tym kontekście „wolność schroniła się” na pokładach okrętów wojennych Marynarki
Wojennej RP, będących emanacją nieprzerwanej państwowości RP. 31 sierpnia 1939, w ramach tzw.
operacji Pekin kierownictwo MW zarządziło ewakuację trzech niszczycieli do Wielkie Brytanii (Burza,
Błyskawica, Grom). Później przedarły się jeszcze dwa okręty podwodne (Wilk i Orzeł). Burza i
Błyskawica były jednostkami walczącymi od 1 września 1939 do 8 maja 1945 roku.
Ludność - powinna mieć wymiar stały, ale nie ma w prawie międzynarodowym żadnej wartości
minimalnej liczby ludności – istnieją państwa mikroskopijne jak Lichtenstein czy Tuvalu liczące 11 000
mieszkańców.
Sąd Administracyjny w Kolonii (1978) – sprawa Sealandii: Ludność państwa musi tworzyć rzeczywistą
wspólnotę społeczną, powiązaną z daną terytorium, nie może to być tylko przestrzeń wspólnych
zainteresować czy działań biznesowych.

Władza – rząd musi sprawować kontrolę na terytorium i ludnością, bez znaczenia jest jego forma oraz
ustrój, posiadać także zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami, bez obcego
zwierzchnictwa – odpowiada pojęciu „niepodległości”.
Z kryterium władzy wiążę się nieodłączne pojęcie suwerenności.
Nowoczesne podejście do suwerenności zostało ukształtowane w Pokoju Westfalskim (1648), który
zakończył wojnę trzydziestoletnią. Najbardziej znaną Zasada dot. religii (czyja władza tego religia) –
rozumianą jako wyłączność kompetencji danych władców w kształtowanie porządku religijnego.
Od pojęcia suwerenności w ujęciu międzynarodowym należy odróżniać pojęcie suwerenności narodu
– (kształtowane przez Hobbesa i Rousseau) – to rozważania od kogo pochodzi władza, na czym
polega legitymizacja i jakie są granice. Jest to materia będąca przedmiotem zainteresowania nauki
prawa konstytucyjnego.
Suwerenność to całość międzynarodowych praw i obowiązków uznanych przez prawo
międzynarodowe, zawartych w niepodległym bycie terytorialnym jakim jest państwa. Suwerenność
jest atrybutem państwa, jego emanacją, nie jest to też prawo – jest to przymiot (J. Crawford).
STSM w sprawie Wimbledon – możliwość przystępowania do umów międzynarodowych jest wyrazem
suwerenności.
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STSM w sprawie stosunków celnych między Austrią a Niemcami (1931) – niepodległość może być
określona jako suwerenność (suprema potestas) albo zewnętrza suwerenność, przez którą rozumie się
to, że państwo nie ma na sobą żadnej władzy poza prawem międzynarodowym.
STSM w sprawie Lotus – Prawo międzynarodowe reguluję stosunki pomiędzy niepodległymi
państwami. Normy prawa wiążące państwa pochodzą z ich wolne woli, wyrażonej w umowach i
zwyczajach uznanych za prawo, ustanowione w celu współistnienia niepodległych społeczności. Nie
można zakładać ograniczeń niepodległości państw.
Według prof. Erhlicha suwerenność to:
a) Samowładność – prawna niezależność od jakichkolwiek czynników zewnętrznych;
b) Całowładność – kompetencja normowania wszystkich stosunków wewnątrz państwa;
Prof. Wyrozumska „niezależność od władzy jakiekolwiek podmiotu” – odpowiada politycznie pojęciu
„niepodległości”’
Aspekty suwerenności w ujęciu międzynarodowym:
A) zewnętrzny – zdolność do samodzielnego działania w przestrzeni międzynarodowej – np. czego
wyrazem jest zawieranie umów międzynarodowych;
B) wewnętrzny – zdolność do samodzielnego kreowania i realizowania władztwa państwowego na
danym terytorium;
MTS sprawa cieśniny Korfu (Wielka Brytania v. Albania) – suwerenność to całość uprawnień i
atrybutów, które państwo posiada na swoim terytorium.
Trzeba zwrócić uwagę, ze państwo poprzez zawarcie umów międzynarodowych nie wyrzeka się
suwerenności – prawo do zawarcia umowy jest jej wyrazem. Gdyby było inaczej to nie byłoby państw
suwerennych.
Ograniczenie dotyczy jedynie wykonywania pewnych uprawnień suwerennych (STSM w sprawie
Wimbledon – 1922)
Komentarz prof. J. Skrzydło „zawarcie jakiegokolwiek traktatu międzynarodowego nie oznacza
zrzeczenia się przez to państwo suwerenności tylko dlatego, że państwo zobowiązuje się do
podejmowania określonych działań lub powstrzymania się od nich. Z pewnością każda umowa
nakładająca obowiązki określa natomiast pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wykonywanie
uprawnień suwerennych w tym sensie, że nakazuje wykonywanie tych uprawnień suwerennych w
pewien, określony sposób. Podkreślić trzeba, że zawarcie umowy międzynarodowej jest właśnie
atrybutem suwerenności państwowej”
Trzeba rozróżnić (J. Kranz, J. Barcik, T. Srogosz):
a) Brak suwerenności – nie mamy wtedy do czynienia z państwem;
b) Ograniczenia suwerenności – wtedy państwo traci możliwość w całości bądź w części
występowania jako podmiot prawa międzynarodowego
c) Ograniczenia wykonywania uprawnień suwerennych – państwo nie traci suwerenności poprzez
wiązanie się prawem międzynarodowym, jedynie ogranicza wykonywanie swoich uprawnień
suwerennych
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STMS opinia doradcza w sprawie stosunków celnych między Niemcami a Austrią (w praktyce każdy
traktat zawarty między dwoma lub więcej państwami niezawisłymi ogranicza w pewnej mierze
wykonywanie władzy wynikającej z suwerenności”)
Przystąpienie do Unii Europejskiej i związane z tym przekazanie kompetencji nie oznacza wyzbycia
się suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Granicę transferu kompetencji wyznacza wskazana w
preambule do ustawy zasadniczej suwerenność państwa jako wartość narodowa, a stosowanie
Konstytucji – w tym również w odniesieniu do dziedziny integracji europejskiej – powinno odpowiadać
znaczeniu, które wstęp do ustawy zasadniczej przypisuje odzyskaniu suwerenności rozumianej jako
możliwość stanowienia o losie Polski. (TK K32/09 – 24 października 2010 roku);
Przykładem ograniczeń wykonywania uprawnień suwerennych jest prawo do prowadzenia wojny. R.
Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe : suwerenność państwa to prawo zawierania traktatów
(ius tractatum), prawo do wysyłania i przyjmowania posłów (ius legationis), prawo do wojny (ius ad
bellum)
H. Lauterpacht, The Limits of the Operations of the Law of War: do pierwszej wojny światowej, prawo
prowadzenia wojen było nieograniczonym uprawnieniem suwerennym – żadne z państw neutralnych
nie mogło sądzić, czy drugie państwo znajduję się w stanie wojny legalnej bądź nie, Powody były
irrelewantne – dopuszczalne było także prawo prowadzenia wojen agresywnych.
Kriegsrason geht von Kriegmanier – konieczność nie zna prawa, prawo może być odsunięte, bo
wymaga tego prawo państwa do prowadzenia działań wojennych;
Wymagania kilku profesorów prawa międzynarodowego w tym względzie są najzupełniej sprzeczne z
koniecznościami wojennymi i muszą być przez wojskowych odrzucone (z instruktażu niemieckiego
korpusu oficerskiego z 1902 r
Przykład ograniczenia suwerenności umową międzynarodową – sytuacja RFN w latach 1949-1989.
Układy poczdamskie doprowadziły do utworzenia czterech stref okupacyjnych. Wkrótce Alianci
Zachodni zaczęli łączyć swoje strefy w formie Bizonii i Trizonii. 8 maja 1949 roku państwa okupujące
(USA, Wielka Brytania i Francja) wyrazili zgodę na przyjęcie konstytucji RFN. W 1952 roku RFN, USA,
Wielka Brytania i Francja zawarły układ z Bonn, który stanowił:
Art. 1
„Republika Federalna Niemiec otrzymuję pełną zdolność (authority) do regulowania swych
stosunków zewnętrznych i wewnętrznych, z ograniczeniami wynikającymi z niniejszej Konwencji”
Art. 2
„Trzy mocarstwa zachowują uprawnienia związane ze stacjonowaniem okupacyjnych sił zbrojnych,
Berlina oraz Niemiec jako całości, w zakresie ich zjednoczenia i ostatecznego układu pokojowego”.
Układ pokojowy 2 (NRD, RFN) +4 (USA, ZSRR, Francja, Wielka Brytania) (O ostatecznej regulacji
statusu Niemiec) z 1990 roku.
Art. 7
„Zjednoczone Niemcy posiadają pełną suwerenność (sovereingty) w zakresie swej polityki
wewnętrznej i zewnętrznej”.
Prawa zasadnicze państw:
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Przymioty podmiotowości prawnomiędzynarodowej państwa (konsekwencje tego, że państwo jest
suwerenne):
a) prawo do istnienia czyli prawo do niezawisłości i integralności terytorialnej - pociąga za sobą
prawo do samoobrony - kolektywnej i indywidualnej, samostanowienie – decydowanie o własnym
losie;
b) prawo zwierzchnictwa terytorialnego (wykonywanie jurysdykcji cywilnej i karnej na swoim
terytorium)
c) prawo zwierzchnictwa personalnego (decydowanie o obywatelstwie, opieka dyplomatyczna,
jurysdykcja personalna w stosunku do swoich obywateli).
d) prawo do suwerennej równości
e) prawo do uczestniczenia w obrocie międzynarodowym (ius contrahendi, ius missionis prawo
legacji, prawo przystępowania do organizacji międzynarodowych)
f) prawo do prowadzenia wojny (ius ad bellum);
g) zdolność do ponoszenia odpowiedzialności prawno-międzynarodowej.

Powrót do kryterium władzy.
Charakterystyczne jest to, że powyższa przesłanka dotyczy jedynie okresu formowania się państwa.
Doskonałym w tej mierze przykładem jest sytuacja Somalii, państwa które od lat boryka się z faktem
braku istnienia rządu, który efektywnie kontroluję większość terytorium. Pomimo powyższych
okoliczności społeczność międzynarodowa nie kwestionuje i nie kwestionowała statusu Somalii jako
państwa.
Nowe parametry państwowości?
Np. wymóg aby dana struktura powinna przestrzegać praw człowieka, podstawowe zasady KNZ itd.
Uznanie państwa
Uznanie należy zaliczyć do aktów jednostronnych państw (patrz rozdział dot. aktów jednostronnych)
Jaką rolę pełni uznanie państwa? Czy jest niezbędne aby mówić o państwie per se?
Dwie teorie – teoria konstytutywna – uznanie jest niezbędnym warunkiem państwowości, była ona
popularna w okresie początków XX w. (zwłaszcza gdy prawo międzynarodowe zaliczało do grona
członków społeczności międzynarodowej tylko państwa „cywilizowane”, które są w stanie pojąć
potrzeby i idei prawa międzynarodowego).
Więcej zwolenników ma obecnie teoria deklaratywna, łącząca się z ideą, że prawo międzynarodowe
to „obserwator” procesu formowania państwa (zob Deutsche Conitinental Gas-Gesselschaft w Polsce
Mieszany Trybunał Arbitrażowy). Dlatego uznanie nie jest innym kryterium państwowości.
Opinia nr 1 Komisji arbitrażowej Badintera: konsekwencje uznania państwa mają wymiar jedynie
deklaratywny, to czy państwo istnieje, jest bardziej elementem faktu i zasady efektywności’.
Uznanie jest decyzją polityczną o charakterze nieobowiązkowym. Nie mniej np. w 1996 roku Rada
uznała powstanie FRY (Federacyjnej Republiki Jugosławii) pod pewnymi warunkami. Jednym z nim
Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 75

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
było chociażby np. obowiązek współpracy z utworzonym ad hoc MTKJ, czy też gwarancje związane z
pełnym poszanowaniem praw człowieka.
Może w pewnych sytuacjach istnieć obowiązek nieuznawania państwa utworzonego w wyniku
sytuacji nielegalnej z punktu widzenia prawa międzynarodowego (przykład to Rodezja jako państwo
utworzone przez rząd białej mniejszości z naruszeniem zasady samostanowienia większości
mieszkańców).
Uznanie przedwczesne – gdy uznanie danego podmiotu (np. w wyniku wojny domowej) może
naruszać zasadę nieinterwencji.
Brak uznania powoduję, że państwo takie:
A)
B)
C)
D)

Nie może zawierać traktatów;
Nie utrzymuję stosunków dyplomatycznych;
Nie jest członkiem organizacji międzynarodowych;
Jego paszporty nie są honorowane.

Nieuznawanie państwa powoduję poważne implikacje natury praktycznej.
Mamy szereg państw nie mających powszechnego uznania międzynarodowego. Jednym z powyższych
przykładów jest Kosowo – 105 państw je uznaje, ale nie jest członkiem ONZ, nie jest uznawana przez
takie państwa jak: Hiszpania, Rosja, Chiny. Izrael nie jest uznawany przez 29 członków ONZ.

Uznanie rządu
Musimy oddzielić uznanie państwa od uznania rządu.
Przykład Afganistanu w latach 1990-2001 – rządzony przez nieuznawany rząd Talibów, ale cały czas
uznawano Afganistan za państwo.
Kto jest uprawniony do reprezentowania państwa na zewnętrz i składanie w jego imieniu ważnych
oświadczeń woli? Co w sytuacji gdy rząd doszedł do władzy na drodze poza konstytucyjnej np.
poprzez zamach stanu?
Dwie przeciwstawne doktryny
a) Opierająca się na legitymizmie doktryna Tobara (ministra spraw zagranicznych Ekwadoru) –
analiza czy rząd doszedł do władzy zgodnie z prawem wewnętrznym (może być to
problematyczne, a także nawet być naruszeniem zasady nieinterwencji w sprawy
wewnętrzne innych państw);
b) Opierające się na efektywności doktryna Estrady (minister spraw zagranicznych Meksyku) –
główne kryterium to ocena czy rząd jest w stanie kontrolować w sposób efektywny
terytorium państwa i wykonywania zobowiązań międzynarodowych.
Należy zwrócić uwagę, że mamy więcej przykładów opierających się na doktrynie Estrady.
W 2013 roku wybory prezydenckie w Egipcie wygrał wywodzący się z tzw. Bractwa Muzułmańskiego
Mohamed Morsi. 3 lipca 2013 roku doszło do zamachu stanu (coup d`etat), który został
przeprowadzony przez dowódcę armii Abdela El-Sisi, który objął urząd prezydenta. Pomimo
początkowych obiekcji rząd El-Sisiego jest powszechnie uznawany, a Sekretarz Stanu USA stwierdził,
że armia egipska „przywróciła” demokrację w tym państwie.
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Uznanie rządu też może mieć wymiar przedwczesny:
Uznanie rządu Juan`a Guaido, który 23 stycznia 2019 roku ogłosił się tymczasowym prezydentem
Wenezueli. USA, Kanada, większość państw UE oraz Ameryki Łacińskiej uznała Guaido za prezydenta
Wenezueli, ale Rosja, Chiny, Turcja, Iran, Kuba wyrażały poparcie dla Maduro. W istocie jednakże
rząd Guaido nie kontroluje w sposób efektywny terytorium Wenezueli.
Problem rządów na uchodźstwie.
W okresie I wojny światowej rządy zajętych przez Państwa Centralne państw – Belgii oraz Serbii były
wciąż uznawane za legalne przedstawicielstwo tych państw, pomimo utraty rzeczywistej kontroli nad
własnym terytorium;
W okresie I wojny światowej utworzył się Polski Komitet Narodowy – Polska nie istniała jako
państwo, ale ta namiastka rządu była traktowana jako „oficjalne przedstawicielstwo Polski”, dzięki
staraniom Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, Polska było traktowana jako państwo
alianckie (bądź sprzymierzone).
W 1935 rok – aneksja Etiopii i rząd Cesarza Haile Selassie na uchodźstwie. W 1941 roku w Londynie
działało aż 8 rządów na uchodźstwie (Polska, Czechosłowacja, Belgia, Holandia, Grecja, Jugosławia,
Norwegia, Luksemburg)
Warunki:
a) opuszczenie własnego terytorium na skutek przemocy zbrojnej i okupacji;
b) uznanie przez pewną ilość państw;
c) manifestowanie kontynuacji legislacyjnej
d) podejmowanie wysiłków na rzecz odzyskania zajętych terytoriów (np. poprzez walkę zbrojną u
boku sojuszników) oraz posiadania zdolności do jej kontroli:

SUKCESJA PAŃSTW
Problem zastąpienia jednego państwa przez inne państwo w zakresie odpowiedzialności za
międzynarodowe stosunki terytorialne.
Gdy państwo przestaje istnieć w znaczeniu prawa międzynarodowego pojawia się pytanie o:
a)
b)
c)
d)
e)

Dorobek traktatowy;
Losy mienia państwowego;
Obywatelstwa ludności;
Długami oraz archiwami;
Członkostwem w organizacjach międzynarodowych;

Problem ten stał się realny w lat. 90 XX wieku. Trzy procesy „rozpadowe” – Jugosławii, ZSRR,
Czechosłowacji.
Problem sowieckiego arsenału jądrowego.
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Gdy rozpadał się ZSRR powstał problem broni jądrowej. Na terenie Kazachstanu, Białorusi i Ukrainy
znajdowały się liczne silosy z bronią jądrową. Ukraina posiadała łącznie 1/3 sowieckiego arsenału
bojowego (łącznie prawie 1700 głowic bojowych oraz ok. 30 bombowców strategicznych). Kazachstan
ok. 1400.
Problem – co z traktatem o nierozpowszechnianiu broni atomowej (NPT) z 1968 roku, którego stroną
było ZSRR?
Czy nowopowstała Ukraina i Kazachstan kontynuują zobowiązania wynikające z traktatu NPT z 1968
roku?
Czy też w istocie ich nie kontynuują i mamy zupełnie nową sytuację prawną?
Problem „dziedzictwa nuklearnego” Ukrainy obrazuje problem sukcesji państw.
Traktat NPT z 1968 roku: zachowanie “ekskluzywności” klubu atomowego, zakaz transferu
technologii zbrojeniowej (rozpowszechniania – art. 1 i art. 2), stopniowe zmniejszanie arsenału
bojowego, pokojowe wykorzystanie technologii nuklearnej (to nie samo co atomowej). Był
przygotowywany w okresie pewnego „odprężenia” w stosunkach międzynarodowych. Jako państwa
atomowe do 1967 roku uznawano: ZSRR, Chiny, USA, Francję, Wielką Brytanię.
Obecne blisko 190 państw jest stroną NPT z wyjątkiem: Pakistanu, Indii, Izraela, Korei Północnej,
Południowego Sudanu
Oprócz państw „klubu atomowego” broń atomową posiadają:
Indie – test pierwszej bomby atomowej „Uśmiechnięty Budda” w 1974 roku; ok. 140 głowic obecnie;
Pakistan – testy w latach 80. XX wieku; ok. 200 głowic;
Izrael – we współpracy z RPA (domniemane posiadanie)
Pracę nad bronią atomową prowadziły w przeszłości:
Szwajcaria – w 1962 roku odrzucono w referendum zakaz broni jądrowej. Syria – zniszczony reaktor w
2007 przez lotnictwo izraelskie. PRL – 1973 rok, dokonanie kontrolowanej mikrosyntezy jądrowej,
przyrządy i technologia skupowane przez wywiad PRL, plany próbnej eksplozji w Bieszczadach.
Brazylia i Argentyna także prowadziły pracę w kierunku pozyskania technologii pozwalającej na
budowę broni atomowej.
Państwo wstępujące w prawa i obowiązki innego państwa jest sukcesorem. Państwo zastępowane
jest poprzednikiem.
Sukcesja może mieć wymiar częściowy bądź całkowity (nowe państwo podlega wtedy konieczności
uznania, państwo-poprzednik może przestać funkcjonować w obrocie prawnym).
Są sytuacje, w której państwo ulega głębokim przemianom politycznym, społecznym czy nawet
terytorialnym, ale mimo wszystko zachowuję tożsamość i jest to wciąż to samo państwo – mówimy
wtedy o kontynuacji.
Pomocne będzie w tej mierze posłużenie się następującymi przykładami:
W chwili upadku ZSRR pojawiło się zagadnienie związane z m.in. członkostwa w ONZ, a zwłaszcza
miejsce ZSRR w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Które państwo miało te uprawnienia przejąć? A może
zaistniał stan całkowitej likwidacji ZSRR i związku z tym miejsce w RB ONZ nie podlega obsadzeniu
(bez zmiany KNZ)?
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Problem ten został rozwiązany poprzez tzw. Deklarację z Ałma-Aty z grudnia 1991 roku, która
wyraziła stanowisko Wspólnoty Niepodległych Państw, że organizacja popiera rozwiązanie w ramach
którego Federacja Rosyjska będzie kontynuatorem praw i obowiązków w ONZ jakie przysługiwały
ZSRR.
Prof. Daranowski – rozpad ZSRR był procesem dwuetapowym. W pierwszej kolejności doszło do
secesji republik bałtyckich od ZSRR, a w traktacie z Ałma Aty oraz Białowieży potwierdziły, że
pozostałe dawne republiki oderwały się od Federacji Rosyjskiej.
RFN jest kontynuatorem Cesarstwa Niemieckiego (1870-1918), Republiki Weimarskiej (1918-1933), III
Rzeszy (1933-1945), RFN i NRD (1949-1990).
W 1993 zakończył się byt Czechosłowacji – przyjęto, ze państwo to przestało istnieć i żadne z państw
powstałych po jej podziale (Czechy bądź Słowacja) nie jest jej kontynuatorem.
Szczególnym przykładem w tej mierze jest tzw. kontynuacja ius postlimini – sytuacja, w której
państwo przestało istnieć zostało np. zawojowane, ale odzyskało niepodległość i swój byt
państwowy.
Przykład odrodzonego Państwa Polskiego po 123 latach niewoli.
Według jednych poglądów I Rzeczpospolita (do 1795 roku) i II RP (od 1918 roku) to ta sama struktura
państwowa. Nie uległa ona przerwaniu ponieważ:
A) Wystąpiła przesłanka nieważności traktatów zaborczych (przymusu wobec przedstawicieli
państwa),
B) naród polski zapobiegł możliwość „zasiedzenia” stanu prawnego poprzez zrywy zbrojne w XIX
w.,
C) państwa zewnętrzne nie uznawały tego obrazu za trwały (np. Turcja),
Inne poglądy wskazują, że RP nawiązuję do tradycji I RP, ale z punktu widzenia prawa
międzynarodowego jest państwem już nowym. Prof. Antonowicz: kluczowa jest odpowiedź na pytanie
czy II RP była stroną jakichkolwiek umów międzynarodowych zawartych przez I Rzeczpospolitą? Jego
zdaniem przerwa w funkcjonowaniu państwa w odniesieniu do traktatów była zbyt długa aby
podtrzymywać tezę o ciągłości państwa.
ALE – pojawiły się dyskusję dotyczące tzw. Pokoju oliwskiego kończącego wojnę ze Szwecją w 1660
roku. Prof. Erhlich – pokój oliwski stanowił, że Prusy Książęce wrócą po wygaśnięciu dynastii
Hohenzollern do Rzeczpospolitej. Ponieważ ta dynastia wygasła w 1918 roku, to Polska posiada tytuł
prawny względem Prus Wschodnich, który został zrealizowany dopiero w 1945 roku
Problem sukcesji wiąże się z faktem braku powszechnie akceptowanych reguł natury traktatowej.
Pomimo wysiłku Komisji Prawa Międzynarodowego w latach 70. XX niżej wymienione konwencje
mają stosunkowo niewielką ilość państw-stron bądź są jedynie projektami.
a) Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów z 1978 roku (przyjęta
tylko przez 19 państw);
b) Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do majątku, archiwów i długów z
1983 roku
c) Projekt Konwencji o sukcesji państw w odniesieniu do obywatelstwa;

Rozwiązania w odniesieniu do traktatów:
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A) Cesja części terytorium – „przesuwalność granic traktatów” – traktaty poprzednika przestają
obowiązywać, a zaczynają traktaty sukcesora;
B) Nowo powstałe państwo - zasada tabula rasa – nowo powstałe państwo nie „dziedziczy”
dorobku traktatowego po poprzedniku – państwo musi się „określić” względem umów
dwustronnych i wielostronnych;
C) Zjednoczenie – traktaty poprzedników obowiązują;
D) Rozpad oraz secesja – zasada kontynuacji traktatów, które dalej obowiązują na oderwanym
terytorium
Pewne traktaty mają szczególny status – mowa tutaj o traktatach ustanawiających reżimy
terytorialnej jak np. umowy graniczne – tu następuję automatyczna sukcesja – ipso iure
Rozwiązania w stosunku do obywatelstwa: Powinno się unikać stanu, w którym osoby pozostają bez
obywatelstwa, prawo do obywatelstwa jednej „z zainteresowanych stron” (poprzednika, sukcesora);
Majątek publiczny/archiwa – na sukcesora przechodzi
odszkodowania

cały majątek publiczny i archiwa bez

Długi - – przechodzą na państwa sukcesora w słusznej proporcji w stosunku do „dziedziczonego”
majątku (aktywów) (np. Czechosłowacja – Czechy i Słowacja – podział długu na 2:1 na rzecz Czech)
(ZSRR – partycypacja w eksporcie, imporcie i PKB ZSRR);
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych – wyłączona materia z zakresu sukcesji traktatów,
przykład Czechosłowacji – nowo powstałe państwa Słowacja i Czechy musiały ubiegać się o
członkostwo w ONZ. ZSRR – członkostwo jest kontynuowane przez Federację Rosyjską.

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
Przedmiotem rozważań w tej mierze są rządowe organizacje międzynarodowe, które są ustanowione
w drodze traktatu, członkami organizacji są państwa, a organizacja działa w przestrzeni prawa
międzynarodowego.
Pierwsze organizacje międzynarodowe
Kongres wiedeński – 1815 rok – ustanawiał zasady żeglugi na europejskich szlakach rzecznych.
Komisje rzeczne – 1831 – Komisja rzeczna na Renie. Międzynarodowy Związek Telegraficzny – 1865
rok. Światowy Związek Pocztowy – 1874 rok;
Definicja
a) „związek państw” – państwa jako członkowie organizacji;
b) „Oparty na umowie międzynarodowej” – traktat podstawą powstania organizacji
międzynarodowej;
c) „Wyposażony w statut oraz stosowne organy” – istnienie centralnego aktu regulującego
zakres działania organizacji międzynarodowej;
Cechy:
a) Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowych ma charakter pochodny w stosunku
do pierwotnej podmiotowości państw;
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b) Statut jako akt normatywny natury „pierwszorzędnej”, całkowicie akceptowany przez
państwa-strony (zastrzeżenie wymaga zgody organu), powołany na czas nieokreślony,
wskazanie celów i zadań;
c) Statut określa zakres materii organizacyjnych, kompetencje, uprawnienia kontrolne,
przyjmowania nowych członków, rozstrzyganie sporów interpretacyjnych;
Przystąpienie do OM
a) Członkostwo może mieć wymiar pierwotny bądź pochodny
Członkami pierwotnymi ONZ są państwa obozu alianckiego walczącego z Państwami Osi
b) Organizacja może mieć wymiar otwarty, półotwarty bądź zamknięty;
Art. 10 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że „Strony mogą, za jednomyślną zgodą, zaprosić do
przystąpienia do niniejszego Traktatu każde inne państwo europejskie będące w stanie popierać
zasady niniejszego Traktatu i przyczyniać się do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.
Każde państwo w ten sposób zaproszone może stać się Stroną Traktatu, składając Rządowi Stanów
Zjednoczonych Ameryki dokument przystąpienia. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomi
każdą ze Stron o złożeniu każdego takiego dokumentu przystąpienia”.
c) Organizacja może kierować się kryteriami geograficznymi bądź aksjologicznymi;
Przystąpienie do ONZ – art. 4 KNZ
„1. Do organizacji NZ mogą być przyjęte wszystkie (...) państwa miłujące pokój, które przyjmą
zobowiązania zawarte w niniejszej Karcie i, zdaniem Organizacji, zdolne są i pragną zobowiązania te
wykonywać.
2. Przyjęcie takiego państwa do Organizacji NZ nastąpi decyzją ZO, powziętą na zalecenie RB ONZ”.
DO ONZ mogą więc przystąpić:
1) państwa
2) „miłujące pokój”
3) przyjmujące zobowiązania wynikające z KNZ;
4) zdolne i chcące wykonać zobowiązania mające źródło w KNZ;
Wystąpienie z organizacji międzynarodowej/wykluczenie/zawieszenie:
a) Może być przewidziane traktatem (art. 50 TUE);
b) Gdy nie jest przewidziane – ogólne zasady wynikające np. z prawa traktatów;
KNZ – nie ma klauzuli wystąpienia – MTS (1945/46) – wystąpienie z ONZ jest możliwe, ale powinno
być „potępione”: przypadek Indonezji 1965 rok, kraj ten wrócił do ONZ w 1966 roku.;
Wykluczenie – art. 6 KNZ przewiduje taką sankcję „względem członka uporczywie łamiącego zasady”
KNZ.
Zawieszenie – np. brak płacenia składki (art. 19 KNZ); a także art. 7 TUE;
W 2020 roku Polska zapłaciła składkę do ONZ w wysokości 22 mln USD. Dla porównania Indie
zapłaciły 23 mln USD, Szwecja 25 mln USD, Kanada 76 mln USD, Ukraina 1,6 mln USD, Łotwa 1,5 mln
USD.
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Osobowość prawna organizacji międzynarodowej:
a)
b)
c)
d)

Organizacja musi być powołana na podstawie statutu, będącego umową międzynarodową;
Musi mieć konkretne zadania oraz cele;
Posiada organy wyposażone w konkretne kompetencje;
Statut organizacji określa stosunki pomiędzy organizacją międzynarodową a państwami
członkowskimi;

Zob. opinia doradcza MTS z 1949 dot. zdolności ONZ do występowania przeciwko innym państwom z
roszczeniami odszkodowawczymi
Funkcje organizacji międzynarodowych
a) Regulacyjna – ustanawianie norm w płaszczyźnie wewnętrznej, ale także zewnętrznej, w tym
aktów o charakterze prawotwórczym;
b) Operacyjna – wsparcie w postaci świadczenia usług, wydawania tłumaczeń, biuletynów,
informacji;
c) Kontrolne
Szczególnym przykładem funkcji kontrolnej organizacji międzynarodowej w systemie ONZ są zadania
wykonywane przez Radę Praw Człowieka (organ wyspecjalizowany ZO ONZ, podobnie jak Komisja
Prawa Międzynarodowego), która dokonuje przeglądu przestrzegania praw człowieka przez wszystkie
państwa członkowskie w ramach tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego (Universal Periodic
Review). W ramach tzw. cykli raportowania oraz cykli sprawozdawczych państwa członkowskie ONZ
zdają raporty ze stanu przestrzegania praw człowieka. Odpowiednie rekomendacje mogą być
formułowane nie tylko przez grupę roboczą, ale także inne państwa.
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Powołana na konferencji w San Francisco w 1945 roku, przez państwa obozu alianckiego (48 państwzałożycieli, w tym Polska).
Karta Narodów Zjednoczonych nazywana jest „konstytucją społeczności międzynarodowej”, gdyż
determinuje jej fundamentalną potrzebą jako jest „światowy pokój i bezpieczeństwo
międzynarodowe”
Cele organizacji:
A) Utrzymanie światowego pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, zapobieganie aktów
agresywnych oraz podejmowanie wysiłków w celu rozwiązania „sporów i sytuacji”
międzynarodowych;
B) Rozwój przyjaznych stosunków pomiędzy państwami;
C) Rozwiązywanie problemów międzynarodowych (gospodarcze, kulturalne, humanitarne);

Co wpływa na specyficzną rolę KNZ w prawie międzynarodowym?
1) Art. 2 ust. 6 KNZ – „Organizacja zapewni, by państwa, które nie są jej członkami, postępowały
zgodnie z niniejszymi zasadami w stopniu koniecznym dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa” (erga omnes – oddziaływania na państwa nie będące członkami
ONZ)
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2) Art. 103 KNZ - „W razie sprzeczności między zobowiązaniami członków Organizacji Narodów
Zjednoczonych, wynikającymi z niniejszej Karty, a ich zobowiązaniami, wynikającymi z
jakiejkolwiek innej umowy międzynarodowej, zobowiązania wynikające z niniejszej Karty
mają pierwszeństwo”.
Art. 103 KNZ stanowi o zobowiązaniach wynikających z innych umów;
Co w sytuacji sprzeczności zobowiązania wynikającego z KNZ a normami ius cogens (art. 53 KPT)? Np.
rezolucja RB ONZ upoważniająca do dokonania agresji?
Skutkiem naruszenia normy perpemptoryjnej jest „nieważności” bądź „wygaśnięcie” traktatu;
Komentarz do KNZ „Art. 53 KPT nie jest zobowiązaniem w rozumieniu art. 103 KNZ, nieważność
wynika z prawa zwyczajowego i nie jest objęta zakresem art. 103 KNZ)
Prima facie – skoro nie ma derogacji od normy ius cogens to zobowiązanie wynikające z traktatu
powinno „ustąpić” lex superior – normie ius cogens; jest to kontrowersyjne,
Np. Wielka Brytania uważa, że „nie ma praktyki państw, która usprawiedliwiałaby możliwość
odmowy wykonania przez członka ONZ rezolucji RB ONZ na podstawie stwierdzenia, że narusza ona
normę typu ius cogens”
Rosja „działania Komisji Prawa Międzynarodowego” naruszają rolę RB ONZ.
Organy ONZ
1) Zgromadzenie Ogólne ONZ
Zrzesza wszystkich członków ONZ. Jedno państwo może mieć w ZO ONZ max. 5 przedstawicieli. W ZO
ONZ objawia się w praktyce zasada suwerennej równość państw poprzez przyjęcie rozwiązania:
„jedno państwo = jeden głos”. Głosowanie w ZO wymaga w ważnych sprawach większości 2/3
głosów, w innych jest to zwykła większość);
J. Symonides – państwa reprezentujące zaledwie 8% ludności świata mogą doprowadzić do
przegłosowania rezolucji większością 2/3.
ZO ONZ – ma kompetencje wszędzie tam, gdzie nie działa RB ONZ. Dysponuje możliwością
wskazywania ogólnych zasad współdziałania dla międzynarodowego pokoju, wydawania zaleceń co
do pokojowego rozstrzygania sporów. Organami pomocniczymi ZO ONZ są m.in. Komisja Prawa
Międzynarodowego, Rada Praw Człowieka itd.
2) Rada Bezpieczeństwa ONZ
Posiada główną kompetencje w zakresie utrzymywania światowego pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego. Składa się z 15 członków: 9 niestałych – wybieranych na okres 2 lat na podstawie
kryteriów geograficznych (Polska była niestałym członkiem RB ONZ w latach 2018-2019). 5 członków
stałych: USA, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Federacja Rosyjska.
Głosowanie w RB ONZ (kwestie proceduralne): większość głosów: 9 członków. Natomiast we
wszelkich innych kwestiach wymagana jest większość 9 głosów, wliczając w to „zgodne głosy
wszystkich stałych członków ONZ”.
W konsekwencji – KNZ przyznała stałym członkom RB ONZ prawo weta. Ta cecha polityczna jest
charakterystyczna dla RB ONZ, niemniej jest jednakże gwarantem spoistości światowego ładu w
znaczeniu globalnym.
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Statystyki weta do 2019 roku „Rosja/ZSRR 141, USA 83 razy, Wielka Brytania 32, Francja 18 razy,
Chiny 14 razy”.
W 1950 roku, w związku z wojną w Korei pojawiło się pytanie jak traktować ewentualne wstrzymanie
się od głosowania bądź nieobecność któregoś ze starych członków (ZSRR). Czy jest to przeszkoda do
przyjęcia rezolucji. MTS (opinia doradcza w sprawie legalności obecności Afryki Południowej w
Namibii z 1971 roku) wstrzymanie się lub nieobecność „nie stanowi przeszkody do podjęcia
rezolucji”.
Pokłosiem wojny w Korei była próba przełamania przez ZO ONZ sytuacji w RB ONZ, która z uwagi na
weto swojego stałego członka nie była w stanie podjąć żadnej decyzji w związku z konfliktem. Za
inicjatywą USA, w listopadzie 1950 roku, rezolucja ZO ONZ nr 377 (znana pod nazwą Uniting for
Peace – Zjednoczeni dla pokoju), zakładała, że jeżeli w warunkach zagrożenia lub naruszenia pokoju,
względnie agresji, RB ONZ nie jest w stanie podjąć rezolucji wskutek braku jednomyślności jej stałych
członków i nie wykonuje przez to zadania utrzymania światowego pokoju i bezpieczeństwa, to
odpowiedzialność w tej mierze będzie sprawowana przez ZO ONZ.
Współcześnie rezolucja ta nie ma większego znaczenia, była krytykowana jako próba obejścia
mechanizmów KNZ.
Z uwagi na możliwość weta, w wielu wypadkach część państw jak np. członkowie NATO w 1999 roku
w odniesieniu do Serbii oraz USA i sojusznicy w 2003 roku w przypadku Iraku, działali bez wyraźnej
autoryzacji do użycia siły, której mogłaby udzielić RB ONZ w ramach rozdziału VII KNZ.
3) Rada Powiernicza
Pełniła funkcję centralnego organu zarządzającego system powierniczym w KNZ, od 1994 jej
działalność jest zawieszona.
4) Rada Gospodarcza i Społeczna
Rada Gospodarcza i Społeczna władna jest podejmować lub zapoczątkować badania i sprawozdania
w związku z międzynarodowymi zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi,
oświatowymi, zdrowotnymi i pokrewnymi oraz może udzielać zaleceń w tego rodzaju sprawach
Ogólnemu Zgromadzeniu, członkom Narodów Zjednoczonych i zainteresowanym organizacjom
wyspecjalizowanym. 2. Władna jest ona udzielać zaleceń w celu przyczyniania się do poszanowania i
zachowywania praw człowieka i podstawowych wolności w stosunku do wszystkich. 3. Władna jest
ona opracowywać projekty konwencji w sprawach, wchodzących w zakres jej kompetencji, dla
przedkładania ich Ogólnemu Zgromadzeniu.;
5) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze
Główny organ sądy NZ, działający na podstawie Statutu MTS, będący integralną częścią KNZ.
ZO ONZ i RB ONZ mogą zwrócić się w każdej kwestii prawnej o wydanie opinii doradczej do MTS.
Ponadto, inne organy oraz organizacje wyspecjalizowane mogą również wnosić o wydanie opinii
doradczych, ale tylko w zakresie swojej działalności.
6) Sekretariat ONZ
Rolą Sekretariatu jest m.in. wydawanie światowego rejestru umów międzynarodowych – United
Nations Treaty Series.
Sekretarz Generalny ONZ
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- najwyższy funkcjonariusz ONZ, reprezentuje organizacje na zewnątrz, składa sprawozdania z
działania ONZ, może zwrócić uwagę RB ONZ w przedmiocie zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa.
Od 2017 roku Sekretarzem Generalnym ONZ jest Antonio Guterres (Portugalia).

JURYSDYKCJA
Kompetencja państwa do władczego regulowania sytuacji osób, rzeczy i zdarzeń
Wyróżniamy jurysdykcje:
a) Ustawodawczą – kompetencja do stanowienia prawa;
b) Wykonawczą – kompetencja do egzekwowania obowiązującego prawa;
c) Sądowniczą – kompetencja sądów danego państwa w danej sprawie;

Dlaczego prawo międzynarodowe podejmuje temat jurysdykcji (który wydaję się być prima facie
wewnętrzną materią państw)? W sprawnym funkcjonowaniu społeczności międzynarodowej
niezwykle istotne jest określenie granic jurysdykcji państw. Z jednej strony należy uwzględnić
suwerenne prawo każdego państwa do stanowienia prawa zwłaszcza w odniesieniu do własnego
terytorium, z drugiej strony niezbędna jest także ochrona praw jednostek przed nadużywaniem
jurysdykcji.
W świetle jurysdykcji ustawodawczej pojawia się pytanie: kto może być adresatem norm
kierowanych przez państwo względem osób, zdarzeń bądź rzeczy? Kluczowe w tej mierze jest
zwrócenie uwagi na problem tzw. łączników jurysdykcyjnych – czyli swoistych więzi pomiędzy
osobami, zdarzeniami, rzeczami a państwem
Jurysdykcja terytorialna
Najbardziej naturalna forma jurysdykcji – państwo może stanowić prawo odnoszące się do wszystkich
rzeczy, osób i zdarzeń na jego terytorium
The jurisdiction of a nation within its own territory is necessarily exclusive and absolute (SN USA The
Schooner Exchange v. McFaddon, 1812). STSM (Sprawa Statku SS. Lotus, 1927) – jurysdykcja ma co
do zasady wymiar terytorialny.
Na terytorium państwa składa się:
A) ląd, wnętrze ziemi, wody wewnętrzne oraz morze terytorialne.
B) przestrzeń powietrzna nad obszarem morskim i lądowym.
Cechy jurysdykcji terytorialnej:
a) Pełna:
Państwo może regulować wszelkie przejawy aktywności życia społeczno-gospodarczego na swoim
terytorium. Granicą działań państwa są zobowiązania międzynarodowe (np. immunitety) :
Usunięcie z kodeksu postępowania cywilnego przepisów umożliwiających zaskarżenie wydanych
orzeczeń (zażalenia i apelacji) byłoby naruszeniem przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
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(art. 6 Konwencji stanowiącym o prawie do rzetelnego procesu). Jednostronna decyzja Panamy o
zakazaniu wolnej żeglugi przez Kanał panamski stanowiłoby naruszenie zobowiązania
międzynarodowego zaciągniętego przez to państwo w układzie Panama-USA z 1977 roku.
b) Wyłączna:
Inne państwo nie może regulować sytuacji prawnej względem osób, zdarzeń i rzeczy mających na
terytorium innego państwa.
W latach 30. XX Meksyk przyjął prawo, które przewidywało konieczność zapłaty podatków od
towarów eksportowanych do Meksyku w konsulatach Meksyku w USA. Wywołało to sprzeciw Stanów
Zjednoczonych, gdyż w istocie działania meksykańskie prowadziły do naruszenia wyłącznej
kompetencji USA do stanowienia prawa na swoim terytorium.
Wyjątki:
- umowa międzynarodowa (tzw. Status of Force Agreement)
Art. 13 umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium RP z 2009 roku
1. Rzeczpospolita Polska uznaje szczególne znaczenie nadzoru dyscyplinarnego władz wojskowych
Stanów Zjednoczonych nad członkami sił zbrojnych oraz skutki, jakie taki nadzór ma dla gotowości
operacyjnej. Odpowiednie organy Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do Artykułu VII ustęp 3 litera
(c) umowy NATO SOFA, życzliwie i niezwłocznie rozpatrzą wnioski władz wojskowych Stanów
Zjednoczonych o zrzeczenie się pierwszeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w sprawowaniu jurysdykcji
karnej. Władze Rzeczypospolitej Polskiej uwzględnią takie wnioski, z wyjątkiem przypadków o
szczególnym znaczeniu dla Rzeczypospolitej Polskiej.
- okupacja wojenna
Okupacja wojenna jest określeniem stanu faktycznego, który jest związany z zajęciem terytorium
obcego państwa przez siły zbrojne drugiego. Z tego tytułu okupant jest uprawniony do sprawowania
określonego władztwa nad danym obszarem. Granice jego jurysdykcji są wyznaczane przepisami
międzynarodowego prawa humanitarnego a w szczególności Regulaminem haskim do Konwencji o
prawach i zwyczajach obowiązujących w wojnie lądowej z 1907 roku oraz IV Konwencją genewską z
1949 roku.
Regulamin haski z 1907 roku.
Art. 42 „Terytorium uważa się za okupowane, jeżeli faktycznie znajduję się pod władzą armii
nieprzyjacielskiej”
Art. 43 „Z chwilą przejścia władzy z rąk rządu legalnego do okupanta, podjęte zostaną wszystkie
środki celem przywrócenia i zapewnienia, porządku i życia społecznego (…)” – uprawnienie do
stanowienia prawa w granicach okupowanego terytorium.
Art. 43 Regulaminu haskiego z 1907 roku jest podstawą do stanowienia przez okupanta prawa na
okupowanym obszarze.
Także Dekret Prezydenta RP z dnia 30 listopada 1939 o nieważności aktów prawnych władz
okupacyjnych stanowił, że „Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium
Państwa Polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji okupowanym
terytorium, są, zgodnie z postanowieniami IV-ej Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach i
zwyczajach wojny lądowej, nieważne i niebyłe”.
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W efekcie nielegalny charakter miały postanowienia III Rzeszy stanowiące o aneksji zachodnich
obszarów II RP.
IV Konwencja genewska z 1949 roku rozszerzyła oraz uzupełniła przepisy IV Konwencji genewskiej z
1949 roku, wprowadzając bezwzględną ochronę osób znajdujących się na terytorium okupowanym,
statuując, że nawet w razie aneksji terytorium osoby cywilne nie są pozbawione ochrony wynikającej
z przepisów prawa międzynarodowego.
Art. 47 KG „Osoby podlegające ochronie, które znajdują się na terytorium okupowanym, nie będą
pozbawione w żadnym razie i w żadnej formie korzyści wypływających z niniejszej Konwencji ani na
skutek jakichkolwiek zmian uczynionych w wyniku okupacji w instytucjach lub w rządzie danego
terytorium, ani na skutek porozumienia pomiędzy władzami terytorium okupowanego a Mocarstwem
okupującym, ani wreszcie na skutek aneksji przez to ostatnie Mocarstwo całości lub części terytorium
okupowanego”.
Inne obowiązki okupanta:
A) zakaz deportacji
Czyny takie jak wysiedlenia polskiej ludności z Pomorza, Wielkopolski i Śląska w okresie II wojny
światowej.
B) zakaz zmuszania do służby wojskowej
Uważa się, że prawie 400 000 obywateli RP z ziem zachodnich zostało zmuszonych do służby
wojskowej w Wehrmachcie (często pod groźbą wysiłki do obozu koncentracyjnego). Prawie 90 tyś w
późniejszym okresie zdezerterowało bądź zostało wcielonych do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
C) zakaz niszczenia majątku prywatnego;
D) zakaz zmiany sytuacji prawnej urzędników i sędziów

- brak uszczerbku jurysdykcyjnego we władztwie państwa terytorium – organizacja wyborów

Specyficzną sytuację posiadają statki powietrzne i statki morskie. Z jednej strony nie są one
traktowane jako terytorium państwa bandery czy też rejestracji:
W 1887 roku w sprawie Wildenhus sądy amerykańskie uznały się za właściwe względem obywatela
belgijskiego, który zabił innego Belga na pokładzie statku belgijskiej bandery. Uznano, że czyn ten
popełniono na wodach wewnętrznych USA i na podstawie jurysdykcji terytorialnej sądy USA maja
jurysdykcje do osądzenia sprawcy.
W 1989 roku Sąd Okręgowy w Delaware stwierdził, że posiada właściwość w sprawie rozlania ropy
naftowej przez należący do marynarki wojennej Urugwaju okręt ‘Presidente Rivera’, co nastąpiło na
amerykańskim morzu terytorialnym. Urugwaj nie podnosił zarzutu immunitetu państwa – okręt był
zaangażowany w operacje natury komercyjnej
Z drugiej perspektywy państwa ma możliwość rozciągnięcia stosowania swoich ustaw na pokłady
statków niosących jego banderę bądź w nich zarejestrowanych:
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Art. 5 k.k . „Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej”.
Okręty wojenne i państwowe statki powietrzne korzystają z immunitetu państwa.
W związku z kryzysem ekonomicznym w 2002 roku Argentyna ogłosiła bankructwo i wstrzymanie
obsługi zadłużenia zagranicznego. W ramach programu restrukturyzacyjnego część obligacji państwa
zostało skupowane przez fundusze inwestycyjne, które posiadały wierzytelność względem Argentyny.
W 2012 roku okręt szkoleniowy argentyńskiej marynarki wojennej ARA Libertad zawinął z kurtuazyjną
wizytą do Ghany. W związku z tym, jeden z wierzycieli rządu argentyńskiego zażądał od lokalnego
sądu zajęcia argentyńskiego okrętu wojennego. W listopadzie 2012 roku urzędnicy Ghany próbowali
wkroczyć siłą na pokład okrętu i dokonać jego przymusowego przesunięcia w porcie. Argentyna
zdecydowała się na obronę swych praw w oparciu o Konwencję o prawie morza
Międzynarodowy Trybunał Praw Morza z siedzibą w Hamburgu podkreślił, że okręty wojenne są
emanacją suwerenności państwa bandery i korzystają z immunitetu, nawet na wodach wewnętrznych
obcego państwa. Jakikolwiek zamach na ten okręt powinien być rozpatrywany w świetle zasad użycia
siły. Trybunał zalecił aby Ghana natychmiast zwolniła okręt. W czerwcu 2013 roku SN Ghany uchylił
orzeczenie sądu niższej instancji, wskazując na „rażące błędy prawa materialnego”.

Stosowanie zasady jurysdykcji terytorialnej napotyka rozliczne trudności, w sytuacji gdy jedno
zdarzenie ma wymiar wieloelementowy, a ich początek bądź koniec ma miejsce w innym państwie.
Zasada jurysdykcji terytorialnej funkcjonuje w trzech wariantach:
a) Subiektywna jurysdykcja terytorialna – zdarzenie zostało zainicjowane na terytorium państwa
sprawującego jurysdykcje, jednak pewne elementy wystąpiły poza jego terytorium;
b) Obiektywna jurysdykcja terytorialna – zdarzenie zostało ukończone na terytorium państwa
wykonującego jurysdykcje, ale jego element inicjujący miał miejsce poza jego granicami;

21 grudnia 1988 roku lecący z Londynu do Nowego Jorku samolot linii Pan American 103 eksplodował
nad szkockim miasteczkiem Lockerbie. W trakcie postępowania ustalono, że przyczyną wybuchu był
ładunek bombowy podłożony przez agentów libijskiego wywiadu, umieszczony w bagażu nadanym na
Malcie.
W sprawie Lockerbie doszło w istocie do zbiegu jurysdykcji:
a) Subiektywnej jurysdykcji terytorialnej – sądów maltańskich (gdzie nastąpił element inicjujący
czyn);
b) Obiektywnej jurysdykcji terytorialnej – sądów brytyjskich/szkockich – moment wybuchu;
c) Państwa rejestracji statku powietrznego – Stanów Zjednoczonych;
W efekcie przy przestępstwach transgranicznych często dochodzi do zbiegu jurysdykcji, a żadna z nich
nie korzysta z „pierwszeństwa”.
Doktryna skutku – przyjęcie, że efekty danego zdarzenia (mającego miejsce poza granicami państwa)
są dostatecznym uzasadnieniem jurysdykcji.
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Przykładem jurysdykcji opierającej się na doktrynie skutku są przepisy amerykańskiego prawa
antymonopolowego (Sherman Antitrust Act), które miało zapobiegać formowania karteli i monopoli
wpływających na rynek amerykański.
W 1993 roku brytyjskie firmy wpływały na swoich agentów ubezpieczeniowych za pośrednictwem
firmy Lyold`s Company aby wprowadzić zmiany w polityce ubezpieczeniowej, które pogarszałyby
sytuacje ubezpieczonych, a poprawiały sytuację towarzystw. Porozumienie zakładów miała
potencjalny wpływ na agentów zamorskich, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Z powództwem o
uznaniu praktyk za czyn niedozwolonej konkurencji wystąpił stan Kalifornia. W orzeczeniu Hartford
Fire Insurance Co v. California (1993) SN USA oddalił ostatecznie zarzuty pozwanych, którzy podnosili
brak jurysdykcji sądów amerykańskich w sprawie. Podnoszono, że całość domniemanego czynu miała
miejsce na terytorium Wielkiej Brytanii, a w ocenie prawa brytyjskiego zachowanie pozwanych nie
było bezprawne. SN USA wskazał, że charakter amerykańskiego prawa antymonopolowego pozwala
na sprawowanie jurysdykcji także względem działań podmiotów poza granicami USA, których efekty
mogą być odczuwalne na terytorium Stanów Zjednoczonych („Jest rzeczą dobrze ustaloną, że
Sherman Act ma zastosowanie względem działania podmiotu zewnętrznego mającą i wywołującą w
istocie skutek na terytorium Stanów Zjednoczonych”).
Przykładem podobnego wykonywania jurysdykcji jest sprawa Andrew Meldruma, dziennikarza gazety
The Guardian, który w 2002 roku opisał fakt dokonania mordu politycznego w Zimbabwe przez
zwolenników prezydenta Roberta Mugabe. Władze państwa postanowiły wszcząć postępowanie
karne jedynie na podstawie łącznika Zimbabwe ze sprawą, jaką była możliwość odczytania zawartości
strony internetowej w tym państwie.
Wskazane powyżej przykłady udowadniają kontrowersyjny charakter doktryny skutku, która może
być traktowana jako nadmierne rozszerzenie jurysdykcji państw.

Jurysdykcja personalna
Opiera się na możliwości rozciągnięcia stosowania prawa państwa względem jego obywateli.
Art. 109 k.k „Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za
granicą”.
Odpowiedzialność karna obywatela za granicą jest ograniczona przez tzw. zasadę podwójnej
karalności:
Art. 111 § 1 k.k „Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego
czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.”.
Jurysdykcja personalna może mieć dwa wymiary
a) Tzw. czynnego zwierzchnictwa personalnego – stosowanie przepisów ustawy względem
obywatela;
b) Biernego zwierzchnictwa personalnego – stosowanie przepisów ustawy karnej względem
cudzoziemca, który popełnił przestępstwo na szkodę interesów obywatela państwa
wykonującego jurysdykcję .
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Geneza tej jurysdykcji wiąże się z incydentem Achille Lauro (1985). Grupa porywaczy ze strony
Organizacji Wyzwolenia Palestyny uprowadziła statek włoskiej bandery na Morzu Śródziemnym. W
trakcie zajmowania statku doszło do zabójstwa obywatela USA, Leona Klinghofera. Porywacze
skierowali statek do Egiptu, gdzie rząd tego państwa pozwolił im na przelot. W trakcie lotu samolot z
porywaczami został przechwycony przez lotnictwo z lotniskowca USS Saratoga i wylądował (bez
autoryzacji rządu włoskiego) we Włoszech. W reakcji na czyny przestępcze o charakterze
terrorystycznym Kongres USA przyjął ustawę Omnibus Diplomatic Security Act, pozwalającą na
rozciągnie amerykańskiej jurysdykcji względem czynów popełnianych na szkode obywateli USA.
Jurysdykcja ochronna
Możliwość rozciągnięcia jurysdykcji na zdarzenia powodowane przez obywateli państw obcych
godzące w ważne interesy państwa lub jego bezpieczeństwo. Przykładem realizacji powyższej zasady
w polskim kodeksie karnym jest art. 112 k.k
Art. 112. k.k.: Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego,
ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia:
1) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym,
3) przestępstwa przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym,
4) przestępstwa fałszywych zeznań złożonych wobec urzędu polskiego,
5) przestępstwa, z którego została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
William Joyce, obywatel USA mieszkający w Irlandii, uzyskał brytyjski paszport w wyniku podania
nieprawdziwych informacji. Był osobą zafascynowaną nazizmem i w sierpniu 1939 roku wyjechał do
III Rzeszy, gdzie został zwerbowany przez niemiecką propagandę jako spiker anglojęzycznych audycji
kierowanych do ludności cywilnej oraz żołnierzy państw alianckich. Występował w audycji znanej jako
‘This is Germany calling’ i był prześmiewczo nazywany przez Brytyjczyków ‘Lordem Haw-Haw’. W
1945 roku został zatrzymany i postawiony przed sądem brytyjskim. Obrońcy Joyce`a zakwestionowali
właściwość brytyjskich sądów twierdząc, że jest obywatelem obcego państwa, a czyn swój popełnił na
terytorium Niemiec. Sąd brytyjski skazał Lorda Haw-Haw na śmierć, wskazując, że prowadzone przez
niego propagandowe audycję radiowe godziły w żywotne interesy Wielkiej Brytanii, uzasadniając
zastosowanie jurysdykcji ochronnej.
Jurysdykcja uniwersalna
Nazywana także zasadą represji wszechświatowej. Pewne typy zbrodni natury międzynarodowej
uzasadniają stosowanie jurysdykcji państwa niezależnie od:
a) Obywatelstwa sprawcy i ofiary;
b) Miejsca popełnienia czynu;
c) Skutki jaki wywołuję;
Zasada może wynikać z:
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a) Prawa zwyczajowego (jak np. w odniesieniu do zbrodni wojennych), poprzez przyjęcie, że
sprawcy pewnych zbrodni prawa międzynarodowego są uznawania za „wrogów rodzaju
ludzkiego” (hostess humani generis);

Skodyfikowane prawo zwyczajowe – art. 146 IV Konwencji genewskiej z 1949 roku
Art. 146 Konwencji genewskich z 1949 roku
Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się do wydania niezbędnych przepisów ustawodawczych
w celu ustalenia odpowiednich sankcji karnych w stosunku do osób, które popełniły lub wydały rozkaz
popełnienia jakiegokolwiek z ciężkich naruszeń niniejszej Konwencji, określonych w następnym
artykule.
Każda Umawiająca się Strona obowiązana będzie poszukiwać osoby podejrzane o popełnienie lub o
wydanie rozkazu popełnienia jakiegokolwiek z tych ciężkich naruszeń i powinna ścigać je przed
swoimi własnymi sądami niezależnie od obywatelstwa. Będzie ona również mogła, jeżeli woli,
wydać te osoby na warunkach przewidzianych przez jej własne ustawodawstwo do osądzenia innej
zainteresowanej w ściganiu Umawiającej się Stronie, jeżeli ta Strona posiada dostateczne dowody
obciążające przeciwko powyższym osobom.
Aut dedere, aut iudicare (wydaj albo osądź);

Sprawa Adolfa Eichmanna, jednego z głównych wykonawców tzw. Ostatecznego rozwiązania
uzgodnionego na konferencji w Wannsee pod Berlinem w 1942 roku. Eichmann był odpowiedzialny za
logistykę funkcjonowania systemu masowej zagłady. Po wojnie ukrywał się w Argentynie, skąd w
1960 roku został uprowadzony przez izraelskie służby (bez zgody i wiedzy tego państwa). Oskarżony o
popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, podczas procesu w Izraelu Eichmann
podnosił, że jest obywatelem Austrii, które czyny popełnił na terenie Niemiec, ponadto został
uprowadzony z Argentyny. Kwestionował również fakt istnienia ustawy penalizującej czyny w chwili
jego popełnienia (fakt utworzenia państwa Izrael już po wojnie). Sąd odwołując się do praktyki sądów
alianckich w okresie II wojny światowej, zwrócił uwagę, że państwa sprawujące jurysdykcję względem
zbrodniarzy wojennych (zarówno w Europie jak i na Dalekim Wschodzie) orzekały bez powiązań
jurysdykcyjnych ze sprawcą, ofiarą czy też miejscem popełnienia czynu. Na tej podstawie wywiódł, że
sąd izraelski jest właściwy do sądzenia oskarżonego w oparciu o zasadę jurysdykcji uniwersalnej.

b) Umowy międzynarodowej (np., handel narkotykami, uprowadzenie samolotu pasażerskiego,
sprzedaż substancji psychotropowych, handel dziećmi, finansowanie i wspieranie
najemnictwa, działania terrorystycznej,);
Konwencja o zakazie tortur z 1983 roku stanowi w art. 5, że
„Każde Państwo Strona podejmuje środki niezbędne dla ustanowienia swojej właściwości w
odniesieniu do przestępstw wymienionych w artykule 4 w następujących wypadkach:
a) gdy przestępstwa zostały popełnione na terytorium podlegającym jego jurysdykcji lub na pokładzie
statku powietrznego bądź morskiego, zarejestrowanego w tym państwie (przykład jurysdykcji
terytorialnej);
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b) gdy domniemany sprawca przestępstwa jest obywatelem tego państwa, (czynna jurysdykcji
personalnej);
c) gdy ofiara jest obywatelem tego państwa, a państwo to uzna to za celowe, (bierna jurysdykcja
personalna);
Każde Państwo Strona podejmuje również środki niezbędne dla ustanowienia swojej właściwości w
odniesieniu do tych przestępstw w wypadkach, gdy domniemany ich sprawca znajduje się na
dowolnym terytorium pozostającym pod jego jurysdykcją, a państwo to nie wydaje go, zgodnie z art.
8, jednemu z państw wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu. (przykład jurysdykcji
uniwersalnej);
„Bramą” do stosowania jurysdykcji uniwersalnej w polskim porządku prawnym jest art. 113 k.k.
Art. 113. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę
karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać,
w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska
jest zobowiązana na mocy umowy międzynarodowej, lub przestępstwa określonego w Rzymskim
Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonym w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.
U. z 2003 r. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 1753).
Wykonywanie jurysdykcji uniwersalnej wymaga przyjęcia przez państwa szeregu rozwiązań
wewnętrznych, które w istocie utrudniają jej pełną realizację. Podnoszone są także wyraźne głosy,
aby jurysdykcja uniwersalna nie uzasadniała np. prowadzenie zaocznych procesów karnych (wymóg
aby sprawca znajdował się na terytorium państwa-wykonującego jurysdykcję). W rezultacie
stosunkowo niewiele państw jest „przygotowanych” proceduralnie i materialnioprawnie do pełnego
ściągania „wrogów rodzaju ludzkiego”.
Przykładem takiego państwa była Belgia w latach 1993-2003. Belgijskie rozwiązania pozwały
sądzenie przed sądami belgijskimi osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych niezależnie: a)
od miejsca popełnienia przestępstwa, b) obywatelstwa ofiary oraz sprawcy, c) faktycznego
przebywania sprawcy na terytorium Belgii. Stopniowo, wskutek presji międzynarodowej (przegranej
sprawy przed MTS dot. nakazu aresztowania ministra spraw zagranicznych DRK) m.in. ze strony USA
(postawienie w stan oskarżenia m.in. prezydenta Georga Busha), sprawiły że w 2003 roku nastąpiło
ograniczenie zakresu jurysdykcji poprzez wymaganie popełnienie czynu przeciwko obywatelowi Belgii,
względnie wymagało podjęcia decyzji o ściganiu przez organy wykonawcze, z uwzględnieniem
„międzynarodowych zobowiązań Belgii”.
Jurysdykcja wykonawcza
Rozumiana jako kompetencja do wykonywania orzeczeń i egzekwowania obowiązków. Ta jurysdykcja
ma wymiar docelowo wyłącznie terytorialny.
Na gruncie sprawy Eichmana rezolucja RB ONZ z 1960 roku stwierdziła, że czyny polegające na
wykonywaniu ekstraterytorialnej jurysdykcji wykonawczej „godzą w suwerenność państw
członkowskich i mogą powodować wzrost międzynarodowego napięcia – a w konsekwencji, zagrozić
międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu”
Jurysdykcja sądownicza
W sprawach karnych jest to pochodna jurysdykcji ustawodawczej. Innymi słowy, stosowanie polskiej
ustawy karnej zasadniczo określa właściwość sądów polskich, ale należy wskazać na art. 17 § 1 pkt. 8
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k.p.k który jest negatywną przesłanką procesową (sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów
karnych). Może to być np. osoba dyplomaty wprost wskazana na podstawie art. 578 k.p.k.
W sprawach cywilnych – zakres jurysdykcji jest ustalony wymiarem prawa wewnętrznego.
Alien Tort Statute jest przykładem rozwiązania cywilistycznego, który uruchamia jurysdykcję sądów
amerykańskich w wypadku wyrządzenia czynu niedozwolonego (deliktu z ang. tort), będącego
naruszeniem prawa narodów bądź traktatu, którego stroną są Stany Zjednoczone, niezależnie od
obywatelstwa pozwanego (miejsca siedziby), bądź też czy naruszenie miało miejsce na terytorium
Stanów Zjednoczonych. W sprawie Sosa SN USA stwierdził, że ustawa Alien Tort Statute powinna być
stosowana jedynie w „wyjątkowo rażących przypadkach naruszenia prawa narodów”
Opierając się na tym założeniu, w 2008 roku Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu USA oddalił powództwo
pokrzywdzonych (obywateli Wietnamu) stosowaniem w latach 1965-1972 środka chemicznego pod
nazwą ‘Agent Orange’. Substancja ta była wykorzystywania w celu wylesienia dżungli wietnamskiej,
która dawała schronienie oddziałom komunistycznej partyzantki Vietcongu. Środek ten miał jednakże
poważne skutki uboczne, doprowadzając do podwyższonej ilości zgonów oraz poważnych chorób.
Pozwanymi w procesie były amerykańskie firmy, dostarczające środek dla sił zbrojnych. Sąd
Apelacyjny potwierdził standard ograniczonego stosowania ustawy Alien Tort Statute, ponadto
wskazał, że nie można stwierdzić, że użycie środka naruszało międzynarodowe prawo zwyczajowe.
Podkreślono, że użycie środka miało w pierwszej kolejności uprawniony cel wojskowy, jakim była
ochrona personelu amerykańskich sił zbrojnych, a dopiero w drugiej kolejności „jako efekty uboczny”
powodowało straty wśród ludności cywilnej.

PRAWO MORZA
Status obszarów morskich stał się przedmiotem zainteresowania prawa międzynarodowego w
okresie Wielkich Odkryć Geograficznych.
Podczas rywalizacji portugalsko-hiszpańskiej w XV w. papież Mikołaj V w bulli „Romanus Pontifex” z
1454 r. nadał królowi Portugalii oprócz obszarów lądowych (Afryki Zachodniej – dzisiejszego Maroka)
także obszary morskie na południe od Azorów, co oznaczało wyłączenie z możliwości korzystania z tej
części morza przez inne państwa. Wraz z nawiązaniem do czasów rzymskich i charakterystycznego
status Morza Śródziemnego (jako mare nostrum) w prawie międzynarodowym wykształciła się
klauzula mare clausum – obszaru morskiego podlegającego jurysdykcji państwa w ramach, którego
zakazana była żegluga państw trzecich. Apogeum powyższych poglądów było zawarcie w 1494 roku
Traktatu w Tordesillas pomiędzy Portugalię a Hiszpanię (co interesujące, na jego podstawie państwa
Ameryki Łacińskiej – Argentyna i Chile, wciąż zgłaszają roszczenia do pewnej części Antarktydy).
XVI w. był erą pojawienia się nowych potęg morskich: Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Zwłaszcza to
ostatnie państwo poszukiwało możliwości swobodnego wykorzystywania zasobów morskich.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebą, Grocjusz uznał, że status obszarów morskich ma wymiar
szczególny, wolny od zawłaszczenia i wszelkiej suwerenności państw. Polemizował z tym
stanowiskiem John Selden, który działając na potrzeby władców angielskich domagał się
stwierdzenia, że państwo może rozciągać swoje zwierzchnictwo nad obszarem morskim w takim
samym zakresie jak lądowym.
Przełom w badania nad statusem obszarów morskich jest zawdzięczany Korneliuszowi van
Bynkershoek. Holenderski badacz stwierdził się, że;
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a) Co do zasady morza są otwarte i nie mogą być całkowicie zawłaszczone;
b) Ale pewna cześć przybrzeżna może być poddana jurysdykcji państwa tak daleko jak „sięga
zasięg dział”.
Pod koniec XVIII w. wytworzyło się prawo zwyczajowe stanowiące o 3 milowym odcinku wód
terytorialnych. W XIX w. nastąpiła poważna zmiana wielkie mocarstwa przyjęły, że bardziej korzystna
dla ochrony ich interesów będzie pozycja mare liberum – „wolnego morza”. Powyższa zasada zaczęła
uzyskiwać coraz większe poparcie wśród społeczności międzynarodowej W 1893 roku arbitraż
brytyjsko-amerykański na morzu Beringa stwierdził, że niedopuszczalne jest przyznanie
jednostronnych praw wyłączonych połowów na morzu otwartym.
W XIX w. następowało stopniowe rozciąganie pewnego zakresu jurysdykcji państwa na obszary
znajdujące się poza linią morza terytorialnego – zwłaszcza w przedmiocie ochrony celnej i sanitarnej.
Podstawowym dokumentem prawa międzynarodowego jest Konwencja NZ o prawie morza z 1982
roku, zwana także „Konwencją z Montego Bay”.
Konwencja dokonuję następującego podziału obszarów morskich z uwagi na zakresu jurysdykcji:
A) Morskie wody przybrzeżne – morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wody
archipelagowe - wchodzą w skład państwa przybrzeżnego
B) Ograniczona jurysdykcja państwa przybrzeżnego - morska strefa przyległa, strefa wyłącznego
rybołówstwa, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny;
C) Obszary niepozostające pod jurysdykcją państwa nadbrzeżnego – morze pełne i dno mórz
pełnych.

Morskie wody wewnętrzne
Część obszaru morskiego znajdująca się pomiędzy suchym lądem Część znajdująca się pomiędzy
suchym lądem a tzw. linią podstawową – wewnętrzną granicą morza terytorialnego. Obszar jest tak
samo traktowany jak ląd (!) państwo posiada pełnie uprawnień jurysdykcyjnych, sprawując pełną
jurysdykcję nad obcym statkiem handlowym, z wyłączeniem sporów dyscyplinarnych (zwyczajowo
pozostających w gestii państwa-bandery). Okręty wojenne znajdują się na morskich wodach
wewnętrznych tylko za zgodą władz państwa przybrzeżnego, korzystają z pełnego immunitetu.
Na morskich wodach wewnętrznych nie obowiązuje prawo nieszkodliwego przepływu. Jedyny
wyjątek to wody, które kiedyś były morzem terytorialnym, a stały się wodami wewnętrznymi wskutek
wytyczenia linii podstawowej. Do morskich wód wewnętrznych zalicza się wody portów, ujścia rzek
oraz zatoki.
Geograficzne granice portu wyznacza najdalej wysunięte urządzenie portowe, jednak za część portów
nie uważa się przybrzeżnych instalacji oraz sztucznych wysp. Państwa mogą decydować, które porty
mają wymiar otwarty, a także winny powstrzymać się od wszelkiej dyskryminacji z uwagi na banderę.
Warto jednakże zwrócić uwagę, że reda (miejsce kotwiczenia statków) nie jest częścią morskich wód
wewnętrznych, a jedynie morza terytorialnego.
Aby zostać zakwalifikowaną do morskich wód wewnętrznych zatoka musi spełniać następujące
kryteria:
a) Brzegi muszą należeć do jednego państwa
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Na tej podstawie np. Zatoka Fonseca, położona w obrębie Salwadoru, Hondurasu i Nikaragui nie
spełnia warunków uznania za zatokę w rozumieniu Konwencji z 1982 roku
b) Odległość między punktami wyznaczającymi wejście do zatoki nie przekracza 24 mil morskich
(1 mm to 1852 metry) – jeżeli wejście do zatoki jest szersze niż linia 24 mil morskich wówczas
zamyka się linią prostą jak największy obszar wody;
Posługując się linią o maksymalnej szerokości 24 mil morskich wyznaczoną pomiędzy krańcem
Półwyspu Helskiego a Mierzeją Wiślaną zamyka się Zatokę Gdańską, która będzie „zatoką” w
rozumieniu Konwencji z 1982 roku i tym samym stanowić część polskich morskich wód wewnętrznych.
Wyjątek (!) od zasady 24 milowej szerokości rozwarcia stanowi tzw. zatoka historyczna. Jest to
obszar morski, nad którym państwo przybrzeżne sprawuję długotrwałe oraz efektywne
zwierzchnictwo, uznawane przez inne państwa. Kwestia uznawania zatok historycznych za część wód
wewnętrznych rodzi różnego rodzaju kontrowersje.
Powszechnie uznaję się za przykład takiej zatoki historycznej Zatokę Hudsona. Warto również
wspomnieć, że próba ogłoszenia przez Libię Zatoki Wielka Syrta jako część libijskich wód
wewnętrznych spotkała się z protestem Stanów Zjednoczonych w ramach realizacji tzw. doktryny
Freedom of Navigation, która zakładała przeciwdziałanie nielegalnym roszczeniom do mórz
otwartych. W latach 1973-1989 zespoły amerykańskiej floty celowo wpływały na obszar, do którego
składała roszczenia Libia, co spotkało się z licznymi incydentami natury zbrojnej (walk powietrzepowietrze z udziałem myśliwców F-14 Tomcat z samolotami libijskimi). Doktryna ta jest wciąż
realizowana przez Flotę USA, m.in. w 2020 roku okręty amerykańskie pojawiły się na Morzu
Południowochińskim, celem manifestacji sprzeciwu względem chińskich roszczeń na tym obszarze.
Wyspa – naturalny obszar lądu otoczony wodą i pozostający ponad jej powierzchnią także podczas
najwyższego poziomu wody. Obszar będący wyspą w rozumieniu Konwencji ma podstawę do
generowania morza terytorialnego, strefy przyległej, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz szelfu
kontynentalnego. Prawa do „generowania” wyłącznej strefy ekonomicznej oraz szelfu
kontynentalnego nie posiadają skały, które nie mogą być zamieszkane, ani prowadzić działalności
gospodarczej.
W 2013 roku aktywność Chin w obszarze Morza Południowochińskiego stała się przedmiotem skargi
Filipin do Stałego Trybunału Arbitrażowego. W szczególności strona chińska zgłasza w ostatniej
dekadzie roszczenia do obszaru morskiego, opierając się na tzw. teorii dziewięciu kresek, m.in.
dokonując budowy sztucznych wysp na osuchach w Archipelagu Wysp Spratly, w tym także baz
wojskowych. W 2016 roku STA orzekł w całości zgodnie ze stanowiskiem Filipin, zaznaczając, że
roszczenia Chin nie mają „żadnych podstaw w prawie międzynarodowym”, podkreślając, że wyspa „to
naturalnie uformowany obszar lądu, a osuchy nie mogą stać się wyspą poprzez aktywność
człowieka”. Chiny odmówiły udziału w postępowaniu, oświadczając, ze nie uznają jego wyniku.
Tzw. osuchy to naturalne obszary lądu znajdujące się ponad jego powierzchnią, ale jedynie podczas
przypływu. Mogą być podstawą do wyznaczenia linii podstawowej, o ile jest nie są położone w
odległości większej niż szerokość morza terytorialnego.
Morze terytorialne
Jest to terytorium państwa między wodami wewnętrznymi ( lądem) a morzem otwartym.
Wewnętrzną granicę morza terytorialnego stanowi tzw. linia podstawowa (linia wyznaczająca
podstawę morza terytorialnego).
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Maksymalna szerokość morza terytorialnego była przedmiotem intensywnych sporów w historii. Na
początku XIX w. większość państw zaakceptowała szerokość 3 mil morskich. Ostatecznie Konwencja z
1982 roku dopuściła maksymalną szerokość morza terytorialnego w wymiarze 12 mil morskich.
Linia podstawowa to linia łącząca odpowiednie punkty wyznaczające najniższy stan wody wzdłuż
wybrzeża oznaczona na mapach morskich o dużej skali, uznanych przez państwo przybrzeżne albo
inne punktu wyznaczone zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji z 1982 roku.
Podział:
a) Zwykłe linie podstawowe – linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża. W praktyce linia
podstawowa pokrywa się z kształtem linii brzegowej przy najdalszym odpływie.
Przykładem w tej mierze jest wybrzeże Polski.
b) Proste linie podstawowe – łączenie liniami prostymi najdalej wysuniętych w morze części
wybrzeża oraz wysp przybrzeżnych. Zasada ta dotyczy państw o urozmaiconej linii brzegowej,
w szczególności Norwegii i Chile. Proste linie winny nie odbiegać od ogólnego kierunku
wybrzeża, obszary morskie leżące wewnątrz tych linii muszą być powiązane z państwem
przybrzeżnym, być uzasadnione gospodarczo oraz nie prowadzić do odcięcia morza
terytorialnego innego państwa od morza pełnego bądź wyłącznej strefy ekonomicznej.
W sprawie Łowisk norweskich z 1951 roku, Norwegia broniła, że charakterystyka wybrzeża
norweskiego uzasadnia wyznaczenie prostych linii podstawowych poprzez łączenie najdalej
wysuniętych w morze elementów skjaergardu (wysepek i skał). Taki sposób wyznaczenia linii
podstawowej zdecydowanie „premiował” sytuacje Norwegii (pozwalał na znaczne wysunięcie granicy
morskiej w głąb Morza Północnego). MTS stwierdził, że taki sposób linii podstawowych nie jest
naruszeniem prawa międzynarodowego. Ponadto, MTS zakwestionował brytyjskie twierdzenia o
maksymalnej szerokości wejścia do zatoki wynoszącej 10 mil morskich (sprawa dotyczyła okresu
sprzed wejścia w życie Konwencji z Montego Bay z 1982 roku), uznając że taki sposób określania
„zatoki” w prawie morza nie ma uzasadnienia, a nawet jeżeliby istniał, to Norwegia poprzez
instytucję persistent objector zawsze sprzeciwiała się zastosowaniu tego standardu względem jej
wybrzeża.
Jedynym wyjątkiem od zasady zwierzchnictwa państwa na morzu terytorialnym jest prawo
nieszkodliwego przepływu, które ma swoją genezę w prawie zwyczajowym. Rozróżnia się przepływ
boczny (przepłynięcie przez morze bez wchodzenia do portów bądź na wody wewnętrzne) oraz
przepływ prosty (obejmujący transfer z morza pełnego do wód wewnętrznych)
Warunki:
a) Przepływ musi być nieszkodliwy.
Art. 19 ust. 2 Konwencji z 1982 roku wymienia sytuację, w których przepływ staje się szkodliwy.
Generalnie dotyczą one sytuacji, w których statek grozi bądź używa siły przeciwko suwerenności
państwa nadbrzeżnego sprzecznie z KNZ, bierze udział w ćwiczeniach wojskowych, prowadzi na
szkodę państwa przybrzeżnego działalność sabotażową, propagandową, wywiadowczą, a także
trudni się kontrabandą bądź nieautoryzowanymi połowami, narusza przepisy celne, skarbowe oraz
sanitarne, a także podejmuje aktywności niezwiązane bezpośrednio z przepływem.
b) Przepływ musi być „szybki i nieprzerwany”
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Dopuszcza się postój w wypadkach nadzwyczajnych, związanych z awarią bądź uczestnictwem w
akcji ratowniczej.
Z prawa nieszkodliwego przepływu mogą korzystać okręty wojenne, okręty podwodne powinny być
wynurzone i posiadać wywieszoną banderę. Okręt wojenny to:
A) okręt należący do sił zbrojnych państwa;
B) noszące zewnętrzne znaki przynależności państwowej;
C) dowodzony przez oficera marynarki wojennej;
D) posiadający załogę podlegająca dyscyplinie wojskowej
W 1988 roku doszło do jednego z ostatnich incydentów Zimnej Wojny, podczas którego amerykańskie
okręty wojenne wpłynęły na morze terytorialnej ZSRR w pobliżu Krymu. Doszło do „zderzenia”
okrętów USA i ZSRR. Po tym incydencie w 1989 roku ustalono tzw. zasady korzystania z prawa
nieszkodliwego przepływu ustalając, że „wszystkie statki, a także okręty wojenne mają prawo do
wykonywania nieszkodliwego przepływu na zasadach zgodnych z prawem międzynarodowym; nie jest
wymagana wcześniejsza zgoda bądź notyfikacja”. Obowiązujące w latach 1992-2008 rozporządzenie
Ministra Obrony Narodowej wymagało zezwolenia na skorzystanie z prawa nieszkodliwego przepływu
przez okręty państw obcych. Jako niezgodne z prawem międzynarodowym zostało zmienione w roku
2008 (usunięto wymóg uzyskania uprzedniej zgody Ministra Obrony Narodowej).
§ 2.1. Okręty wojenne obcych państw korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu przez morze
terytorialne zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa międzynarodowego oraz prawa
polskiego, w szczególności w art. 6-9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
§ 3. Okręty wojenne obcych państw mogą wchodzić na polskie morskie wody wewnętrzne za
zezwoleniem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. O każdorazowo wydanym zezwoleniu
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych powiadamia organ administracji morskiej miejscowo
właściwy dla obszaru objętego zezwoleniem oraz Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Państwo przybrzeżne powinno się powstrzymać od ingerencji w dokonywanie przepływu jeżeli jest
on zgodny z Konwencją. Zakazane jest pobieranie opłat, zakaz dyskryminacji statków z uwagi na ich
flagę. Dopuszcza się wydawanie przepisów porządkowych i nawigacyjnych. Może być zawieszone z
ważnych powodów. Państwo nadbrzeżne ma prawo do podejmowania kroków celem reakcji na
przepływ niespełniający wymogów nieszkodliwego przepływu.
Jurysdykcja państwa nadbrzeżnego na morzu terytorialnym:
Karna:
A) Skutki przestępstwa rozciągają się na państwo nadbrzeżne ( np. nielegalna imigracja, kontrabanda)
B) Zakłócenie porządku publicznego lub spokoju
C) Prośba kapitana statku o pomoc
D) Zwalczanie handlu narkotykami;
Nie dotyczy sytuacji gdy statek opuszcza wody wewnętrzne i wpływa na morze terytorialne – tutaj nie
ma żadnych ograniczeń jurysdykcyjnych;
Cywilna:
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Brak jurysdykcji wobec osób fizycznych, zakaz egzekucji, chyba że za zobowiązania za które statek stał
się odpowiedzialny przepływając przez morze terytorialne.
Wody archipelagowe
Specyficzne rozwiązanie odnoszące się do państw archipelagowych, nowa kategoria wód
wewnętrznych, państwo archipelagowe sprawuję suwerenność nad wodami archipelagowymi, ale jej
ograniczeniem jest prawo przejścia morskim szlakiem archipelagowym. Jest to korzystanie z
nieprzerwanego, szybkiego i niezakłóconego tranzytu przez wody archipelagowe położone między
jedną częścią morza otwartego lub wyłączną strefą ekonomiczną a drugą częścią morza otwartego
lub wyłączną strefą ekonomiczną. Prawo to nie może być zawieszone, obejmuje cywilne i wojskowe
statki powietrzne, nie wymaga aby okręty podwodne były wynurzone.
Morska strefa przyległa
W okresie prohibicji, celem efektywniejszej walki z przemytem alkoholu USA proklamowały
ustanowienie strefy przyległej, w ramach której mogły kontrolować obce statki. Maksymalna
szerokość tej strefy łącznie z morzem terytorialnym nie może przekraczać 24 mil morskich (!). Strefa
nie wchodzi w skład państwa nadbrzeżnego, jednocześnie jednakże jest ograniczeniem zasady
wolności mórz otwartych. Państwa nadbrzeżne mogą dokonywać kontroli zgodności z przepisami
celno-skarbowymi oraz imigracyjnymi, a także kompetencja do karania tych osób za naruszenie praw
państwa przybrzeżnego na jego terytorium i morzu terytorialnym.
Wyłączna strefa ekonomiczna
Po II wojnie światowej – państwa, których ekonomia opiera się na połowach morskich poszukiwały
rozwiązań prawnych, które umożliwią wyłączność w zakresie eksploatacji zasobów ożywionych na
pewnych obszarach morskich, przylegających do mórz terytorialnych tych państw. Utworzyła się
koncepcja strefa wyłącznego rybołówstwa, a zapoczątkowała to praktyka państw Ameryki Łacińskiej ;
Państwa mogą alternatywnie wyznaczyć strefę wyłącznego rybołówstwa bądź wyłączną strefę
ekonomiczną: ta druga instytucja jest zdecydowanie popularniejsza w obrocie międzynarodowym,
zapewnia więcej uprawnień.
Wojna dorszowa odbywająca się w latach 1950-1976 pomiędzy Islandią w Wielką Brytanią. Islandia
rozciągała szerokość strefy wyłącznych połowów w związku z migracją dorsza do 12, 50, a następnie
200 mil morskich. Brytyjskie kutry rybackie były taranowane bądź przepędzane przez niewielką flotę
islandzką. Spotkało się to z reakcją Londynu, który zdecydował się na eskortowanie przez Royal Navy
kutrów rybackich. Spór zaczął coraz bardziej eskalować, a Islandia zamierzała zagrozić dalszej
obecność NATO w bazie Keflavik i rozważała zakup okrętów wojennych od ZSRR, doprowadzając do
zerwania stosunków dyplomatycznych z Wielką Brytanią. Spór ostatecznie został zażegnany na
podstawie porozumienia, które ustanawiało strefę o szerokość 200 mil morskich z uwzględnieniem
praw ograniczonych połowów przez statki innych państw.
Uprawnienia państwa przybrzeżnego w wyłącznej strefie ekonomicznej:
A) prawo eksploatacji zasobów morskich ożywionych i nieożywionych;
B) eksploracja gospodarcza dna morskiego;
C) wytwarzanie energii wiatrowej i inne;
D) wyłączna jurysdykcja w zakresie budowy sztucznych wysp oraz konstrukcji, badań naukowych,
ochrony środowiska morskiego;
Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 98

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
UWAGA – sztuczne wyspy nie uprawniają do wyznaczania morza terytorialnego, wyłącznej strefy
ekonomicznej
Warto zwrócić uwagę, że obce statki korzystają w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej z
wolności żeglugi i przelotu, a także układania kabli podmorskich i rurociągów, z uwzględnieniem w
tej mierze praw państwa nadbrzeżnego. Maksymalna szerokość wyłącznej strefy ekonomicznej
wynosi 200 mil morskich.
W czerwcu 2019 roku za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, Prezydent RP ratyfikował umowę z
Danią w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Bałtyku. Polska argumentowała, że polska
wyłączna strefa ekonomiczna rozciąga się na odległość aż do granicy duńskiego morza terytorialnego
od wyspy Borholm. Polskie roszczenia bazowały względami geograficznymi oraz większym
znaczeniem gospodarczym strefy dla Polski niż Danii. Dania uznawała, że obszar sporny powinien w
całości przypaść stronie duńskiej, zgodnie z zasadą ekwidystansu (równych odległości od linii
podstawowych państw nadbrzeżnych). Ostateczne porozumienie uwzględniało jako metodę
rozgraniczenia zasadę ekwidystansu, jednakże z pewnymi korektami na korzyść Polski. Umożliwia to
rozpoczęcie prac związanych z budową Baltic Pipe.
Szelf kontynentalny
Efekt badań geologicznych. Zauważono, że dno morskie w pobliżu brzegów lądu łagodnie się obniża
do ok. 200 metrów do tzw. zbocza kontynentalnego gdy następuję gwałtowny opad poziomu dnia.
Pewne obszary morskie jak np. Morze Bałtyckie – w całości położone na szelfie kontynentalnym. Szelf
kontynentalny ma wartość ekonomiczną, jako rezerwuar kopalin: ropy naftowej i gazu ziemnego.
Geologiczne szelf traktowane przedłużenie lądu państwa nadbrzeżnego. Stąd też deklaracja
Prezydenta Trumana z 1945 roku – Stany Zjednoczone zastrzegają sobie wyłączne prawo do
eksploatacji zasobów położonych na szelfie kontynentalnym.
Szelf to dno morskie i podziemie będące naturalnym przedłużeniem jego terytorium lądowego. Z
tego tytułu nie jest wymagane żadne zawładnięcie bądź oświadczenie. Państwo nadbrzeżne ma
wyłączne prawo do eksploatacji szelfu (zasobów nieożywionych i organizmów osiadłych) oraz badań
naukowych. Wykonywanie uprawnień względem szelfu kontynentalnego nie wpływa na status
prawny wód opływających szelf, inne państwa mogą układać kable podwodne i rurociągi.
Docelowo maksymalna szerokość szelfu kontynentalnego wynosi 200 mil, gdy geograficznie i
geologicznie uzasadnione wtedy szerokość max. to 350 mil, obowiązkowa notyfikacja Komisji Granic
Szelfu Kontynentalnego. Gdy państwo korzysta z szelfu kontynentalnego powyżej 200 mil to ma
obowiązek zapłaty podatku na rzecz Międzynarodowej Organizacji Dna morskiego – nawet do 7%
wartości produkcji.
Morze pełne
Obszar morski pozostający poza jurysdykcją państw. Zgodnie z idę Grocjusza i Bynkershoeka, nie
może być zawłaszczone przez państwa przybrzeżne. Obowiązuję ponadto zasad pokojowego
wykorzystania morza otwartego (chociaż zasada ta może wywoływać kontrowersje w kontekście
wojny morskiej). Każde z państw korzysta z następujących wolności na morzu pełnym:
a)
b)
c)
d)
e)

Wolność żeglugi
Wolność przelotu
Wolność układania kabli i rurociągów
Wolność budowy sztucznych wysp
Wolność rybołówstwa
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f)

Wolność badań naukowych

Zasadą jest, że każdy statek winien posiadać banderę. Popularne współcześnie jest masowe
rejestrowanie statków w państwa tzw. tanich bander. Atrakcyjność takich państw jak Liberia, Wyspy
Marshalla bądź Panamy wynika z niezwykle atrakcyjnej wysokości opłat rejestrowych oraz liberalnego
podejścia do przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Np. statek M/S Koszalin pływający dla Polskiej Żeglugi Morskiej od 2012 jest zarejestrowany na
Bahamach, gdyż roczny koszt operacyjny w Polsce wynosiłby 668 tyś zł (o prawie 600 tyś zł więcej w
stosunku do Bahamów).
Państwo bandery sprawuję wyłączną jurysdykcję na morzu otwartym. Od tej zasady istnieje kilka
wyjątków:
a) Umowa międzynarodowa;
b) Prawo wizyty – uprawnienie do kontroli może być zrealizowane tylko okręt wojenny bądź
wojskowy statek powietrzny i tylko w razie gdy istnieje uzasadnione podejrzenie zajmowania
się piractwem, handlem niewolnikami, nielegalne audycje, brak bandery, bądź odmowa
wskazania przynależności państwowej;
c) Zwalczanie zbrodni piractwa, zgodnie z zasadą jurysdykcji uniwersalnej każde państwo ma
prawo do zajęcia statku pirackiego i aresztowania osób znajdujących się na jego pokładzie –
także możliwość sądzenia przez sądy państwa bandery;
d) Stosowanie prawa pościgu. Warunki: statek narusza prawa danego państwa nadbrzeżnego.
Musi się rozpocząć gdy znajduję się najpóźniej w strefie przyległej i może być kontynuowany
poza tą strefą o ile ma charakter nieprzerwanego ( w przypadku szelfu i wyłącznej strefy
ekonomicznej gdy są naruszone uprawnienia państwa. Pościg rozpoczyna się od nadania
sygnału dźwiękowego i musi mieć wymiar „gorący” i „ciągły”. Może wykonywany wyłącznie
przez okręty wojenne i wojskowe statki powietrzne. Pościg ustaje – w chwili wpłynięcia
ściganego statku na morze terytorialne innego państwa lub własne morze terytorialne.
e) Wypadek na morzu otwartym powodujący odpowiedzialność karną kapitana lub członka
załogi, uzasadnia jurysdykcję wyłącznie państwa bandery bądź państwa obywatelstwa
sprawcy. Żadne inne państwo nie może zatrzymać statku, nawet dla celów dochodzenia.
Powyższa zasada jest odwróceniem wniosków STMS w sprawie Lotus. Francuski statek Lotus
zderzył się na morzu pełnym z turecką jednostką, a postępowanie karne względem kapitana –
obywatela Francji – zostało wszczęte przez stronę turecka. Francja protestowała przeciwko
wykonywaniu jurysdykcji przez Turcję, powołując się na międzynarodowy zwyczaj. STMS
uznał, że zwyczaj taki w chwili zdarzenia nie obowiązywał i stwierdził brak naruszenia prawa
międzynarodowego przez Turcję. Konwencja z Montego Bay z 1982 roku zmieniła to
rozwiązanie.
Dno morskie.
Istnieje zakaz zgłaszania roszczeń względem dna morskiego mórz pełnych. Administracją tych
obszarów zajmuję się Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego, która gwarantuję sprawiedliwy
dostęp do eksploatacji zasobów – otwarty także dla państw śródlądowych. MODM zawiera kontrakty
eksploatacyjne na czas określony (m.in. od 1987 roku w rejonie Clarion-Clipeerton działkę
eksploracyjną posiada Polska).

Cieśniny morskie
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Konwencja z Montego Bay z 1982 roku ustanawia w cieśninach morskich specjalny reżim, nazywany
prawem przejścia tranzytowego przez cieśniny łączących jedno morze otwarte z drugim (ewentualnie
wyłączną strefę ekonomiczną).
Przykładem takich cieśnin jest niezwykle istotna z punktu widzenia handlu ropą naftową cieśnina
Hormuz oraz cieśnina Malakka łącząca Morze Południowochińskie z Oceanem Indyjskim. Cieśniny te
znajdują się w granicach morza terytorialnego państw nadbrzeżnych, co wywołało konieczność
przyjęcia odpowiedniej regulacji w Konwencji z 1982 roku.
Prawo przejścia tranzytowego musi być wykonywane w sposób szybki i nieprzerwany. Statek w
cieśnienie ma obowiązek stosowania się do przepisów dotyczących nawigacji i winien się
powstrzymywać od wszelkiej szkodliwej aktywności względem państwa przybrzeżnego. Państwo
nadbrzeżne powinno powstrzymać się od ingerencji w prawo przejścia tranzytowego i nie może
zawieszać stosowania prawa.
Specjalny status posiadają niektóre z cieśnin morskich, względem których przyjęto dedykowane
rozwiązania traktatowe.
Cieśniny duńskie – uregulowane Traktatem kopenhaskim z 1857 roku. Zobowiązanie strony duńskiej o
zakazu pobierania opłat oraz zezwolenia na wolność żeglugi – potwierdzone Traktatem wersalskim.
31 sierpnia 1939 roku Polska Marynarka Wojenna rozpoczęła operację Pekin, czyli tajną ewakuację
trzech najnowszych polskich niszczycieli do Wielkiej Brytanii, w celu uchronienia zasobów Floty przed
zniszczeniem. 1 września 1939 roku (godz. 2.00) w Cieśninach duńskich dramatyczne spotkanie
zespołu polskich kontorpedowców (Burza, Błyskawica, Grom) z niemieckim krążownikiem Konigsberg,
które nie zakończyło się wymianą ognia z uwagi na fakt, że nie doszło jeszcze do rozpoczęcia działań
wojennych polsko-niemieckich. Przetrwanie polskich jednostek i uczestnictwo w walkach u boku Royal
Navy od 1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku sprawiało, że nigdy w ujęciu prawa
międzynarodowego nie przerwała się (nawet wskutek całkowitej okupacji terytorium RP)
państwowość Polski. Okręty wojenne są bowiem emanacją suwerenności państwa i korzystają z
immunitetu.
Cieśniny czarnomorskie – Konwencja z Montreaux z 1936 roku gwarantuję żeglugę przez cieśniny
Bosfor i Dardanele, nadaję Turcji prawo do zamknięcia cieśnin dla okrętów wojennych innych państw.

STATUS ANTARKDYTY I ARKTYKI
Antarktyda
Do czasu wejścia w życie Układu Antarktycznego z 1959 roku 7 państw zgłosiło roszczenia
terytorialne do kontynentu. Podstawą ich zgłoszenia było powołanie się na prawo odkrycia,
zawłaszczenia bądź w przypadku państw Ameryki Łacińskiej opierało się na zasadzie uti possidetis
(wywodząc te roszczenia z czasów Układu z Tordesilas z XV w.). Państwami są: Argentyna, Australia,
Chile, Francja, Nowa Zelandia, Norwegia oraz Wielka Brytania.
W 1959 roku przyjęto Układ Antarktyczny – obecnie jego stronami są także państwa zainteresowane
prowadzeniem badań naukowych (54 państwa, od 1977 roku także Polska)
Główne cechy:
a) Kontynent może być wykorzystywany tylko dla celów pokojowych;
b) Gwarancja wolności badań naukowych i wymiany naukowej;
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c) Art. IV Układu przewidywał „zamrożenie” dotychczasowych roszczeń terytorialnych,
zakazywał zgłaszania nowych roszczeń co do obszarów;
d) Wprowadzał zakaz prowadzenia prób jądrowych;
e) Art. X Układu – norma erga omnes „Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się do
podjęcia odpowiednich wysiłków, zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych, by na
Antarktydzie nie prowadzono jakiejkolwiek działalności sprzecznej z zasadami lub celami
niniejszego Układu.
Artyka
Obszar Arktyki jest przedmiotem rywalizacji państw okołobiegunowych. Nie mniej, obszar ten nie jest
klasycznym stałym lądem i problematyczne jest uzasadnienie roszczeń względem tego obszaru. Stany
Zjednoczone uznają, że w istocie Arktyka jest tzw. Oceanem Arktycznym pokrytym zmieniającą
powierzchnie warstwą lądu, która z perspektywy prawa morza jest morzem pełnym względem
którego zakazane jest zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO LOTNICZE
Na początku XX w. badacze prawa lotniczego uważali, że przestrzeń powietrzna winna mieć podobny
status jak morze pełne – czyli powinna być wolna dla żeglugi powietrznej. Wywoływało to
kontrowersję, uznawano bowiem, że wolność przelotu nad terytorium może być zagrożeniem dla
bezpieczeństwa narodowego państw. Podkreślano różnice związane z możliwością infiltrowania
terenu przez nieuchwytne statki powietrzne. W czasie I wojny światowej państwa neutralne w tym
konflikcie aktywnie protestowały przeciwko wszelkim aktom naruszenia przestrzeni powietrznej
przez strony wojujące. W efekcie zaaprobowano zasadę wyłącznej suwerenności państwa we własnej
przestrzeni powietrznej.
Zasadę tę potwierdza Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago w
1944 roku: art. 1 Umawiające się Państwa uznają, że każde Państwo posiada całkowitą i wyłączną
suwerenność w przestrzeni powietrznej nad swoim terytorium”. Z uwagi na powyższe państwa mają
swobodę w zakresie określenia dostępności swojej przestrzeni powietrznej, a nawet zakazać
korzystania z niej przez inne państwa. Zasada wyłącznej suwerenności państwa obowiązuję oprócz
terytorium lądowego także nad morzem terytorialnym – w konsekwencji statki powietrzne nie
korzystają z prawa „nieszkodliwego przelotu” nad morzem terytorialnym.
Statek powietrznym jest „każde urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek
oddziaływania powietrzna innego niż odbitego od powierzchni ziemi”. Obejmuję to m.in. balony,
samoloty, śmigłowce oraz statki bezzałogowe.
Art. 2 Konwencji stanowi, że ma ona zastosowanie wyłącznie do cywilnych statków powietrznych,
nie stosuje się zaś do statków powietrznych państwowych. Statki powietrzne używane w służbie
wojskowej, celnej i policyjnej uważa się za statki powietrzne państwowe.
Istotny jest art. 2 pkt c) Konwencji stanowi, że żaden państwowy statek powietrzny Umawiającego się
Państwa nie może przelatywać nad terytorium innego Państwa ani lądować na nim bez zezwolenia
udzielonego w drodze specjalnego porozumienia lub w inny sposób albo niezgodnie z warunkami
takiego zezwolenia
Każdy statek powietrzny powinien mieć tylko jedną przynależność państwową: (art. 17 Konwencji
stanowi, że statki powietrzne mają przynależność państwową Państwa, w którym są zarejestrowane.)
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Pokład statku powietrznego znajdującego się w obcym porcie lotniczym nie jest „eksterytorialny”,
może dochodzić do zbiegu jurysdykcji (na pokładzie samolotu zarejestrowanego w Polsce
znajdującego się na lotnisku w Chicago są stosowane karnie przepisy polskie i amerykańskie).
W 1972 roku Males, obywatel USA wykonywał nieregularny przelot amerykańskim statkiem
powietrznym z Pakistanu do Kanady z lądowaniem celem tankowania we Francji. Podczas postoju
został zatrzymany pod zarzutem przewożenia znacznej ilości narkotyków oraz broni. Sąd Kasacyjny w
Paryżu stwierdził, że Francja posiadała jurysdykcję względem sprawcy czynu na terenie Francji
(oskarżony bronił się zarzutem braku jurysdykcji francuskich sądów, wskazując na właściwość sądów
państwa rejestracji).
Co jest wojskowym statkiem powietrznym jest przedmiotem już zagadnienia innej gałęzi prawa
międzynarodowego – prawa wojny powietrznej. Definicja jest zbliżona do okrętu wojennego, „statek
powietrzny operowany przez jednostkę sił zbrojnych państwa, posiadający oznaczenia wojskowe
państwa, dowodzony przez członka sił zbrojnych oraz obsadzony załogą poddaną dyscyplinie
wojskowej”.
Nieautoryzowany przelot w przestrzeni powietrznej jest więc naruszeniem wyłącznej suwerenności
państwa we własnej przestrzeni powietrznej – a także w szerszej perspektywie także integralności
terytorialnej. Nie jest jasne czy w każdym przypadku jest to naruszenie art. 2 ust. 4 KNZ czy też
jedynie naruszenie suwerenności wynikające z art. 1 Konwencji z 1944 roku.
W przypadku wojskowych statków powietrznych praktyka państw wskazuję na możliwość
wykonywania uprawnień przysługujących z tytułu samoobrony
W listopadzie 2015 roku dwa rosyjskie samoloty wojskowe zostały zestrzelone na pograniczu syryjskotureckim przez tureckie samoloty F-16 jako skutek naruszenia przestrzeni powietrznej Turcji. W 2019
roku pakistańskie lotnictwo zestrzeliło indyjski samolot myśliwski, a pilot dostał się do pakistańskiej
niewoli.
Co budzi większe kontrowersje to problem oceny działań wojskowego statku powietrznego o
charakterze rozpoznawczym. Czy nieautoryzowany przelot A) użyciem siły w rozumieniu art. 2 ust. 4
KNZ? B) napaścią zbrojną w rozumieniu art. 51 KNZ i w konsekwencji uprawnia do użycia siły
zbrojnej?
W 1960 roku samolot należący do Centralnej Agencji Wywiadowczej U2 wykonywał loty zwiadowcze
nad ZSRR. Maszyna została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą, a pilot (Gary Powers) dostał się
do sowieckiej niewoli. ZSRR oskarżyło USA o dokonanie aktu agresji, ale ówczesna doktryna nie była w
stanie określić czy faktycznie przelot samolotu rozpoznawczego może być faktycznie przypadkiem
użycia siły w przestrzeni powietrznej.
Najwięcej kontrowersji wśród społeczności międzynarodowej wywołało jednakże zestrzelenie 1
października 1983 roku samolotu pasażerskiego Korean Air Lines KAL007 lecącego z USA do Seulu.
Wskutek błędu nawigacyjnego samolot znalazł się nad terytorium Kamczatki i został zestrzelony przez
lotnictwo wojskowe ZSRR. W efekcie, do Konwencji chicagowskiego z 1944 roku zdecydowano się
dodać art. 3bis, który stanowi, że a) Umawiające się Państwa uznają, że każde Państwo musi
powstrzymać się od uciekania się do użycia broni przeciwko cywilnemu statkowi powietrznemu w
locie oraz że w przypadku przechwycenia życie osób na pokładzie i bezpieczeństwo statku
powietrznego nie mogą być zagrożone.
Regulacja służby powietrznej.
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Sama Konwencja chicagowska stanowi jedynie o prawie do nieregularnego przelotu statków
cywilnych (w celach niehandlowych). W przypadku regularnej służby powietrznej (komercyjnej)
przyjęto, że musi istnieć zgoda państwa. By ułatwić rozwój międzynarodowej żeglugi powietrznej
przyjęto Układ o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych (tzw. Układ o dwóch
wolnościach). Gwarantowano w nim:
1) Prawo przelotu nad terytorium bez lądowania (regularna służba powietrzna) – bardzo ważne dla
bieżącego funkcjonowania linii lotniczych przelatujących nad terytoriami państw trzecich (133
państwa jest obecnie stroną Układu);
Prawdą jest, że państwa pobierają znaczne opłaty za przelot w swojej przestrzeni powietrznej: np.
USA 61 USD za 200 km przelotu, Rosja zarabia ok. 300 mln EUR na przelotach przez Syberię;
2) Prawo lądowania w celach niehandlowych – np. w celu uzupełnienia paliwa.
Kolejne trzy wolności są zawarte w układzie o międzynarodowym transporcie lotniczym
C) prawo przywożenia pasażerów i ładunków z kraju przynależności statku powietrznego;
D) prawo przywożenia pasażerów i ładunków do kraju przynależności statku powietrznego;
E) prawo przywożenia pasażerów i ładunków do kraju trzecich;
Jednakże traktat ten ma stosunkowo niewielką liczbę stron. Zdecydowanie częściej państwa
zawierają bilateralne umowy w których zgadzają się na ustanowienie wzajemnej komunikacji
lotniczej.
Oprócz systemu chicagowskiego wyróżniamy:
System warszawsko-montrealski – określający zasady odpowiedzialności przewoźników za szkody na
osobie oraz np. zagubiony bagaż.
System tokijsko-hasko-montrealski – system będący odpowiedzią na wzrastającą liczbę aktów
terrorystycznych i przestępczych.
Konwencja tokijska z 1963 roku w sprawie przestępstw i niektórych czynów popełnionych na
pokładzie statków powietrznych, stanowi, że w przypadku zbrodni popełnionych podczas przelotu
nad obszarem morza pełnego bądź nie pozostającego poza terytorium jakiekolwiek z państw państwo
rejestracji statku powietrznego jest właściwe do wykonywania jurysdykcji w sprawach o przestępstwa
i czyny popełnione na pokładzie.
Konwencja stosowana jest do
a) przestępstw przewidzianych w prawie karnym; b) czynów, które niezależnie od tego, czy są
przestępstwami, mogą narażać lub narażają na niebezpieczeństwo statek powietrzny, osoby albo
mienie znajdujące się na pokładzie, lub czynów, które naruszają porządek i dyscyplinę na pokładzie.
Jeżeli osoba znajdująca się na pokładzie bezprawnie zakłóciła przemocą lub groźbą użycia przemocy,
eksploatację statku powietrznego znajdującego się w locie, zawładnęła takim statkiem lub objęła nad
nim kontrolę albo gdy ma zamiar dokonać takiego czynu, Umawiające się Państwa podejmą wszelkie
stosowne środki w celu przywrócenia lub utrzymania kontroli nad statkiem powietrznym przez jego
prawowitego dowódcę.
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Konwencja przyznaję uprawnienia dowódcy statku powietrznej do lądowania oraz przekazania
władzom państwa-strony Konwencji sprawców, obowiązek współdziałania i przyjęcia osoby
podejrzanej o popełnienie czynów.
Konwencja Haska w sprawie bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi z 1970 roku:
Każda osoba, która na pokładzie statku powietrznego będącego w locie:
a) bezprawnie, przemocą lub groźbą użycia przemocy lub w każdej innej formie zastraszenia dokonuje
zawładnięcia statkiem powietrznym lub przejęcia nad nim kontroli albo też usiłuje popełnić taki czyn,
lub b) współdziała z osobą, która popełnia lub usiłuje popełnić taki czyn, popełnia przestępstwo
(zwane dalej "przestępstwem")
Jeżeli Umawiające się Państwo na terytorium którego znajduje się domniemany sprawca
przestępstwa nie wydaje go, zobowiązane jest ono bez żadnego wyjątku oraz bez względu na to, czy
przestępstwo zostało popełnione na jego terytorium, przedłożyć sprawę właściwym władzom w celu
przeprowadzenia postępowania karnego. Władze te podejmować będą swe decyzje w taki sam
sposób jak w przypadku jakiegokolwiek przestępstwa o poważnym charakterze, zgodnie z prawem
wewnętrznym tego Państwa.
Jest to odzwierciedlenie tzw. zasady aut dedere aut iudicare („wydaj albo osądź”).

MIĘDZYNARODOWE PRAWO KOSMICZNE
Status przestrzeni kosmicznej początkowo próbowano regulować w drodze analogii z
międzynarodowym prawem lotniczym. Przyjęto, że wertykalna granica przestrzeni powietrznej
państw rozciąga się w nieskończoność nad granicami jego terytorium. Ale – przecież Ziemia ciągle się
obraca – nie ma możliwości „powiązania” przestrzeni kosmicznej z terytorium ziemskim.
Wysłanie pierwszego obiektu w przestrzeń kosmiczną (1957 – lot Sputnika), spowodowało przyjęcie
nowych zasad. Dostrzeżono, że pomimo iż Sputnik wielokrotnie przeleciał nad terytorium państw
krążąc po orbicie okołoziemskiej, to żadne z nich nie wyraziło protestu w związku z przelotem obiektu
kosmicznego. Uznano w tej mierze, że przestrzeń kosmiczna „nie podlega suwerenności państw”. By
uregulować materię w sposób jednoznaczny, społeczność międzynarodowa przyjęła układ o zasadach
działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i
innymi ciałami niebieskimi, zwany też Traktatem o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku. Główne
założenia:






Badanie i użytkowanie przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami
niebieskimi, prowadzone lub wykonywane są dla dobra i w interesie wszystkich krajów,
niezależnie od stopnia ich rozwoju gospodarczego czy naukowego, i stanowi dorobek całej
ludzkości.
Przestrzeń kosmiczna, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, jest wolna dla badań i
użytkowania przez wszystkie państwa bez jakiejkolwiek dyskryminacji, na zasadzie równości i
zgodnie z prawem międzynarodowym; dostęp do wszystkich obszarów ciał niebieskich jest
wolny
Zapewnia się wolność badań naukowych w przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i
innymi ciałami niebieskimi; państwa ułatwiają i popierają współpracę międzynarodową w
zakresie takich badań.
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Przestrzeń kosmiczna, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, nie podlega
zawłaszczeniu przez państwa ani poprzez ogłoszenie suwerenności, ani w drodze
użytkowania lub okupacji, ani w jakikolwiek inny sposób.
Układ księżycowy z 1979 roku: zakaz zawłaszczania w odniesieniu do państw i osób
fizycznych, nakaz pokojowego wykorzystania, wolność badań naukowych; (nieliczne
ratyfikacje), nie mniej nabywanie działek na Księżycu sprzeczne z nemo plus iuris in alium
transferre potest quam ipse habet
Państwa Strony Układu zobowiązują się nie wprowadzać na orbitę wokół Ziemi jakichkolwiek
obiektów przenoszących broń jądrową lub jakiekolwiek inne rodzaje broni masowego
zniszczenia ani nie umieszczać tego rodzaju broni na ciałach niebieskich lub w przestrzeni
kosmicznej w jakikolwiek inny sposób.
Jedynie częściowa demilitaryzacja przestrzeni kosmicznej (np. mogą to być satelity
szpiegowskie oraz broń konwencjonalna);
Księżyc i inne ciała niebieskie użytkowane są przez wszystkie Państwa Strony Układu
wyłącznie w celach pokojowych. Zakazuje się zakładania wojskowych baz, instalacji oraz
fortyfikacji na ciałach niebieskich, dokonywania na nich prób z jakimikolwiek typami broni
oraz przeprowadzania manewrów wojskowych. Korzystanie z personelu wojskowego w celu
badań naukowych lub w jakichkolwiek innych celach pokojowych nie jest zabronione. Nie
zabrania się również korzystania z wszelkiego sprzętu lub urządzeń koniecznych dla
pokojowych badań Księżyca i innych ciał niebieskich
Odpowiedzialność za szkody związane ze spadnięciem obiektu kosmicznego: Każde Państwo
Strona Układu, które wypuszcza albo powoduje wypuszczenie obiektu w przestrzeń
kosmiczną, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, jak również każde Państwo
Strona Układu, z którego terytorium albo urządzenia obiekt zostaje wypuszczony, ponosi
międzynarodową odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez taki obiekt lub jego część
składową na Ziemi, w przestrzeni powietrznej lub w przestrzeni kosmicznej, łącznie z
Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, wobec innego Państwa Strony Układu albo jego osób
fizycznych lub prawnych.
Odpowiedzialność Państwa wypuszczającego na zasadzie ryzyka; w przypadku zderzenia w
przestrzeni powietrznej dwóch obiektów – na zasadzie winy
Zagadnienie jurysdykcji: Państwo Strona Układu, w którym zarejestrowany jest obiekt
wypuszczony w przestrzeń kosmiczną, zachowuje jurysdykcję i kontrolę nad tym obiektem
oraz nad znajdującą się na jego pokładzie załogą, gdy znajduje się on w przestrzeni
kosmicznej lub na ciele niebieskim. Własność obiektów kosmicznych wypuszczonych w
przestrzeń kosmiczną, łącznie z obiektami, które wylądowały na ciele niebieskim lub zostały
tam zbudowane, jak również ich części składowych pozostaje nienaruszona w czasie ich
przebywania w przestrzeni kosmicznej lub na ciele niebieskim, jak również po ich powrocie
na Ziemię. Wymienione obiekty lub ich części składowe znalezione poza granicami Państwa
Strony Układu, w którym są zarejestrowane, będą zwrócone temu Państwu Stronie Układu,
które na żądanie, dostarczy przed zwrotem danych umożliwiających identyfikację.

LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
Zasadniczym elementem łączącym ludność z państwem jest węzeł obywatelstwa. Nadawanie
obywatelstwa jest instytucją o charakterze mieszanym – tzn. regulowane zarówno przez prawo
wewnętrzne jak i prawo międzynarodowe.
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Obywatelstwo jest istotnym węzłem, mogącym wpływa zasadniczo na możliwość realizacji
pewnych praw, a także obowiązków (np. służby wojskowej).
STMS w sprawie ustaw (dekretów) o obywatelstwie w 1923 wydał opinię doradczą w sprawie
francuskich dekretów dotyczących obywatelstwa obowiązujących na terytoriach kolonii w
Maroko oraz Tunezji. O wydanie opinii wystąpiła za pośrednictwem organów Ligi Narodów
Wielka Brytania, gdyż skutki dekretu zostały rozciągnięte także na poddanych Brytyjskiej Korony.
STMS zwrócił uwagę na tzw. sferę zastrzeżoną wyłącznej kompetencji państw, niedostępna dla
prawa międzynarodowego. W tym kontekście ocenił, że to co składa się na pojęcie „sfery
wyłącznych kompetencji państwa” jest kwestią dynamiczną i orzekł, że w chwili wydawania
orzeczenia obywatelstwo jest materią należącą do powyższej kategorii.
Uznane sposoby nabycia obywatelstwa w prawie wewnętrznym:
A) prawo krwi (ius sanguinis) (rozwiązanie przyjęte w Polsce: „Urodzenie z rodziców, z których
co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie”)
B) prawo ziemi (ius sanguinis, ius soli) (rozwiązanie przyjęte w USA „Obywatelstwo nabywa się
poprzez urodzenie na terenie Stanów Zjednoczonych, względnie obszarów podlegających
jurysdykcji USA. Republikański kandydat na prezydenta USA w 2008 roku, senator John
McCain, weteran wojny w Wietnamie, urodził się na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w
strefie Kanału panamskiego w 1936 roku. Pojawiało się w związku z tym pytanie o spełnienie
przez niego wymogu Konstytucji USA dot. wymogu urodzenia się przyszłego prezydenta na
terenie USA. By rozwiązać wszelkie wątpliwości Kongres USA przyjął uchwałą, która określił,
że osoba urodzona na terenie amerykańskiej bazy wojskowej z rodziców obywateli USA jest
zdolna do objęcia urzędu prezydenta.
C) nadanie obywatelstwa (prerogatywa prezydenta RP, uznanie (naturalizacja) np. na podstawie
długotrwałego pobytu);
D) repatriacja – np. obywateli dawnych republik ZSRR posiadających narodowość polską;

Przedmiotem zainteresowania prawa międzynarodowego są procesy związane m. in z masowym
pozbawieniem obywatelstwa bądź też przymusowym narzuceniem obywatelstwa wbrew woli
osoby zainteresowanej. Te dwa mechanizmy uznaję się za niedopuszczalne w świetle prawa
międzynarodowego.
Przykładem powyższych aktywności jest np. dekret III Rzeszy z 1941 roku o pozbawieniu obywatelstwa
niemieckiego wszystkich osób narodowości żydowskiej znajdujących poza granicami państwa.
Sprawa Paula Schwarzkopfa obywatela Austrii, któremu w wyniku Anschlusu tego państwa do III
Rzeszy w 1938 roku nadano obywatelstwo niemieckie. Schwarzkopf od 1936 roku przebywał na
terenie Stanów Zjednoczonych i w 1941 roku wystąpił o nadanie amerykańskiego obywatelstwa,
jednak procedura nie została zakończona przed dołączeniem USA do wojny. Z racji niemieckiego
obywatelstwa, Schwarzkopf został potraktowany jako obywatel państwa wrogiego. Sąd Apelacyjny
wskazał, że „w przypadku aneksji państw prawo międzynarodowe dopuszcza możliwość nadania
obywatelstwa ludności zamieszkującej zaanektowany obszar”. Sąd wskazał, że przypadek Austrii ma
wymiar szczególny, bowiem dotychczasowi obywatele Austrii poprzez zgodę na przyłączenie tego
państwa do III Rzeszy wyrazili równoległą zgodę na przyjęcie obywatelstwa niemieckiego. W
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przypadku Schwarzkopfa nie można mówić o dobrowolności decyzji w przedmiocie obywatelstwa,
gdyż przebywał on na terytorium państwa obcego w chwili Anschlusu. W przypadku aneksji zdaniem
Sądu „obywatele państwa anektowanego, które przestaje istnieć mają prawo do przyjęcia nowego
obywatelstwa bądź pozostać bezpaństwowcami. Prawo międzynarodowe nie zezwala na narzucenie
obywatelstwa względem osób, które nie wyraziły na to wyraźnej zgody”.
Apatryda – „bezpaństwowiec” – osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa, problem
okresu II wojny światowej i zmiany granic. Współcześnie, zgodnie z art. 8 Konwencji w sprawie
ograniczenia bezpaństwowości z 1961 roku „Umawiające się państwa nie pozbawią jednostki
obywatelstwa danego państwa, jeżeli wskutek tego jednostka ta miałaby stać się bezpaństwowcem”.
Należy wskazać, że inaczej należy oceniać sytuację, w której dana aneksja ma wymiar nielegalny (np.
jest wynikiem agresji bądź niedozwolonego użycia siły sprzecznej z prawem międzynarodowym).
Obszar taki jest uznawany jako okupowany i akt nadania obywatelstwa ludności obszaru
okupowanego nie mieści w się uprawnieniach okupanta zgodnie z przepisami międzynarodowego
prawa humanitarnego. Dlatego też np. europejskie sądu po II wojnie światowej odmawiały
skuteczności aktów nadania obywatelstwa dokonane przez III Rzeszy na terytoriach okupowanych.
Przykładem powyższej sytuacji jest sprawa Klary Kruger, obywatelki Wolnego Miasta Gdańska,
żądającej zwrotu zajętej własności przez państwo holenderskie, które potraktowało ją jako
obywatelkę wrogiego państwa (III Rzeszy). Sąd holenderski w 1951 roku stwierdził, że Klara Kruger
nigdy nie stała się obywatelką III Rzeszy, bo aneksja WMG do tego państwa miała wymiar nielegalny
(naruszała m.in. postanowienia Traktatu wersalskiego). Podobnie trzeba traktować decyzję z 29
listopada 1939 roku Rady Najwyższej ZSRR, która nadała obywatelstwo sowieckie wszystkim
mieszkańcom wschodniej części RP zajętej po 17 września 1939 roku.
Dyskrecjonalność państwa w przedmiocie warunków nadawania obywatelstwa podlega
ograniczeniom także z perspektywy innej zasady prawa międzynarodowego – tzw. zasady
efektywności obywatelstwa.
MTS (Nottebohm, Lichtenstein v. Gwatemali, 1951) rozpoznawał sytuację Nottembohma, obywatela
Niemiec mieszkającego w Gwatemali. Po wybuchu wojny Nottembohm uzyskał obywatelstwo
Lichtenstenu, jednakże przebywał przez ten okres na stale w Gwatemali. Po wypowiedzeniu wojny III
Rzeszy majątek Nottebohma został skonfiskowany przez władze Gwatemali, ponieważ został on
potraktowany jako obywatel wrogiego państwa, pomimo posiadania obywatelstwa Lichtensteinu.
Państwo to w 1951 roku poprzez wykonywanie opieki dyplomatycznej zdecydowało się na
skierowanie przeciwko Gwatemali pozwu, domagając się zwrotu w całości skonfiskowanego majątku
na skutek działania sprzecznego z prawem międzynarodowym. MTS uznał, ze Gwatemala nie
naruszyła prawa międzynarodowego odmawiając uznania aktu nadania obywatelstwa Lichtensteinu.
Zwrócono uwagę, że decyzja władz tego państwa naruszyła zasadę efektywności obywatelstwa,
bowiem poza miejscem zamieszkania brata Nottebohma, jego osobę nie łączył z Lichtensteinem
jakikolwiek związek związany z zamieszkaniem, miejscem wykonywania pracy, centrum życia
rodzinnego oraz występowania w życiu publicznym.
Uchodźcy
Podstawowym dokumentem regulującym status uchodźcy jest Konwencja genewska z 1951 roku,
która określa definicje uchodźcy tj. osoby, która z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z
powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z
powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie
może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma
żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego
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dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego
państwa.
Istotnym elementem ochrony międzynarodowej uchodźców jest wyrażona w art. 33 Konwencji
genewskiej z 1951 roku tzw. zasada non-refoulement – czyli zakazu wydania uchodźcy (oraz osób
oczekujących na ostateczną decyzję w tej sprawie) jeżeli: „jego życiu lub wolności zagrażałoby
niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej
grupy społecznej lub przekonania polityczne”. Nie może powoływać się jednakże na dobrodziejstwo
niniejszego postanowienia uchodźca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za groźnego dla
bezpieczeństwa państwa, w którym się on znajduje, lub który będąc skazanym prawomocnym
wyrokiem za szczególnie poważne zbrodnie stanowi niebezpieczeństwo dla społeczeństwa tego
państwa.

PRAWA CZŁOWIEKA i OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA
Nie istnieje legalna definicja sformułowania „prawa człowieka”, ale powszechnie uznaję się, że pod
prawami człowieka kryją się pewne swobody natury obywatelskiej, a także prywatnej.
Cechy:
1) Przyrodzone i niezbywalne – wynikające z godności istoty ludzkiej, nie podlegające zrzeczeniu się
(ale mogą być zachowaniem jednostki ograniczone – np. wykonywanie kary pozbawienia wolności, na
skutek popełnienia przestępstwa ogranicza prawo do wolności).
2) Powszechne i niepodzielne – przysługujące każdej jednostce.
Brak jest również jednolitego traktatu, który dokonywałby wyczerpujących wyliczeń istniejących praw
człowieka. Doktryna dokonała uporządkowania zawartości materialnoprawnej praw w ramach tzw.
generacji.
I generacja
Ich pojawienie się to efekt rewolucji okresu oświecenia i XIX wieku oraz wpływ społecznej doktryny
Kościoła Katolickiego.
W terminologii ochrony praw człowieka często mowa o obowiązkach pozytywnych i negatywnych
państw. Np. w prawo do życia nakłada obowiązek negatywny (zakazu arbitralnego pozbawienia
życia), a także obowiązki pozytywne (np. wprowadzenie rozwiązań prawnych w sposób efektywny
chroniący życie, postępowań mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z
faktem utraty życia, itd.). Należy pamiętać o tym, że prawa człowieka działają głównie w wymiarze
wertykalnym (państwo-jednostka), to państwa są bowiem adresatami norm wynikających z traktatów
prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka. Nie mniej, dyskusja na temat obowiązków
horyzontalnych zaczyna być w coraz większym stopniu obecna w przestrzeni międzynarodowej.
Podnosi się także, że działania państw mogą być w istocie przypisane strukturom niepaństwowym,
sprawującym de facto uprawnienia rządu na danym obszarze.
Art. 1 Konwencji o zakazie tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania z
1984 roku stanowi, że „W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "tortury" oznacza każde
działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź
psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej
za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także
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w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu
wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez
funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich
polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą.
Pomimo, że podnosi się wertykalną relację wynikającą z Konwencji, której działania winny być
przypisane państwu poprzez aktywność „funkcjonariusza państwowego lub innej osoby występującej
w charakterze urzędowym” to w listopadzie 2019 roku brytyjski SN uznał, że osobą, która popełnia
czyn zakazany konwencją może być także członkiem niepaństwowych grup zbrojnych działających
podczas konfliktów zbrojnych o charakterze wewnętrznym, jeżeli struktura ta sprawuję na określonym
obszarze uprawnienia charakterystyczne dla rządu.
Przykłady praw I generacji: prawo do życia, wolność od tortur, okrutnego albo poniżającego
traktowania lub karania, wolność od niewoli, prawo do wolności, prawo do poruszania się, osiedlania,
prywatności, wolności słowa, zrzeszania się, zakładania rodziny, sprawiedliwego procesu.
Z reguły mają charakter norm samowykonalnych – mogą być dochodzone w procedurze krajowej lub
międzynarodowej (prawo petycji – skargi).

II generacja
Są to prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne jednostek. Przykładowo: prawo do pracy, prawo do
nauki, prawo do zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia.
W przeciwieństwie do I generacji, większość norm w tej kategorii nie ma charakteru
samowykonalnego. Wyłączona jest zatem możliwość bezpośredniego dochodzenia praw drugiej
generacji przed sądami krajowymi. Standard tych praw jest silnie uzależniony od kontekstu
społecznego i ekonomicznego. Z tych powodów państwa są jedynie zobowiązane do „starannego
działania” na rzecz gwarancji wynikających z II generacji praw człowieka.

III generacja
To kategoria obejmująca prawa zbiorowe, przysługujące kolektywnie danym społecznościom. W
powyższej generacji mieszczą się takie prawo do pokoju, prawo do samostanowienia, prawa
mniejszości międzynarodowych. Jest to najnowsza generacja praw człowieka, która wyodrębniła się
w okresie kolonialnym.
Przykładem rozpoznania praw III generacji jest orzeczenie Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i
Ludów (Endorois v. Kenia, 2010), w której lud pasterski Enoris uzyskał stwierdzenie, że Kenia naruszyła
prawa własności ludności lokalnej, wskutek utworzenia parków narodowych.

Podstawowe dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, przyjęta w formie rezolucji przez ZO ONZ.
Pomimo, że dokument nie był przewidziany jako obowiązujący katalog praw (także z uwagi na formę
przyjęcia(, to stał się prawdziwym „katalizatorem” rozwoju standardów ochrony praw człowieka,
wyznaczając kierunek przyszłych rozwiązań. Wiele z zawartych Deklaracji rozwiązań stało się częścią
zwyczajowego prawa międzynarodowego.
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Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem
i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. (art. 1);
Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw i wolności wyłożonych w niniejszej
Deklaracji, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub
innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne
różnice. (art. 2);
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby. (art. 3);
Nikt nie może pozostawać w stanie niewolnictwa lub służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami
we wszystkich formach będą zakazane (art. 4);
Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu
lub karaniu. (art. 5);
Nikt nie może być poddany arbitralnemu zatrzymaniu i aresztowaniu lub wygnaniu z kraju. (art. 9).

Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku był traktatowym rozwinięciem Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku.
Art. 2-5 przyjmował zobowiązanie państw do wdrożenia postanowień zawartych w MPPOiP.
W odniesieniu do Deklaracji, Pakt dokonał znacznego rozwinięcia treści normatywnej poszczególnych
praw, nadając niektórym z wymiar norm natury samowykonalnej.
Art. 6-27 – katalog praw politycznych i obywatelskich; (prawo do życia (np. konkretnie wskazanie że
kara śmierci nie powinna być wykonywana względem osób nieletnich), zakaz tortur (w tym
przymusowe eksperymenty medyczne bądź lekarskie)
Prawo do wolności – obowiązek poinformowania o przyczynach zatrzymania, aresztowanie tylko na
mocy postanowienia sądu, prawo do odwołania i odszkodowania z tytułu nielegalnego zatrzymania;
Prawo do sądu – bezstronny sąd, możliwość wyłączenia jawności rozprawy, ale zasada publicznego
ogłaszania orzeczenia, zasad domniemania niewinności, prawo do zaskarżenia, ne bes in idem
Ważnym osiągnięciem Paktu jest ustanowienie organu kontrolnego czuwającego nad jego
przestrzeganiem w postaci Komitetu Praw Człowieka o następujących kompetencjach:
1) Kontrola sprawozdań państw z realizacji praw zawartych w MPPOiP
2) Rozpatrywanie skarg indywidualnych – I Protokół fakultatywny do Paktu przyznaje prawo składania
skarg indywidualnych przeciwko państwom-stronom, warunek (exhaustion of domestic remedies), a
także konieczność uznania właściwości Komitetu Praw Człowieka do rozpatrywania skarg
indywidualnych, kompetencja do wydania niewiążących opinii, w której wskazuję się sposób
usunięcia naruszeń, zalecenie wypłat odszkodowań, brak środków przymusu w celu wykonania
orzeczenia. Stosunkowo mało popularny sposób składania skarg indywidualnych w odniesieniu do
państw działających w ramach regionalnych systemów ochrony praw człowieka. Także państwa mogą
składać skargi międzypaństwowe;
3) Komitet wydaję również tzw. Komentarze ogólne, w których dokonuję wykładani przepisów Paktu.
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Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 1966 roku.
Przykład rozwiązań z zakresu II generacji praw człowieka. Pakt określa normy progowe, uzależnione
od zdolności polityczno-społeczno-ekonomicznej państw-stron.
Art. 7 Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania ze sprawiedliwych i
korzystnych warunków pracy, obejmujących w szczególności: a) wynagrodzenie zapewniające
wszystkim pracującym jako minimum: I. godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej
wartości bez jakiejkolwiek różnicy; w szczególności należy zagwarantować kobietom warunki pracy
nie gorsze od tych, z jakich korzystają mężczyźni, oraz równą płacę za równą pracę;
Art. 12 Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania z najwyższego
osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychiczne
Art. 13 Państwa Strony niniejszego Paktu uznają, że w celu osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa: a)
nauczanie podstawowe będzie obowiązkowe, bezpłatne i dostępne dla wszystkich; b) nauczanie
średnie w jego różnych formach, włączając w to średnie nauczanie techniczne i zawodowe, będzie
powszechnie dostępne dla wszystkich w wyniku zastosowania wszelkich odpowiednich środków, w
szczególności stopniowego wprowadzania bezpłatnej nauki
Z tego też względu unikano ich kontroli w drodze skarg indywidualnych. Dopiero w 2008 roku
Komitet Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych w 2008 roku otrzymał uprawnienia do
badania skarg indywidualnych i państwowych. Występuję jednakże szereg ograniczeń m. in w postaci
maksymalnie termin roczny do wniesienia skargi od daty wyczerpania środków krajowych, jak
również konieczność wykazania wyraźnego uszczerbku w związku z działaniem/zaniechaniem państw.
Tylko 24 państwa ratyfikowały Protokół fakultatywny umożliwiający wnoszenie skarg do Komitetu.
W związku z sytuacjami nadzwyczajnymi stosowanie praw człowieka może być poddane derogacji –
czyli zawieszeniu. Zgodnie z art. 4 MPPOiP państwo może zawiesić przestrzeganie przez siebie praw
jedynie w warunkach:
a)
b)
c)
d)
e)

Wyjątkowego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającemu istnieniu narodu
Ogłoszonemu urzędowemu;
Zawieszenie musi ściśle odpowiadać wymogom sytuacji;
Nie może doprowadzić do dyskryminacji;
Nie obejmuję zawieszenia stosowania pewnych przepisów o charakterze niederogowalnym
(np. prawa do życia, zakaz tortur);

Art. 15 EKPC stanowi o możliwości uchylenia zobowiązań wynikających z Konwencji w przypadku
„wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu”
Od derogacji należy odróżnić limitację czyli określenie zasad na jakich jest dopuszczalna ingerencja w
sferę praw człowieka.

Prawo do życia a czas konfliktu zbrojnego.
Art. 6 Paktu „Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione
przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia.”
W krajach, w których kara śmierci nie została zniesiona, wyrok śmierci może być wydany jedynie za
najcięższe zbrodnie, zgodnie z ustawą, która obowiązywała w chwili popełnienia zbrodni i nie narusza
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postanowień niniejszego Paktu i Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Kara ta
może być wykonana tylko na podstawie prawomocnego wyroku wydanego przez właściwy sąd.
Art. 2 EKPC Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z tym artykułem, jeżeli nastąpi w
wyniku bezwzględnego koniecznego użycia siły:
a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą; b) w celu wykonania zgodnego z
prawem zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem; c)
w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek lub powstania.
Sprawa McCann i inni v. Wielkiej Brytanii (1995). Sprawa dotyczyła członków irlandzkiej organizacji
PIRA, którzy według danych brytyjskiego wywiadu zamierzali dokonać zamachu bombowego w
Gibraltarze. Na skutek podejrzanych zachowań spiskowcy zostali zabici przez oddział brytyjskich sił
specjalnych SAS, którzy po przeszukaniu pojazdu i ciał nie odnaleźli żadnych materiałów wybuchów
bądź broni. ETPC (głosami 10 do 9) uznał, że działania brytyjskich żołnierzy doprowadziły do
naruszenia art. 2 EKPC. O ile sam fakt zastrzelenia domniemanych zamachowców mógł być
usprawiedliwiony, to operacja antyterrorystyczna nie została zaplanowana w sposób jaki oddalał by
możliwość pozbawienia życia „do absolutnej konieczności” a także w formie „proporcjonalnej” do
zagrożenia wynikającego z zamachu.
Przepisy Paktu oraz Konwencji wprowadzają zakaz arbitralnego pozbawienia życia (!)
MTS 1996 – w opinii doradczej w sprawie groźby lub użycia broni atomowej orzekł prawa człowieka
obowiązują w czasie konfliktu zbrojnego. Problem jest jednakże poszanowanie prawa do życia w
konflikcie zbrojnym. Międzynarodowe prawo humanitarne zezwala przecież na pozbawienia życia
walczących, którzy są legalnym celem wojskowym w rozumieniu art. 52 I PD. MTS powyższa kolizja
jest rozwiązywana poprzez odwołanie się do konstrukcji lex specialis – czyli akt pozbawienia życia
będzie oceniany z perspektywy prawa humanitarnego. Amerykański Trybunał Praw Człowieka – ocena
arbitralności pozbawienia życia zależy od legalności tego aktu w świetle międzynarodowego prawa
humanitarnego. Z kolei naruszenie prawa humanitarnego będzie prowadziło do jednoczesnego
naruszenia praw człowieka.
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku.
Art. 2 – prawo do życia; Art. 3 – zakaz tortur; Art. 4 – zakaz niewolnictwa; Art. 5 – prawo do wolności
i bezpieczeństwa osobistego; Art. 6 – prawo do rzetelnego procesu sądowego; Art. 7 – nullum crime
sine lege; Art. 8 – prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; Art. 9 – wolność sumienia;
Art. 10 – prawo do wyrażania opinii; Art. 11 – wolność zgromadzeń i stowarzyszeń;
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 niniejszej konwencji lub jej protokołach. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie
przeszkadzać w żaden sposób skutecznemu wykonywaniu tego prawa. (art. 34 EKPC);
Wymogi złożenia skargi:
a)
b)
c)
d)

6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji;
Tylko osoba bądź grupa jednostek będąca ofiarą naruszenia;
Wymóg wyczerpania krajowych środków odwoławczych;
Zdarzenie powstałe po wejściu w życie EKPC w stosunku do danego państwa – wyjątek to
konstrukcja tzw. naruszeń ciągłych;
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Sprawa Janowiec i inni v. Rosji;
Zbrodnia katyńska – zbrodnia wojenna – naruszenie zwyczajowego charakteru Konwencji genewskiej
z 1929 roku. Zarzuty skarżących w stosunku do Rosji: naruszenie art. 2 EKPC poprzez brak realizacji
obowiązków pozytywnych (związanych z brakiem pełnego wyjaśnienia przez Rosję wszystkich
okoliczności zbrodni katyńskiej), a także naruszenie art. 3 EKPC – poniżające traktowane
pokrzywdzonych – brak informacji o losie krewnych.
Werdykt – art. 2 EKPC nie został naruszony – śledztwo w zasadniczym wymiarze było prowadzone
przed wejściem w życie Konwencji w stosunku do Rosji (1998); Art. 3 EKPC został naruszony – ofiary
zostały poddane poniżającemu traktowaniu – ale w wyroku Wielkie Izby zarzut ten nie został
podzielony.

Cudzoziemcy
Jest osoba nie posiada obywatelstwa na terenie państwa, w którym aktualnie przebywa. Zgodnie z
zasadą jurysdykcji terytorialnej – cudzoziemiec podlega prawu państwa, na terenie którego
przebywa.
Państwa mogą dowolnie regulować zasady wjazdu cudzoziemców, a także ich sytuacje prawną (np. w
drodze umów międzynarodowych – zasada najwyższego uprzywilejowania, zasad
równouprawnienia). Wydalenie cudzoziemca może następować w drodze deportacji – środek
usunięcia cudzoziemca znajdującego się nielegalne na terytorium danego państwa bądź
naruszającego jego porządek wewnętrzny.
Współcześnie deportacja jest ograniczona względami praw człowieka – np. zakaz deportacji, gdyby
miało to narazić daną osobę na poniżające traktowanie: „Żadne Państwo Strona nie może wydalać,
zwracać lub wydawać innemu państwu danej osoby, jeżeli istnieją poważne podstawy, by sądzić, że
może jej tam grozić stosowanie tortur” (art. 3 Konwencji o zakazie tortur z 1984 roku). Prawo
międzynarodowe nie zezwala również na przeprowadzenie deportacji grupowej.
Polenaktion
31 marca 1938 roku Sejm RP wydał ustawę o pozbawieniu obywatelstwa osób, które pozostawały
nieprzerwanie za granicą RP przez 5 lat od chwili powstania państwa powołując się tzw. utratę
łączności z państwowością polską. Rozporządzenie wykonawcze miało wejść w życie 29 października
1938 roku. 26 października 1938 roku Reinhard Heydrich ogłosił rozporządzenie o natychmiastowym
wydaleniu z terytorium III Rzeszy obywateli polskich narodowości żydowskiej. Ok. 17 tyś osób zostało
zmuszonych do przekroczenia granicy RP w Zbąszyniu, Chojnicach, Wschowy. Incydenty związane z
tzw. Polenaktion doprowadziły do tzw. nocy kryształowej.

EKSTRADYCJA
Jest mechanizmem służącym rozwiązywaniu kolizji jurysdykcji (terytorialnej i personalnej) względem
osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Zwraca się uwagę, że musi istnieć umowa
międzynarodowa przewidująca możliwość ekstradycji – w razie braku odpowiedniego unormowania
jest to suwerenna decyzja państwa – terytorium.
Podkreśla się, że nie istnieje prawo zwyczajowe nakazujące ekstradycję, bądź osądzenie danej osoby,
natomiast akceptowane jest czynienie pewnych warunków skuteczności ekstradycji w postaci:
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a) Wymogu podwójna karalność;
b) Dopuszcza się odmowę wydania za tzw. przestępstwa polityczne;
c) Niewydawanie własnych obywateli; (art. 4 umowy RP-USA „Żadne z umawiających się państw
nie ma obowiązku wydawania własnych obywateli, ale może to uczynić na wniosek
odpowiedniej decyzji władzy wykonawczej);
d) Zasada specjalności – osoba może być sądzona tylko za czyny objęte wnioskiem o ekstradycje
Np. ustawa Knessetu z 1978 zakładała bezwzględny zakaz ekstradycji obywateli Izraela (sprawa
Sheinbeina – obywatela Izraela, który nigdy nie odwiedził tego państwa, ale do niego uciekł po
popełnieniu zabójstwa w Maryland, USA, unikając w ten sposób kary śmierci), ale przewidywała, że
proces musi być przeprowadzony w Izraelu.
W polskim porządku prawnym, wskutek wykonania decyzji ramowej UE z 2002 roku, na skutek wyrok
TK z 2005 roku konieczna była zmiana konstytucji aby dopuścić wykorzystywanie Europejskiego
Nakazu Aresztowania (ENA)
Art. 55 Konstytucji RP z 1997 roku.
1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3.
2. Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego
organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą
Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez
organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn
objęty wnioskiem o ekstradycję:
1) został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
2) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo
według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.
3. Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 ekstradycja mająca nastąpić na
wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez
Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, w związku z objętą jurysdykcją tego organu
zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji.
4. Ekstradycja jest zakazana, jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy
przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka
i obywatela.
5. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.
Zmiana konstytucji dopuściła więc wyjątek od „absolutnej zasady” zakazu wydawania obywatela RP,
wynikający z umów międzynarodowych, ustawy wykonującej decyzję ramową UE oraz działań w
ramach sądowych organów międzynarodowych (np. MTK), wprowadzając kontrolę sądu nad
ekstradycją. Ponadto potwierdza zasadę, że ekstradycja nie powinna być wykonywana w odniesieniu
do przestępstw politycznych oraz w razie możliwość narażenia na uszczerbek „wolności oraz prawa
człowieka i obywatela”. Podstawą stosowania art. 55 ust. 4 Konstytucji z 1997 roku może być m.in.
art. 3 Konwencji o zakazie tortur z 1984 roku.

AZYL TERYTORIALNY I DYPLOMATYCZNY
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Odmowa ekstradycji może być skutkiem azylu. Należy rozróżnić:
a) Azyl terytorialny
b) Azyl dyplomatyczny
Prawo do udzielenia azylu terytorialnego.
Nie ma reguł prawa zwyczajowego regulującego w sposób ogólny kwestie azylu, poza tym, że
państwa mają taką możliwość, która wynika z faktu ich suwerenności i zwierzchnictwa terytorialnego.
Grocjusz nawet twierdził, że akt udzielenia azylu nie może być uznany jako „nieprzyjazny” względem
innych państw. Akt udzielenia azylu przez jedno z państw powinien być szanowany przez pozostałe.
Przyjmuje się, że państwa nie powinny udzielać azylu osobom podejrzanym o popełnienie zbrodni
wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi.
Azyl terytorialny – przyznanie cudzoziemcowi ochrony na swoim terytorium przed ściąganiem przez
państwo trzecie za czyny natury politycznej bądź ochrony przed prześladowaniem z pobudek
religijnych, rasowych bądź etnicznych.
Art. 90 ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP z 2003 roku art. 1.
Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy jest to
niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej
Polskiej.
Prawo do ubiegania się o azyl (jako prawo jednostki)
Art. 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „Artykuł 14 1. Każdy człowiek w razie prześladowania
ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innych krajach. 2. Nie można powoływać się na to
prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa
niepolitycznego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.”
Nie mniej, prawo do obiegania się o azyl, nie oznacza jeszcze obowiązku udzielenia azylu.
Azyl dyplomatyczny
W przeciwieństwie do azylu terytorialnego azyl dyplomatyczny jest udzieleniem azylu na terytorium
misji dyplomatycznych, baz wojskowych, okrętów wojennych itd.
Jak zwrócił uwagę MTS (Kolumbia v. Peru, 1950) udzielenie azylu dyplomatycznego co do zasady jest
wyjątkiem od sprawowania wyłącznej kompetencji państwa na swoim terytorium – musi więc
posiadać wyraźną podstawę w prawie międzynarodowym. Z tego też tytułu współczesny charakter
azylu dyplomatycznego ma wymiar kontrowersyjny. Nie jest jasne czy istnieje zwyczaj regionalny
(zawężony jedynie do państw Ameryki Łacińskiej), czy też opiera się na regionalnej umowie w postaci
Konwencji o azylu dyplomatycznym z 1954 roku (stronami są państwa Ameryki Łacińskiej).
Wyjątek – udzielenie azylu z powodów humanitarnych, zwłaszcza w okresie niepokojów i rozruchów.
Powyższym przykładem może być udzielenie azylowi węgierskiemu kardynałowi Josefowi Mindszenty,
który był jednym z uczestników Rewolucji na Węgrzech w 1956 roku. Kardynał, któremu groziła kara
śmierci ze strony reżimu Janosa Kadara, schronił się na terenie poselstwa Stanów Zjednoczonych w
Budapeszcie gdzie przebywał aż do 1973 roku.
Na przeciwległym biegunie, dobrze ukazujący problem kontrowersje z udzieleniem azylu
dyplomatycznego, jest sprawa założyciela WikiLeaks Juliana Assagne. Jako osoba poszukiwana ENA
przez Szwecję, schronił się w 2012 roku w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. O ile brytyjskie służby
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zasadniczo nie mogą wkroczyć na teren misji dyplomatycznej celem wykonania nakazu, o tyle uznaję
się, że w okolicznościach sprawy Assagne Ekwador nie miał żadnych podstaw opierających się na
prawie międzynarodowym aby udzielić azylu w swojej misji na terenie Wielkiej Brytanii.
OPIEKA DYPLOMATYCZNA
Z zagadnieniem obywatelstwa – swoistej więzi łączącej osobę z państwem łączy się, ugruntowana na
gruncie prawa zwyczajowego możliwość sprawowania przez państwo opieki dyplomatycznej. Należy
ją odróżnić od pomocy udzielanej własnemu obywatelowi w ramach stosunków konsularnych (np.
pomoc za granicą w związku z utratą dokumentów). Polega na generalnym założeniu, że szkoda
wyrządzona obywatelowi/osobie prawnej w wyniku czynu bezprawnego w świetle prawa
międzynarodowego jest traktowana jako szkoda wyrządzona państwu.
Istota pojęcia „opieki dyplomatycznej” została wyłożona przez STSM w orzeczeniu Mavromatis
(1924):
„Jest elementarną zasadą prawa zwyczajowego zasada, która upoważnia państwo do ochrony swoich
obywateli dotkniętych naruszeniami prawa międzynarodowego a popełnionymi przez inne państwo w
sytuacji, gdy nie uzyskują oni sprawiedliwości sięgając po zwykłe środki prawne (...) Mając na uwadze
swoich obywateli, uruchamiając na ich rzecz działania dyplomatyczne lub międzynarodowe działania
sądowe, państwo wykonuje swoje prawo (...) Prawo to może być wykonywane jedynie na rzecz
własnego obywatela, bowiem wobec braku szczegółowych porozumień jedynie więzy obywatelstwa
istniejącego pomiędzy państwem a jednostką dają państwu tytuł do sprawowania nad nią opieki
dyplomatycznej.
Przesłanki:
A) podjęcie opieki ma charakter uznaniowy w świetle prawa międzynarodowego – nie ma
obowiązku podjęcia przez państwo działań w ramach opieki dyplomatycznej;
B) zasada ciągłość obywatelstwa – posiadanie obywatelstwa w chwili wystąpienia naruszenia i
w chwili wykonywania prawa z opieki dyplomatycznej. W orzecznictwie MTS dostrzeżono
zagadnienie ustalenia państwa uprawnionego do wykonywania opieki dyplomatycznej
względem osób prawnych (sprawa Bareclona Traction – spółka kanadyjska (siedziba w tym
państwie), ale akcjonariusze belgijscy MTS – tylko Kanada ma uprawnienie do wykonywania
opieki dyplomatycznej).
C) obywatel bądź osoba prawna muszą wyczerpać lokalne środki odwoławcze (także zasada
„czystych rąk” – czyli braku przyczynienia się do powstania szkody);
D) Decyzja o wykonywaniu opieki dyplomatycznej należy wyłącznie do państwa (obywatel nie
może się zrzec kompetencji do wykonywania opieki dyplomatycznej – doktryna Calvo);
E) Państwo realizuję swoje uprawnienie, różne sposoby reparacji (często tylko satysfakcja, nie
ma obowiązku przekazania uzyskanego odszkodowania);
F) Opieka może mieć wymiar działania dyplomatycznego – protest, bądź też działania
sądowego (np. wniesienie pozwu do MTS);

W 1972 roku, podczas amerykańskich nalotów na Wietnam Północny, w porcie w Hajfong
zbombardowano zacumowany polski statek M/S Joseph Conrad, co spowodowało straty wśród załogi.
Rząd PRL poprzestał na złożeniu protestu stronie amerykańskiej, uznając że atak na statek był
naruszeniem prawa międzynarodowego. W 2020 roku z interwencją do MSZ zwrócił się Rzecznik Praw
Obywatelskich, uznając że bezczynność władz polskich polegająca na niezrealizowaniu opieki
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dyplomatycznej względem poszkodowanego marynarza jest naruszeniem praw człowieka (art. 2
EKPC), a także być podstawą odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu naruszenia art. 417 k.c.
Stanowisko RPO budzi jednakże wątpliwości. Po pierwsze, niezbędne jest ustalenie, że
zbombardowanie statku M/S Joseph Conrad było naruszeniem ówcześnie obowiązującego prawa
międzynarodowego (w ocenie sporządzającego skrypt jest to problematyczne z uwagi na
kontrowersyjny status norm rządzących wojną powietrzną, a także możliwość rozmyślnego
rozmieszczenia neutralnego statku w porcie będącym celem wojskowym). Po drugie, analiza
dokonana przez RPO nie dostrzega, że wykonywanie opieki dyplomatycznej jest prawem, a nie
obowiązkiem państwa. Po trzecie, można rozważać, czy w istocie opieka dyplomatyczna nie została
już zrealizowana poprzez wystosowanie noty protestacyjnej przez PRL.

POKOJOWE ROZTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Dopiero na początku XX wieku państwa zdecydowały się na przyjęcie pewnych rozwiązań mających
stanowić jedynie alternatywę dla zbrojnych metod rozstrzygania sporów międzynarodowych.
Konwencja haskie z 1899 i 1907 roku przyjęły następujące założenia:
a) Art. 1 – państwa rozstrzygają spory międzynarodowe drogą pokojową;
b) Art. 2 – spór, który może stać się podstawą podjęcia działań zbrojnych, państwa mają prawo
do mediacji lub dobrych usług. Należy wskazać, że dobre usługi oraz mediacja mają
wyłącznie charakter porady i nie mają nigdy mocy wiążącej;
c) Korzystanie z mediacji nie ma wpływu na mobilizacje:
d) Spór „nie dotyczący kwestii honoru państwa bądź żywotnych interesów” może być zbadany
przez bezstronną komisję śledczą;
e) Raport jest ograniczony wyłącznie co do faktów;
f) Konwencja stworzyła pierwszy katalog: dobre usługi/mediacja, komisje śledcze
g) W 1899 roku ustanowiono na mocy art. 20 Stały Trybunał Arbitrażowy z siedzibą w Hadze;
h) Jurysdykcja: „Strony Konwencji w razie zaistnienia poważnego sporu, który nie może być
rozstrzygnięty drogą dyplomatyczną, mogą skierować go na drogę rozstrzygnięcia przed
Stałym Trybunałem Arbitrażowym” – droga arbitrażu miała wymiar czysto fakultatywny i
musiała być wyrażona porozumieniem stron;
i) Określona procedura wyboru arbitrów przez strony;
Zasadę pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych powtórzono w treści Paktu Ligi
Narodów, nie mniej Pakt nie delegalizował użycia wojny per se.
Interesujące rozwiązanie w tej mierze przyjmował art. 12 Paktu Ligi Narodów, który stanowił, że
„Wszyscy członkowie Ligi zgadzają się, że gdyby między nimi powstał spór mogący spowodować
zerwanie stosunków, skierują go już to na drogę postępowania rozjemczego lub sądowego, już to do
rozpatrzenia Rady. Zgadzają się również, że w żadnym przypadku nie powinni uciekać się do wojny
przed upływem trzech miesięcy od decyzji rozjemczej lub sądowej albo sprawozdania Rady.”
Prezentowany przepis był bezpośrednim (zdaniem twórców Paktu) remedium przyczyn wybuch I
wojny światowej. Konflikt ten bowiem rozpoczął się od zamachu na arcyksięcia Ferdynanda w
Sarajewie, o którego dokonanie została oskarżona Serbia przez Austro-Węgry. Ultimatum kierowane
względem rządu w Belgradzie, uruchomiło łańcuch powiązań i sojuszy wojskowych, które szybko
przerodziły lokalny konflikt w wojnę światową. Art. 12 wprowadzał obowiązek skierowania sporu pod
roztrząśnięcie rozjemcze, sądowe bądź Rady Ligi Narodów, a także wprowadzał 3-miesieczny
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obowiązek karencji od działań wojennych. Uważano, że w ten sposób dojdzie do „rozładowania”
napięcia międzynarodowego między zwaśnionymi państwami i deeskalacji żądań, wysuwanych pod
wpływem politycznych emocji.
Art. 13 wprowadzał nakaz rozstrzygania sporów natury prawnej (dot. wykładni traktatów, wszelkich
kwestii prawa międzynarodowego, faktów oraz odszkodowań) do rozpoznawania na drodze sądowej
bądź arbitrażowej. W tym celu został powołany mocą art. 14 Stały Trybunał Sprawiedliwości
Międzynarodowej (STMS).
Obowiązek pokojowego rozstrzygania sporów został także podkreślony w Traktacie o wyrzeczeniu się
wojny z 1929 roku (zwany także Paktem Paryskim, bądź Paktem Brianda-Kelloga).
Nazwa porozumienia wzięła się od nazwisk Aristide Brianda (ministra spraw zagranicznych Francji)
oraz Franka Kelloga (Sekretarza Stanu USA). Początkowo umowa miała mieć wymiar dwustronny,
jednakże zdecydowano się na otwarty wymiar porozumienia. Oprócz słynnego zakazu uciekania się do
wojny celem załatwienia sporów międzynarodowych, zaznaczano że państwa powinny rozstrzygać
spory tylko środkami pokojowymi.
Spór międzynarodowy – zgodnie ze stanowiskiem wynikającym ze sprawy Mavrommatis (1924,
STMS) to „brak zgodności/różnica zdań co prawa lub faktu, konflikt między poglądami prawnymi lub
interesami dwóch różnych podmiotów”. MTS zwrócił także uwagę na fakt obiektywnego charakteru
sporu, czyli wymogu aby stanowiska dwóch stron były wyraźnie przeciwstawne.
Rozróżnia się spory zwykłe i spory kwalifikowane. Te ostatnie, to spory zagrażające pokojowi lub
bezpieczeństwu międzynarodowemu. Taki spór uruchamia szczególną aktywność RB ONZ.
Na gruncie KNZ dochodzi do rozróżnienia pomiędzy sporem a sytuacją (określeniem szerszy). Uznaję
się, że spory natury prawnej powinny być w pierwszej kolejności roztrząsane przed organami
sądowymi.
Co istotne, zgodnie z art. 2 ust. 3 KNZ „Wszyscy członkowie załatwiać będą swe spory
międzynarodowe środkami pokojowymi w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości”. W konsekwencji każdy spór musi
być załatwiony drogami pokojowymi, ale nie każdy musi być załatwiony w ogóle ( nie ma takiego
obowiązku – spory zwykłe mogą pozostać niezałatwione).
KNZ w art. 33 wymienia: rokowania, badania, pośrednictwo, pojednanie, arbitraż, rozstrzygnięcie
sądowe, odwołanie się do organizacji lub układów regionalnych, albo inne środki o charakterze
pokojowym. Katalog ten ma charakter otwarty.
Deklaracja ONZ z 1970 roku (rokowania, badania, pośrednictwo, pojednawstwo, rozjemstwo,
rozstrzygniecie sądowe, odwołanie się do organizacji regionalnych).
Podział metod pokojowego rozstrzyganie sporów na dyplomatyczne i sądowe:
Metody dyplomatyczne: nie prowadzą do przyjęcia wiążącego rozstrzygnięcia, spór zostaje
załatwiony, gdy strony zaakceptują rozwiązanie i przyjmą konsensus.
a) Negocjacje
Jest to podstawowa, najbardziej zrównoważona, najprostsza metoda, najbardziej bezpośrednia i
najczęściej stosowane przy zwykłych sporach międzynarodowych. Negocjacje mogą mieć wymiar
dwustronnych oraz wielostronne ( sensu largo – dyplomacja, sensu stricto – rozwiązywanie sporów).
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Ma wymiar uniwersalny, możliwy niemal w każdej sytuacji. Rokowania muszą mieć jednakże wymiar
realny i sensowny – czyli strony muszą być gotowe do modyfikacji swojego stanowiska.
MTS Boliwia v. Chile (obowiązek negocjacji suwerennego dostępu Boliwii do morza, 2018). Boliwia
jako państwo śródlądowe od momentu odzyskania niepodległości próbuje przeprowadzić rozmowy z
Chile w sprawie dostępu do Oceanu Spokojnego. W okolicznościach sprawy MTS stwierdził, że na Chile
nie ciąży obowiązek prawny podjęcia negocjacji z Boliwią w sprawie suwerennego dostępu do
Pacyfiku. MTS wskazał, że art. 33 KNZ pozostawia swobodę decyzyjną strona do wyboru metody
pokojowego rozstrzygania sporu i negocjacje są często spotykane w praktyce międzynarodowej, ale
nie są obowiązkowe. W konkluzji „Sąd stwierdza, że nie istnieje obowiązek względem Chile podjęcia
rokowań dotyczących dostępu Boliwii do morza – nie wynika on z Karty Narodów Zjednoczonych”. Z
kolei np. w opinii doradczej dotyczącej polsko-litewskiego ruchu kolejowego STMS w 1931 roku
stwierdził, że na obydwu państwach ciążył obowiązek podjęcia rokowań w celu uregulowania swoich
wzajemnych relacji (do 1938 roku Polska i Litwa nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych).
b) Mediacja
Sprowadza się do udziału w rokowaniach podmiotu trzeciego (mediatora), który pomaga stronom w
osiągnięciu porozumienia. Może to obejmować udział państwa (Stolica Apostolska), organizacja
międzynarodowej (ONZ), funkcjonariusza organizacji międzynarodowej (SG ONZ), bądź organizacji
pozarządowej (MKCK). Mediator jest neutralny, udziela zaleceń, które mają prowadzić do konsensu.
c) Dobre usługi
Podmiot trzeci ogranicza się jedynie do kontaktu pomiędzy zwaśnionymi stronami i umożliwieniu im
uczestnictwa we wspólnym formacie rozmów. Jest to szczególnie przydatne rozwiązane w sytuacji, w
której państwa nie utrzymują pomiędzy sobą stosunków dyplomatycznych. Później państwo to nie
uczestniczy w merytorycznym rozstrzyganiu sporu. (Np. dobre usługi świadczone przez Francję
doprowadziły do podjęcia rozmów pomiędzy Wietnamem a USA, co zakończyło się podpisaniem w
Paryżu porozumienia pokojowego w 1973 roku i zakończenia amerykańskiego udziału w tym
konflikcie).
d) Komisje badań
Jednym z pierwszych przypadków wykorzystania komisji badań – mechanizmu ,o którym stanowiła
Konwencja haska z 1899 roku była sprawa incydentu Dogger Bank. W 1904 roku, wskutek
nieoczekiwanego ataku floty japońskiej na bazę rosyjskiej marynarki w Port Arthur (dzisiejsza Korea),
rozpoczęła się wojna rosyjsko-japońska. W celu odblokowania bazy zdecydowano się na wysłanie w
rejs przez pół globu Flotę Bałtycką, która wyruszyła w październiku 1904 roku. 22 października 1904 w
Dogger Bank (na Morzu Północnym) flota rosyjska napotkała niezidentyfikowane statki, które zostały
zidentyfikowane jako japońskie okręty wojenne, co doprowadziło do bezwładnej i niekontrolowanej
strzelaniny. Napotkane statki okazały się być brytyjskimi kutrami rybackimi. Incydent ten spotkał się z
gwałtowną reakcją Wielkiej Brytanii, a flota brytyjska ruszyła w pościg za flotą rosyjską, blokując ją w
Portugalii. W celu rozwiązania impasu powołano specjalną komisję badań złożoną z oficerów
marynarki, która ustaliła odpowiedzialność Rosji za incydent.
Na podstawie art. 11 i 12 Paktu Ligi Narodów, dla zbadania okoliczności incydentu w Mukkden, który
posłużył Japonii jako pretekst do zajęcia Mandżurii, powołano komisję Ligi Narodów. Komisja ustaliła,
że incydent był całkowicie zorganizowany przez stronę japońską. W odpowiedzi na jego treść, Japonia
opuściła Ligę Narodów.
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Zasadniczo komisje badań w swym pierwotnym założeniu miały się ograniczyć jedynie do
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie faktów. Taki charakter ma np. Komisja ds.
Ustalenia Faktów Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działająca na podstawie art. 90 I PD z
1977 roku. Komisja była powoływana na podstawie porozumienia oraz sama ustala przebieg
postępowania dowodowego.
W latach 90. XX komisje badań występują w formie komisji śledczych (fact-finiding mission), które
zbierają dowody i informacje, które mogą być później wykorzystane w ramach postępowań przez
międzynarodowymi trybunałami. Np. taką aktywność prowadzą komisje powołane przez Radę Praw
Człowieka (ich mandat obejmuje nie tylko zbieranie dowodów, ustalanie faktów, ale także
dokonywanie wstępnej oceny prawnej sytuacji) działające obecnie na terenie konfliktów w Syrii, Libii
oraz Jemenu.
e) Koncyliacja i pojednastwo
To forma postępowania ugodowego, w której tło sprawy jest badane przez stronę trzecią, a
następnie w tej mierze jest prezentowana propozycja rozwiązania sporu. W istocie ta metoda łączy
badania i mediacje. Postępowanie ma wymiar poufny, może być realizowane przez powołanie
specjalnej komisji. Zgoda na koncyliacje jest wymagana od każdej ze stron, jej zalecania nie są
wiążące.
f)

Rozstrzyganie przez organizacje międzynarodowe

Współcześnie KNZ przyznaję takie kompetencje zarówno ZO ONZ jak i RB ONZ. Zgodnie z art. 24 KNZ
główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ma RB ONZ. RB
ONZ może zalecić odpowiednie sposoby postępowania – działania RB ONZ nie mają jednakże
charakteru wiążącego ( w ramach rozdziału VI). ZO ONZ ma również kompetencje do wydawania
zaleceń (art. 14 KNZ), w tym może powołać własną komisję śledczą. Gdy działania na gruncie art. 33
KNZ nie przyniosą skutków państwa winny przekazać sprawę pod jurysdykcję RB ONZ (art. 35 KNZ).

METODY SĄDOWE
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze, główny organ sądowy ONZ.
Wszyscy członkowie NZ są też stronami statutu MTS. Statut MTS jest integralną częścią KNZ. MTS jest
sądem dla państw (dopuszczalna jest interwencja państwa trzeciego – interwenienta, gdy ma w
tym względzie interes prawny). MTS orzeka w sporach prawnych, z zakresu wykładni prawa
międzynarodowego, wykładni traktatów, ustalenia odszkodowania.
Jurysdykcja MTS – właściwość MTS do orzekania w sprawie musi wynikać ze zgody państw. Zgoda
ta może być wyrażona w postaci:
A) Zgoda państw po zaistnieniu sporu – strony sporu
międzynarodowe o przekazaniu sporu pod właściwość MTS;

zawierają

porozumienie

Takie porozumienie zostało zawarte pomiędzy RFN a Włochami w przedmiocie ustalenia
obowiązywania immunitetu jurysdykcyjnego państwa w odniesieniu do odpowiedzialności państwa za
czyny sprzeczne z działaniami niemieckich sił zbrojnych w okresie II wojny światowej;
B)

forum prorogatum – utrwalenie właściwości – odpowiedź na pozew, czyli zaakceptowanie
właściwości MTS przez czynności procesowe ;
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MTS w sprawie cieśniny Korfu (1949) – nie było porozumienia pomiędzy Albanią a Wielką Brytanią,
ale uznaję, że Albania poprzez wniesienie odpowiedzi na pozew zgodziła się na właściwość MTS.
C)

klauzula sądowa – czyli klauzula znajdują się w treści umowy międzynarodowej, której
stronami są jednocześnie strony pozostające w sporze;

Art. X Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 roku „Spory pomiędzy
Umawiającymi się Stronami, dotyczące wykładni, stosowania lub wykonania niniejszej Konwencji, jak
również spory, dotyczące odpowiedzialności państwa za ludobójstwo lub inne czyny wymienione w
Artykule III, będą oddawane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na żądanie
którejkolwiek Strony w sporze”
Na tej podstawie Gambia pozwała Mjanme (dawną Birmę) przez MTS w listopadzie 2019 roku o
naruszenie Konwencji z 1948 roku poprzez wykonywanie działań o znamionach ludobójstwa wobec
ludu Rohingya. Zarówno Gambia jak i Mjanma są stronami Konwencji.
D) klauzula fakultatywna (art. 36 ust. 2 Statutu MTS) – zgoda na jurysdykcję MTS wyrażona w
jednostronnej deklaracji, pod warunkiem wzajemności, obejmującej nie tylko fakt złożenia
analogicznej deklaracji, ale również analogicznej treści (państwa mogą wyłączać pewne
spory spod jurysdykcji MTS)
Zgodnie z treścią deklaracji Polska uznaje kompetencję MTS w sporach prawnych z wyłączeniem
następujących kategorii:
1) sporów powstałych przed złożeniem deklaracji, a także związanych z faktami lub sytuacjami
wynikłymi przed 25 września 1990 r.,
2) sporów dotyczących terytorium państwa i jego granic,
3) sporów dotyczących ochrony środowiska,
4) sporów dotyczących długów zagranicznych,
5) sporów powstałych z państwami, które złożyły deklarację o uznaniu jurysdykcji obowiązkowej MTS
w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie sprawy przed Trybunałem,
6) sporów, w odniesieniu do których strony uzgodniły inny tryb załatwienia,
7) sporów należących do wyłącznej kompetencji wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej
E) jurysdykcja transferowana – łącznik MTS z STSM;

Cechą charakterystyczną sprawiedliwości międzynarodowej jest jej fakultatywność. Do tego aby dana
sprawa zawisła przed MTS niezbędne jest uzyskanie zgody każdej ze stron procesu. Zgoda ta może być
wyrażona w różny sposób (także poprzez zgodę na związanie się traktatem, w którym znajduję się
klauzula sądowa), nie mniej jej brak jest negatywną przesłanką procesu przed MTS. Z tego też
względu nie jest jednoznaczne w jaki sposób RP mogłaby dochodzić przed MTS ewentualnego
stwierdzenia, że RFN jest wciąż zobowiązane do reparacji wojennych z tytułu II wojny światowej.
Jurysdykcję MTS umożliwiałoby zawarcie porozumienia polsko-niemieckiego (co jest decyzją
polityczną) o przekazanie sporu pod rozpoznanie MTS. Układy poczdamskie z 1945 roku nie zawierają
żadnej stosownej klauzuli sądowej. Ponadto pomimo złożenia faktu złożenia jednostronnych
deklaracji przez RFN i RP obydwa państwa wyłączyły spod właściwości MTS spory dot. okoliczności
powstałych przed 1990 rokiem (RFN 2008), a ponadto RFN wyłączyło właściwość MTS w sporach
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dotyczących użycia niemieckich sił zbrojnych. Z pewnością w każdych warunkach zobowiązanie z
tytułu reparacji istnieje, lecz ma wymiar zbliżony do zobowiązania naturalnego (tj. takiego, którego
nie można wyegzekwować, ale jednocześnie nie można uznawać w razie jego spełnienia za
świadczenie nienależne).

Postępowanie przed MTS
Trybunał bazuję na treści art. 38 Statutu MTS. Przed MTS nie może teoretycznie dojść do stanu non
liquet – tj. sytuacji, w której Trybunał stwierdza brak podstawy prawnej dla rozstrzygnięcia. W tej
mierze MTS może się odwołać do ogólnych zasad prawa międzynarodowego, bądź orzekać na
zasadach słuszności (za zgodą stron).
W opinii doradczej MTS z 1996 w sprawie legalności groźby lub użycia broni jądrowej, MTS nie był w
stanie stwierdzić czy w warunkach zagrożenia przetrwania państwa, użycie broni jądrowej będzie
miało wymiar nielegalny.
Postępowanie przed MTS ma wymiar pisemny (memoriały i kontrmemoriały) oraz ustny (wysłuchanie
argumentów stron, możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłych).
MTS może wprowadzać środki tymczasowe, służące zabezpieczeniu spraw z uwagi na ważny interes
jednej ze stron.

Orzeczenia MTS
A) Wyroki
Mają charakter ostateczny, nie przysługuję od nich środek odwoławczy, mają moc wiążącą tylko stron
sporu, jego wykonanie jest pozostawione państwom, ostatecznie – RB ONZ.
B) Opinia doradcza
Kompetencje do wystąpienia z wnioskiem o opinie doradczą w każdej kwestii natury prawnej ma RB i
ZO ONZ. Inne organy ONZ oraz organizacje wyspecjalizowane mogą wnieść wniosek o wydanie opinii
w kwestiach prawnych, związanych z ich kompetencjami. Indywidualne państwo nie może wnieść
wniosku o opinie doradczą. Opinia doradcza ma charakter niewiążący, opiera się na autorytecie MTS.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA PAŃSTW
Zasada porządków prawnych jest istnienie określonego reżimu związane z odpowiedzialnością – czyli
reakcją prawną na zachowania naruszające prawa innych podmiotów (prawo cywilne,
administracyjne), bądź społecznie niepożądanych (prawo karne). Podobne zasady odnoszące się do
kwestii podstaw odpowiedzialności, okoliczności ją wyłączających oraz konsekwencji.
Potwierdzenie istnienia w prawie międzynarodowym reżimu odpowiedzialności, nawet jeżeli nie jest
to wprost sformułowane w konwencji będącej przedmiotem naruszenia, dokonał STMS w sprawie
fabryki chorzowskiej (Niemcy v. Polsce, 1927).
Dlaczego Chorzów i fabryka?
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Przed wojną Bayerische Stickstoffwerke AG zainwestowały w budowę nowoczesne zakłady
przystosowane do produkcji nawozów. Fabryka była jednym z najnowocześniejszych zakładów tego
typu na świecie. W 1922 w wyniku decyzji Rady Ambasadorów, fabryka znalazła się w granicach
Polski. Nastąpiło przejęcie zakładów przez rząd polski i utworzenie „Państwowej Fabryki Azotowej w
Chorzowie”. Strona niemiecka argumentowała, że nacjonalizacja zakładów przez rząd polski była
sprzeczna z postanowieniami Konwencji dotyczącej Górnego Śląska z 1922 roku.
STMS wskazał, że „Jest zasadą prawa międzynarodowego, że naruszenie zobowiązania pociąga za
sobą obowiązek naprawienia szkody w należytej formie (…) Reparacja zatem jest niezbędnym
dopełnieniem zaniedbania stosowania konwencji i nie jest koniecznym, aby stanowiła o tym sama
konwencja.(…)”
W konsekwencji:



Odpowiedzialność międzynarodowa jest następstwem działania bądź zaniechania
niezgodnego ze zobowiązaniem międzynawowym;.
Odpowiedzialność rodzi obowiązek reperacji – naprawienia szkody wyrządzonej takim
postępowaniem.

Nie ma jednakże żadnej umowy międzynarodowej, która w sposób reguluję całość reżimu
odpowiedzialności międzynarodowej państw. Zagadnieniem tym zajmowała się Komisja Prawa
Międzynarodowego, która stworzyła Projekt artykułów odpowiedzialności państw za czyny niezgodne
z prawem międzynarodowym.

Przesłanki odpowiedzialności za akt międzynarodowo bezprawny:
A) Akt bezprawny
Działanie lub zaniechanie państwa jest niezgodne z treścią jego zobowiązania międzynarodowego.
Warunek: państwo musi być związane daną normą, z której wynika treść zobowiązania.
Istnieją pewne różnice w reżimie odpowiedzialnością państw, a np. odpowiedzialnością cywilną. W
kodeksie cywilnym: zdarzenie powodujące szkodę + szkoda+ związek przyczynowo-skutkowy.
Występuję odpowiedzialność na zasadzie winy (niedochowanie należytej staranności),
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (związane z prowadzeniem określonego typu działalności) czy
także na zasadzie słuszności.
Z uwagi na powyższe odpowiedzialność państw opiera się docelowo na zasadzie odpowiedzialności
obiektywnej (teoria „ryzyka”): państwo ponosi odpowiedzialność za każde naruszenie, które może
mu być przypisane.
Czy musi wystąpić szkoda? Jest to kontrowersyjne, artykuły KPM sugerują, że dostateczny jest sam
fakt naruszenia prawa przez państwo. Szkoda jednakże musi wystąpić w przypadku zobowiązań
finansowych.
Czy musi wystąpić wina? Z definicji odpowiedzialności obiektywnej (teoria „ryzyka”) – „wina” nie jest
przesłanką odpowiedzialności państwa (trudno byłoby ją udowodnić). ALE – w przypadku
zaniechania: brak należytej staranności może być podstawą stwierdzenia odpowiedzialności państwa.
Taki wymiar odpowiedzialności przez zaniechanie stwierdził MTS w sprawie amerykańskiego
personelu dyplomatycznego w Teheranie (1980). Zgodnie z prawem dyplomatycznym i konsularnym
Iran jako państwo przyjmujące miał obowiązek realizacji pozytywnych obowiązków wynikających z
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nietykalności pomieszczeń misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jednak zaniechał ochrony
amerykańskich placówek oraz nie reagował na przypadki bezprawnych zachowań podczas ataków na
ten obiekt w 1979 roku.
Wcześniej, w 1872 roku, trybunał rozjemczy w sprawie statku CSS Alabama stwierdził, że Wielka
Brytania ponosi odpowiedzialność za brak aktywności w przedmiocie dopuszczenia do dostarczenia
na rzecz Konfederacji okrętu wojennego, wbrew obowiązków ciążącym na tym państwie jako stronie
neutralnej. W sprawie tej sformułowano także pogląd, który jest odzwierciedlony w treści art. 46 KPT,
który stanowi, że państwo nie może zasłonić się normą prawa wewnętrznego (Wielka Brytania
wskazywała, że jej własne prawo nie zabraniało budowy i wydania statku) jako usprawiedliwienie
faktu niewykonania zobowiązania międzynarodowego.
Przykłady zaniechań bądź działań państwa mogących generować odpowiedzialność międzynarodową:
A) naruszenie traktatu;
B) naruszenie terytorium innego państwa;
C) zniszczenie mienia państwowego (1955 rok – bułgarskie lotnictwo dokonało zestrzelenia cywilnego
samolotu pasażerskiego linii EL-AL – linii państwowych Izreala);
D) minowanie wód wewnętrznych i terytorialnych obcego państwa – (sprawa USA v. Nikaragua).

B) Przypisywalność aktu państwu

Państwo nie jest tworem abstrakcyjnym, funkcjonuję w obrocie prawnym poprzez swoje organy,
urzędników, funkcjonariusz, siły zbrojne itd. Podmioty, których aktywność może być przypisana
państwu to:
1. Organy państwa:
Art. 4 ust. 1 „Postępowanie każdego organu państwa będzie uważane za akt państwa, wykonującego
prawodawcze, wykonawcze, sądowe czy inne funkcje, niezależnie od pozycji zajmowanej w
strukturze organów państwa, i niezależnie od tego jaki jest jego charakter, centralny czy terenowy.
2. Organem jest każda osoba lub jednostka, której taki właśnie status wyznacza prawo wewnętrzne
państwa.”
Obejmuje nie tylko stanowienie prawa (wydawanie aktów normatywnych), ale także stosowanie
prawa (wyroki sądowe, decyzje administracyjne). Najczęściej zagadnienie odpowiedzialność
międzynarodowej państwa pojawia się przy okazji wydawania decyzji administracyjnych (np.
dotyczących nacjonalizacji bądź wywłaszczenia) w stosunku do cudzoziemców.
W innej sprawie polsko-niemieckiej przed STSM (sprawa kolonistów niemieckich), Trybunał stwierdził,
że Polska poprzez wydanie decyzji administracyjnych wywłaszczających niemieckich kolonistów na
terenie dawnego zaboru pruskiego, którzy nabyli obszary zgodnie z ówcześnie obowiązującym
prawem, naruszyła zasadę ochrony praw słusznie nabytych.
Państwa odpowiadają za działania ultra vires – czyli nie mogą się usprawiedliwiać faktem, że organ
działał z przekroczeniem swoich obowiązków.
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W orzeczeniu Youmansa (USA v. Meksykowi, 1926) sąd arbitrażowy potwierdził, że Meksyk
odpowiada za zachowanie oddziału wojska, który naruszył wydane rozkazy.
Państwo odpowiada za działania: przedstawicieli dyplomatycznych, członków sił zbrojnych oraz
agentów wywiadu, także władzy sądowniczej.
Tłem sprawy Nikaragua przed MTS był udział agentów CIA we wsparciu działalności prawicowej
partyzantki Contras, podczas działań tej struktury w okresie wojny domowej w Nikaragui.
W sprawie La Grand MTS przypisał Stanom Zjednoczonym odpowiedzialność za działania
amerykańskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w związku z naruszeniem art. 36
Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych poprzez braku dokonania stosownego pouczenia
względem podejrzanych o możliwości kontaktu z niemieckim konsulem.

2. Osoby bądź jednostki wykonujące akty władcze.
Art. 5 „Postępowanie osoby lub jednostki, które nie jest organem państwa w rozumieniu art. 4 lecz,
która jest umocowana przez prawo państwa do wykonywania elementów władzy państwowej będzie
uważane za akt państwa w płaszczyźnie prawa międzynarodowego, pod warunkiem że osoba ta lub
jednostka działa w tym charakterze w danym przypadku.”
Funkcjonariusz państwowy – mający możliwość wykonywania aktów władczych;
Mogą to być także podmioty prywatne – wykonujące akty władzy publicznej.
3. Organy innego państwa oddane do jego dyspozycji;
4. Osoby lub grupy osób działające na podstawie instrukcji udzielonych przez to państwo, lub
znajdujących się pod kierunkiem lub kontrolą tego państwa.
Jest to zagadnienie powiązane z działaniami państw wykonywanych w tzw. szarej strefie prawa
międzynarodowego, gdy państwa podejmują niekonwencjonalne działania, aby utrudnić powiązanie
faktu z danym państwem, np. poprzez nieoficjalne działania wywiadowcze, wynajmowanie
prywatnych osób, bądź popieranie grup wywrotowych (sabotażowych).
MTS w sprawie Nikaragua „Aby odpowiedzialność (Stanów Zjednoczonych) mogłaby być rozważana,
należałoby wykazać, że kontrolowały one w sposób efektywny przebieg operacji militarnych i
paramilitarnych, w toku których podnoszone pogwałcenia prawa popełniono”.
Standard przyjęty przez MTS oznacza, by przyjąć odpowiedzialność USA za działania partyzantki
Contras, należy wykazać, że agenci CIA nie tylko finansowali i dostarczali broń partyzantom, ale
również w sposób bezpośredni dowodzili podejmowanymi działaniami przez Contras.
MTS w sprawie odpowiedzialności Serbii za zbrodnię ludobójstwa w Srebrenicy oceniał czy rząd w
Belgradzie odpowiadał za działania bośniackich Serbów, zamieszkujących terytorium Bośni i
Hercegowiny. Posługując się testem „efektywnej kontroli” MTS stwierdził, że pomimo wsparcia
finansowego nie udowodniono pełnej zależności działań podejmowanych przez mniejszość serbską
od decyzji rządu Serbii.
Odmienny standard został przyjęty w sprawie rozpoznawanej przez MTKJ (Tadic), gdzie dla potrzeb
własnych ustaleń stwierdził, że dostateczny standard umiędzynarodowienia konfliktu zbrojnego
wynika z test „ogólnej kontroli”. Jednakże należy pamiętać, że MTKJ jest sądem rozstrzygającym w
sprawach karnych.
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W efekcie, akceptowany standard efektywnej kontroli oznacza konieczność wykazania wyższego
standardu dowodowego. Ma to zasadnicze znaczenie w kontekście ustalenia odpowiedzialności
Federacji Rosyjskiej za działania separatystów na wschodzi Ukrainy.
5. Postępowanie osób lub grup faktycznie wykonujących elementy władzy państwowej w sytuacji
braku lub nieobecności władzy oficjalnej;
Levee en masse - Ludność terytorjum niezajętego, która przy zbliżeniu się nieprzyjaciela dobrowolnie
chwyta za broń, aby walczyć z wkraczającemi wojskami i nie miała czasu zorganizować się zgodnie z
art. 1, będzie uważaną za stronę wojującą, jeżeli jawnie nosi broń i zachowuje prawa i zwyczaje
wojenne.
Okoliczności wyłączające bezprawność
1. Zgoda państwa (np. zgoda na stacjonowanie obcych wojsk).
2. Działanie w samoobronie zgodnie z KNZ
3. Stosowanie środków odwetowych
Muszą cechować się: niezbędnością (państwo wezwane do zaprzestania naruszeń nie zareagowało i
nie ma innych środków oddziaływania na nie) i proporcjonalnością (proporcjonalne do
pokrzywdzenia, zakończyć się niezwłocznie po wykonaniu przez drugie państwo zobowiązania
międzynarodowego);
Współcześnie nie mogą naruszać:
A) obowiązków wynikających z norm ius cogens;
B) zakazu użycia siły wynikającego z KNZ;
C) zakazów wynikających z podstawowych praw człowieka, oraz prawa humanitarnego;
4. Siła wyższa
Wysoki ciężar dowodu. Siła wyższa to konsekwencja nieodpartego lub nieprzewidywalnego zdarzenia
pozostającego poza kontrolą państwa. Nie może powoływać się na nią państwo, które przyczyniło się
do powstania stanu siły wyższej.
Przykład: działania związane z COVID-19.
5. Sytuacja zagrożenia
Niezbędne dla ratowania życia. Nie może powoływać się państwo, które przyczyniło się do powstania
stanu zagrożenia;
Konwencja chicagowska z 1944 roku poprzez przyjęcie zasady wyłącznej suwerenności państwa w
przestrzeni powietrznej zasadniczo wyłącza możliwość nieautoryzowanych przelotów (zwłaszcza
statków państwowych). Bezprawność przelotu może jednakże wykluczać awaryjne lądowanie na
terytorium obcego państwa
Incydent w wojnie dorszowej – Wielka Brytania – wpłynięcie kutrów rybackich na wody terytorialne
Islandii było uzasadnione „koniecznością ochrony przed złą pogodą, do czego miał prawo w świetle
zwyczajowego prawa międzynarodowego”.
6. Stan wyższej konieczności
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Jedyny środek ochrony zasadniczego interesu państwa przed poważnym i bezpośrednim
zagrożeniem. Akt państwa jest jedynym sposobem zapobieżenia. Nie może powoływać się państwo,
które przyczyniło się do powstania stanu zagrożenia;
Nie może naruszać innych zasadniczych interesów państw, niektóre typu zobowiązań
międzynarodowych nie zezwalają na powołanie się na stan wyżej konieczności jako okoliczność
wyłączenia bezprawności czynu.
W trakcie procesu Aflreda Kruppa obrona oskarżonych argumentowała, że działania oskarżonych
sprzeczne z prawem międzynarodowym być usprawiedliwione w świetle „totalnego” charakteru
wojny i stawki jaką było zwycięstwo państwa w konflikcie. MTW stwierdził (sprawa List), że normy
międzynarodowego prawa humanitarnego muszą być obserwowana w każdych warunkach, „nawet
jeżeli groziłoby to przegraniem wojny”.

IMMUNITETY DYPLOMATYCZNY, KONSULARNY, PAŃSTWA I PRZEDSTAWICIELA PAŃSTWA
Immunitety i przywileje dyplomatyczne
W publicystyce oraz informacjach prasowych pojawia się często informacja, że np. ambasada RP w
USA czy Wielkiej Brytanii jest terytorium Państwa Polskiego. Jest to błąd – tzw. teoria
eksterytorialności została w całości odrzucona. Immunitety oraz przywileje w pierwszej kolejności
zapewnieniu prawidłowości wykonywania funkcji dyplomatycznych oraz konsularnych.
1) Pomieszczenia misji dyplomatycznej są nietykalne – funkcjonariusze państwa przyjmującego
mogą wkroczyć na jej teren tylko w wypadku zgody szefa misji, obejmuję także pojazdy.
W ujęciu pozytywnym jest to nakaz podjęcia przez państwo przyjmujące wszelkich
stosownych kroków niezbędnych do ochrony pomieszczeń przed naruszeniem jej
nietykalności. MTS 1980 – sprawa amerykańskiego personelu dyplomatycznego w Teheranie
– nietykalność ma wymiar absolutny, Iran ponosi odpowiedzialność międzynarodową za brak
podjęcia środków mających na celu ochronę amerykańskiej placówki dyplomatycznej;
2) Nietykalności archiwów i dokumentów misji;
3) Nietykalności poczty dyplomatycznej;
4) Prawo do używania flagi i godła;
5) Zwolnienie z opłat i podatków;
Przyjmuję się, że pomieszczenia misji dyplomatycznej nie powinna być wykorzystywana do celów
niezgodny z prawem międzynarodowym – na tej podstawie w 1984 roku brytyjskie służby dokonały
przeszukania ambasady Libii w związku z użyciem przez dyplomatów libijskich broni przeciwko
demonstrantom.
Immunitet jurysdykcyjny szefa misji i personelu dyplomatycznego
Pełny immunitet karny przysługujący członkom personelu dyplomatycznego, administracyjnego oraz
technicznego, oraz członkom rodzin o ile pozostają z nimi we wspólnocie domowej, także przywilej
nietykalności (ochrona przed zatrzymaniem, kontrolą trzeźwości). Przysługuję on niezależnie od
ciężaru przestęspstwa. Należy jednakże pamiętać, że dyplomaci winni przestrzegać praw państwa
przyjmującego, a przestępstwa przez nich popełniane mogą powodować poważne incydenty
dyplomatyczne. W rezultacie możliwe są następujące reakcję
a) Państwo wysyłające może zrzec się immunitetu;
b) Państwo przyjmujące może uznać daną osobę jako persona non grata – osobę niepożądaną;
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c) Państwo wysyłające może odmówić zrzeczenia się immunitetu, ale może wycofać dyplomatę
z misji i osądzić go w państwie wysyłającym
Art. 578 k.p.k
Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych:
1) uwierzytelnieni w Rzeczypospolitej Polskiej szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw
obcych;
2) osoby należące do personelu dyplomatycznego tych przedstawicielstw;
3) osoby należące do personelu administracyjnego i technicznego tych przedstawicielstw;
4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-3, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej;

Jurysdykcja cywilna jest dopuszczalna w następujących kategorii spraw
1) powództwa z zakresu prawa rzeczowego dotyczące prywatnej nieruchomości dyplomaty ;
2) powództwa z zakresu spraw spadkowych;
3) powództwa z zakresu prowadzonej działalności zawodowej nie związanej z pełnionymi funkcjami
(dotyczy głównie rodzin);

Immunitety i przywileje konsularne
1) nietykalność pomieszczeń konsularnych: - zgoda kierownika urzędu, może być domniemana w
wypadku pożaru i innych czynności ratowniczych; obowiązek ochrony przez państwo przyjmujące;
2) nietykalność archiwów, dokumentów oraz poczty;
3) prawo do używania flagi oraz godła państwowego;
4) zwolnienie od opłat i podatków;

Immunitet jurysdykcyjny urzędników konsularnych
Węższy niż przedstawicieli dyplomatycznych. Ma wymiar immunitetu funkcjonalnego – tylko w
odniesieniu do czynności dokonywanych w wykonywaniu funkcji konsularnych. Nietykalność
osobista: inaczej niż w przypadku dyplomatów istnieje możliwość zatrzymania w wypadku
popełnienia „ciężkiej zbrodni” i tylko na podstawie decyzji sądu, ew. wykonywanie prawomocnego
wyroku sądowego. Powództwa cywilne dopuszczalne w związku ze szkodą związaną z działaniem
pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, morskim bądź powietrznym a także w związku z
zobowiązaniami niedotyczącymi zobowiązań zawieranych w imieniu państwa wysyłającego.
Urzędnicy konsularni mogą być wzywani do złożenia zeznań, ale mogą odmówić ich złożenia, nie są
zobowiązani do zeznawania względem faktów związanych z wykonywaniem ich funkcji, nie ma
sankcji za odmowę złożenia zeznań.
Immunitet państwa
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Par in parem non haber imperii – „równi w prawie nie mają nad sobą władzy”. Państwo jest
wyłączone spod jurysdykcji sądowniczej innego państwa.
Schonner Exchange v. McFadden (1812) – neutralne okręty wojenne są wyłączone spod jurysdykcji
państwa przyjmującego
Początkowo immunitet miał charakter absolutny – nie miał żadnych ograniczeń. Jednakże wzrost
rodzaju relacji międzynarodowych związanych z wymianą handlową powodował konieczność
przemiany dotychczasowego modelu.
Współcześnie rozróżniamy:
a) Acta de iure imperii – działania polityczne (pełny immunitet);
Akty mogące być wykonywane w ramach imperium – działań suwerennego państwa. Działania tego
typu to akty stanowienia i stosowania prawa, akty wykonywane przez siły zbrojne państwa;
b) Acta de iure gestionis – działania komercyjne – brak immunitetu
Rozwiązania normatywne:
A) FISA – Foreing Sovering Immunity Act;
B) State Immunity Act;
C) Konwencja ONZ z 2005 roku;
D) Konwencja europejska z 1972 roku.
Pojęcie „państwa” w ramach immunitetu jest rozumiane szeroko. Działania państwa czyli:
A) organy rządowe i organy reprezentujące państwo;
B) części składowe państw federalnych i jednostki samorządu terytorialnego wykonujące
uprawnienia z zakresu administracji rządowej;
C) jednostki wykonujące prerogatywy władzy państwowej;
D) Skarb Państwa;
Czarnikow LTS v. Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex (1979). Rolimpex – utworzona przez PRL
jednostka do handlu zagranicznego cukrem, nie dostarczyła w 1974 roku dostawy na skutek decyzji
rządu PRL wynikającego z trudności gospodarczych. Sąd brytyjski – Rolimpex ma swoją osobność
prawną, nie jest częścią rządu, w związku z tym nie przysługuję jej immunitet państwa.
Co jest decydujące: cel czy natura kontraktu?
Orzecznictwo międzynarodowe odnosi się do natury kontraktu (czy dana umowa może być zawarta
także z podmiotem prywatnym). Np. nabycie sprzętu wojskowego, od firmy zbrojeniowej jest z
natury kontraktem handlowym, a nie aktem władczym, mimo, że przeznaczeniem transakcji jest
dozbrojenie sił zbrojnych (a więc organów wykonujących imperium). Podobne rozważania dotyczą
budowy rurociągów, linii kolejowych, projektów infrastrukturalnych.
Orzecznictwo
Francuski Trybunał Kasacyjny (1929) – odmowa przyznania immunitetu względem sowieckiego
przedstawicielstwa państwowego: „„„(...) przedstawicielstwo to podejmuje działania handlowe we
wszelkich domenach... Te zaś aktywności mogą być postrzegane jedynie jako czynności handlowe,
wobec których zasada suwerenności państwowej jest całkowicie obca”.
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W 1987 roku SN prowincji Ontario w sprawie Spółki z o.o. Construction p-ko rządowi polskiemu i
Konsulatowi Generalnemu PRL w Kanadzie uznał roszczenia powoda stwierdzając, ze dostarczenie
materiałów elektrycznych i ich instalacja w posiadłości pozwanego, na życzenie przedstawiciela rządu
PRL, jest transakcją gospodarczą. Sąd uznał tę czynność – tj. kontrakt zawarty między konsulatem a
spółką kanadyjską na dostarczenie stosownych urządzeń – za czynność de iure gestionis i przyjął, ze
pozwany tj. rząd PRL nie jest chroniony immunitetem jurysdykcyjnym.
Spory z zakresu prawa pracy – np. służby misji, kierowców, osób sprzątających mających
obywatelstwo państwa przyjmującego – obce państwo nie posiada w tej mierze immunitetu. ALE: Sąd
włoski – spiker radia watykańskiego, pozew przeciwko Stolicy Apostolskiej z zakresu prawa pracy –
sąd uznał immunitet, gdyż spiker wykonywał funkcje publicznoprawne (redagował oficjalne
komunikaty).
Trendtex Trading Corporation Ltd v. Central Bank of Nigeria,
Umowa pomiędzy Nigerią a prywatnym przedsiębiorcą umowy dostawy cementu. Brak zapłaty za
zrealizowany transport. Sąd angielski: Dostawa cementu do Nigerii stanowiła akt de iure gestionis

Amerykańskie rozwiązania (domniemanie immunitetu);
A) państwo zrzekło się immunitetu;
B) państwo prowadzi działalność gospodarczą w USA;
C) naruszenie pr. własności z pogwałceniem prawa międzynarodowego (które znalazło się u USA);
D) państwo jako spadkodawca;
E) czyn niedozwolony państwa, którego skutkiem jest śmierć bądź szkody wyrządzone w USA (tzw.
tort exception);
Amerada Hess v. Argentynie
Statek należący do liberyjskiego armatora został zbombardowany wskutek działań wojennych
Argentyny podczas wojny na Falklandach, pozwana Argentyna broniła się immunitetem państwa (akt
sił zbrojnych podczas działań wojennych). Tort exception Alien Tort Act z 1789 – czyn popełniony z
naruszeniem prawa międzynarodowego lub umowy międzynarodowej, której stroną są USA. SN USA –
sądy amerykańskie nie mają jurysdykcji w sprawie, bowiem skutek w postaci deliktu nie wystąpił na
terenie USA (tylko na obszarze morza otwartego);
F) terroryzm państwowy;
Stosowanie tort exception – aktywność państwa jest aktem władczym, ale jednocześnie jest deliktem
(z ang. tort), mającym znamiona czynu niedozwolonego, popełnionym na terenie państwa sądu.
Przykład: prima facie aktywność niemieckich sił zbrojnych w okresie II wojny światowej i dokonywanie
przez okupanta czynów niedozwolonych na terenie Polski, uzasadnia właściwość sądów polskich.
Podobne sprawy były rozpoznawane przez sądownictwo greckie i włoskie.
Sprawa Distomo (grecki SN): Niemieckie oddziały przeprowadziły masakrę wioski Distomo,
spadkobiercy żądali zadośćuczynień i wystąpili z pozwem przeciwko RFN. Sprawa Ferrini (włoski SN).
Luigi Ferini żądał zadośćuczynienia za pracę przymusową w przemyśle zbrojeniowym III Rzeszy;
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Sądy włoski i grecki: w przypadku bardzo poważnych naruszeń prawa międzynarodowego o
charakterze ius cogens immunitet jurysdykcyjny państwa nie funkcjonuje;
MTS (Włochy v. Niemcy) 2012: immunitet jurysdykcyjny to element materii prawa proceduralnego, a
normy ius cogens działają w płaszczyźnie materialnoprawnej w związku z tym nie mogą na siebie
wpływać; międzynarodowe prawo zwyczajowe wciąż nakazuje aby przyznawać immunitet
jurysdykcyjny w sprawach dot. użycia sił zbrojnych. (Podobnie polski SN w sprawie Natoniewski v.
RFN 2010).

Immunitet egzekucyjny
Pewne przedmioty własności państwa nie podlegają zajęciu w wymiarze absolutnym: Okręty
wojenne, państwowe statki powietrzne;
6 czerwca 1983 roku brytyjski Sea Harrier wylądował awaryjnie na pokładzie hiszpańskiego statku
Alraigo znajdującego się na morzu otwartym, załoga odmawiała zwrotu samolotu żądając
odszkodowania za poniesione przez statek szkody, ostatecznie wskutek interwencji dyplomatyczne
samolot został zwrócony, a arbitraż przyznał właścicielowi statku stosowne odszkodowanie.
Rachunek bankowy misji dyplomatycznej – jeżeli nie jest wykorzystywany dla operacji komercyjnych;

IMMUNITET GŁOWY PAŃSTWA, SZEFA RZĄDU, MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
Osoby te korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach karnych z mocy prawa zwyczajowego i
nie mogą podlegać jurysdykcji obcego państwa.
Immunitet personalny - rozciąga się na wszystkie czynności (prywatne, służbowe), niezależnie od ich
ciężaru, a także tego kiedy zostały popełnione (również dotyczy czynów dokonanych przed objęciem
urzędu).
Ma charakter absolutny – MTS 2002 (DRK v. Belgii);
Ndombasi – oskarżony za popełnienie zbrodni ludobójstwa, w chwili wydania nakazu zatrzymania był
MSZ DRK. Samo wydanie nakazu naruszyło immunitet Ndombasi. Ratio – immunitety są
przyznawane w interesie państwa, a nie osobistej korzyści. Ale – nie oznacza to bezkarności: sądy
krajowe mogą mieć właściwość, państwo może zrzec się immunitetu, można postawić przed sądem
międzynarodowym. Art. VII Karty londyńskiej „Stanowisko urzędowe oskarżonych, czy to jako
zwierzchników państwa, czy jako odpowiedzialnych funkcjonariuszy rządowych, nie może powodować
uwolnienia ich od odpowiedzialności albo złagodzenia kary”
Artykuł 27 – Statut MTK
Irrelewantność pełnionej funkcji publicznej
1. Niniejszy statut ma równe zastosowanie do wszystkich osób, bez jakichkolwiek różnic wynikających
z pełnienia funkcji publicznej. W szczególności pełnienie funkcji głowy państwa czy szefa rządu,
członka rządu czy parlamentu, wybieralnego przedstawiciela lub funkcjonariusza państwowego w
żadnym razie nie może zwolnić sprawcy od odpowiedzialności karnej przewidzianej niniejszym
statutem, ani nie może samo w sobie stanowić podstawy do zmniejszenia wymiaru kary.
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2. Immunitety i inne przywileje związane z pełnieniem funkcji publicznej danej osoby, przewidziane
przez prawo krajowe lub międzynarodowe, nie stanowią przeszkody do wykonywania jurysdykcji
Trybunału wobec takiej osoby
Sprawa Omara Al-Baszira, prezydenta Sudanu do 2019 roku, oskarżonego o zbrodnie
międzynarodowe w Darfurze (zakończone powstaniem państwa – Południowy Sudan), 3 marca 2009
roku – nakaz aresztowania Al-Baszira przez MTK. Sudan nie jest stroną MTK (ale sprawa została
zreferowana MTK przez RB ONZ na podstawie art. 13(b) Statutu MTK), pomimo nakazu, Al-Baszir nie
został zatrzymany także przez państwa strony Statutu MTK (sprawa Afryki Południowej, Jordanii –
argumentacja związana z odmową zatrzymania Al.-Baszira: Statut MTK jest sprzeczny ze
zwyczajowym charakterem immunitetu. MTK „Międzynarodowe prawo zwyczajowe przewiduje
wyjątek od zasady immunitetu jurysdykcyjnego głowy państwa w przypadku, gdy trybunał
międzynarodowy zamierza wszcząć postępowanie przeciwko głowie państwa w związku z zarzutem
popełnienia zbrodni międzynarodowe”.
Immunitet materialny
Wysoki urzędnik państwa po zakończeniu swojej funkcji nie odpowiada za akty dokonane w czasie
sprawowania urzędu i mieszczących się w wykonywaniu funkcji urzędowych.
Augusto Pinochet, dyktator Chile w latach 1973-1990, aresztowany w 1997 roku w Wielkiej Brytanii.
Izba Lordów - Pinocheta nie chronił immunitet materialny – jego czyny, polegające m.in. na torturach
i prześladowaniu opozycji nie mieściły się w funkcjach „głowy państwa”.

UŻYCIE SIŁY W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
Ius ad bellum – prawo określające warunki w jakich państwo może znaleźć się w stanie wojny.
Obecnie bardziej mające wymiar prawa przeciwwojennego, z uwagi na dążenie prawa
międzynarodowego do eliminacji siły zbrojnej jako narzędzia polityki międzynarodowej.
Ius in bellum – międzynarodowe prawo humanitarne;
Czy dla stosowania norm międzynarodowego prawa humanitarnego istotne jest w jakich
okolicznościach państwa znalazły się pomiędzy sobą w stanie konfliktu zbrojnego? Np. czy agresja
(jako akt nielegalny w świetle KNZ) powoduję, że zgodnie z zasadą „z bezprawia nie rodzi się
bezprawie” powoduję, że dopuszczalne jest np. zabicie jeńca wojennego będącego członkiem armii
agresywnej?
Na powyższe należy udzielić odpowiedzi negatywnej – międzynarodowe prawo humanitarne
obejmuję swoją ochroną wszystkie strony konfliktu, niezależnie od okoliczności w jakich doszło do
jego powstania.
UWAGA – od 1949 roku posługujemy się sformułowaniem „konfliktu zbrojnego” zamiast „wojny”.
Pojęcie „konfliktu zbrojnego” ma wymiar obiektywny i obejmuję swym zakresem także konflikty o
charakterze wewnętrznym.
Do początków XX wieku nie było żadnych warunków ograniczających użycie siły w stosunkach
międzynarodowych: „Powszechnie przyjmowano, że na suwerenność państwa w stosunkach
międzynarodowych składają się trzy zasadnicze prawa: prawo zawierania traktatów, prawo wysyłania
i przyjmowania posłów i prawo do wojny (ius tractattum, ius legationis et ius ad bellum)” J.
Symonides, R. Bierzanek
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Z uwagi na fakt, że ius ad bellum było atrybutem państwa suwerennego, to sprawa prowadzenia
wojny była materią należącą do wyłącznej kompetencji państw, znajdującym się poza orbitą
oddziaływania prawa międzynarodowego.
W średniowieczu próbą ograniczenia okoliczności w jakich państwa znajdowały się w stanie wojny,
była koncepcja „wojny sprawiedliwej”, posiadającej słuszną przyczynę oraz wykonywanej na
podstawie słusznej podstawy. Grocjusz podchodził do legalności wojen cywilistycznie. Uznawał za
dopuszczalne wojny mające na celu egzekwowanie słusznego roszczenia o charakterze prawnym:
„samoobrona, odzyskanie własności (windykacja), kara”.
Punktem przełomowym w rozwoju ius ad bellum była kryzys w Wenezuelii w latach 1902 i 1903. Rząd
odmawia zapłaty długów i odszkodowań względem przedstawicieli państw europejskich. Blokada
zbrojna Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch – egzekwowanie długów za pomocą siły zbrojnej.
Konwencja Drago-Portera z 1907 roku;
II Konwencja haska z 1907 roku w sprawie ograniczenia użycia siły zbrojnej w celu egzekwowania
długów;
Układające się Mocarstwa postanawiają nie uciekać się do użycia siły zbrojnej celem ściągnięcia
zawarowanych umową długów, których zwrotu, jako należnego jego obywatelom, od Rządu jednego
kraju domaga się Rząd drugiego. Wszelako postanowienie to nie będzie mogło się stosować, jeżeli
Państwo dłużnicze odrzuca albo pozostawia bez odpowiedzi propozycję rozjemstwa (arbitraż) albo
przyjąwszy ją, czyni niemożliwym sporządzenie zapisu na sąd rozjemczy, albo potem zaniechał
zastosowań się do wydanego wyroku”
Pakt Ligi Narodów
Preambuła „zważywszy, że dla rozwoju współpracy między narodami oraz dla zapewnienia im pokoju
i bezpieczeństwa należy przyjąć pewne zobowiązania nieuciekania się do wojny, utrzymywać jawne
stosunki międzynarodowe, oparte na sprawiedliwości i honorze, przestrzegać ściśle przepisów prawa
międzynarodowego, uznanych odtąd za normy rzeczywistego postępowania Rządów”;
Wojna nie została zdelegalizowana w całości w Pakcie Ligi Narodów, część konfliktów była
dopuszczalna.
Art. 10 „ Członkowie Ligi zobowiązują się szanować i utrzymywać przeciwko wszelkiej napaści
zewnętrznej całość terytorialną i obecną niezależność polityczną wszystkich członków Ligi. W razie
napaści, jej groźby lub niebezpieczeństwa Rada wskaże środki, jak zapewnić wykonanie niniejszego
zobowiązania.”
Wojny nieuprawnione to wojny napastnicze
Art. 12 „ Członkowie Ligi zobowiązują się szanować i utrzymywać przeciwko wszelkiej napaści
zewnętrznej całość terytorialną i obecną niezależność polityczną wszystkich członków Ligi. W razie
napaści, jej groźby lub niebezpieczeństwa Rada wskaże środki, jak zapewnić wykonanie niniejszego
zobowiązania.”
Pakt Brianda-Kelloga 1929 rok
Art. I. Wysokie Układające się Strony oświadczają uroczyście imieniem swoich ludów, że potępiają
uciekanie się do wojny celem załatwiania sporów międzynarodowych i wyrzekają się jej jako
narzędzia polityki narodowej w swych wzajemnych stosunkach.
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Art. II Wysokie układające się Strony uznają, że załatwianie i rozstrzyganie wszystkich sporów o
konfliktów bez względu na ich naturę lub pochodzenie, które mogłyby powstać między nimi, winno
być osiągane zawsze tylko za pomocą środków pokojowych. (...)”
Użycie siły w świetle KNZ
Art. 2 ust. 4 KNZ
„Wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od stosowania
groźby lub użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości politycznej któregokolwiek
państwa, lub wszelkiego innego sposobu, niezgodnego z zasadami Narodów Zjednoczonych.”
Parametry:
A) Zakaz użycia siły zbrojnej we wszystkich jej przejawach – także działania wywrotowe, organizacja
band zbrojnych;
B) Groźba lub użycie siły – samo grożenie użyciem siły zbrojnej jest nielegalne;
C) Każdy przypadek jest zakazany – nie ma progu intensywności – np. incydent graniczny polegający
na ostrzelaniu posterunków Straży Granicznej również.
D) Tylko siła zbrojna zakazana – nie obejmuje przymusów natury ekonomicznej (Brazylia próbowała
taki zapis przeforsować w 1945 roku, co się nie powiodło). Czynniki ekonomiczne mogą się mieścić w
zakazie nieinterwencji.
E) Działa tylko w płaszczyźnie stosunków pomiędzy państwami (nie dotyczy więc konfliktów o naturze
wewnętrznej)
Orzecznictwo MTS:
A) udzielanie pomocy finansowej nie narusza art. 2 ust. 4 KNZ – MTS Nikaragua;
B) udzielenie pomocy wojskowej poprzez dostawy sprzętu może naruszać art. 2 ust. 4 KNZ;
C) organizacja band zbrojnych – narusza art. 2 ust. 4 KNZ.

Wyjątki od zakazu użycia siły
1. Działanie w samoobronie
Art. 51 KNZ: „Nic w niniejszej Karcie nie może uchybiać niezbywalnemu prawu do samoobrony
indywidualnej lub zbiorowej w przypadku napaści zbrojnej na któregokolwiek członka Narodów
Zjednoczonych, zanim Rada Bezpieczeństwa nie podejmie niezbędnych kroków w celu utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”
Prawo zwyczajowe: „niezbywalne prawo do samoobrony”;
Albo nawet wynikające z zasad ogólnych prawa międzynarodowego – zasadą jest w krajowych
porządkach prawnych, że prawo do samoobrony jest kontratypem – przesłanką wyłączenia
odpowiedzialności;
Parametry:
A) odpowiedź na napaść zbrojną:
Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 135

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
UWAGA – nie każdy akt użycia siły jest jednocześnie „napaścią zbrojną”, która uzasadnia podjęcie
działań w samoobronie (MTS, Sprawa platform olejowych) – napaść musi być poważnym aktem o
zbrojnym charakterze.
B) odpowiedzią konieczną „nie ma alternatywy” oraz proporcjonalną do zagrożenia;
W sprawie platform olejowych MTS badał amerykańsko-irańskie incydenty związane z tzw. Wojną
Tankowców (Tanker War), w ramach których Iran atakował tankowce (niosące banderę USA) w
Zatoce Perskie. Amerykańska marynarka wojenna odpowiedziała zbrojnie atakami na irańskie
platformy olejowe, powołując się na prawo do samoobrony. MTS badając kryterium „niezbędności” i
„proporcjonalności” wskazał, że USA nie wykazały, że wykorzystały innych (pokojowych) środków
reakcji na irańskie działania, ponadto wskazał, że USA niszcząc wiele platform, a także kilka irańskich
okrętów wojennych przekroczyły wymiar „proporcjonalności” w odniesieniu do zamachu na
tankowiec i amerykański okręt wojenny, który wszedł na minę.

C) kierowaną tylko przeciwko państwu odpowiedzialnemu („przypisywalność” ataku zbrojnego).
D) podjęcie działań w samoobronie powinno być notyfikowane RB ONZ i powinno zostać zaprzestane
z chwilą podjęcia przez RB ONZ „niezbędnych środków w celu utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa”;
E) dopuszcza się wykonywane samoobrony indywidualnej bądź kolektywnej (np. w ramach układów i
sojuszy wojskowych)
Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego z 1949 roku „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną
lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim
i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania
prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów
Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie,
samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania jakie uzna za konieczne, łącznie z
użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru
północnoatlantyckiego.”
Samoobrona wyprzedzająca
Działanie w samoobronie może nastąpić zasadniczo po rozpoczęciu napaści. Jednak z prawa
zwyczajowego można wywodzić dopuszczalność Samoobrona jako działanie wyprzedzające – czyli
odpowiedź nie tylko na sam zamach (napaść zbrojną), ale reakcja na bezpośrednie zagrożenie
zamachem. Warunkiem jest jednakże bezpośredniość zamachu (np. mobilizacja wrogich wojsk), jego
nieuchronności, a także brak alternatyw.
Prawo do samoobrony wyprzedzającej wiąże się z sprawą statku Caroline – zatopienia przez
brytyjskie wojsko statku Caroline, szmuglującego broń dla rebeliantów w Kanadzie w XIX w. Nota
Webstera (Sekretarza Stanu: konieczność samoobrony mająca charakter natychmiastowy, nie
pozostawiająca możliwości wyboru środka ani też większej rozwagi;)
Wojna sześciodniowa – 1967 rok. Na wieść o mobilizacji wojsk arabskich (Egipt, Syria, Jordania), Izrael
dokonał wyprzedzającego uderzenia na bazy armii egipskiej, osiągając wielki sukces strategiczny. Od
tego czasu obszar Autonomii Palestyńskiej jest okupowany do dnia dzisiejszego przez Izrael.
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Na prawo do samoobrony wyprzedzającej powoływali się obrońcy oskarżonych w procesie
norymberskim w kontekście inwazji na Norwegię. Argumentowano, że niemiecka inwazja na ten kraj
w 1940 roku (notabene wykryta m.in. przez ORP Orzeł) była działaniem wyprzedzającym w stosunku
do rzeczywiście planowanej operacji lądowania wojsk francuskich i brytyjskich, mających odciąć
dostawy szwedzkiej rudy żelaza do III Rzeszy. MTW uznał, że III Rzesza działała z zamiarem trwałego
okupowania tego kraju, a nie działaniem doraźnym.
Samoobrona w czasach wojny z terrorem i problem samoobrony prewencyjnej.
Doktryna Busha
Nie ma większego zagrożenia niż grupy terrorystyczne mające dostęp do broni masowych rażenia. By
zapobiec atakom naszych przeciwników, Stany Zjednoczone będą w ostateczności działać
wyprzedzająco, by wykonać nasze naturalne prawo do samoobrony”.
Podstawą powyższej teorii jest przekonanie, ze pewne państwa są „niechętne” i „niezdolne” do
podjęcia działań przeciwko terrorystom (np. Afganistan w czasach Talibów) – stąd też uzasadnia to
wykonywanie działań w samoobronie, z uwagi na brak aktywności państwa „niechętnego” bądź
„niezdolnego” w zwalczaniu działań grup niepaństwowych.. Istnieje pewna praktyka państw
(członków RB ONZ) w odniesieniu do obszarów Libii, Somalii, Jemenu, Syrii, Iraku.
Od samoobrony wyprzedzającej odróżniamy samoobronę prewencyjną, która nie ma podstaw w
prawie międzynarodowym.
MTS – sprawa muru palestyńskiego zbudowanego przez Izrael w celu ochrony właściwego obszaru
Izraela od aktów terrorystycznych mających swoje źródło na terytoriach okupowanych w celu
wykonania prawa z art. 51 KNZ. MTS stwierdził brak podstaw do uruchomienia art. 51 KNZ, bo napaść
zbrojna nie jest wykonywana przez inne państwo.
Agresja
W KNZ obok terminu „napaść zbrojna” mieści się pojęcie „agresja”, Obydwa pojęcia mieszczą się w
dyspozycji art. 2 ust. 4 KNZ.
Definicja agresji:
Artykuł I
Agresja polega na użyciu siły zbrojnej przez państwo przeciwko suwerenności, integralności
terytorialnej lub niezależności politycznej innego państwa lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z
Kartą Narodów Zjednoczonych, jak określono w niniejszej definicji.
Warunkiem sine qua non uznania danego czynu za agresję jest przyjęcie, że nastąpił on z
pogwałceniem zasad użycia siły określonych na gruncie KNZ (ale wydaję się, że wyjątków
znajdujących poza KNZ, a mających swoje źródło w KNZ).
Artykuł 2
Pierwsze użycie siły zbrojnej przez państwo z naruszeniem Karty będzie stanowić dowód prima facie
aktu agresji, chociaż Rada Bezpieczeństwa może, zgodnie z Kartą, stwierdzić, że stwierdzenie, że akt
agresji został popełniony, nie byłoby być uzasadnione w świetle innych istotnych okoliczności, w tym
faktu, że dane czyny lub ich konsekwencje nie mają wystarczającej wagi.
Należy zwrócić uwagę, że RB ONZ może stwierdzić, że powaga danego aktu nie uzasadnia
zakwalifikowana go jak aktu agresji.
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Art. 39 KNZ: Rada Bezpieczeństwa stwierdza istnienie zagrożenia lub naruszenia pokoju, bądź aktu
agresji, oraz udziela zaleceń lub decyduje, jakie środki należy zastosować w myśl artykułów 41 i 42 w
celu utrzymania albo przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Akty agresji:
(a) Inwazja lub atak sił zbrojnych państwa na terytorium innego państwa lub jakakolwiek okupacja
wojskowa, jakkolwiek tymczasowa, wynikająca z takiej inwazji lub ataku, lub jakakolwiek aneksja
przy użyciu siły terytorium innego państwa lub jego część,
Przykład: atak III Rzeszy na Polskę 1 września 1939 roku, ale także okupacja wojskowa (np.
okupacja Krymu przez Federację Rosyjską jak akt agresji w stosunku do Ukrainy);
(b) Bombardowanie przez siły zbrojne państwa na terytorium innego państwa lub użycie jakiejkolwiek
broni przez państwo na terytorium innego państwa;
Przykład: nalot rakietowy bądź bombowy;
(c) Blokada portów lub wybrzeży państwa przez siły zbrojne innego państwa;
Przykład: działania państw europejskich w odniesieniu do Wenezueli, co doprowadziło do przyjęcia w
1907 roku Konwencji Drago-Potera.
(d) Atak sił zbrojnych państwa na siły lądowe, morskie lub powietrzne lub floty morskie i
powietrzne innego państwa;
Przykład: atak lotnictwa japońskiego na bazę amerykańskiej floty w Pearl Harbor.
(g) Wysłanie przez państwo lub w imieniu państwa uzbrojonych zespołów, grup, nieregularnych lub
najemników, którzy dokonują działań sił zbrojnych przeciwko innemu państwu o poważnym
znaczeniu w zakresie równym czynom wymienionym powyżej lub jego znaczące zaangażowanie w
tym państwie.
Przykład: działania partyzantki Vietcong (kontrolowane przez Wietnam Północny) względem
Wietnamu Południowego.

2. Działania w ramach rozdziału VII KNZ
Wszelkie sytuacje związane z zagrożeniem międzynarodowego pokoju lub bezpieczeństwa są
wymiarem szczególnej aktywności RB ONZ.
Rozdział VII KNZ
Krok pierwszy: RB ONZ stwierdza istnienie zagrożenia lub naruszenia pokoju, bądź aktu agresji, oraz
udziela zaleceń lub decyduje, jakie środki należy zastosować w myśl artykułów 41 i 42 w celu
utrzymania albo przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Zagrożenie międzynarodowego pokoju lub bezpieczeństwa może obejmować zróżnicowane sytuację:
wojnę domową, stan systematycznego i poważnego naruszenia norm prawa człowieka lub prawa
humanitarnego, oczywisty stan agresji, powstania stanu anarchii na terenie jednego państwa
mogącego destabilizować pozostałe państwa.
Krok drugi: Art. 41 KNZ „Rada Bezpieczeństwa może zadecydować, jakie środki, nie pociągające za
sobą użycia siły zbrojnej, należy zastosować dla wykonania jej decyzji, oraz może zażądać od
Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 138

Podstawy prawa międzynarodowego – skrypt wykładu
członków Organizacji Narodów Zjednoczonych zastosowania takich środków. Środki te mogą
obejmować całkowite lub częściowe zerwanie stosunków gospodarczych oraz komunikacji: kolejowej,
morskiej, lotniczej, pocztowej, telegraficznej, radiowej i innej, jak również zerwanie stosunków
dyplomatycznych.
Art. 41 KNZ uprawnia RB ONZ do podejmowania środków niezbrojnych, które mogą polegać m.in. na
stosowaniu embarga na określone kategorie towarów, „zamrożenie” środków finansowych,
przerwanie komunikacji lotniczej bądź morskiej. W szczególności embargo (które nie obejmuję nigdy
środków podstawowej potrzeby bądź pomocy humanitarnej) jest często stosowaną reakcją w ramach
art. 41 KNZ. Katalog środków RB ONZ jest szeroki, m.in. RB ONZ może w ramach rozdziału VII
zreferować sprawę Prokuratorowi MTK względem państwa nie będącego stroną Statutu MTK.
Krok trzeci: Art. 42 KNZ Jeśli Rada Bezpieczeństwa uzna, że środki przewidziane w artykule 41 będą
niedostateczne, lub się takimi okazały, może ona przeprowadzić siłami powietrznymi, morskimi lub
lądowymi taką akcję, jaką uzna za konieczną dla utrzymania albo przywrócenia międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa. Akcja ta może obejmować demonstrację, blokadę i inne operacje sił
zbrojnych, powietrznych, morskich lub lądowych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Art. 42 KNZ jest wyjątkiem od zakazu użycia siły na gruncie KNZ, w ramach którego nadano RB ONZ
uprawnienie do przeprowadzenia akcji zbrojnej. Akcja ta może być przeprowadzona w oparciu o
model scentralizowany (nie występujący w praktyce) bądź zdecentralizowany (poprzez autoryzację
państw członkowskich ONZ).
Model scentralizowany: KNZ przewidywała (art. 43 KNZ), że zostaną utworzone ONZ-owskie siły
zbrojne (pod dowództwem Komitetu Wojskowego), jednakże ostatecznie ten model działania
(scentralizowany) nie został nigdy uzgodniony i nie występuję w praktyce.
Stosowanie środków wskazanych w rozdziale VII KNZ warto przedstawić na przykładzie postępowania
RB ONZ względem inwazji i aneksji Kuwejtu przez Irak w 1990/1991 roku (działanie w ramach modelu
zdecentralizowanego).
2 sierpnia 1990 roku – Irak dokonuję inwazji na Kuwejt.
Rezolucja RB ONZ z 2 sierpnia 1990 roku 660/1990:
„RB ONZ stwierdza naruszenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wobec inwazji Iraku na
Kuwejt i działając na podstawie art. 39 i art. 40 KNZ
1. Potępia inwazję Iraku, 2. Żąda natychmiastowego wycofania wojsk irackich z Kuwejtu, 3. Wzywa
obydwa państwa do podjęcia negocjacji 4. Będzie zwołana ponownie w celu oceny wykonania
powyższych zaleceń”
4 sierpnia 1990 roku – Irak dokonuję aneksji Kuwejtu.
Rezolucja RB ONZ z 6 sierpnia 1990 roku 661/1990
„RB ONZ działając na podstawie rozdziału VII KNZ stwierdza, że Irak nie wykonał postanowień
rezolucji 660/1990 z dnia 6 sierpnia 1990 roku
Postanawia w konsekwencji podjąć następujące środki celem zmuszenia Iraku do wykonania
postanowień rezolucji 660/1990:
Zakazać państwom członkowskim importu jakichkolwiek towarów do Iraku i Kuwejtu, nałożyć
embargo ekonomiczne na zasoby rządu irackiego, zakaz sprzedaży sprzętu wojskowego,
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8 sierpnia 1990 roku – rozpoczyna się operacja Pustynna Tarcza. Saddam Hussein żąda aby Izrael
opuścił terytoria palestyńskie i rozpoczął przygotowania do ataku na Arabię Saudyjską. W związku z
tym pierwsze jednostki US Army i US Air Force lądują w Arabii Saudyjskiej.
Listopad 1990 roku
RB ONZ w rezolucji 678/1990 stwierdza, że Irak nie wykonał rezolucji 660/1990 i nie wycofał się z
Kuwejtu
Postanawia, że jeżeli do 15 stycznia 1991 roku Irak nie wykona postanowień rezolucji, uposażania
państwa członkowskie ONZ do użycia wszelkich dostępnych środków by wyegzekwować
postanowienia rezolucji RB 660/1990 i innych działań niezbędnych do przywrócenia światowego
pokoju i bezpieczeństwa.
Na podstawie powyższego upoważnienia 24 lutego 1991 roku wojska Koalicji rozpoczęły operację
Pustynna Burza, która w ciągu 72 godzin doprowadziła do rozbicia armii irackiej. 28 lutego 1991 roku
Irak ogłosił, ze zastosuję się do postanowień rezolucji 660/1990.
Siły pokojowe ONZ
Powoływane na mocy rezolucji ZO bądź RB ONZ i docelowo służące wykonywaniu misji
stabilizacyjnych. Powszechne znane „błękitne hełmy”, tworzone z reguły na podstawie art. 40 KNZ.
Podstawą ich funkcjonowania jest zawarcie porozumienia z państwem, na terenie którego ma być
prowadzona misja stabilizacyjna. Kontyngenty sił pokojowych są dostarczane przez państwa
członkowskie ONZ, ale znajdują się pod kontrolą i dowództwem organizacji. Docelowo mandaty misji
pokojowych mają wymiar ograniczony (dopuszcza się jedynie działanie zbrojne w samoobronie).
Uważa się, że skomplikowany poziom mandatu, oraz znaczne ograniczenia w zakresie aktywności
zbrojnej doprowadziły do fiaska misji pokojowych ONZ w Bośni oraz Rwandzie. Obecnie, misje
dysponują większą elastycznością (mogą podejmować ograniczone operacje zaczepne).
3. Użycie siły przeciwko dawnym państwo nieprzyjacielskim (art. 107 KNZ)
KNZ była dokumentem negocjowanym i przyjętym pierwotnie w obozie państw alianckich w okresie II
wojny światowej. W związku z powyższym, dla utrwalenia powojennego porządku świata, KNZ
wprowadziła wyjątek od zakazu użycia siły względem państw dawnej Osi, jeżeli wymagało tego
sytuacja będąca „następstwem wojny”. Współcześnie przepis ten ma znaczenie wyłącznie
historycznie.
Nic w niniejszej Karcie nie może unieważniać lub wykluczać akcji w stosunku do któregokolwiek
państwa, które w ciągu Drugiej Wojny Światowej było nieprzyjacielem któregokolwiek z sygnatariuszy
niniejszej Karty, jeżeli państwa odpowiedzialne za taką akcję, podjęły ją lub usankcjonowały jako
następstwo tej wojny.
Wyjątki występujące poza KNZ
1. Interwencja w obronie własnych obywateli
Entebbe/Uganda – 4 lipca 1976 roku – udana operacja sił specjalnych Izraela w celu odbicia
zakładników lotu Air France z Tel Aviv do Izraela.
Operacja Szpony Orła – 24-25 kwietnia 1980 roku – nieudana operacja w celu odbicia personelu
amerykańskiej ambasady w Teheranie.
2. Interwencja humanitarna
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Zagadnienie interwencji humanitarnej i jej dopuszczalności w prawie międzynarodowym napotyka
wiele kontrowersji. Koncept dopuszczający podjęcia obcej interwencji w celu zapobieżenia dalszym
naruszeniom praw człowieka lub prawa międzynarodowego humanitarnego ma związek z wojną
Grecji o niepodległość w XIX w. i postawą mocarstw europejskich, które decydowały się na
interwencję wobec tureckich aktów pacyfikacyjnych (bitwa pod Navarino, 1827).
Podstawowym problem w prawie międzynarodowym jest odpowiedź na pytanie – czy interwencja o
charakterze humanitarnym wymaga zgody RB ONZ wyrażonej w ramach rozdziału VII KNZ?
Kolizja moralno-prawna jest w tej mierze oczywista: z jednej strony interwencja ma wymiar
aksjologicznie uzasadniony, z drugiej jednakże strony system użycia siły w ramach KNZ jest
jednoznaczny. Zgodnie z definicją agresji – są to w pierwszej kolejności czyny, w których użycie
przemocy następują z naruszeniem KNZ.
Teza o zwyczajowym prawie do interwencji humanitarnej w wypadku ciężkiego, systematycznego i
rozległego naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego jest niezwykle
kontrowersyjna, mimo że istnieją pewne przykłady praktyki państw, które mogłyby ją potwierdzać.
Np. po zawieszeniu broni w Iraku w 1991 roku wojska irackie dokonały akcji pacyfikacyjnych
względem szyitów na południu, a Kurdów na północy. Rezolucja 688 z dnia 5 kwietnia 1991 roku
potępiła działania Iraku i zaleciła temu państwu współpracę z organizacjami humanitarnymi, jednak
nie zawierała wyraźnego upoważnienia do użycia siły. Pomimo tych wątpliwości, Wielka Brytania,
USA i Francja ustanowiły w ramach operacji Northern Watch i Southern Watch strefy zakazy lotów, w
ramach których dochodziło do ataków powietrznych na terytorium Iraku i walki z irackimi samolotami
wojskowymi. Uzasadnieniem utworzenia tych stref była potrzeba ochrony ludności obszarów objętych
strefą. Apogeum działań Koalicji była operacja Desert Fox w 1998 roku, uzasadniona potrzebą
„zdegradowania” irackich zdolności do produkcji broni masowego rażenia. Operacja ta nie była
poprzedzona autoryzacją RB ONZ. W efekcie w 2003 roku podczas II wojny w Zatoce Perskiej, zdolność
Iraku do prowadzenia efektywnych działań obronnych przeciwko wojskom II Koalicji była iluzoryczna,
wobec blisko 12 letniej aktywności lotniczej USA, Wielkiej Brytanii oraz Francji.
Powszechnie uważaną za „nielegalną, ale uprawnioną” (ilegal but legitimate) jest operacja NATO
Allied Force z 1999 roku, dokonana jako odpowiedź na działania Federacyjnej Republiki Jugosławii
przeciwko ludności Kosowa. Akcja ta nie posiadała mandatu RB ONZ.
Doświadczenia zbrodni międzynarodowych popełnianych na masową skalę w Rwandzie oraz b.
Jugosławii oraz bierność społeczności międzynarodowej na tą sytuację, była podstawą narodzin
koncepcji Responsibility to Protect (odpowiedzialności za ochronę). W świetle tej koncepcji rozlegle
systematyczne naruszenie prawa międzynarodowego, praw człowieka i międzynarodowego prawa
humanitarnego jako per se uzasadnienie interwencji społeczności międzynarodowej. Koncepcja nie
nakłada wyraźnego obowiązku podjęcia działania RB ONZ, ale ustala pewne parametry, w których
taka aktywność powinna zostać podjęta.
Rezolucja ZO ONZ z 2005 roku 60/01
Każde państwo ma obowiązek ochrony swojej ludności przed zbrodnią ludobóstwa, zbrodniami
wojenymi, zbrodniami przeciwko ludzkości i czystkami etniczymi.
Społeczność międzynarodowa poprzez ONZ i działania natury dyplomatycznej, humanitarnej oraz
innymi środkami pokojowymi, zgodnie z rozdziałem VI i VIII KNZ by zapobiegać zbrodni ludobójstwa,
zbrodni wojennych, czystek etnicznych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. W tym kontekście Narody
Zjednoczone są także gotowe podjąć odpowiednie wspólne działanie, na podstawie decyzji Rady
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Bezpieczeństwa i zgodnie z Rozdziałem VII KNZ gdy środki pokojowe okazują się niewystarczające a
władze państwowe w oczywisty sposób nie wypełniają swego zobowiązania w zakresie ochrony
ludności przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi oraz zbrodniami
przeciwko ludzkości”
Koncepcja R2P ciągle jednakże wymaga aby wszelkie działania w ramach powyższej doktryny
odbywały się w reżimie określonym w rozdziale VII KNZ. Stąd też mowa bardziej o stworzeniu
pewnego „idealnego wzorca” dla RB ONZ, który miałby służyć jako podstawa do podejmowania
działań (także w ramach art. 42 KNZ) w razie zaistnienia sytuacji związanych z ciężkimi naruszeniami
prawa międzynarodowego. Podnieść należy, że o ile w 2011 roku podczas interwencji w Libii
faktycznie doktryna R2P była przywoływana w kontekście działań RB ONZ, to ostatnie wydarzenia w
Syrii oraz Jemenie całkowicie zaprzeczają aby doktryna R2P stała się czymś więcej niż niewiążącą
propozycją.
Istnieją także przykłady, w których uzasadnienie „humanitarnego” ma miejsce w warunkach
oczywistej nielegalności działań państw jak np. 17 września 1939 roku agresja ZSRR na Polskę była
uzasadniona „potrzebą objęcia w opiekę wobec upadku Państwa Polskiego, ludności Zachodniej
Białorusi i Zachodniej Ukrainy”.
3. Interwencja na zaproszenie;
Dopuszcza się możliwość obcej interwencji na zaproszenie legalnego rządu w ramach konfliktu
zbrojnego o charakterze wewnętrznym, ale warunkiem jest aby taka interwencja nie naruszała prawa
do samostanowienia narodu. Taka interwencja budzi kontrowersje i wydaję się być niedopuszczalna
w warunkach wojny domowej, a także w sytuacji w której strona rozłamowa (grupa niepaństwowa)
posiada szerokie poparcie lokalnej ludności.

Także – wyjątek od zakazu użycia siły w związku z realizacją prawa do samostanowienia.
Wiąże się z kwestią procesów dekolonizacyjnych, w których pojawiało się pytanie o status narodu
walczącego o niepodległości – swoistego państwa in statu nascendi (w trakcie tworzenia). By nadać
takim strukturom podmiotowość prawną, uznawano, że konflikty pomiędzy państwem kolonialnym,
a ludnością zamieszkującą kolonię nie są konfliktem o charakterze wewnętrznym, lecz w sytuacji
walki o niepodległość jest konfliktem umiędzynarodowionym. Jednym z wymiarów prawnych
„upodmiotowienia” narodów walczących z obcą okupacją bądź panowaniem kolonialnym jest art. 1 I
Protokołu dodatkowego do Konwencji genewskich z 1949 roku, który obejmuje swym zakresem
konflikty o charakterze międzynarodowym. Z konfliktem o tym charakterze zrównano walkę narodów
o niepodległość:
Konflikty zbrojne, w których ludy walczą przeciw panowaniu kolonialnemu i obcej okupacji oraz
przeciwko reżimom rasistowskim, wykonując swe prawo do samostanowienia zawarte w Karcie
Narodów Zjednoczonych oraz w Deklaracji w sprawie zasad prawa międzynarodowego dotyczących
przyjaznych stosunków i współpracy między państwami, zgodnie z Karta Narodów Zjednoczonych

Podstawy prawa międzynarodowego 2019/20

Strona 142

