DR TOMASZ LACHOWSKI, PRAWO MIĘDZYNAROD0WE (WYKŁAD 2019/2020) – CZĘŚĆ SIÓDMA

POKOJOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Źródła prawne
Regulacja

prawnomiędzynarodowa

dotycząca

pokojowego

rozstrzygania

sporów

międzynarodowych zawarta jest w Karcie Narodów Zjednoczonych (KNZ) oraz Konwencji
Haskiej z 1907 roku o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych. W związku z
kształtowaniem się regulacji prawnych w zakresie ius contra bellum (opisane w poprzedniej
części skryptu, poświęconej zasadom użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym),
można stwierdzić, że brak jest współcześnie legalnej alternatywy dla metod pokojowych.

Spór międzynarodowy – właściwości
Definicja sporu:
Sprawa koncesji palestyńskich Mavrommatisa (Grecja p-ko Wielkiej Brytanii; Stały Trybunał
Sprawiedliwości Międzynarodowej, STSM; 1924 r.)
„Spór to niezgodność w kwestii prawa lub faktu, konflikt poglądów prawnych lub konflikt
interesów dwóch osób (podmiotów)” – w przypadku prawa międzynarodowego spór może
zaistnieć pomiędzy państwami lub państwami a organizacjami międzynarodowymi rządowymi
lub też innymi podmiotami uznawanymi za podmioty prawa międzynarodowego (sui generis).
Spór powinien być obiektywny:
Sprawa Timoru Wschodniego (Portugalia p-ko Australii, MTS, 1995 r.)
„Aby ustalić, czy spór istnieje, należy wykazać, że twierdzeniom jednej strony wyraźnie
przeciwstawia się druga strona (…) Portugalia, słusznie bądź nie, sformułowała roszczenie
odnoszące się do prawa i faktów przeciwko Australii, które to roszczenie Australia zanegowała.
Na mocy tej negacji powstał spór międzynarodowy”.

Opinia doradcza MTS w sprawie obowiązku przystąpienia do arbitrażu (1988 r.)
Spór między USA a Sekretarzem Generalnym ONZ w świetle Porozumienia między USA a
ONZ z 1947 r., dotyczący siedziby ONZ, o oficjalną misję Organizacji Wyzwolenia Palestyny

1

DR TOMASZ LACHOWSKI, PRAWO MIĘDZYNAROD0WE (WYKŁAD 2019/2020) – CZĘŚĆ SIÓDMA

(OWP) przy ONZ (a zatem na terytorium USA). Warto dodać, że OWP w prawie USA była
uznawana za organizację terrorystyczną.
MTS: „Nie wystarczy stwierdzić, że interesy są sprzeczne. Należy wykazać, że roszczenie
jednej strony jest wyraźnie przeciwstawione roszczeniu drugiej strony”.
Istnienie sporu implikuje zatem obowiązki w świetle Porozumienia, a jednym z nich był
obowiązek przystąpienia do arbitrażu, aby ten spór rozwiązać (Stany Zjednoczone uchybiły
temu obowiązkowi).

Strony sporu zobowiązane są do:
1) poszukiwania sprawiedliwego rozwiązania w dobrej wierze i w duchu współpracy
2) powstrzymania się od działań pogarszających sytuację, zwłaszcza od użycia siły
3) art. 33 Karty Narodów Zjednoczonych nie wskazuje metod rozwiązywania sporów w
układzie hierarchicznym

Metody rozstrzygania sporów
Wśród metod pokojowych metod rozróżnia się metody:
a) dyplomatyczne
- obejmujące jedynie zainteresowane państwa
- z udziałem podmiotów trzecich
b) sądowe
- z udziałem sądów międzynarodowych
- z udziałem sądów bądź trybunałów arbitrażowych.
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Metody dyplomatyczne
1) Negocjacje
- (MTS): jeśli w odniesieniu do jakiejś kwestii zachodzi sprzeczność interesów i uprawnień
państw pozostających w sporze, metodą najwłaściwszą pozwalającą na zrównoważone i
sprawiedliwe jego rozstrzygnięcie są negocjacje
- Strony powinny przystąpić do bezpośredniej wymiany poglądów w kwestiach spornych w
dobrej wierze
- Rozmowy powinny być prowadzone w sposób umożliwiający zawarcie sprawiedliwej umowy
w ich wyniku; z obowiązku działania w dobrej wierze wynika konieczność gotowości państw
na ustępstwa
- W razie gdy w toku negocjacji w rozsądnym terminie do porozumienia nie dojdzie – strony
sięgają po kolejne metody, natomiast same negocjacje pomagają w sprecyzowaniu przedmiotu
sporu
- „rozsądny termin” zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

2) Mediacja
- w rokowaniach dyplomatycznych obok samych stron sporu uczestniczy podmiot trzeci:
państwo – np. Stolica Apostolska, organizacja międzynarodowa (i rządowa, i pozarządowa; np.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyż), funkcjonariusz organizacji, np. Sekretarz
Generalny ONZ
- zakres uprawnień mediatora określają same strony sporu
- jest neutralny wobec sporu, jego zadaniem jest ułatwienie osiągnięcia porozumienia
- jest doradcą i udziela zaleceń, ale nie jest sędzią ani arbitrem
- oferta mediacji nie powinna być uważana za akt o nieprzyjaznym charakterze.

3) Dobre usługi
- z udziałem podmiotów trzecich
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- jedyną rolą państwa świadczącego dobre usługi – umożliwienie kontaktu stronom
pozostającym w sporze oraz doprowadzenie do ich rozmów; przydatne zwłaszcza w sytuacjach
gdy strony sporu nie utrzymują stosunków dyplomatycznych
- gwarantuje bezpieczne miejsce spotkania, organizuje kontakt stron sporu, umożliwia
organizacyjnie i technicznie podjęcie innych metod dyplomatycznych, np. negocjacji
- dawca dobrych usług nie proponuje rozwiązań, nie uczestniczy merytorycznie w
rozstrzygnięciu sporu.

4) Komisja śledcza (komisja badań)
- same strony powołują między sobą komisję śledczą, określają tryb jej powołania i działania,
skład, miejsce działania, język postępowania, tryb podejmowania decyzji
- orzeczenie komisji ogranicza się do stwierdzenia faktów i nie ma charakteru orzeczenia
arbitrażowego
- komisja na podstawie przeprowadzonych dowodów bada sytuację faktyczną, przedstawia
stronom sporu sprawozdanie i wnioski
- strony mają swobodę co do tego, w jaki sposób wykorzystać raport
- komicja śledcza może być powołana także na potrzeby i w związku z inną metodą
rozstrzygania sporu
W latach 90. XX wieku rozpoczął się nowy etap w historii komisji śledczych. Zaczęły wówczas
powstawać coraz częściej komisje zorientowane na badanie przypadków naruszeń praw
człowieka i prawa humanitarnego w czasie konfliktów zbrojnych (komisje / misje
poszukiwania i ustalania faktów; typu fact finding). Ideałem powinno być zebranie informacji
/ zgromadzenie dowodów przez daną komisję, a następnie przekazania tego materiału do
właściwego sądu karnego międzynarodowego lub krajowego celem osądzenia sprawców
naruszeń.
Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji z 1991 r. określiło poszukiwanie i ustalanie faktów
jako „każdą aktywność zmierzającą do pozyskania szczegółowej wiedzy (informacji)
dotyczącej danego sporu lub sytuacji mieszczącej się w ramach kompetencji poszczególnych
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organów Narodów Zjednoczonych w celu efektywnej realizacji ich funkcji, w związku z
utrzymaniem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

5) Koncyliacja
- postępowanie ugodowe
- koncyliacja polega na zbadaniu sprawy przez komisję powołaną do tego ad hoc przez strony
sporu albo stałą komisję
- komisja przedstawia konkluzje co do faktów lub prawa, ewentualnie niewiążące zalecenia dla
stron, propozycje rozstrzygnięcia
- zazwyczaj każda ze stron powołuje swoich członków komisji oraz wspólnie określają zasady
powoływania członków neutralnych, którzy powinni stanowić w komisji większość
- koncyliacja jest bardziej sformalizowana niż mediacja, zwykle przedstawia się jedną wersję
raportu
- na wszczęcie koncyliacji konieczna jest zgoda obu stron sporu; charakter zaleceń i propozycji
jest niewiążący

6) Rozstrzyganie sporów przez organizacje międzynarodowe
- organami uczestniczącymi w rozstrzygnięciu są Zgromadzenie Ogólne i Rada
Bezpieczeństwa;
- W ramach ONZ rozstrzygane są spory poważne, mogące stanowić zagrożenie dla pokoju i
bezpieczeństwa międzynarodowego
- Rada Bezpieczeństwa ONZ może się zająć sporem: z inicjatywy państw będących członkami
ONZ, nawet jeśli nie są stronami sporu
- Rada Bezpieczeństwa wydaje zalecenia, sugestie
- Działania Rady Bezpieczeństwa są niewiążące dla stron sporu
- Zgromadzenie Ogólne ONZ – na jego forum spór może być wniesiony przez każde państwo
oraz Radę Bezpieczeństwa
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- Zgromadzenie Ogólne ONZ może wydać zalecenia dotyczące pokojowego rozstrzygnięcia
sporu z zastosowaniem konkretnej metody
- Zgromadzenie Ogólne ONZ może powołać komisję śledczą

Metody sądowe rozstrzygania sporów międzynarodowych
1) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS)
- najważniejszym organem sądowym, kontynuator Stałego Trybunału Sprawiedliwości
Międzynarodowej (STSM)
- działa na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, Statutu i Regulaminu
- 15 sędziów, wybierani przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa; siedziba w Hadze
- orzeka w sprawach sporów prawnych, wykładni traktatu, naruszeń prawa międzynarodowego,
jakichkolwiek zagadnień prawa międzynarodowego
- orzeka w sporach prawnych, nie politycznych
- rozstrzyga spory wyłącznie między państwami
- przed Trybunałem nie może dojść do non liquet – sytuacji w której brak podstawy prawnej
dla rozstrzygnięcia. W celu uniknięcia takiej sytuacji w art. 38 Statutu jest odwołanie do
ogólnych zasad prawa międzynarodowego uznanych przez narody cywilizowane i możliwość
orzekania ex aequo et bono za zgodą stron (zasada słuszności).

Zgoda na jurysdykcję MTS (innymi słowy, możliwości uruchomienia Trybunału):
a) już po zaistnieniu sporu przez zawarcie przez jego strony porozumienia o poddaniu sporu
rozstrzygnięciu MTS – zgoda ad hoc
b) zaakceptowanie skargi wniesionej przez drugą stronę sporu do MTS w sposób dorozumiany,
poprzez przystąpienie do czynności procesowych przez Trybunałem– forum prorogatum
c) na podstawie klauzuli jurysdykcyjnej zawartej w umowie – umowa musi być obowiązywać
między stronami sporu; wszystkie one muszą być stronami statutu MTS
6
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d) złożenie jednostronnej deklaracji do Sekretarza Generalnego ONZ (klauzula fakultatywna)
– stwarza po stronie państwa ją składającego obowiązek do uczestniczenia w postępowaniu
przed MTS gdy inne państwo wystąpi przeciw niemu. Deklaracja może być wycofana albo
zmodyfikowana.
e) jurysdykcja transferowana: MTS uznał za skuteczne wobec siebie także jednostronne
deklaracje wyrażające zgodę na jurysdykcję, złożone przez państwa jeszcze przed STSM
Środki tymczasowe
- w razie konieczności MTS może w toku postępowania wskazać pewne środki tymczasowe
służące zabezpieczeniu praw stron sporu – mają charakter wiążący

Postępowanie
- pierwsza faza: badanie jurysdykcji Trybunału
- możliwe jest dopuszczenie interwencji państwa trzeciego które nie jest stroną sporu, jeśli jego
prawa mogłyby zostać przez postępowanie naruszone
Wyrok MTS jest wiążący dla stron sporu
- strony sporu mają obowiązek wykonania orzeczenia
- w razie niezastosowania się – RB ONZ może wydać stosowne zalecenia co do dalszego
postępowania

Opinie doradcze
Poza sprawowaniem jurysdykcji spornej MTS może wydawać opinie doradcze.
Opinię doradczą MTS może wydać na wniosek Rady Bezpieczeństwa albo Zgromadzenia
Ogólnego – w każdej kwestii prawnej. Inne ograny ONZ oraz organizacje wyspecjalizowane
(po uzyskaniu upoważnienia Zgromadzenia Ogólnego) mogą wnieść wniosek do Trybunału o
wydanie opinii w kwestiach prawnych, które wyłoniły się w toku ich działalności. Z wnioskiem
o wydanie opinii NIE może wystąpić państwo członkowskie ONZ. Opinia doradcza ma
charakter niewiążący.
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2) Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza
- utworzony na podstawie Aneksu VI do Konwencji o Prawie Morza z 1982 roku
- siedziba w Hamburgu, 21 sędziów
- kompetencja przedmiotowa Trybunału obejmuje spory wynikłe ze stosowania Konwencji z
1982 roku; stronami postępowania mogą być tylko państwa będące stronami Konwencji
- orzeczenie Trybunału – ostateczne, wiąże strony

3) Arbitraż
- Konwencja Haska z 1907 roku: arbitraż międzynarodowy ma za zadanie rozstrzyganie sporów
między państwami przez sędziów przez nie wybranych na zasadzie poszanowania prawa.
Zastosowanie arbitrażu pociąga za sobą obowiązek poddania się z dobrą wiarą jego wyrokowi.
- Podstawą arbitrażu zawsze jest porozumienie między stronami: kompromis arbitrażowy
(umowa) albo klauzula arbitrażowa zawarta w umowie.
- Strony same ustalają sposób powoływania arbitrów, skład i procedurę
- Wyrok jest wiążący dla stron
- Procedura na ogół jest jednoinstancyjna
- Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze – funkcjonuje od 1899 roku, choć jest stosunkowo mało
aktywny w chwili obecnej.
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PODSTAWY PRAWA MORZA
Wprowadzenie
Prawo morza to gałąź prawa międzynarodowego publicznego, zajmująca się regulacją stref
morskich i kompetencjami państw na tych strefach, a także jurysdykcją państw na obszarach
morskich oraz regulacją statusu prawnego obszarów wyłączonych spod jurysdykcji państw.
Prawo morza należy odróżnić od prawa morskiego, które, jako część prawa wewnętrznego,
reguluje kwestie dotyczące administracji strefami morskimi pod jurysdykcją państwa, portami,
redami, połowami w wyłącznej strefie ekonomicznej, warunkami rejestracji statków,
zatrudnieniem marynarzy itd.
Prawo morza pozostaje w dużej mierze prawem zwyczajowym. Pierwsza próba
konwencyjnego uregulowania prawa morza w czterech Konwencjach Genewskich z 1958 roku
nie spotkała się z szerokim przyjęciem. Przyjęta w 1982 roku pod auspicjami Narodów
Zjednoczonych Konwencja ONZ o Prawie Morza (UNCLOS) w znacznej mierze
kodyfikowała istniejące normy zwyczajowe (m.in. przepisy dotyczące morza terytorialnego,
morza otwartego), ale również proponowała nowe rozwiązania (wyłączna strefa ekonomiczna,
ochrona środowiska morskiego, dno mórz i oceanów).
W chwili obecnej stroną UNCLOS pozostaje 168 państw. Prawo morza jest również dziedziną,
w której ogromne znaczenie odgrywają zasady słuszności (equity).

Regulacja uprawnień władczych państw na obszarach morskich opiera się na założeniu, że
Ocean Światowy podzielony jest na strefy, a w każdej strefie uprawnienia państw są
skonstruowane są odmiennie.
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Obszary morskie, pod względem prawnym, można podzielić na:
1) Obszary wchodzące w skład terytorium państwa:
a) morskie wody wewnętrzne
b) morze terytorialne

2) Obszary znajdujące się poza terytorium państwa, na których państwo może
wykonywać ograniczoną jurysdykcję (określone prawa suwerenne):
a) strefa przyległa
b) wyłączna strefa ekonomiczna
c) szelf kontynentalny

3) Obszary znajdujące się poza terytorium państwa, niepodlegające jego jurysdykcji:
a) morze otwarte
b) dno mórz i oceanów.

Uzależnienie jurysdykcji państw w danej przestrzeni od tego, do jakiej kategorii zostanie ona
zaliczona powoduje, że kluczowe znaczenie ma precyzyjne wyznaczenie granic stref morskich.

Granice stref morskich

Granice stref morskich wyznacza się w oparciu o tzw. linie podstawowe. Linią podstawową
jest linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża, oznaczona na mapach o dużej skali
uznanych oficjalnie przez państwo nadbrzeżne (art. 5 UNCLOS). W przypadkach, gdy linia
brzegowa jest urozmaicona, państwo może wyznaczyć tzw. proste linie podstawowe. Przyjmuje
się, że państwo może wyznaczyć proste linie podstawowe w przypadku występowania na jego
wybrzeżu:
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a) ujścia rzek – jeśli rzeka wpada bezpośrednio do morza, linię podstawową stanowi linia
prosta poprowadzona w poprzek ujścia rzeki między punktami wytyczającymi to ujście na jej
brzegach przy najniższym stanie wody;
b) wyspy – jeśli są one położone w bliskości wybrzeża, wtedy można objąć liniami
podstawowymi (np. Lofoty), jeżeli wyspy leżą dalej od brzegu, mogą posiadać własne morze
terytorialne, o ile są zamieszkałe (np. Jan Mayen). Osuchy (obszary położone w pobliżu
wybrzeża, które są odsłaniane tylko podczas odpływu, czyli przy najniższym poziomie morza)
nie wpływają na przebieg linii podstawowej;
c) zatoki – jeżeli brzegi zatoki należą do jednego państwa, a odległość między punktami
wyznaczającymi naturalne wejście do zatoki przy najniższym stanie wody nie przekracza 24
mil morskich, państwo nadbrzeżne może zamknąć zatokę za pomocą linii podstawowej.
Granica 24 mil morskich nie dotyczy tzw. zatok historycznych, które mogą być szersze (np.
Morze Białe, Zatoka Hudsona);
d) porty - za część wybrzeża uważa się wysunięte najdalej w morze stałe urządzenia portowe
stanowiące integralną część systemu portowego (ale nie redy, które – co do zasady, należą do
morza terytorialnego);
e) kanały – można zamknąć kanał (tzn. zaliczyć go w całości do morskich wód wewnętrznych),
ale jeżeli dotychczas przejście takim kanałem było otwarte dla statków innych państw, to należy
je zapewnić (przejście tranzytowe);
f) cieśniny – w przeciwieństwie do kanałów, nie można zaliczyć cieśniny do wód
wewnętrznych, jest to zawsze obszar morza terytorialnego państwa (państw) nadbrzeżnego.
Wyjątek można „zamknąć” cieśninę między wyspą a lądem, jeśli istnieje możliwość żeglugi
wokół wyspy;
g) morza archipelagowe – jest to szczególny przypadek morza ograniczonego wyspami
państwa archipelagowego – w tym wypadku proste linie podstawowe wyznaczane są według
zewnętrznych granic wysp wchodzących w skład archipelagu.
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Morskie wody wewnętrzne
Morskie wody wewnętrzne rozciągają się od rzeczywistego brzegu lądu do wytyczonych linii
podstawowych i zaliczane są w całości do terytorium państwa nadbrzeżnego. W pasie morskich
wód wewnętrznych państwo ma więc pełną jurysdykcję zarówno nad wodą, przestrzenią
powietrzną, jak i dnem i podziemiem morskim. Państwo nadbrzeżne reguluje dostęp do swoich
wód wewnętrznych obcych statków i okrętów, określa warunki ich przebywania na tych
wodach, określa status portów. Może zamknąć morskie wody wewnętrzne bez podania
powodów.
Na morskich wodach wewnętrznych nie obowiązuje prawo nieszkodliwego przepływu.
Jedynym ograniczeniem jurysdykcji państwa nadbrzeżnego nad morskimi wodami
wewnętrznymi jest prawo przejścia tranzytowego szlakiem archipelagowym – jeżeli przed
wyznaczeniem granic morza archipelagowego istniał na tych wodach szlak żeglowny, to
państwo archipelagowe ma obowiązek udostępnić ten szlak dla dalszej żeglugi i znosić
wykorzystywanie go (ale wyłącznie wyznaczoną trasą).

Morze terytorialne
Morze terytorialne państwa nadbrzeżnego rozciąga się maksymalnie do 12 mil morskich od
linii podstawowej. Pas morza terytorialnego jest zaliczany do terytorium państwa, a co za
tym idzie podlega suwerennej władzy państwa nadbrzeżnego (przestrzeń powietrzna nad
morzem terytorialnym, samo morze, a także dno i podziemie morskie). Państwo nadbrzeżne
reguluje zatem w swym ustawodawstwie wszystkie kwestie związane z uprawianiem żeglugi
po morzu terytorialnym, z uwzględnieniem norm prawa międzynarodowego, które przyznają
statkom i okrętom innych państw prawo nieszkodliwego przepływu przez morze
terytorialne państwa nadbrzeżnego.
Zgodnie z ustalonym zwyczajem, przepływ jest nieszkodliwy, dopóki nie narusza pokoju,
porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa nadbrzeżnego. Przepływ powinien być
nieprzerwany i szybki, obejmować może jednak zatrzymanie się i zarzucenie kotwicy, ale tylko
wówczas, gdy jest to związane ze zwyczajną żeglugą albo jest konieczne z powodu siły wyższej
lub niebezpieczeństwa, albo w celu udzielenia pomocy ludziom, statkom morskim lub
powietrznym, znajdującym się w niebezpieczeństwie lub krytycznym położeniu.
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Przepływ obcego statku uważa się za naruszający pokój, porządek publiczny lub
bezpieczeństwo państwa nadbrzeżnego, jeżeli statek podejmuje na morzu terytorialnym
jakiekolwiek z niżej wymienionych działań, polegających na:
a) groźbie użycia siły lub użyciu siły przeciwko suwerenności państwa nadbrzeżnego, jego
terytorialnej integralności lub politycznej niezawisłości albo w jakikolwiek inny sposób
naruszający zasady prawa międzynarodowego zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych;
b) manewrach lub ćwiczeniach z użyciem broni jakiegokolwiek rodzaju;
c) zbieraniu informacji na szkodę obronności lub bezpieczeństwa państwa nadbrzeżnego;
d) propagandzie mającej na celu osłabienie obronności lub bezpieczeństwa państwa
nadbrzeżnego;
e) czynnościach, w wyniku których następuje start, lądowanie lub przyjęcie na pokład
jakiegokolwiek statku powietrznego;
f) czynnościach, w wyniku których następuje start, lądowanie lub przyjęcie na pokład
jakiegokolwiek urządzenia wojskowego;
g) przyjmowaniu na pokład lub wydawaniu jakichkolwiek towarów lub walut albo
przyjmowaniu bądź wysadzaniu ze statku jakichkolwiek osób z naruszeniem ustaw lub innych
przepisów celnych, skarbowych, imigracyjnych lub sanitarnych państwa nadbrzeżnego;
h) umyślnym i poważnym zanieczyszczaniu, sprzecznym z niniejszą konwencją;
i) dokonywaniu jakichkolwiek połowów;
j) prowadzeniu działalności badawczej lub obserwacji hydrograficznych;
k) zakłócaniu funkcjonowania systemu łączności albo innych urządzeń lub instalacji państwa
nadbrzeżnego;
l) wszelkich innych działaniach niezwiązanych bezpośrednio z przepływem.
Państwo nadbrzeżne nie powinno przeszkadzać obcym statkom w wykonywaniu prawa
nieszkodliwego przepływu przez morze terytorialne. W szczególności nie może nakładać opłat
ani stosować przepisów dyskryminacyjnych. Może natomiast nakładać opłaty na obce statki
przepływające przez morze terytorialne za konkretne usługi świadczone na rzecz tych statków
(zarówno na obszarze morza terytorialnego, jak i morskich wód wewnętrznych).
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Z prawa nieszkodliwego przepływu, obok statków handlowych, niehandlowych i
Rządowych, mogą korzystać również okręty wojenne i łodzie podwodne, jednakże pod
warunkiem uprzedniego powiadomienia o tym fakcie właściwych władz państwa
nadbrzeżnego. Ponadto łodzie podwodne mają obowiązek przepływania przez morze
terytorialne na powierzchni i z podniesioną banderą.
Statki znajdujące się na morzu terytorialnym państwa nadbrzeżnego podlegają jego jurysdykcji
administracyjnej, cywilnej i karnej, z zastrzeżeniem, że wykonując jurysdykcję względem
statków podnoszących obcą banderę państwo nadbrzeżne uwzględnia interesy żeglugi,
charakter statku oraz rodzaj przepływu. Oznacza to, że w praktyce pełnej jurysdykcji państwa
nadbrzeżnego podlegają statki podnoszące jego banderę, a także nad statkami, które nie mają
przynależności państwowej. Wobec statków obcych, w przypadku jurysdykcji karnej państwo
nie powinno wykonywać jurysdykcji karnej na pokładzie obcego statku przepływającego przez
morze terytorialne, w celu aresztowania jakiejś osoby lub przeprowadzenia dochodzenia w
związku z jakimkolwiek przestępstwem popełnionym na pokładzie tego statku podczas jego
przepływu, z wyjątkiem następujących przypadków:
a) jeżeli skutki przestępstwa rozciągają się na państwo nadbrzeżne;
b) jeżeli przestępstwo jest tego rodzaju, że zakłóca spokój kraju lub porządek publiczny na
morzu terytorialnym;
c) jeżeli kapitan statku, przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsularny państwa
bandery statku zwraca się do miejscowych organów z prośbą o pomoc; lub
d) jeżeli podjęcie takich działań jest konieczne do zwalczania nielegalnego handlu narkotykami
lub substancjami psychotropowymi.
Państwo nadbrzeżne może jednak wykonywać wszelkie czynności dochodzeniowe, jeśli statek
przepływa przez morze terytorialne po opuszczeniu jego wód wewnętrznych, może również
składać wizytę na każdym statku, który przepływa przez morze terytorialne.
W zakresie jurysdykcji cywilnej państwo nadbrzeżne nie powinno zatrzymywać obcego statku
przepływającego przez morze terytorialne ani zmieniać jego kursu w celu wykonania
jurysdykcji cywilnej wobec osoby znajdującej się na pokładzie statku.
Państwo nadbrzeżne nie może prowadzić egzekucji ze statku ani dokonać jego zajęcia w
związku z jakimkolwiek postępowaniem cywilnym, chyba że chodzi wyłącznie o zobowiązania
14
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podjęte przez statek lub zobowiązania, za które statek ten stał się odpowiedzialny podczas jego
przepływu przez wody państwa nadbrzeżnego, lub w celu dokonania tego przepływu.

Zewnętrzna granica morza terytorialnego stanowi zewnętrzną granicę morskiego
terytorium państwa.

Strefa przyległa
Poza tą granicą leży strefa przyległa, pas wód rozciągający się do 24 mil morskich od linii
podstawowej.
W strefie przyległej państwo nadbrzeżne może wykonywać kontrolę konieczną do:
a) zapobiegania naruszaniu jego ustaw i innych przepisów celnych, skarbowych, imigracyjnych
lub sanitarnych na jego terytorium lub morzu terytorialnym;
b) karania naruszeń takich ustaw i innych przepisów, dokonanych na jego terytorium lub morzu
terytorialnym.
Jurysdykcja państwa nadbrzeżnego ma więc charakter funkcjonalny, w pozostałym
zakresie obszar strefy przyległej objęty jest reżimem analogicznym do reżimu obowiązującego
na wyłącznej strefie ekonomicznej.

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

Szelf kontynentalny
Szelf kontynentalny państwa nadbrzeżnego obejmuje dno morskie i podziemie obszarów
podmorskich, które rozciągają się poza jego morzem terytorialnym na całej długości
naturalnego przedłużenia jego terytorium lądowego aż do zewnętrznej krawędzi obrzeża
kontynentalnego albo na odległość 200 mil morskich od linii podstawowych, od których mierzy
się szerokość morza terytorialnego, jeżeli zewnętrzna krawędź obrzeża kontynentalnego nie
sięga do tej odległości.
Granice szelfu kontynentalnego wyznaczane są zgodnie z zasadami zawartymi w art. 76 ust. 46 UNCLOS.
Jako podstawową Konwencja wskazuje granicę 200 mil morskich od linii podstawowej,
jednakże jeśli obrzeże kontynentalne rozciąga się poza tę granicę, możliwe jest przesunięcie
zewnętrznej granicy szelfu kontynentalnego do linii znajdującej się albo w odległości
16
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nieprzekraczającej

350

mil

morskich

od

linii

podstawowej,

albo

w

odległości

nieprzekraczającej 100 mil morskich od izobaty 2.500 metrów.
Na obszarach, gdzie występują podmorskie wzniesienia będące naturalnymi składnikami
obrzeża kontynentalnego (np. płaskowyże, progi, wierzchołki, ławice i odnogi) możliwe jest
dalsze przesunięcie granic szelfu (poza linię 350 mil morskich), jednakże wymaga to zgody
Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego.
Państwo

nadbrzeżne

wykonuje

suwerenne

prawa

w

odniesieniu

do

szelfu

kontynentalnego w celu jego badania i eksploatacji jego zasobów naturalnych. Prawa te są
wyłączne w tym znaczeniu, że jeżeli państwo nadbrzeżne nie prowadzi badań szelfu
kontynentalnego ani nie eksploatuje jego zasobów naturalnych, nikt nie może podejmować
takich działań bez wyraźnej zgody państwa nadbrzeżnego. Prawa te nie są więc uzależnione od
rzeczywistego lub formalnego zawładnięcia ani od jakiegokolwiek wyraźnego oświadczenia na
ten temat. Podkreślić należy, że prawa państwa nadbrzeżnego w odniesieniu do szelfu
kontynentalnego nie wpływają na status prawny wód pokrywających szelf ani przestrzeni
powietrznej ponad tymi wodami (w zależności od odległości od linii podstawowej, wody
pokrywające szelf kontynentalny będą albo wyłączną strefą ekonomiczną, albo morzem
otwartym). Wykonywanie wyłącznych praw państwa nadbrzeżnego do szelfu kontynentalnego
nie może naruszać ani powodować nieuzasadnionego zakłócenia żeglugi oraz praw i wolności
innych państw, w szczególności prawa układania kabli i rurociągów podmorskich (wytyczenie
trasy dla układania takich rurociągów na szelfie kontynentalnym wymaga jednak zgody
państwa nadbrzeżnego). Również państwu nadbrzeżnemu przysługuje wyłączne prawo do
wyrażania zgody i regulowania wierceń na szelfie kontynentalnym, niezależnie od ich celu.
Ze względu na to, że strefa szelfu kontynentalnego państwa nadbrzeżnego może rozciągać się
na znaczną odległość, UNCLOS wskazuje również zasady, na jakich ma być
przeprowadzona delimitacja szelfu kontynentalnego między państwami, których
wybrzeża leżą naprzeciw siebie lub sąsiadują ze sobą. Następuje ona w drodze umowy na
podstawie prawa międzynarodowego, w celu osiągnięcia sprawiedliwego rozwiązania.
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Ocean Światowy

Wszystkie części Oceanu Światowego, które nie należą ani do wyłącznej strefy ekonomicznej,
morza terytorialnego, ani do wód wewnętrznych państwa, ani też do wód archipelagowych
państwa archipelagowego stanowią morze otwarte.

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

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

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