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Wprowadzenie

Dla prawa miĊdzynarodowego jednym z najwaĪniejszych zagadnieĔ jest
podmiotowoĞü. Paradoksalnie – w nauce tego prawa wáaĞnie podmiotowoĞü naleĪy
do zagadnieĔ najmniej eksploatowanych. To zastanawiające, zwáaszcza Īe temat
ten jest – w duĪej mierze – teoretyczny, zaĞ akty prawne na ogóá stronią od jego
uregulowania. Wydaje siĊ, Īe sytuacja taka powinna implikowaü naukowy niedosyt
oraz dydaktyczny dyskomfort. Tak siĊ jednak nie dzieje. Przedmiotowa dydaktyka
prima facie podchodzi do podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej odmiennie niĪ
nauka. Zagadnienie to ma w dydaktyce prawa miĊdzynarodowego ugruntowaną
pozycjĊ, odgrywając systemową wrĊcz rolĊ. Zastanawia jednak powszechna dominacja podrĊcznikowego schematu, polegającego na sekwencyjnym omawianiu poszczególnych podmiotów oraz związanych z podmiotowoĞcią instytucji uznania
i sukcesji. Od lat problematyka sprowadza siĊ tu do rozróĪnienia podmiotów
„pewnych” i „kontrowersyjnych”. Praktyka jest bardziej zaawansowana.
Przedmiot badaĔ nie jest bynajmniej oczywisty. Trzeba zdecydowanie podkreĞliü, Īe pozorna toĪsamoĞü podmiotów i podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego dziaáa na niekorzyĞü tej ostatniej. O ile bowiem podmioty jako byty realne są
dostrzegalne empirycznie w kaĪdych warunkach, przez szeroki krąg obserwatorów,
o tyle podmiotowoĞü jest konstrukcją teoretyczną, wymagającą pogáĊbionych badaĔ naukowych, co implikuje ograniczony zasiĊg oddziaáywania. Tu wáaĞnie upatrujĊ genezy statusu epistemologicznego podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
o zarysowanym wyĪej ksztaácie. Nie zgadzam siĊ z nim, ale to nie znaczy, Īe
przyjmujĊ prymat racjonalizmu nad empiryzmem. Ten ostatni naleĪy jednak stosowaü nie tylko wobec podmiotów prawa miĊdzynarodowego, ale i w szerszym
kontekĞcie ich determinantów. Koniunkcja obu metod – przy zastosowaniu stabilnego ukáadu odniesienia – powinna daü efekt zadowalający. Takim „stabilizatorem
badawczym” moĪe byü klasyfikacja. Problem badawczy sprowadzi siĊ wówczas do
opracowania klasyfikacji podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej, z uwzglĊdnieniem zjawisk i procesów ksztaátujących szeroko pojĊtą wspóáczesnoĞü. Rozwiązanie go bĊdzie wymagaáo odpowiedzi na szereg nasuwających siĊ sekwencyjnie
pytaĔ. O rodowód podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej? O samo pojĊcie?
O jego skáadowe w kontekĞcie klasyfikacji? O istotĊ wspóáczesnego uniwersalizmu? A równoczeĞnie nie uniknie siĊ dylematu – czy jedna dyscyplina naukowa
jest wystarczająca, by skonstruowaü aktualną klasyfikacjĊ podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej?
Naukowo jako przyczynĊ zarysowanej wyĪej problematyki wskazaü moĪna
nieadekwatnoĞü stanu prawnego do praktyki. Są wszak nowe czynniki: globaliza-

8

PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego wspóáczesnego uniwersalizmu

cja, regionalizacja, instytucjonalizacja, formalizacja, indywidualizacja czy informatyzacja.
Tematyka pracy znacząco implikuje dydaktykĊ prawa miĊdzynarodowego
publicznego i przedmiotów pokrewnych. PrzyjmujĊ zaáoĪenie o swoistej syntezie
naukowej i dydaktycznej strony tytuáowej problematyki.
Zasadne wydaje siĊ zaáoĪenie, Īe klasyfikacja podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego powinna byü nie tylko naukowym punktem widzenia danego autora,
ale takĪe funkcjonalnym narzĊdziem do samodzielnego analizowania podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego przez zainteresowane nią osoby (gremia), zarówno
w praktyce, jak i w dydaktyce.
Celem pracy jest prezentacja zagadnienia podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, uksztaátowanej po II wojnie Ğwiatowej, aĪ po początki XXI wieku, dokonana poprzez nową klasyfikacjĊ, opartą na autorskim modelu záoĪonym.
Cel i zaáoĪenia zdeterminowaáy strukturĊ opracowania i przyjĊcie okreĞlonej
procedury badawczej. Praca skáada siĊ z trzech czĊĞci obejmujących dziesiĊü rozdziaáów.
W czĊĞci pierwszej, zatytuáowanej PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego,
zawarto omówienie genezy, ewolucji, pojĊciowego znaczenia i ram czasowych tytuáowego zagadnienia.
W czĊĞci drugiej, Kryteria klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, analizie poddano zdolnoĞü prawnomiĊdzynarodową zawartą w normach
prawnych, zdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych wynikającą z prawa
i praktyki oraz kryteria sui generis. Wskazano czynniki ksztaátujące wspóáczesną
klasyfikacjĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego – konkludując, iĪ rzeczywistoĞü miĊdzynarodowa początków XXI wieku funkcjonuje w dobie wspóáczesnego
uniwersalizmu. WyodrĊbniono równieĪ wspóáczesno-uniwersalistyczne kryteria
klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.
W czĊĞci trzeciej, Model záoĪony klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, zaprezentowano wybrane koncepcje klasyfikacji podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego, skonstruowano autorski model ich aktualnej klasyfikacji (takĪe w wydaniu multimedialnointeraktywnym), z którego wyáaniają siĊ kategorie podmiotów prawa miĊdzynarodowego. NastĊpnie krótko scharakteryzowano
poszczególne podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego uporządkowane wedle
tegoĪ modelu.
W opracowaniu zastosowano szereg metod, m. in.: historyczną (w czĊĞci I –
rozdziaá 1), analityczną (w czĊĞci I – rozdziaá 2; w czĊĞci II; w czĊĞci III – rozdziaá
9 – pkt 9.2 i 9.3), opisową (w czĊĞci I – rozdziaá 3 – pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i rozdziaá 4;
w czĊĞci III – rozdziaá 8 i 10) i porównawczą (w czĊĞci I – rozdziaá 3 – pkt 3.4;
w czĊĞci III – rozdziaá 9 – pkt 9.1).
PracĊ oparto na klasycznym materiale bibliograficznym, jednak i w tym obszarze ma ona swą specyfikĊ. Warte podkreĞlenia jest to, iĪ praca nie opiera siĊ na
zbyt wielu dokumentach. Wynika to ze specyfiki merytorycznej podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego, która jest zagadnieniem gáównie teoretycznym. WiĊkszoĞü dokumentów nie tyle reguluje, ile potwierdza status podmiotów prawa miĊ-
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dzynarodowego. Obok umów miĊdzynarodowych – znacząca rola przypada tu
rozmaitym dokumentom organizacji miĊdzynarodowych. Interesującym przykáadem wydaje siĊ dokumentacja procesu reformy Unii Europejskiej.
Literatura dotycząca podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jest raczej
obszerna, z tym Īe wiĊkszoĞü opracowaĔ jedynie luĨno doĔ nawiązuje bądĨ teĪ
powiela schemat podrĊcznikowej prezentacji. Co wiĊcej – wiodące pozycje pochodzą – w najlepszym wypadku – sprzed kilku, a czĊĞciej – sprzed kilkunastu lub
nawet kilkudziesiĊciu lat. PrzewaĪają opracowania krajowe, anglojĊzyczne (chcĊ
zaakcentowaü opracowanie J. E. Nijman) i niemieckojĊzyczne. Ponadto wykorzystano szereg pozycji napisanych w jĊzykach: rosyjskim, francuskim, wáoskim
i hiszpaĔskim. Gros literatury stanowią opracowania prawnicze. Reprezentowana
jest takĪe literatura z zakresu: politologii, ekonomii, socjologii i innych dziedzin,
co czyni rozprawĊ interdyscyplinarną. Preferencja na rzecz opracowaĔ naukowych
nie umniejsza roli opracowaĔ naukowo maáo znaczących, lecz – z uwagi na ich
znaczenie praktyczne, uĪytecznoĞü w dydaktyce, nie mniej istotnych w zakresie
tytuáowej problematyki pracy.
ChcĊ zaznaczyü subiektywne zaáoĪenia cytowaĔ w niniejszej pracy. WyjaĞniając szczegóáowo ich rozáoĪenie – podkreĞliü naleĪy preferencjĊ opracowaĔ
uznanych za reprezentatywne, przy oczywistym uwzglĊdnieniu opracowaĔ odnoszących siĊ wprost do omawianego zagadnienia. Niektóre opracowania okazaáy siĊ
przydatne w stopniu na tyle znacznym, Īe zdeterminowaáy pewne fragmenty pracy.
Przykáadowo, w rozdziale 4, pkt. 4.4 obszernie przytaczane jest orzecznictwo
z opracowania W. CzapliĔskiego i A. Wyrozumskiej, który jest podrĊcznikiem
wzbogaconym o walory case-booka, pozostając jednoczeĞnie wyczerpującą formuáą teoretyczną. W zakresie przedmiotowym niniejszej pracy jest to ujĊcie optymalne, stąd przyjĊty model cytowania.
Na bieĪąco zwracam teĪ uwagĊ Czytelnika na potencjalną komparatystykĊ
i odniesienia do innych systemów prawnych. Nie zmienia to zasadniczej preferencji na rzecz wybranych opracowaĔ krajowych przyjmujĊ bowiem zaáoĪenie, Īe
wkáad polskich komentatorów do dorobku prawnomiĊdzynarodowej doktryny
Ğwiatowej – choü merytorycznie wartoĞciowy – jest niedostatecznie wyeksponowany. W tym wzglĊdzie sanacjĊ naleĪy rozpocząü od selektywnego przeglądu stanowisk w kierunku identyfikacji „polskiego stanowiska” w kwestii podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego i jej klasyfikacji. Ostatecznie w pracy wykorzystano
w najwiĊkszym stopniu opracowania: L. Antonowicza, R. Bierzanka, P. Bogackiego, W. CzapliĔskiego i A. Wyrozumskiej, E. Gatnara, R. Kwietnia, J. Kranza,
W. Kubika, H. Latkiewicz, B. PrzewoĨnik, E. Nowaka, J. SozaĔskiego i T. Wójcika. Ustalenia wymienionych autorów (i w znacznym stopniu wielu innych) stanowiáy merytoryczną podbudowĊ pracy.
Chciaábym teĪ podziĊkowaü wszystkim, którzy udzielili mi wsparcia w realizacji niniejszego opracowania. Bez konstruktywnej krytyki, sugestii, motywowania
czy pozornie prozaicznej, lecz cennej ĪyczliwoĞci napisanie tej ksiąĪki – nie powiodáoby siĊ.

Część I

Podmiotowość prawa międzynarodowego

WáaĞciwa kolejnoĞü dziaáaĔ jest metodycznym ideaáem autorów naukowych
dysput i dociekaĔ. Ich pisemna forma powinna zbliĪaü siĊ do tego ideaáu w najwyĪszym moĪliwym stopniu. Trzeba zauwaĪyü, Īe nawet báyskotliwe koncepcje,
jeĞli są Ĩle zaprezentowane, bywają pomijane lub wrĊcz odrzucane wskutek niezrozumienia.
Z drugiej strony są w dorobkach róĪnych dyscyplin naukowych zagadnienia
uchodzące za powszechnie poznane i wrĊcz oczywiste. Nietrudno wyobraziü sobie,
Īe analizując takie wáaĞnie zagadnienia, badacze naraĪeni są na to, Īe zbyt áatwo
siĊgną po dogmatyzm, nadmierne uproszczenia lub przesadnie zawierzą wáasnej
intuicji. Nie zawsze okazuje siĊ to sáuszne.
W obszarze prawa miĊdzynarodowego za kardynalne i prima faciae w peáni
zrozumiaáe zagadnienie uchodzi podmiotowoĞü. W doktrynie dominują wiĊc
uproszczone jej analizy, a komentatorzy czĊsto siĊgają po dogmatyzm i wáasną intuicjĊ. Zyskują uproszczenie wywodów, ryzykują ich uáomnoĞü, a tracą wartoĞü
systemową.
Chcąc uniknąü strat i ryzyka oraz preferując inne sposoby upraszczania wywodów, postanowiáem formowanie klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego poprzedziü uogólnioną syntezą zagadnienia podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego – od genezy i ewolucji, poprzez ustalenie pojĊcia, do identyfikacji
ram czasowych.

Rozdział 1

Geneza i ewolucja podmiotowości
prawa międzynarodowego

Wszystko siĊ kiedyĞ zaczĊáo, ale rzadko doczekaáo wspóáczesnoĞci w niezmienionej formie. Wszystko zatem ma swą genezĊ i ewolucyjną przeszáoĞü. Tak
jest teĪ zapewne z podmiotowoĞcią prawa miĊdzynarodowego. Potwierdzenie tej
tezy wymaga odszukania – przynajmniej orientacyjnie – początku podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego oraz wskazania i krótkiej charakterystyki gáównych etapów ewolucji tytuáowego pojĊcia. Prima facie są nimi: era „samotnych paĔstw”,
które przez wieki wydawaáy siĊ wyáącznymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego, okres upodmiotowienia struktur ponadpaĔstwowych, związany gáównie z eksplozją aktywnoĞci organizacji miĊdzynarodowych oraz proces przenikania podmiotów krajowych na grunt prawa miĊdzynarodowego. W ostatnim przypadku trudno
jest posáugiwaü siĊ pojĊciem „okres”, gdyĪ – z jednej strony – pierwsze miĊdzynarodowe role podmioty krajowe odgrywaáy juĪ w staroĪytnoĞci, z drugiej strony zaĞ
– nadanie (lub odmowa nadania) im podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego publicznego jest kwestią caákiem nową. Podobnie jak w przypadku prawnomiĊdzynarodowego upodmiotowienia struktur ponadpaĔstwowych – chodzi o drugą poáowĊ
XX wieku, aĪ po wspóáczesnoĞü.

1.1.
Poszukiwanie początku podmiotowości
prawa międzynarodowego
PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego mogáaby mieü swój początek
u zarania tej dyscypliny prawnej. Choü prostota tego zaáoĪenia skáania ku jego
dopuszczeniu, wydaje siĊ, Īe byáaby to koncepcja chybiona. Dlaczego? W istocie
nie rozwaĪano szczególnie tej kwestii, a juĪ na pewno – bez posáugiwania siĊ akceptowaną dziĞ optyką. Ówczesne (pierwsze) podmioty, gdy zachodziáa taka potrzeba, kontaktowaáy siĊ ze sobą „miĊdzynarodowo” w niezbĊdnym zakresie
(rozgraniczanie terytoriów, wojny). SwobodĊ w tym wzglĊdzie przez wiele stuleci
mieli jedynie suwerenni wáadcy. To oni byli wiĊc de facto pierwszymi podmiotami
prawa miĊdzynarodowego (oczywiĞcie – w ówczesnej postaci tej dyscypliny).
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Z czasem, w miarĊ ksztaátowania siĊ paĔstw, którym przewodziáy dynastie
(w przeciwieĔstwie do wczeĞniejszej reguáy – tworzenia paĔstw wokóá i na potrzeby dynastii), wáaĞnie paĔstwa zaczĊto postrzegaü jako podmioty prawa miĊdzynarodowego, ale w sposób intuicyjny.
Wydaje siĊ, Īe o podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jako wyodrĊbnionym zagadnieniu zaczĊto mówiü wówczas, gdy pojawiáy siĊ realne potrzeby, by
w stosunkach miĊdzynarodowych do paĔstw doáączyáy inne podmioty – juĪ nie
tylko de facto, ale i de iure. OkreĞlenie, kiedy to byáo, jest jednak bardzo trudnym
zadaniem. Czy wówczas, gdy wspominali o tym epokowi myĞliciele? Czy
w związku z pierwszymi uznaniami powstaĔców, stron wojujących? Czy teĪ moĪe
w momencie pojawienia siĊ pierwszych organizacji miĊdzynarodowych? Chyba
jednak w Īadnym z tych momentów.
Taka chwila jest nieuchwytna, jeĞli chce siĊ ją wskazaü w sposób pewny
i konkretny. Z drugiej jednak strony, jest nią – jak siĊ wydaje – na tyle silne rozpowszechnienie poglądu o potrzebie rekonstrukcji strony podmiotowej prawa miĊdzynarodowego, Īe prawnicze elity (naukowców i praktyków) stawiają sprawĊ na
powaĪnych forach aĪ po kulminacjĊ. Ta ostatnia, dając publiczny początek podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jako zagadnienia/instytucji, miaáa miejsce –
wedáug mnie – w opinii doradczej MiĊdzynarodowego Trybunaáu SprawiedliwoĞci
(MTS) w sprawie odszkodowania za szkody poniesione w sáuĪbie ONZ (zwana teĪ
sprawą Reparacji) z 1949 r.1
Nie naleĪy umniejszaü znaczenia spostrzeĪeĔ przedwojennego Staáego Trybunaáu SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej2 czy znakomitego wykáadu naszego rodaka, Cezarego Berezowskiego, w haskiej Akademii Prawa MiĊdzynarodowego3.
Te gáosy byáy z pewnoĞcią waĪne. Tworzyáy grunt pod opiniĊ MTS, a wáaĞciwie
skáadaáy siĊ na pewną caáoĞü, której punkt kulminacyjny tworzy opinia w sprawie
Reparacji. MoĪna powiedzieü, Īe byáy to jedynie intuicyjne, lecz maáo stanowcze
tezy. Podobnie moĪna odnieĞü siĊ do faktu, Īe choü Europejska Komisja Dunaju,
utworzona w 1921 r. (obecnie dziaáająca na podstawie konwencji z 18 sierpnia
1948 r.), miaáa niewątpliwie szczególny charakter, poniewaĪ aĪ do 1938 r. mogáa
wydawaü rozporządzenia bezpoĞrednio skuteczne w stosunku do wszystkich uĪytkowników rzeki4, to jednak dopiero wobec Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
(EWG) zaczĊto mówiü o skutku bezpoĞrednim jako zasadzie jej nowego, autonomicznego porządku prawnego. Kreatorem nowoĞci okazaá siĊ Europejski Trybunaá

1

Opinia doradcza w sprawie odszkodowania za szkody poniesione w sáuĪbie ONZ, ICJ Reports 1949.
Szerzej na ten temat piszĊ w opracowaniu Ksztaátowanie siĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego,
w: Prawo miĊdzynarodowe. KsiĊga pamiątkowa Profesor Renaty Szafarz, pod red. J. Menkesa, Warszawa 2007, zwáaszcza s. 461 i 466 z odniesieniami w wielu innych fragmentach tekstu.
2
Np. Sprawa statku „Lotus”, PCIJ Publ., seria A, nr 10 (1927); Opinia doradcza w sprawie Europejskiej
Komisji Dunaju, PCIJ Publ., seria B, nr 14 (1927).
3
C. Berezowski, Les sujets non souverains du droit international, „Receuil des Cours” 1938, Vol. 65, III,
pp. 5-84.
4
Patrz: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe,
Warszawa 2004, s. 159.
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SprawiedliwoĞci w sprawie van Gend & Loos.5 W tym wypadku doktryna jest
zgodna.
Inaczej jest z rolą opinii doradczej MTS z 1949 r. Dostrzega siĊ jej przeáomową rolĊ dla statusu prawnego organizacji miĊdzynarodowych, nie doceniając
roli, jaką odegraáa dla caáoksztaátu podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Opinia MTS z 1949 r. jest z pewnoĞcią czymĞ znacznie wiĊcej niĪ intuicyjną tezą. Jest
to wyraĨna koncepcja, tworząca autonomiczne zagadnienie/instytucjĊ prawa miĊdzynarodowego. Nieprzypadkowo po jej wydaniu strona podmiotowa prawa miĊdzynarodowego na tyle zróĪnicowaáa siĊ – nie tylko praktycznie, ale i formalnie –
Īe powszechnie zaniechano kwestionowania podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych, kwestiĊ kolejnych kategorii podmiotów czyniąc otwartą. Przykáadowo
juĪ w 1951 r. twórcy Europejskiej Wspólnoty WĊgla i Stali w powoáującym ją
Traktacie Paryskim expressis verbis przypisali jej podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową. Ponadto powojenne systemy miĊdzynarodowej ochrony praw czáowieka –
europejski (oparty na Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka i Podstawowych
WolnoĞci) i uniwersalny (oparty na paktach praw czáowieka z 1966 r.) zaoferowaáy
jednostkom moĪliwoĞü samodzielnego dochodzenia swych praw naruszonych
przez paĔstwa poprzez záoĪenie skargi do instytucji miĊdzynarodowych (odpowiednio – Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka oraz Komitetu Praw Czáowieka). Z drugiej strony – opinia w sprawie Reparacji umacnia tezĊ, Īe miĊdzynarodowe trybunaáy wojenne powoáane ad hoc do osądzenia niemieckich i japoĔskich
zbrodniarzy (odpowiednio – w Norymberdze i Tokio) wymierzyáy tym jednostkom
miĊdzynarodową sprawiedliwoĞü.
Gdyby nie cytowana opinia MTS z 1949 r. w sprawie Reparacji, podrĊczniki
przez jakiĞ czas jeszcze wspominaáyby o podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jako autonomicznym zagadnieniu/instytucji w sposób, jak to czynią na przykáad
ze zbiorowymi prawami czáowieka (teoretyczna ciekawostka), a Cezarego Berezowskiego wymieniaáyby tak, jak Karela Vasaka (twórcĊ i propagatora wspomnianej koncepcji zbiorowych praw czáowieka). Zbiorowe prawa czáowieka pozostaáy
gáównie koncepcją, a podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa w znacznym stopniu
za sprawą cytowanego orzeczenia w sprawie Reparacji staáa siĊ w peáni samodzielnym zagadnieniem/instytucją nie tylko teorii, ale i praktyki.
PodmiotowoĞü rzeczywista pojawiáa siĊ w obrocie miĊdzynarodowym wczeĞniej, wraz ze Ğwiadomym traktowaniem paĔstw, a wyjątkowo innych bytów jako
podmiotów prawa miĊdzynarodowego. W szczególnoĞci chodzi tu o przypisywanie
im okreĞlonych praw i obowiązków regulowanych prawnomiĊdzynarodowo. Ten
proces jest tak samo trudny do czasowego zlokalizowania, jak na przykáad tworzenie siĊ zwyczaju miĊdzynarodowego.6 MoĪna jednak wskazaü kilka punktów
zwrotnych, np.: pokój westfalski z 1648 r., Kongres WiedeĔski z 1815 r., konfe5

NV Algemene Transport en Expeditie Onderneming van Gend en Loos przeciwko Nederlandse administratie der belastingen, sprawa 26/62, wyrok z dnia 5.02.1963 r., ECR 1963.
6
K. Wolfke przytacza np. obrazowe porównanie tworzenia siĊ zwyczaju do powstającej na trawie ĞcieĪki, gdzie nie sposób stwierdziü, od którego momentu ona istnieje. Patrz: idem, Zwyczaj we wspóáczesnym prawie miĊdzynarodowym, Wrocáaw 1963, s. 50 i n., cyt. za: B. Wierzbicki, Prawo zwyczajowe, w:
Prawo miĊdzynarodowe. Materiaáy do studiów, pod red. B. Wierzbickiego, Biaáystok 2000, s. 61.
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rencjĊ paryską z 1918 r., porozumienia alianckie z okresu II wojny Ğwiatowej czy
powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Dawaáy owe wydarzenia
orĊĪ w rĊce teoretyków postulujących modyfikacjĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. TakĪe opinia doradcza MTS z 1949 r, w sprawie Reparacji nie zostaáa wydana bez przyczyny.

1.2.
Wpływ wydarzeń historycznych na podmiotowość
prawa międzynarodowego
Prawnicy nie lubią, gdy coĞ dzieje siĊ przypadkiem. Skáonni są raczej mówiü
o fenomenie aniĪeli o inercji losu. Prawników ksztaátują nauki prawne, a poĞród
nich – logika formalna. Jak odpowiedzieü na nurtujące badacza podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej pytanie o wpáyw wydarzeĔ historycznych na przedmiot
jego analiz? Wydaje siĊ, Īe odpowiedĨ ogólna winna byü twierdząca. Odniesienia
bardziej szczegóáowe wymagają dáuĪszego wyjaĞniania.
Jak rozumieü pojĊcie „wydarzenia historyczne”? Na potrzeby niniejszego
opracowania przyjĊto, Īe są to takie fakty historyczne, które zmieniáy znacząco
rzeczywistoĞü, a ów związek przyczynowy zostaá udowodniony lub zyskaá liczne
grono zwolenników.
Paradoksalnie jednym z silniejszych determinantów stosunków miĊdzynarodowych na przestrzeni lat byáy wojny. Po pierwsze, zmuszaáy do ustalania reguá ich
prowadzenia (choü szereg gáosów – z I. Kantem wáącznie – skáadaáo siĊ na teoriĊ
prohibicji wojny jako stanu bezprawnego z natury rzeczy). Ponadto wojny mimowolnie zbliĪaáy obce dotąd narody, paĔstwa, cywilizacje, a to z kolei powodowaáo
przepáyw poglądów, koncepcji, reguá... Wojny – jako stan „wzruszenia” statycznych schematów – sprzyjaáy samoistnemu ujawnieniu nowych form, metod, podmiotów... Wreszcie – wojny zmuszaáy do porządku „po”. WáaĞnie porządkowanie
– po wojnie trzydziestoletniej (pokój westfalski), wojnach napoleoĔskich (kongres
wiedeĔski), po I wojnie Ğwiatowej (pokój paryski/wersalski) i po II wojnie Ğwiatowej (konferencja tzw. „wielkiej trójki” w Poczdamie) – kaĪdorazowo grupowaáo
czáonków ówczesnej spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, owocując zawieraniem porozumieĔ, a niekiedy instytucjonalizacją.
W pokoju westfalskim doszáo do partnerskiego porozumienia paĔstw (dziaáaáy
jako podmioty). Na kongresie wiedeĔskim rozprawiano juĪ nie tylko o sprawach
paĔstw bezpoĞrednio zaangaĪowanych w wojny napoleoĔskie i nie tylko w kwestiach postwojennych, ale powstaáy protektoraty; paĔstwa zaleĪne – np. Królestwo
Polskie. W trakcie konferencji paryskiej prezydent Stanów Zjednoczonych –
W. Wilson wyraĨnie wskazaá na zagadnienie samostanowienia narodów, przyczyniając siĊ do uznania za naród Polaków i WĊgrów. W ten sposób powstaá istotny
precedens z punktu widzenia badaĔ nad podmiotowoĞcią prawnomiĊdzynarodową.
Niemal równoczeĞnie z W. Wilsonem swoją koncepcjĊ „samookreĞlenia narodów”
lansowaá W. I. Lenin. Byá to refleks innego wydarzenia historycznego, rewolucji
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bolszewickiej w Rosji. Trzeba przyznaü, Īe choü realizacja uniwersalnego samostanowienia narodów nastąpiáa dopiero po kilku dekadach, to jednak nastĊpstwa
tragicznych wydarzeĔ historycznych z początków XX wieku czĊĞciowo ją ukierunkowaáy. Podobną rolĊ odegraáo utworzenie Ligi Narodów, która nie byáa dostatecznie silna, by zrealizowaü swoje cele i nie dopuĞciü do wybuchu II wojny Ğwiatowej, lecz na tyle uksztaátowana, by stanowiü punkt wyjĞcia do powojennej instytucjonalizacji wielostronnych stosunków miĊdzynarodowych.
W Poczdamie sytuacja byáa odmienna, gdyĪ szereg spraw uzgodniono juĪ
w Teheranie i Jaácie, a takĪe w Dumbarton Oaks i w trakcie podpisywnia Karty
Atlantyckiej. MoĪna jednak przyjąü, Īe w Poczdamie doszáo do przypieczĊtowania
rzeczywistoĞci powojennych stosunków miĊdzynarodowych, których zasady ujĊto
w Karcie Narodów Zjednoczonych. MiĊdzy innymi znalazáy siĊ tam obok siebie
zarówno uprzywilejowany status wielkich mocarstw jak i samostanowienie narodów. Karta byáa bowiem wielkim kompromisem. ĝwiat doĞwiadczony skutkami
polaryzacji w polityce miĊdzynarodowej wkroczyá na drogĊ kompromisu. Organizacja Narodów Zjednoczonych – choü silniejsza od Ligi Narodów – nie zostaáa
pomyĞlana jako podmiot wáadzy, jednak powierzone jej funkcje pozwalają przyjąü,
Īe paĔstwa wyszáy poza Rubikon dyplomacji wielostronnej, tworząc odrĊbny, autonomiczny byt podmiotowy.
W kolejnych latach po II wojnie Ğwiatowej porządkowano – z róĪnym skutkiem – inne obszary stosunków miĊdzynarodowych i prawa miĊdzynarodowego.
Przykáadowo w konwencjach genewskich z 1949 r., poddając wojny narodowowyzwoleĔcze ogólnej regulacji miĊdzynarodowego prawa humanitarnego, wzmocniono podmiotowy status ruchów narodowowyzwoleĔczych. Podobny efekt daáo
wprowadzenie przez te same konwencje unormowania wewnĊtrznych konfliktów
zbrojnych. MoĪna przyjąü, Īe wzmocniono podmiotowy status powstaĔców. Istotne okazaáo siĊ teĪ prawne umocowanie MiĊdzynarodowego Komitetu Czerwonego
KrzyĪa, pozarządowej organizacji humanitarnej, którą w ten sposób umiĊdzynarodowiono.7
W roku 1949 powstaáa Rada Europy – regionalna organizacja koordynacyjna, w której W. Churchill upatrywaá Stanów Zjednoczonych Europy, czyli „panaceum” na powojenny kryzys spoáeczno-gospodarczy „Starego Kontynentu”. Okazaáo siĊ, Īe koncepcja ta nie caákiem zgadzaáa siĊ z polityczną rzeczywistoĞcią,
lecz nie zaniechano dziaáaĔ naprawczych. Celem prewencji potencjalnych zbrojeĔ i przyspieszenia rozwoju gospodarczego Europy w 1951 r. przyjĊto w ParyĪu
Traktat ustanawiający Europejską WspólnotĊ WĊgla i Stali. Wskutek jej powodzenia kilka lat póĨniej (1957 r.) przyjĊto w Rzymie dwa kolejne traktaty ustanawiające Europejską WspólnotĊ Gospodarczą oraz Europejską WspólnotĊ Energii Atomowej. Tym razem koncepcja zdominowaáa rzeczywistoĞü! Rozwojowy
fenomen wspólnot europejskich wyraĨnie róĪniá je od innych, wspóáczesnych im
organizacji miĊdzynarodowych. Wspólnoty nie tylko posiadaáy kompetencje ho7

Por.: E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie do miĊdzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, w: MiĊdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, pod red. K. Lankosza, DĊblin 2006,
s. 26 i n.
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ryzontalne w relacjach z paĔstwami lub innymi organizacjami miĊdzynarodowymi, lecz poprzez rozwój kompetencji wertykalnych – wzglĊdem obywateli
paĔstw czáonkowskich – staáy siĊ strukturą oryginalną, którą poczĊto okreĞlaü
jako organizacjĊ ponadnarodową. Rozwój tej formy instytucjonalnej trwa i bĊdzie trwaá.8
W nastĊpstwie wojennego barbarzyĔstwa ludzkoĞü ogarnĊáa potrzeba eksponowania i ochrony czáowieczeĔstwa. W 1948 r. przyjĊta zostaáa Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka, dokument formalnie niewiąĪący, lecz od początku powaĪnie odbierany. W deklaracji upatrywano wykáadni autentycznej ogólnych
sformuáowaĔ Karty Narodów Zjednoczonych odnoszących siĊ do praw czáowieka.
Koniec II wojny Ğwiatowej nie wszĊdzie oznaczaá spokój i odbudowĊ. Wiele narodów, ludów, szczepów miaáo przed sobą walkĊ z kolonializmem. W wielu czĊĞciach Ğwiata wybuchaáy konflikty zbrojne. Powstaáy i umacniaáy siĊ totalitaryzmy.
W tych warunkach uniwersalna regulacja normatywna miĊdzynarodowej ochrony
praw czáowieka byáa po prostu niemoĪliwa. Skáoniáo to paĔstwa europejskie do
przyjĊcia juĪ w 1950 r. regionalnej regulacji wielostronnej – Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci. Dano w ten sposób jednostce
ochronĊ miĊdzynarodową, a z czasem czynną legitymacjĊ przed miĊdzynarodową
instytucją sądową – Europejskim Trybunaáem Praw Czáowieka.
Wojna – niestety – determinowaáa badania nad silnikami rakietowymi, a w dalszej perspektywie – nad militarnym i paramilitarnym wykorzystaniem kosmosu.
Na szczĊĞcie po wojnie powrócono do podejĞcia Kopernika, Galileusza i innych
badaczy ciaá niebieskich, zgodnie demilitaryzując wszelką dziaáalnoĞü ludzką
w kosmosie na rzecz paradygmatu poznawczego. KaĪda aktywnoĞü czáowieka potrzebuje odpowiednio silnej motywacji. Powstaáa luka – jeĞli nie dla pokonania
przeciwnika, to po co angaĪowaü ludzkoĞü w podbój kosmosu? OdpowiedĨ przyniosáa z czasem dziaáalnoĞü satelitarna – telekomunikacja, teledetekcja. Jej pomyĞlny rozwój wymagaá jednak specjalnych rozwiązaĔ. Powstaáy organizacje
INTELSAT i INMARSAT, dopuszczono dziaáania wykonawcze konsorcjów publiczno-prywatnych. Nowe podmioty oĪywiáy doktrynĊ prawa miĊdzynarodowego.
W wiĊkszoĞci podrĊczników umieszcza siĊ je we fragmentach poĞwiĊconych podmiotom prawa miĊdzynarodowego innym niĪ paĔstwa, opatrzywszy przymiotnikiem „kontrowersyjne”. DziĞ, gdy odpáatnie organizowane są kosmiczne loty, nieomal turystyczne, warto rozwaĪyü zasadnoĞü tej kwalifikacji.9
W Ğwietle wymienionych wyĪej przykáadów i jeszcze wiĊkszej iloĞci tych,
których nie wymieniono, ale są powszechnie znane – wydaje siĊ, Īe II wojna Ğwiatowa stanowiáa najbardziej drastyczne, a przez to (paradoksalnie) najbardziej implikujące wydarzenie historyczne w dziejach czáowieka. Doáączywszy do tego
zwykáy postĊp myĞli spoáeczno – politycznej, doskonalenie róĪnorodnej komuni8

Proces prawnomiĊdzynarodowej autonomizacji europejskich procesów instytucjonalizacyjnych zostaá
znakomicie ukazany w: R. Szafarz, Rozwój prawa miĊdzynarodowego Europy. Z problematyki „europejskiej przestrzeni prawnej”, Warszawa 1994.
9
Choü przekracza to zamysá i moĪliwoĞci niniejszego opracowania, postaram siĊ do tej kwestii nawiązaü w dalszych rozwaĪaniach.
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kacji oraz jej globalny zasiĊg – moĪemy domniemywaü, Īe zmieniáa wszystko.
TakĪe prawo miĊdzynarodowe...
Gdy w 1949 r. MiĊdzynarodowy Trybunaá SprawiedliwoĞci odniósá siĊ do
kwestii reparacji za szkody poniesione w sáuĪbie ONZ10, orzeká niezwyczajnie. Nie
chodzi tu o samą kwestiĊ reparacji. Trybunaá podkreĞliá, Īe podmioty prawa
w kaĪdym systemie prawnym niekoniecznie są identyczne w swojej istocie i zakresie
przysáugujących im praw.11 W konsekwencji – Trybunaá orzeká, Īe ONZ posiada
miĊdzynarodową podmiotowoĞü prawną, poniewaĪ jest ona niezbĊdna do realizacji
celów i zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Uzasadniając, przyjąá,
iĪ naleĪy uznaü, Īe czáonkowie ONZ, powierzając jej pewne funkcje wraz z odpowiednimi obowiązkami i uprawnieniami, wyposaĪyli ją w kompetencje wymagane
do efektywnego wykonywania tych funkcji12, a poza tym – piĊüdziesiąt paĔstw, reprezentujących znaczną wiĊkszoĞü czáonków wspólnoty miĊdzynarodowej, miaáo
prawo w zgodzie z prawem miĊdzynarodowym powoáaü ciaáo posiadające obiektywną miĊdzynarodową zdolnoĞü prawną, nie zaĞ tylko podmiotowoĞü, która byáaby uznawana wyáącznie przez paĔstwa czáonkowskie organizacji.13 Wydaje siĊ, Īe
intuicyjnie odbierano wagĊ znaczenia opinii doradczej MTS, lecz nie caákiem trafnie ją formuáowano. ĝwiadczyü moĪe o tym fakt, Īe w kwestii statusu ONZ przypisywano opinii z 1949 r. wiĊcej, niĪ w istocie znaczyáa. To wáaĞnie z opinią doradczą MTS, a nie choüby z art. l ukáadu tymczasowego o przywilejach i immunitetach ONZ zawartego ze Szwajcarią – nota bene stwierdzającego expressis verbis
podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową ONZ14 – kojarzy siĊ na ogóá kreacjĊ tej
ostatniej. NadzwyczajnoĞü opinii MTS polega na tym, Īe – spektakularnie stwierdzając podmiotowoĞü ONZ – w istocie zrodziáa koncepcjĊ podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej jako zagadnienia uniwersalnego. Trybunaá wskazaá tym samym, Īe II wojna Ğwiatowa zakoĔczyáa epokĊ zlokalizowanych, doraĨnych rozwiązaĔ. Mijaá czas podmiotów, a nastawaá czas podmiotowoĞci.15
PóĨniej wpáyw wydarzeĔ historycznych na podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego staá siĊ reguáą. Dekolonizacja przyczyniáa siĊ do przyznania narodom/ludom kolonialnym podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego w postaci
uprawnienia ich do samostanowienia. Zostaáo to potwierdzone regulacją przyjĊtego
w 1977 r. Protokoáu dodatkowego I do konwencji genewskich z 1949 r., gdzie konflikty narodowowyzwoleĔcze traktuje siĊ jak konflikty miĊdzynarodowe, z wszelkimi tego konsekwencjami (m. in. nadanie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej ruchom narodowowyzwoleĔczym). Znakomite wywody w tym wzglĊdzie poczyniá MTS w sprawach Namibii16 i Sahary Zachodniej.17 Natomiast w sprawie
10

Opinia doradcza w sprawie odszkodowania..., op. cit.
Ibidem, s. 178.
12
Ibidem, 179.
13
Ibidem, 185.
14
Patrz.: Zbiór statutów i regulaminów organizacji miĊdzynarodowych, t. 1, Warszawa 1961, s. 82, por.:
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 37-38.
15
MyĞl tĊ rozwinĊ w dalszych rozwaĪaniach pracy, zwáaszcza w rozdziale 2.
16
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West
Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276, Advisory Opinion, ICJ Reports 1971.
17
Western Sahara. Advisory Opinion, ICJ Reports 1975.
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Timoru Wschodniego Trybunaá zaktualizowaá wykáadniĊ samostanowienia narodów, objaĞniá sytuacjĊ prawną terytoriów niesamodzielnych oraz potwierdziá status
podmiotowy ruchów narodowowyzwoleĔczych.18
PostĊp koncepcji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego nie zawsze determinowaáy wojny. Czasem wystarczaá „tylko” spór. Spory miĊdzy paĔstwami
stawiaáy na porządku dziennym kwestiĊ podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
rozmaitych form ich wspóápracy. W sprawie Barcelona Traction MTS stwierdziá
m. in., Īe: paĔstwo moĪe wykonywaü opiekĊ dyplomatyczną w zakresie i Ğrodkami,
jakie uzna za wáaĞciwe. JeĞli osoby fizyczne lub prawne, w których imieniu ono
dziaáa, uwaĪają, Īe prawa ich nie są w dostateczny sposób chronione, nie mają one
prawnomiĊdzynarodowego Ğrodka odwoáawczego. Wszystko, co mogą zrobiü – to
odwoáaü siĊ do prawa wewnĊtrznego.19
Upadek komunizmu, a wáaĞciwie gáównych jego propagatorów, poĞrednio
zdeterminowaá powstanie Unii Europejskiej, poprawĊ efektywnoĞci organizacji
miĊdzyrządowych, aktywizacjĊ miĊdzynarodowych organizacji pozarządowych
oraz coraz powszechniejszą prywatyzacjĊ tych sektorów, które w dobie zimnej
wojny zwykle bywaáy domeną paĔstw – od dziaáalnoĞci kosmicznej po prowadzenie dziaáaĔ wojennych (firmy najemnicze).
Tragiczne wydarzenia w Nowym Yorku z 11 wrzeĞnia 2001 r. przyniosáy
(prócz Ğmierci ponad trzech tysiĊcy osób i licznych strat materialnych) implikacje
dla stosunków miĊdzynarodowych i prawa miĊdzynarodowego. ZaczĊto rozwaĪaü
rekonstrukcjĊ statusu jednostki zarówno w sferze zobowiązaĔ, jak teĪ w sferze
uprawnieĔ (potencjalne ich ograniczenia). EfektywnoĞü „wojny z terroryzmem”
wiąĪe siĊ nieuchronnie z recesją w obszarze praw czáowieka.
Wojna baákaĔska i jej kolejne konsekwencje oraz dziaáania zbrojne w ramach
„wojny z terroryzmem” (w Afganistanie i Iraku) zainspirowaáy podjĊcie reformy
ONZ jako formuáy podmiotowej, a w Europie dobitnie uwidoczniáy niejasny status
podmiotowy Unii Europejskiej. Istnienie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
Unii Europejskiej wydaje siĊ udowodnione, ale róĪni siĊ ona jednak od klasycznych kategorii podmiotów prawa miĊdzynarodowego.20 Unia Europejska jest swoistą hybrydą, zbliĪoną chyba najbardziej do miĊdzynarodowej organizacji rządowej21; posiada pewne cechy tzw. organizacji ponadnarodowej22, siĊga po atrybuty
paĔstwa (niekiedy tylko symboliczne)23, a poprzez subsydiarnoĞü nawiązuje do
18

East Timor (Portugal v. Australia), ICJ Reports 1995.
Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, ICJ Reports 1970, p. 45; na ten temat interesująco – K. Karski, Problem statusu korporacji ponadnarodowych w prawie miĊdzynarodowym (globalizacja a podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego), w: Nauka prawa miĊdzynarodowego u progu XXI
wieku, pod red. E. Dyni, Rzeszów 2003, s. 123 i n.
20
Na ten temat: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales
UMCS” 1998, Vol. XLV, SECTIO G, s. 7 i n.
21
Forma wspóápracy paĔstw oparta na wielostronnej umowie miĊdzynarodowej, posiadająca wzglĊdnie
staáy zakres czáonków oraz wspólne organy, które w zakresie swoich statutowych kompetencji realizują
wspólne cele. Patrz teĪ: W. Morawiecki, MiĊdzynarodowe organizacje gospodarcze, t. 1 – System organizacji miĊdzynarodowej, Warszawa 1987, s. 33 i n.
22
PojĊcie to interesująco zaprezentowaá J. Barcz, Organizacja ponadnarodowa, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 1991, nr 7-8, s. 89 i n.
23
Np.: obywatelstwo UE, waluta euro, w niedáugim czasie – konstytucja UE, hymn, flaga, godáo.
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zaáoĪeĔ samorządu. Wszelkie próby dopasowywania UE do typowych dla miĊdzynarodowego obrotu prawnego form organizacyjnych nolens volens bĊdą ukáadaniem jej na prokrustowym áoĪu.24 Jest to wiĊc nowa forma organizacji. MoĪna ją
nazwaü wspólnotą miĊdzyrządową lub unią paĔstw. Co ciekawe – Unia Europejska
znajduje naĞladownictwo w Afryce (raczej nieudolne, ale jednak).25 Nowy, hybrydalny typ związku paĔstwowego nie ma formuáy jedynie przejĞciowej. HybrydalnoĞü jest cechą znamienną Unii. WiąĪe siĊ ona ze specyfiką wspóáczesnych miĊdzynarodowych stosunków spoáecznych, zdeterminowanych zjawiskiem globalizacji, która sprawia, Īe w praktyce odchodzi siĊ od wielu tradycyjnych form i procedur na rzecz ich elastyczniejszych postaci. Wydaje siĊ, Īe „zmiennej” Unii áatwiej
bĊdzie dostosowywaü siĊ do nieprzewidywalnych dziĞ zjawisk, które wystąpią
w przyszáoĞci.26
Wielkie klĊski Īywioáowe, katastrofy humanitarne, proces wszechogarniającej
globalizacji i coraz Ğmielsze siĊganie w przestrzeĔ kosmiczną czy teĪ oceaniczną
otcháaĔ – stopniowo uĞwiadamiają ludzkoĞci wspólnotĊ bytu. Jedni okreĞlają ją
jako wieloĞü,27 inni – liczniejsi – jako spoáecznoĞü miĊdzynarodową.28
Najnowsze doĞwiadczenia są najtrudniejsze do interpretacji w zakresie ich
wpáywu na podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego. Jedynym pewnym wynikiem
weryfikacji moĪe byü tu upáyw czasu. Od razu rodzi siĊ pytanie – jak dáugiego czasu? W odpowiedzi moĪna posáuĪyü siĊ formuáą doskonale táumaczącą konstrukcjĊ
prawa zwyczajowego w tym wzglĊdzie, wedle której – iloĞü potrzebnego czasu jest
odwrotnie proporcjonalna do czĊstotliwoĞci przejawów praktyki danego zagadnienia.29 W przypadku podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej iloĞü czasu potrzebnego do miarodajnej weryfikacji jest zaleĪna od stopnia aktywnoĞci danego podmiotu lub kandydata do podmiotowoĞci.

24

Ujemna ocena schematycznego myĞlenia w nauce. W mitologii greckiej Prokrust (albo Prokrustes),
syn Posejdona, bandyta, pojmane ofiary ukáadaá na áoĪach i w zaleĪnoĞci od rozmiarów ich ciaá ciaáa te
przycinaá lub rozciągaá, by dopasowaü je do rozmiarów áoĪa. Szerzej na ten temat B. PrzewoĨnik, Uwagi
w zakresie postaw zmian nauki/nauczania prawa miĊdzynarodowego, referat na konferencji Prawo
miĊdzynarodowe w dobie transformacji spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, Kraków 2000, maszynopis niepublikowany; podobnie – „Bericht über die Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union (2001/2021
(INI))”. Ausschuss für konstitutionelle Fragen, Europäisches Parlament, A5-0409/2001, S. 14.
25
Chodzi o UniĊ AfrykaĔską, która usiáuje wzorowaü siĊ na UE. Do najzagorzalszych jej popagatorów
naleĪy puákownik Muammar Kaddafi – libijski wódz i dyktator, a wtórują mu inni afrykaĔscy przywódcy.
Niestety, zapominają oni, Īe sukces dzisiejszej UE nie pojawiá siĊ znikąd, lecz opiera siĊ na wypracowanym przez lata dorobku wspólnot europejskich.
26
Szerzej koncepcjĊ tĊ prezentujĊ m. in. w: Ewolucja podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej Unii Europejskiej, w: Unia Europejska w dobie reform. Konwent Europejski, Traktat Konstytucyjny, Biaáa KsiĊga
w Sprawie Rządzenia Europą, pod red. C. Mika, ToruĔ 2004, s. 111 i n.; Czym jest Unia Europejska?,
w: Wymiar sprawiedliwoĞci Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, pod red. M. Perkowskiego, Warszawa 2003, s. 17 i n.
27
PojĊcie to propagują: M. Hardt, A. Negri, Multitude. War and Democracy in the Age of EMPIRE, New
York 2004.
28
Przychylam siĊ do drugiej grupy poglądów, a podmiotowe ujĊcie spoáecznoĞci miĊdzynarodowej
znajdzie odzwierciedlenie w dalszych rozwaĪaniach pracy.
29
Por.: M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie miĊdzynarodowym, Warszawa 2001, s. 33.
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1.3.
„Samotne” państwa w prawie międzynarodowym
Pierwsze byáy paĔstwa i to one uksztaátowaáy prawo miĊdzynarodowe. Początkowo czyniáy to intuicyjnie, wedle potrzeb. Podobnie formowaáa siĊ ich podmiotowoĞü. Skoro istniaáy i – początkowo ad hoc, a z czasem stale – zwracaáy siĊ
do siebie wzajemnie, nabywaáy prawa lub zaciągaáy zobowiązania. Progresja
w tym wzglĊdzie jest dowiedziona. Mówiąc wprost – skoro paĔstwa unormowaáy
swe wzajemne relacje, nic dziwnego, Īe początkowo nie uwzglĊdniáy normatywnie
odmiennych form bytu.
RzeczywistoĞü „samotnych paĔstw” na forum podmiotowym prawa miĊdzynarodowego funkcjonowaáa dáugo. W zasadzie do czasów nowoĪytnych i wspóáczesnych. Z jednej bowiem strony przez dáugie lata realnie nie potrzebowano innego prawa miĊdzynarodowego niĪ miĊdzypaĔstwowe, z drugiej strony jednak dziaáaá efekt „báĊdnego koáa” w zakresie podejĞcia do sfery podmiotowej prawa miĊdzynarodowego. Zakáadano, Īe skoro dotąd tworzyáy ją wyáącznie paĔstwa, to taka
jest odgórna zasada i prawidáowoĞü, a wszystko inne byáoby odstĊpstwem, wyjątkiem. W konsekwencji nawet najbardziej oczywiste sytuacje zyskaü mogáy – co
najwyĪej – status „wyjątków”. Z rozwaĪaĔ cywilistów czy administratywistów
czerpano pomysáy w rodzaju „uáomnej podmiotowoĞci prawnej”. Sytuacja taka nie
rokowaáa optymistycznie w kwestii pluralizmu podmiotowego prawa miĊdzynarodowego. Tylko rewolucyjne zmiany (wrĊcz kataklizmy) mogáy zdecydowanie odmieniü ów schemat. Trzeba jednak dodaü (ze wspóáczesnej perspektywy przyjdzie
to áatwo), Īe pozytywistyczne (nie chodzi o tzw. pozytywizm prawniczy) dziaáania
teoretyków i praktyka coraz liczniejszych „wyjątków” walnie przyczyniáy siĊ do
„kopernikaĔskiego przewrotu”, dokonanego pod wpáywem doĞwiadczeĔ II wojny
Ğwiatowej.
Pogląd o bezwzglĊdnej supremacji paĔstw na páaszczyĨnie prawa miĊdzynarodowego dobitnie wyraziá w dniu 5 wrzeĞnia 1920 r. MiĊdzynarodowy Komitet
Prawników (F. Larmaude, M. Huber, G. Kaeckenbeeck), któremu Rada Ligi Narodów powierzyáa zadanie przygotowania opinii doradczej w sprawie prawnych
aspektów kwestii Wysp Alandzkich30, stwierdzając: ChociaĪ zasada samostanowienia ludów odgrywa waĪną rolĊ we wspóáczesnej myĞli politycznej, szczególnie
od czasu wielkiej wojny, naleĪy wskazaü, Īe nie ma o niej Īadnej wzmianki w Pakcie Ligi Narodów. Uznanie tej zasady w pewnej liczbie traktatów miĊdzynarodowych nie moĪe byü uwaĪane za wystarczające do postawienia jej na równi z pozytywną zasadą prawa narodów.
Przeciwnie, w braku wyraĨnych postanowieĔ w traktatach miĊdzynarodowych, prawo dysponowania terytorium narodowym jest zasadniczo atrybutem suwerennoĞci kaĪdego paĔstwa. Pozytywne prawo miĊdzynarodowe nie uznaje prawa
grup narodowych jako takich, do oddzielenia siĊ od paĔstwa, którego czĊĞü stanowią, poprzez proste wyraĪenie Īyczenia, nie przyznaje go w wiĊkszym stopniu ani30

Patrz: Ibidem, s. 19.
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Īeli przyznaje ono innemu paĔstwu prawa do domagania siĊ takiego oddzielenia.
Ogólnie mówiąc, przyznanie lub odmowa przyznania czĊĞci swojej ludnoĞci prawa
do okreĞlenia swego politycznego losu w drodze plebiscytu lub w inny sposób jest
wyáącznie atrybutem suwerennoĞci kaĪdego paĔstwa.31
Próby weryfikacji takiego stanowiska podejmowali m. in. przedstawiciele
polskiej doktryny prawniczej – W. Warkaááo32 i C. Berezowski.33 Warte podkreĞlenia jest, Īe do „rewolucyjnej” opinii doradczej MTS w sprawie Reparacji, koĔczącej „erĊ samotnych paĔstw” w miĊdzynarodowym obrocie prawnym „przyczyniá
siĊ” inny Polak – Bohdan Winiarski, w owym czasie sĊdzia Trybunaáu.34

1.4.
Upodmiotowienie organizacji ponadpaństwowych
w prawie międzynarodowym
Choü wskutek opinii doradczej MTS w sprawie Reparacji z 1949 r. przewrót
siĊ dokonaá, nie od początku byá on tak wielki, jak jego nastĊpstwa. „Samotne” dotąd paĔstwa odstąpiáy czĊĞü páaszczyzny podmiotowej prawa miĊdzynarodowego
swym zrzeszeniom, czyli organizacjom miĊdzynarodowym, a formalnie – ONZ.
Nie tyle chodzi tu o ustĊpstwa, ile o Ğwiadomą cesjĊ pewnych kompetencji, które
áatwiej, a przede wszystkim skuteczniej moĪna realizowaü we wspólnocie, w ramach organizacji miĊdzynarodowej, którą moĪna zdefiniowaü jako formĊ wspóápracy paĔstw, ustaloną w wielostronnej umowie miĊdzynarodowej, obejmującą
wzglĊdnie staáy zakres uczestników, której podstawową cechą jest istnienie staáych
organów o okreĞlonych kompetencjach i uprawnieniach, dziaáających dla realizacji wspólnych celów”.35
Kreując podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową ONZ, MTS w sprawie Reparacji stworzyá expressis verbis koncepcjĊ podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych. W ten sposób w dotychczasowym monolicie powstaá „wyáom”, precedens, a zarazem instrukcja instytucjonalizacyjna.
Na efekty nie trzeba byáo dáugo czekaü. Powstawaáy coraz liczniejsze organizacje miĊdzynarodowe, zwáaszcza w Europie. Do zagadnienia podmiotowoĞci podchodzono jednak rozmaicie. Przykáadowo – tworząc Europejską WspólnotĊ WĊgla
i Stali, wkomponowano do ustanawiającego ją traktatu stosowny passus formalny
31

The Aaland Islands Question, League of Nations, Official Journal, Specjal Supplement nr 3, October
1920. Report of the International Committee of Jurists entrust by the Council of the League of Nations
with the task of giving an advisory opinion upon the legal aspects of the Aaland Island Question, cyt. za:
J. Tyranowski, IntegralnoĞü terytorialna, nienaruszalnoĞü granic i samostanowienie w prawie miĊdzynarodowym, Warszawa – PoznaĔ 1990, s. 187-188.
32
W. Warkaááo, Czy jednostki są podmiotami prawa miĊdzynarodowego?, „Rocznik Prawa i Ekonomii”
1932, t. 1, s. 45-72.
33
C. Berezowski, Les sujets non souverains..., op. cit.
34
Co prawda Bohdan Winiarski wyraziá nieco bardziej powĞciągliwe stanowisko niĪ wiĊkszoĞü skáadu
MTS, lecz w zasadniczych kwestiach byá zgodny z sentencją, patrz: Opinia doradcza w sprawie odszkodowania..., s. 187 i 189.
35
W. Morawiecki, Organizacje miĊdzynarodowe, Warszawa 1965, s. 31 i 32.
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(art. 6, ust. 2 Traktatu Paryskiego). Mówiáo siĊ tam36, Īe Wspólnota WĊgla i Stali
korzysta w stosunkach miĊdzynarodowych ze zdolnoĞci prawnej niezbĊdnej do
wykonywania jej funkcji i osiągniĊcia jej celów (wyraĨna funkcjonalna zdolnoĞü
prawnomiĊdzynarodowa).37 PostĊpowano teĪ odwrotnie. WiĊcej dziaáo siĊ jednak
w zakresie, który MTS uznaá za klucz do zagadnienia podmiotowoĞci – w sferze
kompetencji. Jednym organizacjom, np. Radzie Europy, przekazano kompetencjĊ
koordynacyjną, innym, np. wspólnotom europejskim, udostĊpniono w trybie dorozumianym wiązkĊ kompetencji determinujących ich ponadnarodowy charakter38.
Przede wszystkim chodzi tu o moĪliwoĞü bezpoĞredniego oddziaáywania na sferĊ
stosunków wewnątrzpaĔstwowych. Europejski Trybunaá SprawiedliwoĞci
w sprawie van Gen den Loos z 15 lutego 1963 r. orzeká, Īe: Wspólnota stanowi
nowy porządek prawa miĊdzynarodowego, z korzyĞcią którego paĔstwa ograniczyáy swoje uprawnienia suwerenne, chociaĪ w ograniczonym zakresie, i podmiotami
którego są nie tylko paĔstwa czáonkowskie, ale równieĪ ich przynaleĪni. NiezaleĪnie od prawodawstwa paĔstw czáonkowskich, prawo wspólnotowe zatem nie tylko
nakáada obowiązki na jednostki, lecz zmierza równieĪ do nadania im praw, które
stają siĊ czĊĞcią ich dziedzictwa prawnego. Prawa te pojawiają siĊ nie tylko wówczas, gdy Traktat je wyraĨnie przyznaje, ale takĪe z racji obowiązków, które Traktat nakáada w wyraĨnie okreĞlony sposób na jednostki oraz paĔstwa czáonkowskie
i instytucje Wspólnoty.39 Prawo wspólnotowe reguluje nie tylko zachowania paĔstw
czáonkowskich i instytucji wspólnotowych, lecz wnika w stosunki krajowe czáonków Unii.40
Tak uksztaátowaną strukturĊ Jan Barcz nazywa organizacją ponadnarodową,
podkreĞlając, Īe charakteryzuje siĊ ona samodzielnym porządkiem prawnym, wykazującym oryginalnoĞü i efektywnoĞü. Wedáug tego autora – mamy tu do czynienia z fenomenem nie naleĪącym ani do prawa miĊdzynarodowego, ani do prawa
krajowego, lecz tworzącym trzeci, szczególny i samodzielny porządek prawny41.
Istnieją róĪnice w obowiązywaniu takiego prawa (np. europejskiego prawa wspólnotowego) wzglĊdem prawa „zwykáej” organizacji miĊdzyrządowej (np. ONZ czy
Rady Europy). Powstaje tu jednak dylemat, czy róĪnice w obowiązywaniu prawa
danej organizacji wywierają wpáyw na jej podmiotową kwalifikacjĊ. Prima facie
nasuwa siĊ tu odpowiedĨ twierdząca. Przy czym ewentualna ponadnarodowoĞü nie
przesądza o odmiennej kwalifikacji danej organizacji miĊdzynarodowej, a jedynie
ją charakteryzuje.
W drugiej poáowie XX wieku powstawaáy coraz liczniej organizacje o kompetencjach zróĪnicowanych przedmiotowo. Obok wspóápracy politycznej lub gospodarczej – zajmowaü siĊ miaáy wspóápracą wojskową czy problemami spoáecznymi.
36

Traktat Paryski wygasá w 2002 r., a sukcesorem Europejskiej Wspólnoty WĊgla i Stali staáa siĊ
Wspólnota Europejska.
C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000, s. 101-102.
38
Na ten temat patrz: P. Saganek, Podziaá kompetencji pomiĊdzy Wspólnoty Europejskie a paĔstwa
czáonkowskie, Warszawa 2002.
39
NV Algemene Transport en Expeditie Onderneming van Gend en Loos..., op. cit., s. 3.
40
C. Mik, Europejskie prawo..., op. cit., s. 559.
41
J. Barcz, Organizacja ponadnarodowa..., op. cit., s. 94.
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Z czasem ich iloĞü, zasiĊg oddziaáywania oraz upowszechnienie w praktyce stosunków miĊdzynarodowych spowodowaáy, Īe dziĞ moĪna juĪ mówiü o zorganizowanych stosunkach miĊdzynarodowych na okreĞlenie stosownej wspóáczesnoĞci.42
Organizacje miĊdzynarodowe posáuĪyáy zbiorowoĞciom ludzkim jako
wzglĊdnie obiektywne fora batalii o samostanowienie, równouprawnienie i prawa
czáowieka, co przyczyniáo siĊ do stopniowego przenikania podmiotów indywidualnych na grunt prawa miĊdzynarodowego.

1.5.
Przenikanie podmiotów indywidualnych/prywatnych
na grunt prawa międzynarodowego
Prawa czáowieka ujĊto w Karcie Narodów Zjednoczonych doĞü ogólnie, toteĪ
z entuzjazmem powitano przyjĊtą w 1948 r. Powszechną DeklaracjĊ Praw Czáowieka, upatrując w niej autentycznej wykáadni postanowieĔ Karty. Abstrahując od
sáusznoĞci tego rozumowania, nie daáo siĊ wówczas dokonaü jednej, uniwersalnej
wykáadni Karty Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw czáowieka. Poza tym moc prawną najchĊtniej przypisywano regulacjom pisanym, a nie zwyczajowym czy „mieszanym” – z problematycznym mariaĪem „postĊpowej” Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka z powĞciągliwą Kartą Narodów Zjednoczonych. W róĪnym czasie i zakresie przeprowadzono wiĊc stosowne regulacje regionalne. W Europie do dziĞ obowiązuje Europejska Konwencja Praw Czáowieka
i Podstawowych WolnoĞci z 1950 r., do której póĨniej zaáączono system protokoáów dodatkowych.43 W Afryce stosowna regulacja ukazaáa siĊ trzydzieĞci lat póĨniej (AfrykaĔska Karta Praw Czáowieka i Ludów, Nairobi 1981 r.).44 RegulacjĊ
uniwersalną przeprowadzono w 1966 r., przyjmując na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ dwa pakty – MiĊdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
(wraz z protokoáem fakultatywnym) oraz MiĊdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spoáecznych i Kulturalnych.45 Wskutek tych i innych regulacji nadano jednostkom szeroki zakres praw i obowiązków, a w szczególnoĞci (jako odstĊpstwo
od reguáy) otwarto przed jednostką podwoje miĊdzynarodowych organizacji sądowych i quasi-sądowych (Europejski Trybunaá Praw Czáowieka, Europejski Trybunaá SprawiedliwoĞci, Komitet Praw Czáowieka).46
Rozliczenia z II wojną Ğwiatową wywaráy teĪ bezpoĞredni wpáyw na prawnomiĊdzynarodową podmiotowoĞü jednostek. Powoáanie dwóch sądów miĊdzyna42

Por.: J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miĊdzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004, s. 220 i n. oraz stanowiące kontynuacjĊ tegoĪ podrĊcznika opracowanie – Organizacje
miĊdzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006, s. 136-160.
43
Patrz: Prawa czáowieka. Dokumenty miĊdzynarodowe, w przekáadzie i opracowaniu B. Gronowskiej,
T. Jasudowicza, C. Mika, ToruĔ 1993, s. 173 i n.
44
Ibidem, s. 435 i n.
45
Ibidem, s. 25 i n.
46
Patrz na ten temat: A. àopatka, MiĊdzynarodowe prawo praw czáowieka. Zarys, Warszawa 1998,
s. 172 i n.
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rodowych – MiĊdzynarodowego Trybunaáu Wojskowego w Norymberdze i Trybunaáu Wojskowego dla Dalekiego Wschodu w Tokio – oraz skuteczne osądzenie
osób winnych zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych oraz zbrodni ludobójstwa uruchomiáo (co prawda ad hoc, ale to i tak postĊp wzglĊdem stanu po I wojnie Ğwiatowej, kiedy nie osądzono niemieckiego cesarza Wilhelma II, któremu powszechnie przypisywano rolĊ inicjatora wojny) instytucjĊ miĊdzynarodowej odpowiedzialnoĞci karnej. Oba trybunaáy po zakoĔczeniu misji rozwiązano, a impas
w Komisji Prawa MiĊdzynarodowego ONZ, zajmującej siĊ miĊdzy innymi kodyfikacją zagadnienia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej, zdawaá siĊ zapowiadaü
przedmiotową stagnacjĊ.47 Nic podobnego siĊ jednak nie staáo – nieszczĊĞcia wojen
baákaĔskich z lat dziewidziesiątych XX w. oraz wspóáczesnych im walk w Rwandzie i Sierra Leone przyczyniáy siĊ do powoáania kolejnych trybunaáów ad hoc
i osądzenia winnych zbrodni miĊdzynarodowych.48 Trybunaá „jugosáawiaĔski” sądziá nawet byáego prezydenta Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosáawii –
Slobodana Miloszeviþa.
Naturalną konsekwencją progresywnej ewolucji instytucjonalnej zagadnienia
odpowiedzialnoĞci prawnomiĊdzynrodowej staáo siĊ utworzenie MiĊdzynarodowego Trybunaáu Karnego, który nie tylko wymusza podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową jednostek winnych szczególnych naruszeĔ prawa miĊdzynarodowego49, ale
sam w sobie (jako miĊdzynarodowa instytucja nie przynaleĪna do organizacji miĊdzynarodowej) stwarza interesujący byt podmiotowy.50
W stosunkach krajowych reguáą jest, Īe jednostki nie korzystają ze swej naturalnej – poniekąd – wyáącznoĞci podmiotowej i chĊtnie formują rozmaite jednostki
organizacyjne, których podmiotowoĞü ujmowana zwykle bywa pod zbiorczym
okreĞleniem „osoby prawne”.51 Ich aktywnoĞü zwykle postĊpuje za aktywnoĞcią
osób fizycznych – wszĊdzie tam, gdzie skala, upowszechnienie lub rutyna sprzyjają
zorganizowanym formom podmiotowym. Dzieje siĊ tak gáównie w obszarach: gospodarki,52 ochrony praw czáowieka53 lub ochrony Ğrodowiska.54
47

EwolucjĊ zagadnienia miĊdzynarodowej odpowiedzialnoĞci karnej osób fizycznych interesująco zaprezentowaá M. Flemming, MiĊdzynarodowe sądownictwo karne. Nowe perspektywy, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1994, nr 2, s. 3 i n.
48
Byáy to: MiĊdzynarodowy Trybunaá Karny dla osądzenia sprawców naruszeĔ prawa humanitarnego
w byáej Jugosáawii, MiĊdzynarodowy Trybunaá Karny dla Rwandy oraz Trybunaá Specjalny dla Sierra
Leone.
49
Na ten temat – patrz m. in.: M. Páachta, Jurysdykcja MiĊdzynarodowego Trybunaáu Karnego, „Studia
Prawnicze” 2002, nr 4, s. 5 i n.
50
Por.: P. Milik, MiĊdzynarodowa osobowoĞü prawna i zdolnoĞü prawna MiĊdzynarodowego Trybunaáu
Karnego, „PaĔstwo i Prawo” 2003, nr 9, s. 68 i n.
51
PojĊcie osoby prawnej zostanie omówione w rozdziale 2, a zagadnienie miĊdzynarodowej podmiotowoĞci krajowych osób prawnych zostaáo uwypuklone w konstrukcji rozdziaáu 10 pracy.
52
Patrz: E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys wspóáczesnych stosunków miĊdzynarodowych, Warszawa – Kraków 2002, s. 80 i n.
53
Patrz: K. Karski, Osoba prawna prawa wewnĊtrznego jako podmiot wystĊpujący przed Europejskim
Trybunaáem Praw Czáowieka, w: Ochrona praw czáowieka w Ğwietle prawa RP, pod red. S. Pikulskiego,
Olsztyn 2002, s. 186 i n.; idem, Status osób prawnych na podstawie Protokoáu Fakultatywnego do MiĊdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (uwagi de lege lata i de lege ferenda), „Zeszyty Naukowe WSHiP im. Ryszarda àazarskiego w Warszawie” 2001, nr 5, s. 117 i n.
54
Patrz: E. KoĞmicki, Problem ochrony Ğrodowiska w przedsiĊbiorstwach miĊdzynarodowych, „Ekonomia i ĝrodowisko” 2004, nr 2, s. 141 i n.
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W ostatnich dziesiĊcioleciach rozmaite formy publiczno-prywatne przenikają do
prawa miĊdzynarodowego, tam gdzie – z róĪnych wzglĊdów – samotna dziaáalnoĞü
sektora prywatnego lub publicznego byáaby nieefektywna lub zgoáa niemoĪliwa.55

***
Mając na wzglĊdzie powyĪsze, nasuwa siĊ pytanie, czy stan podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego w pierwszej dekadzie XXI wieku to swoista akceleracja
czy moĪe chaos.
PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego, choü zapoczątkowaáa swój byt koncepcyjny dosyü wyraĨnie, stopniowo jakby traci swą klarownoĞü. Kolejnych potencjalnych pretendentów coraz trudniej dopasowaü do jej modelu. Ci zresztą wcale
na to nie naciskają. CzyĪby wiĊc koncepcja podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego siĊ zdezaktualizowaáa? Czy czas podmiotowoĞci ustĊpuje?
Raczej nie... lub niezupeánie... Przyczyna jest bardziej záoĪona... Skáada siĊ naĔ
akceleracja wspóáczesnej cywilizacji ludzkiej, popularyzacja i utrwalenie siĊ ekonomicznego paradygmatu wszelkich relacji oraz pozorne elementy rozwoju prawa.
RzeczywistoĞü tak bardzo postĊpuje, Īe coraz trudniej ją ogarnąü nie tylko
umysáom przeciĊtnym, ale i najwybitniejszym. W tym rozpĊdzonym Ğwiecie ludzkoĞü, gorączkowo poszukując pewnego ukáadu odniesienia, w wiĊkszoĞci (paradygmat demokratyczny) spogląda na pieniądz (a to juĪ paradygmat ekonomiczny)
i przez ten pryzmat postrzega otaczającą ją rzeczywistoĞü... Niestety, wobec pieniądza zawodzi homocentryzm i z dylematu „byü czy mieü” czáowiek coraz czĊĞciej wybiera „mieü”. Tak rozumując, w namnaĪaniu prawa ludzkoĞü upatruje jego
rozwoju, a nowe sytuacje – zamiast skáaniaü ją do refleksji i koncepcyjnej kreatywnoĞci – przynoszą na ogóá kolejne „lex superspecialis”. W konsekwencji takie
„wehikuáy”, jak podmiotowoĞü jawią siĊ ksztaátowanej kazusami „nowej fali” jurystów niewiele znaczącymi uogólnieniami teorii. Tej ostatniej nic zaĞ nie szkodzi
bardziej niĪ obojĊtnoĞü praktyki. Problem ma jednak drugie dno, gdyĪ teoriĊ
z praktyką áączy wiĊĨ nierozerwalna! Dopóki wiĊc istnieje prawo miĊdzynarodowe, dopóty istnieü bĊdzie jego podmiotowoĞü! Nie wątpiąc w istnienie prawa miĊdzynarodowego, áatwo jednak zauwaĪyü, Īe jego podstawowa formuáa odstaje od
wspóáczesnej rzeczywistoĞci, a rozmaite koncepcje enigmatyczne, które jeszcze
niedawno funkcjonowaáy obok (lub w cieniu) tych klasycznych, dziĞ zdają siĊ je
przysáaniaü. Gdy wyjątki zyskują przewagĊ nad reguáami, czas na rekonstrukcjĊ!
Na początek przydaáby siĊ solidny teoretyczny projekt aktualnej systematyki prawa
miĊdzynarodowego, jednak temu zadaniu nie jest w stanie sprostaü ani autor, ani
formuáa niniejszej pracy. Wracając do tej ostatniej – skoro wspóáczesne prawo
miĊdzynarodowe jest inne niĪ jego klasyczna, a nawet ta z Karty Narodów Zjednoczonych postaü, inna teĪ jest jego podmiotowoĞü.56 Warto zapewne przyjrzeü siĊ jej
pojĊciu i treĞci.
55

Interesujące rozwaĪania zaprezentowaá w tu: K. Karski, Problem statusu..., op. cit., s. 114 i n.; patrz
takĪe: M. Perkowski, Partnerstwo publiczno-prywatne w ujĊciu miĊdzynarodowym. Natura koncepcji, w:
Partnerstwo publiczno-prywatne. Zagadnienia teorii i praktyki, pod red. M. Perkowskiego, ze sáowem
wstĊpnym C. Kosikowskiego, Biaáystok 2007, s. 44 i n.
56
Por. L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego..., op. cit., s. 7 i n.

Rozdział 2

Pojęcie podmiotowości
prawa międzynarodowego

Pozornie oczywiste pojĊcie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego wymaga omówienia i wyjaĞnienia. Wydaje siĊ, Īe logiczną spójnoĞü zapewni wywód
rozpoczynający siĊ od ustalenia teoretycznego podáoĪa koncepcji tytuáowej, a dalej
juĪ poĞwiĊcony pojĊciu podmiotowoĞci – najpierw w znaczeniu ogólnym, a nastĊpnie w znaczeniu prawnym – i dopeániony komparatystyką wzglĊdem kojarzonych z nią pojĊü pokrewnych lub przeciwstawnych. Absolutnym punktem wyjĞcia
moĪe byü poszukiwanie istoty tytuáowego pojĊcia.

2.1.
Homocentryczna koncepcja rzeczywistości
a podmiotowość prawa międzynarodowego
W sensie fizycznym Ğwiat (rozumiany jako Ziemia) krąĪy dookoáa SáoĔca, zaĞ
w sensie intelektualnym Ğwiat krĊci siĊ wokóá czáowieka. Nie ma w tym wiele
przesady.
Od wieków ludzkoĞü próbowaáa ujarzmiü naturĊ, a wspóáczesny czáowiek
doĞü wyraĨnie akcentuje owoce zwyciĊskiej batalii swego gatunku. Pomniki cywilizacji czy teĪ spektakularne osiągniĊcia ludzkiego uporu doprowadziáy do stanu,
Īe wiĊkszoĞü miejsc na Ziemi, jak teĪ wiele pierwotnie naturalnych procesów
czáowiek kontroluje, progresywnie opanowuje lub przynajmniej rozumie. „Biaáe
plamy” istniejące na mapie cywilizacyjnego podboju wspaniaáomyĞlnie nazwano
„wspólnym dziedzictwem ludzkoĞci”. Skąd taka postawa? Wydaje siĊ, Īe wprost
z natury, z istoty czáowieczeĔstwa.
W ramach ewolucji czáowiek nauczyá siĊ zaradnoĞci, a braki fizyczne staáy siĊ
motorem tego postĊpu. Nie mając innego wyjĞcia – by przetrwaü, ludzie stale koncypowali, eksperymentowali i wnioskowali. Daáo to efekt ciągáoĞci rozwojowej –
cywilizacjĊ inteligentną. W odróĪnieniu od zwierząt czáowiek, obmyĞliwszy
i przyswoiwszy metodykĊ przetrwania, nie popadá w báogostan, lecz czynnie ewoluowaá w obrĊbie gatunku.
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ZdolnoĞci, cechy podstawowe, sposobnoĞci – dotąd wykorzystywane egzystencjalnie – zaczĊáy sáuĪyü czáowiekowi do walki o uprzywilejowaną pozycjĊ
wĞród pobratymców. Jednostki wybitne wygrywaáy tĊ walkĊ, zyskując przywództwo. Pozostali ludzie usiáowali mniej lub bardziej skutecznie naĞladowaü przywódców. Jaskrawe przejawy postaw zmierzających do uzyskania uprzywilejowanej
pozycji w obrĊbie grupy, wygody czy znacznego zasobu przedmiotów cenionych
przez grupĊ zaczĊto okreĞlaü mianem egocentryzmu. Nie brak tu krytycznych sądów, jednak trudno oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe egocentryzm jest rzeczą ludzką.
Symbolika religijna, literatura, sztuka peáne są wzorców, które de facto sprowadzają siĊ do zabezpieczania siebie i swych najbliĪszych ludzi w maksymalnym,
moĪliwym do osiągniĊcia zakresie.
Tak rozumujący czáowiek umieszcza siebie w centrum uwagi, a resztĊ ludzi
obok, podobnie jak caáy otaczający Ğwiat. ĝwiadczy o tym choüby pojmowanie
wielkoĞci (to, co wiĊksze odeĔ, czáowiek okreĞla jako duĪe, a to, co mniejsze – jako maáe) lub rozumienie przyrody (czáowiek zalicza doĔ siebie od niedawna).
Czáowiek w humanistycznym Ğwiatopoglądzie urasta do miary wszystkich
rzeczy – stwierdziá F. Znaniecki, dodając, Īe wszystkie absolutne prawdy, dobro
i piĊkno, w jakiejkolwiek objawią siĊ postaci, są wzglĊdne, podporządkowane
czáowiekowi, bo zaleĪne od jednostki i spoáeczeĔstwa.1 Dobitniej wyraziá siĊ M. A.
Krąpiec, widząc w czáowieku suwerenny byt osobowy.2 Nie byli oni bynajmniej
protagonistami stawianych tez. Zdaniem Kartezjusza, wĞród mnogoĞci myĞli podmiot (poznający) posiada obiektywną, tzn. niewytworzoną przez tenĪe podmiot,
ideĊ ciaáa. IdeĊ tĊ Kartezjusz explicite substancjalizuje. Substancja cielesna charakteryzuje siĊ rozciągáoĞcią wyraĪającą siĊ posiadaniem wáasnoĞci geometrycznych:
dáugoĞci, szerokoĞci i gáĊbokoĞci.3 W rezultacie warta ryzyka wydaje siĊ postawiona przed laty teza, Īe nieomal wszystkie centralne problemy filozofii dadzą siĊ
sprowadziü do zagadnienia, czym jest czáowiek i jakie zajmuje metafizyczne miejsce i poáoĪenie w obrĊbie caáoĞci bytu.4
Nawet záoĪone koncepcje abstrakcyjne czáowiek począá formuáowaü ze sobą
w roli gáównej. Tak staáo siĊ na przykáad z gramatyką jĊzyka (konstrukcja zdaĔ).
Tak teĪ czáowiek potraktowaá prawo.5 Zarówno w gramatyce jĊzykowej, jak i prawie czáowiek okreĞliá siĊ jako ukáad odniesienia dla pozostaáych elementów systemowych jako podmiot. Nie od razu jednak.

1

F. Znaniecki, Humanizm i poznanie, Warszawa 1912, s. 26, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową. ħródáa prawa miĊdzynarodowego, Lublin 1991, s. 148.
M. A. Krąpiec, Dzieáa. SuwerennoĞü – czyja?, Lublin 2001, s. 33 i n.
3
R. ChoroszyĔski, Meandry podmiotowoĞci w filozofii Renè Descartes`a, w: Studia nad podmiotowoĞcią
czáowieka, pod red. Z. J. Czarneckiego, Lublin 1999, s. 69.
4
E. Kubiak – Szymborska, PodmiotowoĞü máodzieĪy akademickiej. Studium statusu podmiotowego
studentów okresu transformacji, Bydgoszcz 2003, s. 17.
5
Zdaniem M. ĩelichowskiego, czáowiek znajduje siĊ w centrum prawa, on tworzy wspólnotĊ polityczną,
jaką jest paĔstwo, on jest twórcą prawa pozytywnego, które reguluje wzajemne stosunki pomiĊdzy
czáonkami tej wspólnoty. TenĪe, PodmiotowoĞü prawna czáowieka w okresie Īycia embrionalno – páodowego. Na kanwie orzeczenia Trybunaáu Konstytucyjnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, nr 1, s. 104-105.
2
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Z punktu widzenia wspóáczesnej wiedzy naukowej, wywodzoną z wiĊcej niĪ
jednej monodyscypliny6 rzymską maksymĊ ubi societas ibi ius moĪna traktowaü
jako syntezĊ narodzin prawa: (l) najpierw istnieją podmioty (societas);7 (2) w nastĊpstwie ich funkcjonowania (3) ksztaátują siĊ normy; (4) w tym normy prawne
(5) nie od razu jako takie.8 Rzymianie, nie wypracowawszy pojĊcia podmiotowoĞci
prawnej – ich divisio iuris: res, actiones, personae to podziaá prawa w sensie
przedmiotowym – pod mianem personae rozumieli prawo dotyczące wáadzy rodzicielskiej maáĪeĔstwa, dziedziczenia. Operowali nim, poniewaĪ bez udziaáu podmiotów nie jest moĪliwy obrót prawny, ale operowali tak, jak oddycha siĊ powietrzem: nie zauwaĪa siĊ powietrza, choü jest niezbĊdne do Īycia. Dopiero koncepcja
XVII-wiecznej szkoáy prawa natury, dotycząca praw czáowieka i obywatela jako
praw czáowiekowi wrodzonych, ĞwiĊtych, wiecznych, niezmiennych i niezbywalnych, które rozumowi nie pozostaje nic innego jak tylko odkryü, okazaáa siĊ jedną
z dwóch9 decydujących o pozytywizacji konstruktu, jakim jest wspóáczesne pojĊcie
podmiotowoĞci/osobowoĞci prawnej, którego skáadowymi są zdolnoĞü prawna lub
(i) zdolnoĞü do dziaáania, ewentualnie pokrewne zdolnoĞci do dziaáania: zdolnoĞü
do dziaáaĔ prawnych, zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych. Zmiana polegająca na
przeáamaniu dogmatu XVII-wiecznej szkoáy prawa natury, iĪ tylko osoba fizyczna,
mając prawa wrodzone, jest podmiotem prawa („osobą”), nastąpiáa dziĊki odbytej
w drugiej poáowie XIX w. dyskusji naukowej w wielkim stylu. Jej rezultaty poddane zostaáy pozytywizacji w § 21-89 BGB (Burgerliches Gesetzbuch).10 Czy jednoczeĞnie moĪna tu mówiü o generalnej pozytywizacji?
6

Skoro myĞlenie to continuum, wychodzenie – dla dobra tematu – poza zakres przedmiotowy monodyscypliny, do której temat strukturalnie naleĪy, jest zasadne. Mniej wiĊcej od polowy XX w. podjĊto generalną krytykĊ monodyscyplinarnego rozwoju nauki. Np. M. Mazur napisaá: (...) nauka tradycyjna, staáa
siĊ sumą odgraniczonych od siebie monodyscyplin. wytwarzających sobie wáasną terminologiĊ i traktujących przypisany zakres rzeczywistoĞci jako wáasny teren, poza który samemu siĊ nie wychodzi i na
który innych siĊ nie wpuszcza, w: idem, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976, s. 6. JednakĪe w
sumie nie moĪna powiedzieü, by nauka zinstytucjonalizowana stroniáa od badaĔ multidyscyplinarnych.
Np. pod auspicjami PAN w 1980 r. ukazaáa siĊ praca M. Nowakowskiej, Nowe idee w naukach spoáecznych, s. 370, obie pozycje – cyt. za: B. W. PrzewoĨnik, Uwagi w zakresie podstaw zmian nauki/nauczania prawa miĊdzynarodowego, referat na Konferencji: Prawo miĊdzynarodowe wobec wyzwaĔ wspóáczesnoĞci, Kraków 2000, maszynopis niepublikowany.
7
„Societas” to ogóá osób lub organizacji, pomiĊdzy którymi stosunki są czĊste, mają odpowiednio waĪny
ciĊĪar gatunkowy, rodząc wspólne interesy, uznane jako takie i realizowane we wzajemnych stosunkach, P. Reuter, Institutions inter-nationales, Paris 1956, p. 10, cyt. za: B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
8
Ibidem.
9
Jedną (i pierwszą) jest wáaĞnie koncepcja wrodzonych praw czáowieka, a drugą jej przeáamanie na
rzecz zaliczania w poczet podmiotów prawa, obok osób fizycznych, osób prawnych, cyt. za: B. W.
PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
10
Dyskusją naukową w wielkim stylu B. W. PrzewoĨnik nazywa dzieáa tych wszystkich profesorów, najczĊĞciej twórców oryginalnych teorii, których dorobek w kwestii podmiotowoĞci (osobowoĞci wáaĞciwie)
prawnej prawa wewnĊtrznego, w sumie, skáada siĊ na przeáamanie koncepcji prawa natury, wedáug
której tylko czáowiek, jako posiadacz praw wrodzonych, wiecznych, niezmiennych, niezbywalnych, ĞwiĊtych, jest podmiotem („osobą”) prawa, na rzecz koncepcji podmiotowoĞci prawnej jako wáaĞciwoĞci osób
fizycznych i prawnych, nie kojarzonej z filozofią praw wrodzonych. (...) Tekst polski BGB (Burgerliches
Gesetzbuch) to: Kodeks cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd.
Ministerstwa SprawiedliwoĞci, Warszawa-PoznaĔ 1923. Na dyskusjĊ skáadają siĊ: (l) teoria fikcji osobowoĞci prawnej osób prawnych Karla von Savigny'ego (1779-1861), w: System des heutigen romisches Rechts, t. 2, Berlin 1840; (2) teoria majątku celowego – Zweckvermogen, Aloisa Rittera v. Brinza
(1820-1887), w: Lehrbuch der Pandekten, t. 1, s. 111; (3) teoria interesu Rudolfa v. Iheringa (1818-
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Zagadnienie podmiotowoĞci jest problemem dotyczącym wyáącznie czáowieka. Wspóáczesne rozwaĪania tego zagadnienia ukazują czáowieka jako wyróĪniony
element wĞród zbioru problemów dla filozofii. WyróĪnienie to polega na ujmowaniu podmiotu jako stojącego naprzeciw tego, co dane (bytu), a wiĊc ukazywaniu
sytuacji, Īe jedynie czáowiek jest tym, kto ma aspiracje poznawcze i tym samym
rozumie siebie jako „coĞ innego” od tego, co poznaje. Jednak w tradycji filozoficznej czĊsto wystĊpuje tendencja do traktowania problemu podmiotowoĞci jako
oczywistej podstawy badaĔ, jako punktu wyjĞcia, co odsuwa sam problem na plan
dalszy. Sytuacja taka stwarza mniemanie, Īe odpowiedĨ na pytanie, czym jest
podmiotowoĞü czáowieka, zostaáa juĪ dawno sformuáowana i uznana za prawdĊ.
Problem podmiotu nie wyczerpuje siĊ jednak tylko w byciu przeciwstawnym
przedmiotowi, gdyĪ sam wymaga przeanalizowania. 11
Problem samotoĪsamoĞci podmiotu w przeciwstawnym mu Ğwiecie jest nie
tylko problemem w filozofii spoáecznej. NapiĊcie miĊdzy podmiotem a Ğwiatem
zewnĊtrznym okazuje siĊ równieĪ dotyczyü takiego traktowania czáowieka, które
za punkt wyjĞcia rozwaĪaĔ bierze absolutnoĞü subiektywnej podmiotowoĞci ludzkiej. W tym sensie egzystencjalna analiza uprzedmiotowienia podmiotu ludzkiego
uznaje subiektywnie przeĪywające rzeczywistoĞü autonomiczne indywiduum za
nieredukowalne jedynie do elementu spoáeczeĔstwa, do czĊĞci wiĊkszej caáoĞci. Jednostka bĊdzie tu uznana za niezaleĪną od uwarunkowaĔ spoáecznych i ze wzglĊdu
na wáasną „swojoĞü” ujĊta jako podmiot.12
WizjĊ sytuacji jednostki jako uprzedmiotowionej – wedáug P. Sikory –
sformuáowaá Feuerbach. Zostaá on umieszczony tu wáaĞnie ze wzglĊdu na szczególną perspektywĊ charakterystyczną dla egzystencjalizmu podmiotowy punkt
wyjĞcia bowiem milcząco zakáada istnienie czáowieka w Ğwiecie jako faktu pierwotnego wzglĊdem zespoáu jego cech istotowych.13
MoĪliwoĞü dziaáania podmiotowego wiąĪe siĊ w zasadniczy sposób z ludzką
zdolnoĞcią do dziaáania celowego. Dziaáanie podmiotowe realizuje zawsze strukturĊ dziaáania celowego. DziĊki jakim cechom czáowiek jest zdolny do podmiotowoĞci? Czáowiek jest dla Hartmanna jednym z wyĪszych tworów realnych, a jako taki
1892), w: Zweck im Recht, Leipzig – t. 1 – 1877, t. 2 – 1883, oraz Der Geist des romischen Rechts aut
den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, t. 3, Leipzig 1865; (4) teoria woli Bernardtha Windscheida (1817-1892), w: Lehrbuch des Pandekten-rechts. I wyd. wszystkich tomów w latach 1862-1870; (5)
teoria majątku urzĊdowego (Amtsvermogen) Edwarda Holdera (1847-1911), w: Naturliche und juristische Personen, 1905; (6) teoria majątku urzĊdowego inna niĪ Holdera, której twórcą byá Julius Binder
(1870-1939) i wyáoĪyá ją w: Das Problem der juristischen Personlichkeit (Holder uwaĪaá osobĊ prawną
za byt instytucjonalny; Binder traktowaá podmiotowoĞü prawną osób prawnych jako zbiór stosunków
prawnych). Do wielkiej dyskusji zaliczyü naleĪy równieĪ: (7) teoriĊ organów Otto v. Gierke'ego (18411921) w: Deutsches Privatrecht, t. 1, 1895; Das deutsche Genossenschaftsrecht. t. 3, 1891 oraz (8)
teoriĊ wáasnoĞci kolektywnej Marcela Planiola (1853-1931) Traite elementaire de droit civil, Paris 1899;
wszystkie dzieáa cyt. za: B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
11
P. Sikora twierdzi, Īe od czasu przeáomu kartezjaĔskiego rozumienie podmiotu niemal powszechnie
w sposób jawny lub milcząco zaáoĪony dotyczy czáowieka. Podmiotem (a wiĊc bytem wyróĪnionym wobec Bytu) nie jest Bóg czy Duch absolutny, lecz wáaĞnie czáowiek. Idem, PodmiotowoĞü, uprzedmiotowienie, alienacja, w: Studia nad podmiotowoĞcią czáowieka, pod red. Z. J. Czarneckiego, Lublin 1999,
s. 101.
12
P. Sikora, PodmiotowoĞü..., op. cit., s. 111.
13
Ibidem.
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kumuluje w sobie wszystkie warstwy bytowe: materiĊ, organizm, psychikĊ i ducha.
Dla podmiotowoĞci szczególne znaczenie ma warstwa ducha. Tylko bowiem duch
osobowy posiada ĞwiadomoĞü. Ta zaĞ jest konstytutywnym warunkiem dziaáania
celowego. Bez niej dana caáoĞü moĪe wprawdzie funkcjonowaü celowo, nie moĪe
jednak dziaáaü celowo. To ogólne stwierdzenie wymaga z pewnoĞcią doprecyzowania. U Hartmanna jest nim wyróĪnienie czterech kategorialnych momentów podmiotowoĞci. Są nimi: zdolnoĞü przewidywania, zdolnoĞü okreĞlania przyszáoĞci,
poczucie wartoĞci, zdolnoĞü decydowania. Hartmann wyróĪnia ponadto moment
zdolnoĞci do dziaáania celowego. Wydaje siĊ to jednak burzyü klarownoĞü i logiczną poprawnoĞü podziaáu, skoro dziaáanie celowe zawiera juĪ w sobie cztery
momenty podmiotowoĞci.14
Poszukując wyjaĞnienia prawnej istoty homocentryzmu, warto zgodnie z radą
wybitnego znawcy prawa miĊdzynarodowego J. H. H. Weilera skorzystaü z dorobku nauki spoáecznej koĞcioáa katolickiego.15 Na pytanie: kim jest czáowiek? – ta
ostatnia odpowiada zaskakująco prosto: jest osobą.16 Owa odpowiedĨ jest najbliĪsza filozofii personalistycznej, czyli systemowi uznającemu osobĊ ludzką za punkt
wyjĞcia do dalszych badaĔ i wniosków w dziaáalnoĞci spoáecznej. Personalizm
chrzeĞcijaĔski, wychodząc od pojĊcia osoby ludzkiej, próbuje uáoĪyü relacje pomiĊdzy jednostką a spoáeczeĔstwem. Osoba to indywidualna substancja rozumnej
natury (individua substantia rationalis naturae). Jest to definicja Boecjusza, którą
przytacza Ğw. Tomasz z Akwinu. Maritain tĊ definicjĊ rozszerza: Osoba jest to peána indywidualna substancja rozumnej natury.17
Zdaniem E. Kubiak – Szymborskiej, najpeániej problem podmiotu i podmiotowoĞci osoby wyjaĞniá K. Wojtyáa w dziele Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne (1994 r.). Identyfikując czáowieka – osobĊ jako supossitum18, K. Wojtyáa podkreĞla, Īe jest to byt inny od wszystkich, które otaczają go w widzialnym
Ğwiecie.19
Nasuwają siĊ tu pewne analogie do znanej wiĊkszoĞci prawników teorii Savigny'ego, której punktem wyjĞcia byáa osoba prawna jako podmiot stosunków
prawnych. Stąd teĪ bierze siĊ mylące – na ogóá – kwalifikowanie jego poglądów.
Prawdą bowiem jest, Īe dla niego prawo stanowi odbicie przysáugującej kaĪdemu
czáowiekowi wolnoĞci. PojĊcia „osoba” i „podmiot prawa” muszą byü pierwotnie
toĪsame z pojĊciem „czáowieka”, z czego wynika, Īe pierwotnie kaĪdy czáowiek
i tylko on ma zdolnoĞü prawną.20 Z tego punktu widzenia osoba prawna rzeczywiĞcie jest „sztuczna” w tym sensie, Īe przymiot bycia podmiotem praw i obowiąz14

L. Kopciuch, Ontologiczne aspekty problemu podmiotowoĞci u Nicolaia Hartmanna, w: Studia nad
podmiotowoĞcią czáowieka, pod red. Z. J. Czarneckiego, Lublin 1999, s. 159.
J.H.H. Weiler, ChrzeĞcijaĔska Europa. Kostytucyjny imperializm czy wielokulturowoĞü?, PoznaĔ 2003,
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Por.: C. Valverde, Antropologia filozoficzna, PoznaĔ 1998, s. 337 i n., cyt. za: M. SzczĊsny, Katolicka
nauka spoáeczna. Schematy do wykáadów, Suwaáki 1999, s. 60-61.
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studentów okresu transformacji, Bydgoszcz 2003, s. 28.
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F. K. v. Sawigny, System des heutigen römischen Rechts, b. 2, Berlin 1840, S. 243, cyt. za: T. Targosz, NaduĪycie osobowoĞci prawnej, Kraków 2004, s. 46-47.
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ków przyznaje siĊ jej wyáącznie dla prawnych celów.21 T. Targosz upatruje niepeánego dotąd powodzenia uznania specyfiki osób prawnych w – niekiedy caákiem
nieĞwiadomym (jego zdaniem) – ujĊciu antropomorfizującym.22
Prawdziwym „ojcem” wspóáczesnego homocentryzmu jawi siĊ jednak Ch.
Taylor, który stwierdza, Īe okreĞla siĊ czáowieka jako „podmiotowoĞü”.23 Ponadto
granice zbioru istot godnych poszanowania mogą byü we wczeĞniejszych kulturach
wyznaczone doĞü zaĞciankowo, lecz taka grupa istnieje zawsze. A w spoáeczeĔstwach okreĞlanych przez nas jako wyĪsze cywilizacje grupa ta obejmuje caáoĞü
ludzkiego gatunku.24 Wokóá tak postawionej tezy – nie zawsze explicite – toczy siĊ
interdyscyplinarna dyskusja.
Homocentryzm ujawniá w swych poglądach G. Scelle, twierdząc, Īe nie moĪna akceptowaü doktryny suwerennoĞci paĔstwa, poniewaĪ prowadzi ona do nieuprawnionej personifikacji paĔstwa na wzór czáowieka Īyjącego w stanie natury.25
Teoretyzując istotĊ nauki, S. KamiĔski posáuguje siĊ (w istocie zbieĪnym) pojĊciem jej antropologicznego aspektu, rozumiejąc przezeĔ patrzenie na naukĊ jako na
sferĊ ludzkiego zachowania siĊ (aktywnoĞci)26, przychylając siĊ de facto do taylorowskiego homocentryzmu. Polemiczny pogląd wobec tego ostatniego przedstawia
zaĞ E. Kubiak – Szymborska, pisząc o podmiotowoĞci jako statusie/cesze/wáasnoĞci, która nie jest czáowiekowi dana z natury bądĨ nadana przez kogokolwiek.
Jest potencjalną dyspozycją, zdolnoĞcią i moĪliwoĞcią „bycia podmiotem”, lub/i
wielowarstwową strukturą kreowaną przez czáowieka zgodnie z wáasnymi standardami wartoĞci, kontroli poznawczej i sprawczej w procesie stawania siĊ podmiotem.27 SwoiĞcie odmienne poglądy przytacza (i zdaje siĊ akceptowaü28) J. Biaáocerkiewicz, poddając krytyce patologiczny mechanizm nadmiernej preferencji, czy
wrĊcz fetyszyzacji gatunku ludzkiego, okreĞlanych mianem szowinizmu gatunkowego (speciesism).29 Czáowiek najpierw skonstruowaá, a nastĊpnie z pietyzmem
spetryfikowaá korzystny dla siebie ukáad, stawiający go w pozycji uprzywilejowanej wobec przyrody. Próba utrzymania status quo powoduje, Īe gatunek homo sapiens, a zwáaszcza jego opiniotwórczy przedstawiciele odmawiają zwierzĊtom
praw, a nawet próbują dezawuowaü tych, którzy o prawach zwierząt piszą lub mówią. Nie chcą absolutnie braü pod uwagĊ ustaleĔ wspóáczesnych nauk i nadal pozostają w kartezjaĔsko-kantowskim „gorsecie” i w „okowach” skrajnego antropo21
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centryzmu. WyraĨnie trzeba jednak podkreĞliü, Īe popadanie w drugą skrajnoĞü
takĪe nie znajduje uzasadnienia. Wspóáczesna nauka nie daje podstaw do tego, aby
postawiü znak równoĞci pomiĊdzy czáowiekiem i zwierzĊciem30. A chĊtnych ku temu na przestrzeni dziejów nie brakowaáo.
Przykáadowo A. Redelbach podaje, Īe w niektórych krajach jako podmioty
stosunków prawnych wystĊpowaáy, na przykáad kozáy, papugi, psy.31 CiągáoĞci
w tym wzglĊdzie nie daáo siĊ jednak utrzymaü. WspóáczeĞnie napotyka siĊ swoiste
déjà vu Przykáadowo znany francuski etolog D. Lestel wotuje za przyznaniem
podmiotowoĞci zwierzĊtom, gdyĪ jak stwierdza, najnowsze badania naukowe nie
dają nam moĪliwoĞci innego wyboru. Wysuwa on trzy zasadnicze argumenty:
•
podobieĔstwo biologiczne,
•
niewielkie róĪnice genetyczne,
•
moĪliwoĞü tworzenia kultury jako przeciwieĔstwa natury.32
Przeciwstawny wydaje siĊ tu pogląd wskazujący na trzy aspekty podmiotowoĞci czáowieka czyniące ją niepowtarzalną. Pierwszy wynika stąd, Īe czáowiek
jest „kimĞ”, ma okreĞloną toĪsamoĞü, a jego dziaáalnoĞü zaleĪy w znacznym stopniu od niego samego, od jego wewnĊtrznej organizacji, a takĪe od jego pozycji
w otaczającym Ğwiecie i wpáywu, jaki wywiera na otoczenie. Drugi polega na tym,
Īe umie on swoją obiektywną sytuacjĊ w Ğwiecie rozpoznaü i zrozumieü, a nastĊpnie przeksztaáciü ją w zadanie do wykonania. Trzecim aspektem podmiotowoĞci
czáowieka jest to, Īe potrafi on napáywające w trakcie realizacji zadania bodĨce
interpretowaü, selekcjonowaü i dziĊki temu rozwijaü dziaáalnoĞü w okreĞlonym
kierunku.33
O ile wzglĊdnie áatwo przychodzi czáowiekowi homocentryzm zewnĊtrzny, tj.
wyróĪniający czáowieka spoĞród innych istot, o tyle homo sapiens napotyka trudnoĞci, gdy zgáĊbia wewnĊtrzny aspekt homocentryzmu. Czy czáowiek sensu largo
to czáowiek sensu stricto ? Na to pytanie musiaá odpowiedzieü polski Trybunaá
Konstytucyjny. OkreĞlając zakres ochrony Īycia czáowieka w okresie embrionalno-páodowym, Trybunaá musiaá w pierwszym rzĊdzie ustaliü, jakie miejsce zajmuje
on w ramach tej wspólnoty, i nastĊpnie – czy jest jej równoprawnym czáonkiem
(podmiotem prawa), czy teĪ nie i pozostaje poza jej obrĊbem jako ewentualny
przedmiot praw innych ludzi? Trybunaá Konstytucyjny odpowiedziaá na to pytanie
twierdząco: podmiotowoĞü prawna przynaleĪna jest kaĪdemu czáowiekowi.34
Dla istoty podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego páynie z powyĪszego
istotne wskazanie. Zarówno koncepcja praw przyrodzonych XVII-wiecznej szkoáy
prawa natury, jak i rezultaty wielkiej dyskusji drogą analogii zostaáy recypowane
z gruntu stosunków prawa wewnĊtrznego i adaptowane na grunt stosunków prawa
miĊdzynarodowego, tracąc wiele z siáy przebicia, jako páynącej wprost z poznania
istniejącego uwarunkowania i potrzeb rozwoju spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, pod
30
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kątem widzenia, ewentualnie, holistycznej pozytywizacji podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.35 Zgadzając siĊ z B. PrzewoĨnik co do zasady nie podzielam
jednak pesymizmu towarzyszącego poglądom autorki. W puencie poprzedniego
rozdziaáu podkreĞlono ewolucjĊ prawa miĊdzynarodowego i wysokie prawdopodobieĔstwo jego nowej systematyki. O lepszą sposobnoĞü rekonstrukcji lub wrĊcz
kreacji „naturalnej” podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego doprawdy trudno.36
PodmiotowoĞü jako taka, a przez to i podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego,
wywodzi swą konstrukcjĊ z homocentrycznej koncepcji rzeczywistoĞci. Nie jest to
koncepcja bezwzglĊdna ani wyáączna. Trudniej ją teĪ zlokalizowaü w czasie
i piĞmiennictwie. Opierając genezĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
na homocentrycznej koncepcji rzeczywistoĞci i naleĪy zaznaczyü, Īe pojĊcie to
wynika z wielu innych koncepcji teoretycznych i wiąĪe siĊ z nimi.

2.2.
Teoretyczne koncepcje
a podmiotowość prawa międzynarodowego
PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego jest pojĊciem teoretycznym, niezaleĪnie od swych implikacji praktycznych. Na przestrzeni dziejów myĞliciele intuicyjnie odnosili siĊ do stosunków miĊdzynarodowych i prawa miĊdzynarodowego,
przykáadając doĔ ówczesne aksjomaty, a niekiedy zgáaszając nowatorskie koncepcje. Niewielu natomiast autorów przystąpiáo do badania prawa obowiązującego
pomiĊdzy wiĊkszą liczbą samych narodów lub ich wáadców, które to prawo albo
wywodzi siĊ z samej natury lub z ustanowienia boskiego, albo teĪ wprowadzone
zostaáo w oparciu o zwyczaje lub milczącą umowĊ. Nikt dotychczas [Grocjusz pisze, oczywiĞcie, o okresie swego Īycia – przyp. M.P.] nie przedstawiá tego prawa
w caáoĞci i w sposób systematyczny. A przecieĪ w dokonaniu tego zainteresowany
jest rodzaj ludzki.37 MyĞl Grocjusza jawi siĊ na tyle uniwersalna, by odnieĞü ją do
podmiotowoĞci. Przykáadowo, Ch. Taylor táumaczy impas badaĔ nad podmiotowoĞcią niespeánieniem przezeĔ przyjmowanych powszechnie warunków, które winny
speániaü przedmioty badaĔ naukowych.38
Dlatego zapewne, choü analizowano podmioty, niezbyt chĊtnie podejmowano
problem podmiotowoĞci. Mimo to, owe badania podmiotów i dla podmiotowoĞci
znaczą wiele. Przykáadem niech bĊdą tu analizy paĔstwa.
Prawo do wáasnego paĔstwowego bytu, tj. prawo do istnienia jako oddzielne,
niezaleĪne paĔstwo dostrzega i charakteryzuje R. von Mohl, który twierdzi, Īe obcy nie powinni przeszkadzaü ani poáączeniu siĊ pewnej liczby ludzi w osobne paĔ35
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stwo, ani teĪ rozdzieleniu siĊ dotąd záączonych i utworzeniu kilku paĔstw z dotychczasowej jednej caáoĞci. I to, i tamto powinno byü oceniane wyáącznie wedle zasad
wewnĊtrznego prawa paĔstwowego, a wcale nie podlega wyrokowaniu trzecich.
Skoro tylko jakieĞ paĔstwo istnieje faktycznie, to powinno mu byü ze strony innych
paĔstw przyznane równe prawo istniena, dla tego juĪ samego, Īe istnieje. JakieĞ
cudze pretensje sprzeciwiające siĊ owej formacji bynajmniej nie niweczą wobec
innych paĔstw faktu samodzielnego istnienia i prawnych stąd nastĊpstw.39
Dalej R. von Mohl identyfikuje teĪ zasadĊ udzielnoĞci, czyli niezaleĪnej osobistoĞci pojedynczego paĔstwa. KaĪde paĔstwo osobne i w sobie caáoĞü organiczną
tworzące – ma swój oddzielny byt wyraĪający, lub mający przynajmniej wyraĪaü,
ogólne zapatrywanie siĊ na Īycie mieszkającego w nim narodu. Do celów wypáywających z tego oddzielnego bytu zmierza on za pomocą wáasnych swych Ğrodków.
Czy te cele i Ğrodki są roztropne i moĪliwe, sam tylko powinien orzekaü; ktoĞ trzeci,
czy to pojedynczy, czy ciaáo zbiorowe, nie ma prawa narzucaü mu przekonaĔ innych lub zmuszaü go do czynnoĞci sprzeciwiających siĊ jego pojmowaniu Īycia.
Jest rzeczą zupeánie obojĊtną, czy obcy pochwalają ten rodzaj bytu lub nie, gdyĪ
ten lub ów sposób Īycia opiera swe uprawnienie na wewnĊtrznej wáasnej prawdzie,
nie zaĞ na przypadkowym pochwaleniu przez innych. PodobnieĪ kaĪdy naród ma
prawo uĪyü wszelkich Ğrodków, jakie uznaje za konieczne, dopóki takowe lub ich
uĪycie nie naruszają tylko równego prawa osób trzecich. Innymi sáowami mówiąc,
kaĪde samodzielne paĔstwo uĪywa ujemnej swobody wzglĊdem wszystkich innych
paĔstw, ale szanowaü ją zarazem i u nich powinno.40
Z perspektywy wspóáczesnej – euroatlantyckiej myĞli prawniczej – przytoczone poglądy R. von Mohla przywodzą na myĞl kardynalne zasady prawa miĊdzynarodowego publicznego. Z taką genezą trudniej byáoby natomiast identyfikowaü siĊ przedstawicielom innych kultur prawnych (Azja, Afryka). Wnikliwa analiza poglądów R. von Mohla przynosi pewne tego wytáumaczenie. Dla ludów mających zupeánie odmienne pojmowania nie mogáyby byü ani zrozumiaáe, ani sáuĪące
jako Ğrodki do celów, a tym samym nie mogą ich obowiązywaü. Pierwej cywilizacja
europejska musi gdzieĞ siĊ rozwinąü, zanim by europejskie prawo miĊdzynarodowe
tam wprowadzone byü mogáo.41
Filozofowie – w szczególnoĞci J. Locke czy T. Hobbes – za pomocą koncepcji umowy spoáecznej gáosili, Īe spoáeczeĔstwo i paĔstwo powstaáy w wyniku
umowy bądĨ umów.42 W ten sposób stworzono podwaliny pod nowoczesne widzenie praw czáowieka. W sugestywnych sformuáowaniach Pufendorfa, uprzedzającego idee Kanta, myĞl o godnoĞci czáowieka jako istoty wolnej etycznie staáa siĊ in39
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spiracją dla rozwoju koncepcji praw czáowieka. Doktryna Pufendorfa pomogáa
w sformuáowaniu amerykaĔskiej Deklaracji Praw Czáowieka, jeszcze przed oddziaáywaniem naĔ idei Locke'a. ĝcisáy związek początków amerykaĔskiej myĞli prawnej z doktryną Pufendorfa byá w Ameryce zawsze doceniany, natomiast w ojczyĨnie jego dzieáo szybko ulegáo zapomnieniu.43
RozwaĪając podmiotowoĞü, trudno z kolei zapomnieü o D. Humie i odwoáującej siĊ doĔ tradycji pozytywistycznej (empiriokrytycyzm), wedle których podmiot nie istnieje, poniewaĪ nie moĪna stwierdziü jego obecnoĞci poĞród poszczególnych skáadników doĞwiadczenia wewnĊtrznego, takich jak wraĪenia czy idee.
Zakáada siĊ tu, Īe w analizie ludzkiej wiedzy kategoria podmiotu jest zbyteczna:
moĪna objaĞniü poznanie, odwoáując siĊ do wraĪeĔ i ich związków asocjacyjnych.
„ĝmierü podmiotu” ma tu zatem sens epistemologiczny: stwierdza siĊ brak kryteriów prawdziwoĞci zdaĔ orzekających o jego istnieniu; dana nam jest (oprócz
prawd analitycznych) wyáącznie „prawda” empirycznych faktów, a filozoficzny
namysá ukazuje, Īe podmiot nie jest faktem tego rodzaju.44
PowyĪsza „próbka” zasobu teorii podmiotowoĞci uzmysáawia bezspornie potrzebĊ weryfikacji, co wielokrotnie czyniono. Mimo to zebranie róĪnorodnych stanowisk teoretycznych, w mniejszym lub wiĊkszym stopniu nawiązujących do strony podmiotowej stosunków miĊdzynarodowych, nadal wydaje siĊ zadaniem pasjonującym. Co wiĊcej – daje solidną podbudowĊ pojĊciu podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.
Zagadnienia ogólne czĊsto skáaniają do odrĊcznego ich opiniowania. PodmiotowoĞü prawna jest jednak zagadnieniem záoĪonym juĪ dla samych teoretyków
prawa, gdzie istnieje niejednolitoĞü poglądów dotyczących jej poszczególnych
aspektów.45 Zdeklarowani teoretycy, ale i praktycy rozliczni chĊtnie zeĔ korzystają.
WieloĞü komentarzy jest tu wiĊc okolicznoĞcią charakterystyczną. W przypadku
podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego sytuacja jest raczej typowa. Istnieją wiĊc
koncepcje teoretyczne tak uniwersalne, Īe mogą dotyczyü teĪ podmiotowoĞci prawa
miĊdzynarodowego, koncepcje wprost odnoszące siĊ miĊdzy innymi do podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, a takĪe koncepcje dotyczące wyáącznie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Tych ostatnich jest stosunkowo najmniej, tych
pierwszych najwiĊcej, te poĞrednie zaĞ – najáatwiej dają siĊ identyfikowaü.
WartoĞü koncepcji uniwersalnych polega na tym, Īe sprawdziwszy siĊ
w wielu obszarach tematycznych, mogą znaleĨü zastosowanie takĪe do podmiotowoĞci. Przekonywająco wyjaĞnia K. A. Król, Īe filozofia jest dialogiem i polemiką
pomiĊdzy analizą a syntezą; w równym stopniu potrzebuje rozwaĪaĔ analizujących, jak i syntetyzujących. W przypadku braku jednego z tych elementów dialog
zmienia siĊ automatycznie w monolog, w którym nie istnieją juĪ szanse na rozwój
krytycznych przemyĞleĔ. KaĪdy system jest niecaáoĞciowy i fragmentaryczny.
Wynika to z faktu, Īe Ğwiat jest róĪnorodny i niezmiernie skomplikowany; nie sposób zamknąü go w ramach systemu ostatecznego, który wyjaĞni wszystko do sa43
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mego koĔca, gdzie juĪ nie bĊdzie pytaĔ i wątpliwoĞci. Wszelkie syntezy są uogólnieniami, co z koniecznoĞci prowadzi do uproszczeĔ i czĊsto do eliminacji wielu
istotnych problemów natury poznawczej. Historia filozofii obnaĪyáa nieabsolutnoĞü
wielkich syntez, które okreĞlaáy siĊ jako absolutne. W systemach Platona
i Leibniza, Schellinga i Hegla odkryáa niepewnoĞü i niedookreĞlenie. Syntezy mają
charakter tymczasowy i sáuĪą zasadniczo myĞleniu analitycznemu za przedmiot
rozwaĪaĔ. Poszczególne analizy muszą wspieraü siĊ na syntezie, gdyĪ nie istnieje
owocne myĞlenie analizujące bez myĞlenia syntetyzującego. KaĪda synteza stanowi punkt wyjĞcia, punkt inspirujący dla analizy, która neguje prostotĊ i ujawnia
zawiáoĞci, a równieĪ wspóátworzy uogólnienia oraz syntezy i przyczynia siĊ do ich
relatywizacji. Dokonuje takĪe aktów symplifikacji i oczyszczenia, poniewaĪ przyczynia siĊ do selekcji generalizującej i powstawania norm i pojĊü powszechnych.
Analiza splata siĊ z zawiáoĞcią i mnoĪy bez koĔca punkty widzenia, by dopeániü
wyobraĪenie zawsze niepeáne. Dynamiczny ruch myĞli pomiĊdzy syntezą i analizą
prowadzi do nowych problemów, pytaĔ i perspektyw poznawczych. MyĞlenie analityczne odkrywa w systemach i syntezach róĪnorakie sprzecznoĞci i kontradykcje
bĊdące owocem ich niedookreĞlenia. MyĞlenie systemowe jest próbą dookreĞlenia
niejasnych miejsc wiedzy czáowieka. Pragnie ono dostarczyü wizji caáoĞciowej,
a rola analizy polega na tym, by Īadna myĞl nie zakrzepáa pod postacią systemu.46
PróbĊ zastosowania powyĪszych ustaleĔ podjąá R. ChoroszyĔski, który zauwaĪa, Īe filozoficzną „karierĊ” podmiotowoĞü rozpoczĊáa dopiero w czasach nowoĪytnych. Autor nie wyklucza prób przypisywania teorii podmiotowoĞci równieĪ
myĞlicielom przedkartezjaĔskim, którzy akcentują odmiennoĞü czáowieka od Ğwiata otaczających go rzeczy i wzywają do samopoznania. Wysuwa jednak spostrzeĪenie, Īe owym rozwaĪaniom przedkartezjaĔskim brakuje wyodrĊbnienia teoretycznego z szerokiej gamy problemów ontologicznych, a problemu czáowieka nie
moĪna jeszcze wtedy uznaü za autonomiczny. W czasach staroĪytnych o podmiotowoĞci mówi siĊ jedynie w kontekĞcie metafizycznym – oczywiĞcie za wyjątkiem
poglądów gáoszonych przez sofistów – gdyĪ podmiot rozpatrywano wyáącznie jako
aspekt bytu. Koncepcja bytu wyrasta z parmenidejskiej henologii, gdzie istnieją
aprioryczne zaáoĪenia bytowoĞci – jednoĞü, toĪsamoĞü, niezmiennoĞü i wiecznoĞü.
Takie rozumienie istnienia wydawaáo siĊ wykluczaü moĪliwoĞü konstruowania innych teorii metafizycznych niĪ wskazujących na ogólnoĞü, prostotĊ i staáoĞü. TrudnoĞü tĊ szybko przezwyciĊĪyli Demokryt, Platon, a za nimi Arystoteles, gdy pokazali moĪliwoĞü widzenia tego, co podstawowe, jako zdynamizowanej mnogoĞci.
Cytowany R. ChoroszyĔski podkreĞla, Īe pojĊcie podmiotu, które siĊ wtedy pojawiáo w znaczeniu filozoficznym, sáuĪyáo do opisywania pewnego aspektu Ğwiata,
mianowicie tego, co jest „u podstaw”. „Podmiot” oddawano przez greckie sáowo
hypokeimenon, które zakáada semantycznie podmiotowoĞü wzglĊdem czegoĞ, co
akcydentalnie towarzyszy istnieniu – bytowoĞci – podsumowuje.47
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Powoáujący siĊ na antecedencjĊ amerykaĔskiego pragmatyzmu R. Rorty rozprawia o obnaĪaniu caákowitej przygodnoĞci podmiotowoĞci, która stanowi wytwór
czasu i przypadku.48
Do uniwersalistów podmiotowoĞci „przyáącza siĊ” takĪe M. A. Krąpiec uznający paĔstwo i naród za kolebkĊ Īycia osobowego.49
Szerszy nurt kulturowy, humanizm, jest nie tyle nurtem ĞciĞle filozoficznym,
co raczej pewnym ruchem Ğwiatopoglądowym. Jako ogólniejszy prąd ideowy,
przez caáy okres swego trwania i rozwoju posiákuje siĊ jednak zawartoĞcią merytoryczną nowoĪytnej filozofii podmiotu, bez której nie istniaáoby jego kilkuwiekowe
juĪ Īycie. Od stanowisk stricte filozoficznych wszelkie wersje humanizmu odróĪniają siĊ tym, Īe:
•
uĪywają pojĊcia podmiotu ludzkiego zawsze i wyáącznie w sensie wartoĞciującym;
•
przekonanie o najwyĪszej wartoĞci czáowieka funkcjonuje w nich jako zaáoĪenie pierwotne nie wymagające uzasadnienia ani problematyzacji;
•
prezentują siĊ w dyskursie, który w caáoĞci ma charakter normatywno-agitacyjny, nasycony intencjami praktyczno-reformatorskimi.
Najbardziej jednak charakterystyczne znamiĊ wszystkich humanizmów – wynikające zresztą z cech wymienionych przed chwilą – polega na tym, Īe równieĪ
samego terminu „humanizm” uĪywają one wyáącznie w znaczeniu pozytywnie
wartoĞciującym, co sprawia nieuchronnie, Īe termin ten funkcjonuje raczej jako
hasáo reklamowe zalecające wartoĞü oferowanego towaru niĪ jako pojĊcie informacyjno-merytoryczne.
We wspóáczesnych rozwaĪaniach K. Wielecki klasyczne teorie wykraczające
poza skrupuáy postmodernistyczne, jak Habermasa, Bourdieu’a, Taylora i innych,
okreĞla jako koncept podmiotowoĞci. Analizuje znaczenie tego wyjątkowo wieloznacznego pojĊcia, sens terminu podmiotowoĞci spoáecznej. Koncept podmiotowoĞci rozwaĪa na tle kryzysu postindustrializmu w kontekĞcie kryzysu teorii spoáecznych naszych czasów.50
Dla teorii podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego – niespodziewanie –
wniósá teĪ coĞ Max Weber. Posáugiwaá siĊ on pojĊciem nosiciela (Trager) historycznych znaczeĔ politycznych i religijnych51, które po latach ochoczo introdukowali „ostroĪni” reformatorzy zakresu podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.
Doceniając znaczenie koncepcji uniwersalnych, naleĪy zwróciü uwagĊ na
pewne ryzyko. Wobec powszechnego posáugiwania siĊ poglądami najbardziej znanych myĞlicieli, a czĊsto wrĊcz naduĪywania ich – powstaü moĪe áatwo przyswajalna opinia, Īe ich poglądy są, jakie są, a to, co podlega popularyzacji, jest w isto48

R. Rorty, PrzygodnoĞü jĊzyka, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, pod red. S. Czerniak
i A. Szahaj, Warszawa 1996, s. 140, cyt. za: T. KitliĔski, MiĊdzy toĪsamoĞcią a róĪNICą: podmiot
w procesie, w: Studia nad podmiotowoĞcią czáowieka, pod red. Z. J. Czarneckiego, Lublin 1999, s. 227.
49
M. A. Krąpiec, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 57 i n.
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cie nadinterpretacją uĪyteczną dla interpretatora lub szerszego krĊgu beneficjentów. Na banalne – z pozoru – pytanie: czy Arystoteles, Platon i Grocjusz (przykáadowo) wszystko wymyĞlili, przewidzieli? – trudno jest klarownie odpowiedzieü,
nie wpadając w puáapkĊ prowokacji. Takie jest ryzyko posáugiwania siĊ koncepcjami uniwersalnymi i, trzeba przyznaü, jest to formuáa elitarna.
Bardziej pragmatyczne jest siĊganie po konkretniejsze koncepcje wprost odnoszące siĊ do rozmaitych zagadnieĔ, w tym miĊdzy innymido podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego.
Arystoteles swój pogląd na stosunki miĊdzy róĪnymi ludami opieraá na przekonaniu o nierównoĞci tych, których dziĞ uwaĪa siĊ za podmioty prawa miĊdzynarodowego. PrzybliĪając poglądy wielkiego myĞliciela, M. Lachs podaje, Īe niektóre osoby byáy (zdaniem Arystotelesa) naturalnymi niewolnikami, innym zaĞ
w równie naturalny sposób przysáugiwaá status niĪszy od „obywateli polis”. PojĊcie to, nieobce obroĔcom cywilizacji w chwilach walki, pozostawiáo wyraĨny Ğlad
w rozwoju prawa miĊdzynarodowego wiele stuleci po Ğmierci Arystotelesa. Cytowany M. Lachs przypomina, Īe jego dychotomia znalazáa odpowiednik w prawie
rzymskim: jedno dla Rzymian – jus civile, inne – jus gentium – dla nie-Rzymian
oraz na uĪytek cives Romani w ich stosunkach z wszystkimi innymi w obrĊbie murów miasta czy poza nimi. Kontrast miĊdzy tymi dwiema kategoriami áagodziá
trzeci typ praw – jus naturalne, czĊsto uĪywany jako termin bardzo ogólny przy
porównywaniu róĪnych rodzajów praw i instytucji prawnych (np. niewolnictwo).
Jest to wczesny przejaw doĞü czĊsto wystĊpującego poáączenia nauki z apologetyką, który nosi piĊtno czasów, kiedy moĪna byáo stawiaü pytanie, czy wszystkie ludy miaáy tytuá do korzystania z dobrodziejstw prawa natury.52 Ponadto Arystoteles
opisywaá paĔstwo jako zdolną do samowystarczalnoĞci wspólnotĊ, obejmującą caáoksztaát stosunków spoáecznych pewnej zbiorowoĞci ludzi, której celem jest doskonaáe Īycie.53
Filozof pochodzenia tureckiego Abu Nasr Muhamed Ibn Tumhan Ibn Uzlug
Al-Farabi, który odegraá znaczniejszą rolĊ w historii organizacji spoáeczeĔstw, kreĞliá obraz doskonaáej spoáecznoĞci ludzkiej podzielonej na paĔstwa. Byá zatem
twórcą islamskiej filozofii politycznej, której daá wyraz w PaĔstwie doskonaáym.54
Przyczyniá siĊ przy tym do upowszechnienia koncepcji paĔstwa jako bytu rzeczywistego.55
Polak – Paweá Wáodkowic, który poáoĪyá istotne zasáugi dla nauki prawa miĊdzynarodowego – zajmowaá siĊ budową spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, argumentując przy tym na rzecz praw natury przysáugujących „niewiernym”.56 W ten spo52
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sób przyczyniá siĊ koncepcyjnie od upodmiotowienia narodów i ludów kolonialnych w ich dąĪeniu do samostanowienia.
SpecyfikĊ Stolicy Apostolskiej wzglĊdem typowej sytuacji prawnej paĔstw
znacząco podkreĞlaá F. de Vitoria, uzasadniając hiszpaĔskie pretensje do Nowego
ĝwiata niezaleĪnie od woli papieĪa, którego wielkiego autorytetu nad wáadcami
doczesnymi nie kwestionowaá, mimo Īe twierdziá, iĪ papieĪ nie moĪe przekazywaü
zwierzchnictwa nad obszarem, którego nie kontroluje.57
Jeszcze dalej posuwaá siĊ – nieprzypadkowo – wyklĊty przez InkwizycjĊ Gentilis, który odrzucaá rolĊ papieĪa i KoĞcioáa w stosunkach miĊdzynarodowych,
twierdząc, Īe poza sferą wiary teologowie nie mają Īadnej wáadzy. Gentilis widziaá
rzeczywistoĞü miĊdzynarodową záoĪoną z odrĊbnych paĔstw narodowych o równych prawach, niezaleĪnie od tego, czy byáy katolickie, protestanckie, prawosáawne, muzuámaĔskie czy pogaĔskie, w caáej ich religijnej róĪnorodnoĞci. W ten sposób stworzyá podwaliny prawa miĊdzynarodowego zgodnego z wolą paĔstw wyraĪoną w traktatach i dobrowolnych zobowiązaniach, zwyczaju i w historii. W Ğwietle poglądów Gentilisa niepomiernie wzrosáa rola legacji: prawo staáo siĊ elementem wspóádziaáania, w którym dyplomacja musiaáa mieü swobodĊ rozwoju.58
Uznawany powszechnie za jednego z gáównych architektów prawa miĊdzynarodowego Hugon Grocjusz – w oczywisty sposób – musiaá przyczyniü siĊ do
uksztaátowania podwalin koncepcji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Pisaá przykáadowo: PaĔstwo to spoáecznoĞü posiadająca wáadzĊ najwyĪszą, tj. wáadzĊ
niepodlegającą prawu i woli innego podmiotu. Wáadza ta ma charakter publiczny,
poniewaĪ suwerennoĞü nie naleĪy do konkretnej osoby czy osób, lecz „jej wspólnym podmiotem jest paĔstwo.59 Ponadto: Ci (...), którzy áączą siĊ w paĔstwo, zakáadają pewnego rodzaju wieczystą i nieĞmiertelną spoáecznoĞü, stanowiąc jej czĊĞci,
które nazywamy integralnymi (...), caáoĞü bowiem, o której mówimy, jest caáoĞcią
swoistego rodzaju, stanowi bowiem poáączenie oparte na woli. Dlatego prawa caáoĞci do czĊĞci naleĪy mierzyü podáug pierwotnej woli i w Īadnym razie niepodobna
sądziü, iĪby wolą tą byáo przyznanie caáoĞci prawa odcinania od siebie poszczególnych czĊĞci i oddawania ich pod panowanie kogoĞ innego.60 Tym samym dochodziá do nowoĪytnej wizji suwerennoĞci paĔstw i spoáeczeĔstw. SuwerennoĞü na
dáugie lata zdominowaáa doktrynĊ prawa miĊdzynarodowego.61
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Dla konceptu suwerennoĞci wiele uczyniá Jeremy Bentham. Przez suwerena
mam na myĞli jakąkolwiek osobĊ albo grupĊ osób, której prawdopodobnie caáa
wspólnota polityczna jest skáonna Ğwiadczyü posáuszeĔstwo i której wolĊ przedkáada nad wolĊ jakiejkolwiek innej osoby. Przytaczając ten cytat, T. Tulejski podkreĞla, Īe dla Benthama suwerenem jest ten, w stosunku do którego istnieje w spoáeczeĔstwie dyspozycja posáuszeĔstwa. Wzorcowo ma ona charakter absolutny
i bezwzglĊdny, zatem okreĞliü ją moĪna w dwóch znaczeniach: pozytywnym i negatywnym – wyjaĞnia. Pozytywne oznacza, Īe spoáeczeĔstwo daje posáuch rozkazom suwerena, negatywne – Īe Ğwiadczy je ono tylko jemu i nie ma nawyku posáuszeĔstwa w stosunku do nikogo innego.62
Definiowanie suwerennoĞci rodziáo niemaáe trudnoĞci, nie mówiąc o implikacjach wtórnych. Do XVI w. problem suwerennoĞci nie byá w zasadzie rozwaĪany
ani przez filozofów, ani przez prawników, ani teĪ przez polityków. Przeáomem
w tej kwestii staáa siĊ dziaáalnoĞü naukowa J. Bodinusa. Wysunąá on mianowicie
koncepcjĊ wáadzy publicznej jako wáadzy suwerena ustanawiającego prawa oraz
wáadzy podporządkowanych mu urzĊdników. Bodin jest takĪe twórcą nowoĪytnego pojĊcia suwerennoĞci jako wáadzy absolutnej, niepodzielnej i nieograniczonej.
Rozprawa O paĔstwie J. Bodina oraz KsiąĪĊ N. Machiavellego uzasadniaáy teoretycznie proces áamania przez monarchów hierarchicznej drabiny feudalnej wewnątrz paĔstwa oraz utrwalania centralistycznej wáadzy paĔstwowej. Zebrano
w nich i rozwiniĊto argumenty na rzecz suwerennoĞci paĔstwowej, przedstawiono
zasady polityki zagranicznej i wewnĊtrznej wolnej od wpáywów religijno-moralnych.63
Podobnie jak Bodin, suwerennoĞü z wáadzą paĔstwa, przez wyliczenie pewnej
liczby uprawnieĔ przysáugujących podmiotowi suwerennoĞci, utoĪsamiaá T. Hobbes. Autor Lewiatana utrzymuje, Īe dziaáania ludzkie powodowane są dyrektywami „oĞwieconego egoizmu”, który wywodzi siĊ z przyrodzonych ludziom praw
natury. Cytowany autor syntetyzuje koncepcjĊ Hobbesa: Naturalny stan rzeczy
przynosi jednak generalnie maáo poĪytku poszczególnym osobom, poniewaĪ jest
stanem wzajemnego szkodzenia sobie –„wojną wszystkich przeciwko wszystkim”.
ToteĪ nakazem „oĞwieconego egoizmu” jest jej zakoĔczenie i stworzenie spoáecznoĞci politycznej – paĔstwa. PrzejĞcie ze stanu naturalnego do obywatelskiego dokonuje siĊ w drodze zawarcia umowy przez jednostki. TreĞcią umowy spoáecznej
jest zobowiązanie kaĪdej jednostki do przekazania naturalnych uprawnieĔ do rozporządzania jej osobą jednemu podmiotowi – suwerenowi, pod warunkiem záoĪenia
identycznych zobowiązaĔ przez inne jednostki. Skutkiem umowy jest powstanie
paĔstwa, którego zadaniem jest zapewnienie obrony i pokoju poddanym. W momencie zawarcia umowy ustanowiona zostaje wáadza suwerenna zdolna do wciele-
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T. Tulejski, Koncepcja suwerena Jeremy Benthama, „PaĔstwo i Prawo” 2004, nr 7, s. 109.
Por.: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową. ħródáa prawa miĊdzynarodowego,
Lublin 1991, s. 8.
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nia jej w Īycie, gdyĪ, jak mówi Hobbes, umowy bez miecza są tylko sáowami i nie
mają mocy, by daü czáowiekowi bezpieczeĔstwo.64
Mniej „pokojowe” wizje paĔstwa na forum miĊdzynarodowym kreĞli Spinoza, wedle którego atrybutami wáadzy najwyĪszej paĔstwa są miĊdzy innymi stanowienie prawa i jego stosowanie, a w stosunkach zewnĊtrznych prowadzenie wojen
i zawieranie pokoju. Jak trafnie podkreĞla R. KwiecieĔ, to wáaĞnie w stosunkach
miĊdzypaĔstwowych – wedle Spinozy pozbawionych podstaw prawnych – uwidoczniają siĊ niszczące konsekwencje suwerennoĞci paĔstwa. W stosunkach tych
bowiem panują zasady stanu naturalnego, wĞród których podstawową jest „dąĪnoĞü
do samozachowania”. Z niej wynika przyzwolenie do prowadzenia wojen, ius ad
bellum jest wiĊc naturalnym uprawnieniem kaĪdego paĔstwa – do prowadzenia
wojny wystarcza to, Īe paĔstwo ma do tego wolĊ.65
OĞwiecenie i przemiany, jakie zaszáy w XVIII w., przyniosáy istotne zmiany
w rozumieniu suwerennoĞci oraz jej podmiotu. Statycznie pojmowaá paĔstwo
J. Locke, traktując je jako sáuĪebny wobec jednostek aparat (zespóá instytucji powoáanych przez obywateli), za pomocą którego ludzie mogą korzystaü z dóbr przynaleĪnych im z racji praw naturalnych. SuwerennoĞü zaĞ ma jednostka, której wolnoĞü, wáasnoĞü i inne dobra stoją ponad paĔstwem. PaĔstwo przyporządkowano
wiĊc dobru jednostki.66
Monteskiusz w przeciwieĔstwie do Locke`a zdawaá siĊ dostrzegaü zmiennoĞü
prawa w czasie i przestrzeni. Jak powszechnie wiadomo, suwerennoĞü upodmiotawiaá áącznie we wáadzy sądowniczej, prawodawczej i wykonawczej.
W pewnym stopniu prekursorską dla upodmiotowienia spoáecznoĞci miĊdzynarodowej jawi siĊ koncepcja civitas maxima Wolffa. Porządek prawny caáej spoáecznoĞci paĔstw tworzy wiĊkszoĞü „paĔstw cywilizowanych”. Choü ich stosunki
wzajemne wolne są od wzajemnego podporządkowania, to poszczególne paĔstwa
podlegają prawu civitas maxima, tak jak jednostki podlegają prawu paĔstwa pobytu. W ten sposób suwerennoĞü przysáuguje civitas maxima jako caáoĞci – trafnie
podkreĞla R. KwiecieĔ. Autor ten krytycznie odnosi siĊ do táumaczenia koncepcji
civitas maxima Wolffa jako „paĔstwo Ğwiatowe”, podkreĞlając, Īe ten ostatni identyfikowaá nie tyle formalną organizacjĊ spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, ile raczej
uosobienie dobra wspólnego, które pozwala mówiü nie tylko o spoáecznoĞci, ale
i o wspólnocie paĔstw. 67
Vattel rozróĪniaá suwerenne paĔstwa, poniewaĪ kaĪde paĔstwo pozostawaáo
niezaleĪne niejako z natury.68 UwaĪaá on, Īe wáaĞnie suwerennoĞü jest warunkiem
uczestnictwa w spoáecznoĞci prawa narodów (dziĞ powiedziano by – warunkiem
64

Zob. T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i wáadza paĔstwa koĞcielnego i Ğwieckiego, Warszawa
1954, s. 147, 151; idem, Elementy filozofii, t. 2, Warszawa 1956, s. 277, cyt. za: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa – geneza i rozwój idei w prawie miĊdzynarodowym, „Studia Prawnicze” 2002, nr 3, s. 13.
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B. Spinoza, Traktat polityczny, t. 3, § 13, w: idem, Traktaty, KĊty 2000, s. 351, cyt. za: R. KwiecieĔ,
SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 14.
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Por.: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 15.
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Fale of Republicanism, „American Journal of International Law” 1994, Vol. 88, No. 2, p. 280-303.
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Por.: M. Lachs, Rzecz o nauce..., op. cit., s. 73.

PojĊcie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego

45

podmiotowoĞci).69 Propagowaá teĪ Vattel ideĊ równoĞci prawnej paĔstw jako taki
ukáad rzeczy, w którym Īaden wáadca ani paĔstwo nie moĪe uzyskaü bezwzglĊdnej
przewagi i narzucaü swą wolĊ innym.70
GranicĊ suwerennoĞci paĔstwa w suwerennoĞci innych paĔstw dostrzegá Rousseau, a ideĊ ponadpaĔstwowej federacji narodów propagowaá Kant.71 Wedáug
G. Hegla, paĔstwo jest urzeczywistnieniem wolnoĞci, to znaczy absolutnego celu
ostatecznego, Īe istnieje ono samo dla siebie; trzeba dalej wiedzieü, Īe wszelką
wartoĞü czáowiek posiada, wszelką rzeczywistoĞü duchową zawdziĊcza paĔstwu.72
Nikt przed Heglem – w ocenie R. Kwietnia – nie wyeksponowaá tak dobitnie znaczenia wolnoĞci jako podáoĪa ksztaátowania siĊ i zmian organizmów paĔstwowych.
To wáaĞnie Hegel w swej filozofii dziejów wskazaá na historyczny i dynamiczny
charakter procesów paĔstwotwórczych warunkowanych wzrostem ludzkiej ĞwiadomoĞci wolnoĞci.73 Zapoczątkowana przez Hegla szkoáa daáa początek rozwijającym siĊ potem doktrynom o suwerennoĞci paĔstwa.74
Ortodoksyjnym paĔstwowcem wĞród filozofów jawi siĊ G. Jellinek, który
opowiada siĊ za moĪliwoĞcią uwolnienia siĊ przez paĔstwo od zobowiązaĔ wynikających z prawa miĊdzynarodowego. Tam [...], gdzie przestrzeganie prawa miĊdzynarodowego znajduje siĊ w konflikcie z bytem paĔstwa, norma prawa ustĊpuje,
poniewaĪ paĔstwo stoi wyĪej od kaĪdej poszczególnej normy, jak o tym poucza obserwacja stosunków prawnych miĊdzy paĔstwami: prawo miĊdzynarodowe istnieje
dla paĔstw, nie zaĞ paĔstwa dla prawa miĊdzynarodowego.75 CzĊĞü autorów podkreĞla, Īe Jellinek dopuszczaá – w ramach wyáącznej suwerennoĞci – zdolnoĞü paĔstwa do samoograniczenia.76 W owym samoograniczeniu jedynie dostrzegaá moc
prawa miĊdzynarodowego, niedoskonaáego, tak jak spoáecznoĞü miĊdzynarodowa
stanowiąca emanacjĊ praw poszczególnych paĔstw.77
Trzeba wszakĪe doceniü zasáugi definicyjne Jellinka, którego teoria trzech
elementów, okreĞlająca paĔstwo jako korporacjĊ osiadáego ludu, wyposaĪoną
w bezpoĞrednią wáadzĊ zwierzchnią lub teĪ [...] korporacjĊ terytorialną, wyposa-
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Īoną w bezpoĞrednią, samorodną wáadzĊ zwierzchnią78 nie wydaje siĊ anachroniczna nawet w optyce XXI wieku. Na pewno teĪ jest bardziej funkcjonalna niĪ
koncepcja L. PetraĪyckiego, wedle którego paĔstwo to zbiór wyobraĪeĔ dotyczących wáadczych stosunków miĊdzyludzkich.79 WáaĞnie funkcjonalnoĞü zwykle
usprawnia związki teorii z praktyką.
Nie wszystkie koncepcje znalazáy zastosowanie w praktyce. Jedną z nielicznych – implementowanych wprost na grunt stosowania – staáa siĊ koncepcja ujĊcia
klasowego paĔstwa W. I. Lenina. Staá na stanowisku, Īe paĔstwo jest machiną do
uciskania jednej klasy przez drugą, machiną do utrzymywania w posáuszeĔstwie
wobec jednej klasy innych podporządkowanych jej klas.80 Okazaáo siĊ na szczĊĞcie,
Īe wczeĞniejsze koncepcje, choü w wiĊkszoĞci teoretyczne, tak bardzo utrwaliáy
formuáĊ paĔstwa, Īe oparáo siĊ ono próbom dekonstrukcji w wykonaniu Lenina
i jego kontynuatorów. Ci ostatni ewoluowali w kierunku socjalizmu umiarkowanego. Przyczynkiem do dyskusji wokóá podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
mogą byü rozwaĪania W. Zabielskiego nad nie do koĔca rozwiązanym (w literaturze socjalistycznej) problemem prawnego charakteru woli realizowanej w socjalistycznym paĔstwie. Dotychczas teĪ nie ustalono dokáadnie cech przysáugujących
podmiotowi tej woli. W. Zabielski podjąá wiĊc taką próbĊ, rozumiejąc ów podmiot
jako wspólnotĊ ludowo-narodową. Podmiot ten, wprawdzie wewnĊtrznie zróĪnicowany, naleĪy rozumieü w sposób monistyczny, jako grupĊ spoáeczną wyposaĪoną przez konstytucjĊ socjalistyczną w wolĊ tworzenia programu dziaáania paĔstwa.
Prawny charakter wspólnoty ludowo-narodowej wynika z przysáugującego jej
kompleksowego uprawnienia, tj. woli ukierunkowywania dziaáalnoĞci aparatu paĔstwowego.81
SpoĞród teorii na wskroĞ nowoczesnych interesującą koncepcjĊ zaprezentowaá
Russell. Rozwinąá on ideĊ miĊdzynarodowego autorytetu jako federacyjnej instytucji politycznej i wojskowej, a przy tym spodziewaá siĊ moĪliwoĞci jej powstania
w toku rozwijania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Russell mówiá o federacjach podporządkowanych federacji Ğwiatowej, czyli o federacjach lokalnych, które mają zaspokajaü interesy paĔstw narodowych i utrwalaü ich wzajemne powiązania. Dopiero federacje lokalne mają utworzyü „federacjĊ Ğwiatową”, która troszcząc siĊ o pokój Ğwiatowy, wyáania miĊdzynarodowy autorytet. DziĊki tej záoĪonej,
dwustopniowej strukturze moĪna zapewniü równe traktowanie kaĪdego paĔstwa,
a zarazem respektowaü ich kulturową róĪnorodnoĞü. Swe propozycje struktury
Ğwiatowej federacji Russell adresowaá do ONZ, wiąĪąc z nią nadziejĊ na realizacjĊ
miĊdzynarodowego autorytetu, choüby w formie Rady BezpieczeĔstwa. Russell
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chciaá bowiem widzieü w ONZ i jej organach oĞrodek decyzyjny, który dysponowaáby wáasną siáą zbrojną, gotową do interwencji w wypadku konfliktu miĊdzy
paĔstwami.82 Stroniąc od hipokryzji, wiedziaá, Īe ludzkim spoáecznoĞciom stale
towarzyszyáy konflikty, a wojny (paradoksalnie) okazaáy siĊ najbardziej „twórczymi”/determinującymi wydarzeniami historycznymi w dziejach ludzkoĞci. Ponoü
to, co istotne w zachowaniach podmiotu, znamionuje gatunek.83
Konceptolodzy rzadko odnosili siĊ wyáącznie do problematyki podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Gáównie dlatego, Īe przez wieki musiaá to byü – co
najwyĪej – wynik ich twórczej intuicji. Dopiero wiek XIX ugruntowaá inauguracjĊ
XX-wiecznej debaty, która trwa do dziĞ. Nieodzowne są odniesienia doĔ, najpierw
warto jednak przyjrzeü siĊ poprzedzającym ją poglądom, wykraczającym ponad
wspóáczesne im realia...
Przykáadowo – w epoce odkryü kolonialnych wspomniany wyĪej dominikanin
F. de Vitoria (1480-1546 r.) w pracy Relectiones de Indis recenter inventis et de
iure belli Hispanorum in barbaros uznaá równouprawnienie wáadców indiaĔskich
w stosunkach z monarchami chrzeĞcijaĔskimi. Wszystkie paĔstwa suwerenne muszą Īyü we wspólnocie i, tak jak wszystkie twory ludzkie, wspólnota ta musi byü
rządzona prawem.84 Tym samym dawaá do zrozumienia, Īe wspóáczesna mu rzeczywistoĞü oparta na suwerennych paĔstwach wzbogaciáa siĊ o inne podmioty,
okrywane jednak „szatą” formuáy paĔstwa.
Zasáugi Grocjusza dla „upodmiotowienia” paĔstwa w prawie narodów podkreĞla R. KwiecieĔ. PaĔstwem – wedle Grocjusza – jest spoáecznoĞü posiadająca
wáadzĊ najwyĪszą, tj. wáadzĊ niepodlegającą prawu i woli innego podmiotu, która
przynaleĪy jednak nie tyle konkretnej osobie czy osobom, lecz – kontynuuje myĞl
sáawnego Holendra R. KwiecieĔ – jej wspólnym podmiotem jest paĔstwo.85
Jako prekursora koncepcji podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej J. E. Nijman wskazuje Leibniza, który postrzegaá prawo miĊdzynarodowe jako definiowane
podmiotowo przez absolutnie suwerenne, silne paĔstwa.86
Dla umocnienia koncepcji podmiotowoĞci paĔstwa wiele uczyniá teĪ Vattel.
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska przypominają jego pogląd, Īe spoáecznoĞü miĊdzynarodową tworzą tylko paĔstwa suwerenne. KaĪde z nich samo powinno oceniaü zakres swych kompetencji do dziaáania w stosunkach miĊdzynarodowych.
Wskazują, jak wiele miejsca poĞwiĊciá Vattel stosunkom handlowym miĊdzy paĔstwami, rozstrzyganiu sporów oraz stosunkom dyplomatycznym i konsularnym.87
W nauce prawa miĊdzynarodowego koncepcja przyrodzonych praw podmiotowych oraz ich rodzajów rozwiniĊta zostaáa szerzej w XIX w. Omawiając ją,
R. Bierzanek podkreĞla, Īe istotnym atrybutem paĔstwa jest jego suwerennoĞü, któ82
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ra zakáada caákowitą niezaleĪnoĞü. Wynika stąd dla paĔstw jako osób prawnych
pierwsze prawo – swobodnego kroczenia na drodze do swych przeznaczeĔ oraz nie
mniej stanowczy obowiązek uznania i respektowania praw suwerennych innych
paĔstw. Prawa paĔstw podzieliü moĪna na absolutne (absolus, primitifs ou ethiques)
lub wzglĊdne (relatifs, conditionnels ou hypothetiques).88 Prawa absolutne tkwią
w Īyciu samego paĔstwa, bez nich nie mogáoby istnieü Īadne spoáeczeĔstwo.89
Przysáugują one paĔstwu w stosunku do innych paĔstw juĪ dlatego, Īe jest paĔstwem, tzn. na skutek wolnej, prawnej osobowoĞci paĔstwa.90 Są to praprawa (Urrecht); ich istotą (Innbegriff) jest bezwarunkowe lub absolutne prawo miĊdzynarodowe.91
Poglądy Brierly’ego w ocenie J. E. Nijman miaáy duĪe znaczenie dla upodmiotowienia jednostek, podobnie jak dorobek Kelsena.92 R. Bierzanek sáusznie zaĞ
zwraca uwagĊ na poglądy A. Verdrossa, który w jednej ze swych rozlicznych koncepcji normy prawa konstytucyjnego mówiące, jakie osoby mogą byü twórcami
i adresatami norm miĊdzynarodowoprawnych, nazywa normami koniecznymi.93
Ta jego myĞl przytoczona zostaáa nieprzypadkowo. Podczas konstruowania modelu
klasyfikacyjnego podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, a ĞciĞlej, przy kreowaniu gáównych kategorii klasyfikacyjnych furtka uchylona przez Verdrosa
umoĪliwiáa pokonanie formalnoprawnych ograniczeĔ.
Wybitny prawnik rosyjski, profesor Uniwersytetu Noworosyjskiego, a póĨniej
Petersburskiego – I. A. Iwanowski rozwaĪa w sposób interesujący wzajemny stosunek podmiotowoĞci i niezawisáoĞci paĔstwa i obiektywny czynnik miĊdzynarodowej ich wspóápracy. Na tych dwóch zaáoĪeniach94 – podkreĞla M. Lachs – buduje
caáy gmach swoich rozwaĪaĔ. WystĊpuje przy tym w sposób kategoryczny przeciw
koncepcji paĔstwa Ğwiatowego.95
Gustav Radbruch wywodzi, Īe prawo subiektywne wymaga podmiotu prawa:
do tego, aby byü podmiotem prawa, są dzisiaj zdolni wszyscy ludzie – ludzi, którzy
by byli tylko przedmiotem prawa, niewolników, nie ma juĪ dzisiaj. Lecz zdolnoĞü
prawną posiadają dzisiaj nie tylko poszczególni ludzie, lecz równieĪ związki wielu
ludzi.96 Dla rozwaĪaĔ niniejszej pracy waĪniejsze są poglądy Radbrucha na suwerennoĞü. Dla Radbrucha nie jest ona bowiem niczym innym, jak tylko posiadaniem
pozycji podmiotu w prawie miĊdzynarodowym. Filozof twierdziá: paĔstwo nie jest
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N. Wheaton, Elements de droit international, Leipzig 1848, p. 75, W. B. Lawrence, Commentaires sur
les elements du droit international, Leipzig 1869, p. 187, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 99.
89
Ch. Calvo, Le droit international theorique et pratique, Paris 1887-1896, p. 193, cyt. za: R. Bierzanek,
Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 99.
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J. K. Klüber, Europeisches Völkerrecht, Schaffhausen 1851, S. 46, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad
spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 99.
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J. E. Nijman, The Concept of International Legal Personality..., op. cit., p. 450 i szerzej: p. 131-148.
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R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 110.
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Które ująá w swoim inauguracyjnym wykáadzie pt. Definicja, istotne początki, zadania i znaczenie miĊdzynarodowego prawa, w jĊz. ros., Odessa 1884.
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M. Lachs, Rzecz o nauce..., op. cit., s. 100.
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podmiotem prawa miĊdzynarodowego dlatego, Īe jest suwerenne, lecz jest suwerenne dlatego, Īe jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego.97
Na podobieĔstwo poglądów Kelsena oraz Radbrucha, który uwaĪaá, iĪ suwerennoĞü paĔstwa moĪna sprowadziü do kwalifikacji uprawniającej paĔstwo do tego,
Īe jest ono podmiotem prawa miĊdzynarodowego, zwracają uwagĊ J. Helios
i W. Jedlecka.98 W tekstach Kelsena są teĪ inne argumenty wczeĞniej podnoszone
przez innych autorów, m. in. Īe uznanie paĔstwa za suwerenne w peánym tego sáowa znaczeniu, tj. za najwyĪszy i absolutny byt prawny, oznacza uznanie go za jedyny byt prawny i tym samym negacjĊ innych paĔstw jako podmiotów suwerennych.99 Kelsen – podobnie jak Verdross – poczyniá istotny przyczynek dla tytuáowego przedsiĊwziĊcia niniejszej pracy. PaĔstwo postrzegaá nie tylko jako samodzielny byt, ale równieĪ jako wzór dla porządku prawno-miĊdzynarodowego
w tym sensie, Īe stwarzaáo ono model podmiotowy.100 Wedle Kelsena – podkreĞla
J. E. Nijman – podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego definiowana jest przez
porządek prawny – a wiĊc jest paĔstwowa, lecz nie moĪna zapomnieü, Īe – w sumie – kreowana jest przez indywidua.101
Badając podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego, moĪna czerpaü konceptualnie z poglądów P. E. KazaĔskiego. Ten wyróĪniony przez M. Lachsa profesor
Uniwersytetu w Odessie – zbliĪony w swoich poglądach do Martensa – widziaá
zasiĊg prawa miĊdzynarodowego w krĊgu bardzo szerokim, obejmowaá nim bowiem: stosunki miĊdzy paĔstwami, miĊdzy paĔstwami i „spoáeczeĔstwami” i miĊdzy
spoáeczeĔstwami, a w koĔcu miĊdzy paĔstwami i jednostkami, obywatelami róĪnych
paĔstw. W ten sposób wiązaá miĊdzynarodowe prawo publiczne i prywatne.102
UmiĊdzynarodowienie prawne osób fizycznych wiele zawdziĊcza poglądom
Scelle’a. Jego zdaniem – wedle J. E. Nijman – jednostki są jedynymi prawdziwymi
i pierwotnymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego103, które – jak podaje
M. Lachs – okreĞla mianem droit des gens, w sensie „prawa ludzi”.104 Zdaniem
Scella – zauwaĪa R. KwiecieĔ – prawo miĊdzynarodowe nie jest wiĊc w gruncie
rzeczy prawem paĔstw, lecz prawem jednostek.105 Interpretując prawo miĊdzynarodowe wedle Scelle’a, J. E. Nijman postrzega je jako prawo uniwersalnej wspólnoty ludzkiej.106
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PodmiotowoĞü spoáecznoĞci miĊdzynarodowej postulowaá z kolei Huber. Byá
on gorącym jej zwolennikiem jako czáonek Komisji Prawa MiĊdzynarodowego,
podkreĞla M. Lachs, dodając, Īe wszystkie jego prace wybiegają daleko w przyszáoĞü, gdyĪ niecierpliwiáa go niedoskonaáoĞü Ğwiata, w którym przyszáo mu Īyü.
Jego gorący optymizm, tak bardzo odlegáy od postawy surowego analityka, sprawiaá, Īe czĊsto przeceniaá stan rozwoju wspóáczesnej spoáecznoĞci miĊdzynarodowej – puentuje M. Lachs.107
WĞród naukowo „zasáuĪonych” dla koncepcji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego J. E. Nijman wymienia ponadto: Morgenthau, Lauterpachta, McDaugala, Friedmanna, Foucaulta, Francka, Chinkin.108
Do tytuáowej koncepcji niniejszej pracy szczególnie przysáuĪyá siĊ wszechstronny dorobek Friedmanna, który dostrzegaá ewolucjĊ paĔstwa narodowego i jego suwerennoĞci, pojawianie siĊ nowych uczestników prawa miĊdzynarodowego,
najpierw poprzez dekolonizacjĊ i powstawanie nowych paĔstw, póĨniej poprzez
tworzenie siĊ organizacji miĊdzynarodowych, a takĪe podmiotów prywatnych, jak
ponadnarodowe korporacje i jednostki.109 Zwáaszcza poglądy upodmiotawiające te
ostatnie znacząco wpáynĊáy na koncepcjĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.110 Friedmann analizowaá problem prawnomiĊdzynarodowej podmiotowoĞci
korporacji ponadnarodowych przez pryzmat miĊdzynarodowych inwestycji i porozumieĔ zawieranych miĊdzy paĔstwami a podmiotami prywatnymi. Wprawdzie
pisaá, Īe podmioty prywatne nie mają takiego samego statusu jak paĔstwa – wskazuje P. Uhma – to jednak w zakresie ich dziaáania moĪna im przyznaü ograniczony
status w miĊdzynarodowym porządku prawnym. W zakresie inwestycji miĊdzynarodowych istnieje bowiem wzrost spraw spornych pomiĊdzy paĔstwami a korporacjami, poddanych arbitraĪowi. Konieczne, zdaniem Friedmanna, jest powoáanie
miĊdzynarodowego mechanizmu rozstrzygania sporów w tym zakresie.111 W kwestii prawnomiĊdzynarodowej podmiotowoĞci jednostek kluczem dla Friedmanna
okazaá siĊ takĪe atrybut ich miĊdzynarodowej zdolnoĞci sądowej de facto. Twierdziá, Īe jednostki w pewnym zakresie ponoszą juĪ odpowiedzialnoĞü prawnomiĊdzynarodową. Staáo siĊ to bezdyskusyjne po wyrokach trybunaáów w Norymberdze
i Tokio. A skoro jednostka moĪe byü bezpoĞrednio sądzona przed sądem miĊdzynarodowym, to powinno siĊ jej w pewnym zakresie przyznaü odnoĞne prawa. Cytowany P. Uhma podkreĞla analogiĊ tej analizy Friedmanna w odniesieniu do
praw czáowieka, gdzie postĊp od lat szeĞüdziesiątych do dnia dzisiejszego byá
ogromny, przynajmniej w znaczeniu formalnym, a wiĊc w znaczeniu konwencji
i mechanizmów ich stosowania.112
Z poglądami Friedmanna koresponduje A. de Tocqueville, który napisaá, Īe
rząd nie zdoáa samodzielnie podtrzymywaü i odnawiaü obiegu uczuü i idei w wielkim spoáeczeĔstwie, tak jak nie jest w stanie braü na siebie wszystkich przedsiĊ107
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wziĊü przemysáowych. Jest wiĊc niezbĊdne, by nie dziaáaá sam.113 Tym samym podkreĞlono wielką rolĊ grup nacisku, organizacji pozarządowych, prywatnych korporacji i inicjatyw obywatelskich. Jessica T. Matthews táumaczy, Īe najsilniejszym
motorem zmian powodującym zmniejszającą siĊ rolĊ paĔstwa narodowego jest
niebywaáy wrĊcz przyrost aktorów niepublicznych spowodowany rewolucją teleinformatyczną.114 W literaturze amerykaĔskiej115 w ogóle poddaje siĊ krytyce zasadĊ
suwerennoĞci paĔstwa. Wskazuje siĊ mianowicie, Īe jest ona przestarzaáa i stanowi
przeszkodĊ na drodze do stworzenia spoáecznoĞci Ğwiatowej.116
Mniej zatem zaskakuje – bĊdący pewnym odstĊpstwem od z reguáy pozytywnego podejĞcia – swoisty sceptycyzm Duguita, z którego, co podkreĞla R. Bierzanek wynika, Īe podmiotowoĞü prawa jest hipotezą bez wartoĞci. Pozbawione znaczenia jest równieĪ pojĊcie suwerennoĞci paĔstw: podtrzymywanie tej idei równa
siĊ nadawaniu pozorów sáusznoĞci wszelkim arbitralnym pretensjom rządów,
wszelkiemu uchylaniu siĊ spod rozjemstwa.117 Dylematy Duguita nie zaskakują.
Odwieczny konflikt idealizmu z efektywnoĞcią towarzyszy prawu miĊdzynarodowemu wáaĞciwie od zawsze... Znakomicie spuentowaá to R. KwiecieĔ, tytuáując
jedno ze swych ostatnich opracowaĔ Pokój czy sprawiedliwoĞü? O aksjologicznej
podstawie wspóáczesnego prawa miĊdzynarodowego (...).118 Tym samym jednak
znów pytamy o caáoksztaát prawa miĊdzynarodowego. Nie jest to bynajmniej dowód „báĊdnego koáa”, lecz raczej potwierdzenie systemowych powiązaĔ prawa
miĊdzynarodowego i spójnoĞci merytorycznej dorobku jego doktryny.
WieloĞü teoretycznych koncepcji, które moĪna odnosiü do podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego sensu largo, wydaje siĊ zatem nieograniczona. Nie sposób ich wszystkich omówiü, ani nawet wymieniü. Warta podkreĞlenia wydaje siĊ
zauwaĪalna ich progresywna ewolucja. Im bliĪej wspóáczesnoĞci – XXI stulecia –
tym wiĊcej odniesieĔ bezpoĞrednich. Owa zaleĪnoĞü wydaje siĊ potwierdzaü tezĊ
lokującą początek podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jako uformowanej
koncepcji prawnej w poáowie XX wieku.119
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2.3.
Pojęcie podmiotowości w znaczeniu ogólnym
Podmiot to czáowiek, a podmiotowoĞü – czáowieczeĔstwo, czyli wszystko, co
wynika z bycia czáowiekiem.120 Tak – w uproszczeniu – moĪna wyjaĞniü pojĊcie
podmiotowoĞci. Z pewnoĞcią nie jest to stanowisko wyczerpujące ani nawet naleĪycie objaĞnione. Cel i przedmiot niniejszego opracowania wymagają gáĊbszego
ujĊcia podmiotowoĞci.
PodmiotowoĞü wystĊpuje nie tylko w obszarze prawa, ale teĪ gramatyki jĊzykowej. W jednym i drugim przypadku – konstruując stosowne wypowiedzi – jako
podmiot rozumiano czáowieka. MoĪna to, oczywiĞcie, przyjąü jako zasadĊ, jednak
nie sposób nie dostrzec wyjątków odeĔ. W gramatyce liczne personifikacje (nadania cech ludzkich przedmiotom, a czĊĞciej innym niĪ czáowiek organizmom Īywym), a w prawie – stopniowe obejmowanie ochroną lub obciąĪanie zobowiązaniami rozmaitych tworów organizacyjnych (skonstruowanych oczywiĞcie przez
czáowieka), abstrakcyjnych, a z czasem innych niĪ czáowiek istot Īywych (np. pobrzmiewające co jakiĞ czas postulaty de lege ferenda w kwestii praw zwierząt121)
stanowią dobitne tego przykáady. Mimo dywagacji nad odstąpieniem od ludzkiego
monopolu na podmiotowoĞü – póki co – nadal podmiot to przede wszystkim czáowiek. W tym miejscu warto siĊgnąü do dorobku nauk humanistycznych, które starają siĊ ustaliü nie tylko, jak wáaĞciwie rozumieü czáowieka, ale teĪ jak traktowaü
ludzką podmiotowoĞü.122
Pytając o ideĊ podmiotowoĞci – twierdzi M. Bierdiajew – z koniecznoĞci stawia siĊ jednoczeĞnie pytanie o podmiot, poniewaĪ podmiotowoĞü jest tym, co
podmiot konstytuuje. Podmiot natomiast naleĪy rozumieü przede wszystkim jako
to, co jest w stanie na drodze refleksji odnieĞü siĊ do samego siebie. Chodzi o to,
aby samego siebie, czyli swoje „Ja”, uczyniü przedmiotem wáasnego poznania.123
W opinii T. KitliĔskiego quaestio podmiotu znikáa ze wspóáczesnej filozofii; podmiotowoĞü zostaáa zredukowana do toĪsamoĞci, a w postmodernizmie uznano ją za
120
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niebyáą. Jako Īe filozofia polega na quaerere – pytaniu, dąĪeniu, szukaniu, kwestionowaniu – sáuszna wydaje siĊ sugestia T. KitliĔskiego, by znów zadaü niemal
stracone pytanie o podmiot. Kiedy subiectum jako „staáa obecnoĞü” monopolizowaáo problematykĊ filozoficzną, zapomniano pytania o byciu; obecnie przychodzi
nam przypominaü, pytaü o podmiot.124
Podmiot naleĪy do pojĊü, w znaczenie których wpisana jest nieodáączna opozycja w stosunku do pojĊcia bliĨniaczego – w tym przypadku przedmiotu. W takim
„tandemie semantycznym” pojĊcia konstytuują siĊ wzajemnie i są praktycznie
niemoĪliwe do poddania caákowicie rozáącznej analizie. Zatem punktem pierwszym definicji podmiotowoĞci bĊdzie funkcja uprzedmiotowiania. Cechą podmiotowoĞci jest wiĊc postrzeganie i refleksja nad przedmiotem.125
Ta oczywista zaleĪnoĞü okazuje siĊ przewrotna w skutkach prowadząc niekiedy do zaskakującego rozumienia pojĊcia podmiotu i podmiotowoĞci. Przykáadowo A. Niemczuk wskazuje na znaczenie sáowa „podmiot”, które do koĔca Ğredniowiecza – przynajmniej w naszej kulturze zachodniej – byáo bodaj znaczeniem
jedynym, a które dzisiaj jest uĪywane, na mocy skodyfikowania owej dawnej tradycji, juĪ tylko w gramatyce oraz w niektórych wysoce wyspecjalizowanych rozwaĪaniach z zakresu ontologii. Chodzi o rozumienie podmiotu jako noĞnika bądĨ
substratu cech, czyli jako przedmiotu, do którego odnoszą siĊ dotyczące go orzeczniki. Tak pojĊty podmiot jest toĪsamy z substancją.126
Odmiennie, choü równie prosto, wyjaĞnia problem podmiotu T. KitliĔski.
Podmiot oznacza proste przeciwieĔstwo przedmiotu, czyli, najogólniej mówiąc,
odnosi siĊ do takiego elementu rzeczywistoĞci, który jest nie tylko pasywnym odbiorcą oddziaáywaĔ, jak kaĪdy przedmiot, ale ponadto sam stanowi Ĩródáo róĪnorakich aktywnoĞci. Cytowany autor dostrzega ten aspekt znaczenia podmiotowoĞci
w takich wyraĪeniach, jak na przykáad: podmiot pracy, podmiot miáoĞci, poznania,
umowy handlowej, marzenia, rozmowy. To czysto opisowe znaczenie nie wywyĪsza w Īaden sposób swojego desygnatu, czyli podmiotu nad inne elementy rzeczywistoĞci – podmiot i przedmiot (czy przedmioty) stawiane są tu na równi. Znaczenie to jest aksjologicznie neutralne, innymi sáowy – jego uĪycie nie sáuĪy do zaakcentowania wartoĞci czy waĪnoĞci podmiotu, lecz jedynie do opisowego odróĪnienia podmiotu od pozostaáych elementów trójczáonowego związku, z jakim mamy
do czynienia w wypadku kaĪdej aktywnoĞci; dwa pozostaáe czáony owego związku
to: przedmiot oraz sama aktywnoĞü.127
W dalszych wywodach T. KitliĔski táumaczy koncepcjĊ, którą przytacza
A. Niemczuk. W filozofii poarystotelesowskiej panuje model podmiotowoĞci zre124

T. KitliĔski, MiĊdzy toĪsamoĞcią a róĪNICą: podmiot w procesie, w: Studia nad podmiotowoĞcią
czáowieka, pod red. Z. J. Czarneckiego, Lublin 1999, s. 223.
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D. BoroĔ, PodmiotowoĞü jako cel poznania filozoficznego w oparciu o koncepcje Sørena Kirkegaarda
i Stanisáawa Ignacego Witkiewicza, w: Studia nad podmiotowoĞcią czáowieka, pod red. Z. J. Czarneckiego, Lublin 1999, s. 262. Autorka wychodzi z zaáoĪenia, Īe podmiotowoĞü jest jak gdyby podmiotem
badaĔ nad podmiotami lub nauki o podmiotach.
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A. Niemczuk dodaje, Īe historycznym Ĩródáem tego znaczenia podmiotowoĞci byáo Arystotelesowskie
uĪycie terminu hypokeimenon, przetáumaczonego póĨniej na áacinĊ jako subiectum. Patrz: idem, MiĊdzy
bytem a wartoĞcią: Problem podmiotu, w: ibidem, s. 11-12.
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T. KitliĔski, MiĊdzy toĪsamoĞcią..., op. cit., s. 224.
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dukowanej do toĪsamoĞci: jednolitego, staáego i zamkniĊtego hypokeimenon, identycznego wobec samego siebie.128 Jako jego kontynuacje T. KitliĔski wymienia:
„pierwszą osobĊ” Kartezjusza, FichteaĔską „jaĨĔ”, Husserla „ego transcendentalne”, aĪ do modeli wspóáczesnych nauk kognitywnych (myĞlący podmiot jako system reguá przetwarzania informacji). Koncepcja podmiotu – monolitu zostaje przeniesiona na relacje intersubiektywne, które w tej tradycji zostaną uznane za homogeniczne (ilustracją tej tezy moĪe byü ewolucja semantyczna okreĞleĔ podmiotu,
przekáadanych na zbiorowoĞü, jak np. áaciĔskie indwiduum stanowiące dokáadny
przekáad greckiego atomos – niepodzielny; model owej niepodzielnoĞci przeniesiony zostanie na pojĊcie narodu: la nation une et indwisible).129 Wedle M. Mauss,
prosopon i persona – maska,130 postaü, osoba formy czasownikowej równieĪ wskazują na zamkniĊtą i jednolitą toĪsamoĞü (czym jestem?), dosáownie „rolĊ spoáeczną” podmiotu.131 Tak widziany, samotoĪsamy, podmiot sprowadza siĊ wiĊc –
zdaniem Kristevej – do naleĪenia (belonging), dalekiego od bycia (being).132
ZáoĪonoĞü pojĊcia podmiotowoĞci jako takiej objawia siĊ w rozwaĪaniach nad
ludzkim Īyciem, nad istotą, nad sensem, wzorami i moĪliwoĞciami czáowieczego
bycia w Ğwiecie, rozwaĪa ją wiele nauk zajmujących siĊ czáowiekiem: antropologia
filozoficzna, psychologia, socjologia, nauki prawne, polityczne, równieĪ pedagogika. Na gruncie róĪnych nauk podmiotowoĞü jest róĪnie pojmowana. Zajmowanie
siĊ nią w aspekcie poznawczym jest o tyle waĪne, Īe poprzez swój interdyscyplinarny charakter, moĪe podmiotowoĞü staü siĊ podstawą poszukiwania kolejnych
kategorii, wokóá których moĪliwe stanie siĊ budowanie nowych koncepcji badawczych i teorii.133 Istnieje – przykáadowo – ontyczny, etyczny czy estetyczny aspekt
podmiotowoĞci: moĪna pytaü o sposób istnienia podmiotu, o związki pomiĊdzy
aktywnoĞcią podmiotu a istnieniem dobra i záa czy teĪ pojawianiem siĊ przeĪyü
i wartoĞci estetycznych. Ponadto „podmiot” moĪe byü uznany za pojĊcie antropologiczne, jeĞli rozwaĪaü rolĊ tej kategorii (np. w jej konotacji epistemologicznej)
w kategorialnej strukturze filozofii czáowieka stawiającej problem szeroko rozumianej „swoistoĞci” czáowieczeĔstwa na tle tego, co „nie – ludzkie” czy „przed –
ludzkie” w hierarchii jestestw przyrodniczych.134
Politolodzy próbują definiowaü podmiotowoĞü przez kategoriĊ wolnoĞci i odpowiedzialnoĞci z nią związanej.135 Dla odmiany – pedagogika jako podmiotowoĞü
rozumie to, Īe czáowiek jest kimĞ, ma okreĞloną toĪsamoĞü, która go wyróĪnia od
innych, a jego wáasna dziaáalnoĞü zaleĪy w znacznym stopniu od niego samego.
Innymi sáowy, chodzi o dostĊpną jedynie czáowiekowi zdolnoĞü uĞwiadamiania
128
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sobie faktu podlegania przemianom i wpáywania na nie dziĊki wáasnym, mniej lub
bardziej autonomicznym dziaáaniom. W tym sensie podmiotowoĞü integralnie
związana jest z autonomią jednostki.136
Podmiot jest wartoĞcią, a wartoĞü – podmiotem, a zatem podmiotowoĞü i wartoĞciowoĞü to jedno i to samo – zakáada A. Niemczuk.137 W okreĞlonym teoretycznym wymiarze moĪna uznaü tak postawioną tezĊ, jednak faktem jest, Īe w istocie
podmiot jest podmiotem, a wartoĞü wartoĞcią. Rozgraniczenie, a raczej mechanizm
transformacji zachodzącej w relacji podmiot – wartoĞü – podmiot wydaje siĊ sáabym punktem owej teorii. Sáabym, bo nieobecnym.
Odmienną strategiĊ widzenia podmiotowoĞci obrali filozofowie wychodzący
w swej krytyce od fenomenu jĊzyka. Podmiot „rozpáywa siĊ” w tym ujĊciu
w strukturach i grach jĊzykowych, dyskursach; uznany zostaje za pojĊcie mitologiczne, niewnoszące nic nowego do „naukowego” opisu struktur jĊzykowych, ich
wzajemnych powiązaĔ i transformacji. (To nie „ja” mówiĊ, to dyskurs „mną” mówi). Teza o „Ğmierci podmiotu” ma tu w pierwszym rzĊdzie sens metodologiczny:
to jĊzyk, a nie podmiot moĪe byü sensownym przedmiotem oglĊdzin naukowych
(w konsekwencji – trzeba spisaü to pojĊcie na straty wraz z wszelką wiedzą mityczno-przednaukową). Strategia ta ma równieĪ interesujący aspekt socjologiczny.
OtóĪ socjologiczny analogon kategorii podmiotu „indywidualnego” – pojĊcie
„podmiotu zbiorowego” (oraz korespondujących z nim „idei zbiorowych”) okazaáo
siĊ maáo przydatne z punktu widzenia wciąĪ rosnących ambicji teoretycznych
i samowiedzy metodologicznej socjologii. Dawne podejĞcie „ĞwiadomoĞciowe”
zastąpione zostaáo w socjologii przez analizĊ procesów komunikowania siĊ oraz
zachowaĔ biorących w nich udziaá empirycznych uĪytkowników jĊzyka. Dlatego
teĪ J. Habermas czĊsto bĊdzie podkreĞlaü, Īe na oátarzu teorii socjologicznej i jej
zadaĔ eksplanacyjnych poĞwiĊcone zostaáo tradycyjne pojĊcie „ĞwiadomoĞci" i jej
subiektywnego nosiciela na rzecz idei „komunikacji" oraz pojawiających siĊ w jej
ramach roszczeĔ jej uczestników do waĪnoĞci czy poprawnoĞci okreĞlonych aktów
jĊzykowych i ich wytworów.138
Sáuszne wydaje siĊ rozumowanie M. Karwata. „PodmiotowoĞü” definiuje on
jako Ğwiadome i zarazem czynne ksztaátowanie istniejącej rzeczywistoĞci, przeobraĪanie jej w kierunku zgodnym z wáasnymi potrzebami. Stwierdza, Īe podmiotem siĊ nie „bywa”: albo siĊ nim jest, albo nie jest: bĊdąc nim, moĪna siĊ nim stawaü w coraz wiĊkszym stopniu, coraz peániej! Mówiąc „podmiot” o jednostce,
grupie czy instytucji, M. Karwat zakáada, Īe taka caáoĞü obdarzona jest pewną wáaĞciwoĞcią, która status ten jej nadaje, a wiĊc obdarzona jest pewną podmiotowoĞcią.139
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KoncepcjĊ podmiotowoĞci spoáecznej B. Szmulik i M. ĩmigrodzki opierają
na nastĊpujących zaáoĪeniach:
•
podmiotowoĞü spoáeczna nie jest naturalną wáaĞciwoĞcią czáowieka, ale wáaĞciwoĞcią nadawaną mu spoáecznie, po speánieniu okreĞlonych w normach
warunków;
•
zakres pozyskiwanej podmiotowoĞci spoáecznej jest ustalony w odpowiednich
normach spoáecznych (zwyczaju, moralnoĞci, religii, prawie), ale mimo to
musi byü takĪe uznany przez partnerów podejmowanych dziaáaĔ lub inne
podmioty, do których dane dziaáanie jest skierowane lub których nawet poĞrednio dotyczy (uznany przez Ğrodowisko spoáeczne dziaáającego); inaczej
stwierdzi siĊ, Īe podmiotowoĞü spoáeczna jest okreĞlona takĪe przyzwoleniem
spoáecznym;
•
podmiotowoĞü spoáeczna nie jest „dana raz na zawsze”, ale ulega zmianom
uwarunkowanym dynamiką sytuacji spoáecznej danego podmiotu; zmiany te
o charakterze fluktuacyjnym raz poszerzają, a raz zawĊĪają moĪliwoĞci spoáecznego dziaáania danego podmiotu.140
PowyĪsza koncepcja wydaje siĊ waĪnym elementem dochodzenia do teorii
podmiotowoĞci prawnej. Mając to na wzglĊdzie, moĪna – za B. Szmulikiem i M. ĩmigrodzkim – przytoczyü rozróĪnienie podmiotowoĞci potencjalnej i realnej.
PodmiotowoĞü potencjalna jest wyznaczona treĞcią odpowiednich norm spoáecznych oraz „skorygowana" przyzwoleniem spoáecznym (ĞciĞlej biorąc, gotowoĞcią przyzwolenia Ğrodowiska spoáecznego na realizacjĊ normatywnych uprawnieĔ
okreĞlonego podmiotu). Na przykáad obejmując stanowisko kierownika budowy,
otrzymujemy okreĞlone przepisami prawnymi i normami zwyczajowymi uprawnienia, ale jednoczeĞnie „spotykamy siĊ” z okreĞloną gotowoĞcią pracowników
(lub jej brakiem) do podporządkowania siĊ naszym normatywnie gwarantowanym
decyzjom, czyli z okreĞlonym stopniem przyzwolenia podwáadnych na sprawowanie naszej funkcji. To przyzwolenie lub jego brak moĪe znacząco zmieniü rzeczywistą pozycjĊ „kierownika” w podporządkowanym mu zespole ludzi. MoĪe uáatwiü, utrudniü lub nawet, w kraĔcowych wypadkach, udaremniü speánianie tej
funkcji. Dlatego niezaleĪnie od przyznanych mu normatywnych kompetencji, doĞwiadczony i roztropny kierownik bĊdzie zabiegaá o pozyskanie czegoĞ wiĊcej niĪ
same uprawnienia. BĊdzie staraá siĊ pozyskaü przyzwolenie na ich peáną realizacjĊ,
a byü moĪe nawet ubiegaá siĊ o zgodĊ podwáadnych na realizowanie czegoĞ, co
wykracza poza treĞü norm regulujących jego kompetencje.141
PodmiotowoĞü realna natomiast to ta czĊĞü podmiotowoĞci potencjalnej, która
w okreĞlonych warunkach dziaáania rzeczywiĞcie moĪe byü przez dany podmiot
urzeczywistniona (zrealizowana). Nawet jeĪeli posiada siĊ paszport uprawniający
nas do podróĪy za granicĊ, to jeszcze nie przesądza to o moĪliwoĞci skorzystania
z niego. Na przykáad brak pieniĊdzy lub nieuzyskanie urlopu w pracy dosyü skutecznie ograniczy naszą potencjalną „podmiotowoĞü podróĪniczą” do praktycznie
zerowej podmiotowoĞci realnej. Zmiany w podmiotowoĞci realnej (dalej nazywana
140
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bĊdzie skrótowo: „podmiotowoĞcią”) mogą dotyczyü zarówno zakresu normatywnych uprawnieĔ do dziaáania (podmiotowoĞci potencjalnej), jak i rzeczywistych
warunków determinujących moĪliwoĞü dziaáania (materialnych, organizacyjnych
i komunikacyjnych Ğrodków dziaáania, odpowiedniej sytuacji w Ğrodowisku spoáecznym, w którym podejmowane są dziaáania, oraz rzeczywiĞcie udzielonego
przyzwolenia spoáecznego).142
Prawo nie tworzy osób w sensie „fizycznym”; dla prawa „osoba” znaczy
zwyczajnie podmiot prawa, istotĊ zdolną posiadaü naleĪne prawa podmiotowe.143
PodmiotowoĞü prawną trzeba zatem rozwaĪaü autonomicznie.

2.4.
Pojęcie podmiotowości prawnej
Najpierw byáy podmioty, póĨniej podmiotowoĞü. W takiej teĪ kolejnoĞci rozpocząü naleĪy wywód prowadzący do ustalenia pojĊcia podmiotowoĞci prawnej.
Jak sáusznie zauwaĪa P. Borszowski, element podmiotu kaĪdego stosunku prawnego wynika z samej definicji, o stosunku prawnym mówi siĊ bowiem, kiedy prawo
przedmiotowe ma dla dwóch podmiotów takie znaczenie, Īe w okreĞlonych warunkach sytuacja prawna jednego z nich jest poáączona z sytuacją prawną drugiego.
RównieĪ ujĊcie stosunku prawnego jako konstrukcji prawnej opartej na znaczeniu
norm czy przepisów akcentuje element podmiotów, gdyĪ Īeby wyjaĞniü, czego dotyczą uprawnienia i obowiązki, trzeba wyjaĞniü, co jest podmiotem tego stosunku.144
W Ğwietle nauki o strukturze normy prawnej, niezaleĪnie od akceptowania
czy to trójelementowej struktury normy prawnej, czy teorii norm sprzĊĪonych,
sankcjonowanych i sankcjonujących, bycie podmiotem prawa jest powszechnie
akceptowanym elementem sine qua non zawsze i tylko hipotezy normy prawnej.145
ĩelichowski, rozwaĪając podmiotowoĞü prawną czáowieka w okresie Īycia
embrionalno-páodowego, twierdzi, Īe instytucja podmiotu prawa przestaje byü „pustą” formuáą prawną, „czystym” konstruktem normatywnym o znaczeniu jedynie
funkcjonalnym.146 Nie wymaga aksjologicznego „wypeánienia” w ramach konkretnego systemu prawa, lecz juĪ sama w sobie zawiera aksjologiczną treĞü. MoĪe

142

Ibidem, s. 186-187.
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej EWG, Warszawa 1979, s. 15.
144
P. Borszowski, Podmioty stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, „Glosa” 2000, nr 6, s. 1.
145
B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
146
Autor przytacza tu postulat E. Sierakowskiej zerwania z jednowymiarowym widzeniem podmiotowoĞci prawnej jako bytu wyáącznie normatywnego i związania jej z godnoĞcią czáowieka. Zob.: idem, Prawo do podmiotowoĞci prawnej, w: Prawa czáowieka. Model prawny, Wrocáaw – Warszawa – Kraków,
s. 289-290, cyt. za: M. ĩelichowski, PodmiotowoĞü prawna czáowieka w okresie Īycia embrionalno-páodowego. Na kanwie orzeczenia Trybunaáu Konstytucyjnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, nr 1, s. 118.
143

58

PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego

w tym ujĊciu peániü rolĊ swoistego paradygmatu normatywnego, który umoĪliwi
rozwiązywanie szczegóáowych zagadnieĔ normatywnych.147
Dychotomiczne podejĞcie do podmiotu prawa prezentuje A. J. Jakimow. Z jednej
strony postrzega podmiot prawa jako byt realny, osobĊ uczestniczącą lub mającą
uczestniczyü w obrocie prawnym, a nie abstrakcyjnego nosiciela praw i obowiązków148 z drugiej strony zaĞ posáuguje siĊ takĪe abstrakcyjną formuáą podmiotu
prawa, rozumiejąc przezeĔ abstrakcyjną wolĊ – fizyczną lub prawną nieregulowaną
normami prawnymi, powiązaną z równie abstrakcyjnymi prawami i obowiązkami.149 Cytowany autor syntetyzuje oba warianty – pojĊcie podmiotu prawa okreĞlając jako uĪyteczne praktycznie, gdyĪ jego abstrakcyjną konstrukcjĊ moĪna nakáadaü na kontrowersyjne przypadki praktyczne i konkretne byty.150
MoĪna zaáoĪyü, Īe podmiotem prawa jest ten, komu prawo przyznaje uprawnienia i/lub narzuca obowiązki, wyposaĪając jednoczeĞnie w moĪliwoĞü czynnego
reagowania na nie. Precyzują to stanowisko A. Jamróz z zespoáem, pisząc, Īe podmiotem prawa jest ten, kto jest uprawniony lub zobowiązany. ZdolnoĞü do tego, by
byü podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych – a tym samym, by
byü podmiotem tych stosunków – okreĞla siĊ jako zdolnoĞü prawną. WyodrĊbnia
siĊ dwie kategorie podmiotów prawa: osoby fizyczne i osoby prawne. Przepisy
prawa przyznają takĪe podmiotom prawa zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych. Jest to
zdolnoĞü do tego, by poprzez czynnoĞci prawne wáasnym dziaáaniem nabywaü
prawa albo zaciągaü zobowiązania (wywoáywaü skutki prawne). ZdolnoĞü ta nie
przysáuguje wszystkim podmiotom prawa. Niektóre kategorie osób są – ze wzglĊdu
na ich przyrodzone i spoáeczne wáaĞciwoĞci – albo w ogóle pozbawione tej zdolnoĞci, albo korzystają z niej w sposób ograniczony.151
Przyjmuje siĊ, Īe posiadanie zdolnoĞci prawnej i zdolnoĞci do dziaáaĔ prawnych jest istotą podmiotowoĞci prawnej.152 PodmiotowoĞü prawna jest jedną z podstawowych instytucji sáuĪących do opisywania zarówno prawa w ogóle, jak i poszczególnych jego gaáĊzi, przy czym cechuje ją wysoka záoĪonoĞü, a co za tym
idzie – niejednolitoĞü poglądów dotyczących jej poszczególnych aspektów.153
147

M. ĩelichowski zwraca uwagĊ, Īe istnieją dziedziny, w których prawo do uznania za podmiot prawa
ma ogromne znaczenie praktyczne. Taką dziedziną jest w jego ocenie np. nowoczesna medycyna, której szybki postĊp stwarza róĪnorakie dylematy. Przytacza ponownie E. Sierakowską, wedle której kontrowersyjne problemy z pogranicza medycyny i prawa, związane z eutanazją, inĪynierią genetyczną
oraz eksperymentami medycznymi są tylko pozornie znacznie oddalone od tematu podmiotowoĞci
prawnej. Idem, Prawo do podmiotowoĞci..., op. cit., s. 290. Podobne stanowisko – wedle M. ĩelichowskiego – zajmuje L. Garlicki, który w godnoĞci ludzkiej widzi m.in., wartoĞü konstytucyjną o centralnym
znaczeniu dla zbudowania aksjologii obecnych rozwiązaĔ konstytucyjnych. Zob. pkt 7 zdania odrĊbnego sĊdziego L. Garlickiego, cyt. za: M. ĩelichowski, PodmiotowoĞü prawna czáowieka..., op. cit., s. 118.
148
A. J. Jakimow, Status subiekta prawa (tieorieticzeskije waprosy), „Gosudarstwo i Prawo” 2003, nr 4,
s. 5.
149
Ibidem, s. 6. Por.: A. A. Gotiuien, Prawoj status i osuszcziestnilienije strukturnych jeliemientow norm,
w: Probliemy prawowawa statusa subjektow prawa, Kaliningrad 1976, s. 8.
150
A. J. Jakimow, Status subiekta prawa..., op. cit., s. 10.
151
WstĊp do nauk prawnych, pod red. A. Jamroza, Biaáystok 1999, s. 95. Por.: J. Nowacki, Z. Tobor,
WstĊp do prawoznawstwa, Warszawa 1994, s. 158.
152
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk
Prawnych” 1997, t. 7, s. 215.
153
P. Borszowski, PojĊcie podmiotowoĞci prawno-podatkowej, „Glosa” 2001, nr 4, s. 17.

PojĊcie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego

59

PodmiotowoĞü prawna jest teĪ cechą normatywną, która – w opinii A. Jamroza
z zespoáem – nie stanowi czyjejkolwiek wáaĞciwoĞci przyrodzonej. Nie jest dana
przez naturĊ. O tym, kto jest podmiotem prawa – a zatem, kto moĪe korzystaü ze
zdolnoĞci prawnej, decydują wyáącznie przepisy prawa pozytywnego.154
ZdolnoĞü prawna to moĪliwoĞü posiadania praw (uprawnieĔ i obowiązków)
– przyjmuje P. Borszowski. Szerzej okreĞla ją jako zdolnoĞü do tego, aby byü
podmiotem praw i obowiązków, posiadaü je, czy teĪ by móc prawa i obowiązki
nabywaü oraz je wykonywaü. KaĪde okreĞlenie zdolnoĞci prawnej – poza dookreĞleniem cech, które dany autor uwaĪa za najistotniejsze – zawiera dwie cechy
wspólne i charakterystyczne dla tej kategorii prawnej. Po pierwsze, oznacza ona
pewien stan potencjalny, stan moĪnoĞci prawnej do okreĞlenia prawnej statycznoĞci czy wrĊcz biernoĞci. Po drugie, oznacza czy nawet odnosi siĊ bezpoĞrednio do
praw (uprawnieĔ) i obowiązków.155 Posiadanie zatem podmiotowoĞci prawnej
oznacza moĪliwoĞü bycia „nosicielem” praw lub obowiązków w ramach systemu
prawnego we wszystkich gaáĊziach prawa.156 Fakt, Īe komuĞ przysáuguje podmiotowoĞü prawna, nie przesądza o tym, czy ma on jakieĞ prawa lub obowiązki, ani
o tym, w jaki sposób je nabywa lub zaciąga, jak równieĪ, czy moĪe z nich korzystaü lub wykonywaü je. Oznacza ona wyáącznie, Īe ktoĞ posiada atrybut, mocą którego moĪe byü ich nosicielem.157
Tak moĪna ramowo zarysowaü pojĊcie podmiotowoĞci prawnej. Prawo nie
jest jednak monolitem! NaleĪy zdawaü sobie sprawĊ z tego, Īe pojĊcie podmiotowoĞci prawnej opiera siĊ na zróĪnicowanym zbiorze definicji – zaleĪnie od dyscypliny prawa i/lub komentatora. Trzeba teĪ dostrzegaü dyferencjacjĊ geograficzną,
która – choü wspóáczeĞnie straciáa na znaczeniu – wciąĪ oddziaáuje na teoriĊ prawoznawstwa.
Dla wszystkich dyscyplin prawa podmiotowoĞü (jej status) jest jedną z waĪniejszych instytucji prawnych.158 W znacznym stopniu potwierdza to doktrynalna
dyskusja.159
154

WstĊp do nauk prawnych..., op. cit., s. 95. Por.: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit.,
s. 13.
155
P. Borszowski, PojĊcie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 17.
156
Zob. E. Sierakowska, Prawo do podmiotowoĞci..., op. cit., s. 285.
157
Z. RadwaĔski: Prawo cywilne – czĊĞü ogólna, Warszawa 1993, s. 114. Pogląd ten – zdaniem
M. ĩelichowskiego – oparty byá na treĞci art. 8 § 2 k.c., który zostaá uchylony w związku z nowelizacją
ustawy o planowaniu rodziny. Pozostaje on jednak w mocy, gdyĪ Trybunaá Konstytucyjny uznaá, iĪ
w Īaden wiĊc sposób nie moĪna odczytaü tej decyzji w kontekĞcie caákowitego pozbawienia nasciturusa
zdolnoĞci prawnej w caáym zakresie prawa cywilnego czy systemu prawa. Cytowany autor powoáuje tu
pkt 4.4. uzasadnienia TK. Znamienny – zdaniem M. ĩelichowskiego – jest równieĪ fakt, Īe nawet przed
wprowadzeniem do Kodeksu cywilnego art. 8 § 2 k.c. przychylano siĊ w literaturze do takiego rozumienia „czáowieczeĔstwa” na gruncie prawa pozytywnego. Zob.: Z. Czemik, J. Gajda; Ochrona prawna
dziecka poczĊtego in vitro i pozostającego poza organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege ferenda), „Nowe Prawo” 1990, nr 12, s. 110-111, cyt. za: M. ĩelichowski, PodmiotowoĞü prawna czáowieka...,
op. cit., s. 116.
158
A. J. Jakimow, Status subiekta prawa..., op. cit., s. 5.
159
Gáównie w cywilistyce – J. ChaciĔski, Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych, Lublin 2004;
M. Romanowski, Podziaá praw podmiotowych na majątkowe i niemajątkowe, „PaĔstwo i Prawo” 2006, nr 3,
s. 24 i n.; T. Targosz, NaduĪycie osobowoĞci prawnej, Kraków 2004; J. Wieczorkiewicz – Kita, Teoretyczne problemy podmiotowoĞci, osobowoĞci, i zdolnoĞci prawnej w prawie cywilnym, w: Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, pod red. Z. Tobora i I. Boguckiej, Katowice 2002; w administratywi-
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W róĪnych gaáĊziach prawa wystĊpują róĪne kategorie podmiotów prawa.
Podmiotami prawa mogą byü jednostki, grupy ludzkie i organizacje. Konstrukcja
podmiotów prawa przybiera jednak w róĪnych gaáĊziach prawa róĪną postaü.
W prawie konstytucyjnym i administracyjnym są to przede wszystkim obywatele
i organy paĔstwa, w prawie miĊdzynarodowym publicznym – paĔstwa, organizacje
miĊdzynarodowe i w pewnym zakresie nawet osoby fizyczne [warte uwagi, zwáaszcza w kontekĞcie kolejnych rozdziaáów – przyp. M. P.], w prawie procesowym –
przede wszystkim sąd i strony procesowe (powód, pozwany, oskarĪyciel, oskarĪony), w prawie cywilnym z kolei osoby fizyczne i osoby prawne.160
Wybrane przyczynki z dorobku róĪnych nauk prawnych zdają siĊ tĊ opiniĊ
potwierdzaü. Przykáadowo, S. Fundowicz postrzega podmiotowoĞü konstytucyjną
(Grundrechtssubjekivität) jako zdolnoĞü do przyjĊcia pozycji podmiotu lub posiadacza praw konstytucyjnych, a wiĊc podmiotu przyporządkowanego podstawowym
normom prawnym okreĞlonym w ustawie konstytucyjnej.161 Jednak to nie definicje
konstytucjonalistów zdominowaáy teoriĊ podmiotowoĞci prawnej. Ta ostatnia zdaje
siĊ stanowiü istny rezerwuar cywilistyki.162
PrawnomiĊdzynarodową definicjĊ osoby prawnej (w odniesieniu do paĔstw
i organizacji miĊdzynarodowych) nastĊpująco sformuáowaá C. Eagleton: podmiot
prawa jest jednostką posiadającą prawa i obowiązki wynikające z danego systemu
prawnego.163 Nihil novi – moĪna powiedzieü – tyle Īe z zakwalifikowaniem metodologicznym prawa miĊdzynarodowego publicznego powstaje niemaáy káopot, poniewaĪ – jak twierdzą W. CzapliĔski i A. Wyrozumska – spoáecznoĞü miĊdzynarodowa dotychczas nie wyposaĪyáa Īadnego organu w kompetencjĊ egzekwowania
prawa. Nie moĪemy z natury rzeczy stwierdziü, Īe prawo miĊdzynarodowe posáuguje siĊ metodami administracyjną oraz karną. Praktyka miĊdzynarodowa najwiĊksze znaczenie spoĞród wszystkich Ĩródeá prawa nadaje umowom miĊdzynarodowym, w których element autonomii woli paĔstw odgrywa zasadniczą rolĊ. RównieĪ w przypadku prawa zwyczajowego element wolicjonalny wydaje siĊ mieü
istotne znaczenie w procesie formowania, a nastĊpnie stosowania prawa. Cytowani
styce – S. Dudzik, PodmiotowoĞü prawna sejmiku samorządowego, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 3,
s. 32 i n.; W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002; P. Romaniuk, Organizacje pozarządowe jako sáuĪba obywatelowi, w: Ochrona czáowieka w Ğwietle prawa RP, pod red. S. Pikulskiego,
Olsztyn 2002; w doktrynie prawno-podatkowej – P. Borszowski, Podmioty stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, „Glosa” 2000, nr 6, s. 1 i n; idem, PojĊcie podmiotowoĞci prawno-podatkowej, „Glosa”
2001, nr 4; A. Nykiel, PodmiotowoĞü podatkowoprawna (wybrane zagadnienia), „PaĔstwo i Prawo” 2000, nr 3,
s. 59 i n., czy teĪ w konstytucjonalistyce: S. Fundowicz, PodmiotowoĞü konstytucyjna osób prawnych
prawa publicznego w Niemczech, „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, nr 1, s. 107 i n.; W. Zabielski, Prawna podmiotowoĞü wspólnoty ludowo – narodowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa
i Administracji” 1987, nr 897, s. 5 i n.
160
L. Morawski, WstĊp do prawoznawstwa, ToruĔ 2000, s. 226. Por.: A. Redelbach, WstĊp do prawoznawstwa. Podstawowe pojĊcia nauk o wáadzy, paĔstwie i prawie w perspektywie Unii Europejskiej.
Regulamin Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka, ToruĔ 2000, s. 168.
161
S. Fundowicz, PodmiotowoĞü konstytucyjna osób prawnych..., op. cit., s. 107.
162
Wydaje siĊ, Īe zawaĪyáy na tym istniejące w prawie cywilnym odniesienia expressis verbis do zagadnienia podmiotowoĞci, a takĪe zaáoĪenie o równym statucie podmiotów prawnych, które stanowiáo
zachĊtĊ dla potencjalnych form podmiotowych.
163
C. Eagleton, International Organization and the Law of Responsability, Académie de Droit International
de la Haye, Recueil des Cours, La Haye 1950, vol. 76, p. 343-344.
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W. CzapliĔski i A. Wyrozumska powoáują przy tym jedno z fundamentalnych orzeczeĔ Staáego Trybunaáu SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej (STSM) w sprawie
statku „Lotus” (1927 r.): normy prawne wiąĪące paĔstwa wywodzą siĊ z ich woli.164 W ten sposób uwidacznia siĊ zbieĪnoĞü prawa miĊdzynarodowego publicznego z prawem cywilnym – poprzez zasadĊ autonomii i równorzĊdnoĞci podmiotów,
a róĪnica miĊdzy obiema gaáĊziami dotyczy gáównie charakteru owych podmiotów.165
Zamieszanie wokóá pojĊcia podmiotowoĞci w prawie cywilnym W. Wąsowicz
porównuje do stanu, jaki panowaá w doktrynie europejskiej prawie sto lat temu,
kiedy spierano siĊ co do istoty osób prawnych; spory wygasáy wskutek uregulowania instytucji i dostrzeĪenia zróĪnicowania osób prawnych. PodmiotowoĞü prawna
bywa ujmowana, z perspektywy teorii prawa cywilnego, jako cecha przysáugująca
wszystkim ludziom i nakazująca „dopuszczenie” kaĪdego do udziaáu w obrocie
prawnym i danie moĪliwoĞci korzystania z ochrony prawnej.166
PodmiotowoĞü prawną jako atrybut jednostki we wszystkich gaáĊziach prawa
postrzega S. Szer. W dziedzinie stosunków cywilistycznych okreĞla ją mianem
zdolnoĞci prawnej. ZdolnoĞü prawna jest przesáanką nabycia praw podmiotowych,
a wiĊc jest taką wáaĞciwoĞcią osoby, która sprawia, Īe moĪe staü siĊ ona podmiotem praw i obowiązków. Gdy w wyniku zdarzeĔ prawnych dojdzie do zawiązania
siĊ miĊdzy nią a innymi osobami stosunku prawnego, moĪe ona nabyü prawo podmiotowe i odpowiadające mu obowiązki.167
Osoby (fizyczne i prawne), a takĪe inne podmioty wyróĪnia wĞród podmiotów stosunków cywilnoprawnych A. Wolter, podając jako przykáady tych ostatnich: stronnictwa polityczne (na zasadach systemu prawnego PRL), stowarzyszenia
niezarejestrowane, spóáki jawne.168 W sferze terminologicznej stanowisko A. Woltera nie byáo konsekwentne – zauwaĪa J. Wieczorkiewicz – Kita. Podmioty stosunków cywilnoprawnych nie bĊdące osobami A. Wolter oznaczaá bowiem terminem
„uáomne osoby prawne”, co sugerowaáo, Īe chodzi o odmianĊ osób prawnych, tyle
Īe uáomnych i mogáo siĊ staü Ĩródáem nieporozumieĔ co do relacji zakresowych
owych terminów.169
GrąĪawski podkreĞla równieĪ, Īe problematyka podmiotów prawa innych niĪ
czáowiek rozwinĊáa siĊ wáaĞnie na gruncie prawa cywilnego. Powszechnie przyjmuje siĊ, Īe podmiotami stosunków cywilnoprawnych mogą byü jednostki ludzkie
164

W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 3.
Por.: K. Osajda, Klasyfikacja umów miĊdzynarodowych ze wzglĊdu na ich waĪnoĞü – próba reinterpretacji, „Studia Prawnicze” 2004, nr 2 (160), s. 26. Por.: H. B. Jacobini, A study of the philosophy of
international law as seen in works of latin american writers, The Hague 1954; C. Warbrick, States and
Recognition in International Law, in: International Law, ed by M. D. Evans, Oxford – New York 2003,
s. 217.
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W. Wąsowicz, Powstanie osoby prawnej. Praktyka uzyskiwania osobowoĞci prawnej, Warszawa
2002, s. 31.
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Zob.: S. Szer, Prawo cywilne. Warszawa 1967, s. 149, cyt. za: A. Grzejdziak, Geneza i pojĊcie prawa
do podmiotowoĞci prawnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1997,
XXXVII, s. 75.
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Por.: A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys czĊĞci ogólnej, Warszawa 1972, s. 165 i n.
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J. Wieczorkiewicz – Kita, Teoretyczne problemy podmiotowoĞci i zdolnoĞci prawnej w prawie cywilnym, w: Prawoznawstwo a praktyka stosowana prawa, pod red. I. Boguckiej, Katowice 2002, s. 77-78.
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(osoby fizyczne) oraz jednostki organizacyjne bĊdące tworami spoáecznymi (osoby
prawne). Przymiot osobowoĞci polega w prawie cywilnym na zdolnoĞci do tego,
by byü podmiotem praw i obowiązków, tj. na zdolnoĞci prawnej. W prawie cywilnym zakresy jednostek bĊdących osobami, jednostek mogących byü podmiotami
praw i obowiązków oraz jednostek wyposaĪonych w zdolnoĞü prawną pokrywają
siĊ ze sobą, a nawet są zakresami toĪsamymi. Kategoria osobowoĞci prawnej ma
byü przy tym wyáącznie kategorią prawa cywilnego. Natomiast zdolnoĞü do dziaáania przysáuguje tylko osobom, nie przysáuguje ona jednak wszystkim osobom,
a ponadto moĪe im przysáugiwaü w róĪnym stopniu. W nauce prawa cywilnego,
pomijając kontrowersje dotyczące tzw. uáomnych osób prawnych170, podmiotowoĞü prawna jednostek organizacyjnych innych niĪ jednostki ludzkie ksztaátuje siĊ
analogicznie do podmiotowoĞci prawnej czáowieka. Oznacza to, Īe tak jak i czáowiek, mogą one byü podmiotami wszelkich praw i obowiązków cywilnoprawnych,
z wyjątkiem tych, które z ich zdolnoĞci prawnej zostaáy wyraĨnie wyáączone.
Podmioty prawa cywilnego posiadają zatem peáną podmiotowoĞü prawną, którą
oznacza siĊ pojĊciem osobowoĞci prawnej.171 Warto zwróciü uwagĊ na podkreĞlone
przez M. GrąĪawskiego cywilnoprawne utoĪsamianie pojĊcia „podmiotowoĞü
prawna” i „osobowoĞü prawna”, które ów autor táumaczy daleko posuniĊtą swobodą dziaáania podmiotów w ramach prawa cywilnego.172
Spór doktrynalny toczący siĊ wokóá pojĊcia podmiotowoĞci prawnej obszernie prezentuje J. Wieczorkiewicz – Kita. Autorka lokuje po jednej stronie sporu
w szczególnoĞci S. Grzybowskiego, a za nim Z. RadwaĔskiego, którzy uwaĪają,
Īe podmiotami stosunków cywilnoprawnych są tylko osoby fizyczne lub osoby
prawne, przy czym zdolnoĞü prawna przysáuguje wszystkim tym i tylko tym jednostkom.173 W ostrej opozycji doĔ widzi zaĞ poglądy A. Kleina i A. Stelmachowskiego na „istotĊ” osoby prawnej, mimo Īe zajmują identyczne stanowisko co do
stosunków miĊdzy zakresami omawianych nazw.174
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M. GrąĪawski przytacza tu koncepcjĊ tzw. uáomnych osób prawnych A. Woltera, którym przysáugiwaáaby zdolnoĞü prawna w wyraĨnie przyznanym zakresie – w przeciwieĔstwie do osób prawnych, którym
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administracyjnego. KsiĊga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 228.
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Ibidem.
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Ibidem. Por.: J. Kosik, ZdolnoĞü paĔstwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego, Warszawa 1963, s. 24, cyt. za: W. Wąsowicz, Powstanie osoby prawnej..., op. cit., s. 31.
173
Wedle J. Wieczorkiewicz – Kita – stanowisko zakáadające równozakresowoĞü rozwaĪanych terminów
kojarzone jest zwykle w literaturze cywilistycznej z akceptacją tzw. normatywnej metody regulacji osobowoĞci prawnej, której zwolennikami są S. Grzybowski i Z. RadwaĔski. Twierdzą oni, Īe osobą prawną
jest tylko taka jednostka organizacyjna, dla której w danym systemie prawnym funkcjonuje wyraĨny
przepis, wskazujący na ową jednostkĊ – indywidualnie lub rodzajowo – jako na osobĊ prawną. Taką
metodĊ przyjmuje – ich zdaniem – takĪe polski ustawodawca, a zatem elementem treĞci nazwy „osoba
prawna (w polskim systemie prawnym)” jest cecha, swobodnie mówiąc, „bycia nazwanym »osobą
prawną«”, jako Īe osobą prawną jest i moĪe byü tylko taka jednostka, która tak zostaáa przez ustawodawcĊ nazwana. Idem, Teoretyczne problemy podmiotowoĞci..., op. cit., s. 78.
174
Por.: S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. 1, CzĊĞü ogólna, Warszawa – Wrocáaw – Kraków –
GdaĔsk 1974; Idem, Kilka uwag o rzekomych podmiotach stosunków cywilnoprawnych, „Studia Cywilistyczne” 1976, t. 27; A. Klein, ZdolnoĞü prawna, zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych i inne zdolnoĞci
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W opinii czĊĞci przedstawicieli doktryny prawa cywilnego oraz w Ğwietle poglądów Sądu NajwyĪszego, brak formalnego uznania za osobĊ prawną nie przesądza jeszcze o moĪliwoĞci posiadania przez daną jednostkĊ zdolnoĞci prawnej
(choüby ograniczonej) – podkreĞla S. Dudzik. Jednak nawet w przypadku przyjĊcia
konstrukcji „uáomnej osoby prawnej” dla uznania danej jednostki za tego rodzaju
podmiot konieczne jest wykazanie, Īe posiada ona przynajmniej niektóre atrybuty
osoby prawnej.175
W pewnym uproszczeniu J. Kaczor przyjmuje, iĪ przepisy szeroko rozumianego prawa cywilnego wykorzystywane są w wielu gaáĊziach prawa dla okreĞlania
podmiotowoĞci prawnej, peániąc dwojaką rolĊ, okreĞlając:
•
znamiona pozwalające na identyfikacjĊ podmiotów tej gaáĊzi prawa;
•
dopuszczalne sposoby ksztaátowania sytuacji prawnej tych podmiotów.
Do pierwszej grupy naleĪą przepisy konstruujące podmiotowoĞü cywilnoprawną. Zalicza siĊ do nich przede wszystkim przepisy o zdolnoĞci prawnej i zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych oraz szczegóáowe regulacje dotyczące uznania za
podmioty prawa zorganizowanych zespoáów takich jednostek. PrzyjĊte w tym
wzglĊdzie rozwiązania mają ogromny wpáyw na zakres autonomii podmiotów
prawa cywilnego. Ograniczona zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych lub caákowity jej
brak są równoznaczne z ograniczeniem lub zupeánym pozbawieniem pewnych
podmiotów moĪnoĞci samodzielnego decydowania o wiąĪących ją stosunkach
prawnych. Prawo uzaleĪnia przyznanie zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych (jako
elementu przesądzającego o autonomicznoĞci jednostki) od osiągniĊcia przez nią
dojrzaáoĞci umysáowej, niezbĊdnej do podejmowania samodzielnych decyzji. Utrata tej wáaĞciwoĞci jest jednoznaczna z pozbawieniem jej takiej moĪliwoĞci. O ile
podmiotowoĞü, przynajmniej cywilnoprawna, jest atrybutem kaĪdego czáowieka,
o tyle wyraĪająca siĊ w samodzielnoĞci decyzyjnej autonomia jest cechą zmienną
i stopniowalną.176
Pochodną cywilistyki jest konstrukcja podmiotowoĞci prawnej uksztaátowana
na gruncie prawa pracy. Wedle W. Sanetry, podmiotowoĞü zakáada moĪliwoĞü
dziaáania we wáasnym imieniu, a takĪe wyraĪania wáasnych interesów, jakkolwiek
ich zakres i sposób realizacji mogą byü, w mniejszym lub wiĊkszym zakresie,
okreĞlone przez ustawodawcĊ.177
W rozwaĪaniach na temat podmiotowoĞci podatkowoprawnej nieunikniona
jest pewna modyfikacja przejmowanych konstrukcji. Chodzi tu, z jednej strony
o specyfikĊ zagadnieĔ podatkowych, z drugiej zaĞ – o systemową przynaleĪnoĞü do
szeroko pojĊtej administratywistyki. Stosunek podatkowoprawny ma charakter zoa klasyfikacja zdarzeĔ prawnych, „Studia Cywilistyczne” 1969, t. 13-14; Idem, Ewolucja instytucji osobowoĞci prawnej, w: Tendencje rozwoju prawa cywilnego, pod red. E. àĊtowskiej, Warszawa 1983;
A. Stelmachowski, Czy kryzys osoby prawnej?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968,
z. 3, za: J. Wieczorkiewicz – Kita, Teoretyczne problemy podmiotowoĞci..., op. cit., s. 78.
175
S. Dudzik, PodmiotowoĞü prawna sejmiku samorządowego, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 3,
s. 34; ciekawostką są tu analogie do stanowiska MTS w sprawie Reparacji z 1949 r., przytaczanego
w rozdziale 1 niniejszej pracy.
176
J. Kaczor, Autonomia i wolnoĞü a prawo, w: Z zagadnieĔ teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa,
pod red. W. Gromskiego, Wrocáaw 2001, s. 113-114.
177
W. Sanetra, Polemiki. Organ czy podmiot prawa?, „PaĔstwo i Prawo” 1987, nr 4, s. 96 i n.
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bowiązaniowy i tak jak w przypadku innych stosunków zobowiązaniowych, element podmiotowy tworzą tu podmiot uprawniony (wierzyciel) i podmiot zobowiązany (dáuĪnik). Publicznoprawny charakter zobowiązaĔ podatkowych czyni pozycjĊ tych podmiotów nierówną (miĊdzy podmiotem uprawnionym i zobowiązanym
zachodzi stosunek podporządkowania).178
PojĊcie podmiotowoĞci prawnej M. GrąĪawski zalicza do rzĊdu podstawowych instytucji ogólnych prawa administracyjnego, sáuĪących do ujĊcia w jednoĞü
materiaáu prawnego, bez którego jednak nauka prawa mogáaby siĊ obejĞü lub zastąpiü je innym. JednoczeĞnie nie kwestionuje on uĪytecznoĞci tego pojĊcia jako
jednego z tzw. pojĊü narzĊdzi, sáuĪących badaniu i systematyzowaniu prawa pozytywnego.179 W charakterze podmiotów wyróĪnia siĊ w prawie administracyjnym
organy paĔstwowe i obywateli;180 w prawie procesowym wystĊpuje z kolei triada:
powód (oskarĪyciel) – sąd – pozwany (oskarĪony).181
Interesujący pogląd na temat osobowoĞci publicznoprawnej zaprezentowaá
równieĪ H. DembiĔski, który uznawaá jedynie osobowoĞü cywilnoprawną, zaĞ osobowoĞü publicznoprawną traktowaá jedynie jako wyraz pewnej ideologii, gdyĪ
ewentualne nadanie takiej osobowoĞci organowi administracji publicznej nie zmienia niczego w jego sytuacji publicznoprawnej.182 Nadanie osobowoĞci prawnej
stowarzyszeniu lub organowi administracji publicznej jest ogólną formuáą podporządkowania okreĞlonego zachowania siĊ normom prawa cywilnego, zastĊpującą
szczegóáowe wyliczenie w ustawie przysáugujących im poszczególnych praw
i obowiązków w sferze prawa cywilnego. W prawie publicznym H. DembiĔski nie
dostrzega takiej ogólnej formuáy nadania kompetencji do wykonywania administracji
zwierzchniczej, gdyĪ w kaĪdym przypadku ustawy odnoĞnie do tworzonego przez
nie organu administracji publicznej okreĞlają jego kompetencje szczegóáowo
i z osobna.183 O ile w odniesieniu do administracji publicznej zasadne jest posáugiwanie siĊ jedynie pojĊciem podmiotowoĞci administracyjnoprawnej, to w przypadku jednostki moĪna mówiü juĪ o osobowoĞci prawnej, opierającej siĊ na domniemaniu na rzecz jej praw podmiotowych – stwierdza M. GrąĪawski. Takie ujĊcie
pozwala na osiągniĊcie niezbĊdnej spójnoĞci koncepcji osobowoĞci i podmiotowoĞci prawnej na gruncie caáego porządku prawnego, co niewątpliwie sáuĪy rozwojowi nauki prawa.184
178

Por.: P. Borszowski, Podmiot...op. cit.; idem, PojĊcie podmiotowoĞci..., op. cit.; A. Nykiel, PodmiotowoĞü podatkowoprawna... op. cit.
179
Tak W. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego, zagadnienia ogólne. Warszawa 1924, s. 154
i n., cyt. za: M. GrąĪawski, PodmiotowoĞü..., op. cit., s. 223.
180
Szerzej na ten temat: J. Filipek, O podmiotowoĞci administracyjno-prawnej, „PaĔstwo i Prawo” 1961,
nr 2, s. 199-200; idem, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Cz. I, Kraków 1995, s. 227-228;
H. DembiĔski, OsobowoĞü publiczno-prawna..., op. cit., s. 116; S. Kalicka, O organach i podmiotach
administracji, w: Studia z zakresu prawa administracyjnego ku czci prof. dra Mariana Zimmermanna,
Warszawa – PoznaĔ 1973, s. 70 i n.; W. Miemiec, M. Miemiec, PodmiotowoĞü publicznoprawna gminy,
„Samorząd Terytorialny” 1991, nr 11-12, s. 15-19.
181
A. Redelbach, WstĊp do prawoznawstwa..., op. cit., s. 168.
182
H. DembiĔski, OsobowoĞü publiczno-prawna samorządu w Ğwietle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934, s. 116., cyt. za: M. GrąĪawski, PodmiotowoĞü..., op. cit., s. 225.
183
Ibidem.
184
Ibidem, s. 232.
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Wspóáczesny Ğwiat jest coraz mniej zróĪnicowany, a jego systemy prawne
szczególnie. Mimo to w niektórych krajach zakres zdolnoĞci prawnej ogranicza siĊ
ze wzglĊdu na páeü, rasĊ, wyznanie czy narodowoĞü. W paĔstwach demokratycznych czynniki te nie wywierają Īadnego wpáywu na zdolnoĞü prawną czáowieka,
przysáuguje ona bowiem kaĪdemu i to w takim samym stopniu, jak innym ludziom.185
Jakimowicz omawia przykáadowo podejĞcie nauki francuskiego prawa administracyjnego wobec zagadnienia osobowoĞci prawnej, której owa nauka poĞwiĊca
wiele uwagi, traktując je jako szczególnie istotne z punktu widzenia charakteru
i istoty prawa administracyjnego.186 Uksztaátowana w jej ramach kategoria „statusu
podmiotu prawa” traktowana jest jako kategoria abstrakcyjna. Status ten uzyskuje
kaĪdy, kogo uznaje siĊ w danym systemie prawnym za godnego ochrony prawnej.
Podmiotem prawa jest zatem w pierwszym rzĊdzie osoba ludzka, a ponadto inne
twory, takie jak na przykáad osoby prawne, wspólnoty terytorialne czy przedsiĊbiorstwa.187
Wydaje siĊ, Īe racjĊ ma M. ĩelichowski, twierdząc, Īe nie moĪe budziü wątpliwoĞci stwierdzenie, iĪ podmiotem prawa wspóáczeĞnie moĪe byü po prostu kaĪdy czáowiek, bez jakiegokolwiek dalszego zróĪnicowania. Nie ma tutaj znaczenia,
czy chodzi o sferĊ prawa administracyjnego, cywilnego czy teĪ karnego. Podstawowe problemy dotyczą uznawania za podmioty prawne podmiotów innych niĪ
jednostki ludzkie. W tym przypadku jest to pewna konstrukcja myĞlowa, gdyĪ o ile
czáowiek wystĊpuje wobec porządku prawnego jako podmiot juĪ rzeczywiĞcie istniejący, to w przypadku wszelkich innych podmiotów konieczne jest uprzednie
faktyczne ich zorganizowanie i utworzenie. Dlatego teĪ z faktu, Īe prawo miĊdzynarodowe mówi o prawie kaĪdego czáowieka do uznania jego podmiotowoĞci
prawnej, moĪna wywieĞü po stronie ustawodawcy obowiązek jednoznacznego
okreĞlenia zakresu podmiotów prawa wchodzących w skáad danej spoáecznoĞci
politycznej.188
Ostatecznie – mając na wzglĊdzie przedmiotowe zróĪnicowanie definicji
podmiotowoĞci prawnej – moĪna swobodnie podejĞü do definiowania i wyznaczenia zakresu pojĊciowego podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Nie znaczy to
bynajmniej, Īe bĊdą one odbiegaáy koncepcyjnie od klasycznej formuáy podmiotowoĞci w sposób rewolucyjny. Chodzi raczej o to, by nie tworzyü definicji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jedynie poprzez dodanie nazwy dyscypliny (lub
tylko przymiotnika „miĊdzynarodowy”) do definicji ogólnej podmiotowoĞci prawnej.

185

A. Grzejdziak, Geneza i pojącie prawa do podmiotowoĞci prawnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1997, XXXVII, s. 76. Por.: S. Fundowicz, PodmiotowoĞü konstytucyjna..., op. cit., s. 107 i n.
186
W. Jakimowicz, Teoria osób prawnych prawa publicznego we wspóáczesnej francuskiej doktrynie
prawa administracyjnego, „Problemy Wspóáczesnego Prawa MiĊdzynarodowego Europejskiego i Porównawczego”, Kraków 2003, s. 28.
187
Ibidem, s. 29.
188
M. ĩelichowski, PodmiotowoĞü prawna czáowieka..., op. cit., s. 120.
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2.5.
Definicja i zakres podmiotowości
prawa międzynarodowego
Funkcjonalne uproszczenia na ogóá sprzyjają dydaktyce. W praktyce są jednak o wiele trudniejszą formą prezentacji aniĪeli drobiazgowe analizy. Niosą teĪ
spore ryzyko osiągniĊcia poziomu banaáu. Podobnie rzecz siĊ ma z definiowaniem
podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.189
Najprostszym zabiegiem byáoby oczywiĞcie stwierdzenie, Īe podmiotem prawa miĊdzynarodowego jest podmiot prawa, tyle Īe w obszarze prawa miĊdzynarodowego. Krytycznie odnosząc siĊ do mechanicznego przenoszenia kategorii prawa
krajowego do miĊdzynarodowego, G. I. Tunkin namawia do uwzglĊdniania specyfiki prawa miĊdzynarodowego, raczej poprzez ustalenie podstawowych cech nowych zjawisk w prawie miĊdzynarodowym, aniĪeli usiáowanie „wtáoczenia ich na
áoĪe prokrustowe” kategorii prawa wewnĊtrznego.190 Doceniając záoĪonoĞü problematyki podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, Ch. N. Okeke sugeruje, by
jej definiowanie oprzeü na wyjaĞnieniu istoty prawa miĊdzynarodowego i jego definicji.191
Choü takie ujĊcie dalekie jest od doskonaáoĞci, dąĪąc do tej ostatniej, moĪna
siĊ nim z powodzeniem posáugiwaü. Odnosząc doĔ formuáĊ równania matematycznego, moĪna zaáoĪyü na wstĊpie, Īe jasne (lub ustalone) jest pojĊcie podmiotowoĞci prawnej.192 W ten sposób uzyskuje siĊ równanie z jedną niewiadomą. Pozostaje
wyjaĞniü – czym jest prawo miĊdzynarodowe? Tak postawione pytanie, pozornie
spycha rozwaĪania w obszar truizmów. Pozornie, gdyĪ wspóáczesne prawo miĊdzynarodowe mieĞci siĊ w klasycznej definicji jedynie w dobrej wierze.
Zwykle uwaĪa siĊ, Īe prawo miĊdzynarodowe publiczne jest zespoáem norm
regulujących stosunki wzajemne paĔstw, organizacji miĊdzynarodowych i wyjątkowo innych podmiotów. Tradycyjne definicje prawa miĊdzynarodowego nie odzwierciedlają jednak rzeczywistego stanu rzeczy w miĊdzynarodowym porządku
prawnym ponadczasowo (jak siĊ okazuje) – stwierdza H. Latkiewicz. Rozwój prawa miĊdzynarodowego podwaĪyá zaáoĪenie, iĪ tylko paĔstwa są podmiotami prawa
miĊdzynarodowego, a w doktrynie pojawiáy siĊ definicje odbiegające od definicji
189

Podobnie R. KwiecieĔ w kwestii suwerennoĞci wprost i w kwestii pojĊcia paĔstwa – poĞrednio. Jego
zdaniem – zastanawiające pozostaje [...] wymykanie siĊ pojĊcia suwerennoĞci paĔstwa spod jednej
powszechnie akceptowalnej definicji. Wiązane jest z nią raczej intuicyjne aniĪeli dyskursywne znaczenie. Cytowany autor – jako czĊĞciowo analogiczny przykáad – podaje sytuacjĊ z definicją paĔstwa we
wspóáczesnym prawie miĊdzynarodowym: niby wiadomo, czym paĔstwo jest w tym prawie, jednak na
próĪno szukaü jego definicji legalnej w akcie powszechnie wiąĪącym. [...] Dlatego teĪ w uwagach do
projektu Deklaracji praw i obowiązków paĔstw z 1949 r. Komisja Prawa MiĊdzynarodowego stwierdziáa,
iĪ „the term 'State' is used in the sense communiy accepted in international practise” („Yearbook of International Law Commission” 1949, p. 289) – trafnie zauwaĪa R. KwiecieĔ. Idem, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie miĊdzynarodowym, Kraków 2004, s. 92.
190
G. I. Tunkin, Zagadnienia teorii prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1964, s. 342-343.
191
Ch. N. Okeke, Controversial Subjects of Contemporary International Law. An Examination of the
New Entities of International Law and Their Treaty – Making Capacity, Rotterdam 1974, p. 9.
192
Patrz podrozdziaá 2.4. niniejszego opracowania.
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klasycznych.193 Przykáadowo – Ch. N. Okeke formuáuje tezĊ, Īe wspóáczesne prawo miĊdzynarodowe przestaáo juĪ byü prawem miĊdzypaĔstwowym i coraz bardziej staje siĊ prawem ĞródpaĔstwowym, Ğródorganizacyjnym i miĊdzyorganizacyjnym (transnational, transorganizational, interogranizational). W związku
z tym oprócz paĔstw istnieje wiele innych podmiotów prawa miĊdzynarodowego.194
Trafnie wiĊc dostrzega L. Antonowicz i inni komentatorzy, Īe wspóáczesne prawo
miĊdzynarodowe publiczne podlega tak radykalnym przeksztaáceniom (transnarodowe, ponadnarodowe, publiczno-prywatne i inne warianty regulacji), Īe czeka je
nieuchronna redefinicja.195 A zatem pytanie, kto jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego, trzeba poprzedziü ustaleniem lub przynajmniej (na potrzeby niniejszego
opracowania) zaáoĪeniem, jak rozumieü prawo miĊdzynarodowe publiczne – drugi,
obok podmiotowoĞci, skáadnik tytuáowego pojĊcia.196
Wydaje siĊ, Īe są to normy regulujące stosunki publiczne, przyjmowane
i gwarantowane przez paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe w ich stosunkach
wzajemnych, jednostronnie lub wobec innych podmiotów. Definicja ta, z pewnoĞcią niedoskonaáa, ma na celu podkreĞlenie, Īe rodowód formalny prawa miĊdzynarodowego publicznego nie musi byü tylko i wyáącznie miĊdzypaĔstwowy.
Prawo miĊdzynarodowe od niedawna posáuguje siĊ pojĊciem podmiotu prawa
miĊdzynarodowego wprost. Po raz pierwszy do stanowionego prawa miĊdzynarodowego pojĊcie podmiotu prawa miĊdzynarodowego wprowadziáy traktatowe
konwencje wiedeĔskie.197 W nastĊpstwie tego posuniĊcia pojawiáo siĊ wiele doktrynalnych definicji podmiotu prawa miĊdzynarodowego.
Przykáadowo, J. J. àukaszuk twierdzi, Īe podmiotem prawa miĊdzynarodowego jest ten, kogo dotyczy jakaĞ norma prawnomiĊdzynarodowa.198 Poprzez posiadanie zarówno zdolnoĞci prawnej, jak i zdolnoĞci do dziaáaĔ prawnych definiuje
podmiot prawa miĊdzynarodowego M. Lachs.199 Z kolei P. Bogacki posáuguje siĊ
definicją, wedle której podmiotem prawa miĊdzynarodowego jest ten, kto ma prawa i obowiązki wynikające z prawa miĊdzynarodowego.200 W pewnym sensie tĊ
ostatnią definicjĊ doprecyzowuje H. Latkiewicz, dla którego podmiotami prawa
miĊdzynarodowego są ci, do których normy tego prawa siĊ odnoszą lub którzy są
odbiorcami tych norm.201
Poprzez modus operandi definiują podmioty prawa miĊdzynarodowego
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska. Podnoszą, Īe są one tworami stosującymi prawo,
a ich doskonaáym rozróĪnieniem jest charakter i zakres kompetencji do dziaáa193

H. Latkiewicz, Zagadnienie..., op. cit., s. 18.
Ch. N. Okeke, Controversial Subjects..., op. cit., p. 215-227, cyt. za: L. Antonowicz, Zagadnienie
podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998, vol. XLV, s. 28.
195
Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 7 i n.
196
Por.: Ch. N. Okeke, Controversial Subjects..., op. cit., p. 215-227.
197
Por.: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów. Zarys wykáadu, Polskie Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa–PoznaĔ 2005, s. 23.
198
J. J. àukaszuk, Subiekty prawa mieĪdunarodnych dogoworow, „Gosudarstwo i Prawo” 2004, nr 11, s. 52.
199
M. Lachs, Umowy wielostronne, Warszawa 1958, s. 43-44.
200
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk
Prawnych” 1997, t. 7, s. 221.
201
H. Latkiewicz, Zagadnienia podmiotowoĞci..., op. cit., s. 18.
194
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nia.202 Tak wytyczoną drogą zdaje siĊ podąĪaü J. SozaĔski, twierdząc, Īe podmiotem prawa miĊdzynarodowego jest ten, kto ma zdolnoĞü uczestniczenia w tworzeniu i stosowaniu norm tego prawa.203
Warte przytoczenia są teĪ definicje podmiotu prawa miĊdzynarodowego przyjĊte interdyscyplinarnie lub zgoáa politologicznie. Stosunkowo bliską prawoznawstwu definicjĊ przedstawia J. Symonides, twierdząc, Īe podmiotami prawa miĊdzynarodowego są uczestnicy stosunków miĊdzynarodowych posiadający prawa
i obowiązki miĊdzynarodowe oraz zdolnoĞü bezpoĞredniego nabywania praw oraz
zaciągania zobowiązaĔ miĊdzynarodowych.204 Bardziej politologiczna definicja na
pytanie, kto jest podmiotem prawnomiĊdzynarodowym, odpowiada, Īe są nimi aktorzy (uczestnicy) stosunków miĊdzynarodowych posiadający zdolnoĞü prawną
i zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych. Podmiot prawa miĊdzynarodowego – wedle tej
definicji – musi siĊ legitymowaü zdolnoĞcią prawną, czyli zdolnoĞcią posiadania
praw i obowiązków wynikających z prawa miĊdzynarodowego oraz zdolnoĞcią do
czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych, czyli moĪliwoĞcią bezpoĞredniego stanowienia, jak i dochodzenia praw i obowiązków, co jest związane ze zdolnoĞcią wystĊpowania w stosunkach miĊdzynarodowych.205
Wedáug J. Czai, poza paĔstwem, podmiotem prawa miĊdzynarodowego jest
kaĪda osoba mająca zdolnoĞü prawną w zakresie prawa miĊdzynarodowego, powstaáa przez pozytywne dziaáania paĔstw lub tylko w wyniku uznania bądĨ potwierdzenia przez paĔstwa. A zatem – zgodnie z tą koncepcją – poza paĔstwem nie
moĪe istnieü Īaden inny podmiot prawa miĊdzynarodowego bez zgody paĔstw.206
Zaskakujący pogląd prezentuje H. Latkiewicz, twierdząc, Īe sformuáowanie
i przyjĊcie definicji podmiotu prawa miĊdzynarodowego miaáoby tylko wartoĞü
relatywną i ograniczoną w czasie, poniewaĪ prawo miĊdzynarodowe naleĪy do
tych gaáĊzi prawa, w których, zgodnie z prawami dialektyki, zachodzą czĊste
zmiany i trwa ciągáy jego rozwój. Z tych wzglĊdów najwiĊcej postĊpu do nauki
prawa miĊdzynarodowego wnoszą te poglądy, które – opierając siĊ na trwaáych,
powszechnie uznawanych zasadach prawa miĊdzynarodowego – uwzglĊdniają istniejącą rzeczywistoĞü w spoáecznoĞci miĊdzynarodowej.207 Zgadzając siĊ z drugim
twierdzeniem naleĪy raczej dąĪyü do optymalizacji, podejmując próbĊ zdefiniowania podmiotu prawa miĊdzynarodowego, niĪ z niej rezygnowaü.
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W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 131.
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 27.
J. Symonides, Podmioty prawa miĊdzynarodowego, w: Encyklopedia prawa miĊdzynarodowego
i stosunków miĊdzynarodowych, Warszawa 1976, s. 281.
205
J. Symonides, PodmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa Unii Europejskiej w Ğwietle Traktatu Konstytucyjnego, w: Polityka zagraniczna i wewnĊtrzna paĔstwa w procesie integracji europejskiej, pod red.
E. HaliĪaka, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 36-37.
206
J. Czaja, PrawnomiĊdzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983, s. 26. Por.: L. Antonowicz,
Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 21; P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 222;
D. Akanie, International Organizations, in: International Law, ed by M. D. Evans, Oxford – New York
2003, p. 270; J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 26.
207
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 19.
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Podmiotem prawa miĊdzynarodowego jest ten, komu ów porządek normatywny nadaje prawa i/lub obowiązki oraz wskazuje mechanizm/-y ich
ksztaátowania, niezaleĪnie od formalnego rodowodu i przedmiotowego zakresu
atrybutów.
PojĊciem związanym z „podmiotami prawa miĊdzynarodowego” na tyle blisko, by powstaáo wraĪenie toĪsamoĞci, jest „podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego”.208 Ona teĪ nie jest pojĊciem oczywistym.209
PodmiotowoĞü w prawie miĊdzynarodowym jest jedną z najstarszych jego
instytucji – podkreĞlają J. MuszyĔski i J. SkibiĔski. Wskazują, Īe na arenie miĊdzynarodowej zawsze wystĊpowaáy okreĞlone zbiorowoĞci, których atrybutem byáa
podmiotowoĞü rozumiana w sensie prawniczym; zbiorowoĞci te wystĊpowaáy jako
nosiciele praw i obowiązków.210 Trudniej jest doszukaü siĊ tu bezpoĞrednich odniesieĔ prawnomiĊdzynarodowych. Jak podkreĞla H. Latkiewicz, w spoáecznoĞci miĊdzynarodowej nic ma centralnego ustawodawcy w sensie centralnej wáadzy krajowej, a podstawą tworzenia norm prawa miĊdzynarodowego są umowy, których
moc obowiązująca oparta jest na fundamentalnej zasadzie pacta sunt servanda
i które są zawierane miĊdzy jednostkami sobie równymi, niepodporządkowanymi
Īadnej wáadzy zwierzchniej. Ten stan rzeczy powoduje, Īe brak jest ogólnie uznawanej normy prawa miĊdzynarodowego, która stanowiáaby podstawĊ podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej. Z kolei brak takiej normy doprowadziá do rozbieĪnoĞci poglądów wĞród przedstawicieli nauki prawa miĊdzynarodowego na temat
okreĞlenia krĊgu podmiotów w tym porządku prawnym. W doktrynie prawa miĊdzynarodowego pojĊcie podmiotowoĞci jest najczĊĞciej wyprowadzane z definicji
prawa miĊdzynarodowego211 (podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do pojĊcia
podmiotu prawa miĊdzynarodowego – i co wydaje siĊ znacząco umacniaü praktykĊ
utoĪsamiania obu pojĊü212). Jak twierdzi J. SozaĔski, wielu autorów kwestionuje
koncepcjĊ podmiotowoĞci, a czĊĞü z nich nie uznaje jej istnienia w odniesieniu do
tzw. innych podmiotów.213
PodmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa z pewnoĞcią istnieje. Wydaje siĊ
byü konstrukcją kreacji, realizacji i likwidacji bytu podmiotów prawa miĊdzynarodowego. NaleĪy zdecydowanie podkreĞliü celowoĞü wyróĪnienia „podmiotu” i „podmiotowoĞci”. O ile „podmiot” oznacza realny lub umowny byt,
208

Por.: G. W. Ignatienko, W. J. Suworowa, Subiekty mieĪdunarodnawa prawa, w: MieĪdunarodnyje
prawo, pod red. G. W. Ignatienko, D. D. Ostapienko, Moskwa 1978, s. 103 i n.; J. PieĔkos, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Kraków 2004, s. 53; M. Diez de Valasco Vallejo, Instituciones de Derecho Internacional Publico, Madrid 2001, p. 215.
209
O tym w podrozdziale 2.6.
210
J. MuszyĔski, J. SkibiĔski, Uznanie NRD. Prawne, polityczne i gospodarcze aspekty miĊdzynarodowej podmiotowoĞci Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Warszawa 1973, s. 13.
211
H. Latkiewicz, Zagadnienia podmiotowoĞci..., op. cit., s. 17.
212
B. Boczek i R. Bledsoe, The International Law Dictionary, Santa Barbara-Oxford 1987, p. 39: International Legal Personality – A legal, juridical term signifying that an entity has attending as a member of
the community of nations and possesses certain rights as a subject of international law.
213
Takie przypadki – wedle J. SozaĔskiego – wynikają z konwencji o prawie morza z 1982 r., gdzie
Organizacja Dna Morskiego moĪe przyznaü wykonywanie okreĞlonych zadaĔ przewidzianych prawem
miĊdzynarodowym przedsiĊbiorstwom i innym osobom prawnym. Podobne zjawisko wystĊpuje w organizacjach INTELSAT i INMARSAT. Idem, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 26.
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o tyle „podmiotowoĞü” stanowi modelową konstrukcjĊ nadającą owemu bytowi czynną rolĊ prawną. ChociaĪ wiĊc „podmioty” – jako dominujące w praktyce
– áatwiej zauwaĪyü i doceniü, to jednak „podmiotowoĞci” – jako formuáującej i weryfikującej „podmioty” – warto poĞwiĊciü uwagĊ, zwáaszcza, Īe jest ona formuáą
bardziej pronaukową, gdyĪ nie ogranicza siĊ do komentowania praktyki, lecz sáuĪy
do jej badania.
PodmiotowoĞü nie „rozstrzyga” o tym, czy dany byt jest, czy nie jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego. Oznacza pole rozwaĪaĔ, potencjaá. W szczególnoĞci podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa w zaáoĪeniu oznacza posiadanie przez
okreĞlony (spersonalizowany lub widziany personalistycznie) byt praw i obowiązków wynikających z norm prawa miĊdzynarodowego. Ustaleniu podlega przy tym
zdolnoĞü prawna, a wiĊc zdolnoĞü do posiadania praw i obowiązków miĊdzynarodowych oraz zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych, czyli zdolnoĞü do nabywania praw
i zaciągania zobowiązaĔ miĊdzynarodowych w drodze wáasnego dziaáania. Poszczególne kategorie podmiotów prawa miĊdzynarodowego cechuje róĪny zakres
atrybutów podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.
Formuáa podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego naraĪona jest na trudnoĞci
interpretacyjne nie tylko w związku z utoĪsamianiem jej wprost z „podmiotami”
(to samo w sobie akurat nie jest szczególnie káopotliwe), ale gáównie z uwagi na
inne liczne pojĊcia pokrewne, a nierzadko i przeciwstawne.

2.6.
Pojęcia zbieżne wobec podmiotowości
prawa międzynarodowego
PodmiotowoĞü moĪna w prostej linii wywodziü z czáowieczeĔstwa,
a wspóáczesna myĞl humanistyczna (szczególnie przedstawiciele nauk pedagogicznych) wywodzi pojĊcie podmiotowoĞci wprost z istoty osoby ludzkiej.214 Nie dziwi
zatem praktyka synonimicznego traktowania osobowoĞci i podmiotowoĞci takĪe
w obszarze prawa.215 PojĊcie osobowoĞci prawnej czĊĞciej wystĊpuje w dyscyplinach typowo krajowych. Jest teĪ czĊĞciej domeną jĊzyka prawnego – akty prawa
czĊĞciej posáugują siĊ pojĊciem „osobowoĞü prawna” aniĪeli podmiotowoĞü.216
Doktryna prawa miĊdzynarodowego takĪe zajĊáa siĊ pojĊciem osobowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.217
214

Przykáadowo – A. Ostrowski twierdzi, Īe osobowoĞü jest elementem konstytuującym daną osobĊ.
Idem, Podmiot i moĪliwoĞü jego rozwoju..., op. cit., s. 197.
215
Zob. L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 27-28; E. Caáa – Wacinkiewicz, PodmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa Unii Europejskiej, w: Prawo miĊdzynarodowe – problemy i wyzwania. KsiĊga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, pod red. J. Menkesa, Warszawa 2006,
s. 68-69; H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 20; J. MuszyĔski, J. SkibiĔski, Uznanie NRD..., op. cit., s. 26.
216
Termin „osobowoĞü” dominuje w doktrynie francuskiej. Jest uĪywany czĊsto w dokumentach ONZ,
cyt. za: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 27.
217
Przykáadowo pojĊciem osobowoĞci prawnomiĊdzynarodowej posáugują siĊ takie tuzy, jak: L. Oppenheim, H. Lauterpacht, International Law, Londyn 1958, p. 118; H. Kelsen, Principles of International
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Jak podaje H. Latkiewicz, juĪ w związku z dyskusją dotyczącą Ligi Narodów
znane byáo pojĊcie osobowoĞci miĊdzynarodowej i áączenie z nią – przez doktrynĊ
– podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.218 Przywoáując kluczowe dla genezy
tytuáowego zagadnienia orzeczenie w MTS w sprawie Reparacji, W. CzapliĔski
i A. Wyrozumska akcentują, Īe Trybunaá stwierdziá w ostatecznej konkluzji, ONZ
jest osobą miĊdzynarodową (international person) – podmiotem prawa miĊdzynarodowego zdolnym do posiadania miĊdzynarodowych praw i obowiązków, i posiada zdolnoĞü ochrony swoich praw poprzez wystĊpowanie z roszczeniami miĊdzynarodowymi. Nie jest to podmiotowoĞü identyczna z podmiotowoĞcią paĔstwa, które
z zasady posiada caáoĞü praw i obowiązków uznanych przez prawo miĊdzynarodowe. W stanowisku Trybunaáu podkreĞlono, Īe prawa i obowiązki organizacji
zaleĪą od jej celów i funkcji wyraĨnie wskazanych lub dorozumianych z konstytuujących ją dokumentów i rozwiniĊtych póĨniej przez praktykĊ.219 OsobowoĞü miĊdzynarodowoprawna oznacza istnienie konkurencyjnych (w stosunku do paĔstw)
kompetencji organizacji.220
Podczas prac kodyfikacyjnych nad prawem traktatów rozróĪnienie podmiotowoĞci i osobowoĞci prawnomiĊdzynarodowej wywoáaáo szeroką dyskusjĊ w Komisji Prawa MiĊdzynarodowego ONZ. CzĊĞü dyskutantów stwierdziáa, Īe pojĊcia
„podmioty prawa miĊdzynarodowego” i „organizmy posiadające osobowoĞü miĊdzynarodową” są pojĊciami identycznymi i dlatego nie mogą razem wystĊpowaü.
Inni natomiast uwaĪali, Īe „podmioty prawa miĊdzynarodowego” obejmują takĪe
jednostki, podczas gdy „osobowoĞü miĊdzynarodowa” ich nie dotyczy. W koĔcu
wiĊkszoĞü Komisji przyjĊáa kompromisowe sformuáowanie projektu artykuáu 2 kodyfikacji prawa traktatów, zaproponowane przez A. Verdrossa, w nastĊpującym
brzmieniu: lub innymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego posiadającymi zdolnoĞü prawną do zawierania umów.221 Na te ostatnie nie wszyscy byli otwarci.
Przykáadowo – L. Ehrlich, sprzeciwiając siĊ rozszerzaniu zakresu podmiotów prawa miĊdzynarodowego, propagowaá odróĪnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego od ograniczonej osobowoĞci miĊdzynarodowej.222 Z drugiej strony –
zdaniem H. Latkiewicz – okreĞlenie „osoba miĊdzynarodowa” ma swe uzasadnienie wobec paĔstw – podmiotów prawa miĊdzynarodowego, natomiast nie powinno
ono byü uĪywane wobec innych podmiotów tego prawa, chociaĪ w nauce pojĊcia
te są utoĪsamiane.223 Inny uĪytek z obu pojĊü robią B. Boczek i R. Bledsoe, którzy
termin „miĊdzynarodowa osobowoĞü prawna” wyjaĞniają za pomocą pojĊcia
„podmiotu prawa miĊdzynarodowego”.224
Law, Nowy Jork 1966, p. 245 & n.; spoĞród polskich autorów: W. Morawiecki, Organizacje miĊdzynarodowe, Warszawa 1965, s. 51-57; L. Ehrlich, Prawo miĊdzynarodowe, Warszawa 1958, s. 109 i n.;
a ostatnio W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 330.
218
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 35.
219
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 333.
220
Ibidem, s. 330.
221
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 50.
222
Zob. L. Ehrlich, Prawo miĊdzynarodowe, Warszawa 1958, s. 112, cyt za: L. Antonowicz, Zagadnienie
podmiotowoĞci..., op. cit., s. 27.
223
Zob.: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 20.
224
B. Boczek i R. Bledsoe, The International Law Dictionary..., op. cit., p. 39.

72

PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego

Przekonywająco twierdzi R. Bierzanek, Īe osobowoĞü w prawie jest istotną
czĊĞcią porządku prawnego, a nie jakimĞ czynnikiem nadrzĊdnym (jak to przyjmowaáa teoria praw podmiotowych). MiĊdzy osobami prawnymi a osobami fizycznymi z prawnego punktu widzenia nie ma róĪnicy, gdyĪ osoby fizyczne nie są
ludĨmi, a tylko osobami prawnymi. Obowiązki jakiejĞ osoby oznaczają bowiem
jedynie, Īe pewne zachowanie siĊ ludzkie pozostaje w jednoĞci z innymi normami
prawnymi. OsobowoĞü prawna nie oznacza nic naturalnego ani przyrodzonego,
lecz stale coĞ sztucznego, coĞ przez porządek prawny stworzonego. Osoby prawne
są czĊĞcią porządku prawnego, dlatego nie moĪna mówiü, Īe porządek prawny zobowiązuje osoby. OsobowoĞü prawna jest wynikiem personifikacji norm prawnych, a w transpozycji do osoby prawnej – paĔstwa konieczne jest utoĪsamienie
paĔstwa z porządkiem prawnym.225
CzĊĞü teoretyków prawa miĊdzynarodowego odróĪnia oba pojĊcia – podmiotowoĞü odnosząc do stosunków ponadpaĔstwowych, a osobowoĞü do wewnĊtrznych (wewnątrzpaĔstwowych). Wedle tego rozumowania, na przykáad organizacje
miĊdzynarodowe posiadają zarówno podmiotowoĞü prawną w sferze stosunków
miĊdzynarodowych, jak i osobowoĞü prawną w stosunkach wewnĊtrznych paĔstw
czáonkowskich (funkcjonalnie).226
Trudno niekiedy oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe pojĊcia podmiotowoĞci prawnej,
osobowoĞci prawnej czy zdolnoĞci prawnej są przyjmowane intuicyjnie jako dane
„z góry” – raz bywają utoĪsamiane, innym razem podejmowane są próby nadania
im odmiennej treĞci i ĞciĞlejszego wyznaczenia ich zakresów – zauwaĪa W. Wąsowicz.227 Wydaje siĊ, Īe ten ostatni proceder ma wartoĞü gáównie jĊzykową, a wobec powszechnego niemal utoĪsamiania obu pojĊü traci na znaczeniu.228
Interesujący pogląd prezentuje P. Borszowski, wedáug którego naleĪy stawiaü
znak równoĞci pomiĊdzy zakresami pojĊü „podmiotowoĞü prawna” i „zdolnoĞü
prawna”. ZdolnoĞü prawna to moĪliwoĞü posiadania praw (uprawnieĔ i obowiązków). Szerzej, jest to zdolnoĞü do tego, aby byü podmiotem praw i obowiązków,
posiadaü je, czy teĪ by móc prawa i obowiązki nabywaü oraz je wykonywaü. KaĪde okreĞlenie zdolnoĞci prawnej – poza dookreĞleniem cech, które dany autor uwaĪa za najistotniejsze – zawiera dwie cechy wspólne i charakterystyczne dla tej kategorii prawnej. Po pierwsze, oznacza ona pewien stan potencjalny, stan moĪnoĞci
prawnej do okreĞlenia prawnej statycznoĞci czy wrĊcz biernoĞci. Po drugie, oznacza, czy nawet odnosi siĊ bezpoĞrednio do praw (uprawnieĔ) i obowiązków.229
Inne spotykane w doktrynie pojĊcie z krĊgu przedmiotowej wáaĞciwoĞci
Ch. Taylor nazywa „prawem podmiotowym”, które w postaci, w jakiej rozwinĊáo
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siĊ w zachodniej tradycji prawniczej, oznacza przywilej prawny postrzegany jako
quasi-wáasnoĞü osoby, której zostaá przyznany.230
Wedáug H. Grocjusza, prawo podmiotowe to wáaĞciwoĞü moralna, dziĊki której zgodnie z prawem rozkazujemy osobom lub posiadamy rzeczy albo dziĊki której coĞ nam siĊ naleĪy.. Podobnie S. Pufendorf prawa natury ujmowaá w sensie
praw podmiotowych, a nie obiektywnego porządku wszechĞwiata.231 Nie tylko klasycy naturalizmu. „Prawo podmiotowe”, które moĪna rozumieü jako „prawo przysáugujące podmiotowi”, czyli po prostu uprawnienie (nie wdając siĊ w nie najistotniejszą kwestiĊ, czy chodzi tu o uprawnienie, czy pewną sumĊ, wzglĊdnie zespóá
uprawnieĔ), najczĊĞciej podlega bardziej pogáĊbionej metodologii definiowania.232
Jak sáusznie zauwaĪa K. Opaáek, wielu uczonych, mówiąc o prawie podmiotowym,
miaáo lub ma na myĞli róĪne rzeczy, mając zaĞ na myĞli to samo, utrudniaáo sobie
porozumienie szczególnie tu bogatą i daleko posuniĊtą pomysáowoĞcią terminologiczną.233
Zgodnie z teorią interesu okreĞlaá prawo podmiotowe R. Longchamps de Berier. Wedáug niego prawo podmiotowe to chroniona przez porządek prawny moĪliwoĞü zaspokojenia oznaczonego interesu za swoją wolą lub wolą swego prawnie
uznanego zastĊpcy.234 Z kolei A. Wolter definiowaá prawo podmiotowe jako przyznaną i zabezpieczoną przez normĊ prawną oraz wynikającą ze stosunku prawnego
sferĊ moĪnoĞci postĊpowania w okreĞlony sposób.235 Grzybowski równieĪ akcentuje element moĪnoĞci postĊpowania, stwierdzając, Īe prawo podmiotowe to przyznana przez normĊ prawną na rzecz podmiotu stosunku prawnego sfera prawnej
moĪnoĞci postĊpowania w sposób ustalony w tej normie, a zatem zgodnie z treĞcią
tego prawa.236 Prawo podmiotowe w ocenie Z. RadwaĔskiego nie jest pojĊciem
formalnym i dlatego sytuacje prawne, które okreĞla siĊ jako „prawo podmiotowe”,
nie dają siĊ opisaü wyáącznie za pomocą pojĊü prostszych, takich jak uprawnienie,
kompetencja, wolnoĞü.237 ZáoĪone sytuacje prawne wyznaczane jakimĞ podmiotom
przez obowiązujące normy ze wzglĊdu na uznane przez prawodawcĊ spoáecznie
uzasadnione interesy tych podmiotów nazywają prawami podmiotowymi S. Wronkowska i Z. ZiembiĔski.238 Niedawno J. SozaĔski zdefiniowaá prawa podmiotowe
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jako wszelkie uprawnienia przysáugujące osobom fizycznym i prawnym w danym
systemie prawnym,239 a W. Jakimowicz240 przypomniaá koncepcjĊ tzw. publicznych praw podmiotowych, wykreowaną gáównie przez G. Jellinka, a gwaátownie
zwalczaną, zwáaszcza przez przedstawicieli normatywistycznej teorii prawa.241
Wedle W. Wróblewskiego, przez publiczne prawa podmiotowe rozumie siĊ
ogólne prawa podmiotowe wáaĞciwe wszystkim ludziom, które są porĊczone prawem publicznym i z tego tytuáu przyznają okreĞloną korzyĞü jednostce.242 Natomiast K. Kasznica definiuje publiczne prawa podmiotowe jako okreĞloną sytuacjĊ
jednostki, w której ma ona opartą na normie prawnej moĪnoĞü Īądania czegoĞ od
paĔstwa lub innego związku publicznoprawnego, o ile zachodzą warunki w tej
normie okreĞlone.243 Bardziej obrazowo objaĞnia publiczne prawa podmiotowe
W. L. Jaworski – jako wyraz stosunku »ja« do Ğwiata zewnĊtrznego, w tym i do
prawa przedmiotowego »ja« rozporządza takiem to a takiem prawem przedmiotowem, Īe takie to a takie prawo przedmiotowe jest jego prawem, prawo podmiotowe
przeto nie jest niczem innem jak tylko wyrazem tego, Īe »ja« rozporządza pewną
dozą przymusu paĔstwowego dla siebie, gdy znajdzie siĊ w opisanej przez normĊ
prawa przedmiotowego sytuacji.244 Prawa podmiotowe w zakresie (regulowanego
prawem) istnienia są w ocenie J. Bocia i A. BáaĞ kategorią obiektywną, natomiast
w zakresie realizacji są kategorią subiektywną, bowiem realizacja tych praw zaleĪy
wyáącznie od woli ich nosiciela. Innymi sáowy, obywatel, korzystając ze swoich
praw, moĪe skutecznie Īądaü czegoĞ od paĔstwa lub moĪe w sposób niekwestionowany przez paĔstwo coĞ zdziaáaü.245
Podmiotem publicznych praw podmiotowych jest oprócz obywateli paĔstwo
jako takie. Jak zauwaĪaá W. L. Jaworski, »ja« oznacza nie tylko osobĊ fizyczną, ale
i oczywiĞcie wszystkie fikcje tej osoby fizycznej. Tak wiĊc jednostka moĪe mieü
prawo podmiotowe wobec paĔstwa, jak i paĔstwo moĪe mieü prawo podmiotowe
wobec jednostki.246 Wedáug W. Jakimowicza, podmiotowoĞü publiczna paĔstwa ma
w odróĪnieniu od podmiotowoĞci publicznej osób fizycznych charakter pierwotny
i nie opiera siĊ na jakichĞ ogólnych prawach podmiotowych wáaĞciwych naturze
paĔstwa (tak jak moĪna mówiü o prawach czáowieka wáaĞciwych kaĪdej istocie
ludzkiej). PodmiotowoĞü publiczna paĔstwa ma swe Ĩródáo w woli jego obywateli,
239
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którzy zrzekają siĊ czĊĞci swoich praw na rzecz paĔstwa dla ochrony wspólnych
interesów. JednoczeĞnie, aby ochrona ta byáa realna, wyraĪają oni zgodĊ na wáadczy sposób dziaáania paĔstwa, a tym samym na trwaáą dysproporcjĊ pozycji obywatela wzglĊdem paĔstwa.247
Ciekawe, Īe prawem podmiotowym dającym poczucie godnoĞci, zapewniającym pewien rejon prywatnoĞci, bĊdącym podstawą do korzystania z wolnoĞci osobistej jest prawo do podmiotowoĞci prawnej, widzianej jako podstawowy atrybut
czáowieka. Wedle A. Grzejdziaka, przyznanie tego prawa nie jest gestem wáadzy
czy ustĊpstwem ze strony paĔstwa, lecz potwierdzeniem za pomocą normatywnych
ustaleĔ jego prawa fundamentalnego. Definiowanie tego prawa jako prawa potwierdzonego przez paĔstwo, a nie jako nadanego oznacza, Īe jest to prawo istniejące w ludzkiej naturze, w naturze czáowieczeĔstwa.248 Prawo do podmiotowoĞci
prawnej znalazáo siĊ nie tylko w Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka i Obywatela (art. 6), ale i w aktach o charakterze regionalnym: AmerykaĔskiej Deklaracji Praw Czáowieka (art. XVII), AmerykaĔskiej Konwencji Praw Czáowieka (art. 3)
i AfrykaĔskiej Karcie Praw Czáowieka i Narodów (art. 5). NajwiĊksze znaczenie
wydaje siĊ jednak mieü artukuá 16 MiĊdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych uchwalonego 16 XII 1966 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych, który stanowi: KaĪdy ma prawo do tego, aby uznano wszĊdzie jego
osobowoĞü prawną.249
Przy okazji analizowania perspektyw statusu prawnego zwierząt J. Biaáocerkiewicz posáuguje siĊ pojĊciem ich personalizacji jako istot Īywych i czujących
(zoopersonalizm). Autor rozumie je w ten sposób, Īe moralnoĞü i prawo pozytywne uznają pewną pulĊ obiektywnie istniejących praw zwierząt, niezbĊdnych do
wspóáistnienia w biosferze, które czáowiek musi respektowaü i których nie moĪe
arbitralnie derogowaü. W przypadkach, kiedy czáowiek nie respektuje tych praw,
moĪna siĊ skutecznie domagaü ich przestrzegania. Oczywiste jest, Īe ze skargą
o nierespektowanie praw nie bĊdzie wystĊpowaü samo zwierzĊ.250 Autor przywoáuje teĪ pojawiające siĊ w literaturze pojĊcie apersonalnej podmiotowoĞci zwierząt,
odmiennej od podmiotowoĞci czáowieka, a stopniowanej w zaleĪnoĞci od wraĪliwoĞci i odczuwania bólu. J. Biaáocerkiewicz sugeruje, Īe od tego juĪ tylko krok do
przyjĊcia, Īe mamy do czynienia z rzeczą, która czuje. KonstrukcjĊ podmiotu nieosobowego w odniesieniu do Īywej istoty – jako niezbyt wyrafinowany zabieg
zmierzający do pogodzenia skrajnych stanowisk dotyczących podmiotowoĞci –
poddaje krytyce. MnoĪenie pojĊü czy odwoáywanie siĊ do pojĊü kontrowersyjnych
(osoba, persona) znacznie zaciemnia obraz i nie wnosi wiele nowego. Materialnym
Ĩródáem praw jest godnoĞü istoty Īywej i czującej, doznającej cierpienia i przyjemnoĞci, a nie podmiotowoĞü prawna, którą wykreowaá czáowiek. Czáowiek, kreując
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podmiotowoĞü prawną nawet w obrĊbie wáasnego gatunku, nie wszystkim jednostkom ją przyznaje.251
Teoretyczne moĪliwoĞci wykorzystywania osi koncepcji podmiotowoĞci są
wrĊcz nieograniczone. CzĊĞü z nich odgrywa jednak szerszą rolĊ niĪ tylko teoretyczny odpowiednik.
W nauce stosunków miĊdzynarodowych obok podmiotowoĞci w zakresie stosunków miĊdzynarodowych252 spotkaü moĪna pojĊcie „aktorów miĊdzynarodowych” lub „aktorów stosunków miĊdzynarodowych”. Wszystkie podmioty prawnomiĊdzynarodowe są podmiotami, uczestnikami czy aktorami stosunków miĊdzynarodowych. Natomiast tylko niewielka czĊĞü uczestników (aktywnych i pasywnych) czy aktorów (aktywnych) stosunków miĊdzynarodowych speánia wymogi
niezbĊdne dla zakwalifikowania do grupy podmiotów miĊdzynarodowych.253
Wydaje siĊ, Īe dla podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego zakres podmiotowy pojĊcia „aktorzy stosunków miĊdzynarodowych” stanowi swoisty rezerwuar
potencjaáu. Oznacza to, Īe o ile wszystkie podmioty prawa miĊdzynarodowego są
jednoczeĞnie aktorami stosunków miĊdzynarodowych, o tyle wĞród aktorów stosunków miĊdzynarodowych podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową posiada jedynie ta ich czĊĞü, której bezpoĞrednio dotyczą konkretne prawa i obowiązki prawnomiĊdzynarodowe oraz towarzyszące im mechanizmy aktywnoĞci.
ZbliĪone do poprzedniego wydaje siĊ pojĊcie „uczestników stosunków miĊdzynarodowych”,254 co nie przeszkadza pojedynczym autorom w treĞciowym utoĪsamianiu tego ostatniego z pojĊciem „podmiotów”.255 Tu znów objawia siĊ paradoks wspomnianej wyĪej zaleĪnoĞci stosunków miĊdzynarodowych i prawa miĊdzynarodowego. Zachodzi miĊdzy nimi bowiem i bliskoĞü, i dystans zarazem.
Dwie generalne definicje uczestnika stosunków miĊdzynarodowych wyróĪnia
R. Zenderowski. Wedle koncepcji sensu largo – chodzi o zorganizowaną grupĊ
spoáeczną, której dziaáania podejmowane w stosunku do zagranicy wpáywają na
bieg spraw Ğwiatowych. Z kolei jako uczestnika stosunków miĊdzynarodowych
sensu stricto R. Zenderowki rozumie formalnie zorganizowaną caáoĞü niepodlegającą Īadnemu innemu podmiotowi, dziaáającą samodzielnie i dobrowolnie z przynoszącym spodziewane efekty zamiarem wpáywania na stosunki miĊdzynarodowe
i zachowania innych uczestników.256
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MoĪna jeszcze wskazaü kilka pojĊü kojarzonych z podmiotowoĞcią prawa
miĊdzynarodowego. Przykáadowo, B. Szmulik i M. ĩmigrodzki posáugują siĊ pojĊciem „faktyczne grupy interesu”, mając na myĞli te zorganizowane grupy spoáeczne, które są zdolne do wywierania wpáywu na treĞü rozstrzygniĊü w sferze polityki
publicznej paĔstwa.257 PojĊcia „podmiotowoĞü polityczna” uĪywa A. àopatka, postrzegając ją jako zjawisko trwaáe i zobiektywizowane, integralnie związane – tak
jak caáa polityczna sfera Īycia spoáecznego – z kulturą ludzką, wskazując na istnienie poglądów indywidualistycznych, które gáoszą, Īe moĪna taki rodzaj podmiotowoĞci przypisaü nawet jednostkom.258 Wydaje siĊ, Īe kwestiĊ relacji pojĊcia podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego z pojĊciem tzw. „ról miĊdzynarodowych”
moĪna wytáumaczyü per analogiam do omówionej wyĪej relacji podmiot – aktorzy.
PowyĪsze pojĊcia mają naturĊ politologiczną. ZbliĪając siĊ do prawoznawstwa, warto wyróĪniü pojĊcie „beneficjent prawa miĊdzynarodowego”, rozumiane
jako podmiot bierny, w odróĪnieniu od peánej (czynnej i biernej) podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego.259 Beneficjent – niezaleĪnie od jego woli – jest „dostrzegany” przez prawo miĊdzynarodowe, które ksztaátuje jego status, nie przewidując choüby odnoĞnych konsultacji, nie mówiąc o decydowaniu.260
Podobnie moĪna rozumieü pojĊcie „nosiciel prawa” (miĊdzynarodowego)
z upodobaniem wykorzystywane przez doktrynĊ niemiecką (der Trager),261 choü
nie tylko.262 Posiadanie podmiotowoĞci prawnej E. Sierakowska postrzega jako
moĪliwoĞü bycia „nosicielem” praw lub obowiązków w ramach systemu prawnego,
we wszystkich gaáĊziach prawa.263 Fakt przysáugiwania komuĞ podmiotowoĞci
prawnej nie przesądza o tym, czy ma on jakieĞ prawa lub obowiązki, ani o tym,
w jaki sposób je nabywa lub zaciąga, jak równieĪ, czy moĪe z nich korzystaü lub
wykonywaü je – wskazuje M. ĩelichowski. Wedle tego rozumowania podmiotowoĞü prawna oznacza wyáącznie, Īe ktoĞ posiada atrybut, mocą którego moĪe byü
nosicielem praw i obowiązków.264
257

B. Szmulik, M. ĩmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o paĔstwie i polityce, Lublin 2002, s. 386.
Por.: A. àopatka, Stan i perspektywy polskiej politologii, (Referat Podsekcji Nauk Politycznych na
II Kongres Nauki Polskiej), Warszawa 1972, s. 4 i n., cyt. za: M. Chmaj, M. ĩmigrodzki, Wprowadzenie
do polityki, Lublin 1998, s. 72.
259
L. Antonowicz twierdzi, Īe konieczne wydaje siĊ operowanie pojĊciem beneficjenta uprawnieĔ wynikających z umowy miĊdzynarodowej, którego to pojĊcia nie naleĪy utoĪsamiaü z podmiotowoĞcią prawa
miĊdzynarodowego. Idem, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 26.
260
Przykáadowo moĪna tu wymieniü bierne podmioty ochrony humanitarnej w konfliktach zbrojnych.
261
Por.: M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie miĊdzynarodowym, Warszawa 2001, s. 47
i n. i cytowana tam literatura. PojĊciem tym posáugiwaá siĊ np. M. Weber – patrz: Z. KrasnodĊbski, Weberowska diagnoza wspóáczesnoĞci a racjonalizm, „Kultura i SpoáeczeĔstwo” 1986, nr 2, s. 123, cyt. za:
C. J. Olbromski, „Zaczarowana” jednostka w racjonalizującym siĊ Ğwiecie Maxa Webera, w: Studia nad
podmiotowoĞcią czáowieka, pod red. Z. J. Czarneckiego, Lublin 1999, s. 130.
262
Por.: A. J. Jakimow, Status subiekta..., op. cit., s. 5, J. MuszyĔski, J. SkibiĔski, Uznanie NRD..., op. cit.,
s. 13.
263
Zob.: E. Sierakowska, Prawo do podmiotowoĞci prawnej, w: Prawa czáowieka. Model prawny, pod
red. R. Wieruszewskiego, Wrocáaw – Warszawa – Kraków, s. 285.
264
Z. RadwaĔski: Prawo cywilne – czĊĞü ogólna, Warszawa 1993, s. 114. Pogląd ten byá oparty na treĞci art. 8 § 2 k.c., który zostaá uchylony w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu rodziny. Pozostaje on jednak w mocy, gdyĪ Trybunaá Kontytucyjny uznaá, iĪ w Īaden wiĊc sposób nie moĪna odczytaü tej
decyzji w kontekĞcie caákowitego pozbawienia nasciturusa zdolnoĞci prawnej w caáym zakresie prawa
cywilnego czy systemu prawa. Zob.: pkt 4.4. uzasadnienia TK. Znamienny jest równieĪ fakt, Īe nawet
przed wprowadzeniem do Kodeksu cywilnego art. 8 § 2 k.c. przychylano siĊ w literaturze do takiego
258
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Jak siĊ zdaje, odróĪniaü nosiciela od beneficjenta moĪe potencjalny stan tego
pierwszego, który uaktywnia siĊ warunkowo. W przypadku beneficjenta – jeĞli juĪ
takowy status osiągnie – nie zaleĪy od warunków. Oba pojĊcia mają charakter czysto teoretyczny, pozwalając „ratowaü” embrionalne lub zanikowe formy podmiotowe przed teoretycznym niebytem. Znaczenie obu koncepcji dla teorii prawa miĊdzynarodowego wydaje siĊ adekwatne do wskazanej kondycji owych („ratowanych”) form.

***
PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego jest konstrukcją teoretyczną
okreĞlającą kreacjĊ, byt i kres podmiotu prawa miĊdzynarodowego. ZaáoĪenie
to determinuje potrzebĊ okreĞlenia ram czasowych podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.

rozumienia „czáowieczeĔstwa” na gruncie prawa pozytywnego. Zob.: Z. Czemik, J. Gajda, Ochrona
prawna dziecka poczĊtego in vitro i pozostającego poza organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege
ferenda), „Nowe Prawo” 1990, nr 12, s. 110-111, cyt. za: M. ĩelichowski, PodmiotowoĞü prawna czáowieka w okresie Īycia embrionalno – páodowego. Na kanwie orzeczenia Trybunaáu Konstytucyjnego,
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, nr 1, s. 116.

Rozdział 3

Ramy czasowe podmiotowości
prawa międzynarodowego

PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego jest bytem koncepcyjnym. Celem
ustalenia, czy jest to koncepcja rzeczywista, naleĪy podjąü próbĊ uchwycenia jej
ram czasowych. Innymi sáowy, chodzi o ustalenie: kiedy siĊ zaczyna, w jaki sposób trwa i kiedy ustaje podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego?

3.1.
Uzyskanie podmiotowości prawa międzynarodowego
W rzeczywistoĞci stosunków miĊdzynarodowych niemal wszystko dzieje siĊ
de facto, a tylko w czĊĞci de iure.1 Prawo miĊdzynarodowe, choü preferuje rzeczywistoĞü de iure, nie odwraca siĊ od jej postaci de facto. Momentu uzyskania podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego warto poszukaü zarówno de iure, jak i de
facto.
Zacząü naleĪy od ustalenia momentu kreacji konkretnej podmiotowoĞci prawa
miĊdzynarodowego de facto, gdyĪ ulokowany jest on w praktyce, której formalizowanie do postaci prawnej zwykle nastĊpowaáo wtórnie. Poza tym podmiotowoĞü
prawnomiĊdzynarodowa, jako konstrukcja teoretyczna, swą postaü de iure ksztaátuje na podáoĪu de facto poprzez doktrynalną, sądową i operacyjną weryfikacjĊ.2
JednoczeĞnie naleĪy tu „zasygnalizowaü” instytucjĊ uznania miĊdzynarodowego, która dla tematyki niniejszego rozdziaáu ma znaczenie kluczowe. Od ponad
dwustu lat towarzyszy powstawaniu nowych paĔstw i stopniowo poszerza swą wáaĞciwoĞü przedmiotową. Uznanie jest aktem jednostronnym, na mocy którego podmiot prawa miĊdzynarodowego – zazwyczaj paĔstwo, niekiedy organizacja miĊdzynarodowa – oĞwiadcza wyraĨnie lub dorozumianie, Īe jakaĞ sytuacja lub stan
faktyczny jest zgodny z prawem miĊdzynarodowym lub przyjmuje do wiadomoĞci
pewne zdarzenia. NajwaĪniejszym skutkiem uznania jest przeciwstawialnoĞü
1

Por.: Jan Paweá II, PamiĊü i toĪsamoĞü. Rozmowy na przeáomie tysiąclecia, Kraków 2005, s. 66.
H. Latkiewicz zwraca uwagĊ, by dostrzegaü odmiennoĞci miĊdzy ksztaátowaniem siĊ paĔstw a sposobami powstawania innych podmiotów prawa miĊdzynarodowego. Idem, Zagadnienie podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej EWG, Warszawa 1979, s. 20.
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(opposability), to jest moĪliwoĞü powoáywania siĊ na nie w stosunku do paĔstwa
dokonującego aktu uznania. Przedmiotem uznania moĪe byü kaĪde zdarzenie
prawne, jednak najwiĊksze znaczenie praktyczne mają uznanie paĔstwa oraz uznanie rządu.3
W art. l Rezolucji Brukselskiej z 1936 r. zawarto definicjĊ miĊdzynarodowego
uznania paĔstwa jako wolnego aktu, przez który jedno lub wiĊcej paĔstw potwierdza istnienie na okreĞlonym terytorium zorganizowanej politycznie spoáecznoĞci
ludzkiej, niezaleĪnej od Īadnego z istniejących paĔstw i zdolnej speániaü wymagania prawa miĊdzynarodowego, i przez który manifestuje zatem swój zamiar uwaĪania jej za czáonka wspólnoty miĊdzynarodowej.4
W swojej monografii E. Dynia przedstawiáa kilka definicji uznania miĊdzynarodowego, autorstwa takich sáaw, jak H. Lauterpacht, G. Schwarzenberger, Q. Wright,
C. Berezowski i inni. Choü definicje na pierwszy rzut oka róĪnią siĊ miĊdzy sobą,
to zachowują toĪsamoĞü semantyczną (takĪe wobec definicji przytoczonych wyĪej,
stąd brak cytatów in extenso). Uznanie wiąĪe siĊ przede wszystkim z podmiotowoĞcią prawnomiĊdzynarodową oraz zdolnoĞcią dziaáania w stosunkach miĊdzynarodowych.5 Zgadzając siĊ co do zasady, warto rozwaĪyü, na czym polega ów związek
w szczególnoĞci.
PaĔstwa dokonują uznania indywidualnie (bezpoĞrednio) lub zbiorowo (za
poĞrednictwem organizacji miĊdzynarodowych). Uznanie zbiorowe ma miejsce
przy przyjmowaniu nowo powstaáych paĔstw do ONZ lub instytucji wyspecjalizowanych.6 Przykáadami mogą tu byü z jednej strony – traktowane jako jeden
z elementów Karty Paryskiej dla Nowej Europy z 21 listopada 1990 r. kolektywne
uznanie zjednoczenia Niemiec, a z drugiej strony – wspólne uznanie przez FrancjĊ
i HiszpaniĊ niepodlegáoĞci i suwerennoĞci Andory w traktacie z 1-3 czerwca 1993 r.7
Przedmiotem uznania mogą byü miĊdzy innymi: inne paĔstwo, rząd, strona
walcząca albo powstaĔcy.8
Uznanie moĪe byü wyraĪone explicite, czyli wyraĨnie, i tacite – milcząco
(tzw. uznanie dorozumiane). Explicite polega na wydaniu stosownej noty dyploma3

W. CzapliĔski, A. Wyrozumska wskazują poza tym na: uznanie za stronĊ wojującą (co pozwala np. na
okreĞlenie pewnych uprawnieĔ powstaĔcom walczącym przeciwko legalnej wáadzy w paĔstwie), uznanie za komitet narodowy (lub rząd na uchodĨstwie), a takĪe uznanie nabytków terytorialnych. Prawo
miĊdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 290-291. Por.: C. Warbrick,
States and Recognition in International Law, in: International Law. Second Edition, ed. by M. D. Evans,
New York 2003, p. 247.
4
Patrz: „American Journal of International Law” (Supplement) 1936, Vol. 30, p. 185, cyt. za: P. Bogacki,
Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk Prawnych”
1997, t. 7, s. 220. Por.: J. Dugard, Recognition and the United Nations, Cambridge 1987, p. 164 & n.,
B. Wiewióra, Uznanie nabytków terytorialnych w prawie miĊdzynarodowym, PoznaĔ 1961, s. 20 i n.
5
E. Dynia, Uznanie rządu w prawie miĊdzynarodowym, Lublin 1997, s. 11-13. Por.: idem, Wkáad Unii
Europejskiej w rozwój instytucji uznania paĔstwa, w: Nauka prawa miĊdzynarodowego u progu XXI
wieku, pod red. idem, Rzeszów 2003, s. 46 i n.
6
Por.: C. Berezowski, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, cz. 1, Warszawa 1966, s. 93-94, cyt za:
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 221, J. P. de Andrade Barroso, Uznanie paĔstwa
w Ğwietle prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1994.
7
Patrz: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 297.
8
B. Boczek & R. Bledsoe, The International Law Dictionary, Santa Barbara-Oxford 1987, p. 44-45. Por.:
E. Dynia, Uznanie rządu..., op. cit., s. 13 i n.
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tycznej lub oĞwiadczenia rządu albo zawarciu odpowiedniej umowy miĊdzynarodowej. Uznanie dorozumiane sprowadza siĊ do podjĊcia przez paĔstwo uznające
faktycznych dziaáaĔ, jakie zwykle podejmuje siĊ wobec paĔstwa uznanego (np.
nawiązanie kontaktów dyplomatycznych lub konsularnych).9

3.1.1.
Uzyskanie podmiotowości prawa międzynarodowego de facto
Dwie hipotetyczne sytuacje: gdy dotychczasowy (np. krajowy) podmiot zaistnieje w stosunkach prawnomiĊdzynarodowych oraz gdy w tychĪe stosunkach pojawi siĊ podmiot caákiem nowy, z pozoru zbliĪone, róĪnią siĊ w swej istocie.
W pierwszym przypadku byt podmiotu prawa miĊdzynarodowego zaistnieje de
iure, gdyĪ de facto juĪ istnieje. W drugim przypadku – podmiot prawa miĊdzynarodowego zaistnieje i de iure, i de facto, przy czym de iure pocháonie de facto. Czy
zatem momentu uzyskania podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego de facto nie
warto braü pod uwagĊ?
Przeciwnie – warto, a nawet trzeba rozwaĪyü moment uzyskania podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego de facto. Po pierwsze dlatego, Īe takie jest zadanie doktryny prawa miĊdzynarodowego. Komentatorzy, analizując wiele faktów,
inicjatyw, koncepcji, tylko nielicznym są ostatecznie skáonni przyznaü walor podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Po drugie – prawo miĊdzynarodowe nieodáącznie zazĊbia siĊ z polityką, a to z kolei, czĊsto uniemoĪliwia dziaáania czy efekty de iure. Po trzecie, przyspieszenie historyczne – czĊsto przywoáywany element
wspóáczesnej rzeczywistoĞci – powoduje, Īe procedury i rozwiązania formalne niejednokrotnie nie są w stanie nadąĪyü za praktyką.
Co znaczy uzyskanie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego de facto?
Wydaje siĊ, Īe chodzi po prostu o byt. W przypadku podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego gáównie byt koncepcyjny, ale teĪ byt rzeczywisty. PodmiotowoĞü
prawnomiĊdzynarodowa jako zagadnienie stanowi byt koncepcyjny. Z kolei
podmioty prawa miĊdzynarodowego (skonkretyzowane podmiotowoĞci) są bytem rzeczywistym.
Jak ustaliü początek bytu koncepcyjnego? SądzĊ, Īe chodzi o pierwsze w peáni Ğwiadome posáuĪenie siĊ formuáą podmiotowoĞci prawa w stosunkach miĊdzynarodowych. Decydujące znaczenie ma tu ĞwiadomoĞü. Jej powstanie jest początkiem podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego de facto. Natomiast egzemplifikacja ĞwiadomoĞci w konkretną postaü kreuje de facto rzeczywisty podmiot prawa
miĊdzynarodowego. OczywiĞcie, wszystko musi odbywaü siĊ wedle racjonalizmu
prawniczego oraz z poszanowaniem ogólnych zasad prawa. Nie kaĪde podmiotowe
uĞwiadomienie i inicjacja w stosunkach miĊdzynarodowych zasáuguje wiĊc na uzyskanie de facto podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.

9

P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 221.
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Na przestrzeni dziejów w praktyce miĊdzynarodowej podmiotowoĞü paĔstw
przyjmuje siĊ na ogóá dogmatycznie.10 PamiĊtaü jednak trzeba, Īe pierwsze paĔstwa niekoniecznie miaáy ĞwiadomoĞü swej podmiotowoĞci, a jednoczeĞnie – jeĞli
dotrwaáy do dziĞ – nikt im tej podmiotowoĞci nie przekazaá, zatem swą podmiotowoĞü uzyskaáy one de facto. PóĨniejsza praktyka i prawodawstwo uczyniáy ją de
iure, tym niemniej podmiotowy byt nastĊpowaá de facto. Na wątpliwoĞci w tym
wzglĊdzie wskazują J. Menkes i A. Wasilkowski, przywoáując przypadki powoáania paĔstwa czy to na zasadzie umowy miĊdzynarodowej: Urugwaju (umową argentyĔsko – brazylijską z 1928 r.), czy to aktu miĊdzynarodowego: Liberia
(w 1822 r.).11 MoĪna jako przykáad równieĪ dodaü ksztaátowanie siĊ Izraela po II
wojnie Ğwiatowej, jednak trudno oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe bez skutecznego de facto
nie udaáoby siĊ zrealizowaü peáni de iure.
W literaturze zwraca siĊ uwagĊ, Īe w przypadku paĔstw nowo powstaáych
furtką transformacji z etapu de facto ku de iure jest instytucja uznania.12 Teoretycznie paĔstwo powstaje w momencie zaistnienia jego trzech elementów skáadowych: terytorium, ludnoĞci i wáadzy najwyĪszej. OsiągniĊcie tego celu oznacza
uzyskanie wáasnego – od nikogo niezaleĪnego, dlatego suwerennego bytu narodowego.13 Skoro prawo miĊdzynarodowe (miĊdzy innymi) okreĞla pojĊcie paĔstwa,
to naleĪy uwaĪaü, Īe jednostka geopolityczna odpowiadająca temu pojĊciu jest
paĔstwem, niezaleĪnie od uznania jej w tym charakterze przez inne paĔstwa.
Z drugiej strony wydaje siĊ oczywiste, Īe prawo miĊdzynarodowe nie dziaáa samoczynnie i z natury rzeczy jest stosowane tylko w stosunkach miĊdzy paĔstwami,
które wzajemnie siĊ uznają. ToteĪ uznanie paĔstwa, choüby czasowo tylko przez
czĊĞü spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, jest koniecznym warunkiem jego uczestniczenia w obrocie miĊdzynarodowym i dopiero wtedy moĪe ono urzeczywistniaü siĊ
jako podmiot prawa miĊdzynarodowego.14 Stanowisko spoáecznoĞci miĊdzynarodowej wobec nowo powstaáej jednostki geopolitycznej, która aspiruje do statusu
paĔstwa, moĪe uksztaátowaü siĊ trojako:
•
wszystkie paĔstwa uznają tĊ jednostkĊ za paĔstwo;
•
wszystkie paĔstwa odmawiają uznania jej za paĔstwo;
•
czĊĞü paĔstw uznaje ją za paĔstwo, a czĊĞü odmawia jej takiego uznania.15
W obliczu wzglĊdnej stabilizacji Ğwiatowego porządku politycznego i braku
miejsc niepodlegających wáadzy paĔstwowej nowe suwerenne paĔstwa mogą po10

Por.: L. Gelberg, Zarys prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1979, s. 108.
J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miĊdzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006, s. 137.
12
Por. R. Frid, The Relations between The EC and International Organizations. Legal Theory and Practice, The Hague – London – Boston 1995, p. 16. Instytucja uznania miĊdzynarodowego – choü teoretycznie zrozumiaáa od wieków – trwale zagoĞciáa w praktyce paĔstw dopiero po powstaniu USA, w czym
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska upatrują kresu áadu postwestfalskiego. Por.: idem, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 291. Zob. teĪ: M. Lachs, Rzecz o nauce prawa miĊdzynarodowego, Wrocáaw – Warszawa – Kraków – GdaĔsk – àódĨ 1986, s. 139.
13
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 21.
14
Szerzej: L. Antonowicz, PaĔstwa i terytoria. Studium prawnomiĊdzynarodowe, Warszawa 1988, s. 95104. Por.: J. R. Crawford, The Creation of States In International Law. Second Edition, Oxford 2006,
s. 12 & n.
15
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998, vol.
XLV, s. 11.
11
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wstaü jedynie kosztem terytorium paĔstw istniejących juĪ wczeĞniej. Wspóáczesne
moĪliwoĞci powstania nowych paĔstw, a wiĊc nowych suwerennych podmiotów
prawa miĊdzynarodowego, to:
•
rozczáonkowanie (dismembratio) wiĊkszego paĔstwa na kilka mniejszych (np.
rozpad Austro-WĊgier po I wojnie Ğwiatowej);
•
poáączenie siĊ (cessio) co najmniej dwóch samodzielnych paĔstw (np. poáączenie w 1964 r. Tanganiki i Zanzibaru w TanzaniĊ);
•
odáączenie siĊ (secessio) jakiejĞ czĊĞci terytorium od istniejącego wczeĞniej
paĔstwa i utworzenie na tym oderwanym obszarze samodzielnego nowego
paĔstwa; w odróĪnieniu od rozczáonkowania, paĔstwo, z którego wyodrĊbniá
siĊ nowy podmiot, istnieje nadal, ale w uszczuplonej formie; za przykáad mogą posáuĪyü usamodzielnione paĔstwa kolonialne.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü powstania nowego podmiotu w przypadku zmiany
ustroju politycznego paĔstwa, kiedy nowa organizacja polityczna nie jest kontynuatorką dotychczasowej (np. powstanie ZSRR w miejsce carskiej Rosji).16
Uznanie de facto stosowane jest wobec paĔstw, których istnienie nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone i najczĊĞciej wyraĪa siĊ w uznaniu rządu lub w prowizorycznym nawiązaniu normalnych kontaktów dyplomatycznych, a uznanie de iure
ma charakter bezwarunkowy i znajduje zastosowanie wobec paĔstw uwaĪanych za
stabilne, prowadząc ostatecznie do nawiązania normalnych kontaktów dyplomatycznych.17 TĊ zaleĪnoĞü obrazuje w pewnym stopniu status ChRL i Tajwanu
w stosunkach miĊdzynarodowych. Od chwili powszechnego uznania rządu ChRL
jako legalnej wáadzy w Chinach poszczególne paĔstwa wycofywaáy swe uznanie
dla rządu tajwaĔskiego. Dopuszczaáy jednak dziaáanie na swych terytoriach przedstawicielstw handlowych mających de facto status misji dyplomatycznych, poniewaĪ jednak ze wzglĊdów gospodarczych i finansowych byáy one zainteresowane
w podtrzymywaniu stosunków z Tajwanem. Status Tajwanu jest szczególny, poniewaĪ paĔstwo to nie zamierza dokonaü secesji od Chin, traktując swój rząd jako
jedyny legalny i mający demokratyczną legitymacjĊ rządu chiĔskiego paĔstwa. àącząc to ze staraniami Tajwanu o przyjĊcie do ONZ, W. CzapliĔski i A. Wyrozumska wskazują na specyficzny konflikt poáączonego sporu o uznanie paĔstw i rządów jednoczeĞnie.18 Tu warto przytoczyü opinie B. Boczek i R. Bledsoe, którzy
sáusznie podkreĞlają, Īe uznanie rządu nie musi byü związane z uznaniem paĔstwa,
lecz uznanie nowego paĔstwa zawsze pociąga za sobą uznanie jego rządu.19
Zmiana ustroju politycznego znacząco komplikuje stan prawny uznania. P. Bogacki przytacza stanowisko L. Gelberga, Īe zmiana ustroju politycznego nie wpáywa na zmianĊ podmiotowoĞci paĔstwa, jeĞli tylko zostaáy zachowane terytorium
i ludnoĞü. ZauwaĪa jednak, Īe w przypadku paĔstw bloku socjalistycznego (Polska.
Czechosáowacja, Buágaria, Rumunia, WĊgry) trudno mówiü o powstaniu nowych
podmiotów wskutek zmiany ustroju politycznego, ale raczej o faktycznej utracie
16

P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 219.
B. Boczek & R. Bledsoe, The International Law Dictionary..., op. cit., p. 48-50.
18
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 297.
19
B. Boczek & R. Bledsoe, The International Law Dictionary..., op. cit., p. 44-45.
17
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podmiotowoĞci w wyniku cichej inkorporacji tych paĔstw, które staáy siĊ quasi-republikami Związku Radzieckiego.20
Tego typu sytuacje rodzą dylematy: uznawaü czy nie uznawaü byt, którego
legalnoĞü wydaje siĊ wątpliwa? Zasada nieuznawania sytuacji nielegalnych ma
w opinii MTS charakter normy zwyczajowej – przykáadowo, zakaz uznawania nabytków terytorialnych dokonanych przy uĪyciu siáy jest powszechnie akceptowany
zarówno w praktyce, jak i w doktrynie prawa miĊdzynarodowego. Warto za W. CzapliĔskim i A. Wyrozumską podkreĞliü, Īe obowiązek nieuznawania sytuacji nielegalnych nie oznacza nakazu absolutnego ignorowania dziaáaĔ podejmowanych
przez nielegitymizowane wáadze na okreĞlonym terytorium.21 Stąd moĪe wynikaü
przytaczane przez autorów zawahanie MTS przed jednoznacznym wydedukowaniem z rezolucji Rady BezpieczeĔstwa ONZ obowiązku nieuznawania status quo
narzuconego Timorowi Wschodniemu przez IndonezjĊ, co w orzeczeniu Trybunaáu
w sprawie Timoru Wschodniego zostaáo skrytykowane w opinii odrĊbnej sĊdziego
K. Skubiszewskiego.22
Uznanie moĪe byü wyraĪone de iure w formie uroczystej deklaracji, w której
dane paĔstwo lub organizacja miĊdzynarodowa oĞwiadczają, Īe od danego momentu bĊdą uznawaáy pewien twór za paĔstwo, lub jako okolicznoĞciowe gratulacje
przesáane przez gáowĊ paĔstwa rządowi tymczasowemu z powodu uzyskania wáadzy. Inną formą jest uznanie dorozumiane (uznanie de facto – per facta concludentia), realizowane np.: poprzez zawarcie umowy dwustronnej, w szczególnoĞci
o charakterze politycznym (pewne porozumienia mogą byü zawierane z paĔstwem
nieuznawanym z przyczyn czysto praktycznych, jak np. koniecznoĞü uregulowania
skutecznoĞci aktów prawa prywatnego), poprzez nawiązanie stosunków dyplomatycznych (uznanie jest warunkiem sine qua non utrzymywania stosunków dyplomatycznych), czy teĪ dopuszczenie urzĊdników konsularnych do wykonywania
czynnoĞci urzĊdowych, a takĪe – precedensowo – przystąpienie paĔstwa do ONZ,
skupiającej niemal wszystkie paĔstwa Ğwiata. Uznanie dorozumiane moĪe byü namiastką uznania de iure w sytuacji, gdy to ostatnie jest niemoĪliwe z przyczyn politycznych.23
Uznanie podmiotowoĞci paĔstw ma charakter deklaratywny, a zatem ich wczeĞniejsze pojawienie siĊ, a nie samo uznanie, nadawaáoby im podmiotowoĞü prawa
20

P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej..., op. cit., s. 220.
Autorzy przytaczają problem tego rodzaju, który stanąá przed ETPC w związku ze skargą Cypru przeciwko Turcji. Trybunaá potwierdziá swą wczeĞniejszą tezĊ, Īe Turcja odpowiada za wszelkie dziaáania
wáadz Tureckiej Republiki Póánocnego Cypru (w szczególnoĞci za niepodejmowanie dziaáaĔ mających
na celu wyjaĞnienie losów zaginionych mieszkaĔców tej czĊĞci wyspy pochodzenia greckiego – naruszenie art. 3 i 5 EKPC; za odmowĊ powrotu Greków cypryjskich do ich domów na terytorium zajĊtym
przez Turecką RepublikĊ – naruszenie art. 8 EKPC; za wprowadzenie cenzury podrĊczników – naruszenie art. 9 i 10 EKPC; za ograniczenie prawa do nauki poprzez zamkniĊcie szkóá Ğrednich – art. 2
protokoáu dodatkowego Nr l do EKPC; za dopuszczenie do procesów osób cywilnych przed sądami
wojskowymi – naruszenie art. 6 EKPC). Trybunaá stwierdziá, Īe inne podejĞcie oznaczaáoby pozbawienie
ludnoĞci Republiki Póánocnego Cypru przysáugującej jej ochrony prawnej. JednoczeĞnie Trybunaá zwróciá uwagĊ, Īe w dalszym ciągu suwerennoĞü na terytorium caáego Cypru sprawuje rząd Republiki Cypru.
Patrz: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 300-302.
22
Ibidem, s. 300. Por.: M. Perkowski, Zasada samostanowienia narodów na tle orzeczenia MTS
w sprawie Timoru Wschodniego, „PaĔstwo i Prawo” 1999, nr 6, s. 76 i n.
23
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 296.
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miĊdzynarodowego. Czy aby na pewno? Chodzi tu raczej o pewien nieuchwytny
moment, gdy owe podmioty zyskaáy ĞwiadomoĞü podmiotu uprawnionego i aktywnego „gracza” w stosunkach miĊdzynarodowych. Nastąpiáo to wówczas, gdy uĞwiadomiáy sobie swą paĔstwowoĞü, a poprzez podejmowanie zachowaĔ typowo paĔstwowych staáy siĊ teĪ paĔstwami – konkretnymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego. Tylko w takim przypadku moĪna mówiü o deklaratywnej postaci uznania ich
przez istniejące w tym czasie paĔstwa (takĪe organizacje miĊdzynarodowe). JeĞli
bowiem byt nie zachowuje siĊ jak paĔstwo – nawet gdy podejmowane są próby
uznawania go za takowe, zwykle koĔczy siĊ to niepowodzeniem (poáudniowoafrykaĔskie bantustany) lub niezbyt trwaáą fikcją prawną (szereg terytoriów postkolonialnych, które nie mając podstawowej efektywnoĞci i zaplecza dla powoáania paĔstwa, otrzymywaáy jednak paĔstwowoĞü na fali „szczodroĞci” dekolonizacyjnej).
PodmiotowoĞü tych bytów, które na forum miĊdzynarodowym ukazują siĊ
poprzez konkretne dziaáania, ujawnia siĊ de facto i czĊsto dąĪy do de iure, choü nie
zawsze jest to cel osiągalny. TĊ zaleĪnoĞü Ch. Taylor nazywa sui generis polityką
toĪsamoĞci, a jako przykáady przywoáuje wybuchające po upadku komunizmu nacjonalizmy (arabski nacjonalizm poprzedzony islamskim integryzmem, independentyzm w Quebeku, wielowątkowy nacjonalizm w konflikcie w byáej Jugosáawii,
ale takĪe feminizm, ruchy mniejszoĞci oraz codzienne ludzkie zmagania o uznanie,
czyli zdobywanie toĪsamoĞci).24
Warto teĪ zwróciü uwagĊ na ksztaátowanie siĊ podmiotowoĞci narodu uprawnionego do samostanowienia. Mimo Īe o tym, czy jest takim narodem lub czy moĪe o sobie stanowiü, decydują paĔstwa (czasem poprzez organizacje miĊdzynarodowe)25, uznanie nastĊpuje zwykle w momencie wystąpienia przez aspirujący byt
o potwierdzenie jego prawa do samostanowienia, rzadziej zaĞ z inicjatywy spoáecznoĞci miĊdzynarodowej.26
Organizacja miĊdzynarodowa nie nabywa podmiotowoĞci przez samo jej
utworzenie. Jak sáusznie zauwaĪają W. CzapliĔski i A. Wyrozumska, jest ona raczej wypadkową kilku czynników skáadających siĊ na osiągniĊcie okreĞlonego
stopnia efektywnoĞci (zasada rzeczywistoĞci) przez organizacjĊ (w innym przypadku osobowoĞü prawna organizacji moĪe zaleĪeü od uznania jej przez paĔstwa
trzecie).27 WzglĊdem organizacji miĊdzynarodowych stosowane jest nie tyle uznanie, lecz nadanie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej przez paĔstwa czáonkowskie poprzez umowĊ okreĞlającą jej zdolnoĞü prawną i zdolnoĞü do czynnoĞci
prawnych.28
24

Por.: T. KitliĔski, MiĊdzy toĪsamoĞcią a róĪnicą: podmiot w procesie, w: Studia nad podmiotowoĞcią
czáowieka, pod red. Z. J. Czarneckiego, Lublin 1999, s. 225.
25
I. Jennings stwierdziá niegdyĞ ironicznie, Īe (...) naród nie moĪe decydowaü, zanim ktoĞ nie zadecyduje, kto jest narodem (...). Idem, The Approach to Self-government, Cambridge 1958, p. 204.
26
Patrz: M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie miĊdzynarodowym, Warszawa 2001, s. 4748. Z kolei W. CzapliĔski i A. Wyrozumska twierdzą, Īe jeĞli uznaje siĊ prawo narodu do posiadania
wáasnego paĔstwa, nie moĪna istnienia takowego uzaleĪniü od opinii podmiotów trzecich. Idem, Prawo
miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 292.
27
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 334-335.
28
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 21. Podobnie R. Bierzanek, J. Jakubowski,
J. Symonides, Prawo miĊdzynarodowe i stosunki miĊdzynarodowe, Warszawa 1980, s. 130; W. Cza-
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Przywoáując przykáad Ligi Narodów, H. Latkiewicz zwraca uwagĊ, iĪ mimo
Īe Sekretariat Ligi ubiegaá siĊ o uznanie prawa wydawania paszportów swym
funkcjonariuszom, Liga posiadaáa pewne kompetencje w odniesieniu do ZagáĊbia
Saary i Wolnego Miasta GdaĔska, a przy Lidze dziaáaáy staáe misje paĔstw, nie byáa ona jednak w praktyce uznana za podmiot prawa narodów. Oceniając z perspektywy czasu posiadane przez LigĊ Narodów uprawnienia, na podstawie których istniaáa i dziaáaáa w spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, autorka stwierdza, Īe faktycznie
byáa ona podmiotem tej dziedziny prawa, aczkolwiek nie o takich cechach, jakie
skáadają siĊ na podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową paĔstwa. Wypowiadając siĊ
na tĊ okolicznoĞü, J. Makowski stwierdziá, Īe LigĊ Narodów po uznaniu jej przez
spoáecznoĞü miĊdzynarodową moĪna uznaü za osobĊ prawnomiĊdzynarodową o
charakterze związku celowego, politycznego, kulturalnego, przy czym związku wyĪszego, poniewaĪ są jej poddane inne związki o celach bardziej specjalnych, (art. 24
Paktu).29
Warto zauwaĪyü, Īe zgodnie z reguáami prawa traktatów organizacja powstaje
w momencie, w którym traktat zaáoĪycielski uzyskuje odpowiednią liczbĊ ratyfikacji i wchodzi w Īycie. W przypadku organizacji zawierającej element integracyjny
– statut moĪe wejĞü w Īycie zazwyczaj dopiero po jego ratyfikowaniu przez
wszystkich czáonków (tak np. art. 52 TUE oraz art. 313 TWE).30
PodmiotowoĞü pozostaáych bytów niesuwerennych ma charakter pochodny,
ograniczony i jest najczĊĞciej efektem uznania.31 Przykáadowo, walczący na okreĞlonym terytorium paĔstwowym powstaĔcy mogą byü równieĪ uznani za stronĊ
wojującą (zaleĪy to m.in. od zasiĊgu i rozmiarów konfliktu zbrojnego). Konsekwencją uznania za stronĊ wojującą jest potwierdzenie, Īe konflikt ma charakter
miĊdzynarodowy, stąd walczący stają siĊ podmiotem praw i obowiązków wynikających z prawa wojennego.32
Uzyskanie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego de facto nastĊpuje
w momencie speánienia przez dany byt rzeczywisty cech, które zapewniają mu
lub powinny zapewniü uznanie za okreĞloną formĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.

3.1.2.
Uzyskanie podmiotowości prawa międzynarodowego de iure
PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego uzyskuje siĊ de iure poprzez
rzeczywiste przyznanie wprost danemu bytowi okreĞlonych praw i/lub naáoĪenie
okreĞlonych zobowiązaĔ prawnomiĊdzynarodowych. Taki tryb nazwaü moĪna
materialnym. PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego nastĊpuje równieĪ
poprzez identyfikacjĊ okreĞlonego przepisu prawnego, z którego wywieĞü
pliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 334-335; P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 220,
29
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 32-34.
30
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 352.
31
R. Bierzanek, J. Jakubowski, J. Symonides, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 130.
32
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 473.
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moĪna podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową danego bytu. Taki tryb moĪna
nazwaü formalnym.
Obie koncepcje mają swoich zwolenników. Tryb materialny w oczywisty sposób zyskuje akceptacjĊ zwolenników prawdy materialnej – zwykle doktrynalnych
optymistów, a tryb formalny – formalistów preferujących doktrynalny pesymizm.
Znakomitym przykáadem takiej wáaĞnie polaryzacji stanowisk byáa (i w znacznym
stopniu jest) debata wokóá podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej Unii Europejskiej.33
Trzecim sposobem jest zaprezentowana uprzednio instytucja uznania miĊdzynarodowego. Dla szeregu podmiotów ma ona w obszarze prawa miĊdzynarodowego charakter konstytutywny.
Co do zasady, przed laty R. von Mohl stwierdzaá, Īe nowo powstające paĔstwo potrzebuje jeszcze byü przez inne uznane, jeĪeli chce móc siĊ domagaü równouprawnienia, tj. mieü prawo poselstwa czynne i bierne, prawo zawierania traktatów i prowadzenia prawomocnej wojny. Z uznaniem takim ociągają siĊ czĊsto
paĔstwa, które z przyczyn prawnych lub materialnych niechĊtnie widzą powstanie
nowego; odmowa uznania moĪe daü wprawdzie powód do zerwania wszelkich stosunków i okazania niezadowolenia odpowiednim sposobem, ale nie do wojny.
Zbuntowane prowincje lub kolonie dopiero wtedy bywają zwykle przez inne paĔstwa uznane, gdy rząd poprzedni zgodziá siĊ juĪ na ich oderwanie siĊ i samodzielne
istnienie. WczeĞniejsze uznanie byáo czĊsto przez rząd dawny, nie opuszczający
jeszcze swych praw, jako powód do wojny uwaĪane.34 Wbrew pozorom czas nie
przyniósá radykalnych zmian w praktyce procesów paĔstwotwórczych.35 Wiele lat
póĨniej M. Lachs wskazuje na przykáady umów wielostronnych, które uĞwiĊcaáy
powstanie nowych paĔstw lub uáatwiaáy zdobycie niepodlegáego bytu paĔstwowego przez ludy dotąd zaleĪne i kolonialne. W obu przypadkach z procesem powstania nowych podmiotów prawa miĊdzynarodowego wiązaáo siĊ ich uznanie przez
strony konkretnej umowy wielostronnej. Czasami ujmowaáy je – w ramach szerszego porozumienia – szczególne postanowienia normatywne.36 Zatem to, co
w poprzednim podrozdziale stanowiáo odstĊpstwo, tu, mimo niewielkiego zakresu,
jawi siĊ jako reguáa. Wyjątkowo w historii stosunków miĊdzynarodowych znane są
przypadki powstawania nowych paĔstw na podstawie umów dwustronnych i wielostronnych, a takĪe aktów miĊdzynarodowych podejmowanych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.37 Organizacja miĊdzynarodowa uzyskuje zdolnoĞü prawną na
33

Przegląd odnoĞnych stanowisk zaprezentowaá w swoim systemowym podrĊczniku europejskiego
prawa wspólnotowego C. Mik. Zob.: Idem, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000, s. 91-97.
34
R. von Mohl, Encyklopedia umiejĊtnoĞci politycznych, t. 1 i 2, Warszawa 2003, s. 398.
35
Por.: J. R. Crawford, The Creation of States..., op. cit.
36
M. Lachs, Umowy wielostronne, Warszawa 1958, s. 193.
37
M. Lachs (Ibidem, s. 179) podaje, Īe z mocy traktatu pokoju (8 paĨdziernika 1928 r.) zawartego miĊdzy Argentyną i Brazylią powstaáo niepodlegáe paĔstwo Urugwaj. Traktat londyĔski (3 lutego 1930 r.)
zawieraá postanowienia dotyczące niepodlegáoĞci Grecji. Jego art. l stanowiá: Grecja jest paĔstwem niepodlegáym i korzysta ze wszystkich praw politycznych, administracyjnych i handlowych wiąĪących siĊ
z peáną niepodlegáoĞcią. A. Klafkowski, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa 1966, s. 72, 73
stwierdza: PaĔstwo moĪe byü utworzone na podstawie aktu miĊdzynarodowego. W taki sposób powstaáa Liberia w 1822 r. RównieĪ póĨniej moĪna byáo obserwowaü przykáady przygotowywania i tworzenia
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podstawie umowy zaáoĪycielskiej.38 Tworząc organizacje miĊdzynarodowe, paĔstwa korzystają bowiem z podstawowego prawa, jakim jest ius tractatuum. Prawo
to, bĊdąc jedną z podstaw podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej, jest równoczeĞnie podstawą istnienia miĊdzynarodowego porządku prawnego, a korzystanie
przez paĔstwa z ius tractatuum nie wymaga uznania przez inne paĔstwa.39
Przy powstaniu osób prawnych istotną rolĊ do odegrania ma paĔstwo. Osoba
prawna nie ma bowiem, w przeciwieĔstwie do czáowieka, naturalnego roszczenia
o uznanie jej podmiotowoĞci. Potrzebne jest „uwierzytelnienie” ze strony paĔstwa,
jednak nie tyle tworu jako takiego, ile jego charakteru jako podmiotu prawa.40
Zapoczątkowanie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej de iure to
gáównie domena paĔstw jako prawotwórców miĊdzynarodowych; nastĊpuje wáaĞnie poprzez stworzenie lub kierunkową interpretacjĊ okreĞlonych przepisów
prawnomiĊdzynarodowych. Co prawda paĔstwa są wspomagane w tym przez
organizacje miĊdzynarodowe, ale – dziaáające raczej jako swoista emanacja woli
paĔstw aniĪeli samodzielni kreatorzy normatywni. To nieco zaskakujące, Īe w dobie narastania nowych form podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej41, a juĪ na
pewno progresywnie znaczącej roli organizacji miĊdzynarodowych paĔstwa niemal monopolizują ksztaátowanie prawnomiĊdzynarodowej sfery podmiotowej
de iure. MoĪna rzec: nemo iudex in causa sua, ale w ten sposób zbliĪyü siĊ moĪna
– niepostrzeĪenie – do granic prawnomiĊdzynarodowej utopii. Na szczĊĞcie zachodzi – opisany wyĪej – tryb de facto oraz znaczący wpáyw innych podmiotów na
przedmiot unormowaĔ prawnomiĊdzynarodowych. To ostatnie zapewnia poĞredni,
zewnĊtrzny wpáyw na paĔstwowe prawotwórstwo podmiotowe.

3.2.
Przeobrażenia podmiotowości prawa międzynarodowego
Przyjmując, Īe podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego zostaáa zapoczątkowana, a jeszcze nie ustaáa, warto dostrzec i w tym „miĊdzyczasie” sytuacje szczególne i kontrowersyjne.42 WiąĪą siĊ one najczĊĞciej ze zmianą sytuacji faktycznej
lub prawnej czynnego podmiotu prawa miĊdzynarodowego. W szczególnoĞci warto zwróciü uwagĊ na zagadnienia: niepodlegáoĞci, sukcesji oraz integracji. Ich repaĔstw przez akty prawa miĊdzynarodowego, np. w toku dziaáalnoĞci ONZ w stosunku do nowych
paĔstw powstających w Afryce; Ogólne Zgromadzenie ONZ uchwaáą z l lipca 1962 r. ogáosiáo powstanie
dwu nowych paĔstw Republiki Ruanda oraz Królestwa Urundi. Cyt. za: H. Latkiewicz, Zagadnienie
podmiotowoĞci..., op. cit., s. 21.
38
K. Cebul, J. Kowalczyk, A. Szpor, J. Zakrzewska, PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe jako podmioty stosunków miĊdzynarodowych, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 189.
39
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 267-268.
40
W tym miejscu pojawiü siĊ teĪ moĪe problem podmiotowoĞci paĔstwa. Przeciwnicy omawianej koncepcji podnoszą, Īe paĔstwo musiaáoby „uwierzytelniü siĊ” samo, niczym baron Münhausen, który wyciągnąá siĊ z bagna za swój harcap. PodmiotowoĞü paĔstwa trzeba po prostu przyjąü jako daną, cyt. za:
T. Targosz, NaduĪycie osobowoĞci prawnej, Kraków 2004, s. 48.
41
Szerzej o tym w czĊĞci III niniejszego opracowania.
42
C. G. Fenwick, International Law, New York 1965, p. 180.
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alizacji lub naruszeniom towarzyszą konsekwencje prawne i rozliczne spory interpretacyjne.

3.2.1.
Podmiotowość prawa międzynarodowego a niepodległość
NiepodlegáoĞü rozpatrywana w kontekĞcie funkcjonowania podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego daü moĪe szereg implikacji dla realnych bytów podmiotowych. Gdy paĔstwo utraci niepodlegáoĞü, de facto znika z mapy Ğwiata, jednak
de iure – wspóáczesne prawo miĊdzynarodowe zabrania konwalidacji takiego stanu
rzeczy.
Prima facie niepodlegáoĞü jawi siĊ jako warunek podstawowy funkcjonowania paĔstwa i w sensie politycznym rzeczywiĞcie tak jest. Natomiast prawnie utrata
niepodlegáoĞci bynajmniej nie oznacza kresu podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej paĔstwa, lecz – co najwyĪej – faktyczne jej ograniczenie.43 Jak sáusznie
twierdzi R. KwiecieĔ, ze wzglĊdu na zakaz uznawania skutków prawnych tego typu dziaáaĔ nie nastĊpuje tu utrata przez nie suwerennoĞci i tym samym nie dochodzi do przerwania ich ciągáoĞci w prawie miĊdzynarodowym; pozostają one tymi
samymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego, co przed faktyczną utratą
zwierzchnictwa terytorialnego. Wyrazem zachowania dotychczasowego statusu
prawnomiĊdzynarodowego byáa szeroka praktyka korzystania przez wiele paĔstw
bĊdących obiektem napaĞci Niemiec i ZSRR w czasie II wojny Ğwiatowej z podstawowych cech podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej paĔstwa: zdolnoĞci traktatowej, prawa legacji i zdolnoĞci tworzenia związków i organizacji miĊdzynarodowych. Wiele z tych paĔstw aktywnie uczestniczyáo równieĪ w pracach mających
na celu utworzenie skutecznego systemu zbiorowego bezpieczeĔstwa.44 Tak byáo
w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej w okresie II wojny Ğwiatowej i w przypadku
byáej III Rzeszy Niemieckiej po ustaniu dziaáaĔ wojennych.45 Wskutek czasowego
przejĊcia najwyĪszej wáadzy w Niemczech przez cztery mocarstwa okupacyjne Sojusznicza Rada Kontroli nad Niemcami przejĊáa zdolnoĞü do dziaáania byáej Rzeszy
(w tym w sprawach miĊdzynarodowych) przy jednoczesnym uznaniu jej podmiotowoĞci w zakresie praw i obowiązków. Z tego wynika, Īe zdolnoĞü do dziaáaĔ
prawnych moĪe zostaü zawieszona przy jednoczesnym uznaniu zdolnoĞci prawnej
podmiotu.46
Ustalając istnienie (lub brak) niepodlegáoĞci paĔstwowej, naleĪy podkreĞliü,
Īe jej namacalnymi przejawami są wyszczególnione przez R. Kwietnia: tworzenie,
stosowanie i egzekwowanie prawa przez organy paĔstwowe, zdolnoĞü traktatowa,
prawo legacji i konsulatu oraz ius standii w sferze stosunków miĊdzynarodowych.
Peáne korzystanie z wymienionych atrybutów dowodzi posiadania przez daną jed43

Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 217.
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie miĊdzynarodowym,
Kraków 2004, s. 51.
45
MoĪna przytoczyü tu szereg innych przypadków, jak np. Kuwejtu (po agresji Iraku) czy Timoru
Wschodniego (po indonezyjskiej aneksji).
46
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 215. Por.: B. Boczek & R. Bledsoe, The International Law Dictionary..., op. cit., p. 55-56.
44
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nostkĊ terytorialną suwerennoĞci i tym samym przesądza o jej statusie w prawie
miĊdzynarodowym jako paĔstwa, nawet w sytuacji rzeczywistej zaleĪnoĞci politycznej od innych podmiotów. Przykáadem jest sytuacja paĔstw europejskich,
w których po II wojnie Ğwiatowej wprowadzony zostaá ustrój komunistyczny,
a których polityczna wasalizacja przez ZSRR nie stanowiáa przeszkody w uznawaniu ich za podmioty suwerenne i ukáadaniu stosunków wzajemnych na zasadzie
suwerennej równoĞci.47 Odnosząc siĊ do tej sytuacji, P. Bogacki pisze zaĞ o faktycznej utracie podmiotowoĞci w wyniku cichej inkorporacji tych paĔstw, które
staáy siĊ quasi-republikami Związku Radzieckiego. Ta forma okupacji polegająca
na zainstalowaniu w zajĊtym paĔstwie marionetkowej wáadzy, przy jednoczesnym
stwarzaniu pozorów jego suwerennoĞci, zostaáa opisana juĪ przez Machiavellego.48
R. KwiecieĔ zwraca uwagĊ, Īe radykalna zmiana sytuacji politycznej tej grupy
paĔstw na przeáomie lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych XX w. – okreĞlana
potocznie jako „odzyskanie niepodlegáoĞci” – nie wpáynĊáa na ich status prawnomiĊdzynarodowy, dziĊki czemu zachowaáy one toĪsamoĞü i ciągáoĞü w tym prawie.49
Jedną z podstawowych wytycznych związanych z podmiotowoĞcią paĔstw
jest domniemanie ich ciągáoĞci. Zgodnie z nim, paĔstwo istnieje tak dáugo, dopóki
z caáą pewnoĞcią nie da siĊ stwierdziü jego upadku.50 O tym, Īe nie jest to proces
áatwy, niech Ğwiadczy pojawienie siĊ w doktrynie pojĊcia „paĔstwo upadáe”. Nie
chodzi tu jednak o okreĞlenie koĔcowego efektu upadku paĔstwa. W takim przypadku paĔstwo zakoĔczyáoby swój byt. Koncepcja „paĔstwa upadáego” dotyczy
raczej bytu paĔstwowoĞci w stanie agonalnym, gdy formalnemu istnieniu struktur
paĔstwa towarzyszy gáĊboki kryzys i ogólny chaos, przemoc, paraliĪ komunikacyjny i zaáamanie siĊ systemu prawnego oraz instytucjonalnego (przykáadem moĪe tu
byü niegdysiejsza eskalacja konfliktu w Somalii). Istniejące formalnie paĔstwo,
w praktyce przestaje funkcjonowaü. Koncepcja „paĔstwa upadáego” ma teĪ swoje
„drugie dno”, obnaĪając dogmatyczne przywiązanie do formuáy paĔstwa i hipokryzjĊ tych, którzy nie mają obawy o prawnomiĊdzynarodową podmiotowoĞü „paĔstw
upadáych” (ale przecieĪ paĔstw), odmawiając jej znaczącym korporacjom miĊdzynarodowym, których obroty finansowe przewyĪszają budĪet wiĊkszoĞci wspóáczesnych paĔstw (np.: General Motors, Ford, General Electric, Exxon, Gazprom),
a których relacje z paĔstwami zachodzą na wszelkich poziomach, z rządowym
wáącznie.51
Kontrowersje towarzyszą równieĪ znaczeniu niepodlegáoĞci dla podmiotowoĞci tych bytów, które poziomu paĔstwa jeszcze nie osiągnĊáy. Dla narodu walczącego o samostanowienie niepodlegáoĞü – choü oznacza cel – jest teĪ kresem bytu
podmiotowego. ZaleĪnoĞü ta zachodzi jednak nie de facto, lecz de iure w ten sposób, Īe powstaje nowy byt podmiotowy – paĔstwo lub inny – przewidziany przez
47

R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja..., op. cit., s. 96.
N. Machiavelli, KsiąĪĊ, tá. C. Nanke, Warszawa 1987, s. 48, cyt. za: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 220.
49
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja..., op. cit., s. 96.
50
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 307.
51
Por.: E. KoĞmicki, Problem ochrony Ğrodowiska w przedsiĊbiorstwach miĊdzynarodowych, „Ekonomia
i ĝrodowisko” 2004, nr 2, s. 141 i n. Szerzej na ten temat w rozdziale 1 niniejszego opracowania.
48
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prawo miĊdzynarodowe jako efekt realizacji prawa do samostanowienia (np. integracja).52
Dla strony wojującej, która dąĪy do secesji czĊĞci terytorium paĔstwowego,
niepodlegáoĞü takĪe przynosi kres w postaci paĔstwa.
We spóáczesnym Ğwiecie rzadko nastĊpują otwarte zamachy na niepodlegáoĞü.
Znaczenia nabierają za to procesy pokojowego kreowania zmian na politycznej
mapie Ğwiata.

3.2.2.
Podmiotowość prawa międzynarodowego a integracja
Integracja intuicyjnie rodzi pozytywne skojarzenia. Jest pokojowa, dobrowolna, a nade wszystko zrozumiaáa. W zwykáych, codziennych stosunkach oznacza
scalanie – proces tworzenia caáoĞci z czĊĞci, wáączania jakiegoĞ elementu w caáoĞü,
zespolenie i zharmonizowanie skáadników zbiorowoĞci.53 Przeciwstawia siĊ ją ksenofobii, nietolerancji, alienacji i egoizmowi. Chwali siĊ jej dobroczynny wpáyw na
umacnianie siĊ zespoáów ludzkich.
W stosunkach miĊdzynarodowych początkowo byáa przywoáywana leksykalnie na okreĞlenie róĪnych przejawów wspóápracy miĊdzynarodowej. Z czasem poczĊto mianem integracji okreĞlaü te obszary wspóápracy, które, prócz gospodarczych i funkcjonalnych powiązaĔ, wspóápracĊ swą pogáĊbiaáy, a jej elementy traktowaáy jako staáe i wiąĪące. W dalszej kolejnoĞci dochodziáa progresywna instytucjonalizacja oraz bezpoĞrednia skutecznoĞü integracyjnego prawa w paĔstwach realizujących te procesy. Modelowym i chyba najbardziej pogáĊbionym przypadkiem
jest tu integracja europejska.54
Jakie są skutki integracji dla podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego? O ile
w przypadku struktur integracyjnych mamy do czynienia z zapoczątkowaniem ich
bytu podmiotowego, o tyle dla paĔstw czáonkowskich – mimo skrajnych nieraz
opinii – podmiotowoĞü trwa nadal. Trwając, jednak ewolucyjnie siĊ zmienia. Generalnie wiĊc paĔstwa czáonkowskie – kaĪde z osobna – zachowują swą podmiotowoĞü, ale nie moĪna wykluczyü przyszáej moĪliwoĞci ustąpienia ich podmiotowoĞci na rzecz wspólnego superpaĔstwa.55 Na uĪytek tego dylematu J. Jaskiernia posáuguje siĊ koncepcją „paĔstwa postsuwerennego”.56 Integracja moĪe siĊ teĪ staü
udziaáem narodu walczącego o samostanowienie.57 W obu zarysowanych przypadkach podmiotowoĞü trwa, ale zmienia siĊ dysponujący nią podmiot. MoĪna zaryzykowaü tezĊ, Īe zmienia siĊ tu forma podmiotowoĞci, a treĞü pozostaje.
52

Por.: M. Perkowski, Samostanowienie..., op. cit., s. 67 i n.
Patrz: W. KopaliĔski, Sáownik wyrazów obcych i zwrotów obcojĊzycznych, Warszawa 1967, s. 337.
54
Szerzej na temat europejskich procesów integracyjnych patrz: Integracja europejska. Wprowadzenie,
pod red. M. Perkowskiego, Warszawa 2003.
55
Do historii przeszáa przykáadowo koncepcja federacyjna „Ojczyzny Europy”, zaprezentowana niegdyĞ
na Uniwersytecie Humboldta przez J. Fischera – ówczesnego MSZ Niemiec. Por.: Federalna Europa
Joschki Fischera, „Unia Europejska. Serwis AktualnoĞci” 2000, 30 czerwca, s. 5 i n.
56
J. Jaskiernia, SuwerennoĞü narodu a koncepcja „paĔstwa postsuwerennego”, „PaĔstwo i Prawo”
2006, nr 10, s. 43 i n.
57
Por.: M. Perkowski, Samostanowienie..., op. cit., s. 75 i n.
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Szczególnym przypadkiem zjednoczenia paĔstw jest inkorporacja polegająca
na wáączeniu caáego terytorium jednego paĔstwa do innego paĔstwa. RóĪnica
w stosunku do tradycyjnej integracji paĔstw polega na tym, Īe paĔstwo inkorporowane przestaje istnieü, zaĞ paĔstwo inkorporujące zachowuje swą ciągáoĞü i identycznoĞü.58 Zatem – jeĞli juĪ chcemy posáugiwaü siĊ tu pojĊciem „integracja” – koniecznie musimy zaáączyü doĔ obrazowe, stosowne okreĞlenie (w rodzaju: „dysproporcjonalna”).

3.2.3.
Podmiotowość prawa międzynarodowego a sukcesja
Gdy dochodzi do daleko idących przemian w strukturze terytorialnej, ludnoĞciowej lub aparatu wáadzy danego paĔstwa, powstaje zwykle problem identycznoĞci lub sukcesji paĔstw. PojĊcie identycznoĞci oznacza toĪsamoĞü podmiotowoĞci
miĊdzynarodowej, tj. praw i obowiązków opartych na prawie miĊdzynarodowym,
a nie toĪsamoĞü wszystkich elementów skáadowych paĔstwa.59 SukcesjĊ zwykáo siĊ
postrzegaü jako przejĊcie prawnej odpowiedzialnoĞci za szeroko pojĊte stosunki
miĊdzynarodowe terytorium.60 Jej przedmiotem mogą byü (skodyfikowane): traktaty, mienie, archiwa i dáugi paĔstwowe, a takĪe (nieskodyfikowane): czáonkostwo
w organizacjach miĊdzynarodowych czy obywatelstwo.61 Bogatej praktyki dostarczyáy tu procesy przeksztaáceĔ organizacyjno – terytorialnych w obszarze byáego
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) oraz byáej Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosáawii (SFRJ).62
Deklaracje wydawane w związku z przeksztaáceniami na obszarze dawnego
ZSRR przez paĔstwa trzecie mówiáy o uznaniu rządu, a nie uznaniu Rosji jako nowego paĔstwa. Wszystkie pozostaáe paĔstwa Wspólnoty Niepodlegáych PaĔstw
(WPN) – wskazują W. CzapliĔski i A. Wyrozumska – zostaáy potraktowane jako
paĔstwa nowe, co znalazáo wyraz w praktyce traktatowej oraz w koniecznoĞci
przystĊpowania do organizacji miĊdzynarodowych.63
58

W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 310.
Idem, s. 307. Autorzy wskazują, Īe w praktyce RFN po powstaniu dwóch paĔstw niemieckich wyksztaáciáo siĊ pojĊcie identycznoĞci czĊĞciowej. Zgodnie z tą doktryną RFN byáa identyczna z „Niemcami” jako podmiotem prawa miĊdzynarodowego, jednakĪe terytorialnie, ludnoĞciowo oraz z punktu widzenia wáadzy paĔstwowej byáa jedynie „czĊĞciowo identyczna”. Stąd zobowiązania RFN nie mogáy
wiązaü Niemiec jako podmiotu prawa miĊdzynarodowego. Doktryna „czĊĞciowej identycznoĞci”, zdaniem cytowanych autorów – nie znajduje wiĊc uzasadnienia w pozytywnym prawie miĊdzynarodowym.
60
Por.: G. W. Ignatienko, W. J. Suworowa, Subiekty mieĪdunarodnawa prawa, w: MieĪdunarodnyje
prawo, pod red. G. W. Ignatienko, D. D. Ostapienko, Moskwa 1978, s. 126 i n. Ponadto: C. G. Fenwick,
International Law..., op. cit.,p. 172.
61
Por.: L. Antonowicz, PojĊcie i klasyfikacja sukcesji paĔstw w prawie miĊdzynarodowym, w: Prawo
miĊdzynarodowe – problemy i wyzwania. KsiĊga Pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek,
pod red. J. Menkesa, Warszawa 2006, s. 19 i n.
62
Na temat tychĪe przeksztaáceĔ patrz m. in.: W. CzapliĔski, Zmiany terytorialne w Europie ĝrodkowej
i Wschodniej i ich skutki miĊdzynarodowoprawne (1990-1992), Warszawa 1998; R. Muellerson, International Law, Rights and Politics. Developments in Eastern Europe and the CIS, London 1994; L. Antonowicz,
The Disintegration of the USSR from the Point of International Law, “Polish Year Book of International
Law” (1991-1992), Vol. 19, p. 7.
63
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 308.
59
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Wáadze Serbii z jednej strony podejmowaáy próby zapobieĪenia siáą secesji
poszczególnych republik, z drugiej zaĞ – podobnie jak Rosja w stosunku do ZSRR
– formalnie ogáosiáy, Īe „nowa Serbia” (záoĪona z Serbii i Czarnogóry) jest kontynuacją paĔstwowoĞci jugosáowiaĔskiej. Deklaracja ta nie zostaáa przyjĊta przez
spoáecznoĞü miĊdzynarodową, która uznaáa, Īe SFRJ rozpadáa siĊ na piĊü paĔstw,
które są paĔstwami nowymi; w szczególnoĞci odmówiono „nowej” Jugosáawii
prawa do automatycznego czáonkostwa w ONZ.64
Wydaje siĊ wiĊc potwierdzaü wskazane przed laty przez H. Latkiewicz zaáoĪenie, w myĞl którego w ramach sukcesji istnienie i dziaáanie w ustalonych statutem granicach, a takĪe skutki tego dziaáania prawnomiĊdzynarodowego wiąĪą siĊ
wyáącznie z nowym podmiotem.65 Tym samym nowe paĔstwa (sukcesorzy) muszą
przejĞü caáą procedurĊ akcesyjną, aby uzyskaü czáonkostwo organizacji, zaĞ paĔstwa identyczne z poprzednikiem (kontynuatorzy) zachowują dawne czáonkostwo.66

3.3.
Utrata podmiotowości prawa międzynarodowego
Kres podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego moĪe nastąpiü de facto i de iure.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją gáównie praktyczną,
w drugim zaĞ – przede wszystkim z formalną.

3.3.1.
Zakończenie podmiotowości prawa międzynarodowego de facto
ZnikniĊcie podmiotu prawa miĊdzynarodowego wydaje siĊ – ze stanowiska
prawa miĊdzynarodowego – dopuszczalne. Bywa na przykáad wymieniane poĞród
przyczyn wygaĞniĊcia umów miĊdzynarodowych (znikniĊcie podmiotu/strony
umowy).67
O ile trudno sobie wyobraziü rzeczywiste znikniĊcie paĔstwa68 (moĪna zaproponowaü inkorporacjĊ jako przykáad69, niedoskonaáy, co prawda, ale moĪliwy do
64

Idem, s. 309. Por. teĪ: B. Wierzbicki, Sukcesja paĔstw, w: Prawo miĊdzynarodowe. Materiaáy do studiów, pod red. B. Wierzbickiego, Biaáystok 2000, s. 319 i n.
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 53.
66
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 321.
67
Por.: W. Góralczyk, Prawo miĊdzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001, s. 89. Autor ujmuje utratĊ podmiotowoĞci przez jedną ze stron poĞród przyczyn wygaĞniĊcia umów miĊdzynarodowych.
68
Problem abstrakcyjnoĞci znikniĊcia paĔstwa sprowadza siĊ do tempa potencjalnego procesu. Nagáe
znikniĊcie – rzeczywiĞcie – trudno zaakceptowaü, jednak stopniowe zanikanie paĔstwowoĞci moĪna
sobie áatwo wyobraziü, a – co wiĊcej – odnaleĨü praktyczne przykáady! Wydaje siĊ bowiem, Īe z zakoĔczeniem podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego de facto koresponduje nadmieniana koncepcja
„paĔstwa upadáego”, a przykáadem moĪe byü Somalia.
69
P. Bogacki, okreĞlając powojenny status paĔstw bloku socjalistycznego (Polska, Czechosáowacja,
Buágaria, Rumunia, WĊgry), stwierdza faktyczną utratĊ podmiotowoĞci w wyniku cichej inkorporacji tych
paĔstw, które staáy siĊ quasi-republikami Związku Radzieckiego. Idem, Zagadnienie podmiotowoĞci...,
op. cit., s. 220.
65
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zaakceptowania70), o tyle znikniĊcie podmiotów dąĪących do paĔstwowoĞci,
zwáaszcza w przypadku niepowodzenia ich dąĪeĔ, wydaje siĊ jak najbardziej moĪliwe. Przykáadowo, rozmaite wspólnoty powstaĔcze, nie uzyskawszy statusu strony
wojującej (nie mając teĪ realnych perspektyw realizacji prawa do samostanowienia) – z czasem znieksztaácaáy siĊ lub zanikaáy podmiotowo.
Porzucenie (rezygnacja z) miĊdzynarodowych praw i obowiązków – jako sposób faktycznego zakoĔczenia podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego – takĪe
wydaje siĊ dopuszczalne (np. na rzecz nowej, innej podmiotowoĞci). WspóáczeĞnie
wáaĞnie przeksztaácenia zastąpiáy likwidacjĊ podmiotów prawa miĊdzynarodowego. Te jednak zachodzą zwykle de iure.

3.3.2.
Zakończenie podmiotowości prawa międzynarodowego de iure
Gdy podmiot znajduje w normach prawa miĊdzynarodowego swój kres albo
gdy z róĪnych wzglĊdów zostaje zlikwidowany lub zastąpiony podmiotowo, nie
ma miejsca na sytuacjĊ de facto. Przepis prawny albo stosowne porozumienie
(zwykle pisemne) regulują tu ustanie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.
Pierwsza sytuacja (przepis prawny) moĪe mieü miejsce wówczas, gdy podmiot zostaá expressis verbis stworzony czasowo, z dokáadnym okreĞleniem daty
ustania swego bytu. W praktyce miĊdzynarodowej mamy do czynienia z kilkoma
elementami okreĞlającymi ramy czasowe funkcjonowania organizacji, tj. wypeánieniem wszystkich zadaĔ, do jakich organizacja zostaáa powoáana, upáywem czasu, na jaki ją utworzono, rozwiązaniem organizacji albo zastąpieniem jej przez inną
organizacjĊ. Takie przypadki są niezwykle rzadkie.71 Jak siĊ wydaje, mogáa nim
byü Europejska Wspólnota WĊgla i Stali.
Przytaczane wyĪej domniemanie ciągáoĞci paĔstw ma teĪ swoje implikacje
dla kwestii zakoĔczenia de iure podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Zgodnie z nim paĔstwo istnieje tak dáugo, dopóki z caáą pewnoĞcią nie da siĊ stwierdziü
jego upadku.72 Zatem formalnie stwierdzony upadek paĔstwa stanowiá bĊdzie zakoĔczenie de iure podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Jak juĪ podkreĞlono,
tworzenie siĊ jednych podmiotów moĪe byü równoznaczne z kresem podmiotowoĞci innych. Przykáadem moĪe byü chociaĪby zjednoczenie paĔstw. Jeszcze ciekawsza sytuacja zachodzi w przypadku inkorporacji polegającej na wáączeniu caáego
terytorium jednego paĔstwa do innego paĔstwa. RóĪnica w stosunku do tradycyjnego zjednoczenia paĔstw polega na tym, Īe paĔstwo inkorporowane przestaje istnieü, a paĔstwo inkorporujące zachowuje swą ciągáoĞü i identycznoĞü.73
Drugi przypadek, likwidacji podmiotu „za porozumieniem”, miaá miejsce
w przypadku Ukáadu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.74
70

Por. sytuacjĊ byáej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 353.
Ibidem, s. 307.
73
Ibidem, s. 310.
74
Dla odróĪnienia od likwidacji faktycznej – np. paĔstwa/wáadzy Talibów na obszarze Afganistanu.
71
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***
Nie da siĊ ustaliü jednolitych, uniwersalnych ram czasowych podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego. Wobec silnych zróĪnicowaĔ poszczególnych podmiotów – zarówno de facto, jak i de iure – zróĪnicowane okazują siĊ takĪe ramy czasowe ich podmiotowoĞci. Oczywiste jest, Īe wszystkie mają swój początek i potencjalny kres, jednak to tylko ogólna prawda. Identyfikacja konkretów jest trudna.
WciąĪ istotne znaczenie ma instytucja uznania, a jej indywidualny niegdyĞ charakter przyjmuje czĊsto zorganizowaną postaü.75 NastĊpują teĪ przeobraĪenia podmiotowe. Wskutek sukcesji prawnomiĊdzynarodowej, gdzie wáaĞciwie sama podmiotowoĞü trwa, zmienia siĊ tylko jej zakres i dysponenci. Obok zagadnieĔ uznania
i sukcesji warto podkreĞliü progresywne znaczenie procesów integracyjnych
(gáównie w Europie) i potencjalne – niepodlegáoĞci.
Dzisiejszy początek podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej czĊĞciej pojawi siĊ wiĊc de facto, ale czĊĞciej skoĔczy siĊ de iure. WiĊcej wáaĞciwie trudno
stwierdziü bez odniesieĔ do konkretnych podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Zadanie to wydaje siĊ bardzo záoĪone. Celem unikniĊcia chaosu i kazuistyki
analizĊ naleĪy przeprowadziü w trybie uporządkowania. W ten sposób pojawia siĊ
potrzeba klasyfikacji podmiotów prawa miĊdzynarodowego w ich wspóáczesnym
wydaniu.

75

Szerzej na ten temat zob.: B. Wierzbicki, Uznanie paĔstw, w: Prawo miĊdzynarodowe. Materiaáy do
studiów, pod red. B. Wierzbickiego, Biaáystok 2000, s. 298 i n.

Część II
Kryteria klasyfikacji podmiotowości
prawa międzynarodowego

W ocenie A. Gatnara wykorzystanie róĪnych miar podobieĔstwa obiektów
powoduje uzyskanie znacznie róĪniących siĊ od siebie struktur klas, dlatego wybór
najbardziej odpowiedniej (uĪytecznej) struktury zaleĪy od subiektywnej oceny
prowadzącego badania. Ponadto w procesie grupowania trudno oddzieliü miarĊ
jakoĞci podziaáu od samego procesu klasyfikacji. Nieprzypadkowo obiekty są opisywane przez cechy (atrybuty) reprezentowane z kolei przez zmienne. Istotny
wpáyw na wyniki klasyfikacji ma wybór odpowiednich cech badanych obiektów.1
Ogromną rolĊ odgrywa wiĊc dobór wáaĞciwych kryteriów klasyfikacji.
W páaszczyĨnie prawa miĊdzynarodowego oczywista rola przypada zdolnoĞci
prawnomiĊdzynarodowej i zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych. Nie
moĪna teĪ pominąü – kontrowersyjnych niekiedy – kryteriów sui generis charakterystycznych dla porządku prawnomiĊdzynarodowego. Wszystkie zaĞ warto poddaü
testowi aktualizacyjnemu poprzez sprawdzenie, jak funkcjonują dziĞ pod wpáywem
szeregu determinantów wspóáczesnych stosunków miĊdzynarodowych i prawa
miĊdzynarodowego.

1

E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji danych, Warszawa 1998, s. 34.

Rozdział 4

Zdolność prawnomiędzynarodowa

Gáównym skáadnikiem podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jest zdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa. Sprowadza siĊ ona do posiadania praw i obowiązków wynikających wprost z norm prawnomiĊdzynarodowych.1
Wedáug A. Redelbacha, zdolnoĞü prawną [uniwersalną – przyp. M. P.] warunkuje nabywanie praw i obowiązków; zdolnoĞü ta umoĪliwia osobom wystĊpowanie w charakterze podmiotu stosunku prawnego (podmiotu uprawnieĔ i obowiązków).2 Z kolei P. Borszowski przyjmuje, Īe zdolnoĞü prawna to moĪliwoĞü
posiadania praw (uprawnieĔ i obowiązków). Szerzej okreĞla ją jako zdolnoĞü do
tego, aby byü podmiotem praw i obowiązków, posiadaü je, czy teĪ by móc prawa
i obowiązki nabywaü oraz je wykonywaü. KaĪde okreĞlenie zdolnoĞci prawnej poza dookreĞleniem cech, które dany autor uwaĪa za najistotniejsze, zawiera dwie
cechy wspólne i charakterystyczne dla tej kategorii prawnej. Po pierwsze, oznacza
ona [zdolnoĞü prawna – przyp. M. P.] pewien stan potencjalny, stan moĪnoĞci
prawnej do okreĞlenia prawnej statycznoĞci czy wrĊcz biernoĞci. Po drugie, oznacza, czy nawet odnosi siĊ bezpoĞrednio do praw (uprawnieĔ) i obowiązków. Powstaje w związku z tym kwestia zakresu uniwersalnoĞci tej kategorii prawnej.3
ZdolnoĞü prawną, w znaczeniu techniczno – prawnym, trzeba ujmowaü relatywnie,
w odniesieniu do okreĞlonego kompleksu norm. Nie ma osób, które mogáyby byü
pomĞlane jako podmioty praw lub/i obowiązków we wszystkich moĪliwych stosunkach prawnych.4 Nie znaczy to jednak, Īe uniwersalnego podejĞcia naleĪy zaniechaü. Przeciwnie, warto rozwaĪaü uniwersalną koncepcjĊ zdolnoĞci prawnej, aby
mogáy siĊ doĔ odnosiü wszelkie byty pretendujące do podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.
„ZdolnoĞü prawna” w swojej pierwiastkowej (nie do zagubienia) czĊĞci – jako
sine qua non punkt wyjĞcia do udziaáu w obrocie prawnym – jest obecna w kaĪdym
systemie prawa od zarania istnienia prawa i trwa w granicach czasowych otwartych
1

Por.: G. W. Ignatienko, W. J. Suworowa, Subiekty mieĪdunarodnawa prawa, w: MieĪdunarodnije prawo, pod red. G. W. Ignatienko, D. D. Ostapienko, Moskwa 1978, s. 105 i n. Autorzy, klasyfikując podmioty prawa miĊdzynarodowego, przyjmują model oparty na aktach prawa miĊdzynarodowego.
2
A. Redelbach, WstĊp do prawoznawstwa. Podstawowe pojĊcia nauk o wáadzy, paĔstwie i prawie
w perspektywie Unii Europejskiej. Regulamin Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka, ToruĔ 2000,
s. 170-171.
3
P. Borszowski, PojĊcie podmiotowoĞci prawno-podatkowej, „Glosa” 2001, nr 4, s. 17.
4
S. Fundowicz, PodmiotowoĞü konstytucyjna osób prawnych prawa publicznego w Niemczech, „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, nr 1, s. 107.
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ku przyszáoĞci, nawet jeĪeli prawodawca co do niej zachowuje milczenie. Twierdząc to B. PrzewoĨnik wskazuje, Īe zdarza siĊ, iĪ fragment, bĊdący skáadową instytucji prawnej, zestarzaá siĊ i nawet obumará (desuetudo) albo „formalnie wybyá”.5
Przed laty Cl. Eagleton zwracaá uwagĊ, Īe – wskutek modyfikacji praw
i obowiązków paĔstw przez traktaty i inne porozumienia – nie istnieją dwa paĔstwa
posiadające taką samą zdolnoĞü prawną.6 Natomiast B. PrzewoĨnik wskazuje, Īe
istnienie wszystkich pozostaáych podmiotów prawa miĊdzynarodowego, aczkolwiek oparte na elemencie zdolnoĞci prawnej udowodnionej w dziaáalnoĞci prawnomiĊdzynarodowej, nie oznacza posiadania moĪliwoĞci nabywania peáni praw
i zaciągania peáni zobowiązaĔ w sferze stosunków prawnomiĊdzynarodowych,
a tylko posiadanie okreĞlonej (efektywnej) zdolnoĞci prawnej. Wynika stąd, Īe sytuacja paĔstw jako podmiotów prawa miĊdzynarodowego jest podobna do sytuacji
osób fizycznych w prawie wewnĊtrznym.7 Szkopuá w tym, Īe w przeciwieĔstwie
do tego ostatniego porządku, w którym przecieĪ ustawodawca rozstrzyga, kto i w
jaki sposób staje siĊ podmiotem, w prawie miĊdzynarodowym brakuje podobnego
rozwiązania.8 Wynika to ze specyfiki tego prawa, którego normy są tworzone przez
juĪ istniejące w nim podmioty, a wiĊc nieposiadające potrzeby wtórnego tworzenia
podstawy swego istnienia.9 Nie ma teĪ norm, które by zabraniaáy nadania pretendentom okreĞlonych cech podmiotu prawa miĊdzynarodowego.10 Bywa jednak, Īe
uznaniu zdolnoĞci prawnej podmiotu towarzyszy jednoczesne zawieszenie zdolnoĞci do dziaáaĔ prawnych, jak to miaáo miejsce w przypadku byáej III Rzeszy Niemieckiej (po II wojnie Ğwiatowej), w której najwyĪszą wáadzĊ przejĊáy czasowo
cztery mocarstwa okupacyjne. Sojusznicza Rada Kontroli nad Niemcami przejĊáa
wówczas zdolnoĞü do dziaáania byáej Rzeszy (w tym w sprawach miĊdzynarodowych) przy jednoczesnym uznaniu jej podmiotowoĞci w zakresie praw i obowiązków.11
Proces kodyfikacji prawa miĊdzynarodowego publicznego (wáaĞciwego prawa
miĊdzynarodowego) nie jest, jak dotąd, zakoĔczony. Do gáównych tego przyczyn
naleĪy zaliczyü nastĊpujące fakty: w spoáecznoĞci miĊdzynarodowej nie ma centralnego ustawodawcy w sensie centralnej wáadzy krajowej, wystĊpują powaĪne
5

B. W. PrzewoĨnik posáuguje siĊ przykáadem instytucji wieczystej neutralnoĞci, która po wprowadzeniu
do prawa miĊdzynarodowego zakazu ius ad bellum jako ius cogens, w bardzo waĪnej swej czĊĞci ulegáa zmianie, do ustalenia – jak siĊ okazaáo – drogą reinterpretacji. Patrz: idem, Uwagi w zakresie podstaw zmian nauki/nauczania prawa miĊdzynarodowego, referat na Konferencji: „Prawo miĊdzynarodowe wobec wyzwaĔ wspóáczesnoĞci”, Kraków 2000, maszynopis niepublikowany.
6
Cl. Eagleton, International Organization and the Law of Responsibility, Académie de Droit International
de la Haye, Recueil des Cours, La Haye 1950, Vol. 76, s. 343-344, por.: H. Latkiewicz, Zagadnienie
podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej EWG, Warszawa 1979, s. 45.
7
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 20.
8
Por.: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa 2002, s. 117, P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk Prawnych” 1997, t. 7, s. 214, A. Klafkowski, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa 1981, s. 133.
9
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 44.
10
Por.: G. I. Tunkin, Osnowy sowriemiennogo mieĪdunarodnogo prawa, Moskwa 1956, s. 18.
11
B. Boczek, R. Bledsoe, The International Law Dictionary, Santa Barbara – Oxford 1987, s. 55-56,
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 215, A. Klafkowski, Prawo miĊdzynarodowe...,
op. cit., s. 137-138.
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trudnoĞci w zorganizowaniu sądownictwa miĊdzynarodowego oraz aparatu przymusu.12 Podstawą tworzenia norm prawa miĊdzynarodowego są umowy, których
moc obowiązująca oparta jest na fundamentalnej zasadzie pacta sunt servanda. Są
one zawierane miĊdzy jednostkami sobie równymi, niepodporządkowanymi Īadnej
wáadzy zwierzchniej. Ten stan rzeczy powoduje, Īe mimo iĪ zagadnienia prawne
opierają siĊ na okreĞlonych podstawach, brak jest ogólnie uznawanej normy prawa
miĊdzynarodowego, która stanowiáaby podstawĊ podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej. Brak takiej normy doprowadziá do rozbieĪnoĞci poglądów wĞród przedstawicieli nauki prawa miĊdzynarodowego na temat okreĞlenia krĊgu podmiotów w
tym porządku prawnym. W doktrynie prawa miĊdzynarodowego pojĊcie podmiotowoĞci jest najczĊĞciej wyprowadzane z definicji prawa miĊdzynarodowego.13
W konsekwencji – jednym z niezbĊdnych elementów identyfikacyjnych podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej jest bycie adresatem norm prawa miĊdzynarodowego, co widaü na przykáadzie wielonarodowych korporacji uczestniczących w
miĊdzynarodowych stosunkach gospodarczych, regulowanych wewnĊtrznym prawem tych krajów, z których pochodzą czáonkowie danej korporacji, a nie prawem
miĊdzynarodowym [P. Bogacki stoi na stanowisku, Īe w tej sytuacji nie są one
podmiotami prawa miĊdzynarodowego].14 Wedáug J. Czai, poza paĔstwem podmiotem prawa miĊdzynarodowego jest kaĪda osoba mająca zdolnoĞü prawną
w zakresie prawa miĊdzynarodowego, powstaáa przez pozytywne dziaáania paĔstw
lub tylko w wyniku uznania bądĨ potwierdzenia przez paĔstwa. A zatem – zgodnie
z tą koncepcją – poza paĔstwem nie moĪe istnieü Īaden inny podmiot prawa miĊdzynarodowego bez zgody paĔstw.15 Wydaje siĊ, Īe ów pogląd naleĪy zrewidowaü,
przynajmniej co do nierestryktywnego pojmowania zgody, a moĪe teĪ kwestii
podmiotowego istnienia poza zgodą paĔstw.16 Sens wspóáczesnego prawa miĊdzynarodowego wytyczany jest coraz bardziej poza tradycyjnie eksponowaną sferą
traktatową, dlatego – rozwaĪając zdolnoĞü prawną – nie moĪna poprzestaü na analizie tylko i wyáącznie umów miĊdzynarodowych. Szczególną rolĊ peáni dziĞ prawotwórcza dziaáalnoĞü organizacji miĊdzynarodowych. Po pierwsze, stosunki miĊdzynarodowe stają siĊ coraz bardziej zorganizowane.17 Stąd coraz szerszy zakres
kompetencji prawodawczych po stronie organizacji miĊdzynarodowych. Po drugie,
wáaĞnie organizacje miĊdzynarodowe, stanowiąc pierwszy, powszechnie zaakceptowany „wyjątek podmiotowy” w monopolu paĔstw, stają siĊ adresatem staraĔ
emancypacyjnych wielu podmiotów, którym paĔstwa nie chcą nadaü statusu prawnomiĊdzynarodowego.

12

K. Cebul, J. Kowalczyk, A. Szpor, J. Zakrzewska, PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe jako podmioty stosunków miĊdzynarodowych, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 183.
13
H. Latkiewicz, Zagadnienia podmiotowoĞci..., op. cit., s. 17.
14
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 222.
15
J. Czaja, PrawnomiĊdzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983, s. 26.
16
MyĞl ta pobrzmiewa w dalszych rozwaĪaniach niniejszego opracowania, a urzeczywistnia siĊ w dopuszczeniu okreĞlonych podmiotowoĞci do zaprezentowanej w finale klasyfikacji podmiotowoĞci prawa
miĊdzynarodowego.
17
J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miĊdzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006,
s. 278 i n.
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Co wiĊcej, nawet gdy prawnomiĊdzynarodowe regulacje pisane nawiązują do
podmiotowoĞci czynią to nader powĞciągliwie. Z koniecznoĞci wiĊc wiedzeni intuicją badacze prawa miĊdzynarodowego, analizując praktykĊ, dochodzą do norm
prawa zwyczajowego, które, choü niedoceniane i mniej popularne, wciąĪ istnieje
i – nolens volens stanowi miĊdzynarodową podstawĊ podmiotowoĞci, a zarazem
rezerwuar zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej. DziĊki tej podstawie znaczenia nabierają rozproszone i „przyczynkowe” podstawy traktatowe, które zagadnienie
podmiotowoĞci regulują na ogóá poĞrednio.
Taki stan rzeczy nie moĪe obejĞü siĊ bez aktywnej roli orzecznictwa i doktryny, na dobrą sprawĊ bowiem odpowiedĨ na pytanie o podmioty prawa miĊdzynarodowego zainteresowany áatwiej odnajdzie nie tyle w samym prawie miĊdzynarodowym, ile w orzecznictwie i poglądach przedstawicieli nauki tego prawa.18 Prowadzi to nie tylko do stwierdzenia stanu anomii wobec zagadnienia podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego, lecz przeciwnie, skáada siĊ na zdolnoĞü prawnomiĊdzynarodową sensu largo i stanowi wyzwanie dla komentatorów, by prezentując swe
poglądy, czynili wyraĨne odniesienia do regulacji, na których je opierają. ĩadna
bowiem podmiotowoĞü nie jest podmiotowoĞcią prawną bezprawnie.

4.1.
Podmiotowość prawa międzynarodowego
w umowach międzynarodowych
W konwencji wiedeĔskiej o prawie traktatów z 1969 r. umowĊ zdefiniowano
jako porozumienie zawarte miĊdzy paĔstwami w formie pisemnej, do którego ma
zastosowanie prawo miĊdzynarodowe, ujĊte czy to w jednym dokumencie, czy teĪ
w dwu lub wiĊcej powiązanych miĊdzy sobą dokumentach, bez wzglĊdu na jego
konkretną nazwĊ (art. 2). Z definicji tej nie wynika to, Īe nie mogą istnieü umowy
miĊdzynarodowe niespeániające wymagaĔ powyĪszej definicji, a tylko to, Īe nie
stosuje siĊ do nich przepisów tej konwencji. WyraĨnie stwierdzono to w odniesieniu do porozumieĔ zawieranych miĊdzy paĔstwami a innymi podmiotami prawa
miĊdzynarodowego i do porozumieĔ nie zawartych w formie pisemnej (art. 3).19
PodejĞcie sensu largo prezentuje przykáadowo J. SozaĔski, który wyjaĞnia, Īe
mimo rozpowszechnionego poglądu, zgodnie z którym umowa miĊdzynarodowa
jest wspólnym i zgodnym oĞwiadczeniem paĔstw, ustanawiającym wiąĪące je
normy, to umowĊ z paĔstwami i organizacjami oraz miĊdzy sobą mogą zawieraü
takĪe inne podmioty. Umowa moĪe nosiü róĪne nazwy (co nie ma zwykle wpáywu
18

ZdolnoĞü prawnomiĊdzynarodową – nie tylko w sensie przepisu czy normy ją gwarantującej, ale
w sensie materialnym – stwierdzaü mogą sądy miĊdzynarodowe, a czĊĞciej jeszcze – postuluje doktryna (podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego jest zagadnieniem gáównie teoretycznym). Mimo Īe dla
prawa miĊdzynarodowego są one Ğrodkami pomagającymi stwierdziü jego normy, ich rola systematycznie roĞnie. O przeáomowej roli orzecznictwa miĊdzynarodowego – patrz: rozdziaá 4.4 niniejszego opracowania.
19
R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową. ħródáa prawa miĊdzynarodowego, Lublin
1991, s. 38.
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na jej moc wiąĪącą), w tym m.in.: traktat, konwencja, karta, pakt, ukáad, statut,
konstytucja, modus vivendi, protokóá, deklaracja, konkordat (zastrzeĪone dla niektórych umów Stolicy Apostolskiej), oĞwiadczenie. Jest porozumieniem w formie
pisemnej, zawartym miĊdzy zdolnymi traktatowo (czyli korzystającymi z ius contrahendi) podmiotami. Powinno teĪ byü normatywne (a wiĊc zawieraü przepisy
abstrakcyjne, nadające siĊ do nieograniczonej liczby zastosowaĔ). JednakĪe, stosownie do postanowieĔ art. 11 wiedeĔskiej konwencji o prawie traktatów z 1969 r.,
zgoda paĔstw na związanie siĊ traktatem moĪe byü wyraĪona w jakikolwiek
uzgodniony sposób.20
Zespóá norm regulujących kwestie zawierania, obowiązywania i wygasania
umów miĊdzynarodowych J. SozaĔski nazywa prawem traktatów lub prawem
umów miĊdzynarodowych.21
Mimo niewielkiego zasobu uregulowaĔ traktatowych podmiotowoĞci prawa
miĊdzynarodowego, omawianie caáoksztaátu podstaw prawnych tego zagadnienia
rozpoczniemy wáaĞnie od umów miĊdzynarodowych. O jakimĞ formalnym pierwszeĔstwie nie moĪe byü tu mowy, gdyĪ prawo miĊdzynarodowe hierarchicznie
zrównuje swe Ĩródáa. Decydujące znaczenie ma zatem wspóáczesna praktyka miĊdzynarodowa, w której prawo traktatowe wyraĨnie dominuje. Ogromny iloĞciowy
skok, jakiego dokonaáa praktyka w dziedzinie traktatów, spowodowaá, Īe prawo
miĊdzynarodowe staáo siĊ przede wszystkim prawem traktatowym.22
W dobie maksymalnej formalizacji bardziej odzwierciedla ona wolĊ stron stosunków miĊdzynarodowych, a nade wszystko jawi siĊ jako pewniejszy gwarant ich
wzajemnych praw i zobowiązaĔ. Problem w tym, Īe ów formalizm wyzwala swoiste sprzĊĪenie zwrotne polegające na powstrzymywaniu siĊ stron umów miĊdzynarodowych przed uregulowaniem kwestii kontrowersyjnych lub po prostu trudnych przez swą wagĊ.23 Tak mogáo staü siĊ z problematyką podmiotowoĞci.
20

Por.: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów. Zarys wykáadu, Warszawa – PoznaĔ 2005, s. 28.
Autor zwraca uwagĊ, Īe treĞü, zakres i pojĊcie umowy miĊdzynarodowej podlegaáy ewolucji historycznej, co moĪna przeĞledziü w pracach: J. Makowskiego, Zasady prawa miĊdzynarodowego, Warszawa
1915, s. 99 i n. oraz O zawieraniu umów miĊdzynarodowych, Warszawa 1937, s. 11 i n. oraz w historycznej warstwie opracowaĔ S. E. Nahlika, Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976, s. 27 i n. oraz
WstĊp do nauki prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1967, s. 167, a w literaturze zagranicznej (zdaniem J. SozaĔskiego ciekawe ujĊcie problemu) K. Widdows, What is an Agreement m International
Law?, „BYIL” 1979, Vol. 50, p. 115 – 130. Najbardziej syntetyczne omówienie caáoksztaátu problematyki
traktatowej prezentuje – wedle J. SozaĔskiego – W. CzapliĔski, Podstawowe zagadnienia prawa umów
miĊdzynarodowych, Biuletyn Informacyjny BSM Kancelarii Sejmu, Warszawa 1995. Jako reprezentatywne opracowanie w literaturze zagranicznej J. SozaĔski proponuje: A. Aust, Modern Treaty Law and
Practice, Cambridge 2000. Wszystko cyt. za: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s.
39 – 40. Autor niesáusznie pomija tu opracowanie M. Frankowskiej. Patrz: idem, Prawo traktatów, Warszawa 1997. Wydaje siĊ, Īe wiodące wspóáczeĞnie opracowanie prawa traktatów zaprezentowaáa A.
Wyrozumska. Patrz: idem, Umowy miĊdzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.
21
Podstawą są tu trzy konwencje wiedeĔskie – konwencja z 25.03.1969 r. o prawie traktatów, konwencja z 21.03.1986 r. o prawie traktatów miĊdzy paĔstwami i organizacjami miĊdzynarodowymi oraz miĊdzy tymi organizacjami oraz konwencja z 22.08.1978 r. o sukcesji paĔstw w odniesieniu do traktatów,
cyt. za: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 28.
22
M. Lachs, Umowy wielostronne, Warszawa 1958, s. 7.
23
Na czoáo wysuwa siĊ tu zagadnienie odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej, nad kodyfikacją którego
Komisja Prawa MiĊdzynarodowego ONZ pracuje od bardzo dawna, a swoiste refleksy impasu w tej
sprawie to m. in.: przejĞciowe problemy z uruchomieniem MiĊdzynarodowego Trybunaáu Karnego czy
wdroĪeniem postanowieĔ Protokoáu z Kioto (reguluje przeciwdziaáanie niekorzystnym zmianom klima-

104

Kryteria klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego

Przegląd wspóáczesnego prawa traktatowego rozpocząü naleĪy od Karty Narodów Zjednoczonych posiadającej formalny priorytet [art. 103] wzglĊdem innych
traktatów.24 Reguluje ona wiĊkszoĞü kluczowych zagadnieĔ wspóáczesnego prawa
miĊdzynarodowego. W kwestii podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej wiĊcej
w niej jednak pytaĔ niĪ odpowiedzi na nie.25 Odpowiedzi wprost nie znajdziemy
wcale, pozostaje wiĊc zadowoliü siĊ poĞrednimi odniesieniami.26
Brak wyraĨnego stwierdzenia w Karcie Narodów Zjednoczonych podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej ONZ komentowany jest przez niektórych przedstawicieli nauki prawa miĊdzynarodowego jako brak woli paĔstw zaáoĪycielskich
do nadania nowo tworzonej organizacji wáaĞciwoĞci podmiotu prawa miĊdzynarodowego. H. Latkiewicz przytacza tu wypowiedĨ A. Klafkowskiego, który stwierdza: paĔstwa jako podmioty prawa miĊdzynarodowego (a takĪe twórcy tego prawa)
mogą nadaü ONZ taką podmiotowoĞü; paĔstwa mogą nadawaü taką podmiotowoĞü
równieĪ innym organizacjom miĊdzynarodowym. W stosunku do ONZ paĔstwa z tej
moĪliwoĞci nie skorzystaáy i nie nadaáy ONZ podmiotowoĞci miĊdzynarodowej.
PaĔstwa mogáy to uczyniü, przyjmując KartĊ Narodów Zjednoczonych jako statut
ONZ. Z tej moĪliwoĞci paĔstwa nie skorzystaáy. Nie uczyniáy tego równieĪ w innych
aktach prawa miĊdzynarodowego.27 Tego rodzaju stanowiska zaczĊáy stopniowo
ustĊpowaü po wydaniu przez MTS w 1949 r. opinii doradczej w sprawie Reparacji.28
Karta Narodów Zjednoczonych w caáej swej treĞci utrwala paĔstwo jako
gáówną koncepcjĊ podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej. Jednak statuując globalną organizacjĊ miĊdzynarodową (ONZ) i przyznając jej prawa i obowiązki,
w istocie czyni ją podmiotem prawa miĊdzynarodowego. Przykáadowo, zagadnienie immunitetu jurysdykcyjnego organizacji miĊdzynarodowych zostaáo na dobre
urzeczywistnione w zasadzie dopiero (wraz z utworzeniem ONZ) w art. 105 Karty
Narodów Zjednoczonych, który stanowi: Organizacji przysáugiwaü bĊdą na terytorium kaĪdego z jej czáonków takie przywileje i immunitety, jakie są konieczne do
osiągniĊcia jej celów. W prawie pozytywnym w zasadzie tylko w Karcie Narodów
Zjednoczonych (art. 57) [i Karcie OAS (art. 95)] znajduje siĊ pewna charakterystytycznym poprzez redukcjĊ i reglamentacjĊ emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. ZagadnieĔ trudnych do skodyfikowania jest w praktyce stosunków miĊdzynarodowych znacznie wiĊcej.
24
Patrz: Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, pod red. A. Przyborowskiej – Klimczak, Lublin 1992, s. 7 i n. Art. 103 Karty NZ nakazuje, by w przypadku konfliktu miĊdzy Kartą i innymi
zobowiązaniami miĊdzynarodowymi wypeániaü zobowiązania wynikające z Karty. Stanowi on wyjątek od
zasady równoĞci Ĩródeá formalnych w prawie miĊdzynarodowym (obok konstrukcji norm bezwzglĊdnie
obowiązujących – zwanych imperatywnymi lub ius cogens – obowiązujących niezaleĪnie od woli podmiotów prawa miĊdzynarodowego, skutkujących niewaĪnoĞü wszystkich sprzecznych z nimi umów, od
których naleĪy odróĪniü normy skuteczne erga omnes, tj. normy traktowane przez grupĊ paĔstw lub
caáą spoáecznoĞü miĊdzynarodową jako dobro wspólne).
25
Odmiennie: D. I. Feldman i G. I. Kurdiukow, Poniatie mieĪdunarodnoj prawosubiektnostii, w: MieĪdunarodnaja prawwosubiektnost (niekatoryje waprosy tieorii), pod red. D. I. Feldmana, Moskwa 1971, s. 8.
26
Por. art.: 43 (zdolnoĞü traktatowa ONZ w kwestii umów dotyczących przekazania kontyngentów wojskowych przez paĔstwa czáonkowskie na rzecz organizacji), 57 i 63 (upowaĪniające ONZ do zawierania umów
z organizacjami wyspecjalizowanymi), 75, 76, 79, 81, 84, 85 (zdolnoĞü traktatowa i in. ONZ w sprawie
powiernictwa) Karty Narodów Zjednoczonych. Por.: M. Lachs, Umowy wielostronne..., op. cit., s. 65-66.
27
H. Latkiewicz, Zagadnienia podmiotowoĞci..., op. cit., s. 36-37.
28
Przytaczanej wielokrotnie w rozdziale I niniejszej pracy.
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ka miĊdzynarodowej organizacji miĊdzypaĔstwowej (IGO).29 Komentatorzy wywodzą z nich, Īe IGO's mają byü tworzone na podstawie umów miĊdzynarodowych
i powinny posiadaü okreĞlone kompetencje, tzw. kompleksowy program.30
W procedurze zapewniania bezpieczeĔstwa miĊdzynarodowego Karta przewiduje rolĊ dla regionalnych organizacji miĊdzynarodowych. Ponadto – zawarta
w KNZ zasada samostanowienia upodmiotawia narody walczące o wolnoĞü. Pewne
uprawnienia Karta przekazuje takĪe terytoriom nieposiadającym paĔstwowoĞci, ale
autonomicznym wzglĊdem istniejących paĔstw. To nie wszystko.
Poczynione w KNZ zaáoĪenie o ochronie praw czáowieka – jeszcze niezbyt
wyraĨne – stanowi punkt wyjĞcia do praw i obowiązków, które na zasadzie wykáadni autentycznej Karty ujĊto w Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka z 1948
r., a rozwiniĊto traktatowo w Paktach Praw Czáowieka z 1966 r.
KartĊ Narodów Zjednoczonych doceniü trzeba przede wszystkim z uwagi na
jej szczególną pozycjĊ poĞród norm prawa miĊdzynarodowego.31 Wskazany wyĪej
brak bezpoĞredniej regulacji zagadnienia podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
moĪna táumaczyü – z jednej strony – dotychczasową praktyką traktatową. Warto tu
wymieniü konwencjĊ o prawach i obowiązkach paĔstw z 26 grudnia 1933 r. (przyjĊtą w ramach VII MiĊdzynarodowej Konferencji PaĔstw AmerykaĔskich w Montevideo). Zdefiniowano tam paĔstwo, wyszczególniono typowe dlaĔ prawa i obowiązki, podkreĞlając tym samym zasadĊ dominacji podmiotowej paĔstw w prawie
miĊdzynarodowym. Traktaty lateraĔskie z 1929 r. postrzegano jako sui generis wyjątek od tej zasady.
Po drugie, twórcy Karty mieli na wzglĊdzie przede wszystkim postulaty polityczne: antyfaszystowskie32, pacyfistyczne i instytucjonalne. Sáaby byá teĪ wpáyw
ówczesnej doktryny na prawodawstwo miĊdzynarodowe, a to z uwagi na wojnĊ
i jej implikacje. Faktem jest, Īe II wojna Ğwiatowa zdeterminowaáa ksztaát prawa
miĊdzynarodowego drugiej poáowy XX w. Niedáugo jednak czekano na regulacje
traktatowe, w których przewidziano podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową nie
tylko dla paĔstw.
Przeáomową, choü dyskretną regulacjĊ ujĊto w konwencji wiedeĔskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 r., wprowadzając po raz pierwszy do stanowionego
prawa miĊdzynarodowego pojĊcie podmiotu prawa miĊdzynarodowego.33 W konsekwencji podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa przestaáa byü juĪ tylko konstrukcją doktrynalną, ale staáa siĊ równieĪ elementem przepisu w umowie miĊdzynarodowej kodyfikującej prawo traktatów. Mowa tu o art. 3 konwencji wiedeĔskiej
z 1969 r., który mówi o paĔstwach i innych podmiotach prawa miĊdzynarodowego
29

Z. M. Klepacki, Encyklopedia teorii i praktyki organizacji miĊdzynarodowych, Warszawa 1990, s. 24.
K. Cebul i in. PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 184.
31
Wskazywane juĪ implikacje art. 103 KNZ.
32
Por.: L. Antonowicz, PodrĊcznik prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 2000, s. 42.
33
Wedle J. SozaĔskiego – byáo pewnym paradoksem, Īe do 1980 r., czyli do wejĞcia w Īycie wiedeĔskiej konwencji o prawie traktatów z 1969 r., dziedzina ta byáa regulowana wyáącznie prawem zwyczajowym. Idem, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 23. Konwencja weszáa w Īycie 27.01.1980 r.,
a Polska jest jej stroną od 2.07.1990, Dz. U. 1990, nr 74, poz. 439. Por.: G. W. Ignatienko, W. J. Suworowa, Subiekty mieĪdunarodnawa prawa..., op. cit., s. 104.
30
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(których konwencja nie wymienia).34 Przedmiotowy zakres konwencji (czĊĞü I, art.
1-5) zostaá ograniczony do traktatów zawartych miĊdzy paĔstwami w formie pisemnej i regulowanych prawem miĊdzynarodowym. Nie stosuje siĊ jej do regulowania stosunków paĔstw z innymi podmiotami (wspomniany art. 3). Istnieją tu
jednak pewne wyjątki. OtóĪ konwencja moĪe mieü zastosowanie w relacjach miĊdzy paĔstwami opartych na porozumieniach, które takie wyjątki przewidują i gdzie
stronami są teĪ inne podmioty (art. 3 c). Przykáadem takiej umowy jest konwencja
prawa morza z 1982 r. (jedną ze stron byáo tu EWG, obecnie Wspólnota Europejska).35
DuĪe znaczenie poznawcze i praktyczne dla statusu paĔstw w prawie miĊdzynarodowym posiada konwencja panamerykaĔska o prawach i obowiązkach paĔstw
z 1933 r., zawierająca jedyne dotychczas traktatowe okreĞlenie paĔstwa. PodkreĞlono w niej równoĞü paĔstw pod wzglĊdem prawnym oraz taką samą zdolnoĞü
kaĪdego paĔstwa do korzystania z praw wynikających z ich statusu. Stwierdzono
przy tym niezaleĪnoĞü praw kaĪdego paĔstwa od potĊgi pozwalającej urzeczywistniü je w praktyce. Za ich wyáączne uzasadnienie uznano fakt istnienia i podmiotowoĞci paĔstwa w prawie miĊdzynarodowym (art. 4).36 Wedáug tej konwencji, paĔstwo jako osoba prawa miĊdzynarodowego powinno mieü nastĊpujące atrybuty:
•
staáą ludnoĞü;
•
okreĞlone terytorium;
•
rząd;
•
zdolnoĞü do utrzymywania stosunków z innymi paĔstwami.
JednakĪe przenosząc gáówną treĞü tej konwencji do Karty Organizacji PaĔstw
AmerykaĔskich przyjĊtej 30 kwietnia 1948 r., pominiĊto definicjĊ paĔstwa.37
Kazus sui generis – jak siĊ początkowo wydawaáo – wniosáy do problematyki
paĔstw traktaty lateraĔskie z 11 lutego 1929 r. (o czym wspomniano juĪ we wczeĞniejszych rozwaĪaniach) zawarte miĊdzy Wáochami a Stolicą Apostolską, stanowiąc, Īe ta ostatnia sprawuje nad paĔstwem watykaĔskim wyáączną i absolutną
wáadzĊ oraz suwerenną jurysdykcjĊ. Stolica Apostolska nie jest jednak czynnikiem
zewnĊtrznym w stosunku do paĔstwa watykaĔskiego, co sprawia, Īe nie jest ono
paĔstwem zaleĪnym, lecz wraz z nią jest podmiotem suwerennym. Wprawdzie
niewielkie terytorium i nieliczna ludnoĞü związana funkcjonalnie z Watykanem nie
pozwalają widzieü w nim normalnego paĔstwa, ale w poáączeniu ze Stolicą Apo34

Patrz: Wybór dokumentów do nauki prawa miĊdzynarodowego, pod red. K. Kocota i K. Wolfke, Wrocáaw-Warszawa 1976, s. 494. Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 214. Odmiennie: K. Cebul i inni, wedle których konwencja ta wymienia teĪ inne podmioty, takie jak: Stolica Apostolska, zbliĪona w swej istocie do paĔstwa, paĔstwa skáadowe, terytoria zaleĪne, organizacje miĊdzynarodowe (rozumiane jako zrzeszenia paĔstw) oraz wspólnoty powstaĔcze. Idem, PaĔstwo i organizacje
miĊdzynarodowe jako podmioty..., op. cit., s. 183.
35
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 20.
36
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie miĊdzynarodowym,
Kraków 2004, s. 49. Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 216, Prawo miĊdzynarodowe i historia dyplomatyczna, t. 2, pod red. L. Gelberga, Warszawa 1958, s. 356 oraz G. Starke,
Introduction to International Law. Tenth Edition, London 1989.
37
Prawo miĊdzynarodowe i historia dyplomatyczna, t. 3, pod red. L. Gelberga, Warszawa 1960, s. 289-305.
Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 133.
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stolską jest ono czĊsto traktowane jako paĔstwo w sensie prawa miĊdzynarodowego.38 Wydaje siĊ, Īe praktyka39 wymusza oryginalną kwalifikacjĊ prawną Stolicy
Apostolskiej w kierunku akceptacji jej szczególnego – odrĊbnego od paĔstwowoĞci
– statusu.40
Tworzone coraz liczniej organizacje miĊdzynarodowe niekiedy otrzymywaáy
podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową zapisaną expressis verbis w statuujących
je umowach. Przykáadem moĪe tu byü traktat paryski – ustanawiający Europejską
WspólnotĊ WĊgla i Stali, który przewidywaá w art. 6, ust. 2, Īe: w stosunkach miĊdzynarodowych Wspólnota dysponuje zdolnoĞcią prawną niezbĊdną dla wykonywania jej funkcji i osiągania jej celów. W póĨniejszym okresie analogiczne przepisy wprowadzono równieĪ do Traktatu ustanawiającego WspólnotĊ Europejską (art.
281), Konwencji Prawa Morza (art. 176, dotyczący Organizacji Dna Morskiego),
Statutu MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy (art. 39 i 40), UNESCO (art. XII), a w
ostatnich latach do traktatu z 1993 r. o utworzeniu ECOWAS (art. 88, ust. l) oraz
do protokoáu z 1994 r. o instytucjach Mercosur (art. 34).41 Zadeklarowana w tych
indywidualnych przypadkach podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa, choü sformalizowana, ma ograniczone znaczenie w kwestii abstrakcyjnego ujĊcia podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.42 W istocie bowiem mamy tu do czynienia
z umowami, w powstaniu których bierze udziaá organizacja miĊdzynarodowa, nie
stając siĊ jednak ich stroną.43 Tu wiĊcej przynieĞü mogáy regulacje ustanawiające
konkretne atrybuty podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych rządowych.
W 1969 r. Zgromadzenie Ogólne NZ (dalej teĪ jako ZO NZ) zaleciáo podjĊcie
prac nad projektem konwencji prawa traktatów odnoszących siĊ do organizacji
miĊdzynarodowych. Komisja Prawa MiĊdzynarodowego (KPM) rozpoczĊáa te prace w nastĊpnym roku. Pierwszym sprawozdawcą zostaá Francuz P. Reuter, który
w latach 1972-80 przedstawiá Komisji dziewiĊü odnoĞnych raportów. KPM przyjĊáa projekt konwencji w 1982 r., a rok póĨniej ZO NZ zwoáaáo na 1986 r. konferencjĊ miĊdzynarodową do Wiednia. Konferencja zakoĔczyáa siĊ 21 marca 1986 r.

38

L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998, vol.
XLV, s. 13.
39
Przykáadowo – Stolica Apostolska jest stroną Konwencji wiedeĔskiej o stosunkach dyplomatycznych
czy Konwencji z 1958 r. dotyczących prawa morza. Por.: A. Wyrozumska, Umowy miĊdzynarodowe...,
op. cit., s. 102.
40
Szerzej na ten temat w czĊĞci III niniejszego opracowania, a ramowo w rozdziale 10.
41
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 329-330.
42
Potwierdza to choüby sytuacja podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej Unii Europejskiej ujĊtej
w Traktacie ustanawiającym KonstytucjĊ dla Europy, a po rezygnacji zeĔ – w Traktacie Reformującym
z Lizbony. Mimo wyraĨnego ujĊcia podmiotowoĞci UE w tychĪe regulacjach, nadal budzi ona kontrowersje. Komentatorzy czekają na dookreĞlenie podziaáu kompetencji na linii rządowo-miĊdzyrządowej.
Patrz: Traktat ustanawiający KonstytucjĊ dla Europy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2005, s. 19 (Art. I-7) oraz Traktat Reformujący UE z Lisbony, w dualistycznej formule: Traktatu o UE i Traktatu o funkcjonowaniu UE, gdzie w art. 32 TUE eksponuje siĊ passus toĪsamy
w brzmieniu z art. I-7 TK, Konferencja przedstawicieli rządów i paĔstw czáonkowskich, Bruksela, 5 paĨdziernika 2007 r., CIG 1/1/07, REV 1.
43
Por.: M. Lachs, Umowy wielostronne..., op. cit., s. 63.
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przyjĊciem wiedeĔskiej konwencji o prawie traktatów miĊdzy paĔstwami a organizacjami miĊdzynarodowymi lub miĊdzy organizacjami miĊdzynarodowymi.44
Konwencja ta stanowi, Īe zdolnoĞü organizacji miĊdzynarodowej do zawierania umów regulują przepisy tej organizacji, przez które naleĪy rozumieü akty konstytucyjne oraz decyzje i rezolucje przyjĊte zgodnie z tymi aktami, jak równieĪ naleĪycie ustaloną praktykĊ tej organizacji (art. 6, w zw. z art. 2).45 Formuáa uĪyta
w tym przepisie oznacza odejĞcie od sugerowanej przez H. Kelsena zasady, jakoby
kompetencje do zawierania umów miĊdzynarodowych musiaáy byü wyraĨnie
przewidziane w traktacie zaáoĪycielskim. Wystarczy, jeĪeli kompetencjĊ taką da
siĊ racjonalnie wyinterpretowaü na podstawie statutu, o ile związana jest ona z wykonywaniem funkcji danej organizacji.46 Postanowienie to [art. 6 w zw. z art. 2 –
przyp. M. P.] przyjĊto w wyniku kompromisu miĊdzy dwoma, od dawna istniejącymi w doktrynie, przeciwstawnymi poglądami na istotĊ tej zdolnoĞci. Zgodnie
z jednym poglądem organizacja miĊdzynarodowa przez sam fakt swego istnienia
ma zdolnoĞü traktatową, zgodnie z drugim – zdolnoĞü ta wynika z dokumentów
konstytuujących daną organizacjĊ. Sformuáowanie konwencji jest neutralne i nie
przesądza istoty sporu o status organizacji w systemie miĊdzynarodowym. Postanowienie art. 6 uzupeánia definicja sformuáowana w art. 2, ust. 1, lit. j, w myĞl której przez reguáy organizacji naleĪy rozumieü w szczególnoĞci dokumenty konstytuujące, decyzje i rezolucje przyjĊte zgodnie z nimi oraz utrwaloną praktykĊ tej organizacji. OkreĞlenie to odzwierciedla páynnoĞü zakresu zdolnoĞci do zawierania
umów, z jakiej korzysta dana organizacja. Nie tylko zdolnoĞü kaĪdej organizacji
wymaga odrĊbnego ustalenia, lecz konieczne jest teĪ ustalenie tej zdolnoĞci
w okreĞlonym momencie.47
Konwencja ta przewiduje moĪliwoĞü przystąpienia do niej nie tylko wszystkich paĔstw i Namibii, ale równieĪ kaĪdej organizacji miĊdzynarodowej, która ma
zdolnoĞü traktatową. Pomimo podpisania konwencji przez ONZ oraz kilka jej organizacji wyspecjalizowanych, nie weszáa ona dotychczas w Īycie z powodu niedostatecznej liczby ratyfikacji przez uprawnione podmioty.48 Do wejĞcia w Īycie
konwencji za konieczną uznano ratyfikacjĊ przez 35 paĔstw (wg art. 85 przystąpienie organizacji miĊdzynarodowych nie ma tu znaczenia). J. SozaĔski wskazuje, Īe
do 2002 r. uzyskaáa ona tylko 23 ratyfikacje (podkreĞla – przy tej okazji, Īe Polska
nie zgáosiáa akcesu do konwencji) i nie przystąpiáa do niej Īadna organizacja miĊdzynarodowa.49 L. Antonowicz podkreĞla, Īe dokument przystąpienia do tej konwencji przez organizacjĊ miĊdzynarodową, która nie uczestniczyáa w konferencji
dyplomatycznej w sprawie jej sporządzenia, powinien zawieraü deklaracjĊ po44

DokumentacjĊ konferencji, z ostatecznym tekstem konwencji, aktem koĔcowym, rezolucjami i deklaracjami, zawiera Official Records of the United Nations Conference on Law of Treaties between
States and International Organization (18 February – 21 March 1986). Cyt. za: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 22.
45
Tekst: „Revue Generale de Droit International Public” 1986, vol. 2, p. 504-505, cyt. za: L. Antonowicz,
Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 22.
46
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 340-341.
47
M. Frankowska, Prawo traktatów..., op. cit., s. 56.
48
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 22.
49
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 22.

ZdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa

109

Ğwiadczającą, Īe organizacja taka ma zdolnoĞü traktatową (art. 84, p. 2). Formuáa
ta wskazuje, Īe zdolnoĞü taka nie jest przymiotem kaĪdej organizacji miĊdzynarodowej.50 NiezaleĪnie wiĊc od statusu konwencji z 1986 r. – identyfikując zdolnoĞü
prawnomiĊdzynarodową – warto analizowaü konkretne porozumienia z udziaáem
organizacji miĊdzynarodowych rządowych. Klucz stanowi tu – akcentowana od
dawna w doktrynie – odpowiednio wnikliwa interpretacja.51 W szczególnoĞci determinująco wpáywa naĔ argumentacja przyjĊta w 1949 r. przez MTS w opinii doradczej w sprawie Reparacji.
Komentatorzy nie ograniczają siĊ do regulacji przyjĊtych po 1949 r. Przykáadowo, J. Sutor wskazuje, Īe jedną z pierwszych umów, która dotyczyáa tej kwestii
[zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej i – szerzej – podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji – przyp. M. P.] byáo porozumienie zawarte miĊdzy Ligą Narodów i Szwajcarią w 1926 r. NastĊpnie stanowisko to znalazáo swe potwierdzenie
w art. 1 Porozumienia tymczasowego miĊdzy Sekretarzem Generalnym ONZ
a rządem szwajcarskim z 11 czerwca 1946 r. w sprawie przywilejów i immunitetów ONZ na terytorium Szwajcarii. W artykule tym stwierdza siĊ expressis verbis,
Īe Szwajcarska Rada Europy uznaje osobowoĞü miĊdzynarodową i zdolnoĞü prawną Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zatem, zgodnie z prawem miĊdzynarodowym, organizacja nie moĪe byü pozywana przed sądy szwajcarskie bez jej wyraĨnej zgody, chyba Īeby uprzednio zrzekáa siĊ swego immunitetu jurysdykcyjnego.52
Umowy miĊdzynarodowe regulują zagadnienie zdolnoĞci traktatowej wspóátworzącej (jako skáadowa zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych)
podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową.53 Przykáadowo – w przypadku organizacji
miĊdzynarodowych – szczegóáowa zdolnoĞü do zawierania umów okreĞlana moĪe
byü jedynie na podstawie umowy powoáującej organizacjĊ miĊdzynarodową,
w Ğwietle jej celów i kompetencji (wyraĨnych lub dorozumianych). ONZ zawiera
jednak inne umowy, jak wskazują W. CzapliĔski i A. Wyrozumska, podając jako
przykáad traktaty o przyjĊciu praw i obowiązków Ligi Narodów z 1946 r. Podobnie
Statut Rady Europy przewiduje w art. 40 moĪliwoĞü zawierania umów w sprawie
przywilejów i immunitetów organizacji, a takĪe specjalnej umowy z paĔstwem siedziby; inne umowy są zawierane na podstawie uchwaáy Komitetu Ministrów z maja 1951 r. W praktyce Wspólnoty Europejskiej W. CzapliĔski i A. Wyrozumska
rozróĪniają dwie kategorie umów miĊdzynarodowych – zawierane na podstawie
kompetencji szczegóáowo wymienionych w traktatach zaáoĪycielskich (m.in.
umowy stowarzyszeniowe oraz akcesyjne) oraz zawierane na podstawie kompeten50

L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 22. Por.: J. J. àukaszuk, Subiekty prawa
mieĪdunarodnych dogoworow, „Gosudarstwo i Prawo” 2004, nr 11, s. 60.
51
MiĊdzy innymi: V. D. Degan, L’interprétation des Accords en Droit International, Hague 1963;
C. Fernández, La Interpretación de las Normas Internacionales, Aranzadi Editorial, Pamplona 1996;
M. S. McDougal, H. D. Lasswell, J. C. Miller, The Interpretation of Agreements and World Public Order.
Principles of Content and Procedure, New Haven – London 1967; P. Reuter, H. Thierry, L`Interprétation
en Droit International Public, Paris 1974; I. Voïcu, De L‘interprétation Authentique Des Traités
Internationaux, Paris 1968.
52
J. Sutor, Immunitety i przywileje Rady Europy i Wspólnot Europejskich, Warszawa 2000, s. 22.
53
Sama zdolnoĞü traktatowa zostanie oczywiĞcie omówiona w rozdziale 5 niniejszej pracy.
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cji dorozumianych z zachowaniem zasady, Īe kompetencji wewnĊtrznej (do stanowienia prawa) odpowiada kompetencja zewnĊtrzna (do zawierania umów miĊdzynarodowych). Szczególnym przypadkiem są umowy mieszane, tj. zawierane
wspólnie przez WE i jej paĔstwa czáonkowskie w sprawach, w których kompetencja jest podzielona. RównieĪ w statucie organizacji powinna byü uregulowana
kwestia wáaĞciwoĞci organów do zawierania umów miĊdzynarodowych; w razie
wątpliwoĞci rozstrzyga praktyka.54 Szczególnie interesująco przedstawia siĊ tu najnowsza praktyka, gdzie – mimo podobnej istoty – funkcjonuje traktatowy dualizm
podmiotowy WE i UE.55
ZdolnoĞü prawnomiĊdzynarodową w odniesieniu do organizacji miĊdzynarodowych rządowych potwierdzają teĪ traktatowe unormowania zagadnienia legacji
w ich stosunkach z paĔstwami lub w relacjach wzajemnych.56 Na początek warto
wskazaü na wiedeĔską konwencjĊ o reprezentacji paĔstw w stosunkach z powszechnymi organizacjami miĊdzynarodowymi z 14 marca 1975 r., której art. l
wprowadza – jako podstawowe kryterium – wymóg odrĊbnej podmiotowoĞci organizacji i paĔstw czáonkowskich.57 Wedáug G. Grabowskiej, po raz pierwszy tak
wnikliwie i systematycznie uregulowano stosunki dyplomatyczne paĔstw w organizacjach miĊdzynarodowych. Konwencja zawiera miĊdzy innymi przepisy okreĞlające formy dyplomacji wielostronnej, status prawny, funkcje, zasady akredytacji
i przywileje nie tylko przedstawicieli paĔstw czáonkowskich, ale takĪe przedstawicieli paĔstw, które nie naleĪą do organizacji. TĊ konwencjĊ, gdyby juĪ obowiązywaáa, G. Grabowska skáonna byáaby uznaü za najistotniejsze Ĩródáo prawa dyplomatycznego organizacji miĊdzynarodowych. Art. 89 uzaleĪnia jednak jej wejĞcie
w Īycie od záoĪenia dokumentów ratyfikacyjnych przez co najmniej 35 paĔstw,
a to – jak uczy praktyka – wymaga niekiedy dáugiego czasu.58 Decydujące znaczenie dla Ĩródáa prawa dyplomatycznego organizacji miĊdzynarodowych mają umowy dwustronne dotyczące siedziby danej organizacji miĊdzynarodowej, której
stronami są: organizacja miĊdzynarodowa reprezentowana przez najwyĪszego
funkcjonariusza (np. Sekretarz Generalny ONZ) oraz paĔstwo uĪyczające jej swego terytorium reprezentowane przez kompetentny organ (gáowa paĔstwa, szef rządu, minister spraw zagranicznych). Celem ukáadów w sprawie siedziby staáo siĊ
uzupeánienie i sprecyzowanie niektórych zbyt ogólnych postanowieĔ konwencji
o przywilejach i immunitetach organizacji miĊdzynarodowych.59
54

W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 340-341.
Przykáadowo: Agreement between the European Community and the Government of Japan concerning cooperation on anticompetitive activities, “Official Journal of the European Union”, L 183/12,
22.7.2003, Agreement between the European Community and the Principality of Monaco on the application of certain Community acts on the territory of the Principality of Monaco, “Official Journal of the
European Union”, L 332/42, 19.12.2003, Agreement between the European Union and the Republic of
Poland on the participation of Polish armed forces in the European Union force (EUF) in the former
Yugoslav Republic of Macedonia, “Official Journal of the European Union”, L 285/44, 1.11.2003.
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Samo zagadnienie legacji zostanie omówione w kolejnym rozdziale niniejszej pracy jako skáadowa
zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych.
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W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 332.
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G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne organizacji miĊdzynarodowych, „PaĔstwo i Prawo” 1979, nr 4,
s. 48. Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 344.
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Ibidem, s. 49.
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Postanowienia traktatu rzymskiego nie zawierają przepisów bezpoĞrednio poĞwiĊconych okreĞleniu uprawnieĔ EWG w zakresie przyjmowania i wysyáania misji dyplomatycznych. Prawo legacji czynnej i biernej EWG wynika z ogólnych postanowieĔ ukáadu áączących siĊ z celami i funkcją miĊdzynarodową tej organizacji
(np. art. 2, art. 3, art. 5, art. 110-111, art. 228-231 traktatu), jest uznane przez czĊĞü
doktryny miĊdzynarodowego prawa publicznego, a ponadto potwierdzone przez
doĞü bogatą praktykĊ EWG w tym zakresie.60
Na podstawie art. 218 traktatu zostaá podpisany przez paĔstwa czáonkowskie
protokóá w sprawie przywilejów i immunitetów, który zgodnie z treĞcią art. 239
stanowi integralną czĊĞü traktatu rzymskiego. H. Latkiewicz zwraca uwagĊ na art.
16 w rozdziale szóstym tego protokoáu (zatytuáowanym Przywileje i immunitety),
zawierający nastĊpującą treĞü: PaĔstwo czáonkowskie, na terytorium którego znajduje siĊ siedziba Wspólnoty, przyznaje misjom paĔstw trzecich akredytowanych
przy Wspólnocie zwyczajowe immunitety dyplomatyczne. Wykáadnia systematyczna
treĞci tego przepisu pozwala na stwierdzenie: po pierwsze, Īe paĔstwa czáonkowskie uznają za bezsporne posiadanie przez EWG prawa legacji, na co wskazuje
treĞü tytuáu rozdziaáu szóstego; po drugie, Īe omawiany art. 16 stanowi gwarancjĊ
moĪliwoĞci peánej realizacji przez EWG legacji biernej. Gwarancje te ograniczają
siĊ jednak do akredytacji przy EWG misji paĔstw trzecich, nie dotyczą natomiast
akredytacji przy EWG misji innych organizacji miĊdzynarodowych, która to kwestia nie jest wyraĨnie uregulowana ani w samym traktacie, ani teĪ w dodatkowych
protokoáach.61 W znowelizowanym protokole w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot Europejskich (podpisanym 8 kwietnia 1965 r., zastĊpującym omawiany
protokóá) rozdziaá szósty zostaá zatytuáowany Przywileje i immunitety przedstawicieli
paĔstw trzecich akredytowanych przy Wspólnotach Europejskich, a artykuá 17 (bĊdący odpowiednikiem omawianego artykuáu 16) otrzymaá nastĊpujące brzmienie: PaĔstwo czáonkowskie, na terytorium którego znajduje siĊ siedziba Wspólnot, przyznaje
akredytowanym przy Wspólnotach przedstawicielom paĔstw trzecich zwyczajowe
przywileje i immunitety dyplomatyczne.62
W 1972 r. Rada Europy przyjĊáa pierwszą powojenną konwencjĊ
o charakterze powszechnym – Europejską konwencjĊ o immunitecie paĔstwa, odzwierciedlającą normy prawa miĊdzynarodowego, z których czĊĞü zaczyna dominowaü we wspóáczesnej praktyce paĔstw. Konwencja ma niewielki zasiĊg, gdyĪ jej
stronami jest 8 paĔstw zachodnich, tj. Austria, Belgia, Cypr, Niemcy, Luksemburg,
Holandia, Szwajcaria i Wielka Brytania.63
Zagadnienie immunitetu jurysdykcyjnego organizacji miĊdzynarodowych staáo siĊ aktualne w zasadzie dopiero wraz z utworzeniem Organizacji Narodów
Zjednoczonych, wobec której art. 105 Karty Narodów Zjednoczonych stanowi:
Organizacji przysáugiwaü bĊdą na terytorium kaĪdego z jej czáonków takie przywileje i immunitety, jakie są konieczne do osiągniĊcia jej celów. Niemal jednoczeĞnie
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Patrz.: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 268.
Ibidem, s. 269.
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Ibidem. Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 344.
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Ibidem, s. 237.
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podobną regulacjĊ przyniósá art. 40 (a) Statutu Rady Europy: Radzie Europy,
przedstawicielom PaĔstw – Stron oraz Sekretariatowi przysáugiwaü bĊdą na terytorium kaĪdej ze Stron takie przywileje i immunitety, jakie moĪna uznaü za rozsądnie
konieczne dla osiągniĊcia jej celów. Ostatnie sformuáowanie precyzuje art. 3 Ogólnego Porozumienia w Sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy, zgodnie
z którym: Rada Europy, jej wáasnoĞci i zasoby, bez wzglądu na miejsce poáoĪenia
i podmiot, w którego są wáadaniu, korzysta z immunitetu od kaĪdej formy postĊpowania sadowego, z wyjątkiem i w zakresie szczególnych spraw, w których Komitet
Ministrów wyraĨnie zgodziá siĊ na zrzeczenie siĊ tego immunitetu. Wskazane postanowienie wyraĪają tzw. doktrynĊ koniecznoĞci funkcjonalnej (functional necessity), gdyĪ nielogiczne byáoby tworzenie organizacji miĊdzynarodowej i jednoczesne utrudnianie lub uniemoĪliwianie jej dziaáalnoĞci poprzez poddanie jej poczynaĔ jurysdykcji sądów krajowych.64
Przy rozwaĪaniu zakresu traktatowo potwierdzonej zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej zwraca uwagĊ stanowisko L. Antonowicza, wedle którego zarówno geneza, jak i aktualny status terytoriów stowarzyszonych ma podstawĊ prawnomiĊdzynarodową. Co prawda rezolucja ZO ONZ z 15 grudnia 1960 r., stanowiąc, Īe
terytorium swobodnie stowarzyszone z innym paĔstwem powinno mieü prawo do
samodzielnego decydowania o swoim ustroju wewnĊtrznym, jednoczeĞnie pomija
problem stosunków miĊdzynarodowych takiego terytorium, jednak znalazá on swoje odzwierciedlenie w konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10
grudnia 1982 r.65 Konwencja ta pod wzglĊdem swojego zakresu podmiotowego
róĪni siĊ istotnie od innych konwencji kodyfikacyjnych, których stronami mogą
byü tylko paĔstwa – wszystkie lub niektórych kategorii. Przewiduje ona, Īe jej
stronami – oprócz wszystkich paĔstw i Namibii (która wtedy nie osiągnĊáa jeszcze
statusu paĔstwa), a takĪe niektórych organizacji miĊdzynarodowych – mogą staü
siĊ niesuwerenne jednostki geopolityczne trzech rodzajów, które mają kompetencje
w sprawach bĊdących przedmiotem konwencji, wáączając w to kompetencjĊ zawierania umów miĊdzynarodowych w takich sprawach, a mianowicie:
•
wszystkie samodzielne paĔstwa stowarzyszone, które wybraáy taki status
w wykonaniu aktu samostanowienia nadzorowanego i zaaprobowanego przez
ONZ zgodnie z Deklaracją dekolonizacyjną;
•
wszystkie inne paĔstwa stowarzyszone;
•
wszystkie terytoria, które mają peány samorząd wewnĊtrzny uznany przez
ONZ, lecz nie osiągnĊáy peánej niepodlegáoĞci zgodnie z Deklaracją dekolonizacyjną.
W sumie jest to teoretycznie szeroki krąg podmiotów, ale praktyczne znaczenie powyĪszej klauzuli jest niewielkie. Dotychczas z jej moĪliwoĞci skorzystaáo
terytorium Niue oraz Wyspy Cooka, stając siĊ sygnatariuszami konwencji o prawie
morza z 1982 r. WáaĞciwie nie sposób ustaliü, do której kategorii potencjalnych
64

Patrz: M. Balcerzak, Immunitet paĔstw i organizacji miĊdzynarodowych a ochrona praw czáowieka,
„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 3, s. 117.
L. Antonowicz odsyáa do tekstu opublikowanego w: Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, pod red. A. Przyborowskiej-Klimczak, Lublin 1996, s. 396, cyt. za: L. Antonowicz, Zagadnienie
podmiotowoĞci..., op. cit., s. 16.
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stron tejĪe konwencji moĪna przyporządkowaü wymienione terytoria. Zwraca
uwagĊ fakt, Īe konwencja ta w odniesieniu do dwóch pierwszych kategorii uĪywa
terminu „paĔstwo”, a tylko trzecią okreĞla mianem „terytorium”. Wszystkie mieszczą siĊ w pojĊciu terytoriów autonomicznych, z tym zastrzeĪeniem, Īe mają róĪny
zakres kompetencji wáasnych.66
Od pewnego czasu moĪna zauwaĪyü tendencjĊ dopuszczania osób prawnych
do tych dziedzin wspóápracy miĊdzynarodowej opartej na umowach miĊdzypaĔstwowych, w których rzeczywista aktywnoĞü paĔstw doznaje znaczącego spowolnienia wzglĊdem moĪliwoĞci (najczĊĞciej związane jest to z deficytem Ğrodków
finansowych lub niską sprawnoĞcią zarządzania sektorem publicznym). NajczĊĞciej
taki mieszany model wspóápracy przybiera instytucjonalną postaü zbliĪoną do organizacji miĊdzynarodowych. Tym samym pojawia siĊ problem ich statusu prawnomiĊdzynarodowego. Potwierdzenie tego stanu rzeczy znaleĨü nietrudno w tekstach aktów powoáujących wspomniane organizacje do Īycia. Przykáadowo wystarczy wymieniü choüby art. XV podpisanej 30 maja 1975 r. Konwencji o ustanowieniu Europejskiej Agencji Kosmicznej stanowiący zwiĊĨle w ust. l, Īe Agencja
posiadaü bĊdzie osobowoĞü prawną, czy bardziej szczegóáowo sformuáowany art. 8
podpisanego w Moskwie 15 listopada 1971 r. Porozumienia o utworzeniu MiĊdzynarodowego Systemu i Organizacji àącznoĞci Satelitarnej INTERSPUTNIK,
stwierdzający, Īe Organizacja jest osobą prawną i ma prawo do zawierania umów,
zakupu, dzierĪawy i zbywania majątku oraz podejmowania czynnoĞci procesowych.67 ZbliĪonym rozwiązaniem jest art. IV podpisanego w Waszyngtonie 20
sierpnia 1971 r. Ukáadu o MiĊdzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej INTELSAT oraz art. 25 podpisanej w Londynie 3 wrzeĞnia 1976 r. Konwencji w sprawie MiĊdzynarodowej Morskiej Organizacji Satelitarnej INMARSAT.68
Stronami tej ostatniej mogą byü tylko paĔstwa, natomiast stronami porozumienia
eksploatacyjnego bĊdącego uzupeánieniem tej konwencji mogą byü paĔstwa bądĨ
wyznaczone przez paĔstwo jednostki organizacyjne prawa publicznego lub prawa
prywatnego. Te osoby prawne (jednostki organizacyjne) mają prawa i obowiązki
wynikające zarówno z porozumienia eksploatacyjnego, którego są stronami, jak
i konwencji, której stronami nie są – zauwaĪa cytowany autor.69
Uksztaátowana w Ğwietle postanowieĔ art. 176-183 Konwencji Prawo Morza
z 1982 r. Organizacja Dna Morskiego ma osobowoĞü prawnomiĊdzynarodową
i taką zdolnoĞü prawną, jaka moĪe okazaü siĊ niezbĊdna dla wykonywania jej
funkcji i osiągania jej celów. Korzysta teĪ z przywilejów i immunitetów – immunitetu jurysdykcyjnego oraz immunitetów nietykalnoĞci i zakazu reglamentacji
w zakresie czynnoĞci prawnokarnych, kontrolnych oraz danin publicznych (takĪe
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Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General, United Nations, New York 1995, p. 850851, cyt. za: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 16-17.
67
Por.: A. Górbiel, MiĊdzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985, s. 28, J. J. àukaszuk, Subiekty
prawa mieĪdunarodnych dogoworow, „Gosudarstwo i Prawo” 2004, nr 11, s. 54. Ten ostatni zdaje siĊ
jednak podawaü w wątpliwoĞü prawnomiĊdzynarodowy status owych porozumieĔ.
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Dz. U. z 1980 r., nr 7, poz. 19.
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L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 25-26.
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wobec funkcjonariuszy Organizacji).70 Wedáug tej konwencji, eksploatacjĊ zasobów dna oceanicznego bĊdą mogáy prowadziü nie tylko paĔstwa, ale z ich porĊczenia takĪe przedsiĊbiorstwa paĔstwowe lub osoby prawne mające przynaleĪnoĞü
tych paĔstw. Te osoby prawne dopuszczane do eksploatacji dna morskiego bĊdą
miaáy prawa i obowiązki wynikające z konwencji i bĊdą mogáy wystĊpowaü jako
strony w sporach przed MiĊdzynarodowym Trybunaáem Prawa Morza.71
Wskazane wyĪej unormowania B. PrzewoĨnik áączy w swoistą tendencjĊ
stopniowego zinstytucjonalizowania stosunków miĊdzynarodowych.72 Proces ma
wyraĨnie progresywny charakter, co potwierdza choüby przyjĊcie Konwencji waszyngtoĔskiej o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych miĊdzy paĔstwami i obywatelami drugich paĔstw, która weszáa w Īycie 14 paĨdziernika 1966 r. i nie tylko
rozszerzyáa zakres zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej, ale – na tĊ okolicznoĞü –
powoáaáa MiĊdzynarodowe Centrum do spraw Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych.73 Podobnie – rozwój koncepcji prawnomiĊdzynarodowej odpowiedzialnoĞci
osób fizycznych, która upodmiotawia te ostatnie, pociągnąá za sobą utworzenie
MiĊdzynarodowego Trybunaáu Karnego, którego Statut z 1998 r. w art. 4, ust. 1
stwierdza: Trybunaá posiada osobowoĞü miĊdzynarodowoprawną (art. I-7). Korzysta z takiej zdolnoĞci prawnej, jaka moĪe okazaü siĊ niezbĊdna dla wykonywania
jego funkcji i realizacji jego celów.74 Co ciekawe, pojawiá siĊ kolejny aspekt progresywnej instytucjonalizacji – MTK zacząá zawieraü umowy miĊdzynarodowe
potwierdzające jego podmiotowoĞü.75
W odniesieniu do koncepcji prawnomiĊdynarodowego upodmiotowienia organizacji pozarządowych warta uwagi jest przyjĊta 24 kwietnia 1986 r. Europejska
konwencja o uznaniu podmiotowoĞci prawnej miĊdzynarodowych organizacji pozarządowych w zakresie ich aktywnoĞci przed organami ochrony praw czáowieka
Rady Europy.76 Przypomina ona mechanizm konsultacyjny utworzony przed póáwieczem w zakresie kompetencyjnym Rady Gospodarczo – Spoáecznej ONZ [zawarty w Karcie Narodów Zjednoczonych]. W tym kontekĞcie traktatowe przyznanie MiĊdzynarodowemu Komitetowi Czerwonego KrzyĪa (jako stowarzyszeniu
skupiającemu obywateli szwajcarskich) praw i obowiązków oraz skromnych, ale
dających siĊ identyfikowaü kompetencji – zaledwie kilka lat po tej regulacji
(w 1949 roku przyjĊto cztery konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny) – sta-
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Dz. U. z 2002 r., nr 59, poz. 543. Na ten temat patrz: L. àukaszuk, W. Morawiecki, Status i rola organizacji miĊdzynarodowych w morskich badaniach naukowych w Ğwietle konwencji o prawie morza
z 1982 r., „Studia Prawnicze” 1987, z. 3 (93), s. 29 i n.
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L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 25-26.
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B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit. Szerzej na ten temat w rozdziale 7 (7.1.3) niniejszego opracowania.
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A. Wyrozumska, Umowy miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 110.
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nowi swoisty precedens prawnomiĊdzynarodowej podmiotowoĞci organizacji pozarządowych.77
Problematyczny status jednostek78 to nie tylko obowiązki, które mogą byü
egzekwowane od jednostek na podstawie prawa miĊdzynarodowego, ale takĪe,
a moĪe przede wszystkim (w dobie postĊpującej indywidualizacji) prawa, które
jednostka moĪe wywodziü z prawa miĊdzynarodowego.79 Instytucją, która mogáaby sugerowaü podmiotowoĞü osób fizycznych, jest prawo petycji. Polega ono na
moĪliwoĞci odwoáywania siĊ jednostek do miĊdzynarodowych organów w przypadku naruszania praw czáowieka przez paĔstwo, któremu jednostki te podlegają.80
Protokóá opcyjny Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 16 grudnia 1966 r. reguluje procedurĊ skáadania takich petycji. Jednak sytuacja prawna osób fizycznych i prawnych ostatecznie regulowana jest przez wewnĊtrzne prawo paĔstwowe, a zasiĊg
prawa petycji ograniczony jest do paĔstw związanych umowami o ochronie praw
czáowieka.81
W ten sposób oprócz koncepcji systemowej liczne przyczynki tworzą traktatową podstawĊ zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej. Niekiedy przedmiot tych regulacji jawi siĊ wysoce abstrakcyjnie.
Podobnie jak wyĪej – traktaty regulują zdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych takĪe w zakresie odpowiedzialnoĞci jako atrybutu podmiotowego.
Przykáadowo: konwencja z 29 marca 1972 r. o miĊdzynarodowej odpowiedzialnoĞci za szkody spowodowane przez obiekty kosmiczne stwierdza w art. XXII, Īe
okreĞlone tam jej postanowienia odnosiü siĊ bĊdą takĪe do kaĪdej miĊdzyrządowej
organizacji miĊdzynarodowej, która prowadzi dziaáalnoĞü w przestrzeni kosmicznej, jeĪeli ta organizacja oĞwiadczy, iĪ przyjmuje prawa i zobowiązania przewidziane w tej Konwencji i jeĪeli wiĊkszoĞü paĔstw czáonków organizacji stanowiü
bĊdą paĔstwa strony tej Konwencji oraz Traktatu z 27 stycznia 1967 r.82 A. Górbiel
przywoáuje równieĪ inne – nie mniej interesujące unormowanie – art. VI Traktatu
z 27 stycznia 1967 r., do którego wprowadzono jednoznaczny w swej treĞci zapis,
iĪ paĔstwa bĊdące jego stronami ponoszą miĊdzynarodową odpowiedzialnoĞü za
swoją dziaáalnoĞü w przestrzeni kosmicznej, áącznie z KsiĊĪycem i innymi ciaáami
niebieskimi, niezaleĪnie od tego, czy ta dziaáalnoĞü prowadzona jest przez instytucje rządowe, czy jednostki pozarządowe, oraz za zapewnienie, aĪeby ta dziaáalnoĞü
77

Szerzej na temat problematyki podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji pozarządowych:
J. Sutor, „Karta” europejskich organizacji pozarządowych, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2003, nr 3,
s. 68-71.
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Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 22 i n.
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Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 456-457.
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teĪ wystĊpowaü przed Trybunaáami Mieszanymi – od 1919 r. – uzyskując m. in.: prawo wystĊpowania
z petycjami na podstawie konwencji pol.-franc. z 6 lutego 1922 r. i konwencji pol.-niem. (tzw. górnoĞląskiej) z 15 maja 1922 r. WspóáczeĞnie prawo petycji i zwracania siĊ do organów miĊdzynarodowych
przewidują niektóre umowy o ochronie praw czáowieka. Por.: J. Symonides, Podmioty prawa miĊdzynarodowego, w: Encyklopedia prawa miĊdzynarodowego i stosunków miĊdzynarodowych, pod red.
A. Klafkowskiego i in. Warszawa 1976, s. 282.
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P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 219.
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A. Górbiel, MiĊdzynarodowe prawo kosmiczne..., op. cit., s. 28.
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prowadzona byáa zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym Traktacie, a dziaáalnoĞü jednostek pozarządowych w przestrzeni kosmicznej, áącznie z KsiĊĪycem
i innymi ciaáami niebieskimi, wymaga upowaĪnienia oraz staáego nadzoru ze strony
wáaĞciwego paĔstwa.83 WspóáczeĞnie korzystają zeĔ rozmaite publiczno-prywatne
konsorcja, dziĊki czemu rozwój teledetekcji, przekazu satelitarnego i innych mediów
nie ogranicza siĊ do ram wyznaczonych budĪetami demokratycznych paĔstw. Warte
odnotowania wydają siĊ teĪ wzmianki w Ukáadzie normującym dziaáalnoĞü paĔstw
na KsiĊĪycu i innych ciaáach niebieskich z 18 grudnia 1979 r.: w art. 4, ust. l, w którym stwierdzono, Īe badanie i wykorzystywanie KsiĊĪyca są domeną caáej ludzkoĞci,
oraz w art. 11, ust. l, zapisano Īe KsiĊĪyc i jego zasoby naturalne stanowią wspólne
dziedzictwo ludzkoĞci.84 Zdają siĊ one upodmiotawiaü spoáecznoĞü miĊdzynarodową.
Interesujący przyczynek do traktatowej podstawy zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej stanowią regulacje statusu mniejszoĞci narodowych. Rada Europy 1 lutego
1995 r. przyjĊáa i otworzyáa do podpisu KonwencjĊ ramową o ochronie mniejszoĞci.85 Postanowienia Konwencji W. CzapliĔski i A. Wyrozumska dzielą na cztery
grupy:
•
wprowadzające [ogólnie – przyp. M. P.] i wzmacniające zakaz dyskryminacji
(zwáaszcza równoĞü wobec prawa – paĔstwa-strony mają obowiązek pozytywnego dziaáania w celu zapewnienia tej równoĞci);
•
chroniące prawa jĊzykowe (w tym prawo do pisowni nazwisk i nazw geograficznych w jĊzyku ojczystym) i prawo do nauczania w jĊzyku ojczystym;
•
prawo do pielĊgnowania i rozwijania kultury, religii i tradycji (wáączając
ochronĊ przed asymilacją);
•
prawo do aktywnego udziaáu w ksztaátowaniu praw mniejszoĞci, w tym
wspóáuczestniczenia w Īyciu politycznym, spoáecznym i gospodarczym paĔstwa i procesach prawotwórczych dotyczących mniejszoĞci.
Czáonkowie mniejszoĞci mogą zwáaszcza wspóápracowaü z paĔstwami trzecimi i ich mieszkaĔcami, w szczególnoĞci naleĪącymi do tego samego narodu.
Z drugiej strony osoby naleĪące do mniejszoĞci mają obowiązek przestrzegania
prawa paĔstwa, w którym zamieszkują (zasada lojalnoĞci) i nie mogą angaĪowaü
siĊ w dziaáania sprzeczne z zasadami prawa miĊdzynarodowego, w tym suwerennej
równoĞci, integralnoĞci terytorialnej oraz niezaleĪnoĞci politycznej. Konwencja
ramowa, z którą wiązano początkowo wielkie nadzieje, powtarza jedynie zobowiązania wczeĞniejsze, mając znaczenie polityczne, a jednoczeĞnie stosunkowo niewielką wagĊ merytoryczną.86 Dla zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej i – szerzej –
dla podmiotowoĞci istotne znaczenie ma traktowanie mniejszoĞci jako pewnej
zbiorowoĞci jednostek powiązanych wspólną przynaleĪnoĞcią etniczno-narodową,
a tym samym odrzucenie koncepcji mniejszoĞci jako formy narodu, pewnej caáoĞci
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Ibidem, s. 29-30.
Ibidem.
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Weszáa ona w Īycie l lutego 1998 r. Do 20 listopada 2002 r., ratyfikowaáy ją 34 paĔstwa (wyjątek stanowiáy m.in. Francja, Holandia, Grecja, Litwa, Turcja, oraz BoĞnia i Hercegowina). Patrz: W. CzapliĔski,
A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 199.
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W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 199-200.
84

ZdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa

117

ksztaátowanej przez paradygmat paĔstwowoĞci. Przesądza to o podejĞciu klasyfikacyjnym doĔ.87
WspóáczeĞnie paĔstwa czĊsto regulują status mniejszoĞci poprzez odpowiednie klauzule w umowach dwustronnych. W. CzapliĔski i A. Wyrozumska podają tu
przykáad praktyki polskiej, miĊdzy innymi postanowienia zawarte w: Traktacie
polsko-niemieckim z 17 czerwca 1991 r. o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej wspóápracy (art. 20-22); Traktacie polsko-ukraiĔskim z 18 maja 1992 r. o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i wspóápracy (art. 11); Traktacie polskolitewskim z 26 kwietnia 1994 r. o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej
wspóápracy (art. 13-16) i wielu innych.88
Celowe wydaje siĊ teĪ przywoáanie regulacji statusu jednostek w Konwencji
genewskiej z 28 lipca 1951 r. w sprawie statusu prawnego uchodĨców wraz z Protokoáem nowojorskim z 31 stycznia 1967 r.89 WspóáczeĞnie dochodzą doĔ porozumienia z Schengen (1985 i 1990 r.) zawarte pomiĊdzy niektórymi paĔstwami czáonkowskimi Unii Europejskiej oraz powtarzająca je Konwencja dubliĔska (1990 r.).90
Na zagadnienie statusu prawnego zwierząt zwraca uwagĊ J. Biaáocerkiewicz,
który podkreĞla, Īe choü Europejska Konwencja w sprawie ochrony zwierząt-ulubieĔców z 13 listopada 1987 r. nie uĪywa pojĊcia podmiot w odniesieniu do
zwierząt-ulubieĔców, to jednak dokonuje w sposób niebudzący wątpliwoĞci dereifikacji zwierząt, wskazując, Īe tylko w niektórych formach obrotu cywilno-prawnego zwierzĊ-ulubieniec moĪe byü przedmiotem prawa wáasnoĞci, i jednoczeĞnie wprowadzając ograniczenia, które nie wystĊpują w przypadku rzeczy (preambuáa oraz art. 9, art. 10, art. 11). Konwencja nr 123 Rady Europy z dnia 18 marca 1986 r. o ochronie zwierząt krĊgowych uĪywanych do celów doĞwiadczalnych
i innych badaĔ równieĪ nie uĪywa exspressis verbis pojĊcia prawa zwierząt, ale jej
stypulacje, wprowadzające szeroki zakres ochronny zwierząt znajdujących siĊ
w sytuacjach nadzwyczajnych, wskazują wyraĨnie, Īe w procesach badawczych
zwierzĊ nie moĪe byü traktowane jak rzecz (przedmiot). Jest ona jednak czymĞ
wiĊcej niĪ Ĩródáem dereifikacji, poniewaĪ ustanawia obowiązki czáowieka wobec
zwierzĊcia poddawanego procedurom badawczym. Opozycją obowiązków czáowieka są prawa zwierząt, zwáaszcza zaĞ wolnoĞü od cierpienia, bólu i strachu.91
W preambule Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt–ulubieĔców z 13 listopada 1987 r. czáonkowie Rady Europy uznali, Īe jest moralnym obowiązkiem
czáowieka respektowanie wszystkich Īywych stworzeĔ, przez co rozumie siĊ przy-
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Por. rozdziaá X niniejszej pracy (10.2.2.1). Por. teĪ: C. Mik, Zbiorowe prawa czáowieka. Analiza krytyczna koncepcji, ToruĔ 1992.
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 200-201.
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Szerzej na ten temat patrz: B. Wierzbicki, UchodĨcy w prawie miĊdzynarodowym, Warszawa 1993.
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Szerzej na ten temat patrz: M. Kowalski, Europejskie standardy ochrony uchodĨców. Studium prawno-miĊdzynarodowe, praca doktorska, Kraków 2002; J. Starzyk – Sulejowska, Polityka azylowa UE – od
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znanie zwierzĊtom okreĞlonych praw podmiotowych i stworzenie mechanizmu ich
ochrony.92
Z ostatnim i poprzednimi uregulowaniami moĪna oczywiĞcie polemizowaü.
Wszak wiele unormowaĔ traktatowych nie wykracza poza deklaracjĊ. Weryfikatorem jest zawsze praktyka. Ta czĊsto przerasta ramy wyznaczone traktatem, a nawet
kreuje normy dotychczas traktatowo nie uformowane. Tu uwidacznia siĊ rola zwyczaju miĊdzynarodowego. MiĊdzynarodowy Trybunaá SprawiedliwoĞci w sposób
wyraĨny potwierdziá moĪliwoĞü przeksztaácenia reguá zawartych w umowach miĊdzynarodowych wiąĪących czĊĞü czáonków spoáecznoĞci miĊdzynarodowej
w normy powszechnego prawa zwyczajowego.93 Umowy wielostronne, nawet nieratyfikowane, speániają dodatkowo szczególną funkcjĊ: powoáywane są bowiem na
rzecz wsparcia reguáy prawa zwyczajowego.94 Z caáą pewnoĞcią – niezaleĪnie od
eksplozji regulacji traktatowych – poszukując podstaw zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej, naleĪy doceniü niesáusznie marginalizowane prawo zwyczajowe.

4.2.
Podmiotowość prawa międzynarodowego
w prawie zwyczajowym
MiĊdzynarodowe prawo zwyczajowe, choü stanowi punkt wyjĞcia waĪniejszych uniwersalnych regulacji traktatowych, funkcjonuje nadal i niejednokrotnie
ratuje stosunki miĊdzynarodowe przed stanem anomii. Jest z reguáy postrzegane
jako Ĩródáo niedookreĞlone, a jednoczeĞnie doniosáe.95 ZdolnoĞü prawna, w swojej
pierwiastkowej (nie do zagubienia) czĊĞci jako sine qua non punkt wyjĞcia do
udziaáu w obrocie prawnym, jest obecna w kaĪdym systemie prawa od zarania istnienia prawa i trwa w granicach czasowych otwartych ku przyszáoĞci, nawet jeĪeli
prawodawca co do niej zachowuje milczenie.96 Ten enigmatyczny wywód jest
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Ibidem, s. 192.
W sporze miĊdzy Holandią i Danią dotyczącym szelfu kontynentalnego Trybunaá, wypowiadając siĊ w
sprawie zastosowania reguáy równej odlegáoĞci (equidistance rule) zawartej w art. 6 Konwencji genewskiej z 1958 r. o szelfie kontynentalnym, zgodziá siĊ z tezą, Īe reguáa umowna lub kontraktowa w swych
początkach moĪe przejĞü do ogólnego corpus prawa miĊdzynarodowego i byü przyjĊta za taką przez
opinio juris, tak Īe staje siĊ wiąĪąca takĪe dla paĔstw, które nigdy nie byáy i nie są stronami Konwencji
(...) nie ulega Īadnej wątpliwoĞci, Īe tego rodzaju proces jest zupeánie moĪliwy i zdarza siĊ od czasu do
czasu. Patrz: ICJ Reports 1969, s. 38 i 41, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 39.
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Tak np. MTS w sprawie Namibii stwierdziá, Īe reguáy ustalone w Konwencji WiedeĔskiej (...) mogą byü
pod wieloma wzglĊdami uwaĪane za kodyfikacjĊ istniejącego prawa zwyczajowego w danej kwestii.
Patrz: ICJ Reports 1971, s. 47, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową...,
op. cit., s. 39.
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Por.: B. LiĪewski, Zwyczaj miĊdzynarodowy i powszechnie uznane zasady prawa miĊdzynarodowego
w polskim systemie Ĩródeá prawa, „Annales UMCS” 1999, vol. XLVI, s. 149.
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B. PrzewoĨnik zwraca uwagĊ, iĪ zdarza siĊ, Īe fragment bĊdący skáadową instytucji prawnej zestarzaá
siĊ i nawet obumará (desuetudo) albo „formalnie wybyá”. Np. instytucja wieczystej neutralnoĞci po wprowadzeniu do prawa miĊdzynarodowego zakazu ius ad bellum jako ius cogens w bardzo waĪnej swej
czĊĞci ulegáa zmianie, do ustalenia – jak siĊ okazaáo – drogą reinterpretacji. Patrz: idem, Uwagi..., op. cit.
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w gruncie rzeczy identyfikacją prawa zwyczajowego w jego wspóáczesnej – subsydiarnej formule.
PojĊcie zwyczaju prawnego (la coutume, custom, Gewohnheit) ustalone zostaáo przez rzymskich prawników. Nowsze generacje prawnicze, jakkolwiek nader
Īywo dyskutowaáy zagadnienia prawa zwyczajowego, nie wniosáy nowych,
a istotnych elementów do definicji zwyczaju prawnego. GáoĞny spór naukowy
miĊdzy szkoáą historyczną (Savigny, Puchta) a romanistyczną (Ichering) miaá za
przedmiot rolĊ i znaczenie spoáeczne prawa zwyczajowego, a w maáym tylko stopniu jego takie lub inne okreĞlenie.97
Do początków XX w. powszechnie uwaĪano zwyczaj miĊdzynarodowy za
najwaĪniejsze i najobfitsze Ĩródáo prawa miĊdzynarodowego, z którego wypáywają
najbardziej zasadnicze i staáe reguáy prawa miĊdzynarodowego.98 Sáusznie zwraca
uwagĊ R. Bierzanek, Īe obecnie – w związku z duĪą liczbą umów wielostronnych
kodyfikujących poszczególne dziaáy prawa miĊdzynarodowego – rola zwyczaju
ulegáa istotnemu zmniejszeniu, jednakĪe, wbrew poglądom zapowiadającym zanik
prawa zwyczajowego, wykazuje ono nadal ĪywotnoĞü, pamiĊtaü bowiem naleĪy, Īe
niektóre paĔstwa uwaĪają za bardziej dogodne dla siebie wyraĪenie zgody na normĊ prawną poprzez milczące przyzwolenie niĪ záoĪenie podpisu pod umową
i ratyfikowanie jej. W doktrynie, obok poglądu, jakoby prawo zwyczajowe byáo
maáo stosowną metodą rozwoju prawa miĊdzynarodowego w szybko zmieniającym
siĊ Ğwiecie, jako zbyt ociĊĪale i powolnie poruszające siĊ, aby mogáo staü siĊ wehikuáem miĊdzynarodowych przemian,99 nie brak opinii wskazujących na zalety
prawa zwyczajowego, które posiada mechanizm zmian wbudowany do wewnątrz;
prawo zwyczajowe odegraáo kluczową rolĊ w rozwoju historycznym prawa miĊdzynarodowego, a obecnie prawo zwyczajowe szelfu kontynentalnego i przestrzeni
kosmicznej rozwinĊáo siĊ szybko, by uporaü siĊ z nowoczesnym rozwojem i wymaganiami spoáecznoĞci miĊdzynarodowej.100 MoĪna posáuĪyü siĊ tu swoistą metaforą, wedle której zwyczaj – niczym narrator – towarzyszy podmiotom stale, zapewniając kaĪdorazowo ich aktualny status (swoisty „obraz”), uwzglĊdniający dokonane w „miĊdzyczasie” zmiany.101
Dotychczas nie straciáa dotąd na wartoĞci z rzymskich Ĩródeá wywiedziona
nauka o dwóch istotnych elementach koniecznych do wytworzenia siĊ prawa zwyczajowego: usus i opinio iuris sive necessitatis. W ten sposób wyróĪnia skáadające
siĊ na prawo zwyczajowe normy rzeczywiĞcie i stale stosowane w przekonaniu, Īe
są prawem obowiązującym. Zarówno praktyka, jak i przekonanie prawne są nie97

R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 21.
Argumentowano, Īe tak istotne dziaáy prawa miĊdzynarodowego, jak prawo morskie, prawo dyplomatyczne, prawo wojenne, są gáównie pochodzenia zwyczajowego. Por. przykáadowo: P. Fauchille, Traité
de droit international public, Paris 1922, p. 42, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 28.
99
W. Friedman, Changing Structure of International Law, London 1964, p. 122, cyt. za: R. Bierzanek,
Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 28.
100
S. Mukherjee, I. Mukherjee, Major Issues in International Law, Calcutta 1981, p. 56, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 28.
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Dla odmiany – regulacje traktatowe kojarzą siĊ z fotografią, doskonalszą w techniczno-detalicznym wymiarze, ale – w miarĊ upáywu czasu – stopniowo wytracającą aktualnoĞü, mimo formalnego obowiązywania.
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spornymi skáadnikami definicji; stosując scholastyczne okreĞlenie, uznano praktykĊ za corpus, a przekonanie prawne za animus zwyczaju prawnego.102
Trzeba zdecydowanie podkreĞliü szczególny charakter prawa zwyczajowego,
które mimo ogromnej, siĊgającej czasów rzymskich tradycji, cechuje szereg kontrowersji, od samej definicji poczynając. CzĊsto wspominany w doktrynie art. 38
Statutu MTS wymienia wĞród podstaw wyrokowania zwyczaj miĊdzynarodowy jako dowód istnienia ogólnej praktyki przyjĊtej za prawo. Sformuáowanie to spotyka
siĊ z powszechną krytyką, której autorzy a contrario wskazują, Īe nie zwyczaj jest
dowodem istnienia praktyki, a przeciwnie – praktyka dowodzi istnienia zwyczaju.103 Abstrahując od logicznych zaleĪnoĞci praktyki (usus) i przeĞwiadczenia
o uznawaniu jej za prawo (opinio iuris sive necessitatis), z caáą stanowczoĞcią
moĪna stwierdziü, Īe są to dwa niezbĊdne i wspóázaleĪne elementy prawa zwyczajowego.104 Praktyka moĪe objawiaü siĊ miĊdzy innymi w traktatach, uchwaáach
organów organizacji miĊdzynarodowych, wyrokach trybunaáów miĊdzynarodowych, a takĪe w okreĞlonym postĊpowaniu organów paĔstwowych, o ile nie napotkaáo ono na odrzucenie lub protesty ze strony innych paĔstw. Praktyka nie moĪe
byü jednostronna, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby liczba paĔstw, pomiĊdzy
którymi moĪe ustaliü siĊ lokalny zwyczaj, musiaáa z koniecznoĞci byü wyĪsza od
dwóch.105 Ponadto szybkie tempo wspóáczesnego Īycia miĊdzynarodowego w nastĊpstwie wysoce rozwiniĊtych Ğrodków komunikacji [...] zredukowaáo do minimum
znaczenie czasu i umoĪliwiáo przyspieszenie procesu tworzenia miĊdzynarodowego
prawa zwyczajowego: to, co dawniej wymagaáo stu lat, obecnie moĪe wymagaü
mniej niĪ 10 lat.106 MoĪna tu stwierdziü, Īe iloĞü czasu potrzebnego na wytworzenie siĊ zwyczaju jest odwrotnie proporcjonalna do czĊstotliwoĞci zdarzeĔ skáadających siĊ na praktykĊ.
Przekonanie prawne przypisywane paĔstwu muszą mieü osoby wystĊpujące
jako organy paĔstwa, których dziaáania przypisuje siĊ paĔstwu. MoĪe siĊ ono przejawiaü oĞwiadczeniami szefów paĔstw, zaniechaniem okreĞlonych czynnoĞci, tolerowaniem pewnego stanu rzeczy przez miarodajne organy paĔstw, wydawaniem
orzeczeĔ sądowych czy pracami parlamentów. Akty te nie tylko muszą byü równoznaczne z ustaloną praktyką, ale muszą one równieĪ byü takie lub wykonane w taki
sposób, aby byáy dowodem przekonania, Īe dana praktyka jest praktyką obowiązującą na skutek istnienia przepisu prawnego, który wymaga istnienia takiej praktyki;
(...) paĔstwa, których to dotyczy, muszą wiĊc odczuwaü, Īe dostosowują siĊ do tego,
co jest obowiązkiem prawnym...(...).107 Przykáadowo, MiĊdzynarodowy Trybunaá
SprawiedliwoĞci w sporze miĊdzy Nikaraguą a USA uznaá, Īe istnienie opinio iuris
po stronie tego drugiego paĔstwa moĪna wydedukowaü z jego przystąpienia do
102
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Konwencji o prawach i obowiązkach paĔstw z 1933 r., a takĪe ze stosunku USA do
rezolucji 2625 (XXV) Zgromadzenia Ogólnego NZ (deklaracja zasad prawa miĊdzynarodowego z 1970 r.) oraz do Aktu KoĔcowego KBWE z 1975 r.108
Obecnie moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe wraz ze wzrostem liczby umów wielostronnych, kodyfikujących poszczególne dziaáy prawa miĊdzynarodowego, rola
prawa zwyczajowego ulega istotnemu zmniejszeniu. Nadal jednak odgrywa ono
waĪną rolĊ w miĊdzynarodowym systemie prawnym, gdyĪ z uwagi na swoją specyfikĊ bywa niekiedy wygodniejszym rozwiązaniem dla paĔstw niĪ prawo traktatowe. Szereg paĔstw woli bowiem wyraĪaü zgodĊ na normĊ prawną poprzez pactum tacitum niĪ w sformalizowanym trybie traktatowym.
W doktrynie funkcjonowanie powszechnej praktyki pomiĊdzy paĔstwami
okreĞlane jest elementem obiektywnym zwyczaju. Praktyka tworząca zwyczaj powinna byü nieprzerwana, dáugotrwaáa, ale przede wszystkim ma to byü praktyka
zgodna. Uznanie natomiast tej praktyki za prawo tzw. opinio iuris sive necessitatis
traktowane jest jako jego element subiektywny. W literaturze element obiektywny
zwyczaju, czyli praktyka stosowana pomiĊdzy paĔstwami ujmuje siĊ bardzo szeroko. Nie tylko bowiem zawieranie umów miĊdzynarodowych tworzy praktykĊ, lecz
wpáyw na nią mają oĞwiadczenia rządowe, orzecznictwo sądów, akty jednostronne
paĔstw, jak równieĪ wydawane w sprawach zagranicznych decyzje administracyjne.109
PojĊcie zwyczaju w prawie miĊdzynarodowym przyjĊto z ogólnej nauki prawa, rozumiejąc przezeĔ reguáy postĊpowania paĔstw przestrzegane w przekonaniu,
Īe stanowią prawo.110 OczywiĞcie dostrzegano kluczowe zróĪnicowania. Przykáadowo, L. Ehrlich normy zwyczajowe okreĞlaá mianem norm ustalanych
(w odróĪnieniu od prawa stanowionego, przez które rozumiaá normy umowne),
dlatego Īe w procesie tworzenia takiej normy nastĊpuje najpierw ustalenie praktyki
paĔstw, a póĨniej uznanie jej przez te paĔstwa za prawo.111 Przez pryzmat praktyki
definiowaá zwyczaj miĊdzynarodowy W. Góralczyk jako zgodne postĊpowanie
paĔstw tworzące prawo.112 Podobnie rozumowaá G. I. Tunkin, podkreĞlając, Īe
zwyczajowa norma prawa miĊdzynarodowego wyrasta z praktyki miĊdzynarodowej. Praktyka paĔstw moĪe – wedáug niego – polegaü na tym, Īe w pewnych okolicznoĞciach podejmują one okreĞlone dziaáania lub odwrotnie – powstrzymują siĊ
od podjĊcia dziaáaĔ. G. I. Tunkin podkreĞla, Īe oczywiĞcie duĪo áatwiej jest stwierdziü istnienie zwyczajowej normy prawa miĊdzynarodowego w przypadkach pozytywnych dziaáaĔ paĔstw, jednakĪe nie ma Īadnych podstaw do odrzucania moĪliwoĞci powstania zwyczajowej normy w drodze praktyki powstrzymywania siĊ od
108
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dziaáaĔ. Zwyczaj niepodejmowania dziaáaĔ w okreĞlonych okolicznoĞciach w wielu przypadkach niewątpliwie prowadzi do stworzenia normy postĊpowania, która
moĪe okazaü siĊ normą prawną.113 Jak podaje R. Bierzanek Staáy Trybunaá SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej w sprawie statku „Lotus” uznaá za niewystarczające argumenty Francji, Īe istnieje praktyka powstrzymywania siĊ paĔstw od wdraĪania postĊpowania karnego za dziaáanie cudzoziemców na morzu peánym,
i stwierdziá, Īe o zwyczaju miĊdzynarodowym moĪna mówiü tylko wtedy, gdy takie
powstrzymywanie siĊ byáo motywowane ĞwiadomoĞcią obowiązku powstrzymywania siĊ, a wedáug czĊsto cytowanej opinii sĊdziego Negulesco w sprawie Komisji
Dunaju – praktyka powinna polegaü jednoczeĞnie na nieprzerwanym potwierdzaniu faktów dokonywanych w dziedzinie stosunków miĊdzynarodowych i na ĞwiadomoĞci prawnej wspólnej dla paĔstw, które w niej uczestniczą, opartej na przekonaniu, Īe powtarzanie faktów jest przejawem obowiązującej reguáy.114
Istotną kwestią jest ustalenie, jak zwyczaj powstaje. Powstanie zwyczaju stanowi okreĞlone stadium w procesie ksztaátowania siĊ zwyczajowej normy prawa
miĊdzynarodowego. ZakoĔczeniem tego procesu jest uznanie przez paĔstwa zwyczaju za obowiązek prawny, co G. I. Tunkin utoĪsamia z uznaniem zwyczajowej
reguáy postĊpowania za normĊ prawa miĊdzynarodowego. UwaĪa on, Īe tylko
w wyniku takiego uznania zostaje zakoĔczony proces powstawania zwyczajowej
normy prawa miĊdzynarodowego i zwyczaj miĊdzynarodowy (praktyka) staje siĊ
zwyczajem prawno-miĊdzynarodowym lub, inaczej mówiąc, zwyczajową normą
prawa miĊdzynarodowego.115
Wolfke przychyla siĊ do zaproponowanej przez M. McDougala koncepcji
powstawania zwyczaju miĊdzynarodowego poprzez nieprzerwane wysuwanie wzajemnych roszczeĔ (i ustosunkowywanie siĊ doĔ) przez kompetentne organy
paĔstw. PaĔstwa za poĞrednictwem swoich organów wysuwają jednostronnie roszczenia (K. Wolfke dodaje – drogą faktów zachowania siĊ), pozostaáe zaĞ oceniają
te roszczenia w Ğwietle wáasnych interesów oraz interesu spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, by ostatecznie przyjąü te roszczenia (drogą milczącego tolerowania) lub
je odrzuciü (przede wszystkim drogą protestu). K. Wolfke zgadza siĊ teĪ
z wnioskiem M. Mc Dougala, Īe podstawą tworzącej siĊ normy prawa miĊdzynarodowego nie są jednostronne roszczenia, lecz fakty tolerowania takich roszczeĔ.116
Na mechanizm ksztaátowania zwyczaju miĊdzynarodowego poprzez rezolucje
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, uchwalone jednomyĞlnie lub przewidzianą w Karcie
wiĊkszoĞcią, wskazuje G. I. Tunkin, ilustrując go przykáadami rezolucji: w sprawie
regulowania i redukcji zbrojeĔ z 14 grudnia 1946 r. (41/1), o zakazie propagandy
wojennej z 3 listopada 1947 r. (110/11), o powszechnym i caákowitym rozbrojeniu
z 20 listopada 1959 r. (1378/XIV), o rozbrojeniu z 28 listopada 1961 r. (1660/XVI),
o uznaniu Afryki za strefĊ bezatomową z 24 listopada 1961 r. (1625/XVI) i szeregiem innych. Tego rodzaju rezolucje stanowią stadia w procesie tworzenia zwycza113
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jowych norm prawa miĊdzynarodowego, które nie są jednak stadiami koĔcowymi
w procesie normotwórczym i dlatego nie prowadzą bezpoĞrednio do powstania
norm prawa miĊdzynarodowego. Podobnie jak w procesie tworzenia zwyczajowych norm prawa miĊdzynarodowego, dalszy rozwój moĪe ulec zahamowaniu
chwilowo lub na zawsze. W tym ostatnim przypadku proces pozostanie niezakoĔczony i nie doprowadzi do stworzenia normy prawa miĊdzynarodowego. MoĪe on
przebiegaü dalej i zakoĔczyü siĊ uznaniem przez paĔstwa jako norm prawa miĊdzynarodowego reguá ustalonych w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.117
W doktrynie podejmowano próby wykazania, Īe istotne znaczenie dla wyksztaácenia siĊ zwyczaju miĊdzynarodowego ma praktyka i opinio iuris odgrywa
rolĊ drugorzĊdną. R. Bierzanek wskazuje ówczesną argumentacjĊ, Īe przekonanie
prawne jako element ĞwiadomoĞci cechuje tylko ludzi, a nie paĔstwa i Īe ĞwiadomoĞü, jako wewnĊtrzne duchowe zjawisko, nie jest moĪliwa do udowodnienia. Argumentacji tej sáusznie jednak przeciwstawiono siĊ, stwierdzając, Īe nie chodzi
tutaj o udowodnienie zjawisk psychologicznych, ale zjawisk zewnĊtrznych, jakim
jest zachowanie siĊ organów paĔstwowych, takich zjawisk, jak oĞwiadczenia szefów paĔstw, zaniechania okreĞlonych czynnoĞci, tolerowanie pewnego stanu rzeczy przez miarodajne organy paĔstw, zachowanie siĊ sądów, parlamentów.118
Do podobnie báĊdnych wniosków prowadziü moĪe pochopna interpretacja
powszechnoĞci jako cechy zwyczaju miĊdzynarodowego. Nie ma przeciwwskazaĔ
dla wyksztaácania siĊ norm prawa zwyczajowego obowiązujących w jakimĞ regionie, a nawet w stosunkach dwustronnych miĊdzy paĔstwami. W sporze dotyczącym terytorium Goa MTS odrzuciá tezĊ Indii, jakoby nie istniaáy zwyczajowe normy w stosunkach miĊdzy dwoma paĔstwami, argumentując, Īe trudno zrozumieü,
dlaczego liczba paĔstw, pomiĊdzy którymi moĪe ustaliü siĊ lokalny zwyczaj, musiaáaby z koniecznoĞci byü wyĪsza od dwóch.119 Jeszcze wyraĨniej Trybunaá stwierdziá
istnienie regionalnego prawa zwyczajowego na kontynencie amerykaĔskim w sporze dotyczącym azylu dyplomatycznego, rozumiejąc przezeĔ normy, które byáy
praktykowane przez paĔstwa, o których mowa.120 W ten sposób Trybunaá wyjaĞniá,
Īe powszechnoĞü jest cechą, którą naleĪy odnosiü do okreĞlonego stosunku prawnego lub raczej – okreĞlonego zespoáu stosunków prawnych, a nie wszystkich
paĔstw czy szerzej – podmiotów – w ogóle.
Wedáug niektórych autorów – twierdzi P. Bogacki – o tym, kto jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego, decyduje praktyka paĔstw.121 Skoro wiĊc w artykule 34 § l Statutu MiĊdzynarodowego Trybunaáu SprawiedliwoĞci stwierdzono: tylko paĔstwa mogą byü stronami w sprawach przed Trybunaáem teoretycy mogą
wnioskowaü, Īe tylko paĔstwo jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego.122 Rozumowanie to okazuje siĊ zadziwiająco aktualne i uniwersalne. JeĞli jednak doda117
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my doĔ przyjĊte onegdaj stanowisko Komisji Prawa MiĊdzynarodowego ONZ sugerujące, by rozumieü pojĊcie „paĔstwo” w sensie powszechnie przyjĊtym w praktyce miĊdzynarodowej, powstaje „równanie z samymi niewiadomymi”.123
Na szczĊĞcie jest to implikacja pozorna, praktyka bowiem narasta stopniowo, dostarczając „po drodze” kolejnych ukáadów odniesienia.124
Na rolĊ zwyczaju w systemie Ĩródeá prawa dyplomatycznego, które reguluje
zagadnienie legacji – bardzo istotne dla problematyki podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej – zwraca uwagĊ G. Grabowska.125 Komisja Prawa MiĊdzynarodowego zajĊáa w tej kwestii jednoznaczne stanowisko przesądzające, Īe zbiory narastającej praktyki organizacji miĊdzynarodowych moĪna uwaĪaü za dowody zwyczajowego prawa miĊdzynarodowego o odniesieniu do stosunków miĊdzy paĔstwami a organizacjami miĊdzynarodowymi. W praktyce paĔstwa i organizacje
miĊdzynarodowe czĊsto powoáują siĊ na zwyczaj w swych wzajemnych kontaktach, co znalazáo odbicie w postanowieniach niektórych porozumieĔ miĊdzynarodowych. Przykáadem moĪe byü ukáad miĊdzy WHO i Egiptem, zawarty 25 marca
1951 r., przyznający tej organizacji na terytorium Egiptu taką niezaleĪnoĞü i swobodĊ dziaáania, z jakiej korzystają tam na podstawie zwyczajów miĊdzynarodowych inne organizacje miĊdzynarodowe (art. III, pkt 3), oraz instrukcja Szwajcarskiej Rady Federalnej dla Zgromadzenia Federalnego z 28 lipca 1955 r., wedle której przywileje organizacji miĊdzynarodowych, ich funkcjonariuszy i przedstawicieli paĔstw w tych organizacjach są oparte na uznawanym przez SzwajcariĊ prawie
zwyczajowym.126 H. Latkiewicz przywoáuje zaĞ cytowany juĪ protokóá w sprawie
przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich podpisany 8 kwietnia 1965 r.,
którego rozdziaá szósty zostaá zatytuáowany Przywileje i immunitety przedstawicieli
paĔstw trzecich akredytowanych przy Wspólnotach Europejskich, a artykuá 17
otrzymaá nastĊpujące brzmienie: PaĔstwo czáonkowskie, na terytorium którego
znajduje siĊ siedziba Wspólnot, przyznaje akredytowanym przy Wspólnotach
przedstawicielom paĔstw trzecich zwyczajowe przywileje i immunitety dyplomatyczne.127 Zgodnie z treĞcią tego artykuáu wspólnota jest upowaĪniona do utrzymywania stosunków dyplomatycznych z paĔstwami trzecimi, a wyniku wytworzenia siĊ stosownego zwyczaju Rada i Komisja áącznie peánią funkcje związane
z akredytowaniem misji paĔstw trzecich przy wspólnocie.128
Interesująco przedstawia siĊ zwyczajowe ksztaátowanie zagadnienia terytorium w prawie miĊdzynarodowym.129 MoĪna tu wymieniü choüby zasadĊ wolnoĞci
mórz – kojarzoną z H. Grocjuszem czy znaną od czasów staroĪytnych prawu pry123
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watnemu i pomyĞlnie introdukowaną do prawa miĊdzynarodowego – zasadĊ dobrego sąsiedztwa.130
Dáugoletnia praktyka uformowaáa ostatecznie powszechną represjĊ piractwa.
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska wskazują, Īe prawo zwyczajowe uznaáo pewne
szczególnie ciĊĪkie przestĊpstwa popeánione na terytoriach miĊdzynarodowych lub
dotykające pewnych kategorii osób za przestĊpstwa przeciwko prawu narodów –
delicta iuris gentium, zaliczając doĔ piractwo na morzu peánym.131
W czasach bliĪszych wspóáczesnoĞci powstaáy zwyczajowe normy regulujące
samostanowienie narodów. W opinii W. CzapliĔskiego i A. Wyrozumskiej potwierdzają to postanowienia rezolucji 1514 (XV) z 14 grudnia 1960 r. (Deklaracja
o przyznaniu niepodlegáoĞci krajom i ludom kolonialnym) oraz rezolucji 2625
(XXV) z 24 paĨdziernika 1970 r. (Deklaracja zasad), potwierdzające i zarazem
krytykujące postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych.132 RzeczywiĞcie, analizując wydarzenia na arenie miĊdzynarodowej oraz dziaáania i zaniechania paĔstw
do wybuchu II wojny Ğwiatowej, trudno o zbieg praktyki paĔstw z ich opinio iuris,
tworzący normĊ zwyczajową regulującą samostanowienie narodów. Zasadnicza
zmiana na tym polu nastąpiáa wraz z powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej organy wielokrotnie zwracaáy uwagĊ na zasadĊ samostanowienia narodów.133 Z jednej strony ONZ, poprzez formuáowanie zaleceĔ, staraáa siĊ koordynowaü praktykĊ paĔstw w tym przedmiocie, z drugiej zaĞ strony podejmowaáa
dziaáania prawotwórcze skutkujące powstaniem szeregu odnoĞnych regulacji traktatowych.
Specjalny sprawozdawca Podkomitetu ds. Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony MniejszoĞci przy Komisji Praw Czáowieka ONZ A. Cristescu stwierdziá
w swym opracowaniu, Īe zalecenia Zgromadzenia Ogólnego NZ przyjĊte zgodnie
z art. 10, 13 i 14 Karty NZ, w odniesieniu do samostanowienia, ustanowiáy prawo
zwyczajowe w tym przedmiocie.134 Podobne stanowisko prezentują R. Higgins
i J. Tyranowski.135 Pogląd ten wydaje siĊ sáuszny. Na tym tle warto przytoczyü
opiniĊ W. Morawieckiego – znawcy problematyki organizacji miĊdzynarodowych
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W. CzapliĔski i A. Wyrozumska powoáują w odniesieniu do zasady dobrego sąsiedztwa sentencjĊ
arbitraĪową z 17 lipca 1986 r. w sprawie poáowów w Zatoce Ğw. WawrzyĔca, pkt 27: Jakkolwiek pojĊcie
sąsiedztwa uĪywane jest powszechnie na okreĞlenie sytuacji bliskoĞci geograficznej, w jĊzyku prawnym
ma ono znaczenie szczególnie dla kwalifikacji sytuacji bliskoĞci, które – w celu wyeliminowania staáych
napiĊü – wymagają ciągáej wspóápracy na rzecz obywateli lub sáuĪb publicznych dwóch lub kilku paĔstw,
których dziaáalnoĞü prowadzona jest w tej samej przestrzeni geograficznej. Dotyczy to przykáadowo
korzystania z wód tego samego dorzecza, ochrony przed zanieczyszczeniami, reĪimu pracowników
transgranicznych lub pewnych stref celnych, cyt. za: idem, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit.,
s. 182. Autorzy rozwaĪają teĪ zasadĊ niewyrządzania szkody miĊdzynarodowej, potwierdzoną przez
MTS w opinii w sprawie legalnoĞci uĪycia broni jądrowej i w wyroku w sprawie zapory GabþikovoNagymaros. Ibidem, s. 261.
131
Ibidem, s. 456-457.
132
Ibidem, s. 140.
133
H. J. Heintze, Selbstbestimmungsrecht und Minderheitenrechte im Völkerrecht. Herausforderungen
an den globalen und regionalen Menschenrechtsschutz, Baden-Baden 1994, S. 22.
134
A. Cristescu, The Right to Self-Determination. Historical and Current Development on the Basis of
the United Nations Instruments, New York 1981, p. 23.
135
R. Higgins, The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations,
New York 1963, p. 104 & n.; J. Tyranowski, IntegralnoĞü terytorialna, nienaruszalnoĞü granic i samostanowienie w prawie miĊdzynarodowym, Warszawa-PoznaĔ 1990, s. 206.
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– wskazującą, Īe uchwaáy organizacji miĊdzynarodowych o charakterze zaleceĔ
mogą stanowiü istotny element, zarówno w procesie powstawania zwyczaju, jak
teĪ podczas przeksztaácania go w normĊ prawa miĊdzynarodowego.136 SpoĞród zaleceĔ ZO NZ kilka odnosi siĊ bezpoĞrednio do samostanowienia. NajwaĪniejsze
z nich to deklaracja o przyznaniu niepodlegáoĞci krajom i narodom kolonialnym
z 1960 r. oraz deklaracja zasad prawa miĊdzynarodowego z 1970 r.137 Obie rezolucje
spoáecznoĞü miĊdzynarodowa przyjĊáa i wykonywaáa raczej zgodnie.138 Potwierdzają one i krystalizują postanowienia Karty, stanowiąc tym samym istotny element dowodzący zwyczajowego charakteru zasady samostanowienia narodów.139
Ulokowanej na szczycie systemu prawnego ONZ Karcie Narodów Zjednoczonych A. Cassese przypisuje gáówną siáĊ sprawczą w dziedzinie ksztaátowania
prawa zwyczajowego dotyczącego samostanowienia. Wydaje siĊ, Īe w początkowej fazie obowiązywania Karty NZ, której art. 1 nie wyjaĞniaá treĞci zasady samostanowienia narodów, trudno byáo mówiü o jakimkolwiek analogicznym prawie
zwyczajowym. Dopiero dziaáania paĔstw i odnoĞna praktyka ONZ zapewniáy jeden
z elementów niezbĊdnych do powstania prawa zwyczajowego – usus.140 Drugi
element – opinio iuris sive necessitatis – pojawiá siĊ w stanowiskach ZO NZ
przyjmowanych w wyniku dyskusji nad zagadnieniem celów ONZ.141 W związku
z tym, Īe ówczesna praktyka paĔstw odnoĞnie do samostanowienia ograniczaáa siĊ
niemal wyáącznie do dekolonizacji, moĪna przyjąü, Īe na początku lat szeĞüdziesiątych powstaáa norma prawa zwyczajowego, która przyznawaáa prawo do samostanowienia „narodom kolonialnym”. Prace prawotwórcze Narodów Zjednoczonych
doprowadziáy do pojawienia siĊ w 1966 r. dwóch Paktów Praw Czáowieka, których
regulacja száa dalej niĪ ówczesne prawo zwyczajowe.142 W przeciwieĔstwie do tego ostatniego, ograniczającego siĊ do dekolonizacji, zaprezentowaáy one uniwersalną koncepcjĊ samostanowienia. Pakty Praw Czáowieka stanowiáy istotny bodziec do dalszego rozwoju prawa zwyczajowego, które w doĞü krótkim czasie
uwzglĊdniáo uniwersalny charakter zasady samostanowienia narodów.143 TreĞü ówczesnego prawa zwyczajowego odnoĞnie do zasady samostanowienia narodów doskonale odzwierciedla deklaracja zasad prawa miĊdzynarodowego z 1970 r.144
CzĊĞü przedstawicieli doktryny przejawia wątpliwoĞci, czy moĪna juĪ mówiü
o prawie zwyczajowym regulującym samostanowienie. J. Crawford, R. Emerson,
136

W. Morawiecki, Funkcje organizacji miĊdzynarodowej, Warszawa 1971, s. 154. Por.: K. Lankosz,
Tekst z San Francisco. Jego interpretacja poprzez stosowanie. Praktyka Narodów Zjednoczonych
i zmiany w Karcie NZ, „Przegląd Stosunków MiĊdzynarodowych” 1986, nr 6, s. 35 i n.
137
Wybór dokumentów do nauki prawa miĊdzynarodowego, pod red. K. Kocota i K. Wolfke, WrocáawWarszawa 1978, s. 524.
138
K. Skubiszewski, Czy uchwaáy Zgromadzenia Ogólnego ONZ są Ĩródáem prawa?, „PaĔstwo i Prawo”
1981, nr 2, s. 24 i 28.
139
W. CzapliĔski, Aktualne problemy prawa do samostanowienia, „ToruĔski Rocznik Praw Czáowieka
i Pokoju” 1994-1995, nr 3, s. 87.
140
A. Cassese, Self-determination of peoples. A legal reappraisal, Cambridge 1995, p. 159.
141
R. Higgins, The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations,
New York 1963, p. 104 & n.
142
A. Cassese, Self-determination..., op. cit., p. 65.
143
T. M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, “AJIL” 1992, Vol. 86, p. 58.
144
A. Cassese, Political Self-Determination – Old Concepts and New Developments, (in:) UN Law Fundamental Rights. Two Topics in International Law, ed. by A. Cassese, Leyden 1979, p. 137& n.
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W. Sokolewicz i J. Tyranowski są raczej skáonni zaáoĪyü, Īe prawo zwyczajowe
jest dopiero na etapie rozwoju, niĪ wskazywaü na jego wáaĞciwe istnienie.145
Za jego istnieniem argumentują z kolei m.in.: H. Bokor Szegö, W. CzapliĔski,
T. M. Franck, H. Hannum, F. L. Kirgis Jr, R. Mc Corquodale i W.G. Vitzthum.146
Dekolonizacja z lat szeĞüdziesiątych i siedemdziesiątych byáa na tyle jednolitą
i zgodnie akceptowaną praktyką, Īe istnienie normy prawa zwyczajowego uprawniającej „narody kolonialne” do samostanowienia nie powinno budziü dziĞ wątpliwoĞci. Wydarzenia związane z powstaniem na początku lat dziewiĊüdziesiątych
szeregu nowych paĔstw w Europie pozwalają dostrzec uksztaátowanie siĊ pewnych
standardowych reguá, na których opieraáa siĊ ówczesna praktyka paĔstw w tym
przedmiocie. Po pierwsze, spoáecznoĞü miĊdzynarodowa nie uznawaáa prawa do
utworzenia paĔstwa w stosunku do wszystkich pretendentów, stosując szereg kryteriów jakoĞciowych. Przede wszystkim zastosowano wymogi efektywnoĞci i reprezentatywnoĞci. Po drugie, zaakcentowano obowiązki páynące z zasady samostanowienia narodów, gáównie wymóg demokratycznego ustroju wewnĊtrznego, zasadĊ uti possidetis, nakaz zapewnienia poszanowania praw czáowieka w związku
z samostanowieniem (szczególnie praw mniejszoĞci narodowych), zasadĊ pacta sunt
servanda oraz nakaz zabezpieczenia pokoju Ğwiatowego w takiej sytuacji.147 Sprecyzowanie aktualnie obowiązującej zwyczajowej zasady samostanowienia narodów nie jest jednak prostą. Na obecnym etapie rozwaĪaĔ moĪna jedynie zaáoĪyü,
Īe ma ona charakter uniwersalny, podobnie jak regulacja zawarta w Paktach Praw
Czáowieka z 1966 r. i w deklaracji zasad prawa miĊdzynarodowego z 1970 r. Wykáadnia wspóáczesnej zwyczajowej zasady samostanowienia narodów musi byü
poprzedzona przekrojową analizą prawnoporównawczą pozostaáych Ĩródeá i Ğrodków pomocniczych do stwierdzania norm prawa miĊdzynarodowego.
Zwyczajowo uksztaátowaáo siĊ teĪ uznanie miĊdzynarodowe. Poglądy nauki
prawa miĊdzynarodowego na tĊ ciekawą instytucjĊ B. Wiewióra okreĞla nastĊpująco:
•
istnieje duĪa grupa autorów, którzy áączą ją tylko z podmiotowoĞcią prawnomiĊdzynarodową;148
•
istnieje grupa uczonych, którzy odróĪniają – obok tradycyjnych kategorii
uznania – równieĪ uznanie nabytków terytorialnych jako odrĊbną instytucjĊ
145

J. Crawford, The Criteria of Statehood, “BYBIL” 1976/77, Vol. 48, p. 152; R. Emerson, Self-determination, “AJIL” 1992, p. 461; W. Sokolewicz, Prawo narodów do samostanowienia, w: Prawa czáowieka – model prawny, pod red. R. Wieruszewskiego, Wrocáaw-Warszawa-Kraków 1991, s. 11 i n.; J. Tyranowski, IntegralnoĞü..., op. cit., s. 297.
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H. Bokor-Szegö, New States and International Law, Budapest 1970, p. 26; W. CzapliĔski, Aktualne...,
op. cit., s. 87; T. M. Franck, The Emerging..., op. cit., p. 58, 86; H. Hannum, Rethinking SelfDetermination, “Virginia Journal of International Law” 1993, Vol. 34, nr 1, p. 34; F. L. Kirgis Jr, The Degrees of Self-Determination in the United Nations Era, “American Journal of International Law” 1994,
Vol. 88, p. 304 & n.; R. Mc Corquodale, Self-Determination: A Human Rights Approach, “International
and Comparative Law Quarterly” 1994, nr 43, p. 858 & n.; W. G. Vitzthum, Völkerrecht, Wde G, BerlinNew York 1997, S. 215.
147
Patrz: International Law Reports, vol. 92, p. 162 & n.
148
Tak przykáadowo (lecz nie za cytowanym autorem): J. P. de Andrade Barroso, Uznanie paĔstw
w Ğwietle prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1994, s. 81 i n.; E. Dynia, Uznanie rządu w prawie
miĊdzynarodowym, Lublin 1997, s. 13; idem, Wkáad Unii Europejskiej w rozwój instytucji uznania paĔstwa, w: Nauka prawa miĊdzynarodowego u progu XXI wieku. Materiaáy pokonferencyjne, pod red.
idem, Rzeszów 2003, s. 46 i n.; M. J. Peterson, Recognition of Governments, New York 1976.
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prawa miĊdzynarodowego; wiĊkszoĞü z nich traktuje ją w kontekĞcie z nielegalnym, wzglĊdnie wątpliwym prawnie nabyciem terytorialnym;
•
istnieją wreszcie autorzy, którzy nadają uznaniu szerokie znaczenie, wykraczające poza teren podmiotowoĞci oraz nabytków terytorialnych (autor wymienia tu Ullmana, Berezowskiego i Goulda), inni zaĞ, definiując uznanie
w prawie miĊdzynarodowym, starają siĊ objąü swoją definicją moĪliwie szeroki zakres przypadków, w których wystĊpuje element uznania (autor wymienia tu Verdrossa i Charpentiera).149
InstytucjĊ uznania odrzucają propagatorzy koncepcji „obiektywnej podmiotowoĞci” organizacji miĊdzynarodowych. Przykáadowo M. Sørensen, zgadzając siĊ
z opinią Trybunaáu z 11 kwietnia 1949 r., stwierdziá, Īe kaĪda organizacja miĊdzynarodowa, nie tylko organizacja o zasiĊgu Ğwiatowym, posiada obiektywnie istniejącą podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową. Tworzy siĊ zwyczaj miĊdzynarodowy, zgodnie z którym Īadne paĔstwo trzecie nie moĪe zaprzeczyü podmiotowoĞci
miĊdzyrządowej organizacji miĊdzynarodowej utworzonej zgodnie z zasadami
prawa miĊdzynarodowego i w celach zgodnych z tym systemem prawnym, co jednakĪe nie oznacza przyznania przez paĔstwo nieczáonkowskie organizacjom miĊdzynarodowym takich samych przywilejów i immunitetów, jakie otrzymują od
paĔstw czáonkowskich. OsobowoĞü miĊdzynarodowa organizacji miĊdzynarodowej
powoduje to, Īe gdy organizacja wystąpi z roszczeniem w przypadku oczywistego
pogwaácenia jej praw, paĔstwo trzecie nie moĪe go odrzuciü, nawet z tego tylko
powodu, Īe w związku z poniesioną szkodą organizacji sáuĪy roszczenie.150
Z pewnoĞcią nieporównywalnie mniej obiektywnie przez dáugi czas jawiáa siĊ
(a niejednokrotnie nadal siĊ jawi) kwestia prawnomiĊdzynarodowej podmiotowoĞci jednostki. Skáadają siĊ naĔ nie tylko prawa, które jednostka moĪe wywodziü
z prawa miĊdzynarodowego, ale i obowiązki, które mogą byü egzekwowane od
jednostek na podstawie prawa miĊdzynarodowego. W wyjątkowych sytuacjach
prawo miĊdzynarodowe uznaáo odpowiedzialnoĞü indywidualną jednostek zarówno
za dziaáania o charakterze prywatnym, jak i w charakterze organu paĔstwa bądĨ
funkcjonariusza paĔstwowego. WĞród podstaw owej odpowiedzialnoĞci cytowani
autorzy wskazują miĊdzy innymi zwyczaj miĊdzynarodowy.151
Wiele z nich skodyfikowano, co nie jest równoznaczne z ich zanikiem. Prawo
zwyczajowe moĪe bowiem z powodzeniem funkcjonowaü obok prawa traktatowego o analogicznej treĞci, a Īadne, prócz, praktyki reguáy kolizyjne nie przesądzają
tej kwestii na niekorzyĞü zwyczaju. Co wiĊcej, zwyczaj moĪe umacniaü normy
149

Patrz: idem, Uznanie nabytków terytorialnych w prawie miĊdzynarodowym, PoznaĔ 1961, s. 25.
B. Wiewióra zdaje siĊ tu staü na stanowisku oscylującym miĊdzy drugą a trzecią grupą poglądów. Por.:
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150
M. Sørensen, Principes de droit international public (Acad. de Droit International de la Haye), Recueil
de la Jourisprudence Cours, La Haye 1960, vol. 101, p. 137-139. Podobnie: F. Seyersted, Objectiwe
International Personality, „The Indian Journal of International Law” 1964, p. 45, 97 & n. Polemicznie:
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 44-45. Por.: Ch. N. Okeke, Controversial subjects of contemporary international law. An examination of the new entities of international law and their
treaty – making capacity, Rotterdam 1974, p. 184 (zwáaszcza stanowisko wobec cytowanych przezeĔ
poglądów F. Seyersteda).
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W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 456-457.
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traktatowe oraz aktualizowaü stan prawny, gdy traktaty rozmijają siĊ z rzeczywistoĞcią.
Analizując zwyczajowe podstawy zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej, warto
ponownie zwróciü uwagĊ na zagadnienie przeksztaáceĔ w obrĊbie ogóáu Ĩródeá
formalnych. Uprzednio akcent padá na interakcjĊ miĊdzy prawem traktatowym
a zwyczajem. Wydaje siĊ, Īe warto teraz zwróciü uwagĊ na fakt, Īe wedáug teorii
prawa miĊdzynarodowego i praktyki, w okreĞlonych warunkach niewiąĪąca rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ moĪe nabraü waloru zwyczajowej normy prawa miĊdzynarodowego.152 Ta interakcja implikuje rozwaĪenie prawotwórczej dziaáalnoĞci organizacji miĊdzynarodowych jako Ĩródáa zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej.

4.3.
Podmiotowość prawa międzynarodowego
w prawotwórczej działalności organizacji międzynarodowych
Tworzenie prawa miĊdzynarodowego jest procesem zróĪnicowanym. NormotwórczoĞü w prawie miĊdzynarodowym nie ogranicza siĊ do umowy i zwyczaju,
lecz naleĪą do niej równieĪ niektóre inne procesy – podkreĞlaá G. I. Tunkin. Procesy te nie muszą prowadziü bezpoĞrednio do powstawania norm prawa miĊdzynarodowego, tzn. do ostatecznego stworzenia normy, lecz stanowią okreĞlone stadia
tworzenia, rozwoju, zmiany i uchylenia normy prawa miĊdzynarodowego, inaczej
mówiąc, stadia w osiąganiu porozumienia paĔstw w tych sprawach.153 Z czasem
mówiono juĪ Ğmielej. Przykáadowo, N. Buchowska przyjmuje, Īe powszechnie
analizowany art. 38 Statutu MTS stanowi jedynie punkt wyjĞcia do analizy Ĩródeá
prawa. Rozmaici badacze zastanawiają siĊ, czy wyliczenie to jest wyczerpujące,
wskazując wáaĞnie na uchwaáy organizacji miĊdzynarodowych jako ewentualny
skáadnik mający uzupeániü treĞü tego przepisu. JeĞli pod tym kątem spojrzy siĊ na
treĞü art. 38, zupeánie otwarta i nieograniczona staje siĊ dyskusja na temat uchwaá
organizacji miĊdzynarodowych jako Ĩródáa prawa miĊdzynarodowego. Interesująco komentując sposoby stosowania przez MTS aktów organizacji, N. Buchowska
stwierdza, Īe wobec obecnego brzmienia art. 38, MTS, chcąc czy wrĊcz mając
obowiązek zastosowaü uchwaáĊ organizacji miĊdzynarodowej (najczĊĞciej Zgromadzenia Ogólnego NZ), nie ma innego wyjĞcia poza tym, Īeby uznaü ją za pochodną wobec traktatu, co wcale nie musi oznaczaü, aby inne uchwaáy nie mogáy
mieü charakteru prawotwórczego i nie mogáy byü uznane za Ĩródáo prawa.154
Wspóáczesne stosunki miĊdzynarodowe cechuje na tyle wzmoĪona aktywnoĞü
organizacji miĊdzynarodowych, Īe komentatorzy skáonni są mówiü o zorganizo152

Por.: J. Biaáocerkiewicz, Status prawny zwierząt..., op. cit., s. 235. Podobnie: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 300 i n. oraz 420 i n., J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 35.
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G. I. Tunkin, Zagadnienia teorii..., op. cit., s. 153.
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N. Buchowska, Uchwaáy organizacji miĊdzynarodowych jako Ĩródáo prawa miĊdzynarodowego,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 3, s. 53-54.
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wanych stosunkach miĊdzynarodowych.155 MoĪna uznaü ten pogląd za sáuszny.
Nie chodzi tu tylko o wszechobecnoĞü organizacji miĊdzynarodowych, ale o ich
progresywnie rosnącą rolĊ. W myĞl zasady: nie iloĞü, lecz jakoĞü, wart rozwaĪenia
jest choüby wpáyw organizacji miĊdzynarodowych na podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową.
PojĊcie organizacji miĊdzynarodowej doczekaáo siĊ wielu prób definicyjnych.
Interesujący przegląd, a zarazem ewolucjĊ stanowisk w tym wzglĊdzie przeprowadzili J. Menkes i A. Wasilkowski.156 Nie ujmując znaczenia przytaczanym przezeĔ
przykáadom na uĪytek tego fragmentu opracowania, zasadne wydaje siĊ wykorzystanie podsumowującego wywodu cytowanych autorów na temat elementarnej istoty organizacji miĊdzynarodowych. Organizacją miĊdzynarodową jest – ich zdaniem – stowarzyszenie czáonków (organizm) powoáane przez pewną liczbĊ czáonków do istnienia (z reguáy) na podstawie umowy lub uchwaáy prawotwórczej organizacji miĊdzynarodowej (np. UNIDO i UNICEF powoáane zostaáy na podstawie
rezolucji ZO ONZ). Powoáuje siĊ ją do realizacji wyodrĊbnionego, wspólnego interesu czy celu (non-profit). Jest ona zdolna do dziaáania w imieniu wáasnym. Zostaáa
jej nadana podmiotowoĞü (domniemanie na rzecz jej posiadania przez organizacje
miĊdzynarodowe). Organizacja moĪe, co do zasady, podejmowaü dziaáania na podstawie norm przyznających jej konkretne kompetencje (principe de compétence
d’attribution), dopuszczalne jest jednak, by ze wzglĊdu na wymogi Īycia miĊdzynarodowego organizacja do osiągniĊcia wyraĨnie wyznaczonych jej celów lub
przyznanych kompetencji podejmowaáa dziaáania bez podstawy w postaci kompetencji przewidzianych w podstawowych dokumentach regulujących jej dziaáalnoĞü
(powszechnie akceptuje siĊ wykonywanie tego rodzaju kompetencji, okreĞlanych
„kompetencjami domniemanymi”, przez organizacjĊ miĊdzynarodową). Posiada
wáasne staáe organy ustanowione do realizacji celu organizacji, dziaáające w ramach posiadanych kompetencji (zasada legalizmu).157
Obok powyĪszej kompletnej charakterystyki pojĊcia organizacji miĊdzynarodowej, moĪna siĊgnąü po klasyczną juĪ dziĞ formuáĊ, wedle której organizacjĊ
miĊdzynarodową (rządową) moĪna okreĞliü jako formĊ wspóápracy paĔstw ustaloną w wielostronnej umowie miĊdzynarodowej, obejmującą wzglĊdnie staáy zakres
uczestników i której podstawową cechą jest istnienie staáych organów o okreĞlonych kompetencjach i uprawnieniach, dziaáających dla realizacji wspólnych celów.158 WáaĞnie organizacje miĊdzynarodowe rządowe tworzą normy, które paĔ-

155

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miĊdzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006,
s. 278 i n.
156
Ibidem, s. 54 – 63.
157
Ibidem, s. 61-62. W ostatnim zdaniu l. pojedynczą zastąpiono l. mnogą (wobec niejasnego „zestawienia” w oryginale). Autorzy – wyjaĞniając „domniemanie kompetencji” – przytaczają opinie doradcze:
STSM z 23 czerwca 1926 r. (nr 13) dla MOP-u (PCIJ, Series B, s. 18) i MTS z 8 lipca 1996 r., dotyczącą
uĪycia przez paĔstwo broni jądrowej w konflikcie zbrojnym (ICJ Reports 1996, § 25).
158
Patrz: W. Góralczyk, Prawo miĊdzynarodowe publiczne w zarysie, Wyd. 8 popr. i uzup. przez
S. Sawickiego, Warszawa 2001, s. 306. Por.: W. Morawiecki, Organizacje miĊdzynarodowe, Warszawa
1965, s. 31 i 32; idem, MiĊdzynarodowe organizacje gospodarcze. System organizacji miĊdzynarodowej, t.1, Warszawa 1987.
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stwa czáonkowskie – dobrowolnie lub obowiązkowo – traktują normatywnie. Dokonują tego w formie uchwaá (prawotwórczych, oczywiĞcie).159
Uchwaáy organów organizacji miĊdzynarodowych J. SozaĔski dzieli na skierowane do wewnątrz organizacji (pro foro interno) i na zewnątrz (pro foro externo). Pierwsze mają zawsze charakter prawnie wiąĪący, ale ograniczoną sferĊ stosowania. Drugi typ uchwaá jest kierowany gáównie do czáonków Gos-ów [organizacji miĊdzynarodowych rządowych – przyp. M.P.], a bĊdzie miaá charakter prawotwórczy jedynie wtedy, gdy ich treĞü jest normatywna, a organizacja (jej organ,
co okreĞlone winno byü w statucie) ma kompetencjĊ do wydawania takich
uchwaá.160
MoĪna przyjąü – upraszczając nieco – Īe uchwaáy, dzieląc siĊ na wewnĊtrzne
i zewnĊtrzne, w pierwszym przypadku mogą przyjmowaü postaü decyzyjną (wiąĪącą) lub deklaratywną (nie wiąĪą, przy czym czĊĞü z nich – wskutek przestrzegania de facto – zyskuje miano prawa miĊkkiego161), w drugim zaĞ z zasady pozostając niewiąĪące, doznają istotnego wyjątku w odniesieniu do uchwaá RB ONZ
w sprawie Ğwiatowego pokoju (r. VII KNZ), które wiąĪą takĪe podmioty pozostające poza organizacją.
Znaczący wzrost iloĞciowy uchwaá organów organizacji miĊdzynarodowych
nakazuje systematyczne doĔ podejĞcie. Posáugując siĊ pojĊciem prawa wewnĊtrznego organizacji miĊdzynarodowych, G. Grabowska obejmuje nim te spoĞród
uchwaá organizacji miĊdzynarodowych, które regulują kwestie związane ze strukturą i wewnĊtrzną dziaáalnoĞcią organizacji i jej organów. W jej opinii na prawo
wewnĊtrzne organizacji skáadają siĊ:
•
regulaminy i przepisy proceduralne poszczególnych organów organizacji;
•
przepisy budĪetowe;
•
przepisy dotyczące personelu organizacji;
•
przepisy administracyjne regulujące sprawy związane z siedzibą organizacji
i jej zarządem;
•
przepisy wykonawcze w stosunku do statusowych funkcji organizacji;
•
przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania nowych organów w ramach
organizacji;
•
normy stanowione przez organizacje o uprawnieniach zwierzchnich dla organizacji zaleĪnych.162
Uchwaáy potwierdzające istniejące juĪ normy prawa miĊdzynarodowego posiadają niewątpliwie moc obowiązującą, ale Ĩródáem tej mocy jest nie uchwaáa,
lecz umowa lub zwyczaj, a potwierdzenie danej normy ma znaczenie moralne i po159

Por.: J. JabáoĔski, Uchwaáy organizacji miĊdzyrządowych jako Ĩródáo miĊdzynarodowego prawa
ochrony Ğrodowiska, „Prawo i ĝrodowisko” 2002, nr 2, s. 87 i n.
160
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 33.
161
RozwinĊ to zagadnienie w kolejnych rozwaĪaniach tego rozdziaáu.
162
G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne..., op. cit., s. 51. PojĊciem prawa wewnĊtrznego organizacji
miĊdzynarodowych posáuguje siĊ teĪ N. Buchowska. Patrz: idem, Kompetencja prawotwórcza organizacji miĊdzynarodowych, w: Prawo wobec wyzwaĔ wspóáczesnoĞci, pod red. P. WiliĔskiego, PoznaĔ
2004, s. 330. Dla odmiany Ph. C. Jessup uĪywa pojĊcia „prawo parlamentarne organizacji miĊdzynarodowych”, rozumiejąc przezeĔ czĊĞü prawa miĊdzynarodowego o takich samych cechach, jak prawo
umowne. Za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 61.
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lityczne, podkreĞlając jej wagĊ i wyraĪając wolĊ paĔstw czáonkowskich przestrzegania tej normy. Inną grupĊ stanowią uchwaáy organów organizacji miĊdzynarodowych dotyczące spraw ĞciĞle wewnĊtrznych danej organizacji, umoĪliwiające jej
normalne funkcjonowanie, jak regulaminy czy kwestie administracyjne i finansowe. W odniesieniu do takich uchwaá panuje ogólne przekonanie, Īe mają one charakter prawnie wiąĪący dla czáonków danej organizacji, a za podstawĊ prawną do
ich podejmowania uwaĪaü naleĪy umowĊ powoáującą do Īycia daną organizacjĊ,
a gdy umowa nie zawiera przepisów pozwalających na stwierdzenie takiej podstawy – prawo zwyczajowe.163
Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ, uchwalone jednomyĞlnie lub przewidzianą w Karcie wiĊkszoĞcią, wáączając w to paĔstwa obydwu systemów [socjalizm i kapitalizm – przyp. M. P.], oznaczaü mogą narodziny i powstawanie tych
nowych zasad i norm prawa miĊdzynarodowego, które gáosi siĊ w takich rezolucjach. Do takich rezolucji G. I. Tunkin zalicza na przykáad przytaczane juĪ rezolucje Zgromadzenia Ogólnego: w sprawie regulowania i redukcji zbrojeĔ z 14 grudnia 1946 r. (41/1), o zakazie propagandy wojennej z 3 listopada 1947 r. (110/11),
o powszechnym i caákowitym rozbrojeniu z 20 listopada 1959 r. (1378/XIV), o
rozbrojeniu z 28 listopada 1961 r. (1660/XVI), o uznaniu Afryki za strefĊ bezatomową z 24 listopada 1961 r. (1625/XVI) i szereg innych. Tego rodzaju rezolucje
stanowią stadia w procesie tworzenia zwyczajowych norm prawa miĊdzynarodowego, które nie są jednak stadiami koĔcowymi w procesie normotwórczym i dlatego nie prowadzą bezpoĞrednio do powstania norm prawa miĊdzynarodowego. Tak
jak w ogóle w procesie tworzenia zwyczajowych norm prawa miĊdzynarodowego,
dalszy rozwój moĪe ulec zahamowaniu chwilowo lub na zawsze. W tym ostatnim
przypadku proces pozostanie niezakoĔczony i nie doprowadzi do stworzenia normy prawa miĊdzynarodowego, ale moĪe on przebiegaü dalej i zakoĔczyü siĊ uznaniem przez paĔstwa jako norm prawa miĊdzynarodowego reguá ustalonych w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.164 A. Verdross zaĞ w konstrukcji (Stufenbau)
systemu prawnego umieszcza je na niĪszym stopniu od umów, gdyĪ z tych ostatnich uchwaáy czerpią moc obowiązującą.165 Wydaje siĊ, Īe owe interakcje przyczyniáy siĊ do uformowania koncepcji „prawa miĊkkiego”.
PojĊciem „prawa miĊkkiego” posáuguje siĊ na przykáad R. Bierzanek, który
wskazuje, Īe okreĞlenia soft law miaá uĪyü po raz pierwszy wybitny angielski
prawnik A. Mac Nair.166 W opinii R. Bierzanka ma ono tĊ zaletĊ, Īe obejmuje caáoĞü
przedmiotu, a nie tylko poszczególne kategorie aktów normatywnych. RzeczywiĞcie, zgodziü siĊ naleĪy z R. Bierzankiem, Īe zakres aktów normatywnych zalicza163

W opinii R. Bierzanka – sprawa przedstawia siĊ w sposób bardziej záoĪony z chwilą, gdy ocenie
prawnej podlegają uchwaáy wykraczające poza treĞü obowiązujących dotychczas norm prawnych i nie
naleĪących do kwestii wewnĊtrzno-organizacyjnych. Por.: idem, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 60.
164
G. I. Tunkin, Zagadnienia teorii..., op. cit., s. 168-169.
165
Za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 62.
166
G. J. H. van Hoof, Rethinking the Sources of International Law, Deventer 1983, p. 177, cyt. za:
R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 63. Por.: A. Jurcewicz, Soft law
w prawie Wspólnot Europejskich, „Przegląd Legislacyjny. Kwartalnik Rady Legislacyjnej” 1997, nr 4,
s. 31 i n.
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nych do „prawa miĊkkiego” wykracza poza uchwaáy organów organizacji miĊdzynarodowych. Tym niemniej, wobec supremacji liczbowej w ramach caáoksztaátu
„prawa miĊkkiego”, R. Bierzanek na pierwszym miejscu wymienia wáaĞnie uchwaáy organów organizacji miĊdzynarodowych. Szczególnie obfitym Ĩródáem „miĊkkiego prawa” miĊdzynarodowego są uchwaáy Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na
kolejnych miejscach znajdują siĊ miĊdzynarodowe porozumienia dwustronne
i wielostronne, którym strony z róĪnych wzglĊdów nie nadaáy rygoru umownego
prawa miĊdzynarodowego, a takĪe umowy miĊdzynarodowe, które nie zostaáy
jeszcze (czy w ogóle) ratyfikowane lub zatwierdzone przez kompetentny organ
paĔstwowy, choü w odniesieniu do tej ostatniej kategorii wyraĪane są wątpliwoĞci,
czy nie jest bardziej wáaĞciwe traktowanie ich jako odrĊbnego zagadnienia. Do
„prawa miĊkkiego” zalicza teĪ dĪentelmeĔskie porozumienia, okreĞlane jako porozumienia zawierane ustnie przez peánomocników (zazwyczaj ministrów spraw zagranicznych) i traktowane jako zobowiązania osobiste tych, którzy je zawarli.167
Dla problematyki podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej istotne znaczenie
– jak siĊ wydaje – ma uchwaáodawcza dziaáalnoĞü MiĊdzynarodowego Komitetu
Czerwonego KrzyĪa, która wedle R. Bierzanka w jakimĞ stopniu dowodzi, Īe takĪe
pozarządowe organizacje mogą byü wspóátwórcami prawa miĊdzynarodowego.
Jako znamienny tego przykáad wskazuje sferĊ dziaáalnoĞci MiĊdzynarodowego
Komitetu Czerwonego KrzyĪu w zakresie pozakonwencyjnym, to znaczy w dziedzinach nieobjĊtych uprawnieniami przyznanymi Komitetowi w konwencjach genewskich o ochronie ofiar wojny (tzw. konwencje Czerwonego KrzyĪa). Na podstawie statutu MiĊdzynarodowego Komitetu Czerwonego KrzyĪa, który jest organizacją zarejestrowaną w Szwajcarii i záoĪoną wyáącznie z obywateli szwajcarskich, komitet ten posiada prawo inicjatywy humanitarnej. Statut powyĪszy nie
moĪe stwarzaü Īadnych zobowiązaĔ dla paĔstw bĊdących stronami konwencji genewskich, ale równoczeĞnie zauwaĪa, Īe na miĊdzynarodowych konferencjach
MiĊdzynarodowego Czerwonego KrzyĪa, w których uczestniczą delegaci krajowych towarzystw Czerwonego KrzyĪa i Czerwonego PóáksiĊĪyca oraz delegaci
wszystkich paĔstw stron konwencji genewskich, podejmowane są uchwaáy zlecające MiĊdzynarodowemu Komitetowi Czerwonego KrzyĪa okreĞlone akcje humanitarne, miĊdzy innymi na rzecz wiĊĨniów politycznych. WĞród prawników zajmujących siĊ tą kwestią wyraĪane są opinie, Īe jakkolwiek uchwaáy MiĊdzynarodowej
Konferencji Czerwonego KrzyĪa nie są prawnie wiąĪące dla paĔstw i paĔstwo ma
prawo nie zgodziü na odwiedzanie wiĊĨniów politycznych, to jednak uchwaáy takie
mają charakter paraprawny, upowaĪniając Komitet do oferowania usáug w tym
wzglĊdzie. Stwarzają one jak, argumentuje J. Morcillon, ramy, w których MiĊdzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyĪa moĪe czuü siĊ bardziej swobodny, podejmując w tej sprawie interwencje w paĔstwach, a paĔstwa – mniej swobodne w ich
dziaáaniach wobec wáasnych obywateli.168 Wystąpienie MKCK – jak stwierdza
167

Por.: J. Makowski, PodrĊcznik prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1948, s. 441, R. Sonnenfeld,
Gentleman`s agreement a umowy miĊdzynarodowe, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 1958, nr 12, s. 44 i n.,
cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 63.
168
J. Moreillon, Le Comitré International de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques,
Geneve 1973, p. 66, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 65.
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K. Kocel – nie moĪe byü traktowane jako niedopuszczalne mieszanie siĊ w sprawy
wewnĊtrzne paĔstwa.169 Podsumowując swój wywód, R. Bierzanek skáania siĊ ku
zaliczaniu omówionych norm do miĊkkiego prawa miĊdzynarodowego.170
Ciekawy pogląd eksponuje J. Biaáocerkiewicz, twierdząc, Īe miĊkkie prawo
miĊdzynarodowe ma podwójny walor: deklaratoryjny (potwierdza wiąĪące normy
prawa miĊdzynarodowego) i projektujący (przyszáe, ewentualne normy prawa miĊdzynarodowego), co w Ğwietle art. 13 Karty NZ nakáadającej na ZO ONZ obowiązek inicjowania i udzielania zaleceĔ w przedmiocie kodyfikacji i postĊpowego
rozwoju prawa miĊdzynarodowego nabiera szczególnego znaczenia. Docenia, Īe
jest ono bardziej bezpoĞrednie i stanowi dowód miĊdzynarodowej akceptacji i konsensusu w danej sprawie, a w okreĞlonych warunkach (niewiąĪąca rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ) moĪe nabraü waloru zwyczajowej normy prawa miĊdzynarodowego. 171
Osobną rolĊ naleĪy przyznaü uprawnieniom prawodawczym tych organizacji
miĊdzynarodowych, którym paĔstwa przekazaáy kompetencje wáadzy paĔstwowej
w niektórych sprawach. W konsekwencji prawo przez nie tworzone skutkuje bezpoĞrednio w porządkach krajowych paĔstw czáonkowskich. Mowa tu o organizacjach ponadnarodowych.172 Przykáadem takiej organizacji jest Wspólnota Europejska.
Dla badanego zagadnienia – zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej – mniejsze
znaczenie ma kwestia, „gdzie” (w jakiej uchwale?), a wiĊksze, „czy” ową zdolnoĞü
w prawodawstwie organizacji miĊdzynarodowej stwierdzono.
Przoduje tu Organizacja Narodów Zjednoczonych – modelowa (i jedyna) globalna organizacja miĊdzynarodowa o uniwersalnym charakterze. MoĪna zaryzykowaü tezĊ, Īe w jej systemie instytucjonalnym zajmowano siĊ juĪ wszystkim,
a zatem i zdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa – bezpoĞrednio lub poĞrednio – musiaáa zostaü gdzieĞ w ogromnym dorobku ONZ ujĊta (np. opinia doradcza MTS
w sprawie Reparacji z 1949 r.).
Uchwaáy odnoszące siĊ do paĔstw to bezsporny standard, podobnie, jak
uchwaáy na temat organizacji miĊdzynarodowych jako takich. Napotyka siĊ ponadto uchwaáy odnoszące siĊ do samostanowienia, praw czáowieka, mniejszoĞci i innych. WaĪną rolĊ odegraáa tu Komisja Prawa MiĊdzynarodowego ONZ.
Przykáadowo, R. KwiecieĔ przytacza stanowisko Komisji wyraĪone w projekcie „Deklaracji o prawach i obowiązkach paĔstw” z 1949 r.173, które wyszczególnia
4 prawa i 10 obowiązków paĔstw.174 Komisja w swojej dotychczasowej dziaáalnoĞci kodyfikacyjnej nie zdefiniowaáa pojĊcia paĔstwa, podkreĞlając tylko, Īe termi169

K. Kocel, DziaáalnoĞü miĊdzynarodowego Czerwonego KrzyĪa w sytuacjach napiĊü i zamieszek wewnĊtrznych, „PaĔstwo i Prawo” 1986, nr 2, s. 77, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 65.
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R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 65.
171
J. Biaáocerkiewicz, Status prawny zwierząt..., op. cit., s. 235.
172
Na ten temat patrz: J. Barcz, Organizacja ponadnarodowa, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 1991, nr 7-8,
s. 89 i n. Por.: A. A. Moisiejew, Nadgosudarstwiennost w mieĪdunarodnom prawie, „Gosudarstwo
i Prawo” 2007, nr 8, s. 67 i n.
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“Yearbook of the International Law Commission” 1949, p. 286-290, cyt. za: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie miĊdzynarodowym, Kraków 2004, s. 54.
174
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 54.
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nu „paĔstwo” uĪywa w sensie powszechnie przyjĊtym w praktyce miĊdzynarodowej.175
Do zagadnienia podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych Komisja Prawa MiĊdzynarodowego ONZ nawiązaáa na XV i XVI Sesji (w latach 1963-1964)
przy okazji omawiania stosunków miĊdzynarodowych miĊdzy paĔstwami a organizacjami miĊdzynarodowymi, zgodnie z przyjĊtą 5 grudnia 1958 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego.176 Jak podaje H. Latkiewicz, w 1958 r. III rozdziaá sprawozdania Komisji Prawa MiĊdzynarodowego na temat prac jej VIII Sesji (kwiecieĔlipiec 1958 r.) byá zatytuáowany: Stosunki dyplomatyczne i immunitety dyplomatyczne. Sprawozdanie to zostaáo przedstawione w VI Komitecie Zgromadzenia
Ogólnego, który popará jego koĔcowe wnioski o koniecznoĞci rozpatrzenia wielu
kwestii prawa dyplomatycznego odnoszących siĊ do organizacji miĊdzynarodowych. Na tej podstawie – wskazuje cytowana autorka – Zgromadzenie Ogólne podjĊáo rezolucjĊ 1289 XIII.177
Zagadnienie podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych staáo siĊ przedmiotem rozwaĪaĔ Komisji Prawa MiĊdzynarodowego ONZ w związku z opracowywaniem (1950-1969 r.) projektu konwencji o prawie umów miĊdzynarodowych
oraz przy okazji omawiania w latach 1963-1964 stosunków miĊdzy paĔstwami
a organizacjami miĊdzynarodowymi.178 WiĊkszoĞü Komisji przyjĊáa wówczas
kompromisowe sformuáowanie projektu artykuáu 2, zaproponowane przez A. Verdrossa, w nastĊpującym brzmieniu: lub innymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego posiadającymi zdolnoĞü prawną do zawierania umów.179
Warta uwagi jest teĪ dziaáalnoĞü Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Interesujący
przykáad podaje tu H. Latkiewicz: VI Komitet Zgromadzenia Ogólnego, któremu
III sesja Zgromadzenia Ogólnego przekazaáa sprawĊ opinii doradczej Trybunaáu
z 11 kwietnia 1949 r. (sprawa Reparacji), zaakceptowaá w caáoĞci tĊ czĊĞü opinii
Trybunaáu, która dotyczyáa przyznania przez Trybunaá podmiotowoĞci miĊdzynarodowej ONZ. CzĊĞü opinii dotycząca prawa opieki ze strony ONZ swych funkcjonariuszy, tzw. prawa funkcjonalnej opieki, nie wywoáaáa kontrowersji. Autorka
zwraca uwagĊ, Īe przedstawiciel radziecki byá przeciwny nadaniu Sekretariatowi
Generalnemu ONZ prawa Īądania od paĔstw odszkodowania za szkody poniesione
przez urzĊdników ONZ jako prawa niezgodnego z istniejącym prawem miĊdzynarodowym i pozostającym w sprzecznoĞci z zasadą suwerennoĞci paĔstw.180 Dla
odmiany – wedáug § 8 rezolucji 288 B/x/ Rady Gospodarczo-Spoáecznej ONZ,
kaĪda organizacja miĊdzynarodowa, która nie jest tworzona przez umowy miĊdzynarodowe, bĊdzie uwaĪana jako organizacja nierządowa (...).181 W ten sposób wy-
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„Yearbook of the International Law Commission” 1949..., op. cit., p. 289.
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 51.
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178
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Ibidem, s. 50.
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generowana zostaáa definicja pozarządowej organizacji miĊdzynarodowej (nie jedyna i nie idealna, ale istotna).
Ksztaátowanie siĊ na forum ZO ONZ zasady suwerennej równoĞci paĔstw,
potwierdzone przez najwaĪniejsze akty „miĊkkiego” powszechnego prawa miĊdzynarodowego, obszernie ilustruje R. KwiecieĔ. DuĪe znaczenie – jego zdaniem –
posiadają tu zwáaszcza: deklaracja zasad prawa miĊdzynarodowego dotyczących
przyjaznych stosunków i wspóádziaáania paĔstw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, przyjĊta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 24 paĨdziernika 1970 r.,
Karta Praw i Obowiązków Ekonomicznych PaĔstw przyjĊta przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w dniu 12 grudnia 1974 r. oraz akt koĔcowy Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy w Europie przyjĊty w Helsinkach w dniu l sierpnia 1975 r.
W ocenie R. Kwietnia najpeániej zasadĊ suwerennej równoĞci okreĞla deklaracja zasad prawa miĊdzynarodowego, wliczając doĔ:
•
równoprawny status wszystkich paĔstw jako czáonków spoáecznoĞci miĊdzynarodowej niezaleĪnie od róĪnic gospodarczych, spoáecznych, politycznych
lub innego rodzaju;
•
korzystanie przez kaĪde paĔstwo z praw związanych z peáną suwerennoĞcią;
•
obowiązek szanowania podmiotowoĞci innych paĔstw;
•
nienaruszalnoĞü integralnoĞci terytorialnej i niepodlegáoĞci politycznej kaĪdego paĔstwa;
•
prawo swobodnego wyboru i rozwoju systemu politycznego, spoáecznego,
gospodarczego i kulturalnego przez kaĪde paĔstwo;
•
obowiązek kaĪdego paĔstwa wypeániania w dobrej wierze zobowiązaĔ miĊdzynarodowych oraz wspóáĪycie w pokoju z innymi paĔstwami.182
Znaczenie ochrony suwerennoĞci i wynikających z niej uprawnieĔ paĔstwa
podkreĞlają teĪ statuty najwaĪniejszych regionalnych organizacji miĊdzynarodowych o kompetencjach ogólnych: Pakt Ligi PaĔstw Arabskich przyjĊty w Kairze
22 marca 1945 r., Akt Konstytucyjny Unii AfrykaĔskiej przyjĊty w Durbanie 9 lipca 2002 r., Karta Organizacji PaĔstw AmerykaĔskich przyjĊta w Bogocie 30
kwietnia 1948 r. R. KwiecieĔ przytacza postanowienia ostatniego z wymienionych
aktów, rozwijające przyjĊte w tym zakresie przed II wojną Ğwiatową regulacje
amerykaĔskiego prawa miĊdzynarodowego – w art. 5, pkt 6 Karty OPA napisano:
Porządek miĊdzynarodowy polega zasadniczo na poszanowaniu osobowoĞci, suwerennoĞci i niepodlegáoĞci paĔstw oraz na rzetelnym wypeánianiu zobowiązaĔ wynikających z traktatów i innych Ĩródeá prawa miĊdzynarodowego. Artykuá 6 stanowi
zaĞ: PaĔstwa są równe pod wzglĊdem prawnym, korzystają z równych praw i jednakowej zdolnoĞci do wykonywania tych praw oraz mają równe obowiązki. Prawa
kaĪdego paĔstwa zaleĪą nie od jego potĊgi, pozwalającej mu na ich wykonywanie,
ale jedynie od faktu, Īe istnieje ono jako osoba prawa miĊdzynarodowego. W tego
rodzaju regulacjach R. KwiecieĔ znajduje potwierdzenie tezy upatrującej w ochronie suwerennoĞci fundamentu statusu paĔstwa we wspóáczesnym prawie miĊdzynarodowym.183
182
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R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 56.
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Na „KartĊ” europejskich organizacji pozarządowych – dokument, który ma
staü siĊ waĪnym instrumentem wspomagającym tworzenie i dziaáalnoĞü organizacji
pozarządowych, zwraca uwagĊ J. Sutor. Choü po ostatecznym zatwierdzeniu nie
bĊdzie miaá mocy wiąĪącej w sensie prawnym (J. Sutor wskazuje, Īe w pierwszej
fazie ma przybraü formĊ wytycznych Rady Europy), to jednak jako kodyfikujący
podstawowe zasady i usuwający pewne kontrowersje oraz niedoskonaáoĞci praktyki moĪe odegraü znaczącą rolĊ miĊdzy innymi w realizacji artykuáu 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci, wedáug
którego kaĪdy ma prawo do swobodnego, pokojowego gromadzenia siĊ oraz do
swobodnego stowarzyszania siĊ. Cytowany autor nie wyklucza, Īe juĪ w bliskiej
przyszáoĞci omawiany dokument moĪe staü siĊ wiąĪącym aktem prawnym, np.
w formie konwencji lub karty.184
Omawiając rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyspieszenia procesu w kierunku zdobycia przez ludnoĞü obszarów powierniczych niepodlegáoĞci, M. Lachs uzmysáawia znaczenie owych dokumentów dla problematyki
podmiotowoĞci miĊdzynarodowej.185 W pewnym stopniu bliskie przedmiotowo
wydają siĊ uchwaáy dotyczące róĪnych rodzajów obszarów niesamodzielnych. Od
terytorium autonomicznego podlegającego suwerennoĞci jakiegoĞ paĔstwa L. Antonowicz odróĪnia terytorium autonomiczne niewchodzące w skáad paĔstwa, od
którego ono zaleĪy. Wedáug rezolucji ZO NZ z 15 grudnia 1960 r., terytorium niesamodzielne moĪe osiągnąü peáną samodzielnoĞü nie tylko jako paĔstwo niepodlegáe i suwerenne lub przez dobrowolną integracjĊ z paĔstwem niepodlegáym, ale
takĪe w drodze swobodnego stowarzyszenia siĊ z paĔstwem niepodlegáym. Status
taki Zgromadzenie Ogólne zaakceptowaáo dla Puerto Rico (USA), Wysp Cooka
(Nowa Zelandia), Antyli Holenderskich (Holandia), Niue (Nowa Zelandia) oraz
Marianów Póánocnych (USA).186 Pokrewna tematycznie, lecz znacznie szerzej zakrojona rezolucja ZO NZ nr 2625 z 24 paĨdziernika 1970 r., znana powszechnie
jako deklaracja zasad prawa miĊdzynarodowego, odegraáa ogromną rolĊ w procesie
interpretacyjnym zasady samostanowienia narodów zawartej w Karcie Narodów
Zjednoczonych, w tym aspektu podmiotowego owej zasady.187 W póĨniejszym
okresie nawiązywaáy doĔ kolejne ONZ-owskie rezolucje i rozmaite dziaáania nieformalne odnoszące siĊ do praktyki samostanowienia takĪe na obszarach nie związanych z problematyką kolonializmu.188 W szczególnoĞci brzemienne w skutkach
okazaáy siĊ procesy dezintegracyjne byáego ZSRR i byáej Jugosáawii.
184

J. Sutor, „Karta” europejskich organizacji pozarządowych, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2003,
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186
Resolutions adopted by the General Assembly during its fifteenth session, Vol. l, 20 SeptemberDecember 1960, p. 29-30, cyt. za: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, “Annales UMCS” 1998, vol. XLV, s. 16.
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Jak podają W. CzapliĔski i A. Wyrozumska, Komisja ArbitraĪowa do spraw
Jugosáawii (Komitet Badintera) w swej opinii nr l stwierdziáa, Īe: paĔstwo prawne
jest jako spoáecznoĞü záoĪona z terytorium i ludnoĞci, poddana organizowanej wáadzy paĔstwowej.189 J. JabáoĔski zauwaĪa w związku z tym, Īe zarówno uchwaáy
wiąĪące, jak i niemające takiego charakteru dotyczą przede wszystkim praw
i obowiązków paĔstw wzglĊdem innych podmiotów spoáecznoĞci miĊdzynarodowej lub zobowiązują je do wprowadzenia odpowiednich przepisów w swoim prawie wewnĊtrznym. W zdecydowanej mniejszoĞci są uchwaáy odnoszące siĊ bezpoĞrednio do osób fizycznych i prawnych, mające charakter samowykonalny, analogicznie do niektórych postanowieĔ umów miĊdzynarodowych. Twierdzi, Īe moĪna
tutaj w zasadzie wskazaü jedynie rozporządzenia Wspólnot Europejskich i pod
pewnymi warunkami ich dyrektywy (m.in. po niespeánieniu obowiązku dostosowania swego ustawodawstwa wewnĊtrznego przez paĔstwo).190 Natomiast
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska wskazują, Īe w 1992 r. ZO ONZ przyjĊáo DeklaracjĊ o prawach osób naleĪących do mniejszoĞci etnicznych, religijnych i jĊzykowych (rezolucja 47/135). Deklaracja zapewnia jednostkom naleĪącym do mniejszoĞci (a nie grupom mniejszoĞciowym) prawo do zachowania kultury, korzystania
z jĊzyka i wyznawania religii.191 Rozwój koncepcji ochrony mniejszoĞci w Europie
zawdziĊczamy procesowi KBWE, który wypracowaá pewne zasady szczegóáowe
obowiązujące na páaszczyĨnie regionalnej i stanowiące zaczątki europejskiego
prawa zwyczajowego. Podstawowe zasady zostaáy sformuáowane w dwóch instrumentach: Dokumencie kopenhaskim w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE (1990 r.,
pkt 30-40) oraz Dokumencie spotkania genewskiego ekspertów do spraw mniejszoĞci (1991 r.).192
Kwestia ochrony mniejszoĞci pojawiáa siĊ z caáą ostroĞcią w związku z konfliktem jugosáowiaĔskim. W opiniach Komitetu Badintera sformuáowano twierdzenie, Īe podstawowa róĪnica miĊdzy narodem i mniejszoĞcią polega na tym, iĪ narodom przysáuguje prawo do samostanowienia, natomiast mniejszoĞciom – jedynie
prawo do autonomii; pojawiáa siĊ tam równieĪ sugestia – niejako dla osáabienia
jednoznacznej wymowy takiej tezy, Īe prawa mniejszoĞci stanowią normy bezwzglĊdnie obowiązujące (ius cogens). Formuáa ta stanowi dobrą ilustracjĊ naduĪycia pojĊcia norm peremptoryjnych dla doraĨnych celów politycznych. Wskazują,
189
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Īe normy dotyczące ochrony mniejszoĞci nie są wcale powszechnie akceptowane
przez spoáecznoĞü miĊdzynarodową jako caáoĞü, nie ma zgody co do ich treĞci,
a ponadto nie wydaje siĊ, by w skali globalnej naruszenia praw mniejszoĞci pociągaáy za sobą zaostrzoną odpowiedzialnoĞü miĊdzynarodową.193
Na dorobek stosunkowo maáo znanej miĊdzynarodowej organizacji pozarządowej MiĊdzynarodowej Federacji Praw Zwierząt zwraca uwagĊ J. Biaáocerkiewicz. W 1977 r. – na wniosek UNESCO – uchwaliáa ona ĝwiatową DeklaracjĊ
Praw Zwierząt. Do wniosku doáączono 2,5 miliona podpisów obroĔców praw zwierząt z caáego Ğwiata. W rok póĨniej DeklaracjĊ uchwaliáa UNESCO (1978 r.), a po
12 latach zrewidowano ją (1990 r.), ale litera i duch Deklaracji nie ulegáy znaczącym zmianom. Preambuáa Deklaracji nie pozostawia wątpliwoĞci co do tego, Īe
kaĪde zwierzĊ ma pewne prawa podmiotowe (rights), a czáowiek jest winny zwierzĊciu szacunek i opiekĊ.194
Organizacje miĊdzynarodowe nie ograniczają swej roli w stosunkach miĊdzynarodowych do swego prawodawstwa, inicjują one bowiem wiele traktatów miĊdzypaĔstwowych. Przykáadowo Pakty praw czáowieka z 1966 r. i protokóá opcyjny
doĔ powstaáy z inspiracji ONZ, a przyjĊto je na forum Zgromadzenia Ogólnego tej
organizacji. Europejska Konwencja Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci
z 1950 r. oraz pakiet protokoáów fakultatywnych doĔ – powstaáy zaĞ w systemie
Rady Europy i na jej forum. Organizacje miĊdzynarodowe wspóáczeĞnie zawierają
lub inicjują wiĊkszoĞü konwencji wielostronnych. TĊ poĞrednią rolĊ uchwaá organów organizacji miĊdzynarodowych w prawotwórstwie miĊdzynarodowym identyfikuje G. I. Tunkin, twierdząc, Īe uchwaáy organizacji miĊdzynarodowych o przyjĊciu tekstów umów stanowią czĊĞü procesu ich zawierania. Przebiegający w ramach organizacji miĊdzynarodowej etap zawierania umowy miĊdzynarodowej
niewątpliwie posiada swoją specyfikĊ w porównaniu z procesem zawierania umowy miĊdzynarodowej w drodze zwoáania konferencji miĊdzynarodowej. SpecyfikĊ tĊ
okreĞlają postanowienia statutu odpowiedniej organizacji, która przygotowuje
umowĊ. Tunkin przeprowadza tu dychotomiczne – w efekcie – wnioskowanie.
Z jednej strony zauwaĪa, Īe w caáoĞci proces zawierania umowy miĊdzynarodowej
w ramach organizacji miĊdzynarodowej nie róĪni siĊ w istotny sposób od takiego
samego procesu odbywającego siĊ poza organizacją miĊdzynarodową. Drugi wniosek cytowanego autora polega na tym, Īe uchwaáa organizacji miĊdzynarodowej
o zatwierdzeniu tekstu umowy nie stanowi zakoĔczenia procesu tworzenia normy
prawa miĊdzynarodowego i w związku z tym nie doprowadza bezpoĞrednio do
powstania takiej normy.195 Nie znaczy to, Īe dochodzi wówczas do zatracenia
energii i znacznych nakáadów pracy. Wszak w ramach organizacji miĊdzynarodo193

Ibidem, s. 200.
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194

140

Kryteria klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego

wych dokonuje siĊ nie tylko merytoryczna ich dziaáalnoĞü lub prawotwórstwo.
Istotne znaczenie ma wywodzące siĊ na ogóá z zorganizowanych miĊdzynarodowych struktur sądownictwo i towarzyszące mu poglądy naukowe skáadające siĊ na
doktrynĊ.

4.4.
Podmiotowość prawa międzynarodowego
w orzecznictwie i poglądach doktryny
Statut MiĊdzynarodowego Trybunaáu SprawiedliwoĞci – maáo uĪyteczny
w przypadku definicji prawa zwyczajowego – okazuje siĊ pomocny przy objaĞnianiu statusu orzecznictwa miĊdzynarodowego i poglądów doktryny w systemie Ĩródeá prawa miĊdzynarodowego. W artykule 38 Statutu nazwano je Ğrodkami pomocniczymi do stwierdzenia Ĩródeá prawa miĊdzynarodowego. Choü same w sobie
nie są prawem miĊdzynarodowym, trudno jest nie dostrzec ich wpáywu naĔ, i to
wpáywu progresywnego.
Wydaje siĊ, Īe przeobraĪenia roli orzecznictwa miĊdzynarodowego nakazują
zmieniü podejĞcie do wspóáczesnego ksztaátu zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej.
Orzecznictwo miĊdzynarodowe wykazuje obecnie ekspansywnoĞü, kreatywnoĞü i –
coraz czĊĞciej – prawotwórczoĞü!196
W zakresie przedmiotowym niniejszej rozprawy chodzi o to, Īe sam brak
formalnego potwierdzenia zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej nie wystarczy do jej
odrzucenia w sytuacji, gdy miĊdzynarodowy sąd moĪe ją w konkretnym, indywidualnym przypadku „ujawniü”, wykreowaü czy – po prostu – stworzyü. Nie zawsze
jednak warunkiem jest tu dostĊp do sądu miĊdzynarodowego (ius standi) i rzeczywista efektywnoĞü w stosunkach miĊdzynarodowych. Nawet jeĞli nie jest to reguáa
w aktualnym orzecznictwie miĊdzynarodowym, naleĪy zwróciü uwagĊ na ogromny
potencjaá tego mechanizmu, zwáaszcza Īe uczestniczy w nim doktryna. Z jednej
bowiem strony naukowa analiza wielu obszarów sądownictwa pozwala dostrzec
ewolucjĊ (niekiedy rewolucjĊ) podejĞcia sądów do okreĞlonych zagadnieĔ i problemów, z drugiej strony – wielce wymownym faktem jest zasiadanie w miĊdzynarodowych skáadach orzekających wielu wybitnych przedstawicieli nauki prawa
miĊdzynarodowego, w której áonie od dawna pobrzmiewa wiele odwaĪnych postulatów de lege ferenda. Kwestia pozostaje otwarta, ale z caáą pewnoĞcią wymaga
uwaĪnej obserwacji. W trosce o klarownoĞü ustaleĔ – na uĪytek tej pracy – wáaĞciwe przedmiotowo przykáady orzecznictwa i przegląd wybranych stanowisk
przedstawicieli doktryny zostaną omówione oddzielnie.
Ranga orzecznictwa miĊdzynarodowego w szeroko pojĊtym obrocie miĊdzynarodowym znaczy dziĞ o wiele wiĊcej niĪ setki, czy nawet dziesiątki lat wstecz.
196

Por.: S. Majkowska, Znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci dla systemu
prawnego Unii Europejskiej, w: Wymiar sprawiedliwoĞci Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, pod
red. M. Perkowskiego, Warszawa 2003, s. 55 i n.
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Zapewne teĪ mniej, niĪ znaczyü bĊdzie niebawem. Sądy potrafią jednak – dyskretnie – niejako „odzyskiwaü” swą pozycjĊ w niegdysiejszym prawie miĊdzynarodowym poprzez odnoszenie siĊ doĔ. Wówczas wspóáczeĞni autorzy, omawiając ewolucjĊ prawa miĊdzynarodowego, chĊtnie siĊgają po owe odniesienia i w ten sposób
powstają swoiste powiązania.197 Przykáadowo L. Antonowicz wskazuje, Īe orzecznictwo sądów miĊdzynarodowych niejednokrotnie potwierdzaáo, Īe w dawnym
prawie miĊdzynarodowym nie byáo wątpliwoĞci, iĪ osoby prawne inne niĪ paĔstwa
nie byáy podmiotami prawa miĊdzynarodowego, a umowy zawierane przez takie
osoby z paĔstwami obcymi nie miaáy charakteru umów w sensie prawa miĊdzynarodowego.198
Jeszcze niedawno R. Bierzanek przekonywająco negowaá utoĪsamianie orzeczeĔ sądowych z samodzielnymi Ĩródáami prawa miĊdzynarodowego. Wskazywaá,
Īe sądy obowiązane są do stosowania prawa w przedstawionych im do rozstrzygniĊcia sporach, co z kolei wymaga interpretacji niejasnych przepisów prawnych.
Jest rzeczą zrozumiaáą – wywodziá – Īe w podobnych przypadkach sądy wydają
podobne orzeczenia: dla obserwatora z boku postĊpowanie wedáug utartego juĪ
wzoru wydawaü siĊ moĪe tworzeniem nowej reguáy prawnej. Moc obowiązująca
tych reguá nie wypáywa jednak z nich samych – zaznaczaá – ale z ustawy lub zwyczaju, który sĊdzia zinterpretowaá, zaĞ wzorowanie siĊ na orzeczeniach wydanych
w sprawach podobnych, auctoritas rerum similiter iudicatorum nie dowodzi, Īe
orzecznictwo jest samodzielnym Ĩródáem prawa, a tylko utwierdza w przekonaniu,
Īe pierwsze orzeczenie byáo zgodne z obowiązującym prawem. Rezultaty wykáadni
sądowej mogą byü ujĊte w pewne ogólne reguáy postĊpowania, reguáy te są jednak
wydedukowane z norm prawa zwyczajowego lub ustawowego, na nich siĊ opierają,
im zawdziĊczają swoje istnienie i znaczenie, dlatego teĪ nie mogą stanąü z nimi na
równi jako samodzielne Ĩródáo prawa.199 OczywiĞcie sądy oddziaáują niewątpliwie
twórczo, precyzują i wyjaĞniają to, co byáo zawiáe i sporne, ustalają wáaĞciwą treĞü
przepisu, wpáywają w powaĪnym stopniu na poczucie prawne spoáeczeĔstw, a tym
samym inspirują i inicjują powstanie nowych przepisów prawnych; reguáy te czerpią jednak moc obowiązującą nie z praktyki sądowej, ale z wáaĞciwych Ĩródeá prawa; by nabraü charakteru prawa, muszą staü siĊ zwyczajem lub figurowaü wĞród
postanowieĔ umowy. Dopuszczając wiĊc „twórczy wpáyw” sądów miĊdzynarodowych na prawo, R. Bierzanek równoczeĞnie przeciwstawiaá siĊ ich prawotwórstwu
lub traktowaniu orzecznictwa miĊdzynarodowego poĞród kategorii formalnych
Ĩródeá prawnomiĊdzynarodowych, dodając przy tym dydaktycznie, Īe w praktyce
miĊdzynarodowej czĊste korzystanie z orzecznictwa sądów dla uzasadnienia wáasnych roszczeĔ naleĪy traktowaü tylko jako skrót myĞlowy: powoáywaü siĊ moĪna
197

Bardzo interesującym zabiegiem – pod wzglĊdem naukowym i dydaktycznym – okazaáo siĊ powiązanie niemal caáoĞci systemu prawa miĊdzynarodowego z orzecznictwem. Dokonali tego: W. CzapliĔski
i A. Wyrozumska, w: idem, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit.
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L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 25.
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Odmiennie: H. Wheaton, Elements de droit international, Leipzig 1848, p. 25, który uznaje za samodzielne Ĩródáo prawa miĊdzynarodowego wyroki trybunaáów miĊdzynarodowych, takich jak komisje mieszane, trybunaáy áupów. Analogicznie: F. Liszt, Völkerrecht, Berlin 1913, S. 12, cyt. za: R. Bierzanek,
Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 52.
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na umowĊ lub zwyczaj, a dla wykazania, Īe powoáywana norma ma istotnie treĞü,
jaką jej siĊ pragnie nadaü, wáaĞciwe jest przytoczenie orzecznictwa.200
O niewątpliwej rzetelnoĞci R. Bierzanka dodatkowo Ğwiadczą przytoczone
przezeĔ odmienne poglądy na tĊ samą sprawĊ. Przykáadowo sĊdzia MTS – G. Fitzmaurice traktuje decyzje Trybunaáu oraz decyzje sądów rozjemczych jako quasi-formalne Ĩródáa, które Trybunaá obowiązany jest wziąü pod uwagĊ, jakkolwiek nie
jest obowiązany iĞü tą samą drogą.201 Sądowe decyzje wydane przez sĊdziów od lat
cieszących siĊ autorytetem M. Bos uwaĪa zaĞ za uznane przejawy (manifestations)
prawa miĊdzynarodowego, jeĪeli tylko mają charakter innowacyjny i nadają siĊ do
uogólnienia.202 Nie wytrzymują one jednak krytyki R. Bierzanka, który sáusznie
zauwaĪyá, Īe obok podkreĞlanego przez oponentów autorytetu MTS czy teĪ poszczególnych sĊdziów istotna jest okolicznoĞü, Īe wiele norm prawa miĊdzynarodowego ma charakter zasad ogólnych bądĨ teĪ przepisów o treĞci kontrowersyjnej
i dlatego interpretacja tych przepisów pochodząca od instytucji lub osób o duĪym
autorytecie odgrywa niemaáą rolĊ w funkcjonowaniu miĊdzynarodowego porządku
prawnego: wszystko to jednak nie oznacza, by moĪna byáo decyzje sądów miĊdzynarodowych zaliczaü do Ĩródeá prawa miĊdzynarodowego.203
JednoczeĞnie praktyka inspiruje do ustawicznych polemik z tą tezą. JeĞli bowiem przed okreĞlonym rozstrzygniĊciem sądu miĊdzynarodowego istnienie zasady ogólnej czy innej normy zwyczajowej byáo – co najwyĪej – dyskusyjne, a po
rozstrzygniĊciu powoáującym siĊ na nią norma zaczyna byü analizowana i praktykowana trudno nie podjąü próby identyfikacji sprawczej roli sądu miĊdzynarodo204
wego w jej procesie kreacyjnym.
MoĪna zaryzykowaü tezĊ, Īe wspóáczeĞnie paĔstwa – niekoniecznie w sposób
zamierzony – stopniowo rekonstruują proces tworzenia prawa miĊdzynarodowego.
Choü nadal zawierają umowy miĊdzynarodowe, ksztaátują zwyczaje i transferują
znaczny zakres kompetencji na organizacje miĊdzynarodowe, to jednak skomplikowanie praktyki (progresywna specjalizacja) czĊsto czyni ten „tradycyjny” tryb
niedoskonaáym. Trudno nadąĪyü z aktualizacją, trudne są próby generalizacji (typowe dla „tradycyjnego” normotwórstwa), a poczucie sprawiedliwoĞci poszczególnych podmiotów przybiera cechy wysoko zindywidualizowane. RównoczeĞnie
coraz intensywniej i w coraz szerszym zakresie przedmiotowym siĊga siĊ po sądownictwo miĊdzynarodowe, a takĪe miĊdzynarodowy arbitraĪ (gdzie indywidualne „zorientowanie” jest wiĊksze niĪ w sądownictwie staáym). ZbieĪnoĞü ta wydaje
siĊ nieprzypadkowa. Decyzje sądowe i arbitraĪowe oferują podmiotom „indywidualne wersje” norm generalnych, a funkcjonalizm powoduje, Īe sĊdziowie i arbitrzy,
200

R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 53.
G. Fitzmaurice, Some Problems Regarding the Formal Sources of International Law in Symbolae
Verzjil, The Hague 1958, p. 173, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową...,
op. cit., s. 54.
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M. Bos, Recognized Manifestations of International Law: A New Theory of Sources, „German Yearbook of International Law” 1977, p. 59, cyt. za: R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 54.
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R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 54.
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Por.: T.T. Koncewicz, Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunaáu SprawiedliwoĞci Wspólnot Europejskich. Dynamiczna koncepcja wspólnotowego wymiaru sprawiedliwoĞci, Warszawa 2006.
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stosując analogiĊ uproszczenia i pewną generalizacjĊ, de facto zdają siĊ tworzyü
dorobek, w którym tak znaczny substrat stanowią Ĩródáa prawa, Īe prima facie powstaje wraĪenie „case law”, a na pewnoĞü w tym wzglĊdzie jest zdecydowanie za
wczeĞnie. Na przegląd stanowisk i tezy do dyskusji jednak z pewnoĞcią czas jest
wáaĞciwy. Wymaga to pogáĊbionych rozwaĪaĔ, znacznie wykraczających poza ramy niniejsze.
Abstrahując od formalnego ulokowania orzecznictwa miĊdzynarodowego,
warto zainteresowaü siĊ tymi jego przykáadami, które bezpoĞrednio lub poĞrednio
nawiązaáy do zagadnienia podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.
Historycznie rzecz ujmując, dáugo dominowaáo orzecznictwo ad hoc. Rozmaite sądy papieskie (np. w sporze polskiego króla Kazimierza Wielkiego z Zakonem
NMP – KrzyĪakami – taki sąd urządzono w Warszawie) i rozjemcze (poĞrednia,
a zarazem arbitralna rola któregoĞ spoĞród neutralnych, zaakceptowanych obustronnie monarchów) wáaĞciwie nie byáy sądami miĊdzynarodowymi we wspóáczesnym rozumieniu. Taki charakter zyskaá dopiero – utworzony na początku XX
wieku – Staáy Trybunaá SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej (STSM) w Hadze.
Choü dojrzaáa koncepcja podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej wydaje siĊ konstrukcją powojenną, związaną z opinią doradczą MTS w sprawie Reparacji z 1949
r., to jednak wĞród jej uwarunkowaĔ poczesne miejsce wypada przypisaü kilku
orzeczeniom przedwojennego STSM.
Rzetelnego przeglądu orzecznictwa dokonali – w przywoáywanym juĪ opracowaniu – W. CzapliĔski i A. Wyrozumska. Wskazują miĊdzy innymi Īe w opinii
doradczej w sprawie osadników niemieckich w Polsce STSM podkreĞliá, Īe paĔstwa jako osoby prawne mogą dziaáaü tylko poprzez swych agentów i przedstawicieli.205 Cytowani autorzy podkreĞlają, Īe w orzecznictwie sądów miĊdzynarodowych po raz pierwszy zagadnienie podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowej
zostaáo wysuniĊte w związku z opinią doradczą STSM w sprawie Europejskiej
Komisji Dunaju.206 SĊdziowie wyrazili wówczas wątpliwoĞü odnoĞnie do podmiotowoĞci miĊdzynarodowoprawnej tej organizacji, stwierdzając w szczególnoĞci, iĪ
nie jest ona suwerenna w stosunku do terytorium, mimo Īe statut nadawaá jej kompetencje prawotwórcze o charakterze eksterytorialnym, a takĪe niezaleĪnoĞü od
paĔstw czáonkowskich, przywileje i immunitety. Tym samym W. CzapliĔski i A.
Wyrozumska akcentują ustalenie Trybunaáu, Īe Komisja nie jest paĔstwem, lecz
instytucją miĊdzynarodową, zaĞ analizĊ dokonaną przez Trybunaá oceniają pozytywnie nawet z perspektywy póĨniejszej opinii MTS w sprawie Bernadotte'a (Reparacji). Na stanowisku STSM zawaĪyá prawdopodobnie fakt, Īe zawierając w
1881 r. Akt uzupeániający konwencjĊ dunajską z 1865 r., paĔstwa czáonkowskie
nie widziaáy innej moĪliwoĞci usprawiedliwienia przyznania Komisji tak daleko
idących kompetencji, jak tylko poprzez nazwanie jej „paĔstwem rzecznym”.207
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W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 214.
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207
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 331.
206

144

Kryteria klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego

W orzeczeniu z 1927 r. w sprawie statku „Lotus” STSM okreĞliá istotĊ suwerennoĞci paĔstwowej208, uznając, Īe paĔstwo, podejmując dziaáania w stosunkach
miĊdzynarodowych, nie ma obowiązku przedstawiania ich podstawy prawnej.
Konsekwencją suwerennoĞci paĔstwowej jest bowiem to, Īe paĔstwa mają swobodĊ dziaáania i mogą podejmowaü wszelkie Ğrodki, jakie uznają za wáaĞciwe i konieczne w danej sytuacji; jedynym jej ograniczeniem są suwerenne prawa innych
paĔstw oraz normy prawa miĊdzynarodowego o charakterze zakazowym.209
W innym orzeczeniu, choü równieĪ w sprawie statku (sprawa statku „Wimbledon”), a zarazem suwerennoĞci, STSM podkreĞliá jednoznacznie, Īe zawarcie
umowy miĊdzynarodowej jest konsekwencją suwerennoĞci paĔstwowej, a nie jej
ograniczeniem; moĪe ona naáoĪyü restrykcje na swobodĊ dziaáania paĔstw, ale nie
pozbawia to ich suwerennoĞci.210
SuwerennoĞü, a przy okazji zagadnienie autonomii doczekaáy siĊ analizy
w rozstrzygniĊciu STSM z 1937 r. w sporze dotyczącym tego, czy wyspy Kreta
i Samos w 1913 r. byáy poddane tureckiej suwerennoĞci i tym samym objĊte wydanymi przez TurcjĊ koncesjami, czy teĪ wyspy te posiadaáy tak rozwiniĊtą autonomiĊ, Īe suwerennoĞü turecka w stosunku do nich wygasáa. Zdaniem Trybunaáu,
pomimo swej autonomii nie przestaáa byü czĊĞcią Imperium OtomaĔskiego. Nawet
jeĪeli suátan musiaá uznaü istotne ograniczenia wykonywania swych praw suwerennych, to sama suwerennoĞü nie przestaáa do niego naleĪeü.211
Podobnej problematyki (obejmując wszakĪe dodatkowe obszary podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej) dotyczyáa skarga wniesiona przez GrecjĊ przeciwko
Wielkiej Brytanii na tle odmowy przez rząd Palestyny (Wielka Brytania wystĊpuje
tu jako mandatariusz Ligi Narodów) uznania praw nabytych przez M. Mavrommatisa (obywatela Grecji) na podstawie kontraktów i porozumieĔ zawartych miĊdzy
nim i wáadzami Imperium OtomaĔskiego, poprzedniego zwierzchnika terytorialnego w stosunku do Palestyny.212
Jak twierdzą W. CzapliĔski i A. Wyrozumska, pod wpáywem doĞwiadczeĔ
I wojny Ğwiatowej nastąpiáa zmiana sytuacji prawnej jednostki, a intelektualnym
impulsem dlaĔ byáa opinia doradcza STSM z 1928 r. w sprawie kompetencji sądów
gdaĔskich. Opinia dotyczyáa interpretacji umowy zawartej przez PolskĊ z Wolnym
Miastem GdaĔskiem, regulującej zatrudnianie miejscowych urzĊdników kolejowych. Chodziáo o to, czy pracownicy kolei gdaĔskich mogą wnieĞü, na podstawie
traktatu, skargĊ przeciwko polskiej administracji kolejowej bezpoĞrednio do sądów
polskich. Polska zajĊáa w tej sprawie stanowisko ortodoksyjne, oparte na dotych208

Przedmiotem sporu byáo uprawnienie Turcji do sprawowania jurysdykcji karnej w odniesieniu do czynu popeánionego poza jej terytorium, które – jako bezprawne – odrzucaáa Francja, a które Turcja uznawaáa za dozwolone, mające oparcie w podmiotowoĞci miĊdzynarodowej paĔstwa. STSM (stosunkiem
gáosów 6:6 z rozstrzygającym gáosem przewodniczącego Trybunaáu) podzieliá ten ostatni pogląd. Orzeczenie byáo wielokrotnie krytykowane w doktrynie, jednak niezmiennie uchodzi za kanon przy ustalaniu
pojĊcia prawnomiĊdzynarodowej suwerennoĞci paĔstwowej.
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czasowym prawie zwyczajowym, zaprzeczając, aby z samego traktatu mogáy wynikaü jakiekolwiek prawa dla osób fizycznych.213 Akcentują, Īe STSM przyznaá
Polsce co do samej zasady racjĊ, poniewaĪ: umowa miĊdzynarodowa nie moĪe (...)
ustanawiaü bezpoĞrednich praw i obowiązków dla jednostek. Odszedá jednak od
tradycyjnego stanowiska, stwierdzając, Īe: nie moĪna jednak zaprzeczyü, Īe sam
przedmiot umowy miĊdzynarodowej, w intencji stron umowy, moĪe oznaczaü przyjĊcie przez strony okreĞlonych reguá ustanawiających prawa i obowiązki dla jednostek i dopuszczaü, aby byáy one stosowane przez sądy wewnĊtrzne. (...) Intencja
stron – którą trzeba odszukaü w postanowieniach umowy (...), jest decydująca. Dlatego w konkluzji STSM uznaá, Īe rozwaĪany przez niego przypadek naleĪy do tej
wáaĞnie kategorii i w konsekwencji prawo skargi urzĊdników kolejowych wynika
bezpoĞrednio z traktatu.214 Opinia STSM naleĪy do najwaĪniejszych w historii
Trybunaáu, a teza w niej zawarta zostaáa podjĊta przez inne sądy oraz doktrynĊ,
oznaczając fundamentalną zmianĊ w myĞleniu na temat relacji miĊdzy paĔstwem
a jednostką. W jej wyniku – twierdzą W. CzapliĔski i A. Wyrozumska – paĔstwa
i organizacje miĊdzynarodowe utraciáy monopol na posiadanie podmiotowoĞci
miĊdzynarodowoprawnej, a jednostka staáa siĊ, choü w wąskim zakresie, podmiotem prawa miĊdzynarodowego, mogáa wywodziü swoje prawa bezpoĞrednio z prawa miĊdzynarodowego (zdolnoĞü prawna), a takĪe w wielu przypadkach samodzielnie, bez poĞrednictwa paĔstwa, dochodziü swoich praw (zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych).215 Trudno bezwzglĊdnie temu zaprzeczyü, choü rodzi siĊ tu pytanie
– dlaczego w 1949 r. postawiono MiĊdzynarodowemu Trybunaáowi SprawiedliwoĞci pytanie o podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową ONZ i szereg bezpoĞrednich
i dorozumianych pytaĔ dodatkowych? Wydaje siĊ, Īe w orzecznictwie STSM
sformalizowano zagadnienie, które zmaterializowaáo siĊ dopiero wskutek opinii
doradczej, jaką w 1949 r. w sprawie Reparacji216 wydaá MTS, który takĪe ulokowano w Hadze.217
Zgromadzenie Ogólne jednomyĞlnie zaĪądaáo od MTS opinii doradczej w nastĊpujących kwestiach:
1) czy w przypadku poniesienia straty przez funkcjonariusza Narodów Zjednoczonych przy peánieniu przez niego obowiązków, w okolicznoĞciach uzasadniających odpowiedzialnoĞü paĔstwa, ONZ ma prawo wystąpienia z pretensją
213

Polska staáa na stanowisku, Īe (m. in.) umowa wymaga transformacji do prawa krajowego lub wykonania poprzez wydanie aktów prawa wewnĊtrznego, a jeĞli Polska nie wykonaáaby umowy, powodowaáoby to jedynie jej odpowiedzialnoĞü miĊdzynarodowoprawną wobec GdaĔska i w Īadnym razie nie
moĪe to oznaczaü, Īe urzĊdnicy kolejowi mają prawo do skargi, bezpoĞrednio wynikające z traktatu.
214
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 423.
215
Ibidem, s. 424.
216
Fundamentalna opinia doradcza MTS z 1949 r. w sprawie Reparacji dotyczyáa odszkodowania za
szkody poniesione w związku ze Ğmiercią hrabiego Folke Bernadotte'a – specjalnego wysáannika ONZ
do Palestyny, który zginąá podczas wykonywania swych funkcji.
217
NastĊpca STSM – jeden z organów nowo utworzonej ONZ. Trybunaá funkcjonuje po dziĞ dzieĔ.
Orzeka stosunkowo rzadko, ale wszechstronnie i w sposób pogáĊbiony. Tym samym tworzy nieoceniony
materiaá poglądowy w waĪniejszych obszarach prawa miĊdzynarodowego. Jego orzecznictwo cieszy siĊ
od lat duĪym autorytetem. Zdaniem W. CzapliĔskiego, w ostatnich latach orzecznictwo MTS znów wytycza kierunki rozwoju prawa miĊdzynarodowego. Patrz: idem, Problematyka Ĩródeá prawa miĊdzynarodowego..., op. cit., s. 85.
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na páaszczyĨnie miĊdzynarodowej wobec odpowiedzialnego de iure lub de
facto rządu w celu uzyskania naleĪnego odszkodowania:
•
Organizacji Narodów Zjednoczonych,
•
ofierze (lub jego prawonabywcom);
2) w przypadku pozytywnego stanowiska wobec sprawy pierwszej, jak pogodziü
to prawo ONZ z prawami, które moĪe mieü paĔstwo, którego obywatelem jest
ofiara?218
Wydając opiniĊ, Trybunaá wyraĨnie uznaá istnienie osobowoĞci miĊdzynarodowoprawnej ONZ pozwalającej tej organizacji wystąpiü z roszczeniem przeciwko
paĔstwu nieczáonkowskiemu, przy czym wypowiedĨ Trybunaáu nie dotyczy tylko
ONZ, lecz stanowi uogólnienie odnoszące siĊ do innych organizacji.219 Jak twierdzi
L. Antonowicz – precyzując niejako tĊ myĞl – problem podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego powstaje wzglĊdem tych organizacji miĊdzynarodowych, których
czáonkami wyáącznie lub w zasadzie są paĔstwa i które okreĞla siĊ zazwyczaj mianem miĊdzynarodowych organizacji rządowych, w odróĪnieniu od miĊdzynarodowych organizacji pozarządowych.220 WspóáczeĞnie i te ostatnie rozwaĪa siĊ pod
kątem ich podmiotowoĞci.
Interesująco przedstawia siĊ podziaá stanowisk wewnątrz Trybunaáu przy wydawaniu owej fundamentalnej opinii. H. Latkiewicz podaje, Īe Trybunaá jednomyĞlnie uznaá odpowiedzialnoĞü paĔstwa wobec organizacji miĊdzynarodowej.
Natomiast tylko wiĊkszoĞcią (11:4) uznano prawo organizacji Īądania wynagrodzenia szkody naleĪnego samej ofierze lub jej prawonabywcom. RównieĪ wiĊkszoĞcią (10:5) uznano, iĪ w związku z tym, Īe organizacja moĪe wystĊpowaü z Īądaniem jedynie w razie naruszenia zobowiązania wobec niej samej, nie bĊdzie wiĊc
kolizji z prawem paĔstwa, któremu przysáuguje opieka nad wáasnym obywatelem.
Ponadto w kaĪdym przypadku pogodzenie organizacji i paĔstwa, którego ofiara
jest obywatelem, zaleĪeü bĊdzie od konkretnych okolicznoĞci i od porozumienia
miĊdzy organizacją a paĔstwem.221
Jak podają W. CzapliĔski i A. Wyrozumska Trybunaá stwierdziá w ostatecznej konkluzji, Īe ONZ jest osobą miĊdzynarodową (international person) – podmiotem prawa miĊdzynarodowego zdolnym do posiadania miĊdzynarodowych
praw i obowiązków i posiada zdolnoĞü ochrony swoich praw poprzez wystĊpowanie z roszczeniami miĊdzynarodowymi. Nie jest to podmiotowoĞü identyczna
z podmiotowoĞcią paĔstwa, które – w swej istocie – posiada caáoĞü praw i obowiązków uznanych przez prawo miĊdzynarodowe. Prawa i obowiązki organizacji
zaleĪą od jej celów i funkcji wyraĨnie wskazanych lub dorozumianych z konstytuujących ją dokumentów i rozwiniĊtych póĨniej przez praktykĊ. Autorzy przytaczają
klasyczną dziĞ juĪ tezĊ Trybunaáu, w której stwierdzono, Īe piĊüdziesiąt paĔstw,
reprezentujących znaczącą wiĊkszoĞü czáonków spoáecznoĞci miĊdzynarodowej,
posiada zdolnoĞü (power), w zgodzie z prawem miĊdzynarodowym, aby powoáaü do
218

H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 39-40.
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 331.
220
Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 20.
221
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 39-40.
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Īycia jednostkĊ posiadającą obiektywną osobowoĞü miĊdzynarodową, a nie zaledwie osobowoĞü uznaną tylko przez nie, razem ze zdolnoĞcią do wystĊpowania
z roszczeniami miĊdzynarodowymi.222
Wedle H. Latkiewicz – istotne znaczenie dla wyjaĞnienia zagadnienia podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji miĊdzynarodowych ma uzasadnienie opinii Trybunaáu. Trybunaá stwierdziá, Īe pretensje, o jakich mowa, w zasadzie przysáugują paĔstwu wobec innego paĔstwa, a wiĊc w stosunkach dwu jednostek politycznych prawnie sobie równych, o podobnej formie i bĊdących pierwotnymi (w odróĪnieniu od pochodnych, wtórnych) podmiotami prawa narodów. Trybunaá podkreĞliá wagĊ celów ONZ, które decydują o posiadaniu przez tĊ organizacjĊ duĪego zakresu podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej i zdolnoĞci do dziaáania w páaszczyĨnie miĊdzynarodowej. Stwierdzenie to ma swą wymowĊ, gdy
uwzglĊdnimy dalszą czĊĞü uzasadnienia Trybunaáu: podmioty w jakimĞ systemie
prawnym niekoniecznie są identyczne pod wzglĊdem natury, jak i rozciągáoĞü praw.
SpostrzeĪenie to wydaje siĊ tym sáuszniejsze, Īe jak stwierdziá Trybunaá: rozwój
prawa miĊdzynarodowego w ciągu swej historii odbywaá siĊ pod wpáywem wymogów Īycia miĊdzynarodowego, a stopniowy wzrost kolektywnej wspóápracy paĔstw
dostarczyá juĪ przykáadów dziaáalnoĞci dokonywanej w stosunkach miĊdzynarodowych przez pewne jednoĞci (entités) nie bĊdące paĔstwami. ArgumentacjĊ taką potwierdza praktyka ONZ, a takĪe postanowienia samej Karty NZ. Opierając siĊ naĔ,
Trybunaá doszedá do wniosku, Īe Organizacja Narodów Zjednoczonych jest osobą
miĊdzynarodową. [...] Nie oznacza to jednak, aby organizacja byáa paĔstwem –
tym nie jest na pewno; lub aby jej osobowoĞü prawna, jej prawa i obowiązki byáy
takie same jak paĔstwa. [...] Oznacza to tylko, Īe organizacja jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego, Īe posiada zdolnoĞü nabywania praw i obowiązków miĊdzynarodowych oraz zdolnoĞü dochodzenia swych praw poprzez roszczenia miĊdzynarodowe”.223 Trybunaá – zgodnie z praktyką STSM – przyjąá doktrynĊ opartą
na amerykaĔskim orzecznictwie tzw. kompetencji dorozumianych (implied powers), na co znacząco wpáynĊáy wzglĊdy zapewnienia niezawisáoĞci funkcjonariusza ONZ (art. 100) – równieĪ wobec wáasnego paĔstwa, które moĪe odmówiü lub
z innych powodów nie móc wystąpiü w jego ochronie. WiĊkszoĞü czáonków Trybunaáu, omawiając drugą czĊĞü opinii doradczej w sprawie prawa ONZ wystĊpowania na terenie miĊdzynarodowym takĪe z Īądaniem odszkodowania dla ofiary
w razie naruszenia zobowiązania paĔstw wobec Organizacji, stwierdziáa, Īe ma do
czynienia z nową sytuacją. H. Latkiewicz dodaje, Īe VI Komitet Zgromadzenia
Ogólnego, któremu III sesja Zgromadzenia Ogólnego przekazaáa sprawĊ opinii doradczej Trybunaáu 11 kwietnia 1949 r., zaakceptowaá w caáoĞci tĊ czĊĞü opinii Trybunaáu, która dotyczyáa przyznania przez Trybunaá podmiotowoĞci miĊdzynarodowej ONZ, a czĊĞü opinii dotycząca prawa opieki ze strony ONZ swych funkcjonariuszy, tzw. prawa funkcjonalnej opieki, nie wywoáaáa kontrowersji.224
222

W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 333.
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 41.
Przeciwny nadaniu Sekretariatowi Generalnemu ONZ prawa Īądania od paĔstw odszkodowania za
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Mniej entuzjazmu opinia doradcza w sprawie Reparacji wzbudziáa u M. Lachsa,
który – co prawda – stwierdziá sáusznoĞü rozumowania Trybunaáu podkreĞlającego,
Īe Karta NZ zobowiązaáa czáonków Organizacji do okazywania jej wszelkiej pomocy w kaĪdej akcji podjĊtej zgodnie z Kartą, a do przyjĊcia i wykonywania decyzji Rady BezpieczeĔstwa przewidziaáa zawieranie umów miĊdzy organizacją i jej
czáonkami, zastrzegászy równoczeĞnie, Īe Trybunaá poszedá jednak zbyt daleko
w ustaleniu statusu prawnego ONZ. M. Lachs zauwaĪyá, Īe wprawdzie MTS zastrzegá siĊ przeciw próbom asymilacji ONZ z paĔstwem, jednak – ostatecznie –
usiáowaá jej nadaü uprawnienia miĊdzynarodowe, których ona faktycznie nie posiada!225
MiĊdzynarodowy Trybunaá SprawiedliwoĞci, rozstrzygając spór dotyczący
sytuacji prawnej obywateli Stanów Zjednoczonych na obszarze Maroka, uznaá, Īe
traktat z Fezu (30 marca 1912 r.) nie pozbawiaá go podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.226 Pokrewnym przedmiotem orzekania byá tu w kilku przypadkach problem zasady samostanowienia narodów i wprowadzania jej w Īycie. Do
1986 r. Trybunaá jedynie w dwóch opiniach doradczych227 odniósá siĊ do zasady
samostanowienia narodów, najpierw na wniosek Rady BezpieczeĔstwa NZ
w sprawie Namibii, a nastĊpnie na wniosek Zgromadzenia Ogólnego NZ w sprawie
Sahary Zachodniej.228 W pierwszym przypadku MTS potwierdziá walor prawny
rezolucji 1514 (XXV) oraz inkorporacjĊ prawa do samostanowienia do systemu
wspóáczesnego prawa miĊdzynarodowego, w drugim zaĞ uznaá zasadĊ samostanowienia narodów za fundamentalną zasadĊ, rządzącą dekolonizacją i odnoszącą siĊ
do narodów, a nie do terytoriów, czym rozstrzygnąá kolizjĊ miĊdzy tą ostatnią
a zasadą integralnoĞci terytorialnej paĔstw. W 1986 r. w bardzo obszernym orzeczeniu Trybunaáu w sporze Nikaragua-USA zostaáo potwierdzone istnienie regulacji zasady samostanowienia narodów w miĊdzynarodowym prawie zwyczajowym.229 W 1995 r. MiĊdzynarodowy Trybunaá SprawiedliwoĞci rozpatrzyá australijsko-portugalski spór w sprawie Timoru Wschodniego.230 TĊ byáą koloniĊ portugalską dąĪącą do niepodlegáoĞci zaanektowaáa w 1975 r. Indonezja. Mimo rezolucji
Zgromadzenia Ogólnego i Rady BezpieczeĔstwa NZ potĊpiających i uznających za
nielegalną aneksjĊ Timoru Wschodniego Australia dokonaáa szeregu czynnoĞci
skutkujących zawarcie w 1989 r. traktatu z Indonezją w sprawie „Strefy Timodzieckiego. Zob.: K. A. Szibajewa, Prawowyj status mieĪprawitielstwiennych organizacyi, Moskwa 1972,
s. 14-28, cyt. za: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 40-41.
225
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ru”.231 Portugalia twierdziáa przed Trybunaáem, Īe dziaáania Australii naruszają jej
prawa i prawo narodu Timoru Wschodniego do samostanowienia, Australia zaĞ
zdecydowanie temu zaprzeczyáa. W dniu 30 czerwca 1995 r. MTS stosunkiem gáosów 14 do 2 podjąá decyzjĊ, Īe nie moĪe wykonywaü jurysdykcji na podstawie art.
36, § 2 swego statutu w tej sprawie, gdyĪ musiaáby zadecydowaü o prawach i obowiązkach Indonezji mimo braku jej zgody na jurysdykcjĊ. Trybunaá stwierdziá przy
tym, Īe zarówno dla Australii, jak i dla Portugalii obszar Timoru Wschodniego stanowi terytorium niesamodzielne, a naród tego obszaru ma prawo do samostanowienia.232 W sformuáowaniu tym ujĊty zostaá stosunek prawny, w którym naród
niesamodzielnego terytorium Timoru Wschodniego jest uprawniony do samostanowienia, a skutki prawne z tego páynące ma obowiązek respektowaü zarówno Portugalia, jako niegdysiejsza wáadza administrująca, jak i Australia, jako paĔstwo
trzecie.233 MoĪna metaforycznie okreĞliü wskazane ustalenie Trybunaáu jako swoistą „koncepcjĊ podmiotowoĞci samostanowienia sensu largo”.
W orzeczeniu w sprawie Barcelona Traction MTS odniósá siĊ z kolei do spoáecznoĞci miĊdzynarodowej jako caáoĞci, wprowadzając pojĊcie zobowiązaĔ erga
omnes jako zobowiązaĔ w stosunku doĔ. WyjaĞniając swe stanowisko, Trybunaá
podkreĞlaá, Īe w odniesieniu do tej kategorii roszczeĔ, dotyczących podstawowych
interesów spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, wszystkie paĔstwa mają interes prawny
w ich przestrzeganiu.234
WaĪnym zagadnieniem, które skáaniaáo MTS do bezpoĞrednich lub poĞrednich odniesieĔ wobec problematyki podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej okazaáo siĊ szeroko rozumiane terytorium paĔstwowe. Przykáadowo, w orzeczeniu
w sprawie Nikaragui MTS podkreĞliá jednoznacznie, Īe suwerennoĞü paĔstwowa
rozciąga siĊ nie tylko na terytorium lądowe. Wskazaá, Īe fundamentalne pojĊcie
prawne suwerennoĞci paĔstwowej w prawie zwyczajowym, potwierdzone zwáaszcza
przez art. 2, pkt 1 Karty NZ, rozciąga siĊ na wody wewnĊtrzne i morze terytorialne
kaĪdego paĔstwa, jak równieĪ na przestrzeĔ powietrzną ponad jego terytorium.235
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska wskazują, Īe w ostatnich latach w praktyce miĊdzynarodowej moĪna zaobserwowaü tendencjĊ do wyznaczania przez paĔstwa jednej linii rozgraniczającej wszystkie obszary morskie. Praktyka ta zostaáa przejĊta
przez MTS w kilku orzeczeniach w sprawach delimitacji w zatoce Maine, delimitacji pomiĊdzy Grenlandią i Jan Mayen oraz delimitacji morskiej i kwestii terytorialnych pomiĊdzy Katarem i Bahrajnem. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania przez Trybunaá jest jednak zgoda zainteresowanych stron sporu.236
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W sporze granicznym miĊdzy Burkina Faso a Mali Trybunaá stwierdziá obowiązek poszanowania granic paĔstwowych w przypadkach sukcesji paĔstw jako
ogólną zasadĊ prawa miĊdzynarodowego (zasada uti possidetis) zarówno w odniesieniu do granic istniejących pomiĊdzy paĔstwami suwerennymi, jak i wobec granic pomiĊdzy dawnymi koloniami. Tym samym zasada uti possidetis zyskaáa charakter uniwersalny i nie jest to jedynie pewna praktyka, lecz norma prawna. Trybunaá podobnie rozumowaá w sprawie dotyczącej granicy lądowej, wyspiarskiej
i morskiej miĊdzy Hondurasem a Salwadorem.237
Ciekawe orzeczenie zapadáo przed MTS w sprawie zakáadników amerykaĔskich w Teheranie w 1980 r. Trybunaá uznaá, Īe normy prawa dyplomatycznego,
w skrócie tworzą zamkniĊty reĪim prawny (self-contained regime), który z jednej
strony nakáada zobowiązania na paĔstwo przyjmujące odnoĞnie do uáatwieĔ,
przywilejów i immunitetów przyznawanych misjom dyplomatycznym, a z drugiej
strony przewiduje ich moĪliwe naruszenia przez czáonków misji i okreĞla Ğrodki
leĪące w dyspozycji paĔstwa przyjmującego dla przeciwdziaáania takim naruszeniom.238
Dla prawnomiĊdzynarodowego statusu jednostki kluczowe znaczenie ma zapewne rozpatrzona przez MTS sprawa Nottebohma. Ten ostatni byá obywatelem
niemieckim aĪ do czasu naturalizacji przez Lichtenstein w 1939 r.239 W. CzapliĔski
i A. Wyrozumska podają, Īe MTS uznaá, iĪ Liechtenstein mógáby wystąpiü w ramach tzw. opieki dyplomatycznej w celu ochrony interesów Nottebohma tylko
wtedy, gdyby byá on obywatelem Liechtensteinu. Trybunaá podkreĞliá, Īe kaĪde
paĔstwo ma prawo samo okreĞlaü, kto i w jaki sposób moĪe nabyü jego obywatelstwo, nie powoduje to jednak po stronie innych paĔstw obowiązku uznania prawa
danego paĔstwa do sprawowania ochrony dyplomatycznej (innymi sáowy, uznania
skutecznoĞci obywatelstwa), zwáaszcza w sytuacji braku rzeczywistej wiĊzi (genuine connection) pomiĊdzy tym paĔstwem a jego obywatelem. Trybunaá tym samym
uznaá, Īe Nottebohm byá obywatelem niemieckim – konstatują cytowani autorzy.
CzapliĔski i Wyrozumska – w odniesieniu do problemu legitymacji wáadzy –
przywoáują stanowisko MTS, wyraĪone co najmniej dwukrotnie w sposób caákowicie jednoznaczny, tj. opiniĊ doradczą w sprawie Namibii oraz wyrok w sprawie
Nikaragui. W pierwszej stwierdzono stanowczo, Īe: norma prawa miĊdzynarodowego nie wymaga, aby paĔstwo miaáo okreĞloną strukturĊ; Ğwiadczy o tym róĪno237
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rodnoĞü struktur paĔstwowych istniejących na Ğwiecie, w drugim podkreĞlono
z kolei, Īe: przyjĊcie przez paĔstwo okreĞlonej doktryny nie stanowi naruszenia
zwyczajowego prawa miĊdzynarodowego; inny pogląd stawiaáby pod znakiem zapytania podstawową zasadĊ suwerennoĞci paĔstwowej. MTS stwierdziá równieĪ, Īe
nawet jeĪeli jakieĞ paĔstwo przyjĊáo zobowiązania miĊdzynarodowoprawne dotyczące swego ustroju, np. przeprowadzenia wolnych wyborów, to niedotrzymanie
takiego zobowiązania nie moĪe stanowiü podstawy dla ingerencji ze strony innych
paĔstw.240 Nawet jeĪeli paĔstwo federalne traktowane jest na gruncie prawa miĊdzynarodowego jak jeden podmiot, MTS wydaje siĊ dopuszczaü ograniczony
wpáyw wáadz centralnych na funkcjonowanie czĊĞci skáadowych w ramach posiadanych przez nie kompetencji. W zarządzeniu dotyczącym Ğrodków tymczasowych
w sprawie Brearda z 9 kwietnia 1998 r. Trybunaá podkreĞliá, Īe rząd USA powinien podjąü wszelkie Ğrodki pozostające w jego dyspozycji, aby nie dopuĞciü do
egzekucji A. Brearda w sytuacji, gdy to stany mają kompetencjĊ do decydowania
w sprawie kary Ğmierci.241
Do koncepcji prawnomiĊdzynarodowej podmiotowoĞci osób prawnych wkáad
z pewnoĞcią wnosi wyrok MTS w sporze miĊdzy Iranem i Anglo-Iranian Oil Company, w którym „konwencja” z 1933 r. okreĞlona zostaáa jako kontrakt koncesyjny
miĊdzy rządem i zagraniczną spóáką.242
Pozostając w geograficznym obszarze wáaĞciwoĞci, dyskretnie warto przenieĞü uwagĊ na mniej znany, ale na pewno waĪny IraĔsko-AmerykaĔski Trybunaá
RoszczeĔ (równieĪ zlokalizowany w Hadze), który w 1984 r. w sprawie A/18
(1984-1) 5 Iran – USCTR 251 uznaá, Īe posiada jurysdykcjĊ w stosunku do roszczeĔ przeciwko Iranowi zgáaszanych przez podwójnych obywateli i Iranu i USA,
jeĞli dominującym i efektywnym obywatelstwem zgáaszającego roszczenie w odnoĞnym czasie powstania roszczenia do dnia 19 stycznia 1981 r. byáo obywatelstwo
USA. (...) Przy okreĞlaniu dominującego i efektywnego obywatelstwa Trybunaá
rozwaĪy wszelkie istotne czynniki, wáączając miejsce zamieszkania, ulokowanie
gáównych interesów, wiĊzy rodzinne, uczestnictwo w Īyciu publicznym i inne dowody przynaleĪnoĞci.243
Do orzecznictwa MTS wypada dziĞ doáączyü obszerne orzecznictwo zapadáe
w sprawach indywidualnych przed trybunaáami ochrony praw czáowieka (Europejski Trybunaá Praw Czáowieka w Strasburgu, Europejski Trybunaá SprawiedliwoĞci
i inne) oraz coraz intensywniejsze orzecznictwo miĊdzynarodowych sądów karnych.
SpoĞród wskazanych sądów miĊdzynarodowych najbardziej wzrosáa rola
ETS. Równa w tym zasáuga tak samego Trybunaáu, jak i rozwoju prawnego wymiaru europejskiej integracji wspólnotowej. WieloĞü spraw rozpatrywanych przed
sądem luksemburskim nie pozwala choüby na reprezentatywną próbkĊ, dlatego
podane niĪej przykáady nie aspirują do roli reprezentatywnych czy najwaĪniej-
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szych. Na pewno zaliczają siĊ do implikujących dla problematyki szeroko pojmowanej podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.
Przykáadowo – ETS, rozpatrując sprawĊ dotyczącą zastosowania swobód
wspólnotowych w odniesieniu do dwupaĔstwowca posiadającego jednoczeĞnie
obywatelstwo paĔstwa czáonkowskiego i nieczáonkowskiego, stanąá na stanowisku,
iĪ z punktu widzenia Wspólnoty Europejskiej znaczenie ma fakt, Īe dana osoba
posiada obywatelstwo paĔstwa czáonkowskiego, nawet jeĪeli drugie z posiadanych
obywatelstw jest efektywne.244
Saganek zwraca uwagĊ na sprawĊ ERTA, w której Komisja Wspólnot Europejskich zarzuciáa Radzie naruszenie prawa, uznając, Īe na posiedzeniu dotyczącym umowy Rada upowaĪniáa paĔstwa czáonkowskie do samodzielnych dziaáaĔ (tj.
zawarcia umowy), nieleĪących juĪ w ich kompetencji. W szczególnoĞci, zdaniem
Komisji, paĔstwa nie byáy kompetentne do zawarcia umowy miĊdzynarodowej,
jako Īe kompetencja ta przeszáa na WspólnotĊ. Z wymienionych wzglĊdów Komisja wystąpiáa do Trybunaáu o uchylenie „rezultatów” wspomnianego posiedzenia
Rady dotyczącego zawarcia przez paĔstwa czáonkowskie umowy ERTA. Trybunaá
uznaá, Īe do stwierdzenia konkretnej kompetencji do zawarcia umowy miĊdzynarodowej niezbĊdne jest odwoáanie siĊ do caáego systemu Traktatu ustanawiającego
WspólnotĊ Europejską. Stwierdziá teĪ, Īe w braku wyraĨnego upowaĪnienia do
zawierania umów miĊdzynarodowych kompetencja ta moĪe wynikaü z innych
przepisów Traktatu lub wydanych na ich podstawie aktów instytucji Wspólnoty. To
wáaĞnie stwierdzenie stanowi kwintesencjĊ doktryny „dorozumianych kompetencji” Wspólnoty, a o ĞmiaáoĞci rozstrzygniĊcia Ğwiadczy najlepiej fakt, Īe ani
Rzecznik Generalny, ani nawet Komisja nie próbowali formuáowaü wniosków na
zbliĪonym choüby poziomie ogólnoĞci.245
Inne znaczące orzeczenie ETS zapadáo w opinii 2/94 dotyczącej kompetencji
Wspólnoty do przystąpienia do Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci. Ostateczne rozstrzygniĊcie Trybunaáu zapadáo tu w wyniku
stwierdzenia braku wyraĨnego przepisu Traktatu upowaĪniającego WspólnotĊ do
tworzenia przepisów w przedmiocie ochrony praw czáowieka, co skáoniáo Trybunaá
do rozwaĪenia moĪliwoĞci wydania stosownych regulacji (lub zawarcia umów) na
podstawie art. 235 TWE. Warunkiem takiej moĪliwoĞci byáo to, by zamierzone
dziaáania sáuĪyáy do realizacji celów Wspólnoty. Ochrona praw czáowieka nie naleĪaáa do tych celów, co przesądziáo o stwierdzeniu kompetencji Wspólnoty do
przystąpienia do Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka. Trybunaá wskazaá na
róĪnicĊ pomiĊdzy samym związaniem Wspólnoty zasadami zawartymi w konwencji a problemem kompetencji do jej zawarcia. Sáusznie jednak P. Saganek zwraca
uwagĊ na fakt, Īe zadaniem Trybunaáu nie jest tworzenie prawa, lecz jego interpretacja. Poszanowanie praw paĔstw czáonkowskich musi byü zagwarantowane przez
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organ sądowy, jeĞli przyjmie siĊ, Īe porządek prawny róĪni siĊ od porządku prawa
miĊdzynarodowego i wykazuje specyficzne wáaĞciwoĞci.246
W dobie przewlekáoĞci wszelkich niemal procedur miĊdzynarodowo-sądowych nieprzypadkowo nastĊpuje zwrot w kierunku arbitraĪu, który w praktyce pokojowego rozwiązywania sporów ma z jednej strony bogatą praktykĊ, z drugiej zaĞ – wolną od schematyzmu organizacjĊ i procedurĊ.
SiĊgając do okresu miĊdzywojennego, W. CzapliĔski i A. Wyrozumska zwracają uwagĊ na arbitraĪowe ustalenie, Īe istnienie paĔstwa nie wymaga, by jego
granice od samego początku byáy precyzyjnie okreĞlone. Zasada ta zostaáa dobitnie
podkreĞlona w sentencji Polsko-Niemieckiego Mieszanego Trybunaáu ArbitraĪowego z 1 sierpnia 1929 r. w sprawie Deutsche Continental Gesellschaft v. PaĔstwo
Polskie, w której stwierdzaáa, Īe: aby paĔstwo istniaáo i mogáo zostaü jako takowe
uznane wraz z terytorium, bez którego nie mogáoby istnieü ani zostaü uznane, wystarczy, aby terytorium to byáo wystarczająco zwarte (nawet jeĪeli jego granice nie
są wyraĨnie okreĞlone) i aby w stosunku do tego terytorium wykonywaáo ono
w sposób niezaleĪny rzeczywistą publiczną wáadzĊ narodową. Sytuacja Polski po
I wojnie Ğwiatowej stanowiáa bardzo dobrą ilustracjĊ tej zasady. Proklamowanie
paĔstwa polskiego nastąpiáo 11 listopada 1918 r., natomiast poszczególne granice
zostaáy wyznaczone ostatecznie: z Niemcami Konwencją genewską z 15 marca
1922 r. w sprawie Górnego ĝląska, z Litwą decyzją Konferencji Ambasadorów
z 15 marca 1923 r., z Rosją Sowiecką Traktatem ryskim z 18 marca 1921 r.247
Wiele lat póĨniej, u schyáku XX stulecia Komisja ArbitraĪowa utworzona
przez KonferencjĊ Pokojową do spraw Jugosáawii (Komitet Badintera) w swej opinii nr l stwierdziáa, Īe: paĔstwo prawne jest jako spoáecznoĞü záoĪona z terytorium
i ludnoĞci, poddana zorganizowanej wáadzy paĔstwowej. Jak wskazują CzapliĔski
i Wyrozumska, Komitet Badintera wyraĨnie uznaá, Īe z punktu widzenia prawa
miĊdzynarodowego wewnĊtrzna organizacja stanowi jedynie fakt prawny, aczkolwiek moĪe ona byü istotna z punktu widzenia okreĞlenia kompetencji wáadzy
w stosunku do ludnoĞci.248 W tej samej opinii – i w kolejnych – Komitet Badintera
stwierdziá, Īe prawo do samostanowienia nie moĪe przysáugiwaü mniejszoĞciom
narodowym ani nie uzasadnia prawa do secesji. CzapliĔski i Wyrozumska wnioskują stąd, Īe w praktyce zasada samostanowienia zostaáa podporządkowana zasadzie integralnoĞci terytorialnej, co potwierdzają nastĊpnie porozumienia pokojowe
z Dayton.249
W procedurach arbitraĪowych zapadáo i nadal zapada wiele znaczących orzeczeĔ. Niektóre z nich „odrestaurowują” klasyczne juĪ zasady prawne, jak choüby te
związane z koncepcją „dobrego sąsiedztwa”, wywodzące siĊ z przeniesienia na
grunt prawa miĊdzynarodowego pewnych konstrukcji prawa prywatnego, jak zakaz
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naduĪywania prawa wáasnoĞci na szkodĊ sąsiadów czy teĪ zakaz podejmowania
arbitralnych dziaáaĔ.250
Szczególną rolĊ naleĪy przypisaü orzecznictwu miĊdzynarodowych trybunaáów wojskowych (Norymberga i Tokio), trybunaáów karnych ad hoc (Jugosáawia,
Rwanda, Sierra Leone), a od niedawna staáy MiĊdzynarodowy Trybunaá Karny.
Owe sądy miĊdzynarodowe utrwalają status jednostki winnej naruszeĔ prawa miĊdzynarodowego wprost wobec spoáecznoĞci miĊdzynarodowej lub w jej imieniu.
Przykáadowo, norymberski MTW potwierdziá, Īe prawo miĊdzynarodowe nakáada obowiązki i odpowiedzialnoĞü na jednostki tak samo, jak na paĔstwa, poniewaĪ zbrodnie przeciwko prawu miĊdzynarodowemu popeániane są przez ludzi,
a nie przez abstrakcyjne twory; jedynie poprzez karanie jednostek, które je popeániają, prawo miĊdzynarodowe moĪe byü egzekwowane.251
CzapliĔski i Wyrozumska wskazują, Īe w orzeczeniu odwoáawczym w sprawie Tadiüa (z 7 maja 1999 r.) Trybunaá do spraw byáej Jugosáawii jednoznacznie
i zdecydowanie odciąá siĊ od podstawowych zasad odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej dotyczących przypisania naruszenia prawa miĊdzynarodowego paĔstwu.
O ile w wyroku w sprawie Nikaragui MTS odrzuciá moĪliwoĞü przypisania dziaáaĔ
contras (zbrojnej partyzantki dziaáającej na terytorium Nikaragui) rządowi amerykaĔskiemu pomimo ewidentnych powiązaĔ pomiĊdzy nimi, o tyle Trybunaá „jugosáowiaĔski” nie zawahaá siĊ przed przypisaniem dziaáaĔ siá zbrojnych tzw. Republiki Serbskiej w BoĞni rządowi Jugosáawii.252 Koronnym argumentem staáo siĊ
postawienie przed Trybunaáem byáego prezydenta federacji jugosáowiaĔskiej –
Slobodana Miloševicia, wskutek czego nawet sceptycy muszą przyznaü, Īe zmieniáo siĊ wiele. Przypadek Kosowa dowodzi, Īe nie zmieniá siĊ euroatlantycki subiektywizm w sprawie Baákanów. Dyskusja na temat samostanowienia Kosowa daleka
jest od kompromisu, niezaleĪnie od dokonaĔ formalnych.
Jak siĊ jednak okazuje, obok orzecznictwa przeáomowego wystĊpuje orzecznictwo zachowawcze. W. CzapliĔski i A. Wyrozumska omawiają orzeczenie
w sprawie nakazu aresztowania (Kongo v. Belgia) z 14 lutego 2002 r. MTS zająá
siĊ w nim szczególnym aspektem pozycji prawnej ministra spraw zagranicznych
w stosunkach miĊdzynarodowych. Sąd belgijski, dziaáając na podstawie ustawy
belgijskiej, wydaá nakaz aresztowania ministra spraw zagranicznych Konga – Abdulaye Yerodii Ndombasi'ego w związku z zarzutami popeánienia przez niego
zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkoĞci (podĪegania w przemówieniach
do masowych mordów plemienia Tutsi), niemal natychmiast zakwestionowany
przez rząd Konga. Wyrok MTS z 14 lutego 2002 r. potwierdziá oparty na prawie
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zwyczajowym immunitet personalny (ratione personae) osób sprawujących najwyĪsze funkcje paĔstwowe (dotyczy on nie tylko gáów paĔstwa i szefów rządów,
ale takĪe ministrów spraw zagranicznych). Trybunaá podkreĞliá, Īe juĪ samo wydanie nakazu aresztowania jest naruszeniem immunitetu personalnego. W. CzapliĔski
i A. Wyrozumska wnioskują, Īe choü w swym wywodzie MTS przytoczyá sprawĊ
Pinocheta i sprawĊ Kadafiego, to jednak opará swoją argumentacjĊ nie na tej wątáej
praktyce paĔstw, ile logicznie wywiódá swoje konkluzje z ratio leĪącego u podstaw
instytucji immunitetu personalnego, niezbĊdnoĞci immunitetu dla niezakáóconego
procesu wspóápracy miĊdzynarodowej, efektywnego wykonywania funkcji paĔstwowych.253
Od zajmowania stanowiska w kwestiach znaczących dla problematyki podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej nie stroniáy i nie stronią sądy krajowe poszczególnych paĔstw. H. Latkiewicz przytacza miĊdzy innymi pochodzące sprzed
kilkudziesiĊciu lat stanowisko Sądu NajwyĪszego Unii Poáudniowo-AmerykaĔskiej, zgodnie z którym: Liga Narodów, jakkolwiek traktowana w niektórych klauzulach traktatu wersalskiego jako posiadająca odrĊbną osobowoĞü miĊdzynarodową,
jest w rzeczywistoĞci stowarzyszeniem paĔstw, które zatrzymując wáasną suwerennoĞü i status, zgodziáy siĊ miĊdzy sobą stosowaü w sprawach miĊdzynarodowych
pewną liniĊ zachowania ustaloną w pakcie i wspóádziaáaü w pewnych sprawach
o znaczeniu ogólnym. Liga funkcjonuje przez Zgromadzenie, RadĊ i Staáy Sekretariat, ale Īadne z nich nie ma wáadzy przymusowej nad poszczególnymi paĔstwami
(...). Nie jest paĔstwem, nie ma terytorium, nie rządzi poddanymi i nie jest wyposaĪona w atrybut suwerennoĞci.254
CzapliĔski i Wyrozumska wskazują, Īe wspomniana uprzednio sprawa gen.
Pinocheta zachĊciáa do pozywania przed sąd innych polityków winnych naruszenia
prawa. Dwa interesujące wyroki wydaáy sądy francuskie w postĊpowaniu przeciwko gen. Kadafiemu w związku z udziaáem Libii w wysadzeniu francuskiego samolotu nad Nigrem w 1989 r. Paryski Cour d'appel opará jurysdykcjĊ na zasadzie
biernej podmiotowoĞci, poniewaĪ wiele ofiar byáo obywatelami francuskimi – podają cytowani autorzy, dodając, Īe odrzuciá przy tym moĪliwoĞü powoáania siĊ na
immunitet gáowy paĔstwa, zwáaszcza Īe Kadafi formalnie zrezygnowaá ze swej
funkcji; podkreĞliá teĪ, Īe nie moĪna odwoáywaü siĊ do immunitetu gáowy paĔstwa
w przypadku powaĪnych zbrodni. Wskazują, Īe Cour de cassation odrzuciá to orzeczenie, uznając, Īe nie ma wyjątków od zasady immunitetu gáowy paĔstwa.
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska podają tu kolejne przykáady. W szczególnoĞci –
gdy Sąd w Senegalu uwolniá od odpowiedzialnoĞci byáego dyktatora Czadu,
H. Habré, stwierdzając brak jurysdykcji w sprawie zbrodni popeánionych na obcych obywatelach poza terytorium Senegalu. Senegal nie wywiązaá siĊ tym samym
z obowiązku wynikającego z art. 5 Konwencji przeciwko torturom, nakazującego
ustanowienie jurysdykcji nad przestĊpcami przebywającymi na terytorium paĔstwa-strony. W innym przykáadzie cytowani autorzy podają, Īe przeciwko R. Mu253

Ibidem, s. 248.
„American Journal of International Law” 1924, p. 306-308, cyt. za: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 33.
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gabe, prezydentowi Zimbabwe, wszczĊto dwa postĊpowania przed sądami w Nowym Jorku, w tym jedno w czasie jego pobytu na sesji ONZ; w tym przypadku
wáadze USA uznaáy jednak jego immunitet. RównieĪ przed sądem amerykaĔskim –
kontynuują – wszczĊto postĊpowanie przeciwko Pinochetowi w związku z zamachem bombowym na byáego chilijskiego ambasadora w Waszyngtonie, Leteliera,
dodając Īe wĞród innych gáów paĔstw, w stosunku do których nie dopuszczono
postĊpowania karnego, byli równieĪ królowa brytyjska ElĪbieta II, król Arabii
Saudyjskiej Fahd oraz papieĪ Jan Paweá II jako gáowa paĔstwa Watykan.255
CzapliĔski i Wyrozumska podają, Īe w sprawie Pieciukiewicz v. Watykan
wáoski Sąd Kasacyjny w 1982 r. uznaá immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej. Opisując stan rzeczy, wskazują, Īe pani Pieciukiewicz – táumaczka i prezenterka rosyjskiej sekcji Radia WatykaĔskiego – wystąpiáa przeciwko swemu pracodawcy o wypáatĊ zalegáego wynagrodzenia i naleĪnych ĞwiadczeĔ ubezpieczeniowych. Sąd uznaá, Īe: „1) tytuá Stolicy Apostolskiej/Watykanu do immunitetu opiera
siĊ na ogólnych zasadach prawa miĊdzynarodowego, stosowanych do wszystkich
paĔstw obcych, oraz na przepisach Traktatu LateraĔskiego, zawartego miĊdzy Stolicą Apostolską a Wáochami (1929 r.), uznającego suwerennoĞü Stolicy Apostolskiej w stosunkach miĊdzynarodowych w odniesieniu do wymogów wykonywania
przez StolicĊ jej „misji w Ğwiecie”; 2) w sytuacji gdy osoba jest formalnie staáym
pracownikiem obcego paĔstwa i bierze udziaá w dziaáaniach, przez które paĔstwo
wykonuje swe cele publiczne, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy nie leĪy
w ramach wáaĞciwoĞci sądu wáoskiego. Wyjątek zachodzi jedynie w wypadku, gdy
praca ma charakter czasow, bądĨ czysto mechaniczny; 3) podczas gdy praca táumacza ma czysto mechaniczny charakter, to nie moĪna tego powiedzieü o pracy
spikera. Wymaga bowiem znajomoĞci psychologii, technik radiowych, technik operowania gáosem. Spiker stanowi instrument artykuáujący treĞci podawane przez
paĔstwo watykaĔskie. Jego funkcja w Radiu WatykaĔskim jest ĞciĞle związana
z wykonywaniem przez StolicĊ Apostolską i Watykan ich misji w Ğwiecie.256
ZwaĪywszy na specyfikĊ subiektywnych uwarunkowaĔ, interesująco jawi siĊ
orzecznictwo polskiego Trybunaáu Konstytucyjnego czy – w pewnym stopniu –
Sądu NajwyĪszego i sądów powszechnych RP. Za M. ĩelichowskim warto przytoczyü stanowisko TK, wedle którego demokratyczne paĔstwo prawa realizuje siĊ
wyáącznie jako wspólnota ludzi i tylko ludzie mogą byü wáaĞciwymi podmiotami
praw i obowiązków stanowionych w takim paĔstwie. Podstawowym przymiotem
czáowieka jest jego Īycie. Pozbawienie Īycia unicestwia wiĊc równoczeĞnie czáowieka jako podmiot praw i obowiązków. JeĪeli treĞcią zasady paĔstwa prawa jest
zespóá podstawowych dyrektyw wyprowadzanych z istoty demokratycznie stanowionego prawa, a gwarantujących minimum jego sprawiedliwoĞci, to pierwszą taką dyrektywą musi byü respektowanie w paĔstwie prawa wartoĞci, bez której wykluczona jest wszelka podmiotowoĞü prawna, tj. Īycia ludzkiego od początków jego
powstania. Cytowany autor wyjaĞnia, Īe Trybunaá Konstytucyjny, rozstrzygając
konstytucyjnoĞü przepisów regulujących ochronĊ Īycia ludzkiego w fazie prenatal255
256
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nej, powiązaá zagadnienie ochrony Īycia ludzkiego z zagadnieniem podmiotowoĞci
prawnej w ten sposób, Īe rozstrzygając szczegóáowy problem prawny odwoáaá siĊ
do fundamentu porządku prawnego.257 M. ĩelichowski argumentuje, Īe w istocie
czáowiek znajduje siĊ w centrum prawa, zarazem tworząc wspólnotĊ polityczną,
jaką jest paĔstwo oraz tworząc normy prawa pozytywnego, które reguluje wzajemne stosunki pomiĊdzy czáonkami tej wspólnoty.258 Trybunaá, okreĞlając zakres
ochrony Īycia czáowieka w okresie embrionalno-páodowym, odpowiadaá na pytanie – jakie miejsce zajmuje on w ramach wskazanej wspólnoty? Czy jest jej równoprawnym czáonkiem (podmiotem prawa), czy teĪ nie – pozostając poza jej obrĊbem, jako ewentualny przedmiot praw innych ludzi? Trybunaá Konstytucyjny odpowiedziaá na to pytanie twierdząco: podmiotowoĞü prawna przynaleĪna jest kaĪdemu czáowiekowi.259
Rozwój stosunków spoáecznych i postĊpujący za nim rozwój instytucji prawnych doprowadziá do sytuacji, w której identyfikowanie strony uprawnionej z praw
czáowieka z osobą fizyczną jest niewystarczające z punktu widzenia celu tego zespoáu norm – zauwaĪa R. Mizerski. Spóáki, stowarzyszenia, związki, koĞcioáy, które prawo pozytywne postrzega jako odrĊbne podmioty zdolne do samodzielnego
uczestniczenia w obrocie prawnym, są przecieĪ w swojej istocie tylko Ğrodkami, za
pomocą których ludzie realizują swoje potrzeby – wywodzi cytowany autor, dodając, Īe pozostawienie ich poza nawiasem praw czáowieka oznaczaáoby osáabienie
ochrony jednostek wykorzystujących owe formy prawne na róĪnych polach aktywnoĞci Īyciowej. W przywoáywanym tu przez R. Mizerskiego wyroku z 12 kwietnia
2000 r., Trybunaá Konstytucyjny stwierdziá, Īe takie stanowisko podyktowane jest
nie tyle zamiarem wzmocnienia pozycji osób prawnych, co dąĪeniem do intensyfikacji ochrony jednostek, które bądĨ to tworzą osobĊ prawną, bądĨ to korzystają
z jej dziaáalnoĞci. Odpowiadając zatem na pytanie o podmiot uprawniony z praw
czáowieka, R. Mizerski zachĊca, by stale pamiĊtaü o przyrodzonym charakterze
stosownych norm relatywizujących znaczenie prawa pozytywnego.260
W tak zarysowanym obszarze tematycznym S. Dudzik zauwaĪa, Īe w Ğwietle
poglądów Sądu NajwyĪszego brak formalnego uznania za osobĊ prawną nie przesądza jeszcze o moĪliwoĞci posiadania przez daną jednostkĊ zdolnoĞci prawnej
(choüby ograniczonej). Jednak nawet w przypadku przyjĊcia konstrukcji „uáomnej
osoby prawnej” dla uznania danej jednostki za tego rodzaju podmiot konieczne jest
wykazanie, iĪ posiada ona przynajmniej niektóre atrybuty osoby prawnej. W tym
kontekĞcie autor przywoáuje orzecznictwo Trybunaáu Konstytucyjnego.261
Doceniając znaczenie orzecznictwa dla problematyki podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej, nie moĪna zaprzeczyü, Īe pojĊcie podmiotowoĞci prawno257
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-miĊdzynarodowej jest przede wszystkim przedmiotem dyskusji teoretyków prawa.262 W przeciwieĔstwie do wewnĊtrznego prawa paĔstwowego, w którym ustawodawca rozstrzyga, kto i w jaki sposób staje siĊ podmiotem, w prawie miĊdzynarodowym brakuje podobnego rozwiązania.263
Poglądy przedstawicieli doktryny prawa miĊdzynarodowego, z uwagi na subiektywizm i zróĪnicowanie, nie mają duĪego waloru prawnego. Wyjątkiem mogą
tu byü oficjalne oĞwiadczenia wydawane w formie na przykáad deklaracji czy apelu,
a w efekcie wnikliwej zbiorowej analizy wybranego zagadnienia miĊdzynarodowoprawnego. Mają one jedynie rangĊ dokumentu prywatnego, lecz wywierają kolosalny wpáyw na promocjĊ wielu koncepcji ewoluujących do postaci zasad prawnych. Przykáadem takiego dokumentu moĪe byü chociaĪby Powszechna deklaracja
praw narodów uchwalona w Algierze w dniu 14 lipca 1976 r.264 Uznaniem praktyków stosunków miĊdzynarodowych cieszą siĊ wypowiedzi szeroko reprezentowane i treĞciowo ujednolicone, jak na przykáad komentarze do Karty NZ, które bywają wykorzystywane w praktyce paĔstw.265 JednoczeĞnie naleĪy pamiĊtaü, Īe doktryna, choü sama w sobie nie stanowi Ĩródáa prawnomiĊdzynarodowego, przyczynia siĊ do powstania wiĊkszoĞci jej Ĩródeá, gdyĪ naukowcy uczestniczą w precyzowaniu stanowisk prawnych paĔstw, w przygotowywaniu projektów aktów prawnomiĊdzynarodowych oraz w ich praktycznej realizacji, a ponadto dokonują interpretacji regulacji prawnomiĊdzynarodowych (np. zasiadając w MTS).
JuĪ wiele lat temu H. Grocjusz twierdziá, Īe niewielu natomiast autorów przystąpiáo do badania prawa obowiązującego pomiĊdzy wiĊkszą liczbą samych narodów lub ich wáadców, które to prawo albo wywodzi siĊ z samej natury lub z ustanowienia boskiego, albo teĪ wprowadzone zostaáo w oparciu o zwyczaje lub milczącą umowĊ, nikt dotychczas nie przedstawiá tego prawa w caáoĞci i w sposób systematyczny. A przecieĪ w dokonaniu tego zainteresowany jest rodzaj ludzki.266
Kwestia wskazana przez sáawnego Holendra po dziĞ dzieĔ okazuje siĊ nierozstrzygniĊta w stopniu zadowalającym. Tym samym – wciąĪ trwa stosowna debata naukowa.
Warto zwróciü uwagĊ na wskazanie R. Bierzanka, który wyjaĞnia, Īe obok
orzecznictwa, czyli tzw. prawa sĊdziowskiego (Richterrecht) wymieniana bywa
jako Ĩródáo prawa doktryna, czyli tzw. prawo naukowe (Gelehrtenrecht, Juristen-
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recht).267 Pogląd ten nie dotyczy tylko prawa miĊdzynarodowego, a swą genezą
siĊga jeszcze czasów rzymskich. Znalazá – w rzymskim tylko systemie prawnym –
pozytywny wyraz w dekrecie Hadriana nakazującym sĊdziom wyrokowaü zgodnie
z jednogáoĞną opinią prawników, którym przysáugiwaáo ius publice respondendi.268
PodejĞcie (doktrynalne) do systemowej roli poglądów doktryny implikuje szereg polaryzacji. Na przykáad P. Uhma przytacza niezwykle krytyczne opinie, wedle
których normy tworzone przez teoretyków bardzo czĊsto nie są przestrzegane nawet przez wiĊkszoĞü paĔstw. W konsekwencji normy te nie peánią funkcji normatywnej, ani teĪ nie są opisem rzeczywistoĞci. Fakt ten nie przeszkadza tym autorom, którzy zamiast zapytaü o uĪytecznoĞü i waĪnoĞü swoich koncepcji teoretycznych przyjmują postawĊ króla Knuta, co zresztą jest powszechne w naukach spoáecznych.269 Znacznie powĞciągliwiej wyjaĞnia stan rzeczy M. Lachs, wskazując,
Īe – bezspornie – przez dáugi czas przedstawiciele nauki wpáywali w sposób istotny na opinie sĊdziów w sprawach dotyczących prawa miĊdzynarodowego. W miarĊ jak rósá corpus iuris gentium, zanikaáa praktyka powoáywania siĊ na autorytety,
choü nie moĪna powiedzieü, by sądy zaprzestaáy praktyki siĊgania do ich dzieá.
Nadal wiĊc powoáują siĊ na nie sądy miĊdzynarodowe, poczynając od pierwszego
MiĊdzynarodowego Trybunaáu Rozjemczego powoáanego przez traktat angielskoamerykaĔski z 1794 r., aĪ po stosunkowo niedawną [subiektywnie rzecz ujmując –
przyp. M. P.] decyzjĊ w sprawie sporu miĊdzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą
(1941 r. Trail Smelter). Szczególne znaczenie ma stanowisko przyjĊte przez Staáy
Trybunaá SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej i MiĊdzynarodowy Trybunaá SprawiedliwoĞci. Przez stulecia „status Nauczycieli” i „nauk przez nich gáoszonych”
czerpaá swą siáĊ z autorytetu, jakim cieszyá siĊ Nauczyciel – uczony w Ğwiecie nauki – pozostając przy tym „nieokreĞlony”. Dopiero Statut Staáego Trybunaáu SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej okreĞliá zdania najznakomitszych znawców prawa
publicznego róĪnych narodów jako Ğrodek pomocniczy do stwierdzania przepisów
prawnych. W tym kontekĞcie cytowany autor przypomina, Īe w praktyce oba Trybunaáy raczej powoáywaáy siĊ na „doktrynĊ” czy „zdania autorytetów prawa”.
W sporze dotyczącym statku „Lotus” STSM (badając zasadnoĞü twierdzenia o wyáącznoĞci jurysdykcji paĔstwa flagi w przypadku przestĊpstw popeánionych na pokáadzie statku) orzeká m. in.: W wypeánianiu swojego zadania – którym jest ustalenie treĞci prawa miĊdzynarodowego (Trybunaá) nie ograniczyá siĊ do rozwaĪenia
przedstawionych argumentów, ale uwzglĊdniá w swoich badaniach równieĪ wszystkie precedensy i naukĊ. To istotne stwierdzenie zadaĔ Trybunaáu poprzedza znamienna uwaga: niezaleĪnie od tego, jaką wartoĞü one (tzn. precedensy i nauka)
267
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mogą mieü w procesie ustalania normy prawa zwyczajowego. W ocenie M. Lachsa
Trybunaá uczyniá to chyba z wyraĨnym celem, jakby dla unikniĊcia przesądzania
ich wiąĪącego charakteru. Staáy Trybunaá potrafiá jednak orzekaü bardziej stanowczo. W sporze miĊdzy Polską i Niemcami dotyczącym niektórych zagadnieĔ związanych z Górnym ĝląskiem Trybunaá stwierdziá, Īe panuje duĪa rozbieĪnoĞü poglądów w nauce oraz w praktyce sądów wiĊkszych paĔstw w sprawie, czy instytucja litis pendence moĪe byü stosowana w stosunkach miĊdzynarodowych miĊdzy
sądami róĪnych paĔstw. Jak zaznacza M. Lachs, Trybunaá nie podjąá jednak próby
rozstrzygniĊcia tego zagadnienia. W innych sprawach Trybunaá nie wahaá siĊ uĪyü
takich sformuáowaĔ, jak „doctrine constante” lub „general opinion”. Termin „general opinion” nie wyjaĞnia jednak, o czyją opiniĊ „ogólną” chodzi. Autor przychyla siĊ do poglądu, Īe chodzi wáaĞnie o „opiniĊ przedstawicieli nauki”. Z analizy
praktyki obu trybunaáów M. Lachs wnioskuje, Īe nie lekcewaĪyáy one nauki,
a wrĊcz przyznawaáy naleĪną im rolĊ jako pomocniczego Ğrodka, do którego naleĪy
siĊgaü, ilekroü gáówne Ĩródáa nie dają peánej odpowiedzi lub gdy brak im jasnoĞci.
W szczególnoĞci do poglądów przedstawicieli nauki odwoáywali siĊ czĊsto sĊdziowie w swoich opiniach odrĊbnych. Jeszcze czĊĞciej niemal we wszystkich sporach powoáywali siĊ na nie adwokaci i trudno znaleĨü sprawĊ, w której nie cytowano kilku lub kilkunastu dobrze znanych autorów, a w sali rozpraw Paáacu SprawiedliwoĞci niektóre nazwiska sáyszy siĊ szczególnie czĊsto. To znamienne zjawisko,
zwáaszcza gdy – jak to czĊsto bywa – wĞród „ludzi nauki” brak jest zgodnoĞci poglądów.270
Na swoistą interakcjĊ miĊdzy orzecznictwem a doktryną zwraca uwagĊ G. I.
Tunkin, gáosząc, Īe wyroki Trybunaáu wyraĪają pogląd jego czáonków – specjalistów prawa miĊdzynarodowego. ZbliĪa to wyroki Trybunaáu do doktryny i nie na
próĪno Statut Trybunaáu mówi równoczeĞnie o wyrokach sądowych i o doktrynie
prawa miĊdzynarodowego.271
W opinii R. Bierzanka tezy naukowe o tyle tylko i w takich rozmiarach mają
znaczenie, w jakich wspierają siĊ na prawie obowiązującym. Autorytet naukowy
moĪe gwarantowaü wáaĞciwe ustalenie i wyjaĞnienie przepisu prawnego, nie jest
jednak w stanie nadaü regule postĊpowania prawnej mocy obowiązującej. Podobnie jak orzecznictwo, a czĊsto w wyĪszym jeszcze stopniu, nauka wywiera powaĪny wpáyw na poczucie prawne zbiorowoĞci, a tym samym poĞrednio oddziaáuje na
kierunek rozwoju prawa. àącznoĞü nauki z rozwojem prawa jest jeszcze ĞciĞlejsza:
opracowane i rozpowszechniane przez naukĊ projekty reformy prawa znajdują czĊsto urzeczywistnienie. W tym znaczeniu nie sposób odmówiü nauce twórczej roli
w systemie prawnym, jakkolwiek nie jest ona samodzielnym Ĩródáem prawa.272
RównoczeĞnie R. Bierzanek trafnie zauwaĪa, Īe w czasach wspóáczesnych Īaden
prawnik nie moĪe marzyü o takim autorytecie, jakim ongiĞ cieszyli siĊ Grocjusz,
Bynkershoek czy Vattel. W tym stanie rzeczy wyraĪane są opinie, Īe autorytet wy270

M. Lachs, Rzecz o nauce prawa miĊdzynarodowego, Wrocáaw-Warszawa-Kraków-GdaĔsk-àódĨ 1986,
s. 209-212.
271
G. I. Tunkin, Zagadnienia teorii..., op. cit., s. 175.
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R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 55.

ZdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa

161

roków sądowych jest znacznie wyĪszy aniĪeli autorytet doktryny, co uzasadniane
jest tym, Īe decyzje sądowe w jakiejĞ mierze są formą zgody udzielonej przez paĔstwa uczestniczące w sporze, podczas gdy opinie poszczególnych autorów nie posiadają takiej podstawy w zgodzie czy akceptacji paĔstw. Wydaje siĊ, Īe znacznie
wyĪszy autorytet od opinii poszczególnych autorów mają opinie miĊdzynarodowych towarzystw prawniczych, ale towarzystwa te (Institut de Droit International,
International Law Association) koncentrują dziaáalnoĞü gáównie na problematyce
de lege ferenda.273
Poglądy przedstawicieli doktryny prawa miĊdzynarodowego na jego podmiotowoĞü – szczególnie w zakresie zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej – są doĞü specyficzne. KaĪdy podrĊcznik prawa miĊdzynarodowego i opracowania studyjne
kompletnego wykáadu prawa miĊdzynarodowego odnoszą siĊ do podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego i poszczególnych podmiotów. Czynią to – najczĊĞciej –
ogólnie, doĞü jednolicie, stojąc niejako na straĪy status quo. Taka sytuacja przyprawia o dyskomfort, a tym samym skáania do poszukiwaĔ pogáĊbionych lub obszerniejszych opracowaĔ w tej dziedzinie.
Do liczących siĊ remediów stanu poznania problematyki podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej naleĪą:
•
eksponowanie ius tractatuum jako nieodzownej skáadowej podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej;274
•
pokrewne temu stanowisku róĪnicowanie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej paĔstw jako peánej i pierwotnej, a podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych jako wtórnej i ograniczonej;
•
doktryna dorozumianych kompetencji organizacji miĊdzynarodowych (nagáoĞniona dziĊki wielokrotnie powoáywanej w tej pracy opinii doradczej MTS
z 11 kwietnia 1949 r. w sprawie Reparacji/Bernadotte’a275), zgodnie z którą na273

G. J. H. van Hoof, Rethinking the Sources of International Law, Deventer 1983, p. 177, cyt. za:
R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 55-56. Za jedną z przyczyn pomniejszonego znaczenia roli doktryny prawa miĊdzynarodowego uwaĪa siĊ okolicznoĞü, Īe bardzo
wielu autorów w swych rozwaĪaniach nie bierze pod uwagĊ, czy paĔstwa zgadzają siĊ na takie rozwiązanie problemu, wzglĊdnie czy ma ono szansĊ uzyskania zgody paĔstw w bliĪszej przyszáoĞci a w argumentacji powoáują siĊ gáównie czy nawet wyáącznie na innych autorów. Tego rodzaju tendencja, do
mutual cross-citation powoduje, Īe w ocenie waĪnoĞci konkluzji jakiegoĞ autora nie naleĪy mieszaü
snowballing acceptance danej reguáy przez naukowców ze snowballing acceptance przez paĔstwa.
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Autorka twierdzi, Īe adekwatnie naleĪaáoby powiedzieü: eksponowanie kompetencji do wspóátworzenia prawa miĊdzynarodowego, zwaĪywszy Īe ius tractatuum jest najbardziej ewidentnym, lecz nie jedynym sposobem wspóátworzenia prawa miĊdzynarodowego. Mogą powstawaü (i powstają) normy prawa
zwyczajowego w zakresie realizacji kompetencji organizacji miĊdzynarodowych (ujmując szerzej –
w zakresie udziaáu innych niĪ paĔstwa podmiotów prawa miĊdzynarodowego w obrocie prawnomiĊdzynarodowym. MoĪna teĪ w tak wáaĞnie szerzej pojĊtym zakresie podmiotów mówiü o zastosowalnoĞci
ogólnych zasad prawa i walorze mocy obowiązującej jednostronnie podejmowanych decyzji-zobowiązaĔ.
Patrz: B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
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W ocenie B. PrzewoĨnik – opinia doradcza dotycząca hr. Bemadotte'a jest powtórzeniem duĪych
passusów, sáowo w sáowo artykuáu H. Lauterpachta dotyczącego podmiotowoĞci Ligi Narodów, z 1926
r., opublikowanego w „Revue Generale de Droit Intemational Public” 1926. Idem, Uwagi..., op. cit. Pogląd ten zdaje siĊ potwierdzaü H. Latkiewicz, która zwraca uwagĊ, Īe L. Ehrlich, przeprowadzając rozwaĪania na temat podmiotowoĞci w prawie narodów, zwróciá uwagĊ, Īe juĪ w 1919 r. H. Lauterpacht,
przygotowując trzecie wydanie swego podrĊcznika, uznaá projektowaną LigĊ Narodów za podmiot prawa narodów i osobĊ miĊdzynarodową obok poszczególnych paĔstw. Idem, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 34.
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leĪy przyjąü, Īe organizacja posiada kompetencje, nawet jeĪeli nie zostaáy jej
powierzone expressis verbis, o ile w toku jej funkcjonowania okaĪe siĊ, Īe są
one niezbĊdne dla realizacji celów i zadaĔ postawionych przed organizacją.276
Jeszcze w okresie miĊdzywojennym J. Makowski wskazywaá na záoĪonoĞü,
a zarazem pionierskoĞü podmiotową Ligi Narodów, podkreĞlając, Īe Liga nie miaáa
wpáywu na wybór delegatów do niej wysyáanych, Īe mogáa tylko sprawdzaü, czy
byli prawidáowo uwierzytelniani; paĔstwa ze swej strony mogáy nie wyraziü zgody
na przyjĊcie przedstawiciela Ligi Narodów; jednoczeĞnie Liga zawieraáa umowy
z paĔstwami. Cytowany autor stwierdziá, Īe LigĊ Narodów po uznaniu jej przez
spoáecznoĞü miĊdzynarodową moĪna uznaü za osobĊ prawnomiĊdzynarodową
o charakterze związku celowego, politycznego, kulturalnego, przy czym związku
wyĪszego, poniewaĪ są jej poddane inne związki o celach bardziej specjalnych”
(art. 24 Paktu).277 Ponadto H. Latkiewicz wskazuje, Īe na mocy art. 7, ust. 4 Paktu
agenci Ligi Narodów podczas wykonywania swych funkcji korzystali z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, a na zasadzie art. 7, ust. 5 budynki i tereny
zajĊte przez LigĊ byáy nietykalne. W wykonaniu tych postanowieĔ rząd szwajcarski zawará 18 wrzeĞnia 1926 r. z Sekretarzem Generalnym Ligi i Dyrektorem MiĊdzynarodowego Biura Pracy odpowiedni modus vivendi w formie agreement záoĪonego z 14 punktów; art. l tego dokumentu juĪ rozróĪnia „osobowoĞü miĊdzynarodową” i „zdolnoĞü prawną” Ligi, rozumiejąc przez „osobowoĞü miĊdzynarodową” moĪliwoĞü stania siĊ podmiotem prawa miĊdzynarodowego publicznego,
a przez „zdolnoĞü prawną” prawa i obowiązki Ligi jako osoby prawnej, tzn. moĪliwoĞü stania siĊ Ligi podmiotem prawa prywatnego (szwajcarskiego lub innego),
wystĊpowania jako wáaĞcicielki nieruchomoĞci, strony w umowach prywatnoprawnych itd.278
Ogromny wkáad w definiowanie doktryny prawa organizacji miĊdzynarodowych wniosáa Komisja Prawa MiĊdzynarodowego ONZ. W 1949 r. i 1950 r. zgáoszono dwie – dla wielu teoretyków wyjĞciowe – definicje: jedną z definicji przedstawiá J. L. Brierly, okreĞlając IGOs jako stowarzyszenie paĔstw wyposaĪone we
wspólne organy, które zostaáy utworzone zgodnie z postanowieniami umowy,
a M. O. Hudson zdefiniowaá IGOs jako organizm utworzony przez pewną liczbĊ
paĔstw, który posiada staáe organy mające zdolnoĞü dziaáania w imieniu tych
paĔstw w sferze swych kompetencji.279
W literaturze polskiej zwraca uwagĊ nieliczne piĞmiennictwo okresu miĊdzywojennego. W szczególnoĞci powstaáa ciekawa rozprawa W. Warkaááy na temat
podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej jednostek.280 DuĪo wiĊkszym echem od-
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biá siĊ wykáad Cezarego Berezowskiego w haskiej Akademii Prawa MiĊdzynarodowego i jego publikacja w ramach cyklu wykáadowego Akademii.281
Po wojnie początkowo zwracaá uwagĊ gáównie maszynopis utrwalający wystąpienie L. Ehrlicha przedstawione na posiedzeniu wydziaáu historyczno-filozoficznego PAU 28 listopada 1949 r.282, w którym rozwijaá on swe poprzednie
poglądy, na ogóá sceptyczne wobec pozapaĔstwowych form podmiotowych w prawie miĊdzynarodowym i stosunkach miĊdzynarodowych.283
Wskazana w niniejszej pracy jako punkt zwrotny w procesie formowania
podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego opinia doradcza MiĊdzynarodowego
Trybunaáu SprawiedliwoĞci w sprawie odszkodowania za straty poniesione w sáuĪbie ONZ z 11 kwietnia 1949 r.284 z wielkim trudem uzyskiwaáa akceptacjĊ w nauce
prawa miĊdzynarodowego, w tym równieĪ w Polsce.285 W ocenie L. Antonowicza
racjĊ ma S. Nahlik, który przedstawiając ewolucjĊ nauki radzieckiej, która przeszáa
od negacji do afirmowania podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji
miĊdzynarodowych, równoczeĞnie zarzuca wielu autorom polskim konserwatyzm
w tym zakresie.286
Badając podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową, B. PrzewoĨnik zwraca uwagĊ, Īe w najnowszej literaturze prawnomiĊdzynarodowej, przede wszystkim podrĊcznikowej, jako definiens prawa miĊdzynarodowego stosowana jest na ogóá klasyfikacja bądĨ w postaci dwuczáonowej (paĔstwa – inne podmioty prawa miĊdzynarodowego), bądĨ trójczáonowej (paĔstwa – organizacje miĊdzynarodowe – inne
podmioty prawa miĊdzynarodowego). Potencjaá problematycznoĞci skupia w sobie
jeden czáon – inne podmioty prawa miĊdzynarodowego.287 Trudno siĊ z tym poglądem co do zasady nie zgodziü.
WspóáczeĞnie zwraca uwagĊ, jedyny w zasadzie, artykuá expressis verbis poĞwiĊcony podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej, autorstwa znanego specjalisty
tej problematyki L. Antonowicza – Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.288 Towarzyszy mu opublikowany, co prawda nieco wczeĞniej, lecz raczej ogólny artykuá P. Bogackiego Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych.289 Pozostaáe opracowania mają ksztaát syntezy encyklopedycznej290 albo teĪ odnoszą siĊ do poszczególnych kategorii podmiotów prawa
281
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miĊdzynarodowego bądĨ do problematyki podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jedynie nawiązują. Cytowany L. Antonowicz, zajmując siĊ problematyką
paĔstw i terytoriów, przy okazji analizowaá ich podmiotowoĞü i powiązane z nią
zagadnienia.291 PodmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową jednostki badaá M. Drobnik.292 Z kolei koncepcjĊ jednostki i zbiorowoĞci w obszarze praw czáowieka krytycznie omówiá C. Mik,293 który przedstawiá teĪ pierwszy pogáĊbiony i przekonywający wywód na temat podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej Unii Europejskiej.294 Kolejne analizy albo doĔ nawiązywaáy wprost, albo korzystaáy zeĔ de facto.295
Problematyką organizacji miĊdzynarodowych i ich prawnomiĊdzynarodowej
pozycji zajmowaá siĊ przez lata W. Morawiecki.296 Ich status prawny interesująco
omówili m. in.: K. Skubiszewski297, J. Menkes i A. Wasilkowski, Z. M. Doliwa-Klepacki298 i inni.
Cykl opracowaĔ na temat statusu miĊdzynarodowych organizacji pozarządowych opublikowaá K. Lankosz.299
Status prawny korporacji w prawie miĊdzynarodowym badaá K. Karski300.
Na problematyce statusu prawnego Stolicy Apostolskiej i Watykanu skoncentrowaá siĊ S. Czaja301, a J. SozaĔski badaá podmiotowoĞü suwerennego Zakonu
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Kawalerów MaltaĔskich.302 Do problematyki minipaĔstw odniosáa siĊ zaĞ A. Przyborowska-Klimczak.303
W literaturze obcojĊzycznej zwraca uwagĊ kilka opracowaĔ wprost odnoszących siĊ do zagadnieĔ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Ciekawe, Īe kilka z nich – wartoĞciowych bezspornie – powstaáo w doktrynie rosyjskiej, w czasach, gdy ta okreĞlaáa siĊ jako „radziecka”. Zwraca uwagĊ pochodząca sprzed póáwiecza monografia L. A. ModĪhariana pt. Subiekty mieĪdunarodnawa prawa, monografia304 oraz opracowanie zbiorowe MieĪdunarodnaja prawosubiektnost. Niekatoryje waprosy tieorii pod red. D. I. Feldmana.305 Ponadto moĪna wskazaü m. in.
opracowania W. L. Juszczenko, A. Kalinina, E. Szibajewej i innych306, którzy odbyli interesującą dyskusjĊ, zwáaszcza w kwestii prawnomiĊdzynarodowej podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych. W nauce „radzieckiej” – poza „narzutem”
ideologii komunizmu – nastĊpowaáa ewolucja poglądów zbliĪona do tej z doktryny
zachodniej. O ile w powojennych latach czterdziestych XX wieku S. B. Kryáow
twierdziá, Īe organizacje miĊdzynarodowe nie są podmiotami prawa miĊdzynarodowego, o tyle dwadzieĞcia lat póĨniej G. I. Tunkin wyjaĞniaá juĪ tylko istotĊ tej
podmiotowoĞci.307
Zainteresowanie podmiotowoĞcią prawa miĊdzynarodowego nie skoĔczyáo siĊ
bynajmniej wraz z upadkiem ZSRR. TakĪe dziĞ napotkaü moĪna wartoĞciowe rosyjskojĊzyczne opracowania tego zagadnienia. Przykáadowo, J. J. àukaszuk rozpatruje podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową w kontekĞcie zdolnoĞci traktatowej308, F. A. Buzurtanova oraz W. E. Czyrkin w aspekcie rosyjskiego federali-
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Zob.: idem, PodmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa Suwerennego Zakonu Kawalerów MaltaĔskich,
„Sprawy MiĊdzynarodowe” 1990, nr 2, s. 123-132; idem, Zakres udziaáu Zakonu MaltaĔskiego w stosunkach prawnomiĊdzynarodowych, „PaĔstwo i Prawo” 1992, nr 9, s. 74-79. Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 13; P. àaski, Status prawnomiĊdzynarodowy Zakonu MaltaĔskiego, „Annales. UMCS” 1995, s. 39-55; L. Sosnowski, Zakon MaltaĔski jako podmiot prawa miĊdzynarodowego, „Przegląd Stosunków MiĊdzynarodowych” 1981, nr 2-3, s. 241-245.
303
A. Przyborowska-Klimczak, Ewolucja prawnomiĊdzynarodowej sytuacji europejskich paĔstw miniaturowych, w: Prawo miĊdzynarodowe – problemy i wyzwania (KsiĊga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek), pod red. J. Menkesa, Warszawa 2006.
304
L. A. ModĪharian, Subiekty mieĪdunarodnawa prawa, Moskwa 1958.
305
MieĪdunarodnaja prawosubiektnost. Niekatoryje waprosy tieorii, pod red. D. I. Feldmana, Juridiczeskaja Litieratura, Moskwa 1971.
306
W. L. Juszczenko, Niekotoryje tieorieticzeskije waprosy mieĪdunarodnoj prawosubiektnosti mieĪdunarodnych organizacyi, „Prawowiedienije” 1970, nr 4, A. Malinin, O prawosubiektnosti mieĪdunarodnych
organizacyi, „Wiestnik Leningradskogo Gosudarstwiennogo Umwiersitieta” 1965, nr 17, tegoĪ, Osnownyje tiendiencyi razwitija mieĪdunarodnoj prawosubiektnosti, KazaĔ 1974, s. 21-28, E. A. Szibajewa,
Prawowyj status mieĪprawitielstwiennych organizacyi, Moskwa 1972, s. 46-71 i 102-173.
307
Zob.: S. B. Kryáow, Principes du droit des gens, “Recueil des Cours”, t. 1, La Haye 1947, p. 139; G. I.
Tunkin, The Legal Nature of the United Nations, “Recueil des Cours”, t. 119, La Haye 1966, p. 7 & n.
308
J. J. àukaszuk, Subiekty prawa mieĪdunarodnych dogoworow, „Gosudarstwo i Prawo” 2004, nr 11, s. 54.
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zmu309, S. V. ýerniþenko – podmiotowoĞci paĔstwowej310, zaĞ A. J. Jakimow –
w ujĊciu teoretycznoprawnym.311
WĞród opracowaĔ anglojĊzycznych zwraca uwagĊ monografia J. E. Nijman
omawiająca formowanie siĊ teorii podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.312
Z pewnoĞcią warto zwróciü uwagĊ takĪe na te opracowania, które – choü nie dokonują monograficznych analiz podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego – to jednak, omawiając dorobek doktrynalny sensu largo, odnoszą siĊ doĞü czĊsto miĊdzy
innymido podmiotowoĞci wáaĞnie.313
W wielokrotnie juĪ cytowanym opracowaniu Zagadnienie podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej EWG H. Latkiewicz obszernie omówiáa udziaá przedstawicieli doktryny w ksztaátowaniu siĊ koncepcji podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji miĊdzynarodowych. W szczególnoĞci wykazaáa ich wkáad
w prace kodyfikacyjne i programowe skutkujące – niejednokrotnie – ujmowaniem
zaproponowanych przezeĔ definicji, klasyfikacji i rozmaitych procedur w przyjmowanych nastĊpnie dokumentach prawnomiĊdzynarodowych. Znakomite przykáady: L. F. Williamsa314, A. Verdrossa315, G. Fitzmaurice’a316, J. Brierly’ego317,
309

Odpowiednio: F. A. Buzurtanova, Prawowyje osnowy osušþestwlienijs subiektami Rossijskoj Federacji samostojetelnych meždunarodnych i wnešneekonomiþeskich swjazej, „Rossijskij EĪegodnik MeĪdunarodnogo Prawa” 2001, s. 192-206; W. E. Czyrkin, O suĞcinoĞci subiekta federacji; teorii i riali, „Gosudarstwo i Prawo” 2003, nr 7, s. 5 i n.
310
S. V. ýerniþenko, Gosudarstvo kakliþnost subiekt mieĪdunarodnawa prawa i suwierienitieta, „Rossijskij JeĪegodnik MieĪdunarodnawa Prawa” 1993/1994, s. 13-47
311
A. J. Jakimow, Status subiekta prawa (tieorieticzieskije waprosy), „Gosudarstwo i Prawo” 2003, nr 4,
s. 5 i n.
312
J. E. Nijman, The Concept of International Legal Personality. An Inquiry into the History and Theory
of International Law, T.M.C. ASSER Press, The Hague 2004.
313
International law in theory and practice, ed. by O. Schachter, Dordrecht-Boston-London 1991; H. B.
Jacobini, A study of the philosophy of international law as seen in works of latin american writers, The
Hague 1954.
314
L. F. Williams podczas konferencji Stowarzyszenia Prawa MiĊdzynarodowego (International Law
Association) w Wiedniu wygáosiá referat, w którym na podstawie artykuáu 22 § 2 Paktu Ligi Narodów
(„Liga ma mandatariuszy, którzy dziaáają w jej imieniu, a nie w imieniu czáonków Ligi”) uzasadniaá, Īe
Liga zostaáa wyposaĪona w suwerennoĞü terytorialną, a postanowienie artykuáu 49 – wedáug autora –
czyni LigĊ peánomocnikiem rządu Doliny Saary”, natomiast art. 102 powierza Lidze status straĪnika lub
protektora Wolnego Miasta GdaĔsk. Zob.: Report of the thirty-four Conference of the International Law
Association, Wien 1926, p. 675 & n., cyt. za: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 33.
315
A. Verdross zaproponowaá, a wiĊkszoĞü Komisji Prawa MiĊdzynarodowego przyjĊáa sáynne juĪ kompromisowe sformuáowanie: lub innymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego posiadającymi zdolnoĞü
prawną do zawierania umów. Patrz: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 50.
316
Specjalny sprawozdawca prawa umów w Komisji Prawa MiĊdzynarodowego – G. Fitzmaurice zaproponowaá art. 2 projektu Konwencji (o prawie traktatów z udziaáem organizacji miĊdzynarodowych), wedle którego porozumienie miĊdzynarodowe oznacza porozumienie (...) miĊdzy dwoma lub wiĊkszą liczbą paĔstw lub innymi organizmami, podmiotami prawa miĊdzynarodowego, posiadającymi osobowoĞü
miĊdzynarodową i zdolnoĞü do zawierania umów, ustanawiające prawa i obowiązki lub stosunki regulowane przez prawo miĊdzynarodowe. Patrz: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 49-50.
317
W pracach Komisji stanowisko specjalnego sprawozdawcy prawa umów miĊdzynarodowych zajmowaá w latach 1950-1951 J. Brierly, który w swoim pierwszym wystąpieniu podjąá próbĊ zdefiniowania
takich pojĊü, jak: „umowa”, „miĊdzynarodowa organizacja”, „zdolnoĞü prawna do zawierania umów”,
„podstawa prawna wykonywania zdolnoĞci prawnej do zawierania umów” i innych. Organizacje miĊdzynarodowe autor okreĞliá jako stowarzyszenie paĔstw wyposaĪone we wspólne organy i ustanowione na
mocy umowy” i uznaá, Īe „wszystkie paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe posiadają zdolnoĞü prawną
do zawierania umów miĊdzynarodowych, jednakĪe zdolnoĞü ta niektórych paĔstw lub teĪ organizacji
miĊdzynarodowych moĪe byü ograniczona. Patrz: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit.,
s. 47-48.
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C. Eagletona318 do dziĞ inspirują badaczy báyskotliwą prostotą formującą i porządkującą ogromny potencjaá. OczywiĞcie H. Latkiewicz podaáa teĪ szerszy przegląd
stanowisk w kwestii podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych wymieniając
choüby klasyków – G. Schwarzenbergera319, H. Lauterpachta320 czy zdecydowanych negatorów: A. Klafkowskiego i M. R. Quadri.321
Interesujące prace w odniesieniu do podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
opublikowali ponadto: Ch. Okeke322, J. S. Anaya323, P. H. F. Bekker324, J. Crawford325,
J. Castellino i S. Allen326, D. A. Ijalaye327, A. Meijknecht328, A. P. Rubin329,
D. Runciman330, J. Edkins z zespoáem331, A. H. Angelo332, G. Arangio-Ruiz333,
D. J. Bederman334, Ch. Harding335, J. Klabbers336, J. McLean337, F. Seyersted338,
R. Wedgwood339, J. W. de Zwann.340
318

C. Eagleton uznaá za moĪliwe sformuáowanie definicji osoby prawnej (legal person) w prawie miĊdzynarodowym odnoszącej siĊ do paĔstw i organizacji miĊdzynarodowych: Podmiot prawa jest jednostką posiadającą prawa i obowiązki wynikające z danego systemu prawnego. Por.: idem, International
Organization and the Law of Responsability, Académie de Droit International de la Haye, “Recueil des
Cours”, La Haye 1950, Vol. 76, p. 343-344. Patrz: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 45.
319
Zajmując stanowisko w sprawie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji miĊdzynarodowych przed wydaniem przez MTS opinii w sprawie Reparacji, G. Schwarzenberger uzasadniaá: Istniejące podmioty prawa miĊdzynarodowego mają peáną swobodĊ rozciągania stosowania prawa miĊdzynarodowego na kaĪdą jednoĞü (entity), którą dopuszczają do obowiązującego miĊdzynarodowego systemu prawnego. Idem, International Law, t. 1, 2, London 1945, p. 71). W okresie póĨniejszym autor ten
wyraziá opiniĊ, wedáug której kaĪda organizacja miĊdzyrządowa jak teĪ pozarządowa moĪe byü podmiotem prawa miĊdzynarodowego (International Law, t. 1, London 1957, p. 137). Patrz: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 43.
320
H. Lauterpacht, International Law and Human Rights, New York 1950, p. 12. Zdaniem autora problem, czy dana organizacja miĊdzynarodowa jest czy nie jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego,
moĪe byü rozstrzygniĊty w sposób pragmatyczny, tzn. przez odwoáanie siĊ do aktualnej praktyki i racji
prawnych, a nie poprzez odwoáania siĊ do apriorycznych stwierdzeĔ na temat tego, kto jest, a kto nie
jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego. Patrz: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit.,
s. 44. Por.: H. Lauterpacht, The subjects of the law of nations, „The Law Quarterly Review” 1948, Vol.
63, p. 438-460 & vol. 64, p. 97-119.
321
A. Klafkowski, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa 1964, s. 148 i n.; M. R. Quadri, Cours
général de droit intemational public, „Recueil de la Jourisprudence des Cours”, t. 3, La Haye 1964, p.
372 oraz idem, Diritto internationale publico, Palermo 1963, p. 438, 444. Patrz: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 43.
322
C. N. Okeke, Controversial subjects of contemporary international law. An examination of the new
entities of international law and their treaty-making capacity, Rotterdam 1974.
323
J. S. Anaya, Indigenous Peoples in International Law, Oxford 2004.
324
P. H. F. Bekker, The Legal Position of Intergovernmental Organizations. A Functional Necessity
Analysis of Their legal Status and Immunities, Dordrecht-Boston-London 1995.
325
J. Crawford, The Creation of States in International Law. Second Edition, Oxford 2006.
326
J. Castellino, S. Allen, Title to Territory in International Law. A Temporal Analysis, Burlington 2003.
327
D. A. Ijalaye, The Extension of Corporate Personality in International Law, New York-Leyden 1978.
328
A. Meijknecht, Towards international personality. The position of minorities and indigenous peoples
in international law, Antwerpen 2001.
329
A. P. Rubin, The international personality of the Malay Peninsula. A study of the international law of
imperialism, Kuala-Lumpur 1974.
330
D. Runciman, Pluralism and the personality of the state, Cambridge 1997.
331
Sovereignty and subjectivity, ed. by J. Edkins, Colombia 1999.
332
A. H. Angelo, Personality and legal culture, “Law Review/Victoria University of Wellington, Faculty of
Law” 1996, Vol. 26, p. 395 & n.
333
G. Arangio-Ruiz, On the nature of the international personality of the Holy See, “Revue Belge de
Droit International” 1996, Vol. 29, p. 354-369.
334
D. J. Bederman, The souls of international organizations. Legal personality and the lighthouse at
Cape Spartel, “Virginia Journal of International law” 1996, Vol. 36, p. 275-377.
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WĞród opracowaĔ niemieckojĊzycznych warto odnotowaü pochodzące sprzed
lat dzieáo R. Knubenna341 oraz nowsze prace: R. M. Hempela342, H.-J. Uibopuu343,
Ch. Busse344 czy V. Eppinga.345
Warte odnotowania są takĪe francuskojĊzyczne dzieáa: Ch. Dominicé346,
C. Rousseau347 oraz D. I. Feldmana.348
W innych jĊzykach ukazaáy siĊ m. in. prace N. F. Sola349, J. Sereghoyovej350
i V. Stražnickej.351
Rola doktryny nie sprowadza siĊ do komentowania Ĩródeá prawa. Aktualnie
znacznie czĊĞciej niĪ w okresie dyskusji nad podmiotowoĞcią organizacji miĊdzynarodowych doktryna zdecydowanie zabiera gáos, inicjując lub projektując miĊdzynarodowe prawodawstwo. OczywiĞcie nie zmienia to faktu, Īe poglądy doktrynalne, z uwagi na subiektywizm i zróĪnicowanie, nie mają duĪego waloru prawnego. Wyjątkiem mogą tu byü oficjalne oĞwiadczenia, wydawane w formie na przykáad deklaracji czy apelu, a w efekcie wnikliwej zbiorowej analizy wybranego zagadnienia miĊdzynarodowego. Mają one jedynie rangĊ dokumentu prywatnego,
lecz wywierają olbrzymi wpáyw na promocjĊ wielu koncepcji prawnych ewoluujących do postaci zasad prawnych. Przykáadem takiego dokumentu moĪe byü cho-

335

Ch. Harding, Statist assumptions, normative individualism and new forms of personality. Evolving
a philosophy of international law of the twenty first century, “Non-State Actors and International Law”
2001, Vol. 1, p. 107-125.
336
J. Klabbers, (I can’t get no) recognition. Subjects doctrine and the emergence of non-stste actors,
“Nordic Cosmopolitanism – Essays in International Law for Martti Koskenniemi” 2003, p. 351-369.
337
J. McLean, Personality and public law doctrine, “University of Toronto Law Journal” 1999, Vol. 49,
p. 123-149.
338
F. Seyersted, Objective International Personality, “The Indian Journal of International Law” 1964,
p. 45 & n.
339
R. Wedgwood, Legal personality and the role non-governmental organizations and non-state political
entities in the United Nations system, “Non-State Actors as New Subjects of International Law” 1999,
p. 21-36.
340
J. W. de Zwann, The legal personality of the European Communities and the European Union,
“Netherlands Yearbook of International Law” 1999, vol. 30, p. 75 & n.
341
R. Knubben, Die Subjekte des Völkerrechts. Allgemeine Lehre von der vollen und beschränkten
völkerrechtlichen Rechts-und Handlungsfähigkeit, in: Handbuch des Völkerrecht, Hrsg. F. Stier-Somlo,
Stuttgart 1928, S. 1.
342
M. Hempel, Die Völkerrechtssubjektivität internationaler nichtstaatlicher Organisationen, Berlin 1997.
343
H.-J. Uibopuu, Die Völkerrechtssubjektivität der Unionsrepubliken der UdSSR, Wien-New York 1975.
344
Ch. Busse, Die Völkerrechtssubjektivität der Europäische Union – Eine völkerrechtliche Komödie in
vier Akten, “Europa Blätter” 2001, nr 4, S. 133.
345
V. Epping, Völkerrechtssubjekte, in: Völkerrecht. Ein Studienbuch, Hrsg. K. Ipsen, München 1999, S. 51.
346
Ch. Dominicé, La Personnalité Juridique Dans Le Système Du Droit des Gens, in: Theory of
ST
International Law at the Threshold oh the 21 Century. Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski,
ed. by J. Makarczyk, The Hague-London-Boston 1996, p. 147 & n; idem, Observations sur la personalité
juridique de droit interne des organizations internationals, in: Liber Amicorum, ed. by G. Hafner,
G. Loibl, A. Rest, L. Sucharipa-Behrmann, K. Zemanek, the Hague-London-Boston 1998, p. 85.
347
C. Rousseau, Dront international Public, vol. 2 – Les sujets de droit, Paris 1974.
348
D. I. Feldman, International personality, „Recueil des Cours/Académie de Droit International de La
Haye” 1985, vol. 191, pp. 343-414.
349
N. F. Sola, La subjetividad internacional de la Unión Europea, “Rivista de Derecho Comunitario
Europeo” 2002, vol. 6, p. 85 & n.
350
J. Sereghoyová, Subiekty kapitalistického mezinárodního obchodu, Praha 1964.
351
V. Stražnická, Miedzinárodnoprávna subjektivita Európskych spoloþenstiev, „Právny Obzor” 1995, nr 78,
s. 495-504.
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ciaĪby Powszechna deklaracja praw narodów uchwalona w Algierze 14 lipca 1976
roku.352
Rola dydaktyki jest niezwykle waĪna, jeĞli chodzi o implementacjĊ prawa
miĊdzynarodowego do krajowych porządków prawnych oraz przygotowania praktyki do przestrzegania odpowiednich norm. WĞród podrĊczników polskich i polskojĊzycznych dominującą rolĊ odgrywa obszerne opracowanie W. CzapliĔskiego
i A. Wyrozumskiej353, które znacznie wykracza poza formuáĊ podrĊcznika, a w kwestii przeglądu orzecznictwa stanowi wyczerpujące kompendium. Ponadto warto
wymieniü podrĊczniki: L. Antonowicza354, R. Bierzanka i J. Symonidesa, J. Gilasa355,
W. Góralczyka356, A. àazowskiego i A. Zawidzkiej357, J. PieĔkosa358, M. Shawa359
oraz zespoáu B. Wierzbickiego.360
PodrĊczniki obcojĊzyczne trudno wymieniü. NajwaĪniejsze dla omawianej
tematyki – podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej są w szczególnoĞci dzieáa:
J. Brownlie361, zespoáu T. Buergenthala362, N. Q. Dinh, P. Daillieta, A. Pelleta363,
P.-M. Dupuy364, zespoáu M. Evansa365, L. C. Greena366, M. Hardegena367, zespoáu
G. W. Ignatienko i D. D. Ostapienko368, P. Malanczuka369, S. i I. Mukherjee370, zespoáu H. Neuholda371, I. Seidl-Hohenvelderna, T. Steina372, J. G. Starke373, A. Verdrossa i B. Simmy374, W. G. Vitzhum375, M. Diez de Valasco Vallejo376, a takĪe
opracowanie zespoáu C. P. M. Watersa.377
352

Tekst w: Pour un droit des peuples. Essais sur la Declaration d’Alger, ed. by A. Cassese, E. Jouve,
Paris 1978, p. 27. Por.: M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie miĊdzynarodowym, Warszawa 2001, s. 40-41.
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J. Brownlie, Principles of Public International Law. Sixth Edition, Oxford 2003.
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T. Buergenthal, K. Doehring, J. Kokott, H. G. Maier, Grundzüge des Völkerrechts. 2., nearbeitete und
erweiterte Auflage, Heidelberg 2000.
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N. Q. Dinh, P. Dailliet, A. Pellet, Droit International Public. 6 e Edition entièrement refondue, Paris 1999.
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P.-M. Dupuy, Droit International Public. 4 e Edition, Paris 1998.
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International Law, ed. by M. Evans, Oxford 2006.
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L. C. Green, International Law: a Canadian perspective. Second Edition, Ontario 1988.
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Rozdział 5

Zdolność do czynności
prawnomiędzynarodowych

Dopeánieniem podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego (wynikającej ze
zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej) jest zdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych.1 ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych utoĪsamia siĊ z moĪliwoĞcią samodzielnego ksztaátowania przez podmioty ich sytuacji prawnej, nabywania i zbywania uprawnieĔ i obowiązków we wáasnym imieniu.2
O ile zdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa moĪe byü dla wszystkich –
w zasadzie – podmiotów prawa miĊdzynarodowego badana jednakowo, tzn. poprzez analizĊ poszczególnych kategorii Ĩródeá, i dalej – odpowiednich, wyselekcjonowanych aktów prawnych, o tyle zdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych wymaga szczególnego podejĞcia. Przede wszystkim naleĪy dobitnie podkreĞliü, Īe jej desygnaty czy atrybuty odnoszą siĊ niejednakowo i nie do wszystkich podmiotów prawa miĊdzynarodowego. BáĊdem byáoby badanie zagadnienia
zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych przez pryzmat modelu podmiotowoĞci paĔstwa. Takie podejĞcie, choü wystĊpowaáo, dziĞ z przekonaniem moĪna
uznaü za anachronizm lub, w bardziej wyrafinowany sposób – za praktykĊ „ukáadania na prokrustowym áoĪu”. Chodzi tu wyáącznie o podejĞcie badawcze do zagadnienia zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych, a nie o praktyczną
hierarchiĊ znaczeniową poszczególnych podmiotów (w oczywisty sposób – dominują paĔstwa).
Znakomita wiĊkszoĞü teoretyków prawa miĊdzynarodowego sprowadza zdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych do zdolnoĞci traktatowej3 i prawa
1

ZdolnoĞü do dziaáaĔ prawnych moĪe zostaü zawieszona przy jednoczesnym uznaniu zdolnoĞci prawnej podmiotu, jak to miaáo miejsce w przypadku byáej III Rzeszy Niemieckiej (po II wojnie Ğwiatowej),
w której najwyĪszą wáadzĊ przejĊáy czasowo cztery mocarstwa okupacyjne. Sojusznicza Rada Kontroli
nad Niemcami przejĊáa zdolnoĞü do dziaáania byáej Rzeszy (w tym w sprawach miĊdzynarodowych) przy
jednoczesnym uznaniu jej podmiotowoĞci w zakresie praw i obowiązków. Patrz: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk Prawnych” 1997, t.7, s. 215.
2
Por.: A. Redelbach, WstĊp do prawoznawstwa. Podstawowe pojĊcia nauk o wáadzy, paĔstwie i prawie
w perspektywie Unii Europejskiej. Regulamin Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka, ToruĔ 2000, s. 171.
3
Do liczących siĊ remediów stanu poznania problematyki podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
B. PrzewoĨnik zalicza eksponowanie ius tractatuum jako nieodzownej skáadowej podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej lub – inaczej, acz adekwatnie – eksponowanie kompetencji do wspóátworzenia
prawa miĊdzynarodowego, zwaĪywszy, Īe ius tractatuum jest najbardziej ewidentnym, lecz nie jedynym
sposobem wspóátworzenia prawa miĊdzynarodowego. W ocenie autorki mogą powstawaü (i powstają)
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legacji, wskazując przy tym na istnienie innych atrybutów.4 Przykáadowo, L. Antonowicz dowodzi, Īe kryterium podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej zawiera
siĊ gáównie w zdolnoĞci traktatowej. JednoczeĞnie cytowany autor przestrzega
przed ortodoksyjnym doĔ podejĞciem. Twierdzi, Īe owszem – jest to kryterium
bardzo wyraziste, ale nie sposób zaprzeczyü, Īe ono równieĪ moĪe okazaü siĊ zawodne. ZdolnoĞü traktatowa oznacza zdolnoĞü zawierania umów miĊdzynarodowych podlegających prawu miĊdzynarodowemu. O tym zaĞ, czy dany dokument
jest umową miĊdzynarodową, decyduje okolicznoĞü, czy jego strony są podmiotami prawa miĊdzynarodowego. W ten sposób powstaje báĊdne koáo – efektownie
puentuje swój wywód L. Antonowicz, dodając, Īe przerwaü je moĪna tylko w drodze badania praktyki miĊdzynarodowej.5
Wydaje siĊ, Īe aktywnoĞü i autorytet sądów miĊdzynarodowych nakazują
rozwaĪenie takĪe miĊdzynarodowej ius standii. To z kolei implikuje potrzebĊ zbadania zdolnoĞci ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej (dopuszczalne
jest teĪ rozumowanie odwrotne). To samo moĪna wywieĞü ze zdolnoĞci traktatowej
czy prawa legacji. Skoro pacta sunt servanda – logicznym nastĊpstwem naruszenia
reguá traktatowych czy legacji bĊdzie odpowiedzialnoĞü miĊdzynarodowa, a czĊstym polem jej dochodzenia – sądownictwo miĊdzynarodowe.6
Preferencje naukowe są tu niewątpliwie determinowane praktyką, której kierunek w dalszym ciągu nadają paĔstwa. To wáaĞnie ich atrybuty podmiotowe zdominowaáy teoretyczne widzenie zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych. Przykáadowo, W. CzapliĔski i A. Wyrozumska podkreĞlają, Īe tylko paĔstwa mogą byü czáonkami ONZ, stronami Statutu MTS i wiĊkszoĞci organizacji
miĊdzynarodowych, uczestniczyü w konwencjach miĊdzynarodowych (acz z pewnymi wyjątkami).7 Z kolei R. KwiecieĔ, formuáując kryteria suwerennego paĔstwa,
opará siĊ na nastĊpujących atrybutach (w ocenie autora – namacalnych przejawach): tworzenie, stosowanie i egzekwowanie prawa przez organy paĔstwowe,
zdolnoĞü traktatowa, prawo legacji i konsulatu oraz ius standii w sferze stosunków
miĊdzynarodowych.8
normy prawa zwyczajowego w zakresie realizacji kompetencji organizacji miĊdzynarodowych (ujmując
szerzej – w zakresie udziaáu innych niĪ paĔstwa podmiotów prawa miĊdzynarodowego w obrocie prawnomiĊdzynarodowym. MoĪna teĪ w tak wáaĞnie szerzej pojĊtym zakresie podmiotów mówiü o zastosowalnoĞci ogólnych zasad prawa i walorze mocy obowiązującej jednostronnie podejmowanych decyzji-zobowiązaĔ. Patrz: B. W. PrzewoĨnik, Uwagi w zakresie podstaw zmian nauki/nauczania prawa miĊdzynarodowego, referat na Konferencji: Prawo miĊdzynarodowe wobec wyzwaĔ wspóáczesnoĞci, Kraków 2000, maszynopis niepublikowany.
4
Tak np. K. Cebul, J. Kowalczyk, A. Szpor, J. Zakrzewska, PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe jako
podmioty stosunków miĊdzynarodowych, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 183.
5
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998, vol.
XLV, s. 28.
6
Por.: ibidem.
7
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 133.
8
R. KwiecieĔ twierdzi, Īe peáne korzystanie z wymienionych atrybutów dowodzi posiadania przez daną
jednostkĊ terytorialną suwerennoĞci i tym samym przesądza o jej statusie w prawie miĊdzynarodowym
jako paĔstwa, nawet w sytuacji rzeczywistej zaleĪnoĞci politycznej od innych podmiotów. TĊ ostatnią
obrazuje sytuacja paĔstw europejskich, w których po II wojnie Ğwiatowej wprowadzony zostaá ustrój
komunistyczny. Ich polityczna wasalizacja przez ZSRR nie stanowiáa przeszkody w uznawaniu ich za
podmioty suwerenne i ukáadaniu stosunków wzajemnych na zasadzie suwerennej równoĞci. Radykalna
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Rozwój prawa miĊdzynarodowego i róĪnorodnoĞü praktyki powodują, Īe komentatorzy zarówno w ramach ogólnych, jak i wobec poszczególnych podmiotów
prawa miĊdzynarodowego wskazują takĪe na inne atrybuty zdolnoĞci do czynnoĞci
prawnomiĊdzynarodowych (np. czáonkostwo w organizacjach miĊdzynarodowych,
samoobronĊ, stosowanie sankcji, symbolikĊ). Nie negując ich znaczenia, prima
faciae moĪna tu zaáoĪyü mniejszoĞciową dysproporcjĊ wzglĊdem atrybutów podmiotowych wskazanych wyĪej.9
OczywiĞcie trudno rzecz przesądziü bezwzglĊdnie, zwáaszcza Īe stopniowy
wzrost znaczenia podmiotów prywatnych, a w szczególnoĞci jednostek (osób fizycznych) skáania do refleksji nad humanizacją zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych. MoĪliwoĞü dziaáania podmiotowego wiąĪe siĊ w zasadniczy
sposób z ludzką zdolnoĞcią do dziaáania celowego, twierdzi L. Kopciuch dodając,
Īe pod wzglĊdem swojej struktury dziaáanie podmiotowe realizuje zawsze strukturĊ
dziaáania celowego. Na pytanie, jak jest zbudowany czáowiek, Īe jest zdolny do
podmiotowoĞci, cytowany autor przytacza N. Hartmanna, dla którego czáowiek jest
jednym z wyĪszych tworów realnych, a jako taki kumuluje w sobie wszystkie cztery warstwy bytowe: materiĊ, organizm, psychikĊ i ducha. W Ğwietle tej teorii dla
podmiotowoĞci szczególne znaczenie ma warstwa ducha. Tylko bowiem duch osobowy posiada ĞwiadomoĞü. Ta zaĞ jest konstytutywnym warunkiem dziaáania celowego. Bez niej dana caáoĞü moĪe wprawdzie funkcjonowaü celowo, nie moĪe
jednak dziaáaü celowo. Hartmann doprecyzowuje swój wywód poprzez wyróĪnienie czterech kategorialnych momentów podmiotowoĞci: zdolnoĞci przewidywania,
zdolnoĞci okreĞlania przyszáoĞci, poczucia wartoĞci i zdolnoĞci decydowania. WyróĪnia ponadto jeszcze moment zdolnoĞci do dziaáania celowego, co w ocenie L.
Kopciuch wydaje siĊ burzyü klarownoĞü i logiczną poprawnoĞü podziaáu (skoro
dziaáanie celowe zawiera juĪ w sobie wszystkie cztery wskazane wyĪej momenty).10
Choü o implikacjach humanizacji zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych rozprawia siĊ – co do zasady – czysto teoretycznie, naleĪy podchodziü
doĔ uwaĪnie, zwáaszcza Īe, jak sáusznie wywodzi J. Kranz, zdolnoĞü nie oznacza
zawsze moĪliwoĞci. Na przykáad zdolnoĞü legacji nie oznacza moĪliwoĞci nawiązania stosunków dyplomatycznych z kaĪdym paĔstwem; podobnie – kaĪde paĔstwo ma zdolnoĞü czáonkostwa w organizacji miĊdzynarodowej, ale nie zawsze jest
to moĪliwe.11

zmiana sytuacji politycznej tej grupy paĔstw na przeáomie lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych XX
w. – okreĞlana potocznie jako „odzyskanie niepodlegáoĞci” – nie wpáynĊáa na ich status prawnomiĊdzynarodowy, dziĊki czemu zachowaáy one toĪsamoĞü i ciągáoĞü w tym prawie. Patrz: idem, SuwerennoĞü
paĔstwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie miĊdzynarodowym, Kraków 2004, s. 96. Por.: M. Diez
de Valasco Vallejo, Instituciones de Derecho Internacional Publico, Madrid 2001, p. 217.
9
Stąd ich zbiorowe ujĊcie w niniejszej pracy i raczej krótka prezentacja.
10
L. Kopciuch, Ontologiczne aspekty problemu podmiotowoĞci u Nicolaia Hartmanna, w: Studia nad
podmiotowoĞcią czáowieka, pod red. Z. J. Czarneckiego, Lublin 1999, s. 159.
11
J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa i prawo miĊdzynarodowe, w: Spór o suwerennoĞü, pod red. W. J.
Woápiuka, Warszawa 2001, s. 104.
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5.1.
Zdolność traktatowa
Prawo miĊdzynarodowe od swego zarania posáuguje siĊ formuáą traktatu.
Umowa miĊdzynarodowa jest szczególnym rodzajem porozumienia – 12 jest porozumieniem zawartym w formie pisemnej miĊdzy zdolnymi traktatowo (czyli korzystającymi z ius contrahendi) podmiotami oraz regulowanym prawem miĊdzynarodowym. Rodzi ono prawa i obowiązki miĊdzynarodowe. Powinno teĪ byü normatywne (a wiĊc zawieraü przepisy abstrakcyjne, nadające siĊ do nieograniczonej
liczby zastosowaĔ).13 PojĊcie umowy miĊdzynarodowej najczĊĞciej bywa zawĊĪane do paĔstw, choü powinno byü odnoszone do wszystkich podmiotów prawa miĊdzynarodowego i dlatego musi byü traktowane szerzej niĪ w Konwencji wiedeĔskiej o prawie traktatów z 1969 r., jednoczeĞnie prezentując przegląd stanowisk
w doktrynie polskiej.14 A. Wyrozumska w obszernej monografii prawa traktatów
juĪ na wstĊpie trafnie zauwaĪa, Īe proste definiowanie umowy miĊdzynarodowej
przynaleĪy bardziej sferze dobrych chĊci aniĪeli merytorycznej analizie praktyki.
Mając to na wzglĊdzie, cytowana autorka w miejsce rozmaitych spekulacji proponuje funkcjonalne stosowanie definicji zawartej w Konwencji wiedeĔskiej z 1969 r.15
W przeszáoĞci zawierano umowy miĊdzynarodowe. Byáy one przede wszystkim umowami pokoju, tym niemniej znajdowaáy siĊ w nich postanowienia okreĞlające obowiązki stron w przyszáoĞci. PaĔstwa lub raczej wáadcy staroĪytni zawierali
pierwsze porozumienia – najprawdopodobniej – bez ĞwiadomoĞci jakiegokolwiek
standardu w tym wzglĊdzie. Podobny stan rzeczy utrzymywaá siĊ niemal do wspóáczesnoĞci. Pierwsze (potwierdzone historycznie) traktaty zawierali juĪ wáadcy staroĪytnego Egiptu, Mezopotamii, a poszczególne paĔstwa greckie juĪ niemal regularnie zawieraáy umowy o wzajemnej pomocy i przymierzu odpornym, zwane
symmachiami.16
Przez wieki umowy udoskonalono na tyle, Īe komentatorzy upatrywali w nich
stabilizatorów stosunków miĊdzynarodowych. Przykáadowo, R. von Mohl twierdziá, Īe jakkolwiek z samej natury stosunku dadzą siĊ wyprowadziü wzajemne
paĔstw wzglĊdem siebie prawa, to jednak wobec tak wolnego Ĩródáa wiele rzeczy
nie byáoby ĞciĞle okreĞlonych, a z drugiej strony zaprzeczano by nieraz powadze
dowodów. Spory wiĊc áatwo powstawaü mogą nawet przy dobrej wierze, a takĪe
mogą zostaü rozmyĞlnie powziĊte. ĝrodkiem gáównie temu zapobiegającym jest
12

TreĞü, zakres i pojĊcie umowy miĊdzynarodowej podlegaáy ewolucji historycznej, co moĪna przeĞledziü w pracach J. Makowskiego, Zasady prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1915, s. 99 i n.; O zawieraniu umów miĊdzynarodowych, Warszawa 1937, s. 11 i n., cyt. za: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów. Zarys wykáadu, Warszawa – PoznaĔ 2005, s. 39.
13
Wedle J. SozaĔskiego – najbardziej syntetyczne omówienie problemu zaprezentowaá W. CzapliĔski,
Podstawowe zagadnienia prawa umów miĊdzynarodowych, Biuletyn Informacyjny BSM Kancelarii Sejmu, Warszawa 1995; z ujĊciem historycznym – S. E. Nahlik, Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976;
a w literaturze zagranicznej – A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge 2000, cyt. za:
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 39.
14
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 40.
15
Patrz: A. Wyrozumska, Umowy miĊdzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, s. 31 i n.
16
Por.: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej EWG, Warszawa 1979, s. 25.
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zawieranie traktatów, w których prawa i zobowiązania wyraĨnie są okreĞlone,
szczegóáowo rozwiniĊte i przez zainteresowane strony dostatecznie przyznane.
Umowa nie daje jeszcze rĊkojmi rzetelnego jej wykonania, utrudnia jednak w wielu wzglĊdach oczywiste naruszenie prawa. WaĪne zawarcie traktatu moĪe nastąpiü
jedynie za wyraĨną zgodą panującego lub z jego polecenia, poniewaĪ kaĪdy traktat
z obcym paĔstwem wiąĪe juĪ wolą drugiego i zniewala wáadzĊ paĔstwową do wypeánienia go. Traktat obowiązuje paĔstwo nawet wtedy, gdy zawarty zostaá na mocy danego przez panującego komuĞ ogólnego peánomocnictwa i nie zostaáo ono
przekroczone; w takim razie nie jest potrzebne juĪ powtórne przyzwolenie panującego. Wymaganie takiego poĞredniego czy bezpoĞredniego udziaáu zwierzchników
paĔstwa odnosi siĊ jednakowo do wszystkich kontrahentów. Umowa zawarta miĊdzy panującym a poddanym obcym nie tylko nie obowiązywaáaby w niczym rząd
tego ostatniego, ale takie pominiĊcie wáadzy paĔstwowej byáoby wyrządzeniem jej
obrazy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy namiestnik lub podobny urzĊdnik ma wyraĨne i przyznane upowaĪnienie do zawierania miĊdzynarodowych umów.17
Progresywnie rozwijane – pod wzglĊdem iloĞci i jakoĞci – prawo traktatowe
opieraáo siĊ jednak na zwyczaju miĊdzynarodowym. Zadanie skodyfikowania rozproszonych zwyczajowych zasad prawa traktatowego dopiero po II wojnie Ğwiatowej powierzono Komisji Prawa MiĊdzynarodowego ONZ. Wpáyw czoáowych
przedstawicieli doktryny na ksztaátowanie dorobku Komisji interesująco przedstawia H. Latkiewicz, w szczególnoĞci wyróĪniając: J. Brierly’ego18, H. Lauterpachta19, G. Fitzmaurice'a20 i A. Verdrossa.21
Ponadto H. Latkiewicz wskazuje, Īe chociaĪ konwencja wiedeĔska o prawie
umów miĊdzynarodowych (z 23 maja 1969 r.) dotyczy tylko paĔstw, to na koniecznoĞü zajĊcia siĊ przez KomisjĊ Prawa MiĊdzynarodowego ONZ równieĪ
umowami zawieranymi przez organizacje miĊdzynarodowe wskazuje zaáączona do
17

R. v. Mohl, Encyklopedia umiejĊtnoĞci politycznych, t.1 i 2, Warszawa 2003, s. 370-371.
J. Brierly w latach 1950-1951 zajmowaá stanowisko specjalnego sprawozdawcy prawa umów miĊdzynarodowych, który w swoim pierwszym wystąpieniu podjąá próbĊ zdefiniowania takich pojĊü, jak: „umowa”, „miĊdzynarodowa organizacja”, „zdolnoĞü prawna do zawierania umów”, „podstawa prawna wykonywania zdolnoĞci prawnej do zawierania umów” itd. Organizacje miĊdzynarodowe autor okreĞliá jako
„stowarzyszenia paĔstw wyposaĪone we wspólne organy i ustanowione na mocy umowy” i uznaá, Īe
„wszystkie paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe posiadają zdolnoĞü prawną do zawierania umów
miĊdzynarodowych, jednakĪe zdolnoĞü ta niektórych paĔstw lub teĪ organizacji miĊdzynarodowych
moĪe byü ograniczona”. Patrz: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 47-48.
19
H. Lauterpacht w 1952 r. przejąá stanowisko specjalnego sprawozdawcy prawa umów. Staraá siĊ skierowaü prace Komisji na zagadnienie umów zawieranych przez organizacje miĊdzynarodowe. Fakt istnienia – argumentowaá autor – duĪej liczby umów zawieranych przez róĪne organizacje miĊdzynarodowe miĊdzy sobą i paĔstwami powoduje niepeáną i niedostateczną kodyfikacjĊ prawa umów. H. Lauterpacht zaproponowaá okreĞlenie (w art. I projektu Konwencji) umów miĊdzynarodowych jako porozumieĔ
pomiĊdzy paĔstwami i organizacjami paĔstw. Patrz: ibidem, s. 49.
20
Jako specjalny sprawozdawca prawa umów w Komisji G. Fitzmaurice zwróciá ponownie uwagĊ Komisji na umowy zawierane przez organizacje miĊdzynarodowe. Zaproponowany przez art. 2 projektu
Konwencji mówiá, Īe „porozumienie miĊdzynarodowe oznacza porozumienie (...) miĊdzy dwoma lub
wiĊkszą liczbą paĔstw lub innymi organizmami, podmiotami prawa miĊdzynarodowego, posiadającymi
osobowoĞü miĊdzynarodową i zdolnoĞü do zawierania umów, ustanawiające prawa i obowiązki lub stosunki regulowane przez prawo miĊdzynarodowe”. Patrz: ibidem, s. 49-50.
21
WiĊkszoĞü Komisji przyjĊáa jego (A. Verdrossa) kompromisowe sformuáowanie projektu artykuáu 2
w nastĊpującym brzmieniu: „lub innymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego posiadającymi zdolnoĞü
prawną do zawierania umów”. Patrz: ibidem, s. 50.
18
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aktu koĔcowego konwencji rezolucja, która stwierdza: uznając wagĊ problematyki
umów zawieranych miĊdzy paĔstwami a organizacjami miĊdzynarodowymi oraz
miĊdzy dwiema lub wiĊcej organizacjami miĊdzynarodowymi, zdając sobie sprawĊ
z róĪnorodnoĞci praktyki organizacji miĊdzynarodowych w tym zakresie oraz pragnąc zapewniü, aby rozlegáe doĞwiadczenie organizacji miĊdzynarodowych w tej
dziedzinie byáo wykorzystane z najwiĊkszą korzyĞcią, zaleca Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych, aby poruczyáo Komisji Prawa MiĊdzynarodowego
przestudiowanie w konsultacji z gáównymi organizacjami miĊdzynarodowymi problematyki umów zawieranych miĊdzy paĔstwami a organizacjami miĊdzynarodowymi oraz miĊdzy dwiema lub wiĊcej organizacjami miĊdzynarodowymi.22
Kontekst owego zalecenia nadzwyczaj skwapliwie podjĊáa praktyka, zwáaszcza Īe umowy wielostronne otworzyáy wiele nowych – dotąd bliĪej nieznanych –
moĪliwoĞci, co dla problematyki podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej ma niebagatelne znaczenie. Uksztaátowane w ten sposób wspóáczesne prawo traktatowe23
zasadniczo nadal opiera siĊ na konwencji wiedeĔskiej o prawie traktatów z 1969
r.24 Co prawda nie sposób pominąü konwencji z 1986 r. – regulującej prawo traktatowe z udziaáem organizacji miĊdzynarodowych, jednak bez formalnego wejĞcia
w Īycie znaczenie tej konwencji sprowadza siĊ do Ĩródáa poznania zwyczaju miĊdzynarodowego (pytanie o aktualnoĞü wydaje siĊ – z uwagi na upáyw 20 lat – jak
najbardziej zasadne).25 Dotąd konwencja nie weszáa w Īycie, uzyskując do 2002 r.
tylko 23 ratyfikacje (nie przystąpiáa do niej Īadna organizacja miĊdzynarodowa;
ciekawe, Īe Polska dotąd nie zgáosiáa akcesu do konwencji).26
W Ğwietle wspóáczesnego prawa traktatowego na tle rozwoju szerszego pojĊcia, jakim jest podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego, doktryna konstruuje pojĊcie zdolnoĞci traktatowej – ius tractatuum (ius contrahendi) – rozumianej jako
zdolnoĞü do zawierania umów miĊdzynarodowych sensu largo.27
Komentatorzy wyjaĞniają tĊ zdolnoĞü w doĞü jednolity sposób, przewaĪnie
nazywając ją zdolnoĞcią traktatową, zdolnoĞcią prawotwórstwa lub zdolnoĞcią
22

Ibidem, s. 50-51.
Por.: A. Aust, Modern Treaty Law..., op. cit., s. 47.
Warto zauwaĪyü, Īe art. 5 stanowi, Īe konwencja wiedeĔska ma zastosowanie do wszelkich umów
bĊdących aktami konstytucyjnymi organizacji miĊdzynarodowych oraz do wszelkich umów przyjmowanych w obrĊbie organizacji miĊdzynarodowych. Mimo Īe art. 3 przypomina, Īe konwencja wiedeĔska
nie ma zastosowania do umów miĊdzynarodowych zawieranych miĊdzy paĔstwami a innymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego prawo traktatowe organizacji miĊdzynarodowych poczĊáo Īyü wáasnym
Īyciem.
25
Por.: J. J. àukaszuk, Subiekty prawa mieĪdunarodnych dogoworow, „Gosudarstwo i Prawo” 2004,
nr 11, s. 60.
26
Konwencja zostaáa otwarta do podpisu dla wszystkich paĔstw, Namibii oraz organizacji mających
zdolnoĞü do zawierania traktatów. Organizacje zaproszone na konferencjĊ po podpisaniu traktatu miaáy
dokonaü aktu formalnego potwierdzenia (ekwiwalentnego ratyfikacji dokonywanej przez paĔstwasygnatariuszy). Organizacje nie biorące udziaáu w konferencji powinny byáy záoĪyü deklaracjĊ o posiadaniu zdolnoĞci do zawierania traktatów. Do wejĞcia w Īycie konwencji za konieczną uznano ratyfikacjĊ
przez 35 paĔstw (wg art. 85 przystąpienie organizacji miĊdzynarodowych nie ma tu znaczenia). Official
Records of the United Nations Conference on Law of Treaties between States and International Organizations (18 February – 21 March 1986), s. 97 i n., cyt. za: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów...,
op. cit., s. 22.
27
Por.: M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 1997, s. 53; M. Lachs, Umowy wielostronne, Warszawa 1958, s. 43.
23
24
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bezpoĞredniego nabywania praw i zaciągania obowiązków.28 Powstaje pytanie
o ewentualne ograniczenia zakresu zdolnoĞci traktatowej. Warto za M. Frankowską
zwróciü uwagĊ, Īe ani konwencja wiedeĔska z 1969 r., ani konwencja z 1986 r. nie
formuáują postanowienia dotyczącego sytuacji, gdy umowĊ miĊdzynarodową zawarto z pogwaáceniem ograniczeĔ zdolnoĞci traktatowej strony. WyjaĞnia, Īe
w Ğwietle definicji „traktatu” przyjĊtej w owych konwencjach (art. 2 ust. l lit. a),
w poáączeniu z art. 6 dotyczącym zdolnoĞci traktatowej paĔstwa (konwencja
z 1969 r.) oraz organizacji miĊdzynarodowej (konwencja 1986 r.), umowy zawarte
z pogwaáceniem ograniczeĔ zdolnoĞci traktatowej nie mieszczą siĊ w zakresie
owych konwencji. Odnosi siĊ do nich prawo zwyczajowe, zgodnie z którym umowy takie są niewaĪne z mocy prawa. Pogwaácenie ograniczeĔ zdolnoĞci traktatowej
M. Frankowska odróĪnia od pogwaácenia ograniczeĔ dotyczących kompetencji organów do wyraĪenia zgody na związanie siĊ umową, którą to sytuacjĊ regulują
obie konwencje wiedeĔskie w art. 46.29
Interesująco przedstawia siĊ kwestia zdolnoĞci traktatowej w odniesieniu do
poszczególnych podmiotów prawa miĊdzynarodowego. Nikt nie kwestionuje zdolnoĞci traktatowej paĔstw, a korzystanie zeĔ nie wymaga uznania przez inne paĔstwa.30 Komentatorzy zgodnie upatrują w paĔstwach podmiotowoĞci prawa traktatów – zagwarantowanej Konwencją wiedeĔską z 1969 r. i ugruntowanej praktycznie jako wyraz suwerennoĞci paĔstwowej.31
Przykáadowo, A. Kosicki wprost stwierdza, Īe wspóáczesna definicja suwerennoĞci nie bĊdzie poprawna bez odwoáania siĊ do pojĊcia zdolnoĞci do dziaáania
w prawie miĊdzynarodowym. Jako jedną z czterech páaszczyzn dziaáania paĔstwa
w systemie stosunków miĊdzynarodowych postrzega on wáaĞnie zdolnoĞü traktatową, czyli zdolnoĞü do zawierania i wypowiadania umów miĊdzynarodowych.32
Sáusznie podaje J. SozaĔski, Īe kaĪde paĔstwo ma prawo do zawierania traktatów. Ta zdolnoĞü paĔstwa jest, jego zdaniem, pierwotna, peána i nieograniczona,
co znaczy, Īe paĔstwo od momentu powstania aĪ do upadku moĪe zawieraü
wszystkie rodzaje umów z kaĪdym podmiotem i odnoszące siĊ do dowolnego zakresu regulacji. Autor wyjaĞnia to faktem, Īe równieĪ w sferze omawianej zdolnoĞci paĔstwo realizuje swe kompetencje suwerenne.33
28

Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 215; G. W. Ignatienko, W. J. Suworowa,
Subiekty mieĪdunarodnawa prawa, w: MieĪdunarodnije prawo, pod red. G. W. Ignatienko, D. D. Ostapienko, Moskwa 1978, s. 106-107; J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 27 i 59.
29
M. Frankowska, Prawo traktatów..., op. cit, s. 56.
30
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 267-268.
31
R. Frid, The Relations between The EC and International Organizations. Legal Theory and Practice,
The Hague-London-Boston, p. 20; G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne w stosunkach paĔstw z organizacjami miĊdzynarodowymi, Katowice 1980, s. 32; J. J. àukaszuk, Subiekty prawa mieĪdunarodnych
dogoworow, „Gosudarstwo i Prawo” 2004, nr 11, s. 56; J. Symonides, Podmioty prawa miĊdzynarodowego, w: Encyklopedia prawa miĊdzynarodowego i stosunków miĊdzynarodowych, pod red. A. Klafkowskiego i in., Warszawa 1976, s. 281.
32
A. Kosicki, Uwagi o suwerennoĞci, w: Prawo miĊdzynarodowe publiczne a prawo europejskie, pod
red. J. Kolasy i A. Kozáowskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2003, nr 2500, s. 213. Por.: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Wrocáaw 2004,
s. 20-21. Ch. N. Okeke, Controversial subjects of contemporary international law. An examination of the
new entities of international law and their treaty – making capacity, Rotterdam 1974, p. 13.
33
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 59.
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Jak jednoznacznie zauwaĪyá Staáy Trybunat SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej w swym pierwszym orzeczeniu wydanym w sprawie Wimbledon (w 1923 r.),
zdolnoĞü do zaciągania zobowiązaĔ miĊdzynarodowych jest wyrazem suwerennoĞci paĔstwa, a nie jej ograniczeniem. Istoty suwerennoĞci naleĪy upatrywaü w peánej zdolnoĞci do wykonywania funkcji paĔstwowych w stosunkach wewnĊtrznych
i miĊdzynarodowych niezaleĪnie od innych paĔstw. Oznacza to, Īe zdolnoĞü ta ma
charakter wyáączny.34
Zakres umów jest ograniczony wyáącznie normami bezwzglĊdnie obowiązującymi oraz uprawnieniami innych paĔstw, towarzyszy mu obowiązek dochowania
zobowiązaĔ, a ewentualne restrykcje naáoĪone na swobodĊ dziaáania paĔstw nie
odbierają im suwerennoĞci – przypominają W. CzapliĔski i A. Wyrozumska.35 Podobnie rozumowaá M. Lachs, sugerując przyznanie podstawowej podmiotowoĞci
traktatowej wszystkim paĔstwom we wspóáczesnym Ğwiecie, zarówno tym, które
korzystają z peáni praw suwerennych, jak i tym, które z róĪnych przyczyn i w róĪny sposób w prawach tych zostaáy ograniczone.36
ZdolnoĞü traktatową mają bezspornie wszystkie paĔstwa i jest to jedno z ich
praw zasadniczych, wynikających z samego istnienia paĔstwa. Fakt ten znalazá swe
potwierdzenie w konwencji wiedeĔskiej, która w art. 6 stanowi, iĪ kaĪde paĔstwo
ma zdolnoĞü do zawierania traktatów.37 Stronami traktatów wielostronnych mogą
byü wyáącznie paĔstwa.38
Organizacje miĊdzynarodowe, jak na to wskazują akty zaáoĪycielskie (statuty), powoáywane są do Īycia w spoáecznoĞci miĊdzynarodowej na podstawie wielostronnych umów zawieranych przez okreĞloną grupĊ paĔstw. Z faktu tego autorka wnioskuje, Īe sytuacja prawna organizacji miĊdzynarodowych jest regulowana
przez prawo miĊdzynarodowe oraz istota uprawnieĔ organizacji miĊdzynarodowych jest podobna do istoty prawnomiĊdzynarodowych uprawnieĔ paĔstw.39
Ta ostatnia myĞl wydaje siĊ nadzwyczaj trafna. Organizacje miĊdzynarodowe nawiązują do paĔstw jako koncepcji, konstrukcji, niezaleĪnie od tego, Īe przecieĪ
paĔstwami nie są.
ZdolnoĞü paĔstwa do zawierania traktatów nie jest ograniczona –
domniemywa M. Frankowska, dodając, Īe jednak paĔstwa mogą zgodnie ze swą
wolą zdolnoĞü tĊ ograniczyü, przekazując czeĞü tej zdolnoĞci innemu paĔstwu lub
organizacji miĊdzynarodowej. Jako przykáad autorka przedstawia sytuacjĊ paĔstw
czáonkowskich Wspólnoty Europejskiej, które ograniczyáy na rzecz tej organizacji
34

PCIJ, seria A, nr 1, s. 23. Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne...,
op. cit., s. 136; J. Kranz, PaĔstwo i jego suwerennoĞü, „PaĔstwo i Prawo” 1996, nr 7, s. 3-24; R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii Europejskiej: aspekty prawnomiĊdzynarodowe, „PaĔstwo i Prawo”
2003, nr 2, s. 28.
35
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 136, 229-230.
36
M. Lachs, Umowy wielostronne..., op. cit., s. 44.
37
Konwencja wiedeĔska nie definiuje pojĊcia „paĔstwa”, jakkolwiek definiuje bardziej techniczne wyraĪenia, takie jak: „paĔstwo negocjujące”, „paĔstwo umawiające siĊ” oraz „paĔstwo trzecie” (art. 2 ust. l lit.
c, f, h). Definiuje równieĪ wyraĪenie „strona” jako oznaczające paĔstwo, które wyraziáo zgodĊ na związanie siĊ traktatem i w stosunku do którego traktat wszedá w Īycie (art. 2, ust. 1, lit. g). Patrz: M. Frankowska, Prawo traktatów..., op. cit., s. 53.
38
M. Lachs, Umowy wielostronne..., op. cit., s. 43.
39
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 52.
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swą zdolnoĞü do zawierania traktatów w dziedzinie wspólnej polityki handlowej,
wspólnej polityki w zakresie ryboáówstwa oraz w dziedzinie konkurencji. W tych
dziedzinach Wspólnota ma wyáączną kompetencjĊ, której zakres ulega zwiĊkszeniu
wraz z rozwojem wspólnych reguá przyjĊtych przez organizacjĊ – (tzw. zasada
ERTA; por. sprawa 22/70 Komisja v. Rada (1970) ECR, § 17.), co prowadzi w rezultacie do ograniczenia zakresu zdolnoĞci traktatowej paĔstw czáonkowskich bez
ich bezpoĞredniego udziaáu.40
ZdolnoĞü traktatowa organizacji miĊdzynarodowych jest zagadnieniem bardziej záoĪonym.41 M. Frankowska podkreĞla, Īe wszystkie trzy konwencje wiedeĔskie kodyfikujące prawo traktatów – z 1969 r., 1978 r. i 1986 r. – definiują wyraĪenie „organizacja miĊdzynarodowa” jako oznaczające organizacjĊ miĊdzyrządową
(art. l).42 Czy owa definicja wytrzymaáa próbĊ czasu?
W latach piĊüdziesiątych XX wieku M. Lacha zwracaá uwagĊ, Īe funkcje
i zadania ówczesnych organizacji miĊdzynarodowych determinowaáy korzystanie
przezeĔ z pewnego zakresu prawa do zawierania umów, w praktyce opierającego siĊ:
•
na wykáadni dokumentów powoáujących je do Īycia;
•
na decyzjach ich organów;
•
na postanowieniach dokumentów, powoáujących je do Īycia.
Do grupy pierwszej M. Lachs zaliczyá LigĊ Narodów, gdyĪ Pakt Ligi nie
przyznawaá jej takiego prawa, a nabyáa je ona wáaĞnie w drodze wykáadni, stając
siĊ w ten sposób stroną porozumieĔ, które miaáy charakter miĊdzynarodowy. Dla
odmiany Rada Europy – choü jej Statut równieĪ nie zawieraá postanowieĔ w tej
dziedzinie – w wyniku decyzji jednego ze swoich organów zaczĊáa wchodziü
w stosunki umowne z innymi organizacjami miĊdzynarodowymi. GrupĊ trzecią,
wedle M. Lachsa, stanowią te organizacje, którym juĪ dokumenty powoáujące je do
Īycia wyraĨnie nadają uprawnienia w tej dziedzinie (jak np. Karta Narodów Zjednoczonych i konstytucje szeregu innych organizacji). PodmiotowoĞü traktatową
opierającą siĊ na kaĪdej z wymienionych podstaw cytowany autor postrzega jako
ograniczoną i naturalnie wtórną, gdyĪ zasiĊg jej jest ĞciĞle związany z wyznaczonym przez paĔstwa zakresem dziaáania samej organizacji.43
Uruchomione w ten sposób uprawnienia nie zatrzymaáy siĊ na páaszczyĨnie
wzajemnych stosunków miĊdzy organizacją miĊdzynarodową i paĔstwami, lecz
powstaá nowy, niezmiernie ciekawy kompleks norm, których twórcami i wykonawcami są wyáącznie organizacje miĊdzynarodowe. Są to umowy miĊdzy nimi
zawierane i dotyczące zakresu dziaáania organizacji miĊdzynarodowych, podziaáu
wáaĞciwoĞci i metod ich wspóápracy, podkreĞlając, Īe najszersze uprawnienia w tej
dziedzinie zostaáy przekazane ONZ, która we wspóáczesnych warunkach jest czynnikiem koordynującym dziaáalnoĞü szeregu innych organizacji.44 Wspóáczesne mu
40

M. Frankowska, Prawo traktatów..., op. cit., s. 53-54. Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci...,
op. cit., s. 218.
41
Por.: Ch. N. Okeke, Controversial subjects..., op. cit., p. 192.
42
M. Frankowska, Prawo traktatów..., op. cit., s. 55.
43
M. Lachs, Umowy wielostronne..., op. cit., s. 60-61 i 69.
44
M. Lachs wskazuje, Īe w ten sposób powstaáa pokaĨna liczba umów, których stronami są: Organizacja Narodów Zjednoczonych i poszczególne organizacje specjalne (agencje wyspecjalizowane). Orga-
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prawo miĊdzynarodowe uznaje prawo organizacji miĊdzynarodowych do zawierania umów szczególnego typu, o ograniczonym przedmiotowo zasiĊgu dziaáania,
z istoty swojej wtórnych, czerpiących swoją moc prawną z delegacji pewnych
uprawnieĔ paĔstwa. Z tymi zastrzeĪeniami okreĞliá je jako umowy miĊdzynarodowe sui generis.45
W ciągu kilkunastu lat po II wojnie Ğwiatowej organizacje miĊdzynarodowe
zawaráy ok. 1000 umów z paĔstwami i ok. 200 miĊdzy sobą, i wáaĞnie te liczby
w sposób jednoznaczny rozstrzygnĊáy istniejące niegdyĞ teoretyczne wątpliwoĞci
na temat zdolnoĞci takich organizacji do zawierania umów miĊdzynarodowych.
Zakres zdolnoĞci traktatowej organizacji miĊdzynarodowych róĪni siĊ istotnie od
zdolnoĞci traktatowej paĔstw, gdyĪ nie istnieje domniemanie, Īe zdolnoĞü ta jest
nieograniczona. W przypadku kaĪdej organizacji zakres tej zdolnoĞci zaleĪy od
woli paĔstw, które powoáaáy ją do Īycia, i jest wiĊc w rezultacie róĪny, wáaĞciwy
dla danej organizacji.46
WyjaĞniá to W. Morawiecki, podkreĞlając, Īe zdolnoĞü statutową organizacji,
podobnie jak i kompetencje do tworzenia uchwaá wiąĪących na uĪytek zewnĊtrzny
(pro foro externo), naleĪy ustalaü zgodnie z wyraĨną regulacją statutową. MoĪe
ona byü interpretowana tylko w sposób dosáowny lub zawĊĪający.47 M. Frankowska twierdzi, Īe nawet wówczas, gdy brak jest odpowiedniego upowaĪnienia traktatowego, organizacjom przysáuguje taka zdolnoĞü, a zakres tej zdolnoĞci wyznaczają funkcje danej organizacji, tak jak okreĞla je statut i praktyka organizacji (teoria tzw. kompetencji dorozumianych). Przyjmuje siĊ, Īe z racji samego istnienia
organizacji jako podmiotu prawa miĊdzynarodowego organizacjom przysáuguje co
najmniej prawo zawierania porozumieĔ dotyczących ich siedziby i okreĞlających
ich przywileje i immunitety.48
Obserwacja rozwijającej siĊ praktyki napawa ambiwalentnie wzglĊdem – skądinąd logicznie wywiedzionego – formalizmu. Tysiące umów zarówno organizacji
z paĔstwami, jak i pomiĊdzy sobą oraz przygotowywanie tysiĊcy wielostronnych
umów miĊdzypaĔstwowych (zwáaszcza w ramach ONZ, RE, MOP, UNESCO) intuicyjnie sugeruje takĪe progresjĊ roli organizacji miĊdzynarodowych rządowych
w systemie prawa miĊdzynarodowego.49 Czy sáusznie?

nizacje te zawaráy teĪ miĊdzy sobą i z innymi organizacjami szereg umów ustalających sposób ich
wspóápracy. Patrz: M. Lachs, Umowy wielostronne..., op. cit., s. 65-66.
45
Ibidem, s. 69.
46
M. Frankowska, Prawo traktatów..., op. cit., s. 55-56.
47
W. Morawiecki, Funkcje organizacji miĊdzynarodowych. Warszawa 1971, s. 199 i n. Por.: W. CzapliĔski i A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 99 i n.; M. Frankowska, Prawo
traktatów..., op. cit., s. 56; W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo miĊdzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2004, s. 146 i n.; J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miĊdzynarodowe. Wprowadzenie do
systemu, Warszawa 2004, s. 49 i n.; J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 60.
48
M. Frankowska, Prawo traktatów..., op. cit., s. 55-56.
49
Por.: M. Frankowska, Prawo traktatów..., op. cit., s. 55; J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 99 i n.; J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 60.
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Mimo Īe przez póá wieku wiele siĊ zmieniáo50, wspóáczeĞnie nadal dominuje
pogląd, Īe organizacje miĊdzynarodowe o charakterze rządowym (GO) mają ograniczoną funkcjonalną i pochodną (tzn. pochodzącą z woli paĔstw, sáuĪącą realizacji
zadaĔ i przyznaną w umowie zaáoĪycielskiej) zdolnoĞü do zawierania umów miĊdzynarodowych, nie mając (z pewnym wyjątkiem dla WE) Īadnych atrybutów suwerennoĞci. Oznacza to posiadanie zdolnoĞci jedynie w zakresie nadanym im przez
paĔstwa (czasem z udziaáem innych organizacji) oraz zgodnym z celami i funkcjami danej organizacji miĊdzynarodowej, okreĞlonymi w statucie, który jest
umową zawieraną miĊdzy paĔstwami. Autor, wyjaĞniając w ten sposób róĪny zakres ius tractatuum u poszczególnych organizacji, stwierdza jednoczeĞnie, Īe typowa realizacja tego prawa przez organizacje miĊdzyrządowe zawsze obejmuje
zawieranie umów dotyczących:
•
siedziby i statusu jej organów na terytorium danego paĔstwa,
•
kwestii udzielania pomocy przez organizacjĊ,
•
spraw stowarzyszenia paĔstw z organizacją,
•
wspóápracy i koordynacji dziaáaĔ z innymi organizacjami.51
Aktualnie – wskutek kodyfikacji i znaczącej praktyki – komentatorzy zyskali
bezspornie lepsze warunki do konstruowania poglądów na zdolnoĞü traktatową organizacji miĊdzynarodowych. Stosowne zapisy normatywne, niezaleĪnie od ich
formalnego obowiązywania, staáy siĊ tu bowiem ukáadami odniesienia, a praktyka
je znakomicie weryfikuje. Podejmowane są próby syntetycznego definiowania
problematyki zdolnoĞci traktatowej organizacji miĊdzynarodowych. Na przykáad
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska twierdzą zdecydowanie, Īe wszystkie organizacje
posiadają prawo do zawierania umów z paĔstwami (tak czáonkowskimi, jak i trzecimi) oraz z innymi organizacjami miĊdzynarodowymi, a umowy te mogą mieü
charakter zarówno publicznoprawny, jak i prywatnoprawny.52 Szczegóáowa zdolnoĞü do zawierania umów okreĞlana moĪe byü jedynie na podstawie umowy powoáującej organizacjĊ miĊdzynarodową – w Ğwietle jej celów i kompetencji (wyraĨnych lub dorozumianych) – podkreĞlają cytowani autorzy, przytaczając KonwencjĊ
z 1986 r. dotyczącą umów zawieranych przez organizacje miĊdzynarodowe, która
ujmuje to nastĊpująco w art. 6: ZdolnoĞü organizacji miĊdzynarodowej do zawie-

50

Wedle J. SozaĔskiego moĪna przyjąü, Īe miĊdzy podmiotami miĊdzynarodowymi obowiązuje teraz co
najmniej 50 000 traktatów. Istnieje ponadto z górą 6 200 organizacji miĊdzynarodowych (ich statuty są
umowami), z których kaĪda zawaráa m.in. kilka traktatów (siedziba, przywileje, czáonkostwo). Liczby te
są przybliĪone, gdyĪ wiele porozumieĔ (w tym poufne, wojskowe, specjalne, mniejszej wagi) nie jest ani
rejestrowanych, ani publikowanych. Patrz: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 17.
51
J. SozaĔski zwraca uwagĊ, Īe w doktrynie sporne jest, czy Unia Europejska ma podmiotowoĞü prawa
miĊdzynarodowego oraz czy jest organizacją miĊdzynarodową. Jego zdaniem, wiĊkszoĞü autorów
utrzymuje, Īe nie. Ibidem, s. 27 i 59-60. Por.: J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 49 i n.
52
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 340-341. L. Antonowicz zwraca jednak uwagĊ, Īe dokument przystąpienia do tej konwencji przez organizacjĊ miĊdzynarodową, która nie uczestniczyáa w konferencji dyplomatycznej w sprawie jej sporządzenia, powinien zawieraü deklaracjĊ poĞwiadczającą, Īe organizacja taka ma zdolnoĞü traktatową (art. 84, pkt 2). Formuáa
ta wskazuje zatem, Īe zdolnoĞü taka nie jest przymiotem kaĪdej organizacji miĊdzynarodowej. L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 22.
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rania traktatów rządzona jest odnoĞnymi reguáami tej organizacji.53 Wystarczy,
jeĪeli kompetencjĊ taką da siĊ racjonalnie wyinterpretowaü na podstawie statutu,
o ile związana jest ona z wykonywaniem funkcji danej organizacji. RównieĪ w statucie organizacji powinna byü uregulowana kwestia wáaĞciwoĞci organów do zawierania umów miĊdzynarodowych; w razie wątpliwoĞci rozstrzyga praktyka.54
Sformuáowanie konwencji jest neutralne i nie przesądza istoty sporu o status organizacji w systemie miĊdzynarodowym. Postanowienie art. 6 uzupeánia definicja
sformuáowana w art. 2, ust. 1, lit. j, w myĞl której przez reguáy organizacji naleĪy
rozumieü w szczególnoĞc, dokumenty konstytuujące, decyzje i rezolucje przyjĊte
zgodnie z nimi oraz utrwaloną praktykĊ tej organizacji. OkreĞlenie to odzwierciedla páynnoĞü zakresu zdolnoĞci do zawierania umów, z jakiej korzysta dana organizacja. Nie tylko wiĊc zdolnoĞü kaĪdej organizacji wymaga odrĊbnego ustalenia,
konieczne jest teĪ ustalenie tej zdolnoĞci w okreĞlonym momencie.55
PowyĪsze ramy ogólne potwierdza doktrynalna dyskusja. Przykáadowo, J. J.
àukaszuk wywodzi syntetycznie, Īe skoro organizacje miĊdzynarodowe są podmiotami prawa miĊdzynarodowego, to nie mogą byü pozbawione podmiotowoĞci
prawa traktatów.56 Podobnie rozumuje J. Sutor, wedle którego wspóáczeĞnie zdaje
siĊ juĪ nie budziü wątpliwoĞci fakt, Īe z podmiotowoĞcią prawnomiĊdzynarodową
organizacji áączy siĊ ich zdolnoĞü traktatowa (ius tractatuum), a wiĊc prawo do
zawierania umów z paĔstwami oraz organizacjami miĊdzynarodowymi. Kompetencja ta wynika bądĨ z przepisów statutowych, bądĨ teĪ poĞrednio z funkcji danej
organizacji miĊdzynarodowej.57 Podobne stanowiska expressis verbis wyraĪa wielu
autorów.58 WiĊksze zróĪnicowanie stanowisk doktryny napotkaü moĪna, odnosząc
53

Zdaniem autorów – formuáa uĪyta w tym przepisie oznacza odejĞcie od sugerowanej przez H. Kelsena zasady, jakoby kompetencje do zawierania umów miĊdzynarodowych musiaáy byü wyraĨnie przewidziane w traktacie zaáoĪycielskim. W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne...,
op. cit., s. 340-341. Analogii moĪna poszukiwaü nawet w systemie prawnym Wspólnot Europejskich
(który uznaje kompetencje dorozumiane), co potwierdziá ETS w opinii nr 2/94 w sprawie niemoĪnoĞci
przystąpienia WE do Europejskiej konwencji o ochronie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci. Por.:
Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, opr. W. CzapliĔski i in., wyd. 2 z suplementem, Warszawa
2005, s. 455 i n.
54
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska podają stosowne przykáady dla uzasadnienia swojego stanowiska:
Karta NZ upowaĪnia tĊ organizacjĊ do zawarcia umów z organizacjami wyspecjalizowanymi (na podstawie art. 57 i 63 KNZ), umów w sprawie powiernictwa (rozdziaá XIII KNZ), a takĪe umów dotyczących
przekazanie kontyngentów wojskowych przez paĔstwa czáonkowskie na rzecz Organizacji (art. 43).
ONZ zawiera jednak inne umowy, poczynając od traktatów o przyjĊciu praw i obowiązków Ligi Narodów
z 1946 r. Podobnie Statut Rady Europy przewiduje w art. 40 moĪliwoĞü zawierania umów w sprawie
przywilejów i immunitetów organizacji, a takĪe specjalnej umowy z paĔstwem siedziby; inne umowy są
zawierane na podstawie uchwaáy Komitetu Ministrów z maja 1951 r. W praktyce WE rozróĪnia siĊ dwie
kategorie umów miĊdzynarodowych – zawierane na podstawie kompetencji szczegóáowo wymienionych
w traktatach zaáoĪycielskich (m.in. umowy stowarzyszeniowe oraz akcesyjne) oraz zawierane na podstawie kompetencji dorozumianych z zachowaniem zasady, Īe kompetencji wewnĊtrznej do stanowienia prawa odpowiada kompetencja zewnĊtrzna (do zawierania umów miĊdzynarodowych). Szczególnym przypadkiem są umowy mieszane, tj. zawierane wspólnie przez WE i jej paĔstwa czáonkowskie
w sprawach, w których kompetencja jest podzielona. Ibidem, s. 340-341.
55
M. Frankowska, Prawo traktatów..., op. cit., s. 56.
56
J. J. àukaszuk, Subiekty prawa..., op. cit., s. 59.
57
J. Sutor, Immunitety i przywileje Rady Europy i Wspólnot Europejskich, Warszawa 2000, s. 24.
58
K. Cebul i in., PaĔstwo i organizacje..., op. cit., s. 189; R. Frid, The Relations..., op. cit., p. 19;
G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne..., op. cit., s. 47; D. Jilek, Two aspects of specific character of
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siĊ do zdolnoĞci traktatowej poszczególnych, wybranych organizacji miĊdzynarodowych.
W pierwszej kolejnoĞci warto zwróciü uwagĊ na ONZ, której paĔstwa przekazaáy stosunkowo najszersze uprawnienia w tej dziedzinie, czyniąc ją czynnikiem
koordynującym dziaáalnoĞü szeregu innych organizacji.59 Jej status prawnotraktatowy jest raczej transparentny wskutek bezpoĞredniej regulacji w Karcie Narodów
Zjednoczonych.60 Komentatorzy zwracają uwagĊ na praktyczne znaczenie artykuáów 43 (oraz 16, 43, 77, 79, 81 – wspólnie ksztaátującymi prawo ONZ do zawierania umów z paĔstwami) i 63 (oraz 57 – wspólnie ksztaátującymi prawo ONZ do
zawierania umów z innymi organizacjami miĊdzynarodowymi).61 Szczególnie interesujące wydają siĊ zagadnienia: umów, których stronami są Organizacja Narodów
Zjednoczonych i poszczególne organizacje specjalne (agencje wyspecjalizowane),
ustalających sposób ich wspóápracy62 oraz cywilnoprawnej strony dziaáalnoĞci Organizacji na terenie jej czáonków, która Ğwiadczy o przejawach jej osobowoĞci
w Ğwietle prawa krajowego (art. 104).63
Nie inaczej ma siĊ sytuacja organizacji wąsko wyspecjalizowanych. A. Górbiel
zwraca uwagĊ na sformuáowania: art. IV podpisanego w Waszyngtonie 20 sierpnia
1971 r. Ukáadu o MiĊdzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej
INTELSAT oraz art. 25 podpisanej w Londynie 3 wrzeĞnia 1976 r. Konwencji
w sprawie MiĊdzynarodowej Morskiej Organizacji Satelitarnej INMARSAT,
a w szczególnoĞci art. 8 podpisanego w Moskwie 15 listopada 1971 r. Porozumienia o utworzeniu MiĊdzynarodowego Systemu i Organizacji àącznoĞci Satelitarnej
INTERSPUTNIK, stwierdzającego, Īe Organizacja jest osobą prawną i ma prawo
do zawierania umów, zakupu, dzierĪawy i zbywania majątku oraz podejmowania
czynnoĞci procesowych.64
Stosowne postanowienia odnaleĨü moĪna takĪe w dokumentach kreujących
organizacje regionalne. Przykáadowo, w art. 4 Konwencji ustanawiającej Europejskie Biuro Radiokomunikacyjne (ERO), zawartej 23 czerwca 1993 r., stwierdza siĊ
jednoznacznie, Īe ERO w szczególnoĞci moĪe zawieraü porozumienia z paĔstwami
lub organizacjami miĊdzynarodowymi.65 Z kolei brak ostrych sformuáowaĔ bywa
interpretowany nawet jako zaprzeczenie podmiotowoĞci prawnotraktatowej.66 Podobna reakcja towarzyszy postĊpującej „prywatyzacji” stosunków miĊdzynarodoInternational Treaties concluded by International Organizations, “Przegląd Prawa i Administracji XXX”
1988, No 983, p. 199 & n.
59
M. Lachs, Umowy wielostronne..., op. cit., s. 65.
60
Por.: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 37-38; M. Paszkowski, Cechy szczególne i charakter prawny umów zawieranych przez organizacje miĊdzynarodowe, „PaĔstwo i Prawo” 1963,
nr 8-9; idem, ONZ a problemy koordynacji wspóápracy z organizacjami wyspecjalizowanymi, „Sprawy
MiĊdzynarodowe” 1964, nr 3; idem, ħródáa zdolnoĞci traktatowej ONZ, „PaĔstwo i Prawo” 1962, nr 2,
s. 800-801; J. Winiecki, ZdolnoĞü prawna ONZ do zawierania umów o pomocy technicznej, „Sprawy
MiĊdzynarodowe” 1970, nr 1.
61
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 38; J. Symonides, Podmioty..., op. cit., s. 281.
62
M. Lachs, Umowy wielostronne..., op. cit., s. 65-66.
63
H. Latkiewicz, Zagadnienia podmiotowoĞci..., op. cit., s. 37.
64
A. Górbiel, MiĊdzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985, s. 28.
65
J. Sutor, Immunitety i przywileje..., op. cit., s. 24.
66
Na przykáad – wedle J. J. àukaszuka – OBWE nie ma charakteru prawnego, bo powstaáa w oparciu
o porozumienie polityczne. Idem. Subiekty prawa..., op. cit., s. 59.
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wych. Trafnie P. Uhma dostrzega zaleĪnoĞü, zgodnie z którą im szersze porozumienia organizacje miĊdzyrządowe zawierają z aktorami niepublicznymi, tym bardziej wzrasta rola miĊkkiego prawa miĊdzynarodowego, rozmaitych zaleceĔ, wytycznych, rezolucji, uznanej praktyki itp.67 Te ostatnie zaĞ nie są traktowane przez
doktrynĊ ze szczególnym szacunkiem.
Caákiem inne kontrowersje towarzyszą debacie wokóá zdolnoĞci traktatowej
Wspólnoty Europejskiej.
Przed laty H. Latkiewicz pisaáa, Īe EWG jest zobowiązana do utrzymywania
stosunków z organizacjami miĊdzynarodowymi (art.: 229, 230 i 231), a uprawniona do zawierania z paĔstwami trzecimi, związkami paĔstw i organizacjami miĊdzynarodowymi umów o utworzeniu stowarzyszeĔ, polegających na wzajemnych
prawach i obowiązkach, wspólnym dziaáaniu i specjalnym postĊpowaniu (art. 238).68
Wszystko zaczĊáo siĊ, gdy w Traktacie ustanawiającym WspólnotĊ Europejską zabrakáo analogicznego przepisu do art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską WspólnotĊ Energii Atomowej, który daje organizacji w granicach jej
uprawnieĔ ogólną zdolnoĞü traktatową. WyraĨna kompetencja WE do zawierania
umów miĊdzynarodowych wynika jedynie z kilku artykuáów konstytuującego ją
Traktatu: art. 133, art. 310, art. 302-304. PaĔstwa czáonkowskie staáy początkowo
na stanowisku, Īe WE ma zdolnoĞü traktatową tylko w tych dziedzinach, które
wymienia TWE. Przeciwna temu zapatrywaniu byáa tzw. doktryna paralelizmu
gáosząca, Īe WE ma zdolnoĞü traktatową w kaĪdej sprawie mieszczącej siĊ w zakresie jej dziaáania, nawet gdy TWE nie przyznaje wyraĨnych uprawnieĔ. Problem
ten byá przedmiotem waĪnych orzeczeĔ Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci
w latach siedemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych.69
W sprawie ERTA 22/70 (European Road Transport Agreement) spór Komisji
Wspólnot Europejskich i Rady leĪący u podáoĪa sprawy dotyczyá porozumienia
ERTA regulującego warunki pracy pracowników (gáównie kierowców) zatrudnionych w miĊdzynarodowym transporcie drogowym, zawartego w 1962 r. przez kilka
paĔstw europejskich (w tym 5 spoĞród 6 ówczesnych czáonków Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej), które wówczas nie weszáo w Īycie. W trakcie kolejnych
negocjacji porozumienia w 1970 r. paĔstwa czáonkowskie EWG na posiedzeniu
Rady EWG przedyskutowaáy swoje stanowiska co do zawarcia umowy ERTA
i nastĊpnie wszystkie przyjĊáy umowĊ w nowym brzmieniu. Problem polegaá na
tym, Īe rok wczeĞniej zostaá wydany akt wspólnotowy – rozporządzenie Rady nr
543/69 – dotyczący warunków pracy zaáóg samochodów, a wiĊc tej samej materii,
co umowa ERTA. Komisja Wspólnot Europejskich zarzuciáa Radzie naruszenie
prawa, uznając, Īe na posiedzeniu dotyczącym umowy Rada upowaĪniáa paĔstwa
czáonkowskie do samodzielnych dziaáaĔ (tj. zawarcia umowy), nieleĪących juĪ
67
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w ich kompetencji. Zdaniem Komisji, paĔstwa nie byáy kompetentne do zawarcia
umowy miĊdzynarodowej, jako Īe kompetencja ta przeszáa na WspólnotĊ. Z wymienionych wzglĊdów Komisja wystąpiáa do Trybunaáu o uchylenie „rezultatów”
wspomnianego posiedzenia Rady dotyczącego zawarcia przez paĔstwa czáonkowskie umowy ERTA.
W swym orzeczeniu Trybunaá przyjąá miĊdzy innymi, Īe do stwierdzenia
konkretnej kompetencji do zawarcia umowy miĊdzynarodowej niezbĊdne jest odwoáanie siĊ do caáego systemu Traktatu. Wedle Trybunaáu –w braku wyraĨnego upowaĪnienia do zawierania umów miĊdzynarodowych – kompetencja ta moĪe wynikaü z innych przepisów Traktatu lub wydanych na ich podstawie aktów instytucji
Wspólnoty. Wedáug P. Saganka, to wáaĞnie stwierdzenie stanowi kwintesencjĊ doktryny „dorozumianych kompetencji” Wspólnoty, a o ĞmiaáoĞci tego rozstrzygniĊcia
Ğwiadczy najlepiej fakt, Īe ani Rzecznik Generalny, ani nawet Komisja nie próbowali formuáowaü wniosków na zbliĪonym choüby poziomie ogólnoĞci.70 Ponadto
R. KwiecieĔ wskazuje, Īe ETS, nawiązując do wspomnianej uprzednio doktryny
paralelizmu stwierdziá, Īe zakres kompetencji Wspólnoty do tworzenia prawa
w postaci umów miĊdzynarodowych pozostaje w Ğcisáym związku z jej wewnĊtrznymi kompetencjami prawodawczymi. Stanowisko to ETS ugruntowaá w kilku
póĨniejszych orzeczeniach.71
Za najdalej posuniĊty pogląd dotyczący zakresu kompetencji Wspólnoty P. Saganek uwaĪa opiniĊ 1/76 (nazywaną czasami opinią w sprawie Funduszu ReĔskiego) i okreĞlaną jako podstawĊ teorii równolegáoĞci kompetencji Wspólnoty w sferze wewnĊtrznej i zewnĊtrznej. Sprawa dotyczyáa miĊdzy innymi wątpliwoĞci odnoĞnie do kompetencji Wspólnoty do zawarcia umowy o utworzeniu specjalnego
funduszu, którego zadaniem byáoby finansowanie czasowego wycofywania Ğrodków transportu z pewnych wód Ğródlądowych (konkretnie w basenie Renu, Mozeli,
na wodach Ğródlądowych Holandii i wodach RFN poáączonych z Renem). Miaáo to
zapobiegaü negatywnym skutkom nadmiernej podaĪy usáug transportowych (innymi sáowy – przewoĨnicy wodni mieli otrzymywaü wynagrodzenie za nieĞwiadczenie usáug w okresach przegrzania koniunktury). Stronami porozumienia oprócz
EWG byáo jedno paĔstwo spoza Wspólnoty (Szwajcaria) i 6 spoĞród 9 paĔstw
czáonkowskich Wspólnoty. Z punktu widzenia zdolnoĞci traktatowej organizacji
miĊdzynarodowych najwiĊksze znaczenie ma rozstrzygniĊcie kwestii kompetencji
i celowoĞci uczestnictwa w zawarciu umowy paĔstw czáonkowskich Wspólnoty
oprócz niej samej.72
Po raz pierwszy w historii Wspólnoty rozstrzygniĊcie tej treĞci zapadáo
w opinii 2/94 dotyczącej kompetencji Wspólnoty do przystąpienia do Europejskiej
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Konwencji Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci.73 ETS przyjąá, Īe art. 235
TWE (obecnie art. 308) wskazujący Ğrodki, jakie moĪe podjąü Rada dla realizacji
jednego z celów Wspólnoty, obejmuje równieĪ umowy miĊdzynarodowe, a zatem
daje Wspólnocie prawo do zawierania umów na warunkach okreĞlonych w tym
przepisie.74 W ocenie P. Saganka – wydana 28 marca 1996 r. opinia stanowi milowy krok w rozwoju orzecznictwa dotyczącego kompetencji Wspólnoty do zawierania traktatów, lecz mimo to – trudno jednoznacznie okreĞliü ją jako przeáom, jeĞli
nawet jest nim z uwagi na rozstrzygniĊcie in concreto, prowadząca do niego argumentacja stanowi raczej kontynuacjĊ dotychczasowej linii orzecznictwa. Ostateczne rozstrzygniĊcie Trybunaáu zapadáo w wyniku stwierdzenia braku wyraĨnego
przepisu Traktatu upowaĪniającego WspólnotĊ do tworzenia przepisów w przedmiocie ochrony praw czáowieka, co skáoniáo Trybunaá do rozwaĪenia moĪliwoĞci
wydania stosownych regulacji (lub zawarcia umów) na podstawie art. 235 TWE.
Warunkiem takiej moĪliwoĞci byáo to, by zamierzone dziaáania sáuĪyáy do realizacji celów Wspólnoty. Ochrona praw czáowieka nie naleĪaáa do tych celów, co przesądziáo o stwierdzeniu kompetencji Wspólnoty do przystąpienia do Europejskiej
Konwencji Praw Czáowieka. Trybunaá wskazaá na róĪnicĊ pomiĊdzy samym związaniem Wspólnoty zasadami zawartymi w konwencji a problemem kompetencji do
jej zawarcia. Orzeczenie potwierdza tendencjĊ Trybunaáu do wĊĪszego rozumienia
kompetencji traktatowej Wspólnoty Europejskiej, niĪ byáo reprezentowane w latach siedemdziesiątych. TakĪe w tej sprawie pojawiáy siĊ gáosy krytyczne, odwoáujące siĊ do argumentów natury celowoĞciowej – wskazuje cytowany autor, przypominając, Īe zadaniem Trybunaáu nie jest tworzenie prawa, lecz jego interpretacja. Poszanowanie praw paĔstw czáonkowskich musi byü zagwarantowane przez
organ sądowy, jeĞli przyjmiemy, Īe porządek prawny róĪni siĊ od porządku prawa
miĊdzynarodowego i wykazuje specyficzne wáaĞciwoĞci.75
ZdolnoĞü traktatowa Wspólnoty jest w konsekwencji szeroka, choü ma charakter ĞciĞle funkcjonalny. W dziedzinie wspóápracy ponadnarodowej wpáywa ona
niewątpliwie na zdolnoĞü traktatową paĔstw czáonkowskich w tych sprawach,
w których Wspólnota na polu zawierania umów uzyskaáa kompetencjĊ wyáączną.
WE ma ją, gdy jej kompetencja wewnĊtrzna do stanowienia aktów zostaáa rzeczywiĞcie wykonana lub konkurencyjna kompetencja wewnĊtrzna staáa siĊ wyáączną
kompetencją wewnĊtrzną w wyniku uchwalenia aktów prawnych przez organy
Wspólnoty76 (tzw. teoria „zajĊtego pola”) bądĨ zawarcie traktatu jest konieczne dla
realizacji celów Wspólnoty w stosunkach wewnĊtrznych.77 Tam, gdzie Wspólnota
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nabyáa kompetencjĊ wyáączną do zawierania umów, paĔstwa czáonkowskie nie
mogą ich zawieraü (nie ma tu zastosowania zasada subsydiarnoĞci, a chodzi
o sprawy objĊte wspólną taryfą celną, wspólną polityką handlową oraz polityką
w zakresie ryboáówstwa). Z kolei R. KwiecieĔ wyraĨnie nazywa to przedmiotowym upoĞledzeniem zdolnoĞci traktatowej paĔstw czáonkowskich, przypominając,
Īe w przypadkach, gdy przedmiot dziaáalnoĞci danej organizacji miĊdzynarodowej
leĪy w obszarze kompetencji wyáącznych WE, tylko WE, a nie paĔstwa czáonkowskie moĪe uczestniczyü w takiej organizacji w charakterze peánoprawnego czáonka
(tzw. czáonkostwo wyáączne).78 Praktyka jest tu bardzo powszechna i zróĪnicowana.79
W związku z praktyką traktatową Wspólnot Europejskich M. Frankowska
wskazuje na wystĊpowanie organizacji miĊdzynarodowych i ich paĔstw czáonkowskich wspólnie jako stron umowy miĊdzynarodowej. Umowy te autorka zalicza do
kategorii tzw. umów mieszanych, znajdujących zastosowanie w praktyce stowarzyszania ze Wspólnotami. Przykáadem moĪe byü Ukáad Europejski ustanawiający
stowarzyszenie miĊdzy Rzeczpospolita Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich paĔstwami z drugiej strony, podpisany 16 grudnia 1991 r., który
wszedá w Īycie l lutego 1994 r.80
Istotną okolicznoĞü stanowi traktatowe wyemancypowanie siĊ Unii Europejskiej po amsterdamskiej modyfikacji traktatów.81 Wydaje siĊ, Īe liczne umowy
zawarte przez UniĊ w ciągu kilku ostatnich lat dostarczyáy argumentacji na rzecz
peánej akceptacji jej podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej. SytuacjĊ komplikuje jednak oryginalny charakter tej podmiotowoĞci, nieprzystający do klasycznej
dychotomii „paĔstwa – organizacje miĊdzynarodowe”. A przecieĪ krąg podmiotów
prawa miĊdzynarodowego jest bardziej zróĪnicowany.
WiedeĔskie konwencje prawa traktatów nie objĊáy dotąd problematyki porozumieĔ miĊdzy innymi podmiotami niĪ paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe –
zwraca uwagĊ J. SozaĔski, dodając, Īe w tej sferze brak jest nawet inicjatyw regulacyjnych. Wskazuje jednak, Īe dotychczasowe konwencje uznają moc wiąĪącą
porozumieĔ tego typu. Sáusznie teĪ zakáada, Īe zdolnoĞü traktatowa podmiotów
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innych niĪ paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe zaleĪna jest od charakteru konkretnego podmiotu.82
SpoĞród owych innych podmiotów ius tractatuum przysáuguje na pewno Stolicy Apostolskiej. Jej zdolnoĞü traktatowa zbliĪona jest do ius tractatuum paĔstw.
Zawierane przez nią umowy okreĞla siĊ mianem konkordatów.
Dla odmiany Watykan – z jednej strony utoĪsamiany ze Stolicą Apostolską,
z drugiej zaĞ traktowany jako niesuwerenna jednostka terytorialna poddana suwerennemu zarządowi Stolicy Apostolskiej – odpowiada za umowy „przyziemne”.83
Nie przesądzając w tym miejscu statusu Watykanu i jego relacji ze Stolicą Apostolską, warto zwróciü uwagĊ, Īe o jego ewentualnej specyfice decyduje szczególny charakter tej ostatniej. Gdyby nie Stolica Apostolska Watykan z pewnoĞcią sytuowany byáby poĞród tzw. paĔstw miniaturowych lub proĞciej „minipaĔstw”. Kojarzony ze Stolicą Apostolską jest takĪe Zakon MaltaĔski, którego zdolnoĞü traktatowa manifestuje siĊ maáo efektywnie, co autor wiąĪe z charakterem tego podmiotu.84
Podmiotami umów wielostronnych staáy siĊ równieĪ paĔstwa (a raczej quasi-paĔstwa), które z uwagi ma swoje niewielkie rozmiary i powiązania z sąsiadującymi z nimi wiĊkszymi paĔstwami normalnie w umowach dwustronnych nie
uczestniczą i nie posiadają nawet wáasnej reprezentacji dyplomatycznej. Do nich
zaliczono np. Monaco, San Marino i Lichtenstein.85 Monako i Lichtenstein przekazaáy prawo do zawierania traktatów swym „protektorom” – Francji i Szwajcarii.86
Warto jeszcze dodaü, Īe J. J. àukaszuk odnosi siĊ do zdolnoĞci traktatowej wolnych miast.87
Mimo upáywu lat nie moĪna zapominaü o dekolonizacji opartej na samostanowieniu narodów. Zagadnienie zdolnoĞci do zawierania umów paĔstw niesuwerennych, zaleĪnych straciáo juĪ dziĞ na znaczeniu, jakkolwiek jest nadal aktualne.
Przykáadowo konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. jest otwarta miĊdzy innymi
dla paĔstw zaleĪnych i terytoriów samorządnych (art. 305). Uczestnictwo w umowach paĔstw niesuwerennych uzaleĪnione jest zwykle od zgody paĔstwa macierzystego, które teĪ moĪe ponosiü odpowiedzialnoĞü za wykonanie zaciągniĊtych
zobowiązaĔ (por. np. art. 2, ust. 3 Konstytucji WHO).88 Podobnie w art. 23 Konwencji dotyczącej zakazu handlu ludĨmi i eksploatacji prostytucji (uchwalona
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 317/IV): Dla celów niniejszej Konwencji sáowo
»paĔstwo« obejmuje wszystkie kolonie i obszary powiernicze paĔstwasygnatariusza lub przystĊpującego do Konwencji i wszystkie obszary, za które to
paĔstwo ponosi miĊdzynarodową odpowiedzialnoĞü.89
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W przypadku paĔstw záoĪonych mogą wystąpiü róĪne sytuacje, okreĞlone
zwykle przez wyraĨne postanowienia konstytucyjne. W niektórych paĔstwach záoĪonych wyáączną zdolnoĞü do zawierania umów ma wáadza federalna, zaĞ czĊĞci
skáadowe paĔstwa nie mogą wystĊpowaü samodzielnie na zewnątrz (np.: w przypadku Australii, Brazylii czy Meksyku).
Zdarza siĊ jednak, Īe czĊĞci skáadowe mogą wystĊpowaü samodzielnie na zewnątrz i obok wáadzy federalnej korzystaü ze zdolnoĞci do zaciągania zobowiązaĔ
miĊdzynarodowych (np. w przypadku RFN, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych,
Kanady czy niegdyĞ ZSRR). ZdolnoĞü ta jest na ogóá ograniczona do jednego tylko
typu umów, regulujących sprawy drobne, o znaczeniu lokalnym, np. budowy
i utrzymania przygranicznych dróg komunikacyjnych. Co wiĊcej, umowy takie
wymagają zwykle zatwierdzenia przez wáadze federalne (np. w RFN i Stanach
Zjednoczonych).90 CzĊĞci skáadowe paĔstw federalnych, jeĞli zdarzy siĊ, Īe mogą
korzystaü ze zdolnoĞci traktatowej, czynią to zwykle warunkowo i w limitowanym
zakresie.91 Postanowienia niektórych konstytucji zezwalają czáonom paĔstwa federalnego na zawieranie umów w bardzo ograniczonym zakresie, np. art. 9 Konstytucji Szwajcarskiej z 1848 r., w którym kantony byáy upowaĪnione do zawierania
umów jedynie z krajami sąsiednimi w sprawie gospodarki publicznej i policji granicznej pod warunkiem, Īe nie naruszają interesów Konfederacji i innych kantonów. Warto teĪ zwróciü uwagĊ na art. 32 Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec (z 1949 r.) udzielający krajom prawa do zawierania umów za zgodą rządu
federalnego.
CzapliĔski i Wyrozumska zwracają uwagĊ, Īe porozumienia miĊdzy czĊĞciami skáadowymi paĔstwa federalnego dotyczą w szczególnoĞci norm regulujących
przebieg granicy, ochronĊ Ğrodowiska, wspólne inwestycje, ale równieĪ ekstradycjĊ oraz podwójne opodatkowanie. Poszczególne czĊĞci paĔstwa federalnego mogą
zawieraü umowy, których sposób zawarcia oraz forma odpowiadają umowom miĊdzynarodowym – dodają. Zawsze podstawą dostosowania w takich sytuacjach
prawa miĊdzynarodowego per analogiam (a nie wprost) jest prawo federalne,
umowy muszą byü równieĪ zgodne z konstytucją federalną – podkreĞlają cytowani
autorzy – wyjaĞniając, Īe w przypadku rozpadu paĔstwa federalnego dawne granice czĊĞci skáadowych stają siĊ granicami paĔstwowymi, zgodnie z zasadą uti possidetis.92
Nie tylko paĔstwa związkowe, ale i związki paĔstw (np. áącznie kilka paĔstw)
mogą czasem wystĊpowaü jako strona porozumienia miĊdzynarodowego. J. SozaĔski podaje przykáad powojennego traktatu pokoju z Wáochami z 10 lutego 1947 r.,
gdzie stroną byáy wszystkie paĔstwa alianckie, w tym Polska. Podobnie stroną
umowy handlowej z Hiszpanią zawartej 26 czerwca 1949 r. byáo siedem paĔstw
EFTA, choü sama organizacja nie byáa stroną tej umowy.93 Wydaje siĊ, Īe rozumowanie to jest dyskusyjne, gdyĪ z wiązek paĔstw nie pojawia siĊ tam áącznie de
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iure, a jedynie de facto. Z drugiej jednak strony powstaje pytanie, czy związek
paĔstw wystĊpuje jako caáoĞü. Czy gdy tak siĊ dzieje, nie dochodzi do transformacji związku w organizacjĊ miĊdzynarodową? Problem z pewnoĞcią wart jest odrĊbnego rozwaĪenia.
Rozmaite wspólnoty walczące bywają dopuszczane do zdolnoĞci traktatowej.
Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, związana najczĊĞciej z przyznaniem statusu
stronie wojującej – powstaĔcom lub statusu narodu uprawnionego do samostanowienia grupom ludnoĞci wystĊpującym przeciw wáadzy paĔstwa, któremu nie chcą
podlegaü. PodmiotowoĞü powstaĔców zaleĪna jest od jej uznania, takĪe wiĊc od
tego, czy paĔstwo uzna na przykáad zdolnoĞü traktatową powstaĔców – twierdzą
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska, podkreĞlając, Īe zarówno powstaĔcy, jak i strona
wojująca mogą korzystaü (w ograniczonym zakresie) z ius tractatuum, np. zawrzeü
umowĊ z paĔstwem trzecim o pomocy humanitarnej stacjonowania oddziaáów wojskowych naleĪących do walczących grup, zaprzestania dziaáaĔ wojennych, przyznania niepodlegáoĞci, kwestii granic.94 Do tego ograniczonego (do bieĪących potrzeb i moĪliwoĞci) i nietrwaáego ius contrahendi zostaáy dopuszczone w podobnym zakresie ruchy narodowowyzwoleĔcze (ewenement uzasadniony realizacją
praw narodów do samostanowienia). Od lat siedemdziesiątych XX w. do powstania
Autonomii PalestyĔskiej z takiego prawa korzystaáa OWP.95
W bardzo licznych konfliktach o charakterze niemiĊdzynarodowym stosowana jest praktyka zawierania rozejmów oraz innych ukáadów związanych z dziaáaniami zbrojnymi. NaleĪy zwróciü uwagĊ na powstający wówczas problem charakteru takich ukáadów, stawiając pytanie, czy są to umowy w sensie prawa miĊdzynarodowego. W odpowiedzi L. Antonowicz akcentuje, Īe ukáady zawierane miĊdzy
organami narodowowyzwoleĔczymi a wáadzami paĔstw-metropolii naleĪy kwalifikowaü jako umowy w sensie prawa miĊdzynarodowego z wynikającymi stąd konsekwencjami. Z kolei ukáady zawierane miĊdzy rządem paĔstwa a dowództwem siá
zbrojnych wspólnot powstaĔczych jako stron konfliktu niemiĊdzynarodowego
w obrĊbie integralnych czĊĞci terytoriów paĔstw mają jednak charakter prawnomiĊdzynarodowy, poniewaĪ podlegają prawu miĊdzynarodowemu w tej jego czĊĞci, którą okreĞla siĊ wspóáczeĞnie mianem miĊdzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. W rezultacie zawierania takich umów nastĊpuje uznanie przez paĔstwo macierzyste wspólnoty powstaĔczej za podmiot prawa miĊdzynarodowego w zakresie uregulowanym przez te umowy.96
Doceniając zmiany zaistniaáe od ukáadu z 13 wrzeĞnia 1993 r. miĊdzy Izraelem a OWP w sprawie przyznania autonomii palestyĔskiej w Strefie Gazy oraz na
Zachodnim Brzegu (Cisjordania)97, L. Antonowicz podkreĞla, Īe zarówno ten
ukáad, jak i nastĊpne porozumienia izraelsko-palestyĔskie mają charakter umów
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miĊdzynarodowych.98 OWP dziĊki autonomii terytorialnej uzyskaáa status prawnomiĊdzynarodowy podobny, aczkolwiek nie caákiem identyczny, do statusu prawnomiĊdzynarodowego paĔstw, zakáadając, Īe paĔstwo palestyĔskie znajduje siĊ in
statu nascendi i palestyĔska autonomia terytorialna jest bardzo waĪnym etapem na
drodze do niepodlegáoĞci. Zarazem jego podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa
jest zbliĪona do tej, jaka przysáuguje paĔstwom.99
Jednostka nie moĪe tworzyü sama prawa miĊdzynarodowego ani zmieniaü go
swoim postĊpowaniem (praktyką).100 Na retoryczne pytanie, dlaczego nie moĪna
przyjąü koncepcji, Īe jednostki ludzkie są podmiotami prawa miĊdzynarodowego?
L. Antonowicz odpowiada: dlatego, Īe normy tego prawa ze swej natury i w treĞci
są dostosowane do charakteru stosunków miĊdzy paĔstwami, ewentualnie podmiotami quasi-paĔstwowymi. Nie przystają wiĊc one merytorycznie do sytuacji jednostki ludzkiej. ZewnĊtrznym tego wyrazem jest okolicznoĞü, Īe jednostki nie mają
zdolnoĞci traktatowej, czyli zdolnoĞci zawierania umów podlegających prawu miĊdzynarodowemu.101 Syntetycznie ujmuje to J. J. àukaszuk, twierdząc, Īe osoby fizyczne nie mają zdolnoĞci traktatowej, a stosowne porozumienia z ich udziaáem nie
mają charakteru prawnomiĊdzynarodowego.102
Nawet w sytuacjach pozornego traktatowego upodmiotowienia jednostki
trudno nie zauwaĪyü naturalnej sprzecznoĞci. K. Osajda zauwaĪa, Īe osoba, dziaáając bez upowaĪnienia paĔstwa (jak jest o tym mowa w art. 8 konwencji wiedeĔskiej), dziaáa we wáasnym imieniu i ewentualnie to ona sama mogáaby związaü siĊ
postanowieniami traktatowymi. Natychmiast jednak przytomnie odrzuca tĊ ewentualnoĞü, argumentując, Īe podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa jest przyznawana jednostkom w wyjątkowych sytuacjach, toteĪ w analizowanym przypadku
umowy w ogóle nie bĊdzie.103 Powstaje pytanie o celowoĞü zdolnoĞci traktatowej
jednostek. Po co jednostce zdolnoĞü traktatowa? Czy istnieją logiczne argumenty
na jej rzecz? OdpowiedĨ negatywna wydaje siĊ oczywista.
Podobna sytuacja dotyczy prywatnych osób prawnych zawierających porozumienia z paĔstwami czy organizacjami miĊdzynarodowymi. NajczĊĞciej, gdy
podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa strony porozumienia budzi wątpliwoĞci,
powstaje pytanie, czy porozumienie moĪna w ogóle uznaü za umowĊ miĊdzynarodową.104 Tu J. J. àukaszuk stwierdza wprost, Īe osoby prawne nie mają zdolnoĞci
traktatowej, a stosowne porozumienia z ich udziaáem nie mają charakteru prawnomiĊdzynarodowego.105 W. CzapliĔski i A. Wyrozumska twierdzą zaĞ, Īe w odniesieniu do osób prawnych, zwáaszcza korporacji miĊdzynarodowych, fakt zawiera98
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nia przez nie umów z paĔstwami lub organizacjami miĊdzynarodowymi nie kreuje
ich podmiotowoĞci miĊdzynarodowej, poniewaĪ umowy te nie podlegają prawu
miĊdzynarodowemu, lecz prawu kontraktu (niekiedy jednak kontrakt przewiduje
ogólne zasady prawa miĊdzynarodowego jako prawo wáaĞciwe dla umowy).106
W negowaniu autorzy posuwają siĊ niekiedy zbyt daleko. M. Frankowska na
przykáad twierdzi, Īe organizacje pozarządowe (tzw. NGOs) nie są podmiotami
prawa miĊdzynarodowego i nie mają zdolnoĞci do zawierania umów miĊdzynarodowych, a umowy przez nie zawierane podlegają prawu wewnĊtrznemu.107 O ile
teza o braku podmiotowoĞci wydaje siĊ przesadzona, o tyle teza o braku ius tractatuum jawi siĊ wiarygodnie. Z pewnym wszakĪe wyjątkiem. Sáusznie W. CzapliĔski
i A. Wyrozumska zwracają uwagĊ, Īe MiĊdzynarodowy Komitet Czerwonego
KrzyĪa jest stroną konwencji humanitarnych i uczestnikiem odnoĞnych konferencji,108 zaĞ M. Lachs przytacza tu m. in.: Porozumienie o zabezpieczeniu administracji i kierownictwa MiĊdzynarodowej SáuĪby PoszukiwaĔ przez MiĊdzynarodowy Czerwony KrzyĪ (Bonn, 6 czerwca 1955 r.), Porozumienie miĊdzy MiĊdzynarodową Komisją SáuĪby PoszukiwaĔ (utworzoną umową zawartą 6 czerwca
1955 r. miĊdzy rządami Belgii, Francji, Niemieckiej Republiki Federalnej, Izraela,
Wáoch, Luksemburga, Holandii, W. Brytanii i St. Zjednoczonych) i MiĊdzynarodowym Czerwonym KrzyĪem (Bonn, 6 czerwca 1955 r.).109
Ostatnio moĪna zauwaĪyü tendencjĊ dopuszczania osób prawnych do niektórych dziedzin wspóápracy miĊdzynarodowej opartej na umowach miĊdzypaĔstwowych, co rodzi problem ich statusu prawnomiĊdzynarodowego. Chodzi w szczególnoĞci o udziaá w dziaáalnoĞci dwóch organizacji miĊdzynarodowych: Organizacji Morskiej àącznoĞci Satelitarnej (INMARSAT) oraz Organizacji Dna Morskiego. Stronami konwencji w sprawie INMARSAT z 3 wrzeĞnia 1976 r.110 mogą byü
tylko paĔstwa, natomiast stronami porozumienia eksploatacyjnego, bĊdącego uzupeánieniem tej konwencji, mogą byü paĔstwa bądĨ wyznaczone przez paĔstwo jednostki organizacyjne prawa publicznego lub prawa prywatnego. Te osoby prawne
(jednostki organizacyjne) mają prawa i obowiązki wynikające zarówno z porozumienia eksploatacyjnego, którego są stronami, jak i konwencji, której stronami nie
są.111 Przykáadem moĪe byü tu mająca siedzibĊ w Polsce (Szczecin) Wspólna Organizacja INTEROCEANMETAL i jej dziaáalnoĞü.112
Do pewnych kontrowersji prowadzi uznanie za bezwzglĊdnie niewaĪny traktatu zawartego przez podmiot niemający ius tractatuum (ius contrahendi), co na
gruncie Konwencji wyraĪa siĊ w naruszeniu jej art. 6, przyznającego zdolnoĞü traktatową (na jej potrzeby) wyáącznie kaĪdemu paĔstwu. Nie moĪna uznaü, Īe poro106
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zumienie zawarte przez podmioty niemające zdolnoĞci traktatowej jest dla nich
waĪne i Īe powinny je we wzajemnych relacjach przestrzegaü. Trzeba dodaü, Īe
nieistotne jest, Īe w praktyce rzeczywiĞcie taki ukáad moĪe byü realizowany, poniewaĪ tak naprawdĊ w prawie miĊdzynarodowym publicznym sankcji niewaĪnoĞci bezwzglĊdnej nie towarzyszy surowy automatyzm. Z prawnego punktu widzenia umowa zawarta z naruszeniem art. 6 bĊdzie podlegaáa wszystkim regulacjom
charakterystycznym dla traktatów dotkniĊtych niewaĪnoĞcią bezwzglĊdną. Zarazem nie moĪna w omawianej sytuacji zastanawiaü siĊ nad kwestią istnienia takowego ukáadu, bo jego byt jest przesądzony przez to, Īe do wymiany zgodnych
oĞwiadczeĔ woli dochodzi, a dla tego zjawiska indyferentny jest fakt, Īe owe
oĞwiadczenia skáadają sobie podmioty nieuprawnione.113
Jakkolwiek analizowaü zdolnoĞü traktatową, niezaleĪnie od sposobu analizy
potwierdza siĊ rola zdolnoĞci traktatowej jako istotnej skáadowej zdolnoĞci do
czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych, a przez to takĪe substrat kryterium klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.

5.2.
Prawo legacji
Wzajemna reprezentacja wáadców i paĔstw wystĊpowaáa juĪ w staroĪytnoĞci.
W szczególnoĞci paĔstwa (paĔstwa – miasta) greckie pogáĊbiáy i rozwinĊáy ius legationum w Ğcisáym związku z prawem i sztuką poselską.114 Nie ustĊpowaá tu
Rzym, a kolejne cywilizacje poprzez naĞladownictwo utrwalaáy prawo legacji jako
standard. Wieki póĨniej R. von Mohl pisaá, Īe wysyáanie peánomocników i posáów
najczĊĞciej i najpospoliciej siĊ zdarza w stosunkach miĊdzynarodowych.115
Z czasem staáe przedstawicielstwa poczĊáy byü standardem. Rozwój komunikacji spowodowaá zmniejszenie znaczenia odlegáoĞci geograficznych, w rezultacie
tego zmieniáa siĊ rola i znaczenie dawnego przedstawiciela paĔstwa – ambasadora
i caáej jego sáuĪby za granicą. Punkt ciĊĪkoĞci jego obowiązków przesunąá siĊ
z zagadnieĔ politycznych na gospodarcze, w zakresie których speánia wraz ze swą
sáuĪbą rolĊ koordynatora wspóápracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej pomiĊdzy swoim paĔstwem i paĔstwem swego urzĊdowania. Odpowiednie zmiany
moĪna dostrzec takĪe w strukturze administracyjnej paĔstw, w których poza ministerstwem spraw zagranicznych równieĪ inne ministerstwa utrzymują stosunki
z zagranicą, o czym Ğwiadczą liczne umowy resortowe.116
Wiek dwudziesty kojarzy siĊ nieodáącznie z pojawianiem siĊ na forum miĊdzynarodowym coraz wiĊkszej liczby organizacji záoĪonych z paĔstw. Zmieniáo to
tradycyjną dyplomacjĊ. W odróĪnieniu od tej ostatniej, którą nazywa siĊ „dwustronną”, dziaáalnoĞü paĔstw w organizacjach miĊdzynarodowych okreĞla siĊ ter113
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minami: dyplomacja wielostronna, konferencyjna, kolektywna lub parlamentarna.117 G. Grabowska dla ujednolicenia terminologii postuluje, by mianem „dyplomacji wielostronnej” objąü dziaáalnoĞü dyplomatyczną paĔstw na forum organizacji miĊdzynarodowych, prowadzoną za poĞrednictwem specjalnie umocowanych
przedstawicieli. Od dyplomacji wielostronnej naleĪy jednak wyraĨnie oddzieliü
dyplomacjĊ dwustronną, zwaną niekiedy dyplomacją tradycyjną, poniewaĪ byáa
i jest ona prowadzona zawsze na zasadzie wzajemnoĞci miĊdzy dwoma zainteresowanymi paĔstwami.118
Podobnie jak ius tractatuum takĪe ius legationis zostaáo skodyfikowane przez
KomisjĊ Prawa MiĊdzynarodowego ONZ. DziĞ reĪim prawa legacji tworzą: Konwencja wiedeĔska w stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., Konwencja wiedeĔska w stosunkach konsularnych z 1963 r., Konwencja o misjach specjalnych z 1969
r. itd., a ponadto Konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych z 1947 r., Konwencja o reprezentacji paĔstw w organizacjach miĊdzynarodowych o charakterze powszechnym z 1975 r. i liczne odnoĞne traktaty zawierane miĊdzy organizacjami miĊdzynarodowymi.119 Te ostatnie G. Grabowska zalicza
do prawa dyplomatycznego organizacji miĊdzynarodowych, rozumiejąc przezeĔ
zbiór norm regulujących zarówno status prawny, przywileje i immunitety organizacji miĊdzynarodowych i ich funkcjonariuszy, jak i staáych przedstawicieli paĔstw
w organizacjach oraz delegacji i delegatów paĔstw w organach organizacji i na
konferencjach miĊdzynarodowych.120 Decydujące znaczenie dla Ĩródáa prawa dyplomatycznego organizacji miĊdzynarodowych mają te umowy dwustronne, które
dotyczą siedziby danej organizacji miĊdzynarodowej. Celem ukáadów w sprawie
siedziby staáo siĊ uzupeánienie i sprecyzowanie niektórych zbyt ogólnych postanowieĔ konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji miĊdzynarodowych.
Przy tej okazji pojawiáy siĊ w ukáadach dwustronnych pierwsze szczegóáowe przepisy z zakresu prawa dyplomatycznego organizacji miĊdzynarodowych.121
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121
Stronami ukáadów w sprawie siedziby są: organizacja miĊdzynarodowa, reprezentowana przez najwyĪszego funkcjonariusza (np. Sekretarz Generalny ONZ), oraz paĔstwo uĪyczające jej swego terytorium, reprezentowane przez kompetentny organ (gáowa paĔstwa, szef rządu, minister spraw zagranicznych). Niektóre organizacje nie ograniczyáy siĊ do zawarcia porozumienia tylko z paĔstwami ich gáównej
siedziby, ale zadbaáy takĪe i o to, aby uregulowaü status swych biur i organów na terytoriach innych
paĔstw. Oznacza to, Īe niekiedy jedna organizacja miĊdzynarodowa jest stroną kilku ukáadów w sprawie siedziby. Patrz: ibidem, s. 49.
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Z pewnoĞcią warto zwróciü uwagĊ na prawo zwyczajowe oraz okolicznoĞü, Īe
nauka prawa miĊdzynarodowego nie zawsze jednolicie ocenia jego miejsce i rolĊ
w systemie Ĩródeá prawa dyplomatycznego. Komisja Prawa MiĊdzynarodowego
zajĊáa natomiast w tej kwestii jednoznaczne stanowisko przesądzające, Īe zbiory
narastającej praktyki organizacji miĊdzynarodowych moĪna uwaĪaü za dowody
zwyczajowego prawa miĊdzynarodowego o odniesieniu do stosunków miĊdzy paĔstwami a organizacjami. W praktyce paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe czĊsto
powoáują siĊ na zwyczaj w swych wzajemnych kontaktach, co znalazáo odbicie
w postanowieniach niektórych porozumieĔ miĊdzynarodowych. Ukáad miĊdzy WHO
i Egiptem, zawarty 25 marca 1951 r., przyznaje tej organizacji na terytorium Egiptu taką niezaleĪnoĞü i swobodĊ dziaáania, z jakiej korzystają tam na podstawie
zwyczajów miĊdzynarodowych inne organizacje miĊdzynarodowe (art. III, pkt 3).
TakĪe Szwajcarska Rada Federalna poinformowaáa 28 lipca 1955 r. Zgromadzenie
Federalne, Īe przywileje organizacji miĊdzynarodowych, ich funkcjonariuszy
i przedstawicieli paĔstw w tych organizacjach są oparte na uznawanym przez
SzwajcariĊ prawie zwyczajowym.122
Choü prawo dyplomatyczne jest powszechnie akceptowane, regulując zagadnienia waĪne dla wszystkich paĔstw, zdarzają siĊ jego naruszenia. MTS w sprawie
zakáadników amerykaĔskich w Teheranie w 1980 r. podkreĞliá, Īe normy prawa
dyplomatycznego w skrócie tworzą zamkniĊty reĪim prawny (self-contained regime), który z jednej strony nakáada zobowiązania na paĔstwo przyjmujące odnoĞnie
do uáatwieĔ, przywilejów i immunitetów przyznawanych misjom dyplomatycznym, a z drugiej strony przewiduje ich moĪliwe naruszenia przez czáonków misji
i okreĞla Ğrodki leĪące w dyspozycji paĔstwa przyjmującego dla przeciwdziaáania
takim naruszeniom.123
Na tak zarysowanej podstawie prawnej bez trudu moĪna zdefiniowaü prawo
legacji jako prawo wysyáania i przyjmowania staáych przedstawicieli innych podmiotów prawa miĊdzynarodowego.124 A. Kosicki przez prawo legacji (czynne
i bierne) rozumie zdolnoĞü do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych.125 Z kolei J. SozaĔski wĞród okreĞlonych subiektywnie atrybutów wymienia prawo legacji, rozumiejąc przezeĔ wysyáanie i przyjmowanie misji dyplomatycznych – ius legationis.126 Podobne lub nieco odmienne definicje zgáasza wielu przedstawicieli doktryny.127 J. Sutor zaĞ precyzuje pojĊcie legacji (czynne i bierne ius legationis) w odniesieniu do organizacji miĊdzynarodowych jako prawo
utrzymywania przez nie oficjalnych, faktycznie o charakterze dyplomatycznym
stosunków, tak z paĔstwami, jak i innymi organizacjami miĊdzynarodowymi. Prawo legacji organizacji miĊdzynarodowych postrzega zaĞ jako zdolnoĞü prawną do
122

Ibidem, s. 50.
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 262.
Por.: ibidem, s. 229-230.
125
A. Kosicki, Uwagi o suwerennoĞci..., op. cit., s. 20-21.
126
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 27.
127
Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 215; R. Daoudi, La Representation en
droit International Public, Paris 1980, p. 43, 144; D. Akande, International Organizations, in: International Law, ed. by M. D. Evans, New York 2003, p. 286; R. Frid, The Relations..., op. cit., p. 19, 28 i 35.
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przyjmowania obcych przedstawicielstw o charakterze dyplomatycznym i wysyáania czy teĪ akredytowania wáasnych przewaĪnie w paĔstwach niebĊdących czáonkami danej organizacji lub teĪ przy innych organizacjach miĊdzynarodowych, co
wiąĪe siĊ z podmiotowoĞcią prawnomiĊdzynarodową danej organizacji miĊdzynarodowej.128
Z zaprezentowanych definicji zdecydowanie wynika, Īe prawo legacji przysáuguje przede wszystkim paĔstwom. Wpisuje siĊ w formuáĊ suwerennoĞci paĔstwowej i warunkuje zdolnoĞü paĔstw do wystĊpowania w páaszczyĨnie miĊdzynarodowej, czyli utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych.129
Legacja paĔstwowa przenika siĊ ustawicznie z legacją organizacji miĊdzynarodowych. Ambasador moĪe jednoczeĞnie sprawowaü funkcje staáego przedstawiciela przy organizacji miĊdzynarodowej, co jest staáą praktyką w Waszyngtonie,
Rzymie i Wiedniu (przy OAP, FAO i MAEA).130 Nie usuwa to jednak specyfiki
legacji organizacji miĊdzynarodowych. Do podstawowych róĪnic H. Latkiewicz
zalicza nastĊpujące kwestie:
•
przedstawiciel dyplomatyczny paĔstwa w zasadzie interesuje siĊ caáoĞcią zagadnieĔ wystĊpujących w kraju jego akredytacji, podczas gdy przedstawiciel
organizacji miĊdzynarodowej ogranicza swoje zainteresowania do zadaĔ statutowych organizacji, którą reprezentuje; prawo wewnĊtrzne wielu paĔstw
zna tylko przedstawicielstwo dyplomatyczne paĔstw; w tym wzglĊdzie prawo
miĊdzynarodowe szybciej niĪ prawo wewnĊtrzne uwzglĊdnia aktualne potrzeby;
•
organizacje miĊdzynarodowe nie mogą dokonywaü wymiany przedstawicielstw na zasadzie peánej wzajemnoĞci; np. podczas gdy paĔstwa przyznają
na swym terytorium przedstawicielom organizacji miĊdzynarodowych przywileje i immunitety, organizacje miĊdzynarodowe nie mogą im przyznaü wzajemnoĞci na okreĞlonym terytorium; przywileje takie przyznawane są przez
paĔstwo czáonkowskie;
•
wysyáanie lub przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych w przypadku
paĔstw czĊsto stanowi formĊ uznania prawnomiĊdzynarodowego; prawnomiĊdzynarodowe uznanie organizacji miĊdzynarodowych w nauce prawa
miĊdzynarodowego áączone jest z kwestią ich podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.131
Owe róĪnice skáaniają J. SozaĔskiego do wniosku, Īe organizacje miĊdzynarodowe o charakterze rządowym (GOs) mają ograniczone prawo legacji.132 O ile
w odniesieniu do pierwszej poáowy minionego stulecia pogląd ten wydaje siĊ traf128

J. Sutor, Immunitety i przywileje..., op. cit., s. 27.
Por.: G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne..., op. cit., s. 33-34 oraz 41, A. Kosicki, Uwagi o suwerennoĞci..., op. cit., s. 20-21; J. Symonides, Podmioty..., op. cit., s. 281.
130
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 265.
131
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 266.
132
Najszersze prawo legacji spoĞród Gos-ów mają Wspólnoty Europejskie, ale nawet w WE ambasadorowie korzystają z kompetencji wĊĪszych niĪ szefowie misji dyplomatycznych paĔstwa. Patrz: J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 27. Por.: G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne..., op.
cit., s. 43, 48-49.
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ny133, o tyle wraz z pojawieniem siĊ i rozwojem ONZ – coraz trudniej go przekonywująco uzasadniü. Warto zauwaĪyü, Īe podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa
ONZ zostaáa uznana expressis verbis w art. l ukáadu tymczasowego o przywilejach
i immunitetach ONZ zawartego ze Szwajcarią. Fakt ten jest tym bardziej znamienny, Īe Szwajcaria nie byáa w owym czasie czáonkiem ONZ.134 W doktrynie podkreĞla siĊ, Īe przy ONZ istnieją staáe przedstawicielstwa paĔstw czáonkowskich (bierne prawo legacji – paĔstwa czáonkowskie są reprezentowane przy ONZ w Nowym
Jorku i w innych siedzibach), a organizacji przysáugują przywileje dyplomatyczne.135
Z kolei L. Antonowicz zwraca uwagĊ, Īe o ile przysáugujące niektórym organizacjom miĊdzynarodowym prawo legacji w postaci biernej siĊga nawet okresu
miĊdzywojennego, to w postaci czynnej jest ono czymĞ nowym. W Polsce na przykáad akredytowane jest od kilku lat przedstawicielstwo Komisji Wspólnot Europejskich. Ta tendencja znalazáa odbicie w Konstytucji RP, która zawiera nie spotykany wczeĞniej przepis przewidujący akredytowanie przy Prezydencie RP przedstawicieli dyplomatycznych organizacji miĊdzynarodowych.136
WspóáczeĞnie organizacja miĊdzynarodowa korzystaü moĪe takĪe z biernego
i czynnego prawa legacji. Zazwyczaj nastĊpuje to poprzez ustanowienie staáych
przedstawicielstw, na których czele stają wysokiej rangi dyplomaci. Praktyka akredytowania przedstawicieli dyplomatycznych przy organizacjach jest powszechnie
akceptowana i rozpowszechniania, m.in. w stosunkach z ONZ czy Unią Europejską.137
Zdaniem J. Sutora, na uwagĊ zasáuguje kwestia prawa legacji Wspólnot Europejskich i Rady Europy, której wprawdzie akty zaáoĪycielskie nie regulują, ale
w praktyce stosowane jest zarówno bierne, jak i czynne prawo legacji. Wychodzi
siĊ przy tym z zaáoĪenia, Īe organizacje te, jako podmioty prawa miĊdzynarodowego, posiadają zdolnoĞü do utrzymywania stosunków urzĊdowych (oficjalnych)
z innymi podmiotami tego prawa, a wiĊc paĔstwami i organizacjami miĊdzynarodowymi. Na przykáad, w przypadku Wspólnot Europejskich uprawnienie to zostaáo
poĞrednio potwierdzone w art. 17 Protokoáu brukselskiego z 1965 r.138
133

Podobnie rozumuje H. Latkiewicz, wedle której miĊdzywojenna Liga Narodów miaáa prawo legacji
czynne i bierne, ale bardzo ograniczone. Patrz: idem, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 33-34.
J. Makowski ograniczonoĞü tĊ táumaczyá tym, Īe Liga nie miaáa wpáywu na wybór delegatów do niej wysyáanych; mogáa tylko sprawdzaü, czy byli prawidáowo uwierzytelniani; paĔstwa ze swej strony mogáy nie
wyraziü zgody na przyjĊcie przedstawiciela Ligi Narodów; Liga zawieraáa teĪ umowy z paĔstwami. Na
mocy art. 7, ust. 4 agenci Ligi Narodów podczas wykonywania swych funkcji korzystali z przywilejów
i immunitetów dyplomatycznych, a na zasadzie art. 7, ust. 5 budynki i tereny zajĊte przez LigĊ byáy nietykalne. Patrz: idem, Prawo miĊdzynarodowe, Warszawa 1930, s. 438 i n.
134
Zob.: art. l porozumienia tymczasowego miĊdzy Sekretarzem Generalnym ONZ a Szwajcarską Radą
Federalną w sprawie przywilejów i immunitetów ONZ, w: Zbiór statutów i regulaminów organizacji miĊdzynarodowych. t. 1, Warszawa 1961, s. 82. Por.: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit.,
s. 37-38.
135
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 218; H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 38; J. Symonides, Podmioty..., op. cit., s. 281.
136
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 22.
137
Sama Unia równieĪ utrzymuje staáe przedstawicielstwa przy innych organizacjach miĊdzynarodowych, m.in. ONZ i OECD; formalnie są to przedstawicielstwa Komisji, poniewaĪ sama Unia nie posiada
podmiotowoĞci miĊdzynarodowoprawnej. Patrz: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 344.
138
J. Sutor, Immunitety i przywileje..., op. cit., s. 27. H. Latkiewicz podkreĞla, Īe w Protokole w sprawie
przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich podpisanym 8 kwietnia 1965 r. (...) rozdziaá szósty
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Istnieje czynne i bierne prawo legacji, czyli w przypadku czynnego prawa legacji – prawo do wysyáania i akredytowania wáasnych oficjalnych przedstawicieli
w innych paĔstwach i przy organizacjach miĊdzynarodowych, a w przypadku biernego – prawo przyjmowania i akredytowania oficjalnych przedstawicieli paĔstw
i organizacji miĊdzynarodowej w interesującym nas zakresie: przy Radzie Europy
i Wspólnotach Europejskich. Dobitnym potwierdzeniem tego prawa jest fakt, Īe na
przykáad przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli akredytowane są przedstawicielstwa ponad 120 paĔstw, w tym Polski, oraz ponad 20 staáych przedstawicielstw
(biur áącznikowych) organizacji miĊdzynarodowych, m.in. ONZ, Rady Europy itd.
Z kolei Wspólnoty mają swe przedstawicielstwa w ponad stu paĔstwach, zwáaszcza
stowarzyszonych m.in. w Polsce. Przedstawicielstwa te korzystają praktycznie ze
statusu dyplomatycznego, zwáaszcza przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.139 W ciągu pierwszych trzech lat istnienia EWG (1958-1961 r.) 45 paĔstw
ustanowiáo przy niej swoje misje dyplomatyczne.140
Prawo legacji Wspólnot nie ogranicza zakresu swobody korzystania z posiadanego statusu miĊdzynarodowego paĔstw czáonkowskich. Polityka zagraniczna,
równieĪ po Traktacie Nicejskim, pozostaje przedmiotem wspóápracy miĊdzyrządowej, a nie wspólnotowej (ponadnarodowej). Misje dyplomatyczne Wspólnot nie
mogą wiĊc podejmowaü dziaáaĔ samodzielnych, lecz są podporządkowane decyzjom paĔstw czáonkowskich w tym sensie, Īe stanowisko misji dyplomatycznej
Wspólnot jest ĞciĞle powiązane ze stanowiskiem misji dyplomatycznej paĔstwa,
które aktualnie sprawuje przewodnictwo w UE, co szczególnie uwidacznia siĊ na
forum konferencji miĊdzynarodowych i organizacji miĊdzynarodowych.141 To paĔstwom przysáuguje kompetencja okreĞlania kompetencji Wspólnot, co zostaáo wywiedzione w orzeczeniu niemieckiego Federalnego Trybunaáu Konstytucyjnego
z 12 paĨdziernika 1993 r. w sprawie skarg konstytucyjnych na uczestnictwo Niemiec w tworzeniu UE.142 Pogląd niemieckiego Trybunaáu, Īe wyáącznie do paĔstw
czáonkowskich naleĪy wyznaczanie ksztaátu i zakresu integracji, gdyĪ to paĔstwa
czáonkowskie są „panami traktatów” (Herren der Verträge), wydaje siĊ trafny.143
ZbliĪone prawo legacji do paĔstw ma Stolica Apostolska.. Pozostaáe podmioty
korzystają z prawa legacji sporadycznie, zwykle wskutek udostĊpnienia narodom
i wspólnotom walczącym dostĊpu do rozmaitych gremiów publicznych na forum
miĊdzynarodowym.

zostaá zatytuáowany Przywileje i immunitety przedstawicieli paĔstw trzecich akredytowanym przy
Wspólnotach Europejskich, a artykuá 17, bĊdący odpowiednikiem poprzedniego artykuáu 16 otrzymaá
nastĊpujące brzmienie: PaĔstwo czáonkowskie, na terytorium którego znajduje siĊ siedziba Wspólnot,
przyznaje akredytowanym przy Wspólnotach przedstawicielom paĔstw trzecich zwyczajowe przywileje
i immunitety dyplomatyczne. Patrz: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 269.
139
J. Sutor, Immunitety i przywileje..., op. cit., s. 27.
140
Corps diplomatigue accrédité auprés des Communautés européennes, Bruxelle 1972, cyt. za:
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 273.
141
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii Europejskiej..., op. cit., s. 34.
142
Sprawy 2 BvR 2134/92, 2159/92 Manfred Brunner und others v. The European Union Treaty, “International Legal Materials” 1994, t. 33, p. 388-444, cyt. za: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii
Europejskiej..., op. cit., s. 34.
143
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii Europejskiej..., op. cit., s. 34.
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5.3.
Zdolność sądowa międzynarodowa
Początki sądownictwa miĊdzynarodowego siĊgają staroĪytnoĞci, np. Grekom
znane byáo miĊdzynarodowe sądownictwo polubowne.144 W Ğredniowieczu – takĪe
w historii Polski (sądy papieskie w sporze polsko – krzyĪackim) – znane byáy przejawy sądownictwa miĊdzynarodowego. Przez wieki jednak nie moĪna byáo mówiü
o nim w sensie Ğcisáym. Dopiero wiek XX przyniósá staáą obecnoĞü i rozkwit sądownictwa miĊdzynarodowego. W doktrynie zwraca siĊ uwagĊ, Īe w juĪ latach
1907-1917 jednostki mogáy byü stronami przed Trybunaáem ĝrodkowoAmerykaĔskim, mogáy teĪ wystĊpowaü przed Trybunaáami Mieszanymi w 1919
r.145 Po I wojnie Ğwiatowej powstaá Staáy Trybunaá SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej jako sąd związany z Ligą Narodów. Po II wojnie Ğwiatowej zaĞ jego kontynuatorem – tyle Īe juĪ w ramach ONZ – zostaá MiĊdzynarodowy Trybunaá SprawiedliwoĞci, takĪe ulokowany w Hadze.
Ten wáaĞnie Trybunaá ma bodaj najwyĪszy autorytet w zakresie sądownictwa
miĊdzynarodowego. Jego kognicjĊ oraz tryb pracy okreĞla ogólnie Karta Narodów
Zjednoczonych, a precyzyjnie – integralnie doáączony doĔ – Statut MTS oraz zasady zwyczajowe uksztaátowane we wáasnym orzecznictwie. Przed Trybunaáem mogą czynnie wystĊpowaü jedynie paĔstwa. Natomiast organy ONZ oraz związane
z nią organizacje wyspecjalizowane mogą zwracaü siĊ doĔ o wydanie opinii doradczych w kontrowersyjnych kwestiach prawnomiĊdzynarodowych.
Dodaü trzeba, Īe znaczenie miĊdzynarodowych sądów roĞnie takĪe dziĊki
koncepcji immunitetu jurysdykcyjnego paĔstw wobec systemów krajowych. Wynika ona z suwerennoĞci. JeĞli dodaü doĔ dominujący pogląd, Īe wspóáczesna definicja suwerennoĞci powinna obejmowaü zdolnoĞü procesową, rozumianą jako
zdolnoĞü do wystĊpowania przed sądami miĊdzynarodowymi uzyskujemy peáne
wyjaĞnienie wskazanej progresji.146
Po II wojnie Ğwiatowej koncepcjĊ immunitetu jurysdykcyjnego odnoszono juĪ
takĪe do organizacji miĊdzynarodowych. Zagadnienie immunitetu jurysdykcyjnego
organizacji miĊdzynarodowych obrazuje np. art. 3 Ogólnego porozumienia w sprawie
przywilejów i immunitetów Rady Europy, który stanowi, Īe: Rada Europy, jej wáasnoĞci i zasoby, bez wzglądu na miejsce poáoĪenia i podmiot, w którego są wáadaniu, korzysta z immunitetu od kaĪdej formy postĊpowania sądowego, z wyjątkiem i w zakresie szczególnych spraw, w których Komitet Ministrów wyraĨnie zgodziá siĊ na zrzeczenie siĊ tego immunitetu. Przytoczone postanowienie wyraĪa tzw. doktrynĊ koniecznoĞci funkcjonalnej (functional necessity), gdyĪ nielogiczne byáoby tworzenie
organizacji miĊdzynarodowej i jednoczesne utrudnianie lub uniemoĪliwianie jej
dziaáalnoĞci poprzez poddanie jej poczynaĔ jurysdykcji sądów krajowych.147
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H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 25.
J. Symonides, Podmioty..., op. cit., s. 282.
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Oczywistą implikacją jest tu odpowiednia kognicja sądów miĊdzynarodowych,
powoáywanych coraz czĊĞciej przy waĪniejszych organizacjach miĊdzynarodowych.
Poza MTS-em warto zauwaĪyü sądy organizacji regionalnych – np. Europejski Trybunaá SprawiedliwoĞci, sądy arbitraĪowe148, sądy wyspecjalizowane przedmiotowo (np. Trybunaá Prawa Morza) czy – ostatnio – tzw. skáady umiĊdzynarodowione, tj. Specjalne Panele SĊdziów w Timorze Wschodnim, áączące element
miĊdzynarodowy z krajowym w odniesieniu do skáadu sĊdziowskiego, personelu
i stosowanego przez nie prawa.149
Te ostatnie – choü same w sobie wydają siĊ konstrukcją osobliwą – w kontekĞcie upodmiotowienia jednostek jawią siĊ juĪ naturalniej. Sáusznie zauwaĪa L. Antonowicz, Īe komplikuje status jednostki w prawie miĊdzynarodowym moĪliwoĞü
uczestniczenia jej w postĊpowaniu miĊdzynarodowym – sądowym lub innym, mającym na celu bądĨ zapewnienie realizacji praw przysáugujących jej z mocy umów
miĊdzynarodowych (prawa czáowieka), bądĨ teĪ egzekwowanie odpowiedzialnoĞci
karnej za naruszanie przez nią obowiązków wynikających z takich umów (zbrodnie
wojenne). W takim przypadku prawa i obowiązki jednostki nie tylko mają genezĊ
miĊdzynarodową, ale są realizowane w trybie miĊdzynarodowym. L. Antonowicz
okreĞla taki reĪim prawny mianem umiĊdzynarodowionego prawa paĔstwowego.150
To z kolei wyjaĞnia naturĊ skáadów umiĊdzynarodowionych.
Osobnego wyjaĞnienia wymaga rola i status sądów miĊdzynarodowej ochrony
praw czáowieka. Co do zasady organy miĊdzynarodowe posiadające kompetencje
w dziedzinie praw czáowieka moĪna podzieliü na sądowe i niesądowe, niekiedy
wyróĪnia siĊ teĪ kategoriĊ organów quasi-sądowych. Do regionalnych organów
sądowych z pewnoĞcią moĪna zaliczyü Europejski Trybunaá Praw Czáowieka
(Strasburg) – dziaáający na podstawie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci z 4 listopada 1950 r. (art. 19 i n.), MiĊdzyamerykaĔski Trybunaá Praw Czáowieka (San Jose) – dziaáający w oparciu o AmerykaĔską KonwencjĊ Praw Czáowieka z 22 listopada 1969 r. (art. 33 i n.) oraz
AfrykaĔski Trybunaá Praw Czáowieka – stopniowo ksztaátowany w oparciu o protokóá z 1998 r. do AfrykaĔskiej Karty Praw Czáowieka i Ludów.151 Tam czynną
legitymacjĊ procesową posiadają prócz jednostek – takĪe osoby prywatno-prawne.
Nie przekonuje to jednak niektórych przedstawicieli doktryny, stojących na stanowisku, Īe wszystko to jednak znajduje siĊ znacznie poniĪej minimum zdolnoĞci do
dziaáaĔ uzasadniających podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową.152 Takie stanowisko rodzi uzasadnioną krytykĊ, zwáaszcza Īe nawet paĔstwa na polu praw czáowieka zdają siĊ akceptowaü podmiotowoĞü bytów prywatnych, a tytuá sprawy (przykáadowo) McElhinney przeciw Republice Irlandii153 nie wymaga komentarza. Sto148

Zob.: Ch. N. Okeke, Controversial subjects..., op. cit., p. 211.
Patrz szerzej: K. Stasiak, Specjalne panele sĊdziów w Timorze Wschodnim – jako przykáad trybunaáu
umiĊdzynarodowionego, w: Prawo miĊdzynarodowe. KsiĊga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, pod red.
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sowne standardy – tak formalne, jak i materialne – przyjĊáy siĊ w powszechnej
ĞwiadomoĞci prawnej paĔstw poddanych kognicji miĊdzynarodowych sądów praw
czáowieka.154
Trzeba podkreĞliü wzrost znaczenia miĊdzynarodowego sądownictwa karnego. Obok sądów ad hoc pojawiá siĊ staáy MiĊdzynarodowy Trybunaá Karny. Legitymacja procesowa obejmuje osoby fizyczne, jak pokazuje praktyka – wáącznie
z najwyĪszymi funkcjonariuszami wáadz paĔstwowych (o ile winni są naruszeĔ
prawa miĊdzynarodowego).
Mając ĞwiadomoĞü postĊpującej instytucjonalizacji sądownictwa miĊdzynarodowego, warto powróciü do poruszanego juĪ zagadnienia zdolnoĞci sądowej poszczególnych rodzajów podmiotów.
W doktrynie nie ulega wątpliwoĞci podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa
paĔstw posiadających w szczególnoĞci miĊdzynarodową zdolnoĞü do dziaáaĔ
prawnych – wystĊpowania z roszczeniami i ich dochodzeniem przez odwoáanie siĊ
do pokojowych sposobów zaáatwiania sporów miĊdzynarodowych, ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej itp.155 Kontrowersje towarzyszą zaĞ sygnalizowanemu juĪ zagadnieniu immunitetu jurysdykcyjnego paĔstw w systemach krajowych. Jedyny obowiązujący regionalny traktat miĊdzynarodowy w zakresie immunitetu paĔstwa – Europejska konwencja o immunitecie paĔstwa – doczekaá siĊ tylko oĞmiu ratyfikacji. Komisja Prawa MiĊdzynarodowego ONZ zdoáaáa wprawdzie
opracowaü projekt traktatu dotyczącego immunitetu, niemniej dalsze prace przebiegają bardzo powoli. ħródáa kodyfikacji immunitetu paĔstwa są zatem nieliczne
i nie mają charakteru uniwersalnego. Z tego powodu najwaĪniejszym Ĩródáem poznania praktyki paĔstw w zakresie immunitetu pozostaje orzecznictwo sądów krajowych.156
PaĔstwa coraz czĊĞciej podejmowaáy dziaáalnoĞü handlową, w wykonaniu
której ich status nie róĪniá siĊ od statusu innych uczestników obrotu. W ten sposób
wyksztaáciáy siĊ kategorie dziaáaĔ paĔstw: iure imperii (o charakterze wáadczym,
publicznym, suwerennym) oraz iure gestionis (gdy paĔstwo uczestniczy w obrocie
tak jak inni jego uczestnicy). ZaáoĪeniem restryktywnego podejĞcia do immunitetu
jest uniemoĪliwienie paĔstwom zasáaniania siĊ nim, gdy uczestniczą w obrocie gospodarczym na równi z innymi podmiotami.157 OczywiĞcie wskazana tendencja
w Īadnym razie nie sáuĪy podwaĪaniu zasady immunitetu jurysdykcyjnego paĔstwa, co zainteresowane podmioty – przy nadarzającej siĊ sposobnoĞci – kaĪdorazowo próbują czyniü. Kilka lat temu amerykaĔski sąd federalny (USA) odrzuciá
pozew ofiar holokaustu i ich spadkobierców, záoĪony w 1999 r. do sądu w Brooklynie w imieniu 11 powodów, przeciwko rządowi polskiemu w sprawie zwrotu
nieruchomoĞci utraconych w czasie II wojny Ğwiatowej. Rząd polski oskarĪono
o bezprawne zawáaszczenie majątków Īydowskich „pod pretekstem, Īe zostaáy po154

R. Mizerski, Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowoĞci prawnej jako podmioty uprawnione z konstytucyjnych wolnoĞci i praw czáowieka, w: Ochrona czáowieka w Ğwietle prawa
Rzeczpospolitej Polskiej, pod red. S. Pikulskiego, Olsztyn 2002, s. 287.
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G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne..., op. cit., s. 32; J. Symonides, Podmioty..., op. cit., s. 281.
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M. Balcerzak, Immunitet paĔstw i organizacji miĊdzynarodowych..., op. cit., s. 113.
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Ibidem, s. 112. Por.: I. Pingel – Lenuzza, Les immunites des Etats en droit international, Bruxelles 1997.
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rzucone”. Nie bacząc na polityczne i spoáeczne wzglĊdy, sąd uznaá, Īe prawo
miĊdzynarodowe zabrania pozywania rządu obcego paĔstwa przed sąd amerykaĔski. Jak siĊ wydaje – ku zaspokojeniu oczekiwaĔ czĊĞci opinii publicznej
(clara non sunt interpretanda) podkreĞliá, Īe u podstaw jego decyzji legáy wzglĊdy proceduralne, a nie merytoryczna ocena zarzutów stawianych przez powodów.158 MoĪna tu mówiü o swoistej próbie naduĪycia zdolnoĞci sądowej miĊdzynarodowej paĔstwa.
W przypadku zdolnoĞci sądowej miĊdzynarodowej organizacji miĊdzynarodowych – w doktrynie dostrzega siĊ wiĊkszą záoĪonoĞü zagadnienia niĪ w przypadku paĔstw. Jak twierdzą K. Cebul i inni, organizacje mają ograniczoną zdolnoĞü procesową. Mogą roĞciü prawo do odszkodowaĔ, gdy za straty jest odpowiedzialne paĔstwo. W razie sporu organizacji z paĔstwem czáonkowskim, nieczáonkowskim czy inną organizacją w zakresie zawartych umów organizacja moĪe stosowaü: koncyliacjĊ, mediacjĊ i arbitraĪ. We Wspólnotach Europejskich zakres zdolnoĞci procesowej jest bardzo szeroki i maáo róĪni siĊ od zakresu paĔstw
czáonkowskich.159
ZáoĪonoĞü zdolnoĞci sądowej miĊdzynarodowej organizacji miĊdzynarodowych doskonale obrazuje ONZ. Z jednej strony jej organy mogą wystĊpowaü do
MTS z proĞbą o wydanie opinii doradczej, przez co upodabniają siĊ procesowo do
paĔstw.160 Z drugiej zaĞ strony ONZ przysáuguje obowiązek ponoszenia odpowiedzialnoĞci za swoich funkcjonariuszy, a takĪe prawo wystĊpowania z roszczeniami
w ich imieniu, co z kolei przybliĪa organizacjĊ do sfery prywatnej.161 MoĪna wymieniü tu choüby art. 8 podpisanego w Moskwie 15 listopada 1971 r. Porozumienia
o utworzeniu MiĊdzynarodowego Systemu i Organizacji àącznoĞci Satelitarnej
INTERSPUTNIK (przytaczany juĪ we wczeĞniejszych rozwaĪaniach pracy),
stwierdzający m. in. Īe: Organizacja jest osobą prawną i ma prawo do (...) podejmowania czynnoĞci procesowych, czy odpowiednio wáaĞciwe (takĪe juĪ przywoáywane): art. IV podpisanego w Waszyngtonie 20 sierpnia 1971 r. Ukáadu o MiĊdzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej INTELSAT oraz art. 25
podpisanej w Londynie 3 wrzeĞnia 1976 r. Konwencji w sprawie MiĊdzynarodowej Morskiej Organizacji Satelitarnej IMMARSAT.162
W kwestii takĪe juĪ sygnalizowanego immunitetu jurysdykcyjnego organizacji miĊdzynarodowych doktryna i orzecznictwo miĊdzynarodowe stoją na stanowisku, Īe chodzi tu o ochronĊ przed ingerencją ze strony poszczególnych rządów.
Na przykáad – biorąc pod uwagĊ tenĪe cel – nieproporcjonalne byáoby zmuszanie
organizacji miĊdzynarodowej do poddania siĊ sądownictwu krajowemu w odniesieniu do warunków zatrudnienia okreĞlonych przez krajowe prawo pracy. M. Balcerzak identyfikuje dominujące stanowisko w tym wzglĊdzie, podkreĞlając, Īe od158

Informacja z serwisu „WiadomoĞci – Wirtualna Polska”. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostĊpu:
http://wiadomosci.wp.pl [Data wejĞcia: 25-06-2002 r.].
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K. Cebul i in., PaĔstwo i organizacje..., op. cit., s. 189-190. Por.: G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne..., op. cit., s. 43, 46 i 47.
160
Por.: J. Symonides, Podmioty..., op. cit., s. 281.
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Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 218.
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Por.: A. Górbiel, MiĊdzynarodowe prawo..., op. cit., s. 28.
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czytywanie art. 6, ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka i Podstawowych
WolnoĞci i zawartej w nim gwarancji dostĊpu da sądu jako wymogu zastosowania
w podobnych sprawach ustawodawstwa krajowego udaremniáoby wáaĞciwe funkcjonowanie organizacji miĊdzynarodowych i uwsteczniáoby obecną tendencjĊ
w kierunku rozszerzenia i umocnienia wspóápracy miĊdzynarodowej.163
Warto na koniec zwróciü uwagĊ, Īe argumentując na rzecz koncepcji dereifikacji zwierząt – J. Biaáocerkieicz stwierdziá m. in., Īe prawo miĊdzynarodowe
i praktyka zmieniáy tradycyjny paradygmat, gdyĪ poza skargą indywidualną przewidują skargĊ zbiorową, która moĪe byü záoĪona przez organizacje, które nie
mieszczą siĊ w tradycyjnym, cywilistycznym podziale podmiotów (np. Protokóá
dodatkowy do Europejskiej Karty Spoáecznej z 9 listopada 1995 r. – art. 1).164
Tą drogą cytowany autor – w trybie postulatywnym – rozwaĪa, czy pojĊcie prawa
podmiotowego, którym operuje siĊ w Ĩródáach miĊkkiego prawa miĊdzynarodowego (soft law), moĪe mieü zastosowanie do gatunku zwierzĊcego. Argumentuje, Īe
w obecnym stanie rzeczy nie ma przeszkód do tego, by na rzecz ochrony praw
zwierząt dziaáaáy i wnosiáy skargi pozarządowe organizacje, które w swoim statucie mają zapisane dziaáanie na rzecz ochrony przyrody lub zwierząt.165 Do prawnomiĊdzynarodowego upodmiotowienia zwierząt droga wydaje siĊ jednak bardzo
daleka, zwáaszcza Īe nadal zdarzają siĊ kontrowersje w kwestii podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej czáowieka.

5.4.
Zdolność ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej
PojĊcie odpowiedzialnoĞci obciąĪone jest wieloĞcią znaczeĔ. Nieco odmienne
odcienie znaczeniowe nadają temu pojĊciu poszczególne dyscypliny humanistyczne, gáównie filozofia, etyka, prawo i ekonomia.166
OdpowiedzialnoĞü jest okreĞloną relacją przynajmniej dwóch podmiotów –
podmiotu odpowiedzialnoĞci i podmiotu z nim związanego treĞcią odpowiedzialnoĞci. Podmiot odpowiedzialnoĞci moĪe byü odpowiedzialny przed kimĞ czy teĪ
wobec kogoĞ (np. przed przeáoĪonym, zwierzchnikiem, rodziną, spoáeczeĔstwem,
narodem, ludzkoĞcią), za kogoĞ (np. dzieci, uczniów, podwáadnych), za coĞ o znaczeniu spoáecznym (np. porządek, bezpieczeĔstwo, sprawiedliwoĞü, pokój, wojnĊ).
OdpowiedzialnoĞü jako okreĞlona relacja o treĞci spoáecznej wynika ze Ğwiadomej,
163

M. Balcerzak, Immunitet paĔstw i organizacji miĊdzynarodowych..., op. cit., s. 123.
J. Biaáocerkiewicz, Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, ToruĔ
2005, s. 234.
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Ibidem.
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odpowiedzialnoĞci zaleĪy od orientacji myĞlowej. IndeterminiĞci plasują je w obrĊbie wolnoĞci czáowieka, determiniĞci áączą z przymusem, sytuacjoniĞci starają siĊ áączyü oba te rodzaje uwarunkowania
odpowiedzialnoĞci. NiezaleĪnie od róĪnic dotyczących pojmowania sensu odpowiedzialnoĞci moĪna
charakteryzowaü elementy paradygmatycznego ujĊcia odpowiedzialnoĞci – jej rodzaje, podmioty, zakresy i sankcje. Patrz: idem, Filozofia prawa, Lublin 2002, s. 273.
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wolnej i dotyczącej pewnych wartoĞci dziaáalnoĞci jednostek ludzkich. ĝwiadomoĞü, wolnoĞü, przyczynowoĞü i wartoĞci skáadają siĊ áącznie na konstytutywne
treĞci pojĊcia odpowiedzialnoĞci, które wynika z dziaáalnoĞci czáowieka, przez co
nabiera treĞci humanistycznej.167
Warto zauwaĪyü, Īe R. Tokarczyk dostrzega postĊpującą uniwersalizacjĊ odpowiedzialnoĞci w prawie miĊdzynarodowym, a zwáaszcza wyraĨny proces uniwersalizacji moralnych zakresów odpowiedzialnoĞci i ich transformacji w zakresy
odpowiedzialnoĞci prawnej (np. prawa czáowieka).168 Zwraca uwagĊ, Īe we wspóáczesnych systemach normatywnych podmiotowe zakresy regulacji moralnej
i prawnej są z reguáy takie same, a nie są – dla odmiany – takie same zakresy podmiotowej kwalifikacji prawnej i podmiotowej kwalifikacji moralnej. RozbieĪnoĞci
miĊdzy innymi zaleĪą od lokalnych uwarunkowaĔ kulturowych moralnoĞci: tam,
gdzie obok odpowiedzialnoĞci osób fizycznych prawo przewiduje odpowiedzialnoĞü osób prawnych, nieznana jest ich odpowiedzialnoĞü moralna. PojĊcie podmiotu odpowiedzialnoĞci obejmuje gáównie osoby fizyczne, wyjątkowo zaĞ osoby
prawne. Podmioty prawa miĊdzynarodowego zajmują miejsce odrĊbne, poniewaĪ
ich odpowiedzialnoĞü regulowana jest przy pomocy traktatów miĊdzynarodowych,
a nie prawa wewnątrzkrajowego. Na ogóá w caáych dziejach ludzkich procesy
podmiotowej uniwersalizacji odpowiedzialnoĞci prawnej są wyprzedzane przez
procesy podmiotowej uniwersalizacji odpowiedzialnoĞci moralnej.169
Wydaje siĊ, Īe pewnoĞü obrotu, a takĪe jego jakoĞü wymagają od podmiotów
weĔ zaangaĪowanych odpowiedzialnoĞci za swoje dziaáania. Jako zdolnoĞü ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej postrzegam potencjalną moĪliwoĞü
samodzielnego poniesienia przez dany podmiot konsekwencji swoich dziaáaĔ ze
skutkiem miĊdzynarodowym.170
OdpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej w zasadzie nie skodyfikowano.
Co prawda, prace do tego zmierzające trwają od wielu lat, ale wciąĪ nie ma stosownej regulacji. Traktatowo ujĊto odpowiedzialnoĞü miĊdzynarodową za szkody
wyrządzone przez obiekty kosmiczne i statkowi powietrznemu w locie z 1972 r.,
i kilka innych aspektów. W szczególnoĞci do art. VI Traktatu z 27 stycznia 1967 r.
o zasadach dziaáalnoĞci paĔstw w kosmosie itd. wprowadzono jednoznaczny
w swej treĞci zapis, Īe paĔstwa bĊdące jego stronami ponoszą miĊdzynarodową
odpowiedzialnoĞü za swoją dziaáalnoĞü w przestrzeni kosmicznej, áącznie z KsiĊĪy167

Ibidem, s. 273-274.
Wedle R. Tokarczyka – ewolucja zakresu miejscowego okreĞlonych rodzajów odpowiedzialnoĞci
prawnej i moralnej przebiega wyraĨnie od wewnątrzpaĔstwowego partykularyzmu i pluralizmu poprzez
uniwersalizacjĊ ogólnopaĔstwową aĪ do uniwersalizacji ogólnoĞwiatowej. WspóáczeĞnie, na ogóá
w kaĪdym paĔstwie, wspóáistnieją zespoáy norm prawnych i moralnych o charakterze partykularnym
i uniwersalnym, zarówno w sensie wewnątrzpaĔstwowym, jak i ogólnoĞwiatowym. Wspóáistnienie to
dotyczy zakresów miejscowych odpowiedzialnoĞci, które w prawie moĪna stopniowaü zaleĪnie od gaáĊzi
prawa. Przyjmując za kryterium takiego stopniowania uniwersalizm miejscowy odpowiedzialnoĞci moĪna zauwaĪyü, Īe jest on peány w miĊdzynarodowym prawie publicznym, doĞü rozlegáy w prawie karnym
i prawie cywilnym, najwĊĪszy zaĞ w prawie konstytucyjnym, prawie administracyjnym i prawie pracy.
Instytucje prawne eksterytorialnoĞci i ekstradycji wskazują, Īe miejsce pobytu niektórych podmiotów
odpowiedzialnoĞci moĪe siĊ rozmijaü z miejscem jej realizacji. Patrz: ibidem, s. 284, 286.
169
Ibidem, s. 284-285.
170
Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 215.
168

ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych

205

cem i innymi ciaáami niebieskimi, niezaleĪnie od tego, czy ta dziaáalnoĞü prowadzona jest przez instytucje rządowe czy jednostki pozarządowe, oraz za zapewnienie, aĪeby ta dziaáalnoĞü prowadzona byáa zgodnie z postanowieniami zawartymi
w tym Traktacie, oraz Īe dziaáalnoĞü jednostek pozarządowych w przestrzeni kosmicznej, áącznie z KsiĊĪycem i innymi ciaáami niebieskimi, wymaga upowaĪnienia
oraz staáego nadzoru ze strony wáaĞciwego paĔstwa.171
Pozostaáy zakres przedmiotowy odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej opiera
siĊ na normach zwyczajowych i jako projekty czeka na urzeczywistnienie kodyfikacyjne.
Bez wzglĊdu na zarysowane wyĪej niedobory formalnoprawne nie ma wątpliwoĞci co do tego, Īe paĔstwa zdolne są ponosiü odpowiedzialnoĞü miĊdzynarodową, a inne podmioty (np. organizacje miĊdzynarodowe) mogą stosownie roĞciü
prawo do odszkodowaĔ (gdy za straty jest odpowiedzialne paĔstwo). Co wiĊcej,
komentatorzy skáonni są twierdziü, Īe wspóáczesna definicja suwerennoĞci powinna obejmowaü zdolnoĞü do dziaáania w prawie miĊdzynarodowym, która wĞród
czterech páaszczyzn dziaáania paĔstwa w systemie stosunków miĊdzynarodowych
obejmuje zdolnoĞü do ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej za naruszenia tegoĪ prawa.172
OdpowiedzialnoĞü prawnomiĊdzynarodowa paĔstwa moĪe mieü charakter
bezpoĞredni, gdy czyny niedozwolone zostaáy popeánione na terytorium drugiego
paĔstwa przez organy wáadzy danego paĔstwa, i poĞredni – obejmuje czyny bezprawne popeánione w podobnych okolicznoĞciach przez obywateli.173
OczywiĞcie odpowiedzialnoĞü nie jest dla prawa miĊdzynarodowego otwartym rezerwuarem przedmiotowym i nie kaĪdy rodzaj odpowiedzialnoĞci moĪe byü
tu brany pod uwagĊ. Przekonywająco G. I. Tunkin polemizuje z koncepcją miĊdzynarodowej odpowiedzialnoĞci karnej paĔstwa, cytując przy tym – na ogóá
zgodnie polifoniczny – gáos doktryny w tej kwestii. Koncepcja odpowiedzialnoĞci
karnej paĔstwa w prawie miĊdzynarodowym rozwijana byáa gáównie przez specjalistów prawa karnego, którzy byli bardziej skáonni do przenoszenia kategorii prawa
krajowego do prawa miĊdzynarodowego niĪ specjaliĞci prawa miĊdzynarodowego,
poĞród których ta koncepcja znajdowaáa i znajduje stosunkowo maáo zwolenników.174
Niekwestionowana pozycja paĔstw nie neguje bynajmniej zdolnoĞci ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej przez inne podmioty.175 W szczególnoĞci
zdolne do tego są organizacje miĊdzynarodowe.176 WĞród tych ostatnich uwaga
koncentruje siĊ czĊsto na ONZ, która miĊdzy innymi ponosi odpowiedzialnoĞü
w stosunku do wáasnych funkcjonariuszy177, ale teĪ za nich.178
171

A. Górbiel, MiĊdzynarodowe prawo kosmiczne..., op. cit., s. 29-30.
A. Kosicki, Uwagi o suwerennoĞci..., op. cit., s. 20-21.
173
R. Tokarczyk, Filozofia prawa..., op. cit., s. 279.
174
G. I. Tunkin, Zagadnienia teorii prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1964, s. 339-342.
175
Wydaje siĊ, Īe odpowiedzialnoĞü paĔstw stanowi tu swoisty ukáad odniesienia, do którego inne rodzaje odpowiedzialnoĞci nawiązują (poza stanowiącej przedmiotową przeciwwagĊ odpowiedzialnoĞcią
jednostek).
176
G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne..., op. cit., s. 47.
177
Por.: J. Symonides, Podmioty..., op. cit., s. 281.
178
Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 218.
172
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OdpowiedzialnoĞü prawnomiĊdzynarodowa jednostek dotyczy przede
wszystkim zbrodniarzy wojennych i innych przestĊpców (np. uprawiających handel narkotykami).179 ĝciĞlej – chodzi o wyegzekwowanie odpowiedzialnoĞci karnej
za naruszanie przez jednostkĊ obowiązków wynikających z prawa miĊdzynarodowego. L. Antonowicz wskazuje tu na miĊdzynarodową genezĊ praw i obowiązków
jednostki oraz ich realizacjĊ w trybie miĊdzynarodowym.180 Warto zauwaĪyü, Īe
w ten sposób rozwaĪania odsuwają siĊ od konkretnego atrybutu (w tym wypadku
od odpowiedzialnoĞci) w kierunku zmiennego pakietu atrybutów zróĪnicowanych
w treĞci i czasie.

5.5.
Inne atrybuty zdolności
do czynności prawnomiędzynarodowych
W doktrynie istnieje zasadniczo zgoda co do tego, Īe omówione wyĪej atrybuty zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych mają znaczenie podstawowe, a istnienia innych po prostu siĊ nie wyklucza. Natomiast zakres owych „innych” przejawów zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych bywa w poszczególnych poglądach znacznie zróĪnicowany. Co wiĊcej, najczĊĞciej autorzy
skupiają siĊ na jednym, dwóch atrybutach.181
Prawo do obrotu miĊdzynarodowego funkcjonuje od dawna. W znanym orĊdziu Prezydenta USA W. Wilsona do Kongresu, formuáującym warunki pokoju
(tzw. czternaĞcie punktów Wilsona) z dnia 8 stycznia 1918 r., punkt 14 gáosiá:
Winno byü utworzone powszechne zrzeszenie narodów na podstawie uroczystych
umów celem dania wszystkim paĔstwom, wielkim i maáym, wzajemnych gwarancji
niezawisáoĞci politycznej i caáoĞci terytorialnej. Stanowisko postrzega stosunki
wzajemne paĔstw jako relacje podmiotów sobie równych oraz sprzeciwia siĊ traktowaniu paĔstw suwerennych jako podmiotów istniejących jedynie w stanie natury,
tzn. stanie nieskrĊpowanym obowiązkiem przestrzegania norm prawnych. PoĞrednio wynika z niego wiĊc upatrywanie w akceptacji gáównych reguá prawa miĊdzynarodowego podstawowego warunku podmiotowoĞci w tym prawie.182 WspóáczeĞnie doktryna nie kwestionuje prawa do obrotu miĊdzynarodowego (czynnego i biernego) paĔstw i organizacji miĊdzynarodowych.183 Logiczna wydaje siĊ akceptacja
tegoĪ prawa w przypadku pozostaáych podmiotów prawnomiĊdzynarodowych.
Prawo do interwencji czy teĪ do sankcjonowania prawnomiĊdzynarodowego
przechodziáo róĪne koleje losu. Pierwotnie, gdy wojna byáa sposobem rozwiązywania sporów, a zawojowanie sposobem nabycia terytorium – interwencje nie budziáy kontrowersji.184 Zakaz agresji, zasada nieingerencji w sprawy wewnĊtrzne
179

R. Tokarczyk, Filozofia prawa..., op. cit., s. 279.
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 24-25.
181
Ch. N. Okeke, Controversial subjects..., op. cit., p. 208, 210.
182
Ibidem.
183
G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne..., op. cit., s. 32, 43 i 45.
184
Prawo miĊdzynarodowe jeszcze stosunkowo niedawno dopuszczaáo interwencjĊ w sytuacji odmowy
paĔstwa – dáuĪnika poddania sporu organowi arbitraĪowemu lub uchylenia siĊ od wykonania orzeczenia
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normy na dáugo onieĞmieliáy interwencjĊ, czyniąc zeĔ swoisty wyjątek. Rozwój
róĪnorodnych koncepcji bezpieczeĔstwa zbiorowego doprowadziá poĞrednio do
renesansu interwencji/sankcjonowania w obrocie prawnomiĊdzynarodowym.
Wedle przyjmowanego powszechnie poglądu – jedynie prawnie dopuszczalnym przypadkiem uĪycia siáy zbrojnej na zaproszenie jest proĞba uznanego miĊdzynarodowo i efektywnego rządu paĔstwa. MTS ująá to nastĊpująco: zasada nieinterwencji wywodzi siĊ ze zwyczajowego prawa miĊdzynarodowego. Z pewnoĞcią
straciáaby swą efektywnoĞü jako zasada prawa, gdyby interwencja byáa uzasadniana jedynie proĞbą opozycyjnej grupy w jakimĞ paĔstwie. [...] RzeczywiĞcie, trudno
byáoby zrozumieü, co pozostaáoby z zasady nieinterwencji w prawie miĊdzynarodowym, gdyby interwencja, która jest juĪ dopuszczalna na proĞbĊ paĔstwa, byáaby
równieĪ dopuszczalna na proĞbĊ opozycji. Mogáoby to pozwoliü jakiemukolwiek
paĔstwu na interwencjĊ w jakimkolwiek czasie w sprawy wewnĊtrzne innego paĔstwa. Sytuacja taka, zdaniem Trybunaáu, nie odpowiada obecnemu stanowi prawa
miĊdzynarodowego.185
Stosowanie sankcji jest domeną zarówno paĔstw, jak i organizacji miĊdzynarodowych, ze szczególnym podkreĞleniem ONZ (ma prawo stosowaü sankcje
w stosunku do paĔstw czáonkowskich).186 Ponadto H. Latkiewicz podkreĞla prawo
ONZ do akcji zbrojnej w związku z zagroĪeniem pokoju lub aktami agresji, a ponadto prawo udzielania zaleceĔ, i to zarówno paĔstwom, jak teĪ organizacjom
miĊdzynarodowym.187 W doktrynie zwraca siĊ teĪ uwagĊ na záoĪonoĞü interwencji/sankcji, gdzie wáadcza natura podejmowanych dziaáaĔ zazĊbia siĊ z koncepcją
samoobrony – indywidualnej lub – coraz czĊĞciej – zbiorowej.188
Ograniczenia interwencji wynikają miĊdzy innymi z ochrony w prawie miĊdzynarodowym rządu efektywnego, przez co zakazane są dziaáania paĔstw trzecich
prowadzące do obalenia tego rządu.189 EfektywnoĞü ma wiele wymiarów. Dla tematyki niniejszej pracy szczególnie istotna jest jej postaü obejmująca faktyczną
zdolnoĞü do dziaáaĔ na arenie miĊdzynarodowej. CzĊĞü autorów ową zdolnoĞü do
utrzymywania stosunków z innymi podmiotami uwaĪa za element najistotniejszy,
pozwalający na rozróĪnienie czáonków spoáecznoĞci miĊdzynarodowej.190
PoĞród atrybutów podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej J. SozaĔski wymienia ius autonomie (czĊsto áączone teĪ z ius imperii), czyli prawo do autonomii

arbitraĪowego. BezwzglĊdny zakaz interwencji zbiorowej w takich sytuacjach pojawiá siĊ dopiero po
delegalizacji wojny agresywnej. Caákowity zakaz uĪycia siáy przy dochodzeniu wierzytelnoĞci znalazá siĊ
np. w deklaracji zasad solidarnoĞci i wspóádziaáania paĔstw amerykaĔskich przyjĊtej w Buenos Aires 21
grudnia 1936 r.. Cyt. za: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 46.
185
R. KwiecieĔ, Interwencja zbrojna a naruszenie suwerennoĞci paĔstwa w prawie miĊdzynarodowym,
„Sprawy MiĊdzynarodowe” 2004, nr 1, s. 85.
186
J. Sutor, Stosowanie sankcji prawnomiĊdzynarodowych, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 1988, nr 4, s. 83
i n.; J. Symonides, Podmioty..., op. cit., s. 281.
187
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 38.
188
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 27. Por.: K. Cebul i in., PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 183.
189
Por.: R. KwiecieĔ, Interwencja zbrojna a naruszenie suwerennoĞci..., op. cit., s. 85. Por.: R. v. Mohl,
Encyklopedia..., op. cit., s. 398.
190
Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 217-218.
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w sferze miĊdzynarodowej oraz prawo do dziaáaĔ wáadczych.191 PojĊcie to z jednej
strony zawieraü siĊ moĪe w suwerennoĞci, z drugiej strony jednak warto je widzieü
jako niezaleĪne, równoczeĞnie z suwerennoĞcią, gdyĪ w przeciwieĔstwie do tej
ostatniej odnosiü siĊ moĪe nie tylko do paĔstw, ale takĪe do innych podmiotów.
Poza tym ius autonomie to nie jedyny atrybut podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej kojarzony z suwerennoĞcią. A. Kosicki twierdzi, Īe wspóáczesna definicja
suwerennoĞci powinna obejmowaü miĊdzy innymi zdolnoĞü do wystĊpowania
z roszczeniami na páaszczyĨnie prawa miĊdzynarodowego.192 Ten atrybut dostrzegają teĪ inni komentatorzy.193 Mimo upáywu lat interesująco jawi siĊ tu komentarz
M. Sørensena wzglĊdem opinii MTS z 11 kwietnia 1949 r. Cytowany autor zwróciá
szczególną uwagĊ na kwestiĊ obiektywnej podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji miĊdzynarodowych, twierdząc, Īe jeĪeli organizacja wystąpi
z roszczeniem w przypadku oczywistego pogwaácenia jej praw, paĔstwo trzecie nie
moĪe go odrzuciü, nawet z tego tylko powodu, Īe w związku z poniesioną szkodą
organizacji sáuĪy roszczenie.194 Rzecz jasna, ONZ przysáuguje prawo wystĊpowania z roszczeniami w imieniu jej funkcjonariuszy.195 ONZ posiada takĪe wáasny
emblemat i wáasną flagĊ (choü z przyczyn funkcjonalnych nie ma bandery; H. Latkiewicz sáusznie podnosi wątpliwoĞü – jak ONZ stosowaáaby prawo paĔstwa bandery, jeĞli nie ma swojego krajowego prawa morskiego?).196
Na przykáadzie EWG cytowana autorka wskazuje na kolejny istotny atrybut
podmiotowy – prawo do uczestniczenia w pracach organizacji miĊdzynarodowych.197 W wypadku EWG jest to bardziej zobowiązanie do utrzymywania stosunków z organizacjami miĊdzynarodowymi (art.: 229, 230 i 231),198 jednak obiektywny atrybut uprawnienia do udziaáu w pracach organizacji miĊdzynarodowych
wydaje siĊ koncepcją sáuszną, znajdującą potwierdzenie w praktyce.199 M. Lachs
dostrzegaá ponadto, Īe choü tradycyjnie dostĊp do organizacji miĊdzynarodowych
otwarty byá tylko dla paĔstw, w dziedzinie tej nastąpiáa wyraĨna ewolucja w kierunku dopuszczenia równieĪ przedstawicieli obszarów niebĊdących jeszcze samodzielnymi tworami paĔstwowymi.200
W związku z powyĪszym – podmiotowoĞü organizacyjną (a wiĊc traktatową)
przewidzianą w konstytucjach organizacji miĊdzynarodowych M. Lachs ujmowaá
w nastĊpującym trójpodziale:
191

J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 27.
A. Kosicki, Uwagi o suwerennoĞci..., op. cit., s. 20-21.
193
Przykáadowo: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 215; J. Symonides, Podmioty ...,
op. cit., s. 281.
194
M. Sørensen, Principes de droit international public (Acad. de Droit International de la Haye), Recueil de
la Jourisprudence Cours, La Haye 1960, III, Vol. 101, p. 137-139. TeoriĊ „podmiotowoĞci obiektywnej”
reprezentuje teĪ F. Seyersted: Objective International Personality, „The Indian Journal of International
Law”, 1964, p. 45, 97 & n. H. Latkiewicz twierdzi, Īe wywody te nie są pozbawione sáusznoĞci, mimo wielu
zastrzeĪeĔ, jakie podnieĞü moĪna w zakresie teorii obiektywnej podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
organizacji miĊdzynarodowych. Patrz: idem, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 44-45.
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Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 218.
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H. Latkiewicz, Zagadnienia podmiotowoĞci..., op. cit., s. 38.
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Ibidem, s. 60-61.
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Por.: ibidem, s. 56-57.
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Zob. np. K. Cebul i in., PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 183.
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•

organizacje o dwóch rodzajach czáonkostwa: peánym i ograniczonym; czáonkami peánoprawnymi mogą byü jego zdaniem tylko paĔstwa, czáonkami
o ograniczonych uprawnieniach tzw. obszary niesamodzielne; przedstawiciele
obszarów niesamodzielnych mają szereg uprawnieĔ identycznych z tymi,
z których korzystają czáonkowie peánoprawni: jest to prawo do uczestnictwa
w obradach organów organizacji, prawo do przedstawiania wniosków, uprawnienia proceduralne i w niektórych wypadkach bierne prawo wyborcze; nie
korzystają jednak z peánego prawa gáosu, nie uczestniczą w decyzjach;201
•
organizacje dopuszczające do uczestnictwa przedstawicieli tylko tych obszarów niesamodzielnych, które cechuje pewna odrĊbnoĞü organizacyjna czy inna w zakresie zagadnieĔ stanowiących przedmiot i cel organizacji; z chwilą
przyjĊcia stają siĊ one – i w tym leĪy istotna róĪnica w stosunku do grupy
pierwszej – równoprawnymi czáonkami Organizacji;202
•
niektóre organy pomocnicze tych organizacji miĊdzynarodowych, których
czáonkami są tylko paĔstwa; w ich obradach i pracach mogą uczestniczyü
przedstawiciele obszarów niesamodzielnych na warunkach ograniczonego
czáonkostwa.203
Warto wspomnieü o zauwaĪonej przez L. Antonowicza ciekawej prawidáowoĞci, zgodnie z którą Watykan najpierw wystĊpowaá jako czáonek MiĊdzynarodowej
Agencji Energii Atomowej pod postacią paĔstwa watykaĔskiego, a potem – bez

201

Konstytucja ĝwiatowej Organizacji Zdrowia stanowi:
art. 8: Terytoria lub grupy terytoriów, które nie są odpowiedzialne za prowadzenie swych stosunków
miĊdzynarodowych, mogą byü przyjĊte, jako Nadzwyczajni Czáonkowie, przez Zgromadzenie Zdrowia
na podstawie zgáoszenia, uczynionego w imieniu takiego terytorium lub grupy terytoriów przez Czáonka
lub inną wáadzĊ, odpowiedzialną za ich stosunki miĊdzynarodowe. Przedstawiciele Nadzwyczajnych
Czáonków w Zgromadzeniu Zdrowia powinni posiadaü kompetencjĊ techniczną w dziedzinie zdrowia
i powinni byü wybrani spoĞród ludnoĞci tubylczej. Charakter i zakres praw i obowiązków Nadzwyczajnych Czáonków zostaną ustalone przez Zgromadzenie Zdrowia.
art. 47: Komitety Regionalne skáadaü siĊ bĊdą z przedstawicieli PaĔstw-Czáonków oraz nadzwyczajnych
Czáonków na danym obszarze. Terytoria lub grupy terytoriów, znajdujące siĊ w granicach obszaru, które
nie są odpowiedzialne za prowadzenie swych stosunków miĊdzynarodowych i które nie są nadzwyczajnymi Czáonkami, bĊdą miaáy prawo posiadania swego przedstawiciela i brania udziaáu w Komitetach
Regionalnych. Rodzaj oraz zakres praw i obowiązków tych terytoriów lub grup terytoriów w Komitetach
Regionalnych bĊdą okreĞlone przez Zgromadzenie Zdrowia w porozumieniu z Czáonkiem lub inną wáadzą, ponoszącą odpowiedzialnoĞü za stosunki miĊdzynarodowe tych terytoriów, oraz z PaĔstwamiczáonkami w danym regionie. (Dz. U. 1948, nr 61, poz. 477).
Prawa i obowiązki czáonków nadzwyczajnych ujĊte zostaáy w rezolucjach uchwalonych na pierwszym
i drugim ĝwiatowym Zgromadzeniu Zdrowia. Pierwsza rezolucja ustaliáa:
1. Czáonkowie Nadzwyczajni mają prawo do:
(I) udziaáu bez prawa gáosu w obradach Zgromadzenia Zdrowia i jego gáównych Komitetów;
(II) udziaáu z prawem gáosu l sprawowania funkcji w innych Komitetach lub podkomitetach Zgromadzenia, z wyjątkiem Ogólnego Komitetu, Komitetu Peánomocnictw i Komitetu Nominacji;
(III) udziaáu na równi z Czáonkami, przy uwzglĊdnieniu ograniczeĔ dotyczących gáosowania, zawartych
w ustĊpie (I) powyĪej, w sprawach dotyczących sposobu prowadzenia obrad posiedzeĔ Zgromadzenia i
jego Komitetów, zgodnie z § 39 do 53, i 62-63 Przepisów Procedury Zgromadzenia;
(IV) przedstawiania spraw celem ich wáączenia do porządku obrad Zgromadzenia. Patrz: M. Lachs,
Umowy wielostronne..., op. cit., s. 53-54.
202
Por.: M. Lachs, Umowy wielostronne..., op. cit., s. 55.
203
Ibidem, s. 57.
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stosowania procedury wystąpienia i przyjĊcia – pod postacią Stolicy Apostolskiej.204
W ocenie R. Tupina jednym z atrybutów decydujących o tym, czy dana organizacja miĊdzynarodowa jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego, jest zdolnoĞü
decyzyjna.205 Doktryna prezentuje tu róĪnorodnoĞü stanowisk, z tym Īe na ogóá
skupiają siĊ one na prawotwórstwie jako procesie, w mniejszym stopniu analizując
je jako element zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych.206
W doktrynie zwraca siĊ ponadto uwagĊ na kolejne istotne wáaĞciwoĞci podmiotowe, zaliczając doĔ moĪliwoĞü podejmowania dziaáaĔ obronnych i szereg innych.207 Zaprzestanie ich wyszczególniania i – w konsekwencji – omawiania nie
oznacza bynajmniej ich odrzucenia. Cel w postaci wskazania i ogólnego omówienia podstawowych atrybutów zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych
zostaá osiągniĊty. Pozostaje podkreĞliü otwartą záoĪonoĞü zagadnienia, której implikacje przekraczają ramy niniejszej pracy.

204

L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 13.
Zob.: R. Tupin, PodmiotowoĞü prawna organizacji miĊdzynarodowych, „Sprawy MiĊdzynarodowe”
1978, nr 3, s. 95. Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 21.
206
Por.: N. Buchowska, Kompetencja prawotwórcza organizacji miĊdzynarodowych, w: Prawo wobec
wyzwaĔ wspóáczesnoĞci, pod red. P. WiliĔskiego, PoznaĔ 2004, s. 326 i n.; J. Kranz, Gáosowanie waĪone w organizacjach miĊdzynarodowych, Wrocáaw-Warszawa-Kraków-GdaĔsk-àódĨ 1992; idem, System gáosów waĪonych w organizacjach miĊdzynarodowych, „PaĔstwo i Prawo” 1981, nr 4, s. 74 i n.;
M. Lachs, Charakter prawny uchwaá podejmowanych przez miĊdzynarodowe organizacje gospodarcze
paĔstw socjalistycznych, „Studia Prawnicze” 1978, nr 2, s. 135 i n.; A. Wasilkowski, Uchwaáy prawotwórcze organizacji miĊdzynarodowych a prawo polskie. GarĞü refleksji, w: Prawo, instytucje i polityka
w procesie globalizacji, pod red. E. HaliĪaka, R. KuĨniara, Warszawa 2003, s. 574 i n.
207
Por.: K. Cebul i in., PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 183.
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Rozdział 6

Kryteria sui generis klasyfikacji podmiotowości
prawa międzynarodowego

Poza zdolnoĞcią prawnomiĊdzynarodową oraz zdolnoĞcią do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych komentatorzy podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
przywoáują wiele innych zagadnieĔ (najczĊĞciej pod mianem atrybutów, ale teĪ
„kryteriów”, „przymiotów”, „cech” czy „elementów”), wĞród których czĊĞü moĪe
okazaü siĊ przydatna w procesie klasyfikacyjnym. Trudno je jednak zakwalifikowaü zbiorowo, a czĊĞü z nich nie poddaje siĊ próbom prostego ich objaĞniania. Mając zatem na wzglĊdzie cele stawiane tej pracy, poniĪej zaprezentowane zostaną
kryteria sui generis klasyfikacji podmiotów prawa miĊdzynarodowego.
NaleĪy podkreĞliü znaczącą specyfikĊ prawa miĊdzynarodowego publicznego.
Ponadczasową komparatystykĊ uprawia G. I. Tunkin, który zauwaĪa, Īe istnienie
pewnych wspólnych prawidáowoĞci rozwoju prawa miĊdzynarodowego i wewnĊtrznego nie oznacza, Īe prawo miĊdzynarodowe nie posiada swoich specyficznych prawidáowoĞci rozwoju. Próby przykáadania do prawa miĊdzynarodowego
miary prawa krajowego są naukowo bezpodstawne, poniewaĪ nie bierze siĊ przy
tym pod uwagĊ specyfiki badanego zjawiska. Prawo miĊdzynarodowe jest prawem
szczególnego rodzaju. JeĞli siĊ bierze pod uwagĊ specyfikĊ prawa miĊdzynarodowego, konieczne jest ustalenie podstawowych cech nowych zjawisk w prawie miĊdzynarodowym, a nie usiáowanie wtáoczenia ich na „áoĪe prokrustowe” kategorii
prawa wewnĊtrznego.1 Mimo upáywu lat trudno siĊ z tym nie zgodziü. Tym bardziej wiĊc cel niniejszego rozdziaáu wydaje siĊ zasadny.

6.1.
Suwerenność
Choü w doktrynie podmiotowoĞü czĊsto warunkuje siĊ przymiotami, które
moĪe mieü tylko paĔstwo, czyli: suwerennoĞcią, ludnoĞcią i terytorium2, rozsądniejszy jest z pewnoĞcią pogląd, Īe podmiotowoĞci nie naleĪy utoĪsamiaü z suwe1

G. I. Tunkin, Zagadnienia teorii prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1964, s. 238 i 342-343.
Por.: K. Cebul, J. Kowalczyk, A. Szpor, J. Zakrzewska, PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe jako
podmioty stosunków miĊdzynarodowych, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 187.

2
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rennoĞcią3, a co za tym idzie, nie naleĪy uwaĪaü, Īe podmiotami prawa miĊdzynarodowego mogą byü wyáącznie paĔstwa, w przypadku których suwerennoĞü jest
rzeczywiĞcie niezbĊdnym elementem podmiotowoĞci.
Kranz, objaĞniając zaleĪnoĞü suwerennoĞci i podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej, podkreĞla na wstĊpie, Īe suwerennoĞü paĔstwa jest pojĊciem miĊdzynarodowoprawnym, ale nie normą prawa miĊdzynarodowego. Jest ona nieodáączną
cechą (atrybutem) paĔstwa i pozwala wyróĪniü je wĞród innych podmiotów prawa
miĊdzynarodowego (np. organizacji miĊdzynarodowych lub krajów związkowych
federacji). Oznacza ona zawsze posiadanie podmiotowoĞci miĊdzynarodowoprawnej, jednak nie kaĪdy podmiot tego prawa jest suwerenny.4
Istnieje powszechna zgodnoĞü poglądów, Īe jedynymi suwerennymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego byáy i nadal pozostają paĔstwa. JednakĪe – jak
sáusznie zauwaĪa H. Latkiewicz – pojmowanie miĊdzynarodowej podmiotowoĞci
na podstawie suwerennoĞci prowadzi do ograniczenia krĊgu podmiotów prawa
miĊdzynarodowego.5
Dla zagadnienia podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego suwerennoĞü ma
niemaáe znaczenie.6 Jej zdefiniowanie nie jest jednak áatwe – twierdzi L. Antonowicz, dodając, Īe jako kategoria bardzo ogólna wymaga wskazania elementów,
które pozwalają ustaliü jej istnienie. Są to zdaniem cytowanego autora:
•
zawieranie umów miĊdzynarodowych;
•
utrzymywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych;
•
uczestniczenie w organizacjach miĊdzynarodowych;
•
odwoáywanie siĊ do pokojowych sposobów zaáatwiania sporów miĊdzynarodowych;
•
przedsiĊbranie samoobrony.7
MoĪna zaproponowaü pogląd, Īe suwerennoĞü jest metaatrybutem podmiotowym paĔstwa, gdyĪ warunkuje i legitymizuje wyĪej wskazane. Te przecieĪ mogą
faktycznie wystĊpowaü, co przy braku suwerennoĞci traci jednak znaczenie, gdyĪ
dany byt paĔstwem wówczas juĪ nie jest. Z drugiej strony – nie jest przesądzone,
czy kaĪda faktycznie suwerenna jednostka geopolityczna jest paĔstwem w sensie
prawa miĊdzynarodowego.8
PowyĪsze dywagacje nie zamykają siĊ w páaszczyĨnie akademickiej. L. Antonowicz dowodzi, Īe praktyka miĊdzynarodowa w tej dziedzinie wcale nie jest jed3

P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk
Prawnych” 1997, t. 7, s. 215. Por.: A. Górbiel, Instytucje prawa miĊdzynarodowego, Katowice 1972,
s. 41 oraz G. Rysiak, SuwerennoĞü, w: Encyklopedia prawa miĊdzynarodowego i stosunków miĊdzynarodowych, pod. red. A. Klafkowskiego i in., Warszawa 1976, s. 378 i n.
4
J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa i prawo miĊdzynarodowe, w: Spór o suwerennoĞü, pod red. W. J.
Woápiuka, Warszawa 2001, s. 105. Por.: J. Edkins, N. Persram, V. Pin – Fat, Sovereignty and Subjectivity, USA 1999.
5
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej EWG, Warszawa 1979, s. 19.
6
C. Mik, State Sovereignty and European Integration: Public International Law, EU Law and Constitutional Law in the Polish Context, w: Sovereignty in Transition, ed by N. Walker, Oxford – Portland Oregon 2003, p. 368.
7
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998, vol. XLV,
s. 9-10.
8
Por.: ibidem, s. 10.
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nolita i nieraz zdarzają siĊ spory co do tego, czy jakaĞ jednostka geopolityczna jest
paĔstwem w sensie prawa miĊdzynarodowego. Spory i wątpliwoĞci wokóá tego
pojĊcia cytowany autor sprowadza do dwóch podstawowych kwestii: czy paĔstwem jest:
•
tylko suwerenna jednostka geopolityczna;
•
kaĪda suwerenna jednostka geopolityczna?
W ujĊciu klasycznym cechą wyróĪniającą i nieodáączną kaĪdego paĔstwa jest
wáaĞnie suwerennoĞü; takĪe wedáug Karty NZ paĔstwami są suwerenne jednostki
geopolityczne.9
Celem uchwycenia istoty suwerennoĞci, a w szczególnoĞci odróĪnienia jej od
kompetencji terytorialnej10 naleĪy rozwaĪyü aksjologiĊ suwerennoĞci, która w stosunkach miĊdzynarodowych peáni funkcje wynikające z jej usytuowania jako zasady porządkującej. Funkcje te moĪna katalogowaü w róĪny sposób. Podlegają one –
podobnie jak sama suwerennoĞü – ewolucji. MoĪna wyróĪniü kilka z nich:
•
funkcjĊ gwarantującą równoĞü formalną, równoĞü wobec prawa miĊdzynarodowego, tradycyjnie utrwaloną oraz potwierdzoną w Karcie Narodów Zjednoczonych w postaci zasady równoĞci suwerennej;
•
funkcjĊ gwarantującą dobrowolnoĞü w procesie podejmowania przez paĔstwa
zobowiązaĔ funkcja ta jest coraz istotniejsza w związku z wkraczaniem prawa
miĊdzynarodowego w sferĊ stosunków krajowych;
•
funkcjĊ umoĪliwiającą paĔstwom udziaá w obrocie miĊdzynarodowym
i w tworzeniu prawa miĊdzynarodowego, pozwalającą na realizowanie interesów narodowych, regionalnych i globalnych;
•
funkcjĊ ochronną, obecnie szczególnie umocniona przez zakaz uĪycia siáy
i groĨby jej uĪycia, nakaz poszanowania integralnoĞci terytorialnej i zasadĊ
nienaruszalnoĞci granic;
•
funkcjĊ rozgraniczania jurysdykcji paĔstw;
•
funkcjĊ organizowania samoobrony indywidualnej i zbiorowej, zawsze uwaĪanej za niezbywalny atrybut paĔstwa.11
Jak wielokrotnie podkreĞlają badacze prawa miĊdzynarodowego, zdefiniowanie suwerennoĞci sprawia niemaáą trudnoĞü. Pierwotnie przypisana wáadcom niezaleĪnym od wáadzy zewnĊtrznej suwerennoĞü zostaáa stopniowo przeniesiona na
paĔstwa, które z czasem zyskaáy charakter trwaáy, gdy tymczasem zmieniali siĊ nie
tylko poszczególni wáadcy, ale i caáe ich dynastie. PóĨniej sáowem „suwerennoĞü”
zaczĊto okreĞlaü związek paĔstwa lub jego wáadcy z innymi paĔstwami (suweren9

Ibidem, s. 9 – 10.
A. Verdross i B. Simma podkreĞlają koniecznoĞü rozróĪnienia miĊdzy suwerennoĞcią a kompetencją
terytorialną (idem, Universelles Völkerrecht, Berlin 1984, S. 655). J. Kranz uwaĪa to rozróĪnienie za
trafne, jednak wskazuje, Īe autorzy ci wykorzystali je do kwestionowania suwerennoĞci Polski nad obszarami przyznanymi jej w zarząd w umowie poczdamskiej z 1945 r. Nie wchodząc w szczegóáy, dziĞ
raczej historyczne, J. Kranz podkreĞla zdecydowanie inną funkcjĊ i inny cel umowy poczdamskiej
w porównaniu z cytowanym przez tych autorów przykáadami. Patrz: J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa...,
op. cit., s. 106.
11
A. Wasilkowski, SuwerennoĞü w prawie miĊdzynarodowym i w prawie europejskim, w: Prawo miĊdzynarodowe publiczne a prawo europejskie, pod red. J. Kolasy, A, Kozáowskiego, „Acta Universitatis
Wratislaviensis” No 2500, Wrocáaw 2003, s. 16-17, cyt. za: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Wrocáaw 2004, s. 10.
10
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noĞü zewnĊtrzna). Sáowo to nadal jednak kojarzyáo siĊ z nieograniczoną wáadzą
nad prawem.12
CzapliĔski i Wyrozumska zwracają uwagĊ, Īe do XVI w. problem suwerennoĞci nie byá w zasadzie rozwaĪany ani przez filozofów, ani przez prawników, ani
teĪ przez polityków. Przeáomem w tej kwestii staáa siĊ, ich zdaniem, dziaáalnoĞü
naukowa francuskiego uczonego J. Bodinusa, który wysunąá koncepcjĊ wáadzy publicznej jako wáadzy suwerena ustanawiającego prawa oraz wáadzy podporządkowanych mu urzĊdników. Bodin jest takĪe twórcą nowoĪytnego pojĊcia suwerennoĞci jako wáadzy absolutnej, niepodzielnej i nieograniczonej.13 Powinna ona byü staáa, niepodzielna i najwyĪsza, moĪe przysáugiwaü monarsze lub narodowi. SuwerennoĞü wewnĊtrzna i zewnĊtrzna nie oznaczaáa jednak moĪliwoĞci jednostronnego
uwolnienia siĊ od zobowiązaĔ zgodnie z zasadą zaufania; jednoczeĞnie kompetencje wewnĊtrzne byáy ograniczone poprzez koncepcjĊ umowy spoáecznej, której
Bodin byá zwolennikiem.14
Helios i Jedlecka wskazują, Īe podobnie jak Bodin, suwerennoĞü z wáadzą
paĔstwa, przez wyliczenie pewnej liczby uprawnieĔ przysáugujących podmiotowi
suwerennoĞci, utoĪsamiaá T. Hobbes. Jego wyobraĪenie o kompetencjach wáadzy
suwerennej nie byáo jednakĪe czymĞ wyabstrahowanym. Uzasadnieniem tych
kompetencji byá cel, jakiemu sáuĪy paĔstwo, z którego T. Hobbes wyprowadzaá
treĞü i granice suwerennoĞci.15 Dopiero OĞwiecenie i przemiany, jakie zaszáy
w XVIII w., wniosáy waĪkie zmiany w rozumieniu treĞci suwerennoĞci oraz zakresu suwerennej wáadzy i w ujawnianiu podmiotu suwerennoĞci. W tym okresie
J. Locke pojmowaá paĔstwo jako aparat, za pomocą którego ludzie mogą korzystaü
z dóbr przynaleĪnych im z racji praw naturalnych, a suwerennoĞü przysáuguje jednostce, której wolnoĞü, wáasnoĞü i inne dobra stoją ponad paĔstwem. Monteskiusz
(który wyprowadzaá to, co wiązaáo siĊ z paĔstwem i prawem z praw natury)
w przeciwieĔstwie do Locke`a uwaĪaá, Īe prawa te zmieniają siĊ z upáywem czasu
wraz ze zmianą warunków. W konsekwencji z dziaáalnoĞci wáadzy sądowniczej,
prawodawczej i wykonawczej uczyniá podmiot suwerennoĞci. Wedáug niego, suwerenna jednostka przekazuje swe suwerenne prawa wymienionym trzem wáadzom, które z kolei stają siĊ gwarancją jej wolnoĞci, mogą byü wiĊc podmiotem
suwerennym. Z kolei F.W.G. Hegel okreĞlaá paĔstwo jako substancjĊ etyczną, absolutnego ducha, a zapoczątkowana przez Hegla szkoáa daáa początek rozwijającym siĊ potem doktrynom o suwerennoĞci paĔstwa.16
WaĪniejsze koncepcje suwerennoĞci przypomina M. Lachs. Przytacza G. Jellinek, który rozwijając doktrynĊ woluntarystyczną, byá zdania, Īe spoáecznoĞü miĊ12

Pod koniec XIX w. czĊĞü teoretyków prawa miĊdzynarodowego doprowadziáa doktrynĊ suwerennoĞci
do punktu, w którym stanowiáa zagroĪenie dla prawa miĊdzynarodowego. Por.: T. Stein, SuwerennoĞü,
organizacja miĊdzynarodowa i integracja, w: SuwerennoĞü i integracja europejska: materiaáy pokonferencyjne, pod red. W. CzapliĔskiego, I. Lipowicz, T. Skocznego, M. Wyrzykowskiego, Warszawa 1999,
s. 41.
13
Les six livres de la République, 1576 r.
14
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 12.
15
J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 12.
16
Patrz: ibidem, s. 12.
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dzynarodową stanowi emanacja praw poszczególnych paĔstw – stąd jej niedoskonaáoĞü, luki i brak równowagi. Istnieją normy miĊdzynarodowe, ale ich moc prawna zaleĪy od samoograniczenia siĊ paĔstw, a gdyby kiedykolwiek miaáy stanąü
w sprzecznoĞci z zasadą suwerennoĞci paĔstw, muszą siĊ jej poddaü.17 G. Jellinek,
utoĪsamiając prawo z wáadzą, suwerennoĞü rozumiaá jako wyáączną zdolnoĞü paĔstwa do samookreĞlenia prawnego, a równieĪ samoograniczenia.18 Na tym tle interesująco jawi siĊ doktryna H. Kelsena, który widziaá moĪliwoĞü dwóch konstrukcji,
opartych na koncepcji suwerennoĞci narodowej i miĊdzynarodowej.19 Dla odmiany
G. Scelle odrzucaá samo pojĊcie suwerennoĞci paĔstwa, twierdząc, Īe: JeĪeli paĔstwa są suwerenne, są nimi wszystkie. Gdy tylko jedno z nich okreĞli swoją kompetencjĊ, ograniczy tym samym kompetencjĊ innych, które przestają juĪ byü suwerenne.20
Naukową dyskusjĊ wokóá suwerennoĞci oĪywiá splot niezwykáych wydarzeĔ
pierwszych dwóch dekad XX w. (zwáaszcza I wojna Ğwiatowa i rewolucja w Rosji). Przykáadowo, Basdevant twierdziá, Īe PaĔstwo wspóáczesne nie uznaje nad
sobą Īadnego z istniejących ludzkich autorytetów [...]. Posiada przecieĪ kompetencjĊ do podejmowania decyzji, które są dla niego obowiązujące. Z drugiej strony –
co podkreĞla M. Lachs – utrzymywaá wszakĪe, Īe w ramach Ligi Narodów i innych
zobowiązaĔ miĊdzynarodowych paĔstwa podlegają prawu miĊdzynarodowemu,
toteĪ: SuwerennoĞü paĔstwa oraz poddanie siĊ suwerennego paĔstwa autorytetowi
prawa miĊdzynarodowego to dwie przesáanki wspóáczesnego pozytywnego porządku miĊdzynarodowego.21 Z kolei M. Hariou wprowadziá pojĊcie suwerennoĞci politycznej jako przeciwstawienie suwerennoĞci prawnej. SuwerennoĞü polityczna to
dla niego prawo w dziaáaniu. IstotĊ suwerennoĞci upatrywaá w mocy prawa obowiązującego. Wedáug niego, suwerennoĞü prawa jest wyrazem woli suwerennego
paĔstwa, a suwerennoĞü polityczna jest jej podporządkowana.22 Kelsen postrzegaá
suwerennoĞü przez pryzmat posiadania autonomicznego systemu prawnego wobec
innych porządków prawnych. Byá to dlaĔ podstawowy aspekt problemu suwerennoĞci paĔstwa w prawie miĊdzynarodowym.23 JednoczeĞnie w tekstach Kelsena są
argumenty obecne i u innych autorów, a w szczególnoĞci wczeĞniej podnoszona
teza, Īe uznanie paĔstwa za suwerenne w peánym tego sáowa znaczeniu, tj. za naj17

G. Jellinek, Die Rechtliche Natur der Staats-Vertráge, Wien 1880 oraz idem, Allgemeine Rechtslehre,
Wien 1905; idem, System des subjektiven. óffentlichen. Rechts, 1905. Cyt. za: M. Lachs, Rzecz o nauce prawa miĊdzynarodowego, Wrocáaw-Warszawa-Kraków-GdaĔsk-àódĨ 1986, s. 104.
18
G. Jellinek, Ogólna nauka o paĔstwie, Warszawa 1921. Cyt. za: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 13.
19
M. Lachs wskazuje, Īe ta nowa struktura ulegáa pewnym zmianom i modyfikacjom: po pewnym czasie
„Grundnorm” straciá status hipotezy, jej wyznawcy zaczĊli ją traktowaü jako fikcjĊ. M. Lachs, Rzecz
o nauce..., op. cit., s. 117.
20
Ibidem, s. 122.
21
J. Basdevant, La conclusion et la rédaction des traités et des instruments diplomatiąues autres que
les traités, „RCADI” 1926, v. V, p. 559, cyt. za: M. Lachs, Rzecz o nauce..., op. cit., s. 131.
22
M. Hariou, Precis de droit constitutionel, Paris 1929, cyt. za: SuwerennoĞü a integracja europejska
w perspektywie historycznej, pod red. A. Marszaáka, àódĨ 2000, s. 65.
23
Zob.: H. Kelsen, Les rapports de systeme entre le droit interne et le droit international public, „RCADI”
1926, v. 14, p. 288, cyt. za: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii Europejskiej: aspekty prawnomiĊdzynarodowe, „PaĔstwo i Prawo” 2003, nr 2, s. 36.
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wyĪszy i absolutny byt prawny, oznacza uznanie go za jedyny byt prawny i tym
samym negacjĊ innych paĔstw jako podmiotów suwerennych.24
Na poglądy G. Radbrucha, który przeprowadziá krytykĊ dogmatu suwerennoĞci nie dającej siĊ pogodziü z istnieniem wieloĞci paĔstw i granic paĔstwa, zwracają uwagĊ J. Helios i W. Jedlecka. Radbruch uwaĪaá (podobnie jak Kelsen), Īe jeĞli
uznaü paĔstwo za suwerenne, tzn. za najwyĪszy byt prawny, to musi on byü jedynym bytem prawnym, a tym samym, Īe suwerennoĞü jednego paĔstwa wyáącza
suwerennoĞü wszelkiego innego, co wyáącza wszelkie inne paĔstwo jako spoáecznoĞü suwerenną.25 Podobnie jak Kelsen, Radbruch uwaĪaá, Īe suwerennoĞü paĔstwa moĪna sprowadziü do kwalifikacji uprawniającej paĔstwo do tego, Īe jest ono
podmiotem prawa miĊdzynarodowego.26 SuwerennoĞü nie jest bowiem niczym innym, jak tylko posiadaniem pozycji podmiotu w prawie miĊdzynarodowym: PaĔstwo nie jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego dlatego, Īe jest suwerenne, lecz
jest suwerenne dlatego, Īe jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego. SuwerennoĞü
postrzegaá wiĊc jedynie jako bezpoĞrednie podleganie paĔstwa prawu miĊdzynarodowemu i zarazem niezaleĪnoĞü od porządków prawnych innych paĔstw.27
Nim jednak przejdziemy do omówienia paĔstwowego kontekstu suwerennoĞci, mimo wskazanych trudnoĞci warto pokusiü siĊ o jej zdefiniowanie. Przekonywująco mimo upáywu lat jawi siĊ dychotomiczna definicja L. Ehrlicha, wedle której
suwerennoĞü paĔstwowa obejmuje z jednej strony samowáadnoĞü, czyli (klasyczną
niemal) niezaleĪnoĞü od wáadzy zewnĊtrznej i caáowáadnoĞü, czyli peániĊ wáadzy
na terytorium paĔstwowym.28 Znane są teĪ inne liczne definicje suwerennoĞci –
zarówno w doktrynie polskiej29 jak i zagranicznej.30
24

Zob.: H. Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, Tübingen 1920,
S. 106; idem, Souveränität, in: Wörterbuch Völkerrechts des und der Diplomatie, t. 2, hrsg. K. Strupp,
Berlin-Leipzig 1924, S. 554-559, cyt. za: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa – geneza i rozwój idei
w prawie miĊdzynarodowym, „Studia Prawnicze” 2002, nr 3, s. 29.
25
G. Radbruch, Zarys filozofii prawa, Warszawa-Kraków 1938, s. 293-294. Por.: J. Helios, W. Jedlecka,
SuwerennoĞü..., op. cit., s. 13 oraz R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 27.
26
J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 13.
27
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 27.
28
L. Ehrlich, Prawo narodów, Lwów 1927, s. 104, cyt. za: J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 141.
29
Przykáadowo – wedáug K. Skubiszewskicgo, przez suwerennoĞü rozumiemy niezaleĪnoĞü paĔstwa od
wszelkiej innej wáadzy w jego stosunkach z innymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego oraz jego
samodzielnoĞü w regulowaniu spraw wewnĊtrznych, tj. prawo paĔstwa decydowania o swoich sprawach
wewnĊtrznych i stosunkach zagranicznych w sposób nie ograniczony przez Īaden czynnik zewnĊtrzny,
ale bez naruszania praw innych paĔstw i zgodnie z podstawowymi zasadami prawa miĊdzynarodowego. Patrz: idem, Zarys prawa miĊdzynarodowego publicznego. t. 1, Warszawa 1955, s. 158; J. Symonides podkreĞla zaĞ, Īe: Kwestia, czy paĔstwo jest suwerenne czy nie, odnosi siĊ do sfery faktów, a nie
prawa. Patrz: R. Bierzanek, J. Jakubowski, J. Symonides, Prawo miĊdzynarodowe i stosunki miĊdzynarodowe, Warszawa 1980, s. 133, cyt. za: J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 141. Ponadto:
J. Barcz, SuwerennoĞü w procesach integracyjnych, w: SuwerennoĞü i integracja europejska..., op. cit.,
s. 29 i n.; B. Geremek, SuwerennoĞü i prawa czáowieka: Narody Zjednoczone w XXI wieku, „Sprawy
MiĊdzynarodowe” 1999, nr 4, s. 5 i n.; M. A. Krąpiec, SuwerennoĞü – czyja?, Lublin 2001; T. Stein, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 41 i n.
30
C. G. Fenwick, International Law, New York 1965, p. 125; U. Fink, Legalität und Legitimität von
Staatsgewalt im Lichte neuerer Entwicklungen im Völkerrecht, „Juristen Zeitung” 1998, nr 7 (3. April),
S. 333; G. Gilbert, State Sovereignty as a Guarantee of an Individual`s Human Rights – Selected Aspects, „Polish Yearbook of International Law” 1994, vol. 21, p. 121 & n.; M. M. Martin Martinez, National
Sovereignty and International Organizations, The Hague-Boston-London 1996; Sovereignty in Transition..., op. cit.
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Przykáadowo, J. Kranz istoty suwerennoĞci upatruje w zdolnoĞci terytorialnej organizacji politycznej do speániania funkcji paĔstwowych (wykonywanie kompetencji
wobec terytorium i ludnoĞci, ustanowienie i ochrona okreĞlonego áadu spoáecznego)
jako centrum kierowniczego i systemu decyzyjnego niezaleĪne od innych paĔstw. SuwerennoĞü nie ma jednak charakteru absolutnego, poniewaĪ wykonywanie kompetencji przez paĔstwo znajduje swe granice w kompetencjach innych paĔstw, w normach
prawa miĊdzynarodowego oraz w realnych moĪliwoĞciach.31 W prawie miĊdzynarodowym terminu „suwerennoĞü” uĪywa siĊ najczĊĞciej w dwóch znaczeniach: po
pierwsze, dla okreĞlenia statusu paĔstwa w stosunkach miĊdzynarodowych, po drugie
zaĞ dla podkreĞlenia swobody paĔstwa w wykonywaniu jego kompetencji. SuwerennoĞü, jako pojĊcie prawnomiĊdzynarodowe, definiuje siĊ przez zakres i charakter kompetencji paĔstwowych oraz sposób ich wykonywania. SuwerennoĞci nie naleĪy jednak
utoĪsamiaü z okreĞlonym (szczególnie z góry) katalogiem kompetencji. Kompetencja
paĔstwa jest wyáączna, peána i samodzielna.32 JednoczeĞnie J. Kranz przestrzega przed
báĊdnym definiowaniem suwerennoĞci przez treĞü kompetencji, nie zaĞ jako pojĊcia
funkcjonalnego, wyraĪającego zdolnoĞü do bycia podmiotem praw i obowiązków
prawnomiĊdzynarodowych oraz wykonywania funkcji paĔstwowych.33 Wskazuje przy
tym na moĪliwoĞü ograniczeĔ w wykonywaniu kompetencji paĔstwowych.34
WspóáczeĞnie doktryna zwraca uwagĊ na istnienie w prawie miĊdzynarodowym dwóch aspektów pojĊcia suwerennoĞci:
•
okreĞlającego status paĔstwa w stosunkach miĊdzynarodowych (tzw. aspekt
zewnĊtrzny zasady suwerennoĞci, w którym suwerennoĞü utoĪsamiano z absolutną niezaleĪnoĞcią);35 w tym rozumieniu paĔstwa nie podlegają w stosunkach miĊdzy sobą Īadnej „wyĪszej wáadzy” poza uzgodnionym prawem miĊdzynarodowym; suwerennoĞü paĔstwa w tym znaczeniu jest chroniona normami prawa miĊdzynarodowego, przede wszystkim zasadami suwerennej
równoĞci paĔstwa i zasadą uĪycia siáy lub groĨby jej uĪycia;36 .

31

J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 139.
J. Kranz, PaĔstwo i jego suwerennoĞü, „PaĔstwo i Prawo” 1996, nr 7-12, s. 5.
W doktrynie rozróĪnia siĊ czasem miĊdzy ograniczeniem suwerennoĞci oraz ograniczeniami w wykonywaniu suwerennoĞci (wykonywanie kompetencji) – wskazuje J. Kranz. Ograniczenia suwerennoĞci polegaü
mają na tym, Īe dane paĔstwo (nie przestając formalnie istnieü) traci w czĊĞci lub w caáoĞci moĪnoĞü wystĊpowania w stosunkach miĊdzynarodowych jako podmiot prawa narodów, przy czym w imieniu tego
paĔstwa wystĊpuje na zewnątrz inne paĔstwo. W tym kontekĞcie mówi siĊ najczĊĞciej o paĔstwach zaleĪnych lub póásuwerennych. Teza o ograniczonej suwerennoĞci grozi podziaáem paĔstw na róĪne grupy (zaleĪnie od ograniczeĔ) i zakáada moĪliwoĞü istnienia paĔstw suwerennych w 99 lub w 50 procentach (co
prowadzi do absurdu). Patrz: J. Kranz, PaĔstwo..., op. cit., s. 16-17.
34
J. Kranz podnosi, Īe jeĞli przyjąü za normĊ podstawową równoĞü paĔstw pod wzglĊdem ich suwerennoĞci, ograniczenia kompetencji wynikające z prawa miĊdzynarodowego nie powinny byü traktowane jako
(rzekome) ograniczenie suwerennoĞci, gdyĪ w takim przypadku rozwój prawa miĊdzynarodowego sprowadzaáby siĊ do staáego ograniczania suwerennoĞci. NaleĪy raczej rozróĪniaü miĊdzy ograniczeniami (legalnymi) w wykonywaniu kompetencji paĔstwowych a naruszeniami (nielegalnymi) suwerennoĞci, wynikającymi z pogwaácenia norm prawnomiĊdzynarodowych. Patrz: ibidem.
35
Patrz szerzej: K. Wójtowicz, Prawo Wspólnot Europejskich a zasada suwerennoĞci w prawie konstytucyjnym paĔstw czáonkowskich, w: Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy prawne, cz 1, Wrocáaw
1994, s. 12. Por.: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 16.
36
J. Barcz, SuwerennoĞü w procesach integracyjnych, w: SuwerennoĞü i integracja europejska..., op. cit.,
s. 16.
32
33
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odnoszącego siĊ (drugi aspekt) do swobody paĔstwa w wykonywaniu kompetencji na jego terytorium (aspekt wewnĊtrzny zasady suwerennoĞci), gdzie suwerennoĞü wewnĊtrzna oznacza caáowáadnoĞü i znajduje swe odbicie w uprawnieniu do
normowania wszystkich stosunków wewnątrz paĔstwa na podstawie zasady
zwierzchnictwa terytorialnego i zwierzchnictwa personalnego; w rezultacie istnieje domniemanie wyáącznej kompetencji paĔstwa suwerennego do regulowania
wszelkich jego stosunków oraz domniemania jego wyáącznej odpowiedzialnoĞci
za wszystkie zdarzenia zaszáe w zakresie terytorialnym, osobowym, rzeczowym,
prawnym, objĊtym jego suwerennoĞcią;37 kompetencja paĔstwa jest:
– wyáączna – inne podmioty nie mogą wykonywaü kompetencji na terytorium danego paĔstwa;
– peána – obejmuje caáoĞü kompetencji na terytorium paĔstwa;
– samodzielna – paĔstwo nie podlega w wykonywaniu swoich kompetencji
nakazom wáadzy wyĪszej.38
W doktrynie zauwaĪa siĊ, Īe wspóáczesne prawo miĊdzynarodowe dąĪy do zapewnienia równoĞci paĔstw pod wzglĊdem ich suwerennoĞci oraz kontrolowania –
w zróĪnicowanym zakresie – wykonywania ich kompetencji, a sprzecznoĞü miĊdzy podlegáoĞcią paĔstwa prawu miĊdzynarodowemu, a jego suwerennoĞcią jest
w istocie pozorna i wynika przede wszystkim z nieporozumieĔ terminologicznychi koncepcyjnych.39 W naukowej dyskusji wokóá suwerennoĞci wáaĞciwie bezpowrotnie powiązanej z paĔstwem, zajĊáo siĊ paĔstwem jako podmiotem suwerennym.
Niezwykle obiektywnie i funkcjonalnie jawi siĊ stwierdzenie R. Kwietnia, Īe suwerennoĞü w naukach prawnych przypisuje siĊ podmiotom niezaleĪnym, tzn. podmiotom, które w drodze wáasnych autonomicznych decyzji ksztaátują swój status prawny.40
W ten sposób suwerennoĞü podlega uniwersalizacji, niezaleĪnie od tego, Īe niemal wyáącznie wiąĪe siĊ z paĔstwem. Tak ujĊta akceptacja supremacji nie wyáącza bowiem
odmiennoĞci. Przed odniesieniem siĊ doĔ, uwagĊ naleĪy skierowaü na paĔstwa.41
SuwerennoĞü paĔstwa ma staáą naturĊ, jednak róĪne jej strony i funkcje ukazują siĊ w miarĊ rozwoju prawa miĊdzynarodowego wyznaczanego przez zmiany
ĞwiadomoĞci prawnej jego podmiotów – zwraca uwagĊ R. KwiecieĔ.42 Z kolei
J. Kranz wskazuje, Īe z punktu widzenia prawa miĊdzynarodowego suwerennoĞü
jest szczególną cechą (atrybutem) paĔstwa, która wyróĪnia je wĞród innych podmiotów tego prawa.43 Co wiĊcej, R. KwiecieĔ twierdzi, Īe bez ustosunkowania siĊ
do problemu suwerennoĞci paĔstwa trudno udzieliü zupeánej i spójnej odpowiedzi
na nastĊpujące wĊzáowe dla prawa miĊdzynarodowego problemy:
•

37

Por.: A. Wójtowicz, Model wáadzy paĔstwowej Marsyliusza z Padwy, Katowice 1977, s. 54 oraz
B. Banaszak, A. Preisner, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocáaw 1992, s. 126, cyt. za:
J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 17.
38
J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 17.
39
J. Kranz, PaĔstwo..., op. cit., s. 7-8. Por.: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 19.
40
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii Europejskiej..., op. cit., s. 25.
41
Na ten temat interesująco: O. Casanovas, Unity and Pluralism in Public International Law, The
Hague-NY-London 2001, p. 113.
42
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie miĊdzynarodowym,
Kraków 2004, s. 13.
43
J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 139.
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•
•
•
•
•

czym w ogóle jest prawo miĊdzynarodowe,
kto jest jego podmiotem,
co jest podstawą zobowiązaĔ w prawie miĊdzynarodowym,
jakie są Ĩródáa formalne prawa miĊdzynarodowego,
jak przedstawia siĊ stosunek wzajemny prawa miĊdzynarodowego i prawa
krajowego?44
Z punktu widzenia prawa miĊdzynarodowego paĔstwa są podmiotami pierwotnymi, co oznacza, Īe ich podmiotowoĞü miĊdzynarodowoprawna wywodzi siĊ
z samego faktu ich istnienia. Wynika z tego, Īe powstanie paĔstwa co do zasady
nie podlega kontroli pod wzglĊdem legalnoĞci. PaĔstwo od momentu swego powstania jest chronione przez prawo miĊdzynarodowe (tj. nie moĪna legalnie uĪyü
przeciwko niemu siáy), podlega zasadom suwerennej równoĞci, nietykalnoĞci terytorium oraz nieingerencji w sprawy zastrzeĪone dla kompetencji wewnĊtrznej.
Tylko paĔstwa mogą byü czáonkami ONZ, stronami Statutu MTS i wiĊkszoĞü organizacji miĊdzynarodowych, uczestniczyü w konwencjach miĊdzynarodowych
(acz z pewnymi wyjątkami).45 Elementem paĔstwowoĞci jest suwerennoĞü, tj. niezaleĪnoĞü od wáadzy jakiegokolwiek innego podmiotu prawa miĊdzynarodowego,
która wiąĪe siĊ z niepodlegáoĞcią w ten sposób, Īe suwerennoĞü jako pojĊcie prawne odpowiada politycznemu pojĊciu niepodlegáoĞci. Do atrybutów suwerennoĞci
m. in. naleĪą: wyáączna kompetencja jurysdykcyjna odnoĞnie do wáasnego terytorium i obywateli, wykonywanie kompetencji w zakresie polityki zagranicznej, decydowanie o wojnie i pokoju, swoboda co do uznania paĔstw i rządów, nawiązywanie stosunków dyplomatycznych, decydowanie o sojuszach wojskowych oraz
o czáonkostwie w miĊdzynarodowych organizacjach politycznych, prowadzenie
samodzielnej polityki finansowej, budĪetowej i fiskalnej. Nie da siĊ precyzyjnie
okreĞliü minimum kompetencji przesądzających o istnieniu suwerennoĞci paĔstwowej. Istotne są teĪ konsekwencje zasady suwerennoĞci paĔstwowej, tj. zakaz
uĪycia siáy, zasada nieinterwencji w sprawy wewnĊtrzne, prawo do samostanowienia oraz zasada suwerennej równoĞci paĔstw.46
PaĔstwa posiadają wiĊc peáną zdolnoĞü do dziaáaĔ prawnych i faktycznych
pod warunkiem, Īe korzystanie z niej nie godzi w status prawny innych paĔstw.
W Ğwietle wykáadni autentycznej suwerennej równoĞci dokonanej przez uczestników konferencji zaáoĪycielskiej ONZ suwerenna równoĞü oznacza:
•
równoĞü paĔstw wobec praw;
•
korzystanie przez wszystkie paĔstwa z praw nieodáącznie związanych z peáną
suwerennoĞcią;
•
szanowanie podmiotowoĞci kaĪdego paĔstwa w kontekĞcie integralnoĞci terytorialnej i niezawisáoĞci politycznej;
•
wypeánianie w dobrej wierze przez paĔstwa ich zobowiązaĔ miĊdzynarodowych.47
44

R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja..., op. cit., s. 16.
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 133.
Ibidem, s. 135.
47
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja..., op. cit., s. 54. Por.: ibidem, s. 91 oraz J.H.W.
Verzijl, International Law in Historical Perspective, Vol. I General Subjects, Leyden 1968, p. 256.
45
46
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SpoĞród komentarzy wobec tegoĪ rozwiązania warto przypomnieü sygnalizowaną juĪ definicjĊ K. Skubiszewskiego, zaproponowaną w niespeána dziesiĊü lat
po przejĊciu Karty. Przez suwerennoĞü naleĪy rozumieü niezaleĪnoĞü paĔstwa od
wszelkiej wáadzy w jego stosunkach z innymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego oraz jego samodzielnoĞü w regulowaniu spraw wewnĊtrznych, tj. prawo paĔstwa decydowania o swoich sprawach wewnĊtrznych i stosunkach zagranicznych
w sposób nie ograniczony przez Īaden czynnik zewnĊtrzny, ale bez naruszania
praw innych paĔstw i zgodnie z podstawowymi zasadami prawa miĊdzynarodowego”.48 W ciągu póáwiecza powaĪne doktrynalne widzenie suwerennoĞci w zasadzie
nie ulegáo zmianie. Podobne wraĪenie moĪna odnieĞü w szerszym obszarze nauk
spoáecznych, gdzie ponadto wizja suwerennoĞci jest raczej jednolita.49
Nie zawsze tak byáo. Pierwotnie eksponowany byá negatywny aspekt suwerennoĞci, wskazujący na brak podporządkowania paĔstwa innym podmiotom. SuwerennoĞü w swej genezie utoĪsamiana byáa zatem z niepodlegáoĞcią. Przykáadowo
w decyzji arbitraĪowej w sprawie wyspy Palmas (1928 r.) arbiter Max Huber zauwaĪyá: SuwerennoĞü w stosunkach miĊdzy paĔstwami oznacza niepodlegáoĞü.
NiepodlegáoĞü w odniesieniu do czĊĞci kuli ziemskiej jest prawem wykonywania
w jej obrĊbie, z wyáączeniem jakiegokolwiek innego paĔstwa, funkcji paĔstwa.50
Przez suwerena – abstrakcyjnie pisaá zaĞ J. Bentham – mam na myĞli jakąkolwiek
osobĊ albo grupĊ osób, której prawdopodobnie caáa wspólnota polityczna jest
skáonna Ğwiadczyü posáuszeĔstwo i której wolĊ przedkáada nad wolĊ jakiejkolwiek
innej osoby.51 Wedle T. Tulejskiego – dla Benthama suwerenem wiĊc jest ten, w stosunku do którego istnieje w spoáeczeĔstwie dyspozycja posáuszeĔstwa.52 Wzorcowo ma ona charakter absolutny i bezwzglĊdny, zatem okreĞliü ją moĪna w dwóch
znaczeniach: pozytywnym i negatywnym. Pozytywne oznacza, Īe spoáeczeĔstwo
daje posáuch rozkazom suwerena, negatywne – Īe Ğwiadczy je ono tylko jemu i nie
ma nawyku posáuszeĔstwa w stosunku do nikogo innego.53
WspóáczeĞnie paĔstwo jest panem swoich dziaáaĔ i nie ma nad sobą innej
wáadzy jak tylko prawo miĊdzynarodowe (o wáadzy najwyĪszej paĔstwa moĪna
zatem mówiü jako o niezaleĪnoĞci prawnej od innych podmiotów prawa miĊdzynarodowego, nie zaĞ o takiej wáadzy wobec innych podmiotów tego prawa.54 Peány
48

K. Skubiszewski, SuwerennoĞü, w: Zarys prawa miĊdzynarodowego publicznego, t. 1, pod red. M. Muszkata, Warszawa 1955, s. 158. Por.: P. C. Jessup, Modernes Völkerrecht, Wien – Stuttgart 1950, S. 58;
J. Kranz, PaĔstwo..., op. cit., s. 4.
49
Por.: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 13-14; G. Labuda, Z zagadnieĔ suwerennoĞci
Polski wczesnofeudalnej, „Kwartalnik Historyczny” 1960, nr 4; SuwerennoĞü a integracja europejska...,
op. cit., s. 66-67.
50
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii Europejskiej..., op. cit., s. 27 oraz Reports of International
Arbitral Awards 1949, vol. 2, p. 829, cyt. za: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii Europejskiej...,
op. cit., s. 27.
51
J. Bentham, The Limits of Jurisprudence Defined, ed. by Ch. W. Everett, New York 1945, p. 102, cyt.
za: T. Tulejski, Koncepcja suwerena Jeremy Benthama, „PaĔstwo i Prawo” 2004, nr 7, s. 109.
52
Por.: W. Friedman, Bentham and Modern Legal Thought, in: Symposium, ed. by G. W. Keeton and
G. Schwarzenberger, London 1948, p. 241 & n., cyt. za: T. Tulejski, Koncepcja suwerena..., op. cit., s. 109.
53
T. Tulejski, Koncepcja suwerena..., op. cit., s. 109.
54
J. Kranz zwraca uwagĊ, Īe w opinii indywidualnej na temat opinii doradczej STSM w sprawie stosunków celnych miĊdzy Niemcami a Austrią (1931 r.), sĊdzia D. Anzilotti wyraziá siĊ nastĊpująco: niezaleĪnoĞü (...) jest w gruncie rzeczy tylko normalnym stanem paĔstw wedle prawa miĊdzynarodowego; moĪ-
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charakter kompetencji paĔstwa wyraĪa siĊ zdaniem cytowanego autora w tym, Īe
(w przeciwieĔstwie na przykáad do kompetencji organizacji miĊdzynarodowej, przyznanych na mocy statutu) jej zakres ratione materiae nie jest z góry ustalony i nie wynika kaĪdorazowo z norm prawa miĊdzynarodowego. OgraniczeĔ
kompetencji paĔstwa nie domniemywa siĊ, jednak peány charakter kompetencji nie
stanowi podstawy dla samowoli. Zakres i wykonywanie kompetencji paĔstwa
znajduje bowiem swe granice w kompetencji innych paĔstw oraz w regulacji miĊdzynarodowoprawnej, a przekroczenie tych granic prowadzi do odpowiedzialnoĞci
miĊdzynarodowoprawnej. PaĔstwo oraz prawo miĊdzynarodowe są zjawiskami
wspóázaleĪnymi, faászywe jest zatem ich postrzeganie w perspektywie prymatu
jednego nad drugim, tak jak czysto pozorna jest sprzecznoĞü miĊdzy podlegáoĞcią
paĔstwa prawu miĊdzynarodowemu a jego suwerennoĞcią (wynika w znacznym
stopniu z nieporozumieĔ terminologicznych i koncepcyjnych).55
Sáusznie akcentuje R. KwiecieĔ, Īe natura suwerennoĞci nie polega na istnieniu z góry okreĞlonego katalogu kompetencji wyáącznych paĔstwa. Dlatego teĪ
ograniczenie swobody dziaáania w wyniku zaciągania przez paĔstwa zobowiązaĔ
miĊdzynarodowych nie powinno byü traktowane jako utrata lub ograniczenie suwerennoĞci. JuĪ Staáy Trybunat SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej w sprawie
statku Wimbledon (1923 r.) postrzegaá zdolnoĞü do zaciągania zobowiązaĔ miĊdzynarodowych jako wyraz suwerennoĞci paĔstwa.56 Istoty suwerennoĞci R. KwiecieĔ upatruje w peánej zdolnoĞci do wykonywania funkcji paĔstwowych w stosunkach wewnĊtrznych i miĊdzynarodowych niezaleĪnie od innych paĔstw, co oznacza, Īe zdolnoĞü ta ma charakter wyáączny.57
IstotĊ suwerennoĞci paĔstwowej okreĞliá STSM w orzeczeniu z 1927 r.
w sprawie statku „Lotus”. Konsekwencją suwerennoĞci paĔstwowej jest (w opinii
Trybunaáu) to, Īe paĔstwa mają swobodĊ dziaáania i mogą podejmowaü wszelkie
Ğrodki, jakie uznają za wáaĞciwe i konieczne w danej sytuacji; jedynym jej ograni-

na ją równieĪ okreĞliü jako suwerennoĞü (suprema potestas) albo suwerennoĞü zewnĊtrzną, jeĞli rozumieü przez to, Īe paĔstwo nie ma nad sobą Īadnej innej wáadzy prócz wáadzy prawa miĊdzynarodowego, „Publications de la CPJI”, série A/B, nr 41, p. 57, cyt. za: J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit.,
s. 107.
55
J. Kranz wywodzi, Īe bez istnienia paĔstw trudno sobie wyobraziü istnienie prawa miĊdzynarodowego, z kolei istnienie paĔstw jako bytów suwerennych wymaga przynajmniej minimalnego poziomu regulacji miĊdzynarodowoprawnej. SuwerennoĞü paĔstwa nie jest tytuáem do naruszania przez paĔstwo
wiąĪącego je prawa miĊdzynarodowego, a normy prawa miĊdzynarodowego nie naruszają suwerennoĞci paĔstwa. Patrz: J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 107. JednoczeĞnie autor zwraca uwagĊ, Īe w opinii odrĊbnej do wyroku Staáego Trybunaáu SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej (STSM)
w sprawie statku „Lotus” (1927 r.), sĊdzia Weiss stwierdziá: jeĞli paĔstwa nie są suwerenne, to nie jest
moĪliwe istnienie prawa miĊdzynarodowego, poniewaĪ przedmiotem tego prawa jest wáaĞnie harmonizowanie i godzenie róĪnych suwerennoĞci, nad którymi prawo to panuje. Patrz: „Publications de la Cour
permanence de Justice internationale” (CPJI), serie A, nr 10, p. 44, cyt. za: J. Kranz, SuwerennoĞü
paĔstwa..., op. cit., s. 142.
56
Patrz: „PCIJ”, seria A, nr 1, s. 23, cyt. za: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii Europejskiej...,
op. cit., s. 28.
57
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa w Unii Europejskiej..., op. cit., s. 28. Por.: J. Kranz, PaĔstwo..., op. cit.,
s. 3-24.
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czeniem są suwerenne prawa innych paĔstw oraz normy prawa miĊdzynarodowego
o charakterze zakazowym.58
Wkroczenie prawa miĊdzynarodowego na obszary regulowane dotychczas
wyáącznie przez paĔstwo, np. w kwestii praw osób fizycznych, nie jest bez znaczenia dla pojĊcia suwerennoĞci. Stosowanie prawa miĊdzynarodowego w porządku
krajowym wymaga czĊsto dodatkowych dziaáaĔ ze strony paĔstwa. Ustaliáa siĊ
prawnomiĊdzynarodowa zasada, Īe paĔstwo nie moĪe siĊ powoáywaü na swoje
prawo wewnĊtrzne celem niewykonania ciąĪących na nim obowiązków wynikających z prawa miĊdzynarodowego, z której wynika prawnomiĊdzynarodowa odpowiedzialnoĞü paĔstwa, nie zapewniająca jednak automatycznie stosowania i pierwszeĔstwa norm prawa miĊdzynarodowego przed normami prawa krajowego.59 Mimo to suwerennoĞü paĔstwowa nie jest nieograniczona: paĔstwa podporządkowane
są bezpoĞrednio prawu miĊdzynarodowemu (zarówno zawartym umowom miĊdzynarodowym, jak i prawu zwyczajowemu); nie mogą ingerowaü w sprawy wewnĊtrzne innych paĔstw ani nie mogą uĪyü siáy przeciwko innym paĔstwom;
wreszcie mają obowiązek pokojowego zaáatwiania sporów miĊdzynarodowych.
Sporny jest natomiast charakter prawny obowiązku wspóápracy z innymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego.60
SuwerennoĞü jako atrybut naturalnie cechuje paĔstwa, nadając im niepowtarzalny status w prawie miĊdzynarodowym, a przez to rzutuje na caáą koncepcjĊ
podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej. Tu J. Kranz báyskotliwie zauwaĪa, Īe
w ten sposób sytuacja faktyczna, okreĞlana jako suwerennoĞü, znajduje swe odzwierciedlenie w pojĊciu prawnomiĊdzynarodowym suwerennoĞci, stanowiąc decydujący element paĔstwowoĞci w prawie miĊdzynarodowym. Pierwotna i faktyczna zdolnoĞü paĔstwa wpisuje siĊ tym samym w porządek prawnomiĊdzynarodowy i znajduje swój wyraz w zdolnoĞci prawnej i zdolnoĞci do dziaáaĔ zgodnie
z prawem miĊdzynarodowym – kontynuuje cytowany autor, wnioskując, Īe suwerennoĞü jest zatem nieodáączną cechą (atrybutem) paĔstwa i pozwala wyróĪniü je
wĞród innych podmiotów prawa miĊdzynarodowego (np. organizacji miĊdzynarodowych lub krajów związkowych federacji)61 poprzez wysnucie wniosku, Īe dana
58

W. CzapliĔski i A. Wyrozumska przypominają, Īe przedmiotem sporu byáo uprawnienie Turcji do
sprawowania jurysdykcji karnej w odniesieniu do czynu popeánionego poza jej terytorium. Francja twierdziáa, Īe Īadna norma prawa miĊdzynarodowego nie pozwala Turcji na takie dziaáanie. Z kolei Turcja
staáa na stanowisku, Īe dziaáanie to byáo dozwolone i miaáo swe Ĩródáo w podmiotowoĞci miĊdzynarodowej paĔstwa. STSM podzieliá ten ostatni pogląd, uznając, Īe paĔstwo, podejmując dziaáania w stosunkach miĊdzynarodowych, nie ma obowiązku przedstawiania ich podstawy prawnej. Zwracają przy
tym uwagĊ, Īe przytaczane orzeczenie STSM zapadáo stosunkiem gáosów 6:6 z rozstrzygającym gáosem przewodniczącego Trybunaáu, stąd teĪ byáo ono wielokrotnie krytykowane w doktrynie. Pomimo to
do dziĞ sáuĪy ono jako podstawa interpretacji pojĊcia suwerennoĞci paĔstwowej na potrzeby prawa
miĊdzynarodowego. Patrz: idem, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 135-136.
59
J. Kranz, PaĔstwo..., op. cit., s. 14. Por.: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 19.
60
Patrz: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 136. Autorzy
podkreĞlają ponadto, Īe w szczególnoĞci w odniesieniu do czáonkostwa we Wspólnocie Europejskiej nie
moĪna mówiü o ograniczeniu suwerennoĞci czy teĪ o przekazaniu czĊĞci kompetencji suwerennych,
lecz o upowaĪnieniu organizacji do wykonywania niektórych kompetencji wáadczych paĔstw czáonkowskich. Akcentują, Īe upowaĪnienia tego nie moĪna domniemywaü, lecz musi ono byü wyraĨnie zdefiniowane, co wynika z zasady podmiotowoĞci wtórnej organizacji miĊdzynarodowych. Ibidem.
61
Patrz: J. Kranz, PaĔstwo..., op. cit., s. 4.
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jednostka terytorialna jest suwerenna albo nie (jest paĔstwem albo nim nie jest),
mając przy tym ĞwiadomoĞü ograniczeĔ w wykonywaniu niektórych kompetencji,
oraz fakt, Īe kompleksowy charakter niektórych sytuacji (np. tzw. kondominium)
nie uáatwia oceny. Sáusznie zauwaĪa J. Kranz, Īe pomijając sytuacje oczywiste,
lecz rzadkie (np. poáączenie siĊ dwóch paĔstw w jedno), trudno ustaliü z góry
i w sposób ogólny moment narodzin lub zaniku suwerennoĞci, a praktyka miĊdzynarodowa zna przykáady, w których organy wáadzy paĔstwowej nie istnieją albo
wykonują swe zadania w bardzo ograniczonym zakresie, lecz paĔstwo (i jego suwerennoĞü) istnieje nadal, co wynika gáównie z uznania go przez inne paĔstwa
i z wiąĪącej siĊ z tym ochrony ze strony prawa miĊdzynarodowego.62
SuwerennoĞü jako przesáanka negatywna pozwala odróĪniü od paĔstw niesuwerenne jednostki terytorialne. Warto wskazaü na opiniĊ P. Bogackiego, który
podnosi, Īe suwerennoĞü nie warunkuje podmiotowoĞci w przypadku innych bytów
niĪ paĔstwa – podmioty suwerenne, tj. paĔstwa, mają charakter pierwotny i peány
zakres zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych. W przypadku paĔstw niesuwerennych –
kontynuuje P. Bogacki – nie moĪna mówiü o podmiotowoĞci, poniewaĪ zostaje ona
przejĊta przez paĔstwo dominujące. Niekiedy jednak paĔstwa okupujące starają siĊ
stworzyü pozory podmiotowoĞci paĔstwa okupowanego, instalując w nim marionetkowe instytucje, na zewnątrz przypominające instytucje suwerennego paĔstwa.63
SuwerennoĞü stanowi substrat materialny upodmiotowienia przez paĔstwa
organizacji miĊdzynarodowych. PaĔstwa powoáujące organizacje miĊdzyrządowe
udzielają im niejako czĊĞci ze swoich wáasnych suwerennoĞci. Organizacje takie
cieszą siĊ suwerennoĞcią w zakresie, w jakim zostaáy one wyposaĪone przez paĔstwa czáonkowskie. SuwerennoĞü tych paĔstw zostaje zaĞ uszczuplona na rzecz
suwerennoĞci powoáanej organizacji. Dobrą ilustracją takiego podmiotu pochodnego jest ONZ.64 Z drugiej jednak strony organizacje miĊdzynarodowe nie mają
(z pewnym wyjątkiem dla WE) Īadnych atrybutów suwerennoĞci.65 Dobitnie wyjaĞnia L. Antonowicz, Īe organizacje miĊdzynarodowe są ze swej istoty tworami niesuwerennymi, gdyĪ powoáują je do Īycia i decydują o ich istnieniu paĔstwa czáonkowskie. Tym samym autor wyraĪa pogląd, Īe organizacje miĊdzynarodowe są
jakby organami zbiorowymi tych paĔstw.66
62

J. Kranz przywoáuje tu np. rezolucjĊ 794 (1992 r.) Rady BezpieczeĔstwa ONZ skierowaną nie do
wáadz paĔstwa somalijskiego, lecz do all parties, movements and fractions in Somalia. Wg raportu Sekretarza Generalnego ONZ o sytuacji w Somalii – z 22 lipca 1992 r. (S/24343) – Somalia is today a country without central, regional or local administration, and without semices. W ocenie autora sytuacja
w Liberii na początku lat 90. oraz w Ruandzie w 1994 r. przypominaáa w znacznym stopniu przypadek
somalijski. Skomplikowana w tym wzglĊdzie jest – wg J. Kranza – takĪe sytuacja BoĞni-Hercegowiny oraz
Libanu. Autor przypomina teĪ, Īe paĔstwo polskie istniaáo nadal w czasie drugiej wojny Ğwiatowej mimo
aneksji lub okupacji jego terytorium przez Trzecią RzeszĊ i Związek Sowiecki, a RównieĪ Niemcy byáy
paĔstwem w 1945 r. mimo przejĊcia wáadzy najwyĪszej przez zwyciĊskie mocarstwa. Patrz: ibidem, s. 18.
63
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 216.
64
Patrz: ibidem, s. 218.
65
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów. Zarys wykáadu, Warszawa-PoznaĔ 2005, s. 27. Por.:
P. Lynch, Sovereignty and the European Union: Eroded, Enhanced, Fragmented, w: Reclaiming Sovereignty, ed. by L. Barce, J. Hoffman, London-Washington 1997, p. 42 & n.; M. Ostrowski, Bojkot w salonie.
Czy Jörg Haider i jego partia zasáuguje na tak surowe potraktowanie?, „Polityka” 2000, nr 7, s. 40 i n.
66
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 21.
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Poprzez transfer suwerennoĞci paĔstwa mogą przeksztaáciü organizacjĊ miĊdzynarodową rządową w organizacjĊ ponadnarodową. J. Helios i W. Jedlecka poĞród koncepcji suwerennoĞci wyróĪniają formĊ szczególną – uponadnarodowioną.67 Znaczenie ma tu sáowo „forma”, gdyĪ sama suwerennoĞü wskutek transferu
na poziom ponadnarodowy nie przestaje byü paĔstwowa. Wskazane „uponadnarodowienie” nie zmienia bynajmniej natury prawa miĊdzynarodowego, które dziĞ –
tak jak czterysta lat temu – cechuje brak w nim wáadzy ponadpaĔstwowej.68
SuwerennoĞü paĔstwa jako podmiotu prawa miĊdzynarodowego oraz suwerennoĞü ludu (narodu lub parlamentu) nie są pojĊciami toĪsamymi. SuwerennoĞü
narodu (suwerennoĞü narodowa) to prawo kaĪdego narodu do utworzenia wáasnego
narodowego paĔstwa, niezaleĪnie od stopnia jego (narodu) organizacji spoáecznej.69 W tzw. socjalistycznej doktrynie prawa miĊdzynarodowego suwerennoĞü
narodu rozumiano jako caáoksztaát praw narodu do swobodnego wyboru ustroju
spoáeczno-ekonomicznego [tu zwykle padaá akcent! – przyp. M.P.] i politycznego
do integralnoĞci terytorialnej, niezaleĪnoĞci ekonomicznej, poszanowania kultury
i godnoĞci narodowej, równouprawnienia z innymi narodami oraz do rzeczywistej
demokracji postĊpu spoáecznego, pokoju, przyjaĨni i zbliĪenia narodów.70 Istota
suwerennoĞci narodowej sprowadza siĊ do stwierdzenia, Īe wáadza paĔstwowa
wywodzi swą legitymacjĊ z demokratycznie wyraĪonej woli narodu. Zakres oraz
sposób dziaáania wáadzy ustawodawczej, sądowniczej i administracyjnej reguluje
konstytucja osadzona na idei paĔstwa prawa i imperatywie ochrony praw czáowieka. SuwerennoĞü narodowa oznacza przy tym nie tylko, Īe wáadza powinna byü
sprawowana w imieniu i interesie narodu, ale Īe powinna byü sprawowana z optymalnym udziaáem narodu.71 Mimo iĪ pojĊcia suwerennoĞci paĔstwa i suwerennoĞci
narodowej są odrĊbne, dostrzec moĪna miĊdzy nimi pewien związek. OtóĪ wola
narodu znajduje siĊ u Ĩródáa powstania paĔstwa. SuwerennoĞü paĔstwa i suwerennoĞü narodu powstają zatem w zasadzie równolegle. Zdarza siĊ, Īe paĔstwo przeksztaáca siĊ w dyktaturĊ albo znajduje siĊ pod obcą dominacją gospodarczą lub polityczną. Wedáug jednakĪe wspóáczesnego prawa miĊdzynarodowego zanik lub
ograniczenie suwerennoĞci narodowej nie oznacza automatycznie zaniku suwerennoĞci paĔstwa.72
Interesującym przypadkiem, w kontekĞcie suwerennoĞci, jest Stolica Apostolska. Traktat LateraĔski stanowi, Īe Stolica Apostolska sprawuje nad paĔstwem watykaĔskim wyáączną i absolutną wáadzĊ oraz suwerenną jurysdykcjĊ, nie bĊdąc
jednak czynnikiem zewnĊtrznym w stosunku do paĔstwa watykaĔskiego (co sprawia, Īe nie jest ono paĔstwem zaleĪnym, lecz wraz ze Stolicą Apostolską jest podmiotem suwerennym). Co prawda niewielkie terytorium i nieliczna ludnoĞü zwią67

J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 15.
Por.: R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja..., op. cit., s. 195.
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J. Kranz, PaĔstwo..., op. cit., s. 3.
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Np. MieĪdunarodnoje prawo, pod red. F. J. KoĪewnikowa, Moskwa 1964, s. 125-132, cyt. za: J. MuszyĔski, J. SkibiĔski, Uznanie NRD. Prawne, polityczne i gospodarcze aspekty miĊdzynarodowej podmiotowoĞci Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Warszawa 1973, s. 20.
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M. GulczyĔski, Zasada zwierzchnictwa narodu, w: Zasady podstawowe polskiej konstytucji, pod red.
W. Sokolewicza, Warszawa 1998, s. 122. Por.: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 20.
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J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü..., op. cit., s. 20.
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zana funkcjonalnie z Watykanem nie pozwalają widzieü w nim normalnego paĔstwa, ale w poáączeniu ze Stolicą Apostolską jest ono czĊsto traktowane jako paĔstwo w sensie prawa miĊdzynarodowego.73 Nie bacząc na to, J. SozaĔski w swych
rozwaĪaniach doprowadza do pewnej sprzecznoĞci. Wywodzi, Īe wskutek Traktatów LateraĔskich z 1929 r. nie naleĪy utoĪsamiaü Stolicy Apostolskiej (suwerennego podmiotu bezterytorialnego) z paĔstwem-miastem Watykan (niesuwerennym
podmiotem terytorialnym), chociaĪ oba podmioty znajdują siĊ pod zwierzchnictwem papieĪa. W konkluzji autor stwierdza, Īe Stolica Apostolska nie posiada
wszystkich atrybutów suwerennoĞci.74 Jako ciekawostkĊ na tym tle moĪna za
W. CzapliĔskim i A. Wyrozumską podnieĞü, iĪ w sprawie Pieciukiewicz. v. Watykan wáoski Sąd Kasacyjny w 1982 r. uznaá immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej.75 Co znamienne – generalnie obowiązuje jedynie zasada immunitetu paĔstwa, która wyksztaáciáa siĊ w prawie miĊdzynarodowym w XIX w. Jest ona pochodną zasady równoĞci paĔstw, z której juĪ w XIV w. wyprowadzono zasadĊ par
in parem non habet imperium (równy nie ma wáadzy w stosunku do równego sobie). Odnoszono ją co prawda początkowo tylko do suwerena, ale potem rozciągniĊto na jego przedstawicieli i peánomocników, czyli ambasadorów i dyplomatów.
W koĔcowym etapie przeksztaáciáa siĊ w domniemanie przeciw dopuszczalnoĞci
sądzenia jednego paĔstwa przez drugie. Jako wyjątek od zasady suwerennoĞci terytorialnej paĔstwa nie byáa kwestionowana przede wszystkim dlatego, Īe opieraáa
siĊ na wzajemnoĞci.76
MoĪliwe wydaje siĊ teĪ znalezienie innych argumentów przemawiających za
przyznaniem suwerennoĞci szczególnej roli w klasyfikowaniu podmiotów prawa
miĊdzynarodowego.77 Rozwój prawa miĊdzynarodowego zmierza miĊdzy innymi
w kierunku ograniczeĔ, których celem jest w coraz wiĊkszym stopniu ochrona wartoĞci wspólnych oraz ochrona ludnoĞci przed naduĪywaniem swobody kompetencyjnej przez niektóre paĔstwa (np. problem ochrony Ğrodowiska, prawa czáowieka
itp.) – wskazuje J. Kranz.78 Zmianom ulega wiĊc suwerennoĞü de facto. Realny
wpáyw organów wáadzy paĔstwowej na otoczenie miĊdzynarodowe oraz sytuacjĊ
wewnĊtrzną jest róĪny w róĪnych krajach, stopniowo sáabnąc w warunkach globalizacji.79 To zaĞ zmusza do odstąpienia od forsowania ideaáu (absolutu) suwerennoĞci, do którego, na dobrą, sprawĊ zbliĪa siĊ tylko kilka paĔstw – bądĨ pretendują73

L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 13.
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publiczne..., op. cit., s. 241.
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cych do roli mocarstw (USA, ChRL), bądĨ prowadzących politykĊ izolacjonizmu
(np. do niedawna Albania). Ponadto idealizowana suwerennoĞü traci na znaczeniu
wobec postĊpu naukowego i technologicznego, który w ostatnich czasach zdaje siĊ
coraz intensywniej wypeániaü pojĊcie suwerennoĞci.80 Bez idei suwerennoĞci paĔstwa poruszanie siĊ po strukturze prawa miĊdzynarodowego nie wydaje siĊ moĪliwe. Jej poznanie to warunek konieczny dla poznania i wyjaĞniania znaczenia innych instytucji prawnomiĊdzynarodowych. Trzeba wiĊc ideĊ suwerennoĞci postrzegaü jako ideĊ regulatywną miĊdzynarodowego porządku prawnego.81 W szerokim ujĊciu zaliczano doĔ mocno akcentowaną w latach siedemdziesiątych XX w.
(w praktyce niektórych organizacji miĊdzynarodowych) koncepcjĊ suwerennoĞci
ekonomicznej poáączoną z tzw. nowym miĊdzynarodowym áadem gospodarczym
(New International Economic Order – NIEO). Podstawowymi elementami tej doktryny staáo siĊ pojĊcie suwerennoĞci nad zasobami naturalnymi. W ujĊciu ONZ
suwerennoĞü nad bogactwami naturalnymi obejmowaáa wáasnoĞü zasobów mineralnych oraz rolnych, znajdujących siĊ na terytorium lądowym, szelfie, kontynentalnym, wyáącznej strefie ryboáówstwa, wyáącznej strefie ekonomicznej, a takĪe
prawo do ich badania, eksploatacji, przeróbki i komercjalizacji; interpretowane byáo ono jako uprawnienie do nacjonalizacji mienia naleĪącego do obcych firm na
terytorium krajów rozwijających siĊ, a przynajmniej prawo do renegocjacji kontraktów.82
SuwerennoĞü paĔstwową nieodáącznie powiązano z terytorium – nie tylko
lądowym. PodkreĞliá to jednoznacznie MTS w orzeczeniu w sprawie Nikaragui:
Fundamentalne pojĊcie prawne suwerennoĞci paĔstwowej w prawie zwyczajowym,
potwierdzone zwáaszcza przez art. 2 pkt 1 Karty NZ, rozciąga siĊ na wody wewnĊtrzne i morze terytorialne kaĪdego paĔstwa, jak równieĪ na przestrzeĔ powietrzną ponad jego terytorium.83 Trzeba zdawaü sobie jednoczeĞnie sprawĊ, Īe
suwerennoĞü paĔstwowa nie moĪe byü rozciągniĊta na niektóre terytoria, tj. morze
peáne, dno i podziemie morskie pod morzem peánym, AntarktykĊ, przestrzeĔ kosmiczną. W związku z ogromnym rozwojem technologii satelitarnych newralgicznym zadaniem staáo siĊ zdalne badanie Ziemi, czyli teledetekcja.84 Zupeánie nową
80

Por.: D. Kondratkiewicz, Uznanie miĊdzynarodowe jako instrument wspóáistnienia, Lublin 1991, s. 8,
cyt. za: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 215-216.
R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja..., op. cit., s. 197.
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jakoĞü stanowi problem cyberprzestrzeni, która z pewnoĞcią „wymyka siĊ” klasycznej prawnomiĊdzynarodowej wizji terytorium.

6.2.
Terytorium
Czáowiek od niepamiĊtnych czasów zawáaszczaá terytorium Ziemi. Czyniá to
trwale lub przejĞciowo. Z czasem potrzeba posiadania wyáącznej przestrzeni Īyciowej aktywnoĞci spowodowaáa, Īe czáowiek zacząá zawáaszczaü ZiemiĊ celowo.
W ten sposób rodziáy siĊ pierwsze struktury terytorialne. àącząc siĊ w grupy, ludzie zawáaszczali coraz to wiĊksze obszary ziemskiego terytorium, a gdy zdecydowali siĊ na osiadáy tryb Īycia wyksztaáciáy siĊ terytoria rozumiane w sposób
zbliĪony do dzisiejszego.85
ObjaĞniając znaczenie terytorium w prawnym aspekcie stosunków miĊdzynarodowych, R. von Mohl wskazywaá, Īe w ogólnej juĪ teorii paĔstwa (t. I, § 18) powiedziano, Īe wielkie ma znaczenie dla zespolonego Īycia ludzkiego rozlegáoĞü
i natura terytorium paĔstwowego. W najĞciĞlejszym pojĊciu wyrazu stanowi ono
jego podstawĊ. (...) Przede wszystkim wielkoĞü terytorium ma znaczenie. Niezawodnie, Īe jakieĞ nader korzystne lub niekorzystne poáoĪenie pod wzglĊdem urodzajnoĞci, komunikacji, pod wzglĊdem umysáowej zdolnoĞci ludnoĞci, stosunków
z sąsiadami moĪe pewien niezwyczajny wpáyw wywrzeü; w ogólnoĞci jednakĪe nastĊpujące zasady na staáe przyjąü moĪna:
a) DuĪe terytorium daje paĔstwu moĪnoĞü wyĪywienia liczną ludnoĞü z wáasnej
produkcji pochodzącymi Ğrodkami ĪywnoĞci. Rolnictwo staü siĊ wiĊc tutaj moĪe podstawą gospodarstwa narodowego, przemysá zaĞ i handel rozwijaü siĊ
bĊdą wedle naturalnego rozwoju; wszystko to wielki ma wpáyw na zapewnienie dobrobytu, na rodzaj policyjnej dziaáalnoĞci paĔstwa i na ustanowienie
stopy dochodów paĔstwa.
b) Wielkie terytorium sáuĪy z korzyĞcią jako Ğrodek obronny w razie napaĞci nieprzyjacielskiej; wróg, zwyciĊĪywszy nawet, nieáatwo caáe przebiec i obsadziü
moĪe.
c) JeĪeli wielkie terytorium ciągnie siĊ przez róĪne klimatyczne strefy, to szkodliwe wpáywy natury nie dają siĊ tak dotkliwie odczuwaü wszystkim.
d) O potrzebnej rozlegáoĞci terytorium sądziü naleĪy nie tylko wedle bezpoĞrednich wáasnych potrzeb, lecz takĪe wedle wielkoĞci i siáy innych paĔstw, a mianowicie sąsiednich lub tych, z którymi zachodzą stosunki dotyczące potĊgi lub
jakich korzyĞci. Nie tylko moĪnoĞü osiągniĊcia wáasnych celów, ale i zewnĊtrzne bezpieczeĔstwo zawisáo od dostatecznej potĊgi; tej zaĞ gáównym Īy85

EwolucjĊ prawnomiĊdzynarodowego statusu terytorium prezentuje opracowanie: J. Castellino,
S. Allen, Title to Territory in International Law. A Temporal Analysis, Burlington 2003, a w literaturze polskiej m. in.: P. àaski, Znaczenie terytorium w prawie miĊdzynarodowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego – Roczniki Prawnicze”. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostĊpu: www.prawo.lex.pl/
czasopisma/znusrp [Data wejĞcia 05-07-2007].
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wioáem jest odpowiednia rozlegáoĞü terytorialna. JeĪeli jakieĞ paĔstwo powiĊksza swoje ziemie, wtedy inne, mniej lub wiĊcej zagroĪone, myĞlą takĪe
o powiĊkszeniu lub áączą siĊ wspólnie dla stawienia tamy przeciwnikowi.
e) Zresztą, wielkoĞü terytorium nie powinna przechodziü miary, nad którą siáy
i rozum ludzki wáadaü mogą, inaczej bowiem duĪo wypáynąü moĪe niekorzyĞci.
Przy wielkich mianowicie rozlegáoĞciach utrudnione bĊdzie áączne dziaáanie
instytucji i Ğrodków paĔstwowych na jednym danym miejscu.86
Przyznaü trzeba, Īe uniwersalne (jak siĊ okazuje) myĞli tego znakomitego autora w wiĊkszoĞci zachowaáy aktualnoĞü. Jedno siĊ tylko zmieniáo – z pozoru zasadniczo – paĔstwa przestaáy dąĪyü do maksymalizacji swoich terytoriów. JednoczeĞnie nie odrzuciáy one paradygmatu wielkoĞci prezentowanego niegdyĞ przez
R. V. Mohla. Zdając sobie sprawĊ z konsekwencji ekspansji terytorialnej, paĔstwa
przyjĊáy pakiet zobowiązaĔ uniemoĪliwiający zawojowanie, kolonializm. Postawiwszy na inne formy optymalizacji statusu swoich spoáeczeĔstw, niejako przyzwyczaiáy siĊ do wielkoĞci swych terytoriów, uznając ich integralnoĞü i nienaruszalnoĞü granic.
Doktryna zalicza do terytorium paĔstwa: terytorium lądowe, wody wewnĊtrzne, morze terytorialne oraz przestrzeĔ powietrzną ponad tymi obszarami,87 a wyáącza morze peáne, dno i podziemie morskie pod morzem peánym, AntarktykĊ, przestrzeĔ kosmiczną.88
Dla klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego terytorium ma
znaczenie dlatego, Īe podobnie jak suwerennoĞü – jawi siĊ jako nieodáączny atrybut/przymiot paĔstwowoĞci.89 Zgodnie z przyjĊtą definicją, sformuáowaną przez
Polsko – Niemiecki Mieszany Trybunaá Rozjemczy 1 sierpnia 1929 r. w sprawie
Deutsche Continental Gesellschaft v. PaĔstwo Polskie, paĔstwo istnieje, gdy posiada pewne terytorium, spoáecznoĞü ludzką Īyjącą na tym terytorium oraz rząd
wykonujący wáadzĊ nad tą spoáecznoĞcią i terytorium.90
Z punktu widzenia prawa miĊdzynarodowego paĔstwo podlega zasadzie nietykalnoĞci terytorium. Oznacza to, Īe niezaleĪnie od fizycznego zajĊcia terytorium
paĔstwowego przez agresora (paĔstwo/paĔstwa trzecie), paĔstwowoĞü nie ustaje
automatycznie. W szczególnoĞci nie moĪna mówiü o utracie terytorium paĔstwowego.
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Od niepamiĊtnych czasów fizycznym wyznacznikiem terytorium są jego granice. R. v. Mohl formuáowaá imperatyw, wedle którego kaĪde paĔstwo obowiązane
jest porozumieü siĊ z sąsiednim o staáe uregulowanie granic; pierwszy to warunek
do zgodnego poĪycia obok siebie i do uporządkowania stosunków.91 WspóáczeĞnie
istnienie paĔstwa nie wymaga, by jego granice od samego początku byáy precyzyjnie okreĞlone. Po pierwsze – dyskusyjne jest, czy umowa graniczna zawarta pomiĊdzy sąsiadującymi paĔstwami jest skuteczna erga omnes, tj. w szczególnoĞci,
czy wyklucza ona moĪliwoĞü kwestionowania granicy przez paĔstwa trzecie, wysuwające roszczenia terytorialne.92 Po drugie – praktyka miĊdzynarodowa potwierdza tĊ zasadĊ, jak choüby w dobitnym sformuáowaniu cytowanego wyĪej orzeczenia, gdzie trybunaá arbitraĪowy stwierdziá, Īe: aby paĔstwo istniaáo (...), wystarczy,
aby terytorium (...) byáo wystarczająco zwarte (nawet jeĪeli jego granice nie są wyraĨnie okreĞlone). Sytuacja Polski po I wojnie Ğwiatowej stanowi bardzo dobrą ilustracjĊ tej zasady. Proklamowanie paĔstwa polskiego nastąpiáo 11 listopada 1918 r.,
natomiast poszczególne granice zostaáy wyznaczone ostatecznie: z Niemcami
Konwencją genewską z 15 marca 1922 r. w sprawie Górnego ĝląska, z Litwą decyzją Konferencji Ambasadorów z 15 marca 1923 r., z Rosją Sowiecką Traktatem
ryskim z 18 marca 1921 r.93 Podobne podejĞcie zaprezentowano po II wojnie Ğwiatowej, uznając Izrael za czáonka Narodów Zjednoczonych w maju 1949 r., mimo Īe
nie miaá on jeszcze wówczas zdefiniowanych granic.94 Wraz z wyznaczeniem granic nie nastĊpuje bynajmniej wyáączenie terytorium spod miĊdzynarodowo sankcjonowanych ograniczeĔ. Przed laty R. v. Mohl podkreĞlaá, Īe zobowiązane jest
kaĪde paĔstwo – bez wáasnej, rozumie siĊ, szkody – dozwoliü obcym swobodnego
ruchu na swoim terytorium i pozwoliü uĪywaü im w tym celu dróg lądowych
i wodnych i innych Ğrodków komunikacji.95 WspóáczeĞnie tak wáaĞnie wygląda rzeczywistoĞü miĊdzynarodowa. Z tą róĪnicą, Īe zagadnienie terytorium wyszáo poza
sferĊ prawnej wyáącznoĞci paĔstw, pozostając teĪ domeną niesuwerennych jednostek terytorialnych: „minipaĔstw”, czĊĞci skáadowych paĔstw záoĪonych czy autonomii terytorialnych. Domeną tym waĪniejszą, Īe – w przeciwieĔstwie do paĔstw –
warunkującą ich byt.
Istotną rolĊ podstawowego „ukáadu odniesienia” odgrywa terytorium w przypadku prawa narodów do samostanowienia czy wspólnot powstaĔczych w konfliktach zbrojnych nie mających charakteru miĊdzynarodowego. OczywiĞcie – w dysponowaniu swymi terytoriami owe struktury nie są suwerenne, co w uproszczeniu
oznacza, Īe ich terytoria – przynajmniej czasowo – podlegają suwerennej wáadzy
paĔstwowej, zaĞ ich odrĊbna toĪsamoĞü czy wyodrĊbniony zakres praw i obowiązków jedynie ograniczają ową suwerennoĞü. Trzeba jednak podkreĞliü, Īe wraz
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z rozwojem koncepcji prawa do samostanowienia, terytorium kolonialne przestaáo
byü traktowane jako wyáączna wáasnoĞü metropolii. 96
Sytuacja obszarów kolonialnych róĪniáa siĊ od wskazanych wyĪej przypadków podmiotowych tym, Īe wáadztwo terytorialne paĔstw kolonialnych nie jest
suwerenne, toteĪ prawo do samostanowienia zamieszkujących je narodów staje siĊ
jednoczeĞnie tytuáem prawnym do terytorium kolonialnego. Stwierdziá to jednoznacznie MTS w opinii doradczej w sprawie Sahary Zachodniej, która miaáa rozstrzygnąü spór pomiĊdzy Marokiem a Mauretanią o suwerennoĞü nad tym terytorium w momencie objĊcia wáadztwa terytorialnego przez HiszpaniĊ. Trybunaá jednoznacznie uznaá, Īe terytorium Sahary byáo zamieszkane i poddane wáadztwu lokalnych przywódców (szejków), a tym samym nie stanowiáo terra nullius.97
Na wypadek niemoĪnoĞci samodzielnego wáadztwa terytorialnego prawo
miĊdzynarodowe przewiduje róĪnorodne Ğrodki zaradcze. Historycznym i jednoczeĞnie kontrowersyjnym przykáadem są protektoraty miĊdzynarodowe. Uznawane
one byáy za paĔstwa, co wynikaáo miĊdzy innymi z formalnego zawarcia umowy o
protektoracie.98 Umowa ta przewidywaáa staáe wykonywanie przez paĔstwo protegujące niektórych kompetencji paĔstwa protegowanego (w imieniu tego ostatniego). Umowy te byáy wyrazem epoki kolonialnej, w której swoboda ich zawierania
byáa powaĪnie ograniczona, co rzuca cieĔ na suwerennoĞü protektoratów miĊdzynarodowych, wskazując, Īe okreĞlanie ich niekiedy mianem paĔstw zaleĪnych lub
póásuwerennych wydaje siĊ sprzecznoĞcią samą w sobie.99 Mimo dokonanej dekolonizacji problem jednak pozostaá. W doktrynie nie ustają próby trafnego ujĊcia
statusu prawnomiĊdzynarodowego paĔstw, które wskutek procesów dysharmonizujących ich funkcjonowanie de facto nie dysponują wiĊkszoĞcią atrybutów paĔstwa,
a ich status pozostaje jakby nominalny. Jedynym trwaáym ukáadem odniesienia
w badaniu ich statusu pozostaje terytorium. Jak doceniany to atrybut, niech Ğwiadczy fakt, Īe w doktrynie popularnoĞü zdobyáo okreĞlenie „paĔstwa upadáe”. Rzuca
siĊ w oczy, Īe choü upadáe – nadal postrzegane są jako paĔstwa. Klasycznym przykáadem jest tu Somalia. J. Kranz zwraca uwagĊ, Īe rezolucja 794 (1992 r.) Rady
BezpieczeĔstwa ONZ (cytowana juĪ we wczeĞniejszych rozwaĪaniach niniejszej
pracy) skierowana byáa nie do wáadz paĔstwa somalijskiego, lecz do all parties,
movements and factions in Somalia, a wg raportu Sekretarza Generalnego ONZ
o sytuacji w Somalii – z 22 VII 1992 r. (S/24343) – Somalia is today a country without central, regional or local administration, and without services.100
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Trudno oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe terytorium jako atrybut podmiotowy wywiera
teĪ spory wpáyw na podmioty postrzegane jako bezterytorialne.101
Strony wojujące muszą kontrolowaü fragment terytorium paĔstwowego, mimo Īe nie posiadają prawa dysponowania nim ani bogactwami naturalnymi znajdującymi siĊ naĔ (podobnie powstaĔcy).102
Organizacje i instytucje miĊdzynarodowe nie mogą obejĞü siĊ bez siedziby.
J. Kranz zwraca teĪ uwagĊ na przypadki wykonywania przez organizacje miĊdzynarodowe zarządu wobec danego terytorium, przy czym zarząd taki nie oznacza
suwerennoĞci. Wówczas suwerennoĞü przysáuguje danemu paĔstwu albo teĪ zarząd
wykonywany jest przy braku suwerennoĞci konkretnego paĔstwa.103
PrzynaleĪnoĞü paĔstwowa jednostek, ich grup oraz osób prawnych ma charakter terytorialny – przynajmniej wyjĞciowo. Kompetencja wáadzy paĔstwowej wobec podlegającego jej terytorium i osób fizycznych lub prawnych, a takĪe w kwestii ustanowienia i ochrony okreĞlonego porządku spoáecznego jest jedyna i dominująca nad innymi,104 z uwzglĊdnieniem obowiązujących regulacji prawnomiĊdzynarodowych.105 Terytorium jest wiĊc ukáadem odniesienia w ustalaniu statusu
podmiotów prywatnych w prawie miĊdzynarodowym. Podobny mechanizm obserwuje siĊ w przypadku zbiorowoĞci, np. mniejszoĞci i ludów tubylczych, które toĪsamoĞü swą opierają najczĊĞciej na identyfikacji z okreĞlonymi obszarami. Ustawiczne próby optymalizacji ich statusu prawnomiĊdzynarodowego z jednej strony
wprowadzają jednak pewną specyfikĊ, z drugiej strony zaĞ wyraĨnie odcinają je od
podmiotowej formuáy paĔstwa, choüby tylko na poziomie aspiracji.
Na istnienie w krĊgu KoĞcioáa rzymskokatolickiego problemu statusu prawnomiĊdzynarodowego Suwerennego Zakonu Kawalerów MaltaĔskich, który byá
podmiotem prawa miĊdzynarodowego w okresie, kiedy dysponowaá wáadztwem
terytorialnym, zwraca uwagĊ L. Antonowicz. Autor wyraĪa wątpliwoĞü, czy zachowaá ten charakter póĨniej, kiedy w koĔcu XVIII w. zostaá pozbawiony wáadztwa terytorialnego. Niemniej – z uwagi na zaobserwowane w ostatnich kilkudziesiĊciu latach rozszerzanie siĊ praktyki nawiązywania przez paĔstwa stosunków
z Zakonem w formie wáaĞciwej prawu miĊdzynarodowemu – Antonowicz dopuszcza moĪliwoĞü bardziej powszechnego uznania Zakonu MaltaĔskiego za podmiot
101
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prawa miĊdzynarodowego.106 Wydaje siĊ, Īe tu rolĊ odegra kryterium efektywnoĞci.

6.3.
Efektywność
Byt podmiotów prawa miĊdzynarodowego moĪe mieü charakter potencjalny,
deklarowany lub realny, rzeczywisty – potwierdzony skutecznymi dziaáaniami.
Koncepcja faktów dokonanych jako reguáa powodowaáa, Īe wojny, zawojowania –
w wypadku ich powodzenia – odbywaáy siĊ w peáni legalnie. Odwrotnie, negowanie tego stanu rzeczy naleĪaáo do wyjątków. Sytuacja siĊ z czasem zmieniáa. Zakazano wojen, aneksji terytoriów, nakazując pokój i wspóápracĊ. W duĪej mierze
udaáo siĊ te ostatnie uzyskaü. Mimo to zdarzają siĊ nadal sytuacje patowe, gdy stojąc na straĪy legalizmu, broni siĊ zachowawczej i – nierzadko – przestarzaáej koncepcji. Jak jednak uzasadniü odstĊpstwo od dotychczasowych reguá na rzecz tych, które jawią siĊ wáaĞciwymi, aktualnymi? Pomocna jest koncepcja efektywnoĞci.
W historiografii prawa miĊdzynarodowego rolĊ zasady efektywnoĞci podkreĞlaá M. Lachs.107 Z czasem ugruntowaá siĊ pogląd, w myĞl którego prawo miĊdzynarodowe nie moĪe ignorowaü rzeczywistoĞci miĊdzynarodowej, faktów z dziedziny stosunków miĊdzy paĔstwami, narodami czy spoáecznoĞciami, choü jednoczeĞnie nie chodzi o to, aby zasady tego prawa byáy páynne, poniewaĪ nie sprzyjaáoby
to z pewnoĞcią poprawnoĞci i wzglĊdnej trwaáoĞci wzajemnych stosunków. Po prostu – dynamiczne Īycie miĊdzynarodowe nie moĪe byü podporządkowane przestarzaáym nieraz zaáoĪeniom, nawet jeĪeli utrzymanie ich leĪy w interesie okreĞlonych siá miĊdzynarodowej spoáecznoĞci.108
Cechą znamionującą czasy wspóáczesne jest tzw. przyspieszenie historyczne,
tj. wiązka przyczyn, wskutek których bieg wydarzeĔ jest w dobie obecnej znacznie
szybszy niĪ w przeszáoĞci. W tej sytuacji rozwiązanie wielu zagadnieĔ miĊdzynarodowych napotyka przeszkody ze wzglĊdu na tradycjonalizm dominujący w opinii
publicznej wielu spoáeczeĔstw, których ĞwiadomoĞü nie podąĪa za szybko zachodzącymi zmianami w stosunkach miĊdzynarodowych.109 Z drugiej strony wiele
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z tych zmian zachodzi, nie bacząc na powszechną akceptacjĊ. CzĊĞü z nich – po
etapie kontrowersji – legalizuje swój byt, opierając siĊ gáównie na efektywnoĞci.110
Symonides definiuje efektywnoĞü jako zasadĊ, zgodnie z którą rzeczywiste
istnienie lub nieistnienie pewnych przewidzianych przez prawo miĊdzynarodowe
sytuacji faktycznych wywoáuje ipso facto skutki prawne bądĨ teĪ jest warunkiem
niezbĊdnym ich powstania.111
PojĊcie efektywnoĞci ma dla podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego znaczenie stale rosnące.112 To wáaĞciwie przez pryzmat efektywnoĞci uznaje siĊ początek bytu podmiotów terytorialnych, które powstaáy faktycznie, choü niekonstytucyjnie. Z drugiej strony efektywnoĞü pozwala wyodrĊbniü i ostatecznie odrzuciü
tzw. paĔstwa upadáe.
U początków stulecia radykalne zmiany polityczne i spoáeczne, wojny i rewolucje zaczĊáy usuwaü z areny miĊdzynarodowej „stare” potĊgi kolonialne, zastĊpując je ekspansją innych, bardziej skutecznych paĔstw.113 Dobry przykáad zaleĪnoĞci
lub wspóázaleĪnoĞci faktycznych stanowią miĊdzynarodowe stosunki gospodarcze.
RóĪnice potencjaáu gospodarczego, wojskowego lub demograficznego, jak równieĪ
wspóázaleĪnoĞü paĔstw (szczególnie w dziedzinie gospodarczej) okreĞlają bowiem
rzeczywiste moĪliwoĞci dziaáania danego paĔstwa i jego rolĊ miĊdzynarodową.114
W kontekĞcie wymogów paĔstwowoĞci efektywnoĞü oznacza, Īe wáadza paĔstwowa musi sprawowaü rzeczywistą kontrolĊ nad terytorium i jego ludnoĞcią, musi mieü moĪliwoĞü stanowienia prawa i egzekwowania jego przestrzegania.
W wykonywaniu swych kompetencji wáadze muszą byü niezaleĪne od podmiotów
zewnĊtrznych i podlegaü jedynie prawu miĊdzynarodowemu. Najnowsze dzieje
wskazują, Īe wymóg efektywnoĞci nie jest bynajmniej oczywisty.115
Komentatorzy formuáują liczne koncepcje wyjaĞnienia tej kwestii. DoĞü szeroko rozpowszechniá siĊ pogląd, Īe paĔstwo efektywne jest równoczeĞnie paĔstwem legalnym, co szczególnie dobitnie wyraziá przed laty W. Komarnicki, formuáując tezĊ, Īe legitymacją bytu paĔstwa jest sam byt paĔstwa.116 W ocenie L.
Antonowicza pogląd ten wydaje siĊ dziĞ przestarzaáy, gdyĪ wspóáczesne prawo
miĊdzynarodowe nie odrzuca caákowicie idei legitymizmu w odniesieniu do statusu paĔstw. EfektywnoĞü jest podstawowym wymogiem powstania paĔstwa w sensie prawa miĊdzynarodowego.117
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Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 231-232.
J. Symonides, EfektywnoĞü, w: Encyklopedia prawa miĊdzynarodowego..., op. cit., s. 71 i n. Por.:
idem, Zasada efektywnoĞci w prawie miĊdzynarodowym, ToruĔ 1967. Por.: H. Krieger, Das Effektivitätsprinzip im Völkerrecht, Duncker & Humboldt, Berlin 2000, S. 39.
112
Monograficznie omawia zaleĪnoĞü efektywnoĞci i prawa miĊdzynarodowego opracowanie: H. Krieger, Das Effektivitätsprinzip..., op. cit.
113
M. Lachs, Rzecz o nauce..., op. cit., s. 112.
114
Por.: J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 116.
115
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 134.
116
Idem, Powstawanie paĔstw ze stanowiska nauki o paĔstwie i prawa miĊdzynarodowego, Warszawa
1916, s. 15, cyt. za: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 10.
117
W ocenie L. Antonowicza nie jest to jednak warunek wyáączny. Prawo miĊdzynarodowe zawiera
bowiem zasady, na podstawie których moĪna stwierdziü, w jakich warunkach fakt powstania paĔstwa
jest z nim zgodny. PaĔstwem jest zatem kaĪda suwerenna jednostka geopolityczna powstaáa zgodnie
z prawem miĊdzynarodowym lub przynajmniej uznana póĨniej za paĔstwo przez inne paĔstwa. Patrz:
111
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EfektywnoĞü jest dla paĔstw takĪe warunkiem istnienia. Skoro w spoáecznoĞci
miĊdzynarodowej brak jest centralnego organu egzekwującego przestrzeganie prawa, znacznie wiĊksza niĪ w stosunkach wewnĊtrznych jest wymowa faktów.
Zgodnie z tradycyjnymi zasadami uznania moĪe ono dotyczyü wyáącznie podmiotów sprawujących efektywną wáadzĊ, a naruszenie tej zasady moĪe stanowiü delikt
miĊdzynarodowy. W przypadku braku uznania rządu sprawującego wáadzĊ – bĊdącego aktem politycznym, a zatem uzaleĪnionego od szeregu okolicznoĞci istnieje
reĪim de facto, z którym moĪna utrzymywaü pewne stosunki, w szczególnoĞci naleĪy respektowaü stanowione przezeĔ prawo i wydawane decyzje administracyjne
dotyczące statusu jednostek.118 Twory takie traktowane są jako niepeáne (czĊĞciowe) podmioty prawa miĊdzynarodowego. Przykáadowo są to: rząd Konfederacji
w czasie wojny secesyjnej w USA, rząd republikaĔski w czasie wojny domowej
w Hiszpanii, NRD przed 1972 r., Wietnam Póánocny przed zjednoczeniem Wietnamu.119
W znacznie trudniejszej sytuacji znajdują siĊ oponenci rządów. Wedáug
R. Kwietnia, akcja na zaproszenie innego podmiotu niĪ rząd paĔstwa jest dziaáaniem godzącym w zasadĊ nieinterwencji i tym samym naruszającym suwerennoĞü
paĔstwa. Taki stan prawny wynika z ochrony w prawie miĊdzynarodowym rządu
efektywnego. Zakazane są wobec tego dziaáania paĔstw trzecich prowadzące do
jego obalenia.120 Prowadzi to do wydáuĪania siĊ konfliktów wewnĊtrznych, nadając
im niekiedy cechy wrĊcz permanentne. Klasycznym przykáadem moĪe tu byü konflikt palestyĔski, a przez pewien czas byá nim konflikt jugosáowiaĔski (zwáaszcza
walki w Chorwacji oraz BoĞni i Hercegowinie).121
Wyjątkowe znaczenie ma sytuacja, gdy paĔstwo formalnie istnieje jako podmiot prawa miĊdzynarodowego, jednakĪe w rzeczywistoĞci wáadza paĔstwowa traci kontrolĊ nad sytuacją wewnĊtrzną, a miĊdzy znaczącymi grupami ludnoĞci dochodzi do gwaátownych i krwawych zajĞü oraz walk. Sytuacja taka wystĊpowaáa ze
szczególnym natĊĪeniem w paĔstwach Trzeciego ĝwiata po upadku systemu komunistycznego na Ğwiecie; przykáadowo: Somalia, Rwanda, Nigeria lub Haiti.
Zgodnie z coraz powszechniejszą w doktrynie prawa miĊdzynarodowego koncepcją W. CzapliĔski i A. Wyrozumska okreĞlają taki stan rzeczy jako paĔstwo w stanie rozkáadu (failed State, gescheiterter Staat). Tym samym paĔstwo takie istnieje
formalnie jako podmiot prawa miĊdzynarodowego, ale w praktyce nie ma zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych.122
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 10-11. Por.: J. Crawford, The Creation of
States in International Law. Second Edition, Oxford 2007.
118
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 134.
119
Ibidem, s. 305.
120
R. KwiecieĔ, Interwencja zbrojna a naruszenie suwerennoĞci paĔstwa w prawie miĊdzynarodowym,
„Sprawy MiĊdzynarodowe” 2004, nr 1, s. 85.
121
H. Krieger, Das Effektivitätsprinzip..., op. cit., S. 151 u n.
122
Elementami konstytutywnymi takiej sytuacji są: charakter wewnĊtrzny konfliktu (aspekt geograficzny), caákowity brak jakiegokolwiek porządku publicznego, w odróĪnieniu od rozáamu aparatu i instytucji
paĔstwowych na dwie strony, charakterystycznego dla stanu wojny domowej (aspekt polityczny), a takĪe brak wiarygodnego partnera do rozmów dla spoáecznoĞci miĊdzynarodowej – w tym równieĪ poprzez
przyjĊcie, Īe w przypadku utraty przez dotychczasowe wáadze efektywnej kontroli nad paĔstwem wygasają równieĪ wydane przez nie listy uwierzytelniające przedstawicieli dyplomatycznych (aspekt funkcjo-
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Ataki z 11 wrzeĞnia 2001 r. dobitnie uĞwiadomiáy fakt, Īe wspóáczeĞnie mamy do czynienia z pewną liczbą paĔstw, których rządy nie panują nad caáoĞcią
swego terytorium, co stwarza dogodne warunki istnienia róĪnego rodzaju organizacji terrorystycznych, przestĊpczych, sekt wyznaniowych, które prowadzą niczym
nieskrĊpowaną i przez nikogo niekontrolowaną dziaáalnoĞü (wg W. Szymborskiego
– efekt „prywatyzacji” polityki zagranicznej). Organizacje te czĊsto funkcjonują za
przyzwoleniem lub „cichą zgodą” wáadz centralnych, a nawet przy ich pomocy lub
wspóápracy, chociaĪ cele rządów i sponsorowanych przez nie organizacji czĊsto siĊ
nie pokrywają. Do tego typu krajów cytowany autor zalicza m. in.: Afganistan, Filipiny, IndonezjĊ, Jemen, KolumbiĊ, Liban, Peru, SomaliĊ, Sudan.123
Narody walczące o samostanowienie i wspólnoty powstaĔcze muszą wykazaü
spory zasób efektywnoĞci. W przypadku powstaĔców prawo miĊdzynarodowe
ustaliáo zaledwie warunki podstawowe dla nabycia podmiotowoĞci, m. in. wymóg
sprawowania efektywnej kontroli w stosunku do terytorium.124 Podobnie – efektywne byü muszą ludy tubylcze czy mniejszoĞci narodowe125, aby moĪna byáo mówiü o ich podmiotowym charakterze. Z pewnoĞcią takĪe przez pryzmat efektywnoĞci mierzy siĊ aktywnoĞü miĊdzynarodową osób prawnych – przedsiĊbiorstw, organizacji pozarządowych. W przypadku osób fizycznych efektywnoĞü odgrywa
ogromną rolĊ w kwestii obywatelstwa.126 Zdarza siĊ teĪ niekiedy, Īe w oparciu
o efektywnoĞü forsowany bywa podmiot caákiem nietypowy. W Ğwietle koncepcji
„wojny z terroryzmem” pojawiá siĊ nastĊpujący schemat myĞlenia: oto al Kaida,
organizacja niepaĔstwowa, posiadająca gáówne bazy w Afganistanie, a zatem na
terytorium paĔstwa narodowego, dokonaáa bezprecedensowych ataków na cele na
obszarze innego paĔstwa, a jej dobrze zakonspirowana siatka rozmieszczona
w wielu zakątkach Ğwiata stwarza realne zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa narodowego oraz miĊdzynarodowego.127 Czy to rzeczywiĞcie podmiot?
EfektywnoĞü nie jest áatwa do zdefiniowania i oceny. Jednak naleĪy doceniü
i wykorzystaü jej walory jako kryterium praktycznej i teoretycznej oceny podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.

nalny). Patrz: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 227. Por.:
H. Krieger, Das Effektivitätsprinzip..., op. cit., S. 173 u n.
123
W. Szymborski, Irak: casus belli, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 2003, nr 2, s. 43.
124
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 473.
125
Obrazuje to sprawa tzw. „mniejszoĞci Ğląskiej” w Polsce.
126
Chodzi tu o nadanie obywatelstwa osobie zgodnie z zasadą efektywnoĞci, tj. osobie związanej rzeczywiĞcie i bezpoĞrednio z danym paĔstwem. Na zasadĊ obywatelstwa efektywnego powoáywaá siĊ
w swych orzeczeniach Trybunaá AmerykaĔsko-IraĔski w Hadze. RównieĪ ETS, rozpatrując sprawĊ dotyczącą zastosowania swobód wspólnotowych w odniesieniu do dwupaĔstwowca posiadającego jednoczeĞnie obywatelstwo paĔstwa czáonkowskiego i nieczáonkowskiego, stanąá na stanowisku, Īe z punktu
widzenia Wspólnoty Europejskiej znaczenie ma fakt, Īe dana osoba posiada obywatelstwo paĔstwa
czáonkowskiego, nawet jeĪeli drugie z posiadanych obywatelstw jest efektywne. Patrz: W. CzapliĔski,
A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 190, 192 – 193.
127
W. Szymborski, Irak..., op. cit., s. 43.
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6.4.
Status krajowy
Prawo miĊdzynarodowe okreĞla status miĊdzynarodowy, a prawo krajowe –
status krajowy. Takie stanowisko – choü z pozoru logiczne i wyczerpujące – stanowi powrót do sáusznie odrzuconej koncepcji skrajnego dualizmu obu systemów
prawnych.128 Powszechnie akceptowana koncepcja dualizmu umiarkowanego129
oraz praktyka przenikania norm i procedur miĊdzynarodowych na poziom krajowy
i odwrotnie kaĪą rozwaĪyü status krajowy jako wyróĪnik – atrybut podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego.
PaĔstwa posiadają podmiotowoĞü w kaĪdej ze sfer – miĊdzynarodowej i krajowej. Zgodnie z zasadą prawa zwyczajowego i umowami miĊdzynarodowymi
paĔstwo ma obowiązek przyznaü immunitet obcemu paĔstwu w odniesieniu do jego dziaáaĔ i majątku iure imperia, zaĞ paĔstwo rozumiane jest przy tym szeroko –
jako nie tylko organy rządowe i organy reprezentujące paĔstwo lub w paĔstwie federalnym jego czĊĞci skáadowe, ale takĪe wszelkie jednostki wykonujące prerogatywy wáadzy paĔstwowej.130
Bardziej skomplikowany jest za to status krajowy organizacji miĊdzynarodowych.
Do poáowy lat dwudziestych XX w. posiadanie podmiotowoĞci prawa wewnątrzkrajowego przez organizacje miĊdzynarodowe nie byáo regulowane w umowach zaáoĪycielskich, lecz do czasu II wojny Ğwiatowej rozpoczĊto przyznawanie
im zdolnoĞci cywilnoprawnej.131 Podstawowym przykáadem jest Liga Narodów,
która zawieraáa odpowiednie umowy z paĔstwami. Rząd szwajcarski zawará 18
wrzeĞnia 1926 r. z Sekretarzem Generalnym Ligi (i Dyrektorem MiĊdzynarodowego Biura Pracy) odpowiedni modus vivendi w formie agreement záoĪonego z 14
punktów, którego art. l rozróĪniaá „osobowoĞü miĊdzynarodową” i „zdolnoĞü
prawną” Ligi, rozumiejąc przez „osobowoĞü miĊdzynarodową” moĪliwoĞü stania
siĊ podmiotem prawa miĊdzynarodowego publicznego, a przez „zdolnoĞü prawną”
prawa i obowiązki Ligi jako osoby prawnej, tzn. moĪliwoĞü stania siĊ Ligi podmiotem prawa prywatnego (szwajcarskiego lub innego), wystĊpowania jako wáaĞcicielki nieruchomoĞci, strony w umowach prywatnoprawnych.132
128

Za twórcĊ koncepcji dualizmu uznawany jest Heinrich Triepel. Patrz: idem, Les rapports entre le droit
interne et le droit international, RdC 1923/I, v. 1. Por.: D. Anzilotti, Il diritto intenazionale nei giudizi interni, Bologna 1905.
129
Patrz: R. KwiecieĔ, Miejsce umów miĊdzynarodowych w porządku prawnym paĔstwa polskiego,
Warszawa 2000, s. 40. Poglądy tego autora podąĪaáy juĪ wówczas w kierunku „koegzystencji monistyczno-dualistycznej z funkcjonalnym wskazaniem”, którą zaprezentowaá w opracowaniu Monizm
i dualizm a miejsce prawa miĊdzynarodowego w polskim porządku prawnym pod rządami Konstytucji
z 1997 r., w: Prawo miĊdzynarodowe. KsiĊga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, pod red. J. Menkesa,
Warszawa 2007, s. 362 i n.
130
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 238.
131
K. Cebul i in., PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 190.
132
J. Makowski, Prawo miĊdzynarodowe, Warszawa 1930, s. 438 i n. Por.: H. Latkiewicz, Zagadnienie
podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej EWG, Warszawa 1979, s. 33-34.
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Do bieĪącej dziaáalnoĞci organizacji miĊdzynarodowych – zarówno w paĔstwie siedziby, jak i w pozostaáych paĔstwach czáonkowskich – niezbĊdne jest posiadanie osobowoĞci prawnej odpowiedniego systemu133, co zgodnie potwierdza
praktyka poszczególnych paĔstw i organizacji miĊdzynarodowych. Uogólniając tĊ
praktykĊ CzapliĔski, Wyrozumska twierdzą, Īe kaĪda organizacja miĊdzynarodowa posiada osobowoĞü prawa wewnĊtrznego paĔstw czáonkowskich pozwalającą
jej w peáni wypeániaü zadania naáoĪone na nią przez statut. W szczególnoĞci chodzi
o moĪliwoĞü zawierania umów prawa cywilnego, zwáaszcza nabywania nieruchomoĞci, umów o pracĊ, a takĪe prawo do prowadzenia postĊpowaĔ sądowych.
Z drugiej strony, podmiotowoĞü prawa wewnĊtrznego jest przesáanką odpowiedzialnoĞci umownej i deliktowej organizacji (np. w przypadku spowodowania wypadku komunikacyjnego). Istnieje jednakĪe moĪliwoĞü zaistnienia w takich sytuacjach komplikacji związanych z posiadaniem przez funkcjonariuszy organizacji
immunitetu jurysdykcyjnego. OsobowoĞü ta ma charakter funkcjonalny, a posiadanie przez organizacjĊ osobowoĞci prawa wewnĊtrznego nie implikuje istnienia
osobowoĞci prawa miĊdzynarodowego.134 Podobnego zdania jest J. Symonides,
który podkreĞla ponadto, Īe reguáą jest, iĪ statuty (konstytucje) organizacji mówią
o przyznaniu osobowoĞci prawnej w páaszczyĨnie wewnĊtrznej, nie zawierają natomiast wyraĨnego stwierdzenia dotyczącego posiadania przez nie podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej. Ta uzaleĪniona jest nie od wyraĨnego sformuáowania
w konstytucji, lecz od faktycznego posiadania przez organizacjĊ zdolnoĞci prawnej
w páaszczyĨnie zewnĊtrznej. MoĪna jednak zauwaĪyü, Īe statuty organizacji miĊdzynarodowych, którym paĔstwa czáonkowskie nadaáy podmiotowoĞü prawnomiedzynarodową, mówią przede wszystkim o posiadaniu osobowoĞci prawnej
w páaszczyĨnie wewnĊtrznej.135
Obecnie umowy zaáoĪycielskie z reguáy mówią o tej zdolnoĞci i zazwyczaj
sprowadzają ją do: zawierania umów zwykle w sprawie kupna – sprzedaĪy, wynajmu lokali na siedzibĊ, w sprawie pracy personelu, usáug i ĞwiadczeĔ czy ubezpieczeĔ; nabywania i dysponowania swym majątkiem ruchomym i nieruchomym;
wystĊpowania w sądzie (pozywanie i bycie pozwanym) – zwykle organizacja musi
siĊ zgodziü byü pozwana, na przeprowadzenie czynnoĞci egzekucyjnych przeciw
organizacji potrzeba osobnej zgody, wyjątkiem są Wspólnoty Europejskie, które
paĔstwo moĪe pozwaü bez ich zgody z wyjątkiem spraw zastrzeĪonych dla Trybunaáu SprawiedliwoĞci. Oprócz tego organizacje posiadają immunitety i przywileje,
a wĞród nich: zwolnienie z bezpoĞredniego opodatkowania, rewizji, zajĊcia czy
konfiskaty. Istnieje zasada, wedle której stosowanie wewnĊtrznego prawa moĪe
mieü záy wpáyw na funkcjonowanie organizacji miĊdzynarodowej.136
133

Pogląd taki uksztaátowaáa choüby cytowana juĪ wielokrotnie opinia MTS w sprawie Reparacji/Bernadotte’a z 1949 r.
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W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 328-329. Por.: K. Cebul
i inni, PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 188; R. Frid, The Relations between The EC
and International Organizations. Legal Theory and Practice, The Hague-London-Boston, p. 20.
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J. Symonides, PodmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa..., op. cit., s. 38-39.
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K. Cebul i in., PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 190. Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 327; R. Frid, The Relations between..., op.
cit., p. 20.
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Wskazując podstawy prawne krajowej zdolnoĞci prawnej wybranych organizacji miĊdzynarodowych, W. CzapliĔski i A. Wyrozumska rozpoczynają od klasycznej formuáy art. 104 Karty Narodów Zjednoczonych, który stanowi: Organizacja posiada na terytorium kaĪdego swojego czáonka zdolnoĞü prawną, konieczną
do wykonywania swych funkcji i osiągniĊcia swych celów. Artykuá ten okazaá siĊ
jednak niejasny i niewystarczający, przeto w 1946 r. uzupeániono go Konwencją o
przywilejach i immunitetach ONZ (podobną konwencjĊ w 1947 r. zawarto w odniesieniu do organizacji wyspecjalizowanych ONZ). ZbliĪone przepisy zawierają
teĪ Karta OJA (art. 39) oraz Pakt Póánocnoatlantycki ustanawiający NATO (art. 4).
Niektóre statuty wykazują wiĊkszą precyzjĊ, okreĞlając zakres zdolnoĞci organizacji do dziaáania w sferze prawa wewnĊtrznego, co wydaje siĊ reguáą w umowach
zawieranych przynajmniej w pierwszym okresie po II wojnie Ğwiatowej. Przykáadem jest artykuá 282 TWE, w którym stwierdzono: W kaĪdym z paĔstw czáonkowskich Wspólnota posiada najszerszy zakres osobowoĞci prawnej przyznanej osobom prawnym na podstawie obowiązujących w nich przepisów, moĪe ona w szczególnoĞci nabywaü i dysponowaü mieniem nieruchomym i ruchomym oraz moĪe byü
stroną w postĊpowaniu.137 J. Sutor wskazuje zaĞ na stosowne dokumenty Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty WĊgla i Stali.138 Z kolei G. Grabowska zwraca
uwagĊ na zawierające siĊ w prawie dyplomatycznym organizacji miĊdzynarodowych umowy dwustronne dotyczące siedziby danej organizacji miĊdzynarodowej,
których stronami są: organizacja miĊdzynarodowa, reprezentowana przez najwyĪszego funkcjonariusza (np. sekretarz Generalny ONZ), oraz paĔstwo uĪyczające jej
swego terytorium, reprezentowane przez kompetentny organ (gáowa paĔstwa, szef
rządu, minister spraw zagranicznych). Autorka dodaje, Īe niektóre organizacje nie
ograniczyáy siĊ do zawarcia porozumienia tylko z paĔstwami ich gáównej siedziby,
ale zadbaáy takĪe i o to, aby uregulowaü status swych biur i organów na terytoriach
innych paĔstw, co oznacza, iĪ niekiedy jedna organizacja miĊdzynarodowa jest
stroną kilku ukáadów w sprawie siedziby.139 Takim ukáadem jest cytowane przez
J. Sutora Porozumienie specjalne w sprawie siedziby Rady Europy.140
Zwykle wiĊc akty statuujące organizacje miĊdzynarodowe, jak teĪ odnoĞne
umowy dwustronne (organizacji miĊdzynarodowej z paĔstwem siedziby oraz z poszczególnymi paĔstwami) wyraĨnie przewidują krajową osobowoĞü prawną.141
W. CzapliĔski i A. Wyrozumska podkreĞlają, Īe chociaĪ – co do zasady –
podmiotowoĞü prawna przysáuguje samej organizacji, a nie jej agendom, to w praktyce jednak niektóre paĔstwa czáonkowskie (i nieczáonkowskie) uznają odrĊbną
podmiotowoĞü tychĪe agend na gruncie prawa krajowego. Jako przykáad wskazują,
Īe Szwajcaria uznaáa w praktyce podmiotowoĞü Europejskiego Banku Inwestycyj137

W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 328. Por.: H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 37; J. Sutor, Immunitety i przywileje Rady Europy
i Wspólnot Europejskich, Warszawa 2000, s. 25-26.
138
J. Sutor, Immunitety i przywileje..., op. cit., s. 22.
139
G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne organizacji miĊdzynarodowych, „PaĔstwo i Prawo” 1979, nr 4,
s. 49.
140
J. Sutor, Immunitety i przywileje..., op. cit., s. 185.
141
Por.: D. Akande, International Organizations, in: International Law, ed. by M. D. Evans, Oxford-New
York 2003, p. 285.
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nego (dodają, iĪ wynika ona zresztą z art. 266 TWE, sformuáowanego identycznie
jak art. 281 TWE).142 A. Górbiel zaĞ wskazuje przykáady:143 art. XV podpisanej 30
maja 1975 r. Konwencji o ustanowieniu Europejskiej Agencji Kosmicznej stanowiący zwiĊĨle w ust. l, Īe Agencja posiadaü bĊdzie osobowoĞü prawną, czy bardziej szczegóáowo sformuáowany art. 8 podpisanego w Moskwie 15 listopada 1971 r.
Porozumienia o utworzeniu MiĊdzynarodowego Systemu i Organizacji àącznoĞci
Satelitarnej INTERSPUTNIK, stwierdzający, Īe organizacja jest osobą prawną
i ma prawo do zawierania umów, zakupu, dzierĪawy i zbywania majątku oraz podejmowania czynnoĞci procesowych.144
Taką odrĊbnoĞü z pewnoĞcią ma MiĊdzynarodowy Trybunaá Karny powoáany
dla rozstrzygania o karnej odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej osób fizycznych.
Trybunaá wydaje siĊ jednak wykraczaü poza schemat jakiejĞ agendy, tudzieĪ organizacji wyspecjalizowanej wiĊkszego systemu instytucjonalnego, wykazując odrĊbnoĞü prawnomiĊdzynarodową. Na jego tle interesująco jawi siĊ utworzony na
podstawie umowy z 22 stycznia 2002 r. pomiĊdzy ONZ, a rządem Sierra Leone
specjalny trybunaá karny, którego zadaniem jest ukaranie sprawców naruszeĔ miĊdzynarodowego prawa humanitarnego i prawa wewnĊtrznego tego paĔstwa po
1996 r. W. CzapliĔski i A. Wyrozumska podkreĞlają, Īe Trybunaá skáada siĊ z 8-11
sĊdziów, mianowanych po czĊĞci przez rząd Sierra Leone [ta okolicznoĞü implikuje niejako mieszaną formuáĊ Trybunaáu – przyp. M.P.], a po czĊĞci przez Sekretarza Generalnego ONZ spoĞród kandydatów wysuniĊtych przez paĔstwa afrykaĔskie, zwáaszcza paĔstwa czáonkowskie ECOWAS, a SG ONZ powoáuje równieĪ
prokuratora. Trybunaá ma osobowoĞü prawną na gruncie prawa krajowego (i miĊdzynarodowego – oczywiĞcie – w tym prawo zawierania umów miĊdzynarodowych), a umowĊ z 2002 r. uzupeánia Statut Trybunaáu.145 Nie moĪna pominąü zagadnienia statusu krajowego, aby karna odpowiedzialnoĞü miĊdzynarodowa osób
fizycznych czy – z drugiej strony – prawa czáowieka mogáy zostaü skutecznie wyegzekwowane. W przeciwnym wypadku rozmaici negatorzy ich podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej bĊdą mieli niebotycznie uáatwione zadanie, wskazując na
przykáad brak po ich stronie zdolnoĞci traktatowej.146 Zapewne nie byáoby nawet
wzmianki na temat podmiotowoĞci miĊdzynarodowych organizacji pozarządowych, gdyby nie ich formalny status w paĔstwach rejestracji (macierzystych). WáaĞciwy lub niewáaĞciwy status krajowy mniejszoĞci narodowych czy ludów tubylczych uzasadnia lub nie miĊdzynarodową ingerencjĊ w ich los. Wreszcie – przedsiĊbiorstwa miĊdzynarodowe czy teĪ miĊdzynarodowe konsorcja publicznoprywatne nie bĊdą mogáy dziaáaü skutecznie bez uregulowanego statusu krajowego.
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W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 329.
cytowane juĪ w poprzednich rozwaĪaniach niniejszej pracy.
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Por. takĪe m.in. art. IV podpisanego w Waszyngtonie 20 sierpnia 1971 r. Ukáadu o MiĊdzynarodowej
Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej INTELSAT oraz art. 25 podpisanej w Londynie 3 wrzeĞnia
1976 r. Konwencji w sprawie MiĊdzynarodowej Morskiej Organizacji Satelitarnej INMARSAT, cyt. za:
A. Górbiel, MiĊdzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985, s. 28.
145
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 465-466.
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Por.: J. J. àukaszuk, Subiekty prawa mieĪdunarodnych dogoworow, „Gosudarstwo i Prawo” 2004, nr
11, s. 54.
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Wedáug konwencji NZ o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. eksploatacjĊ zasobów miĊdzynarodowego obszaru dna morskiego bĊdą mogáy prowadziü nie tylko
paĔstwa, ale z ich porĊczenia takĪe przedsiĊbiorstwa paĔstwowe lub osoby prawne
mające przynaleĪnoĞü tych paĔstw. Te osoby prawne dopuszczane do eksploatacji
dna morskiego bĊdą miaáy prawa i obowiązki wynikające z konwencji i bĊdą mogáy wystĊpowaü jako strony w sporach przed MiĊdzynarodowym Trybunaáem
Prawa Morza.147
O statusie osób prawnych przynaleĪnych do danego paĔstwa rozstrzyga zawsze prawo wewnĊtrzne, okreĞlając w szczególnoĞci, czy mają one osobowoĞü
prawną. Wskazują, iĪ zazwyczaj status korporacji okreĞla siĊ w nawiązaniu do jednego z trzech kryteriów: inkorporacji (wpisu do rejestru), siedziby lub gáównego
przedsiĊbiorstwa, jednak wątpliwoĞci powstają w sytuacji, gdy dochodzi do koniecznoĞci ochrony dyplomatycznej osób prawnych oraz ich akcjonariuszy i rodzą
siĊ pytania, czy przysáuguje jej ochrona naleĪna inwestycjom zagranicznym,
a w szczególnoĞci, czy osoba prawna inkorporowana w danym paĔstwie moĪe speniaü warunki wymagane dla takich inwestycji. W razie konfliktu zbrojnego moĪe
dojĞü do koniecznoĞci sekwestru lub konfiskaty wáasnoĞci nieprzyjacielskiej. Powszechnie przyjmuje siĊ w takiej sytuacji test kontroli (potwierdziáy to m.in. Traktaty pokoju z Wáochami z 1947 r. i Japonią z 1951 r.). MoĪe to byü takĪe poddanie
korporacji ustawodawstwu krajowemu, w tym równieĪ prawu ekstraterytorialnemu.148
PowyĪsze rozwiązania i koncepcje skáaniają do wniosku, Īe z pozycji prawa
miĊdzynarodowego podejmowane są regularne próby koordynacji statusu krajowego tam, gdzie jego niespójnoĞü prowadzi do sytuacji niepoĪądanych, np. bezpaĔstwowoĞci.149
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Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 26.
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 211-212.
Wedáug W. CzapliĔskiego i A. Wyrozumskiej – bezpaĔstwowcem jest osoba, która na gruncie obowiązującego prawa nie posiada obywatelstwa Īadnego paĔstwa. SytuacjĊ prawną tych osób regulują:
Konwencja nowojorska z 28 wrzeĞnia 1954 r. o statusie bezpaĔstwowców oraz Konwencja z 28 sierpnia
1961 r. w sprawie zredukowania i wyeliminowania przypadków bezpaĔstwowoĞci. Jakkolwiek myĞlą
przewodnią pierwszej konwencji jest, by apatrydzi nie byli traktowani gorzej niĪ pozostali cudzoziemcy
(w szczególnoĞci powinni mieü zagwarantowany dostĊp do sądów i innych organów paĔstwa, w którym
zamieszkują, na takich samych zasadach, jak jego obywatele, dokumenty ich powinny byü uznawane
na caáym Ğwiecie, zaĞ deportacja moĪe nastąpiü jedynie w wyjątkowych wypadkach), w praktyce zasada ta nie jest przestrzegana, chociaĪby ze wzglĊdu na fakt, Īe nie mogą oni korzystaü z prawa do
ochrony dyplomatycznej ze strony swego paĔstwa ojczystego. Druga konwencja przewiduje uáatwienia
w nabywaniu obywatelstwa na podstawie prawa ziemi w razie zagraĪającej bezpaĔstwowoĞci oraz dopuszcza utratĊ obywatelstwa tylko wówczas, gdy dana osoba posiada lub nabywa inne obywatelstwo.
Szczególnym przypadkiem ochrony przed bezpaĔstwowoĞcią, związanym równieĪ z zasadą równouprawnienia w odniesieniu do obywatelstwa, jest Konwencja nowojorska z 20 lutego 1957 r. o obywatelstwie kobiet zamĊĪnych, ograniczająca moĪliwoĞü powstania bezpaĔstwowoĞci w wyniku maáĪeĔstwa. Patrz: ibidem, s. 195.
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6.5.
Inne kryteria sui generis
Wskazane wyĪej kryteria sui generis klasyfikacji podmiotów prawa miĊdzynarodowego nie są z pewnoĞcią zbiorem kompletnym. Co wiĊcej, byü takim
nie mogą. Progresywna ewolucja prawa miĊdzynarodowego na to nie pozwala.
Wedáug M. Lachsa, celnie ująá naturĊ tego kryzysu De Visscher, twierdząc, Īe
ewolucjĊ wspóáczesnego prawa miĊdzynarodowego wyznaczają przeciwstawne
orientacje. Potrzeba pewnoĞci prawnej i bezpieczeĔstwa jest juĪ od ubiegáego
wieku motorem daleko posuniĊtego technicznego rozwoju norm prawa pozytywnego. Odczuwana od niedawna potrzeba elastycznoĞci tych norm w obliczu nowych i coraz bardziej zindywidualizowanych sytuacji skáania do poszukiwaĔ na
drodze równouprawnienia wymiaru sprawiedliwoĞci dostosowanego do konkretnych i odrĊbnych przypadków. Wedle M. Lachsa, ostatnie zdanie Ğwiadczy o tym,
Īe De Visscher staraá siĊ uniknąü zarówno uogólnieĔ wynikających z prawa natury,
jak i inklinacji fideistycznych, ostrzegając jednoczeĞnie przed prokrustową przesadą pozytywistyczną. Nalegając na koniecznoĞü silnego oparcia prawa na „danych
moralnych, spoáecznych i politycznych”, rozumiaá „dane” jako „cechy szczególne”,
a nie jako „biologiczne” prawdy, jak G. Scelle, którego sceptycyzm wobec paĔstwa
zastąpiá pragmatycznym uznaniem go jako „rzeczywistoĞci spoáecznej”.150
Mniej wyrozumiaáy dla przemian i koncepcji naĔ zorientowanych okazaá siĊ
G. I. Tunkin, który koncepcjĊ M. McDougala, nazwaną przez niego „orientującym
siĊ na politykĊ” podejĞciem do prawa miĊdzynarodowego komentowaá jako przykáad swego rodzaju pomieszania lub stopienia siĊ prawa miĊdzynarodowego i polityki zagranicznej w jedną caáoĞü.151 Przed postĊpem trudno jednak uciec, czego
dowodzi przykáad tzw. ekonomicznej analizy prawa (EAP) – koncepcji, która narodziáa siĊ w Stanach Zjednoczonych i szybko ze sfery rozwaĪaĔ naukowych wywalczyáa sobie udziaá w tworzeniu i stosowaniu prawa.152
Kryteria sui generis klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego są
wiĊc dziĞ wypadkową rozwoju tego porządku. W doktrynie spotyka siĊ ich coraz
wiĊcej, a za przykáad moĪna podaü choüby: trwaáoĞü (lub jej brak), stopieĔ zorganizowania, posiadanie miĊdzynarodowego uznania (lub brak takowego), status militarny (lub nie), a nawet stopieĔ kontrowersyjnoĞci i inne. Nie sposób wymieniü, ani tym
bardziej omówiü tu wszystkich propozycji doktryny w tym wzglĊdzie.
TrwaáoĞü oznacza, Īe byt opiera siĊ upáywowi czasu i mimowolnemu procesowi stopniowej dezaktualizacji. IluĪ – na przykáad – myĞlicieli wieĞciáo kres paĔstwa jako koncepcji podmiotowej? A paĔstwo – niezaleĪnie od kolosalnych zmian
cywilizacyjnych trwa i zapewne trwaü bĊdzie. Nie znaczy to oczywiĞcie, Īe wspóáczesne paĔstwa są identyczne wzglĊdem paĔstw niegdysiejszych. TrwaáoĞü oznacza wiĊc koncepcyjną ciągáoĞü, a nie niezmiennoĞü. Wydaje siĊ, Īe na przykáad:
150

M. Lachs, Rzecz o nauce..., op. cit., s. 137.
G. I. Tunkin, Zagadnienia teorii..., op. cit., s. 303.
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T. Targosz, NaduĪycie osobowoĞci prawnej, Kraków 2004, s. 73.
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tworzone bezterminowo organizacje miĊdzynarodowe, „minipaĔstwa” czy narody
uprawnione do samostanowienia153 moĪna uznaü za byt trwaáy. Wydaje siĊ, Īe zarejestrowane bezterminowo osoby prawne czy nawiązujące do formuáy narodu –
ludy tubylcze i mniejszoĞci narodowe takĪe moĪna zaliczyü do bytów trwaáych.
TrwaáoĞci nie moĪna natomiast przypisaü na przykáad: wspólnotom powstaĔczym,
związkom paĔstw ad hoc, instytucjom miĊdzynarodowym ad hoc.
StopieĔ zorganizowania pozwala odróĪniü podmioty jednolite od záoĪonych.
Podmioty zorganizowane skáadają siĊ z jednolitych podmiotów (przynajmniej potencjalnych) prawa miĊdzynarodowego. Widaü to zwáaszcza na przykáadzie
paĔstw, które choü same w sobie stanowią strukturĊ záoĪoną – dla prawa miĊdzynarodowego są podmiotami niezorganizowanymi. Ich zorganizowanie dotyczy bowiem ich statusu wewnĊtrznego. Dla prawa miĊdzynarodowego paĔstwa są podmiotowo jednolite154. Podobnie – „minipaĔstwa”, wyodrĊbnione struktury terytorialne, narody, wspólnoty powstaĔcze, jednostki, osoby prawne czy Stolica Apostolska155 w Ğwietle prawa miĊdzynarodowego mają charakter podmiotowo jednolity.
Zorganizowane zaĞ są przede wszystkim organizacje miĊdzynarodowe (wĞród
nich oczywiĞcie i ponadnarodowe), róĪnorodne związki paĔstw, grupy jednostek
(organizacje pozarządowe, mniejszoĞci, ludy tubylcze, wspólnoty powstaĔcze) czy
spoáecznoĞü miĊdzynarodowa jako caáoĞü.
Kontrowersyjny charakter mają instytucje miĊdzynarodowe, które nie posiadają charakteru organizacji miĊdzynarodowej, a jednak stanowią wspólne przedsiĊwziĊcie paĔstw. BliĪej im chyba do formy zorganizowanej aniĪeli jednostkowej,
choü pogląd odmienny takĪe znajduje argumentacjĊ pozytywną.
Inną sprawą jest stopieĔ záoĪonoĞci poszczególnych podmiotów prawa miĊdzynarodowego, ale ten aspekt pogáĊbia i tak juĪ zapoczątkowaną tu kazuistykĊ, co
nie jest ani celowe, ani potrzebne. Pozostanie wiĊc jedynie wskazaü, Īe i takie kryterium bywa w doktrynie wykorzystywane.
Posiadanie uznania miĊdzynarodowego lub jego brak156 ma istotne znaczenie
w przypadku wspólnot powstaĔczych, narodów walczących o wolnoĞü i samostanowienie, ale teĪ – w przypadku paĔstw o statusie kontrowersyjnym. Przed laty
R. v. Mohl pisaá, Īe nowo powstające paĔstwo potrzebuje jeszcze byü przez inne
uznane, jeĪeli chce móc siĊ domagaü równouprawnienia, tj. mieü prawo poselstwa
czynne i bierne, prawo zawierania traktatów i prowadzenia prawomocnej wojny.
Z uznaniem takim ociągają siĊ czĊsto paĔstwa, które z przyczyn prawnych lub materialnych niechĊtnie widzą powstanie nowego; odmowa uznania moĪe daü
wprawdzie powód do zerwania wszelkich stosunków i okazania niezadowolenia
odpowiednim sposobem, ale nie do wojny. Zbuntowane prowincje lub kolonie do153

DziĊki tzw. wewnĊtrznemu aspektowi samostanowienia.
Nie naleĪy tego myliü z prawnokonstytucyjnym rozróĪnieniem paĔstw na jednolite i záoĪone.
W opinii czĊĞci badaczy prawa miĊdzynarodowego zachodzi toĪsamoĞü Stolicy Apostolskiej i
Watykanu, w związku z czym wiĊc naleĪy je traktowaü jak podmiot zorganizowany. Wydaje siĊ, Īe
– nie negując stopniowej fuzji obu form podmiotowych – mamy tu do czynienia nie tyle z podmiotem zorganizowanym, co ze swoistym – jedynym w swoim rodzaju. Patrz ujĊcie kwestii w rozdziale
10, pkt 10.3.1.
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Jak juĪ wskazano w rozdziale 3.
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piero wtedy bywają zwykle przez inne paĔstwa uznane, gdy rząd poprzedni zgodziá
siĊ juĪ na ich oderwanie siĊ i samodzielne istnienie. WczeĞniejsze uznanie byáo czĊsto przez rząd dawny, nie opuszczający jeszcze swych praw, jako powód do wojny
uwaĪane.157
Zagadnienie zachowaáo aktualnoĞü i kontrowersyjnoĞü. Nie wchodząc w ocenĊ dáugotrwaáego sporu na temat istoty i znaczenia uznania miĊdzynarodowego,
L. Antonowicz przyjmuje, Īe skoro prawo miĊdzynarodowe okreĞla pojĊcie paĔstwa, to naleĪy uwaĪaü, Īe jednostka geopolityczna odpowiadająca temu pojĊciu
jest paĔstwem, niezaleĪnie od uznania jej w tym charakterze przez inne paĔstwa.
Z drugiej strony, zdaniem autora, wydaje siĊ oczywiste, Īe prawo miĊdzynarodowe
nie dziaáa samoczynnie i z natury rzeczy jest stosowane tylko w stosunkach miĊdzy
paĔstwami, które wzajemnie siĊ uznają. ToteĪ uznanie paĔstwa – choüby czasowo
tylko przez czĊĞü spoáecznoĞci miĊdzynarodowej – jest koniecznym warunkiem
jego uczestniczenia w obrocie miĊdzynarodowym. Dopiero wtedy moĪe ono urzeczywistniaü siĊ jako podmiot prawa miĊdzynarodowego.158 Stanowisko spoáecznoĞci miĊdzynarodowej wobec nowo powstaáej jednostki geopolitycznej, która aspiruje do statusu paĔstwa, moĪe uksztaátowaü siĊ trojako:
•
wszystkie paĔstwa uznają tĊ jednostkĊ za paĔstwo;
•
wszystkie paĔstwa odmawiają uznania jej za paĔstwo;
•
czĊĞü paĔstw uznaje ją za paĔstwo, a czĊĞü odmawia jej takiego uznania.159
Od uznania podmiotowoĞci (paĔstw w szczególnoĞci) w doktrynie odróĪnia
siĊ nadanie podmiotowoĞci (bytów niesuwerennych w szczególnoĞci), czego przykáadem są organizacje miĊdzynarodowe, którym podmiotowoĞü nadają paĔstwa
czáonkowskie poprzez umowĊ okreĞlającą jej zdolnoĞü prawną i zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych.160 ZwaĪywszy na wystĊpujące w praktyce miĊdzynarodowe sytuacje, np. proces stopniowego przeksztaácania KBWE w OBWE, takie przesądzanie
wydaje siĊ dyskusyjne, czy jak kto woli – kontrowersyjne.
To ostatnie okreĞlenie zadomowiáo siĊ w doktrynie prawa miĊdzynarodowego, implikując swoistą nonszalancjĊ tj. okreĞlanie pewnych podmiotów jako kontrowersyjnych, przeciwstawiając im te niekontrowersyjne oczywiĞcie. Do tych
ostatnich zalicza siĊ gáównie paĔstwa i – choü nie zawsze – organizacje miĊdzynarodowe. Pozostaáe w róĪnym zakresie traktowane są jako kontrowersyjne. MoĪna
zadaü przekorne pytanie – czy istnieją kontrowersyjne paĔstwa? W ostatnich latach
doktryna lansuje wspominane juĪ pojĊcie „paĔstwa upadáe”, doáączając je do klasycznego kazusu Rodezji.
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R. v. Mohl, Encyklopedia..., op. cit., s. 398.
Szerzej: L. Antonowicz, PaĔstwa i terytoria. Studium prawnomiĊdzynarodowe, Warszawa 1988,
s. 95-104.
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L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 11. O wzglĊdnoĞci zagadnienia Ğwiadczy
dobitnie przykáad uznania Izraela za czáonka Narodów Zjednoczonych w maju 1949 r., mimo Īe nie miaá
on jeszcze wówczas zdefiniowanych granic, które wáaĞciwe są wszystkim nowoczesnym paĔstwom.
Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 217.
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R. Bierzanek, J. Jakubowski, J. Symonides, Prawo miĊdzynarodowe i stosunki miĊdzynarodowe,
Warszawa 1980, s. 130, cyt. za: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 220.
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Nie warto zaliczaü do podmiotów kontrowersyjnych lub nie caáych
grup/kategorii podmiotowych, lecz tylko te poszczególne przypadki, których status
jest niedostatecznie jasny, by zakwalifikowaü je do którejĞ kategorii.
Na początku rozwaĪaĔ podkreĞlono, Īe wojna (dziĞ naleĪaáoby raczej powiedzieü
– walka zbrojna) jest waĪnym determinantem stosunków miĊdzynarodowych.
Z pewnoĞcią wywiera ona wpáyw na podmioty prawa miĊdzynarodowego i ich klasyfikacjĊ. Ruchy narodowowyzwoleĔcze, wspólnoty powstaĔcze – walczą. PaĔstwa i niektóre organizacje miĊdzynarodowe mogą to – pod pewnymi warunkami –
czyniü.161 Innym podmiotom nigdy nie bĊdzie to dane, choü im bardziej „niewalcząca” kategoria podmiotowa, tym jaskrawiej widaü wyjątki. Przykáadowo – wĞród
organizacji pozarządowych MiĊdzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyĪa uaktywnia siĊ podmiotowo wáaĞnie w związku z walką zbrojną, choü sam jej nie prowadzi. Podobnie firmy ochroniarskie wykorzystywane do zadaĔ specjalnych w warunkach konfliktów zbrojnych takĪe wyróĪniają siĊ poĞród innych osób prawnych.
W doktrynie obok wzglĊdnie racjonalnych nie brak teĪ zgoáa absurdalnych
koncepcji kryteriów sui generis. Przykáadowo, H. J. Morgenthau nie szczĊdziá sáów
krytyki pod adresem tzw. legalistycznego podejĞcia do polityki zagranicznej, które
– z logicznego punktu widzenia – uznaje za rozwiniĊcie utopijnej, tzn. „niepolitycznej” koncepcji polityki zagranicznej, nie mającej odniesienia do politycznych
realiów (podobnie jak w podejĞciu utopijnym, „legalizm” wypáywa z zaáoĪenia, Īe
polityka miĊdzynarodowa nie jest permanentną walką o wáadzĊ, w którą z koniecznoĞci angaĪują siĊ wszystkie wielkie narody, ale jest przedsiĊwziĊciem krajów miáujących pokój, raczej pozbawionych wiĊkszych aspiracji). Jak podkreĞla T. KamiĔski – H. J. Morgenthau ironicznie przyznawaá, Īe te ostatnie podejmują dziaáania mające jedynie na celu uwolnienie Ğwiata od Īądzy wáadzy „agresywnych” narodów i zapewne tym samym od wszelkich niebezpieczeĔstw i zagroĪeĔ, jakie
z niej wypáywają, a stąd juĪ tylko niewielki krok do przeciwstawienia sobie krajów
miáujących pokój i krajów agresywnych, krajów szanujących prawo i krajów przestĊpczych. W tej sytuacji kraje „miáujące pokój” byáyby z koniecznoĞci tymi, które
bronią istniejącego áadu i porządku miĊdzynarodowego przed jego naruszeniem
i gwaátowną zmianą przez kraje „agresywne”, áamiące prawo.162
Inny przypadek lokowany po stronie absurdu to lansowany i nie do koĔca
rozwiązany (nieprzypadkowo!) w literaturze socjalistycznej problem prawnego
charakteru woli realizowanej w socjalistycznym paĔstwie. WáaĞciwie nie ustalono
miarodajnie cech przysáugujących podmiotowi tej woli. W. Zabielski podjąá próbĊ
161

R. v. Mohl pisaá przed laty: Tak np. obowiązujące prawo miĊdzynarodowe nie zabrania wcale, iĪby
paĔstwa nie mające Īadnego udziaáu w sporze nie przyáączaáy siĊ mimo to do jednego z walczących
i obok niego do boju nie wystĊpowaáy. Podobnie nie jest wzbronione zawieranie zaczepnych przymierzy, i to zarówno ogólnych, tj. mających sáuĪyü w kaĪdym wypadku, ile razy jeden ze sprzymierzonych
postanowi napaĞü na jakie inne paĔstwo, jak i szczególnych, tj. przeciw pewnemu tylko nieprzyjacielowi
zwróconych. W razie takiej zaczepnej wojny ujmą siĊ zapewne inne paĔstwa za napadniĊtym; zawsze
jednak nie bywa ona uwaĪana za pogwaácenie zasad prawa miĊdzynarodowego. Patrz: idem, Encyklopedia..., op. cit., s. 411.
162
H. J. Morgenthau, In Demence of the National Iterest. A Critical Examination of American Foreign
Policy, Chicago 1951, p. 242, cyt. za: T. KamiĔski, Hans J. Morgenthau: Od realistycznej koncepcji natury stosunków miĊdzynarodowych do krytyki „moralistycznej” postawy wobec wojny, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 2002, nr 3, s. 100.
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okreĞlenia tegoĪ podmiotu, rozumiejąc przezeĔ wspólnotĊ ludowo-narodową.
Podmiot ten, wprawdzie wewnĊtrznie zróĪnicowany, naleĪy rozumieü w sposób
monistyczny jako grupĊ spoáeczną wyposaĪoną przez konstytucjĊ socjalistyczną
w wolĊ tworzenia programu dziaáania paĔstwa. Prawny charakter wspólnoty ludowo-narodowej wynika z przysáugującego jej kompleksowego uprawnienia, tj. woli
ukierunkowywania dziaáalnoĞci aparatu paĔstwowego.163 Praktyka zdementowaáa
koncepcjĊ, lokując ją odpowiednio.
Pomysáy na kryteria sui generis moĪna mnoĪyü, ale nie to jest celem opracowania. Istotne jest, Īe takie kryteria istnieją i są znane. Ich natura, a wáaĞciwie róĪne jej strony i funkcje ukazują siĊ w miarĊ rozwoju prawa miĊdzynarodowego wyznaczanego przez zmiany ĞwiadomoĞci prawnej jego podmiotów.164 Cechą znamionującą czasy wspóáczesne jest tzw. przyspieszenie historyczne – zwracaá uwagĊ
R. Bierzanek. PodkreĞlaá, Īe wiele przyczyn skáada siĊ na to, iĪ bieg wydarzeĔ jest
w dobie obecnej znacznie szybszy niĪ w przeszáoĞci. Stosunki miĊdzynarodowe
zawsze podlegaáy zmianom i ciągáej ewolucji, ale ewolucja ta odbywaáa siĊ powoli.
Reguáy postĊpowania w stosunkach miĊdzynarodowych, a wiĊc takĪe reguáy prawne, miaáy dáuĪszy Īywot, byáy bardziej stabilne. Krytycznie dostrzegaá R. Bierzanek, Īe dostosowywanie tradycyjnych struktur i reguá postĊpowania do zmieniających siĊ szybko warunków stwarza powaĪne problemy w stosunkach miĊdzynarodowych, zwáaszcza gdy wziąü pod uwagĊ dáugotrwaáoĞü procedury zmierzającej do
wprowadzenia w Īycie nowych przepisów prawa miĊdzynarodowego, a rozwiązanie wielu zagadnieĔ miĊdzynarodowych napotyka przeszkody ze wzglĊdu na tradycjonalizm dominujący w opinii publicznej wielu spoáeczeĔstw, których ĞwiadomoĞü nie podąĪa za szybko zachodzącymi zmianami w stosunkach miĊdzynarodowych.165 W tych warunkach zmiany przychodzą, lecz towarzyszą im czĊsto kontrowersje, które albo postĊp hamują, albo mu ustĊpują.
Przykáadem takiej ewolucyjnej kreacji kryterium swoistego jest uformowanie
siĊ demokratycznoĞci prawnomiĊdzynarodowej. W. CzapliĔski wyjaĞnia, Īe w ostatnich latach podejmowane byáy próby skonstruowania prawa do demokratycznej
formy rządów jako normy prawa miĊdzynarodowego – zostaáy zapoczątkowane
przez pracĊ Th. Francka, a nastĊpnie rozwiniĊte przez kolejnych autorów. W praktyce europejskiej prawo do demokratycznych rządów sygnalizuje Statut Rady Europy (art. 3 – praworządnoĞü i przestrzeganie praw czáowieka są warunkami czáonkostwa, art. 8 prawo do wykluczenia z Rady paĔstwa naruszającego zasady Rady),
a takĪe instrumenty KBWE, spoĞród których zobowiązania do rządów prawa, przestrzegania praw czáowieka oraz przeprowadzania w regularnych odstĊpach czasu
demokratycznych wyborów, bĊdących weryfikacją systemu, przewidywaáy m.in.
dokument kopenhaski KBWE z czerwca 1990 r. oraz Paryska Karta dla Nowej Europy z 21 listopada 1990 r. W. CzapliĔski wskazuje ponadto na art. 3 Protokoáu
I do Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka, który nakazuje paĔstwom-stronom
163

W. Zabielski, Prawna podmiotowoĞü wspólnoty ludowo-narodowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1987, vol. XXIII, No. 897, s. 5.
Takie rozumowanie wzglĊdem ewolucji podejĞcia do suwerennoĞci zaprezentowaá R. KwiecieĔ. Por.:
idem, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja..., op. cit., s. 13.
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R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową..., op. cit., s. 12.
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regularne przeprowadzanie wolnych wyborów, a wreszcie na orzecznictwo Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka w Strasburgu, równieĪ jednoznacznie odwoáujące siĊ do modelu demokratycznego jako fundamentalnej cechy europejskiego
porządku publicznego, a co wiĊcej, podkreĞlające, Īe Europejska Konwencja
uwzglĊdnia jedynie system demokratyczny jako zgodny z jej unormowaniami.
TakĪe Unia Europejska zawiera w swym prawie odniesienia do demokratycznej
formy rządów.166 Na proklamacji tego ostatniego jednak nie poprzestano. Gwaátowny rozwój, poáączony z promocją, doprowadziá do sytuacji skrajnych, gdy militarnie nawracano na demokracjĊ, wzmacniając argumentacjĊ masowymi naruszeniami prawami czáowieka (w istocie wynikającymi z deficytu demokratycznego
rządzenia). Kontrowersje nastąpiáy tu naturalnie. R. KwiecieĔ sáusznie wskazuje,
Īe czĊĞü doktryny uznającej za prawnie dopuszczalną akcjĊ prodemokratyczną dokonuje zbyt dynamicznej interpretacji art. 2 (4) Karty NZ. W jej ramach stawia siĊ
w centrum porządku miĊdzynarodowego prawo narodów do samostanowienia, które w aspekcie wewnĊtrznego samostanowienia wykáada siĊ jako uprawnienie do
bezpoĞredniego, demokratycznego sprawowania wáadzy. Argumentacja ta budzi
jednak powaĪne zastrzeĪenia w Ğwietle Karty NZ – jeĞli bowiem celem gáównym
ONZ jest samostanowienie narodów, norma art. 2 (4) zaĞ prawną podstawą urzeczywistniania samostanowienia narodów, wówczas taki cel ONZ, jak utrzymanie
pokoju i zapobieganie wojnom, stanie siĊ celem drugorzĊdnym i z czasem straci
jakiekolwiek znaczenie – sáusznie wywodzi R. KwiecieĔ. Twierdzi, Īe wáaĞciwa
relacja powinna byü odwrotna: wewnĊtrzny aspekt samostanowienia, którego elementem w szerokim znaczeniu jest teĪ prawo do rządu demokratycznego, trwaáą
podstawĊ urzeczywistnienia znaleĨü moĪe pod warunkiem nienaruszania integralnoĞci terytorialnej i niezawisáoĞci politycznej paĔstw, dodając, Īe są trwalsze Ğrodki promocji wartoĞci demokratycznych niĪ – czĊsto arbitralne – akcje zbrojne.167
Krytycznie oceniając (niezaleĪnie od ich legalnoĞci) humanitarne krucjaty
przeáomu XX i XXI w. – nie tyle co do ich intencji, co raczej w odniesieniu do ich
wykonania – z aprobatą moĪna odnieĞü siĊ do konstruktywnej reakcji Unii Europejskiej wzglĊdem sytuacji w powyborczej Austrii w 2000 r. Prewencja i mentoring wydają siĊ bardziej perspektywiczne od archaicznego przymusu siáowego.168
Przeciwnie, warto zauwaĪyü coraz mocniej akcentowany paradygmat autonomii
podmiotowej – tak wobec podmiotów paĔstwowych169, jak i prywatnych. J. Kaczor
wskazuje w tym wzglĊdzie, Īe podstawowym warunkiem autonomicznoĞci jest
uznanie jednostki za odrĊbny podmiot przez inne podmioty na podstawie powszechnie akceptowanych kryteriów. Do tego niewystarczająca jest zdolnoĞü samookreĞlenia siĊ jednostki i jej subiektywne przekonanie o przynaleĪnoĞci do
pewnej grupy. Do okreĞlenia toĪsamoĞci jednostki wchodzącej w skáad spoáecznoĞci nie wystarczy jedynie jej samoĞwiadomoĞü – jest ona co prawda warunkiem
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W. CzapliĔski, Interwencja w Iraku z punktu widzenia prawa miĊdzynarodowego, „PaĔstwo i Prawo”
2004, nr 1, s. 28-29.
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R. KwiecieĔ, Interwencja zbrojna..., op. cit., s. 87-88.
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M. Ostrowski, Bojkot w salonie..., op. cit., s. 40 i n.
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koniecznym, lecz sama przez siĊ nie konstytuuje toĪsamoĞci jednostek funkcjonujących w kontekĞcie spoáecznym. Identyfikacja ma swój bierny i czynny aspekt
wyraĪający siĊ w „samookreĞleniu siĊ” i „okreĞleniu przez innych”. Decydujące
znaczenie mają przesáanki obiektywne, charakteryzujące jednostkĊ jako czáonka
okreĞlonej zbiorowoĞci. PodmiotowoĞü implikuje autonomiĊ, a w kaĪdym razie jej
posiadanie jest niezbĊdne dla potencjalnej chociaĪby moĪliwoĞci posiadania autonomii.170
Po rozmaite swoiste kryteria klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego badacze i komentatorzy siĊgają nie tylko przy okazji ujĊü caáoĞciowych,
ale takĪe w odniesieniu do poszczególnych rodzajów podmiotów. Przykáadowo,
organizacje miĊdzynarodowe są klasyfikowane wedáug róĪnych kryteriów (tabela
1). Z punktu widzenia skali oddziaáywania na miĊdzynarodowy system finansowy
i rynki finansowe uĪyteczny jest podziaá na instytucje globalne i regionalne.
W konsekwencji organizacje o wymiarze globalnym mogą wpáywaü na najszerzej
pojĊte rynki finansowe, zaĞ organizacje regionalne dziaáają w wĊĪszej skali i ich
wpáyw jest o wiele mniejszy (są to gáównie regionalne banki rozwoju finansujące
rozwój danego regionu).171
Tabela 1.
Klasyfikacja miĊdzynarodowych organizacji finansowych
Kryterium
ZasiĊg geograficzny
Charakter uczestników
DostĊpnoĞü czáonkostwa
Funkcje i wáadza

Podziaá
Ğwiatowe (globalne)
kontynentalne (regionalne)
subregionalne
interregionalne
miĊdzyrządowe (paĔstwa)
pozarządowe (osoby fizyczne lub prawne)
powszechne, stwarzające te same warunki dla wszystkich uczestników
grupowe, selekcja czáonków wedáug okreĞlonych kryteriów
koordynacyjne – decyzje są uzgadniane, paĔstwa są suwerenne w
swych prawach; ponadnarodowe – delegacja uprawnieĔ paĔstw na
rzecz wspólnych organów

StopieĔ integracji
walutowej

unia páatnicza, strefa walutowa, system walutowy, unia monetarna

Zakres kompetencji

ogólne (uniwersalne)
wyspecjalizowane (finansowanie rozwoju, nadzór, ubezpieczenia)

ħródáo: E. Chrabonszczewska, MiĊdzynarodowe organizacje finansowe, Warszawa 2005, s. 26-27.

Zarysowane tu podejĞcie implikuje koniecznoĞü samodyscypliny metodologicznej, by w rezultacie czynionych rozwaĪaĔ nie zmieniü optyki na kazuistyczną,
a w konsekwencji klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego nie zastąpiü jej opisem.
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pod red. W. Gromskiego, Wrocáaw 2001, s. 112-113.
171
E. Chrabonszczewska, MiĊdzynarodowe organizacje finansowe, Warszawa 2005, s. 26-27. Por.:
J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miĊdzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006.

Rozdział 7

Kryteria klasyfikacji podmiotowości
prawa międzynarodowego
współczesnego uniwersalizmu

KaĪda epoka, a nawet pokolenie uwaĪają siĊ za wyjątkowe. Wspóáczesna generacja nie jest tu wyjątkiem. Tzw. „nasze czasy” moĪna umownie zamknąü
w ostatnich dekadach XX w. i pierwszych latach XXI w. Wiele siĊ dziaáo i dzieje
w tym okresie. Zmiany trudno dostrzec detalicznie mimo staáego ich doĞwiadczania w skali makro. WczeĞniejsze rewolucje wyglądają czasem niepozornie na tle
dzisiejszych ewolucji róĪnych dziedzin Īycia. Czy tak jest w istocie, czy iloĞü
zdominowaáa jakoĞü? Trudno bowiem porównaü dzisiejsze niesamowite odkrycia
z przewrotem kopernikaĔskim. A moĪe dziĞ odkrywanie nikogo nie dziwi, a odkrywca nie jest kimĞ wyjątkowym? WspóáczesnoĞü róĪni siĊ od przeszáoĞci progresywnie. Doskonale ująá to japoĔski prawnik Tanaka w swej opinii w MTS: szybkie
tempo wspóáczesnego Īycia miĊdzynarodowego w nastĊpstwie wysoce rozwiniĊtych
Ğrodków komunikacji (...) zredukowaáo do minimum znaczenie czasu i umoĪliwiáo
przyspieszenie procesu tworzenia miĊdzynarodowego prawa zwyczajowego: to, co
dawniej wymagaáo stu lat, obecnie moĪe wymagaü mniej niĪ dziesiĊciu lat.1
Jak juĪ podkreĞlano – cechą znamionującą czasy wspóáczesne jest tzw. przyspieszenie historyczne. Wiele przyczyn skáada siĊ na to, Īe bieg wydarzeĔ jest
w dobie obecnej znacznie szybszy niĪ w przeszáoĞci. Stosunki miĊdzynarodowe
zawsze podlegaáy zmianom i ciągáej ewolucji, ale ewolucja ta odbywaáa siĊ powoli
– táumaczyá – a reguáy postĊpowania w stosunkach miĊdzynarodowych, a wiĊc takĪe reguáy prawne, miaáy dáuĪszy Īywot, byáy bardziej stabilne. Dostosowywanie
tradycyjnych struktur i reguá postĊpowania do zmieniających siĊ szybko warunków
stwarza powaĪne problemy w stosunkach miĊdzynarodowych, zwáaszcza gdy
wziąü pod uwagĊ dáugotrwaáoĞü procedury zmierzającej do wprowadzenia w Īycie
nowych przepisów prawa miĊdzynarodowego, zaĞ rozwiązanie wielu zagadnieĔ
miĊdzynarodowych napotyka przeszkody ze wzglĊdu na tradycjonalizm dominujący w opinii publicznej wielu spoáeczeĔstw, których ĞwiadomoĞü nie podąĪa za

1

Patrz: B. Wierzbicki, Prawo zwyczajowe, w: Prawo miĊdzynarodowe. Materiaáy do studiów, pod red.
B. Wierzbickiego, Biaáystok 2000, s. 56.
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szybko zachodzącymi zmianami w stosunkach miĊdzynarodowych.2 Tak jest teĪ
obecnie i zapewne nie zmieni siĊ istotnie, poza naturalny bieg rozwojowy. W kaĪdym razie proporcje zaleĪnoĞci wzajemnych zapewne nie zmienią siĊ znacząco.
Przykáadowo, liczne w ostatnich dziesiątkach lat konflikty zbrojne lokalne w warunkach wzmoĪonej wspóázaleĪnoĞci miĊdzynarodowej nabierają czĊsto charakteru
dáugotrwaáych konfliktów o duĪym znaczeniu miĊdzynarodowym.3 To z kolei implikuje zainteresowanie spoáecznoĞci miĊdzynarodowej – od zwykáego zapotrzebowania informacyjnego aĪ po interwencje humanitarne.
NajwaĪniejsze dziĞ spory, okreĞlające relacje miĊdzy cywilizacjami (i regionami Ğwiata), a takĪe strategie w sferze wáadzy, dotyczącą nie tyle wartoĞci i interesów, ile ontologii i epistemologii, inaczej – zaáoĪeĔ o sposobach istnienia tego,
co w danej cywilizacji okreĞla siĊ jako „realne”, i strategiach myĞlowego poznawania owej „realnoĞci”. We wspóáczesnym Ğwiecie dawne, hierarchiczne opanowywanie róĪnorodnoĞci poprzez standaryzacjĊ, specjalizacjĊ, decentralizacjĊ i obróbkĊ przesyáanych informacji (tzw. „absorbcjĊ niepewnoĞci”) zostaáo wyparte
przez nowy, elastyczny system, inaczej radzący sobie z róĪnorodnoĞcią. Konfliktów siĊ nie eliminuje, ale – uĪywa jako Ĩródáa nowej wiedzy o systemie; tworzy siĊ
wrĊcz pary procedur uáatwiające ujawnienie róĪnic. JednoczeĞnie za legalne uwaĪa
siĊ dziĞ normy pozostające wobec siebie w opozycji, manipulując tylko ich zmiennym stopniem realizacji, „efektywnoĞcią” i traktując je jako warunki brzegowe pola tego, co jest dopuszczalne.4
Jaki jest wpáyw historycznego przyspieszenia i specyfiki tzw. „naszych czasów” na koncepcjĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, a szczególnie na jej
klasyfikacjĊ?
Wszystko, co siĊ dzieje w spoáeczeĔstwie i w gospodarce, odbywa siĊ w czasie, a wyrazem tego jest zachodząca w miarĊ upáywu czasu zmiennoĞü zjawisk spoáeczno-gospodarczych. Powoduje to koniecznoĞü prowadzenia dynamicznego badania wyróĪnionych zjawisk, obserwowania ich przebiegu w kolejnych jednostkach czasu, w ustalonym przedziale czasowym. Odnosi siĊ to równieĪ do klasyfikowania obiektów spoáeczno-gospodarczych, które ze wzglĊdu na wspomnianą
zmiennoĞü zjawisk takĪe powinno byü prowadzone w ujĊciu dynamicznym.
Nowak wyróĪnia dwa rodzaje zachodzących w czasie zmian w zjawiskach
spoáeczno-ekonomicznych, które róĪnią siĊ zarówno przyczynami powstawania,
jak i ich intensywnoĞcią: zmiany w ogólnej tendencji oraz wahania losowe. Zjawiska spoáeczno-gospodarcze odznaczają siĊ zwykle duĪą inercją przebiegu
w róĪnych jednostkach czasu, a jako procesy ciągáe mają stan w jednej jednostce
czasu w duĪym stopniu uwarunkowany stanem z lat poprzednich, ale teĪ wpáywający na stan w latach nastĊpnych. Zmiany w ogólnej tendencji zjawisk spoáeczno-ekonomicznych są zazwyczaj zmianami powolnymi, lecz mimo to, obserwuje siĊ
równieĪ wahania losowe zjawisk spoáeczno-ekonomicznych spowodowane dziaáa2

R. Bierzanek, Studia nad spoáecznoĞcią miĊdzynarodową. ħródáa prawa miĊdzynarodowego, Lublin
1991, s. 12.
Ibidem.
4
Patrz: J. Staniszkis, Jakie są szanse w Ğwiecie Sieci? – Jadwiga Staniszkis dla Wirtualnej Polski, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostĊpu: www.wp.pl [Data wejĞcia 14-02-2008 r.].
3
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niem czynników przypadkowych. Powoduje to, Īe wraz z upáywem czasu mogą siĊ
zmieniaü relacje miĊdzy poszczególnymi obiektami.5

7.1.
Dlaczego współczesny uniwersalizm?
Na obraz rzeczywistoĞci skáada siĊ wiele zjawisk i procesów, jednak tylko
czĊĞü z nich ma istotny wpáyw na koncepcje prawne. Dowodzi tego choüby trwaáoĞü wielu rozwiązaĔ prawa rzymskiego, okreĞlana jako jego recepcja. Wydaje siĊ,
Īe na prawo miĊdzynarodowe, jego podmiotowoĞü i klasyfikacjĊ wpáyw wywierają
zarówno procesy spektakularne (np. globalizacja), jak i początkowo niedostrzegalne, ale dotkliwe w skutkach (np. formalizacja). Poza nimi warto wskazaü regionalizacjĊ, instytucjonalizacjĊ oraz indywidualizacjĊ. Z pewnoĞcią nie da siĊ wykluczyü
innych zjawisk i procesów, ale w niniejszej pracy chodzi raczej o pokazanie przykáadowych mechanizmów ksztaátowania kryteriów klasyfikacji podmiotów prawa
miĊdzynarodowego, a nie o ich (mechanizmów) charakterystykĊ.
Doprawdy trudno – bez filozoficznego zaplecza i zaangaĪowania trafnie lub
szeroko akceptowalnie nazwaü wspóáczesnoĞü... Przykáadowo, J. H. H. Weiler, usiáując okreĞliü wspóáczesną UniĊ Europejską (której zarzuca skandal w związku
z caákowitym wyáączeniem z preambuáy Traktatu ustanawiającego KonstytucjĊ dla
Europy choüby wzmianki o chrzeĞcijaĔstwie6), uĪywa okreĞleĔ: uniwersalna, racjonalistyczna, transcendentna, a w koĔcu „modernistyczna”.7 Inni uĪywają kolejnych, a i tak próĪno szukaü pojĊcia, które wskutek powszechnej akceptacji lub
obiektywnej adekwatnoĞci okreĞliáoby ponad wszelką wątpliwoĞü „nasze czasy”.
W tej sytuacji nie tylko moĪna, ale wrĊcz naleĪy podjąü próbĊ – choüby prowokacyjną – zmiany tego stanu rzeczy w kierunku kreacji odpowiedniego desygnatu.
Trzeba to uczyniü, by ustanowiü ukáad odniesienia. Skáaniając siĊ ku globalizacji jako odpowiedniemu okreĞleniu doby wspóáczesnej, naleĪy jednoczeĞnie zaznaczyü, Īe ta – choü i prawa dotyczy – znacznie wykracza poza problematykĊ
prawną, a jej epicentrum raczej nie jest determinowane legislacją. Uniwersalizacja
nadaje prawu globalny wymiar. Globalizacji nie naleĪy utoĪsamiaü z uniwersalizacją, towarzyszy jej bowiem fragmentacja, zwáaszcza w sferze cywilizacyjnej,
a w obliczu budzącej niepokój globalizacji spoáecznoĞci ludzkie bĊdą poszukiwaü
swego bezpieczeĔstwa i toĪsamoĞci w odniesieniach partykularnych: regionalnych,
religijnych, kulturowych i narodowych.8 Dlatego – nie rezygnując zeĔ – moĪna
podjąü próbĊ okreĞlenia wspóáczesnoĞci w sposób „pojemniejszy”, a co istotne –
dla prawa przystĊpniejszy. JednoczeĞnie warto mieü na wzglĊdzie poglądy
5

E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów spoáeczno-gospodarczych, Warszawa 1990,
s. 125.
6
J. H. H. Weiler, ChrzeĞcijaĔska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowoĞü?, PoznaĔ
2003, s. 45.
7
Ibidem, s. 132.
8
R. KuĨniar, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 2000, nr 1, s. 7.
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R. Dworkina, w którego filozofii na plan pierwszy wysuwa siĊ twierdzenie, Īe
prawo jest pojĊciem interpretacyjnym i musi byü interpretowane, biorąc pod uwagĊ
wartoĞci i ideaáy, na których opiera siĊ Īycie spoáeczne.9 Wedle L. Morawskiego,
zadaniem jurysprudencji nie jest zatem poszukiwanie semantycznych kryteriów
posáugiwania siĊ terminem „prawo” i pojĊciami prawniczymi, ale poszukiwanie dla
nich jak najlepszej interpretacji w kontekĞcie norm i wartoĞci naszej kultury.10 Interesującym przykáadem podejĞcia adekwatnego do specyfiki naszych czasów jest
komentarz ewolucji zakresu miejscowego okreĞlonych rodzajów odpowiedzialnoĞci prawnej i moralnej, wedáug którego przebiega ona wyraĨnie od wewnątrzpaĔstwowego partykularyzmu i pluralizmu poprzez uniwersalizacjĊ ogólnopaĔstwową
aĪ do uniwersalizacji ogólnoĞwiatowej. WspóáczeĞnie, na ogóá w kaĪdym paĔstwie,
wspóáistnieją zespoáy norm prawnych i moralnych o charakterze partykularnym
i uniwersalnym, zarówno w sensie wewnątrzpaĔstwowym, jak i ogólnoĞwiatowym,
a wspóáistnienie to dotyczy zakresów miejscowych odpowiedzialnoĞci, które
w prawie moĪna stopniowaü zaleĪnie od gaáĊzi prawa: jest on peány w miĊdzynarodowym prawie publicznym, doĞü rozlegáy w prawie karnym i prawie cywilnym,
najwĊĪszy zaĞ w prawie konstytucyjnym, prawie administracyjnym i prawie pracy.11
OkreĞlając prawny wymiar wspóáczesnoĞci naleĪy uwzglĊdniü powyĪsze, ale
i fakt, Īe wáaĞciwie doktryna nie wypracowaáa powszechnie akceptowalnego
i obiektywnie funkcjonalnego desygnatu wspóáczesnoĞci. Dlatego – z uwagi na
prezentowane wyĪej kwestie (a po czĊĞci – korzystając z braku monopolu pojĊciowego) siĊgnĊ po „uniwersalizm”. Zdając sobie jednak sprawĊ, Īe pojĊcie to bywaáo
juĪ wykorzystywane przez przedstawicieli nauk prawnych12, naleĪy je doprecyzowaü. PogáĊbiony wywód w tym wzglĊdzie przekraczaáby ramy niniejszej pracy,
a z jej celem nie miaáby wiele wspólnego. Wystarczające wydaje siĊ dodanie do
„uniwersalizmu” okreĞlenia „wspóáczesny”. OczywiĞcie, naukowo inspirujące moĪe byü siĊganie po twórcze neologizmy w rodzaju „globaluniwersalizmu” (dla
podkreĞlenia udziaáu wspóáczesnego prawa w globalizacji), jednak wymagaáoby to
odrĊbnego opracowania. Z kolei przesadne uproszczenia – w rodzaju sloganowego
„XXI wieku” czy „wspóáczesnoĞci” po prostu pozostawiają naukowy niedosyt. JakiĞ desygnat wskazaü jednak trzeba. PrzyjmujĊ wiĊc na okreĞlenie „naszych czasów” pojĊcie „wspóáczesny uniwersalizm”, mając wszakĪe ĞwiadomoĞü, Īe (podobnie jak wzmiankowany „globaluniwersalizm”) nie jest to okreĞlenie optymalne.
Sáuszny wydaje siĊ w tym miejscu postulat, by przedstawiciele nauk prawnych podjĊli wyzwanie trafnego ujĊcia wspóáczesnoĞci, gdyĪ w przeciwnym razie
moĪe okazaü siĊ, Īe przejdziemy do historii jako okres, w którym nauce zabrakáo
czasu na jego desygnacjĊ.
9

R. Dworkin, Law’s. Empire, London 1986, p. 96, 239, 313.
L. Morawski, Gáówne problemy wspóáczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa
2000, s. 307.
11
Por.: ibidem, s. 286.
12
O uniwersalizacji prawa miĊdzynarodowego przekonywująco wywodzi C. G. Weeremantry, Universalising International Law, The Hague-London-New York 2004. WczeĞniej zagednienie to byáo tytuáowo
wprost ujĊte w pracy A. Verdrossa i B. Simmy, Universelles Völkerrecht. Teorie und Praxis. Dritte, völlig
neu bearbeitete Auflage, Berlin 1984.
10
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7.1.1.
Globalizacja
PojĊcie globalizacji zostaáo skutecznie spopularyzowane – pozytywnie, neutralnie i negatywnie. NiezaleĪnie od stosunku doĔ – rzadko kto jednak podejmuje
wysiáek poznania jej istoty. Bardzo chwytliwy zwrot jĊzykowy bywa interpretowany twórczo, sáuĪąc róĪnym wywodom i koncepcjom. Dlaczego tak siĊ dzieje? Czy
w ogóle moĪna globalizacjĊ zdefiniowaü?
Próby są oczywiĞcie podejmowane.13 Zdarzają siĊ ujĊcia zaskakująco proste.
DefinicjĊ globalizacji jako procesu powstawania zliberalizowanego i zintegrowanego Ğwiatowego systemu gospodarczego podaje G. W. Koáodko.14 Z kolei A. Bator twierdzi, Īe globalizacjĊ naleĪy traktowaü jako pewien fakt spoáeczny i kulturowy, nadzwyczaj silnie oddziaáywujący na masową wyobraĨniĊ.15 Czasem próby
prowadzą do skrajnych wniosków. Przykáadowo, J. Klich napisaá, Īe w pewnym
sensie globalizacja zastąpiáa Zimną WojnĊ w roli páaszczyzny, na której odbywa
siĊ debata na temat wartoĞci, na których opieraü siĊ powinny spoáeczeĔstwa, narody i miĊdzynarodowe organizacje.16 OstroĪniej pisaá W. Góralczyk, Īe moĪna [co
najwyĪej – przyp. M. P.] zaryzykowaü twierdzenie, iĪ związany z postĊpem technicznym wpáyw gospodarczy wysoko rozwiniĊtych paĔstw zaczyna przejmowaü
funkcje dotychczasowej dominacji opartej na sile militarnej.17 Wskazane definicje
cechuje negatywny wydĨwiĊk. WiĊkszym uznaniem cieszą siĊ definicje „pozytywne”.
Globalizacja jest pojĊciem, za pomocą którego próbuje siĊ opisaü i wyjaĞniü
Ğwiat w ostatnich latach dwudziestego wieku – twierdzi R. KuĨniar. Mimo caáej
swej nieostroĞci, choü moĪe wáaĞnie dlatego, „globalizacja” podbiáa jĊzyk politologii, stosunków miĊdzynarodowych, analiz, komentarzy oraz retoryki politycznej
przywódców paĔstw.18 Autor przywoáuje najbardziej zwiĊzáe okreĞlenie globalizacji jako poáączenie postĊpu technologicznego, internacjonalizacji (globalnej skali
dziaáania podmiotów gospodarczych) i liberalizacji gospodarek (deregulacji)19 lub
kurczenie siĊ czasu, przestrzeni oraz zanikanie granic.20
13

Por.: J. J. àukaszuk, Subiekty prawa mieĪdunarodnych dogoworow, „Gosudarstwo i Prawo” 2004, nr 11,
s. 52.
G. W. Koáodko, Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, ToruĔ 2001, s. 33.
15
A. Bator, Globalizacja jako perspektywa postrzegania prawa, w: Z zagadnieĔ teorii i filozofii prawa.
Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, pod red. J. Helios, Wrocáaw 2003, s. 19.
16
Globalizacja, pod red. J. Klicha, Kraków 2001, s. 7. Por.: P. Uhma, W stronĊ zarządzania ryzykiem
globalnym na przeáomie wieków – zagadnienia z teorii prawa miĊdzynarodowego publicznego, Problemy Wspóáczesnego Prawa MiĊdzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. Rocznik redagowany
w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu JagielloĔskiego, Kraków 2003, s. 157.
17
W. Góralczyk, Prawo miĊdzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1989, s. 121, cyt. za: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk Prawnych” 1997, t. 7, s. 216.
18
R. KuĨniar, Globalizacja..., op. cit., s. 5.
19
Tą definicją posáuguje siĊ WTO.
20
Ibidem, s. 6. Autor zwraca uwagĊ, Īe są to, wedáug raportu UNDP (Human Development Report
1999, s. 29-31), trzy sposoby, poprzez które globalizacja wpáywa na Īycie miĊdzynarodowe: na stosunki
miĊdzy paĔstwami oraz na stosunki miĊdzy ludĨmi. Raport dodaje, Īe te zjawiska dotyczą nie wszystkich ludzi, a w globalnej wiosce, która bĊdzie ich rezultatem „nie kaĪdy bĊdzie obywatelem”. Por.: R. O.
Koehane, J. S. Nye Jr, Globalization: What’s New? What’s Not? (And So What?), “Foreign Policy”,
14
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Oddziaáywanie globalizacji na kryteria klasyfikacji podmiotów prawa miĊdzynarodowego moĪe polegaü na ujednolicaniu standardów prawnomiĊdzynarodowych, wzroĞcie liczby miĊdzynarodowych umów wielostronnych, przenikaniu
siĊ poglądów i trendów w orzecznictwie, a takĪe na coraz wiĊkszym otwarciu na
siebie podmiotów prawa miĊdzynarodowego. Wzrasta zorganizowanie stosunków
miĊdzynarodowych. Wreszcie globalizacja przyczynia siĊ do otwarcia forów miĊdzynarodowych dla podmiotów dotąd zamkniĊtych na poziomie krajowym (osoby
fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiĊbiorstwa). Stopniowo ksztaátuje siĊ teĪ
byt zbiorowy, okreĞlany jako spoáecznoĞü miĊdzynarodowa.21
Sáusznie zauwaĪa W. Anioá, Īe wystĊpuje tendencja do instytucjonalizacji
wspóápracy na szczeblu globalnym, a stale wzrastająca przepuszczalnoĞü granic
i coraz ĞciĞlejsze wspóázaleĪnoĞci globalne powodują, Īe swoboda paĔstw w ksztaátowaniu stosunków ekonomicznych, politycznych, kulturalnych i spoáecznych zmniejsza siĊ na páaszczyĨnie zarówno wewnĊtrznej, jak i zewnĊtrznej.22
Interesującym przejawem szeroko pojĊtej globalizacji jest zagadnienie zdalnego badania Ziemi, czyli teledetekcji, techniki wykorzystywanej miĊdzy innymi
do zdobywania danych na temat zasobów naturalnych, a takĪe w celach wojskowych. Budzi ona rozmaite kontrowersje: dla jednych oznacza ingerencjĊ w suwerennoĞü, dla innych zaĞ moĪliwoĞü zebrania informacji o istotnym znaczeniu dla
caáej ludzkoĞci – wskazują W. CzapliĔski i A. Wyrozumska. W 1986 r. ZO ONZ
przyjĊáo rezolucjĊ 41/65 w sprawie teledetekcji, która potwierdziáa swobodny dostĊp do wykorzystywania przestrzeni kosmicznej dla tego celu, wbrew stanowisku
niektórych paĔstw preferujących reĪim uzyskiwania wczeĞniejszej zgody.23 Takie
przesuniĊcie „ciĊĪaru gatunkowego” z poszczególnych paĔstw na spoáecznoĞü
miĊdzynarodową jest charakterystyczne dla obszarów z natury niepodzielnych
(ostatnio takĪe zagadnienie klimatu). Zagadnienie nabiera szczególniejszego znaczenia wobec postĊpującego wzrostu bezpoĞredniego udziaáu przedsiĊbiorstw prywatnych w poczynaniach związanych z róĪnorakim uĪytkowym wykorzystywaniem kosmosu.24 W doktrynie zwraca siĊ uwagĊ, Īe analogicznie ksztaátuje siĊ sytuacja w odniesieniu do eksploatacji zasobów naturalnych miĊdzynarodowego obszaru dna morskiego, przewidzianej w konwencji NZ o prawie morza z 10 grudnia
1982 r., wedáug której eksploatacjĊ tych zasobów bĊdą mogáy prowadziü nie tylko
paĔstwa, ale z ich porĊczenia takĪe przedsiĊbiorstwa paĔstwowe lub osoby prawne
mające przynaleĪnoĞü tych paĔstw. Te ostatnie bĊdą miaáy prawa i obowiązki wy-

Spring 2000; S. Talbot, Globalization and Diplomacy: A Practitioner’s Perspective, „Foreign Policy”,
Autumn 1997.
21
Por.: A. v. Bogdandy, Globalization and Europe: How to Square Democracy, Globalization and International Law, “European Journal of International Law” 2004, Vol. 15, No. 5, p. 885 & n.
22
W. Anioá, PaĔstwo postsuwerenne? Rozproszenie wáadzy w Ğrodowisku miĊdzynarodowym, „Sprawy
MiĊdzynarodowe” 2002, nr 4, s. 11. Por.: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Wrocáaw 2004, s. 23.
23
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 175.
24
Por.: A. Górbiel, MiĊdzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985, s. 29-30.
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nikające z konwencji i bĊdą mogáy wystĊpowaü jako strony w sporach przed MiĊdzynarodowym Trybunaáem Prawa Morza.25

7.1.2.
Regionalizacja
Zjawisko globalizacji, choü ex definicione dotyczy caáego Ğwiata i jego ludnoĞci, w rzeczywistoĞci nastĊpuje nierówno. WyraĨnie widaü, Īe w jednych regionach Ziemi rozwija siĊ doskonale, a w innych opiera siĊ jedynie na swoich ikonach
w rodzaju McDonalds czy Microsoft. Przed fragmentacją, zwáaszcza w sferze cywilizacyjnej, jako niechcianym efektem globalizacji przestrzegaá R. KuĨniar,
stwierdzając Īe w jej obliczu spoáecznoĞci ludzkie bĊdą poszukiwaü swego bezpieczeĔstwa i toĪsamoĞci miĊdzy innymi w odniesieniach regionalnych.26
Wskutek takowych nierównoĞci pogáĊbia siĊ nieuchronne zróĪnicowanie regionalne. JeĞli do tego dojdą zbliĪone: tradycja, kultura, historia, podejĞcie do prawa, szybko pojawia siĊ teĪ toĪsamoĞü regionalna, a proces zaczyna siĊ Īyü wáasnym Īyciem i zwykle siĊ nasila. RegionalizacjĊ obserwuje siĊ – chyba najwyraĨniej – w Europie, gdzie funkcjonuje Unia Europejska obejmująca 27 paĔstw, co nie
przeszkadza, by w jej obrĊbie funkcjonowaáy jeszcze bliĪsze sobie formy regionalizacji (np. Benelux, Rada Nordycka). Regionalizacja to takĪe Wspólnota PaĔstw
Niepodlegáych (tyle Īe uksztaátowana przez inne czynniki niĪ regionalizacje zachodnioeuropejskie), Mercosour. MoĪna zauwaĪyü swoistą progresjĊ tendencji do
instytucjonalizacji wspóápracy na szczeblu regionalnym lub globalnym.27
Wpáyw regionalizacji na podmioty prawa miĊdzynarodowego i ich klasyfikacjĊ moĪe przejawiaü siĊ pojawieniem siĊ i stopniowym umacnianiem regionalnych
organizacji integracji miĊdzynarodowej i ich systemów prawnych.28 Te z kolei mogą przybraü róĪne postaci (Unia Europejska29, ale i Grupa Wyszechradzka). Regionalizacja moĪe teĪ zawieraü specyfikĊ uwarunkowaĔ i podejĞcia do poszczególnych podmiotów prawa miĊdzynarodowego, co w konsekwencji moĪe daü odrĊbne
od uniwersalnego podejĞcie do klasyfikacji podmiotów prawa miĊdzynarodowego.

25

Patrz: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998,
vol. XLV, s. 26.
R. KuĨniar, Globalizacja..., op. cit., s. 7.
27
W. Anioá, PaĔstwo postsuwerenne..., op. cit., s. 11.
28
Por.: I. Popiuk-RysiĔska, Regionalizm a system bezpieczeĔstwa zbiorowego Narodów Zjednoczonych
po „zimnej wojnie”, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 2003, nr 1, s. 90 i n.
29
Por.: Z. Czachór, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Wrocáaw
2004, s. 33 i n.
26
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7.1.3.
Instytucjonalizacja
Rozmaite dziaáania czáowieka – takĪe w sferze stosunków miĊdzynarodowych
– dáugo miaáy charakter intuicyjny i oparty na wzajemnoĞci. Z czasem poczĊto stosunki miĊdzynarodowe organizowaü, przekazując ich koordynacjĊ, realizacjĊ lub
nadzór nad róĪnymi ich aspektami tworzonym w tym celu strukturom organizacyjnym.30
Termin „instytucjonalizacja” jest wspóáczeĞnie rozumiany jako proces cechujący rozwój ludzkich spoáecznoĞci, osadzony w okreĞlonej przestrzeni oraz czasie,
bĊdący wynikiem procesów internacjonalizacji, oddziaáywaĔ i wspóázaleĪnoĞci
miĊdzynarodowych.31
Instytucjonalizacja oznacza stworzenie sieci wzajemnie i hierarchicznie ze
sobą powiązanych instytucji, które tworzą prawo miĊdzynarodowe i wprowadzają
zasady obowiązujące w ksztaátowaniu stosunków miĊdzy paĔstwami lub zasady
i rozwiązania obowiązujące w danej dziedzinie. Instytucjonalizacja stosunków
wzajemnych oznacza przyjĊcie pewnych prawnych zasad, które tworzą ramy dla
ich ksztaátowania. Podstawą instytucjonalizacji jest umowa miĊdzynarodowa,
a wiĊc są to zasady i przepisy, które ustalają sposób procedowania w okreĞlonych
warunkach. Jak kaĪde przepisy prawa miĊdzynarodowego, muszą one respektowaü
ustalenia prawne i instytucjonalne przyjĊte przez inne ugrupowania, które tworzą
okreĞloną piramidĊ wspóázaleĪnoĞci pod wzglĊdem zastosowanych rozwiązaĔ
prawnych.32
Trafnie T. Gizbert-Studnicki uznaje za trywialne spostrzeĪenie, Īe prawnicy
rozpatrują przepisy prawne nie w izolacji, lecz jako skáadniki instytucji prawnych
(w jakimkolwiek znaczeniu tego pojĊcia). W szczególnoĞci interpretacja prawa
musi uwzglĊdniaü istnienie instytucji prawnych, a konkretne przepisy prawne winny byü interpretowane w kontekĞcie instytucji prawnych, których są skáadnikami,
zaĞ interpretacja winna uwzglĊdniaü cele instytucji i zasady nią rządzące.33
W aspekcie ontologicznego statusu instytucji konieczne jest dokonanie odróĪnienia
pomiĊdzy instytucją jako bytem abstrakcyjnym a instytucją jako realizacją takiego
bytu.34
Dla zrozumienia procesu instytucjonalizacji znaczenie mają czynniki polityczne. Skoro instytucjonalizacja sprawdziáa siĊ w warunkach postĊpującej demokratyzacji, warto zauwaĪyü, Īe Ĩródáem wáadzy nie są masy (nieelita), lecz elita,

30

Interesujące rozwaĪania interdyscyplinarne w tym wzglĊdzie prezentuje cytowane wyĪej opracowanie: Z. Czachór, Zmiany i rozwój..., op. cit.
31
J. Gryz, Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich, Warszawa 2004, s. 20-21.
32
Patrz: K. ĩukrowska, WstĊp oraz Instytucjonalizacja wzrostu gospodarczego w skali globalnej,
w: Rola instytucjonalizacji w ksztaátowaniu stosunków miĊdzynarodowych, pod red. K. ĩukrowskiej,
Warszawa 2006, s. 11 i 31-32.
33
T. Gizbert – Studnicki, UjĊcie instytucjonalne w teorii prawa, w: Studia z filozofii prawa, t. 1, pod red.
J. Stelmacha, Kraków 2001, s. 123.
34
Ibidem, s. 130-131.
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która jednakowoĪ ma obowiązek kierowania ludem i poĞwiĊcania siĊ dla niego.35
Morawski wskazuje tu na zagadnienie komunitaryzmu uniwersalnego albo kosmopolitycznego jako wspólnoty wszystkich ludzi (global or cosmopolitan citizenship)
powiązanych ze sobą wiĊzami solidarnoĞci w dziele zachowania gatunku ludzkiego, jego Ğrodowiska naturalnego i wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Na niĪszym szczeblu komunitaryzm uniwersalny przyjmuje postaü wielkich
wspólnot ponadnarodowych, takich na przykáad jak Unia Europejska.36
Do Unii Europejskiej niezwykle krytycznie podchodzi jej wspóátwórca
(a przynajmniej wspóátwórca treĞci Traktatu o Unii Europejskiej) – J. H. H. Weiler.
Twierdzi sarkastycznie, Īe tragikomiczny przejaw tej [unijnej – przyp. M. P.] rzeczywistoĞci znajduje siĊ w sáynnym cytacie, umieszczonym jako motto w nowej
[wówczas – przyp. M. P.] Konstytucji europejskiej: Nasz ustrój polityczny (...) nazywa siĊ (...) demokracją, poniewaĪ opiera siĊ na wiĊkszoĞci obywateli, a nie na
mniejszoĞci (Tukidydes II, 37). Drwiąco pyta – Urocze, prawda? Wystarczy jednak
poskrobaü trochĊ z wierzchu – konkluduje. Dalej przypomina, Īe są to sáowa, które
Tukidydes wkáada w usta Peryklesa w sáynnej mowie pogrzebowej na czeĞü AteĔczyków polegáych w pierwszym roku wojny peloponeskiej (431/430 p.n.e.). Perykles – zdaniem J. H. H. Weilera – jest doskonaáą ikoną Unii Europejskiej: formalnie wielki demokrata, lecz w rzeczywistoĞci takĪe jego demokracja byáa demokracją rezultatów. Weiler wskazuje, Īe to Perykles rządzi paĔstwem, nie przykáadając
szczególnej wagi do zgody ludu, sáabo tylko skrywając swą pogardĊ dla „bajzlu”
[pisownia oryginalna J. H. H. Weilera – przyp. M. P.] demokracji przedstawicielskiej. Zdaniem Weilera, to z pewnoĞcią nie przypadek, Īe wáaĞnie Perykles zostaá
wybrany na symbol Unii Europejskiej. Autor przytacza ponadto opiniĊ, którą na
temat ateĔskiej demokracji wypowiada Sokrates w przemowie, którą Platon wkáada
w jego usta w dialogu Meneksenos: Ustrój spoáeczny (...). Jeden nazywa go demokracją, inny inaczej, a tak naprawdĊ jest to arystokracja z aprobatą wiĊkszoĞci.
Weiler znów retorycznie pyta: Czy mowa tu o Atenach, czy o dzisiejszej Unii Europejskiej?. Cytowany autor twierdzi, Īe w grze politycznej Europy prawa czáowieka
są zastĊpowane przez prawa polityczne, stają siĊ towarem, który sprzedaje siĊ jednostce, aby czuáa siĊ waĪna i chroniona – ale chroniona przed kim? – pyta. Przed
tą samą wáadzą polityczną, w której procesach decyzyjnych jej rola zostaje tak radykalnie zminimalizowana – odpowiada, by ponownie spytaü: Jaką godnoĞü ma
osoba, nawet jeĞli od stóp do gáów pokryta jest podstawowymi prawami, jeĞli nie
kontroluje decyzji i procesów normatywnych mających decydujące znaczenie w jej
Īyciu?. Weiler puentuje, Īe Sokrates nazwaá to „arystokracją z aprobatą wiĊkszoĞci”, my nazywamy to konsumpcyjną mentalnoĞcią rynku, przeniesioną na scenĊ
polityczną.37
Nie polemizując z charyzmatycznym wywodem J. H. H. Weilera, trzeba zauwaĪyü, Īe doszukiwanie siĊ w strukturach instytucjonalnych personifikacji dzia35

B. Szmulik, M. ĩmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o paĔstwie i polityce, Lublin 2002, s. 464.
L. Morawski, Gáówne problemy wspóáczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa
2000, s. 135.
37
J. H. H. Weiler, ChrzeĞcijaĔska Europa..., op. cit., s. 128-130.
36
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áaĔ jest retorycznie atrakcyjne, lecz merytorycznie maáo uzasadnione. Z drugiej
strony, Unia Europejska potrafiáa zaprezentowaü „weilerowski” model podejĞcia
wobec sytuacji w 2000 r., w powyborczej Austrii.38 Mimo towarzyszącej odwiecznie krytyki – zarówno na szczeblu regionalnym, jak i globalnym – wystĊpuje tendencja do instytucjonalizacji wspóápracy.39 MoĪna zauwaĪyü, Īe proces ten – dziĞ
áatwo zauwaĪalny – genezą siĊga daleko w przeszáoĞü.
Krytycznie wywodzi B. PrzewoĨnik, Īe choü proces instytucjonalizacji wystĊpowaá w stosunkach miĊdzynarodowych od dawna, dając choüby powoáanie do
Īycia Europejskiej Komisji Dunaju (1856 r.), wyposaĪonej w duĪej wagi kompetencje (cytowana autorka akcentuje istotĊ Komisji jako podmiotu quasisuwerennego), to jednak traktowano go „po macoszemu”, co rzutowaáo ujemnie na
problematykĊ podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej. Szansy na dostrzeĪenie
w procesie instytucjonalizacji wspóápracy paĔstw wszczĊcia i przeprowadzenia
holistycznej i dogáĊbnej dyskusji nad podmiotowoĞcią prawnomiĊdzynarodową,
porównywalnej z wielką dyskusją, która doprowadziáa do pozytywizacji osób
prawnych w BGB, nie wykorzystano nigdy. W swym wywodzie B. PrzewoĨnik
powoáuje siĊ przy tym na pierwsze dwa raporty El Eriana w Komisji Prawa MiĊdzynarodowego ONZ.40
Komisja Prawa MiĊdzynarodowego ONZ wraz z innymi organizacjami tworzą dziĞ specyficzne Ğrodowisko aktywnoĞci miĊdzynarodowej. Rodzajem posuniĊü
prawodawczych, interesujących (najbardziej) w kontekĞcie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej są te wszystkie unormowania, w gáównej mierze traktatowe
(zawarte w traktatach), które na przestrzeni mniej wiĊcej ostatniego póáwiecza doprowadziáy do iloĞciowego rozrostu struktur organizacyjnych, wzbogacenia ich
rodzajów (np. o „klub G 7 + Rosja”), lecz przede wszystkim do skomplikowania
ich struktur drogą pogáĊbienia zinstytucjonalizowania niektórych – prym wiedzie
w tej mierze Unia Europejska – oraz do rozrostu normodawstwa regulującego status personelu organizacji miĊdzynarodowych w postaci stosunków mieszanych:
funkcjonariusz – podmiot prawa wewnĊtrznego – organizacja miĊdzynarodowa,
z którą áączy go stosunek sáuĪbowy, organizacja miĊdzynarodowa, w tym, i w kaĪdym innym stosunku prawnym (innym, tzn. w stosunku z innym podmiotem prawa) moĪe wystąpiü tylko w roli podmiotu prawa miĊdzynarodowego. Nie ma bowiem takiej moĪliwoĞci prawnej, by o byciu podmiotem prawa struktury powstaáej

38

Por.: M. Ostrowski, Bojkot w salonie. Czy Jörg Haider i jego partia zasáuguje na tak surowe potraktowanie?, „Polityka” 2000, nr 7, s. 40 i n.
39
W. Anioá, PaĔstwo postsuwerenne?..., op. cit., s. 23.
40
B. PrzewoĨnik podaje, Īe na mocy uchwaáy 1289/XàII, z 25 grudnia 1958 r. Zgromadzenie Ogólne
ONZ powierzyáo Komisji Prawa MiĊdzynarodowego zadanie zbadania dla celów kodyfikacji problem:
„Stosunki miĊdzy paĔstwami a miĊdzynarodowymi organizacjami miĊdzyrządowymi”. (Doc.A/4007).
KPM, wpisawszy problem do porządku swych prac w 1962 r. na swej XIV sesji, wyznaczyáa EL Eriana
jako gáównego sprawozdawcĊ. W 1963 r. El Erian przedstawiá pierwszy raport (sprawozdanie).
W pierwszej czĊĞci raportu zreferowaá poglądy doktryny dot. podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych. Ta czĊĞü wzbudziáa ogromne kontrowersje. Drugi i trzeci raport, przedstawione w 1968 r., traktują
juĪ tylko o prawie dyplomatycznym z udziaáem organizacji miĊdzynarodowych, cyt. za: B. W. PrzewoĨnik,
Uwagi w zakresie podstaw zmian nauki/nauczania prawa miĊdzynarodowego, referat na Konferencji:
„Prawo miĊdzynarodowe wobec wyzwaĔ wspóáczesnoĞci”, Kraków 2000, maszynopis niepublikowany.
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na podstawie prawa miĊdzynarodowego mógá zadecydowaü prawodawca inny niĪ
miĊdzynarodowy.41
Dyplomatyczna dziaáalnoĞü paĔstw w organizacjach miĊdzynarodowych polega na realizowaniu za poĞrednictwem umocowanych przedstawicieli i za pomocą
okreĞlonych Ğrodków, aktualnych zaáoĪeĔ ich polityki zagranicznej na forum tych
organizacji. W zaleĪnoĞci od potrzeb, ustalonej polityki, wreszcie od charakteru
wspóápracy z organizacją, paĔstwo prowadzi dziaáalnoĞü dyplomatyczną, korzystając z odpowiedniej kategorii przedstawicieli. Ta nowa forma dyplomacji paĔstw na
forum organizacji miĊdzynarodowych doprowadziáa do narodzin nowej terminologii w odróĪnieniu od dyplomacji tradycyjnej, którą nazywa siĊ „dwustronną”.
DziaáalnoĞü paĔstw w organizacjach miĊdzynarodowych okreĞla siĊ terminami:
dyplomacja wielostronna, konferencyjna, kolektywna lub parlamentarna. Celem
ujednolicenia terminologii mianem „dyplomacji wielostronnej” naleĪaáoby objąü
dziaáalnoĞü dyplomatyczną paĔstw na forum organizacji miĊdzynarodowych, prowadzoną za poĞrednictwem specjalnie umocowanych przedstawicieli.42
Wydaje siĊ, Īe wspóáczeĞnie proces ten przechodzi fazĊ rozkwitu. Tworzą siĊ
rozmaite byty organizacyjne w stosunkach miĊdzynarodowych – zarówno poprzez
caákiem nowe kreacje, jak i poprzez nadanie uporządkowanej postaci podmiotom
istniejącym od dawna. WáaĞciwie sama klasyfikacja podmiotów prawa miĊdzynarodowego jest wpisana w ten proces, poniewaĪ szuka nazw i kwalifikuje okreĞloną
przynaleĪnoĞü podmiotu, który byá, jest i bĊdzie – tyle Īe wskutek klasyfikacji zyskuje okreĞloną nazwĊ i przynaleĪnoĞü.
W procesie instytucjonalizacji stosunków miĊdzynarodowych zasadniczą rolĊ
odgrywają narastające wspóázaleĪnoĞci, bĊdąc zasadniczym czynnikiem zmieniającym treĞü i charakter tych relacji. Zgodnie z prawem wspóázaleĪnoĞci miĊdzynarodowych dochodzi do staáego oddziaáywania podmiotów stosunków miĊdzynarodowych, a tym samym zmiany ich pozycji w zachodzących relacjach wewnĊtrznych i zewnĊtrznych z innymi uczestnikami stosunków miĊdzynarodowych.43
Instytucjonalizacja „namnaĪa” wiele bytów w stosunkach miĊdzynarodowych. W szczególnoĞci do organizacji miĊdzynarodowych czy ponadnarodowych
coraz czĊĞciej doáączają instytucje miĊdzynarodowe ad hoc i staáe (np. miĊdzynarodowe sądy karne w obu postaciach). Tworzone są mechanizmy miĊdzynarodowej
aktywnoĞci organizacji pozarządowych. Powstają formy wspóádziaáania paĔstw
i korporacji miĊdzynarodowych. Wreszcie – coraz wiĊcej aspektów instytucjonalnych przemawia za podmiotowoĞcią spoáecznoĞci miĊdzynarodowej.
Proces ten bĊdzie siĊ zapewne pogáĊbiaá. Wzmacnianie uniwersalnej instytucjonalizacji wspóápracy miĊdzynarodowej ponad podziaáami jest najbardziej racjonalną drogą pokonania podstawowej sprzecznoĞci wspóáczesnego Ğwiata, tj. pogáĊbiającego siĊ podziaáu na kraje biedne i bogate.44 Niestety – prócz wersji racjonal41

B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne organizacji miĊdzynarodowych, „PaĔstwo i Prawo” 1979, nr 4,
s. 43.
43
J. Gryz, Proces instytucjonalizacji..., op. cit., s. 24-25. Por.: J. Kukuáka, Teoria stosunków miĊdzynarodowych, Warszawa 2000, s. 211-212.
44
J. Kukuáka, Teoria..., op. cit., s. 215 i n.
42
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nej instytucjonalizacja ma „drugie dno” – narastającą biurokracjĊ i bezkrytyczny
formalizm.

7.1.4.
Formalizacja
W podejĞciu do prawa spór – odwieczny chyba – toczą zwolennicy prawdy
materialnej z formalistami. Ci pierwsi poszukują racjonalnych, sáusznych i moĪliwie najbliĪszych prawdy rozwiązaĔ. Ci ostatni zaĞ niewzruszenie wierzą w literĊ
prawa i drobiazgowe procedury, od których wyjątków nie uznają. CóĪ z tego, Īe
pierwsze podejĞcie moĪe siĊ podobaü, jeĞli brak mu cechy, która daje formalistom
ogromną przewagĊ. Chodzi o áatwoĞü podejĞcia. Formalizm jest zdecydowanie áatwiejszy. W zasadzie sprowadza siĊ do prostego wpasowywania stanu faktycznego
w moĪliwie kazuistyczny stan prawny. Z czasem ta áatwoĞü wywoáuje rutynĊ, by
w konsekwencji zamknąü siĊ na wszelkie odstĊpstwa i wyjątki. Mimo to formalizm
zwyciĊĪa, przynajmniej w sferze obrotu prawnego.
Mianem formalizmu prawniczego okreĞla siĊ grupĊ koncepcji rozumienia
i stosowania prawa, postulujących oparcie decyzji interpretacyjnych na formalnych
aspektach prawa (obecnie gáównie na tekĞcie prawnym) oraz unikających zaangaĪowania aksjologicznego sĊdziów i urzĊdników stosujących prawo.45 OczywiĞcie
podejĞcie formalistyczne odnosi siĊ równieĪ w praktyce do prawa miĊdzynarodowego. Potwierdza to obserwacja praktyki.
Umowy miĊdzynarodowe wypierają zwyczaj. Mimo zalet tego ostatniego, tj.:
automatycznej niemal aktualizacji, subiektywnego podejĞcia, umowy miĊdzynarodowe zyskaáy przewagĊ, gdyĪ są pisemne i áatwo ich dowieĞü. JuĪ póá wieku temu
M. Lachs wskazywaá, Īe umowy wielostronne zasiĊgiem swoich podmiotów przekroczyáy tradycyjne granice umów dwustronnych, otwierając nowe, dotąd nieznane
moĪliwoĞci konstrukcji podmiotowoĞci prawnej. DuĪy jest ich dorobek w dziedzinie uprawnieĔ traktatowych ludów zaleĪnych i kolonialnych, jak i organizacji miĊdzynarodowych.46
Wzrostowi liczby umów miĊdzynarodowych towarzyszy progresja zakresu
prawotwórstwa organizacji miĊdzynarodowych oraz zasobów orzecznictwa i doktryny prawa miĊdzynarodowego. O ile formalne podejĞcie legislatorów czy nawet
jurysprudencji moĪna zrozumieü, o tyle zastanawia formalizm przedstawicieli doktryny prawa miĊdzynarodowego. Niestety, ma siĊ coraz lepiej. W efekcie dominuje
ostroĪne komentowanie nad odwaĪną interpretacją lub kreacją.

45

M. Matczak, Formalizm prawniczy we wspóáczesnej literaturze anglojĊzycznej – zarys definicji, „PaĔstwo i Prawo” 2007, nr 2, s. 104. Por.: F. Schauer, Formalism, „Yale Law Journal” 1988, Vol. 97, p. 509.
Obaj autorzy interesująco polemizowali na miĊdzynarodowej konferencji „Aktywizm czy formalizm sĊdziowski – jaka droga dla polskiego sądownictwa?”, która odbyáa siĊ 7 grudnia 2006 r. w Warszawie.
Patrz sprawozdanie: A. Kalisz, M. Stefaniuk, Aktywizm czy formalizm sĊdziowski – jaka droga dla polskiego sądownictwa? (konferencja miĊdzynarodowa, Warszawa, 7 XII 2006), „PaĔstwo i Prawo” 2007,
nr 5, s. 128 i n.
46
M. Lachs, Umowy wielostronne, Warszawa 1958, s. 46.
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Przywoáując sáusznie argumentujących przedstawicieli doktryny prawnomiĊdzynarodowej (m. in.: Rolina, Huxleya), M. Lachs wskazywaá poĪądany kierunek
rozwoju potomnym prawnikom-internacjonalistom. Skoro prawnicy nie są motorem historii, a dostarczają jedynie formuá instytucjom i postĊpowaniu, formuáy te
winny byü dostosowane do rzeczywistoĞci politycznej i spoáecznej. Ten wybitny
prawnik przestrzegaá przed nadmierną specjalizacją. Wskazywaá, Īe dobry specjalista to nie specjalista absolutny, a taki, który posiada ĞwiadomoĞü, Īe dziaá nauki,
któremu siĊ poĞwiĊciá, nie stanowi zamkniĊtej caáoĞci. Sáowa te M. Lachs odnosiá
do wszystkich nauk spoáecznych, a tym samym i do prawa.47 Od tamtego czasu
minĊáy nieco ponad dwie dekady, lecz trudno oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe sáowa te pozostają dziĞ w gáĊbokim rozdĨwiĊku z rzeczywistoĞcią.48 Co wiĊcej – formaliĞci
w ocenie potocznej uchodzą za bardziej merytorycznych wzglĊdem zwolenników
prawdy materialnej. Czy nie dlatego, Īe wiĊkszoĞü w obawie przed nowoĞcią popiera „ostroĪnych”?
Poza tym roĞnie rola rozmaitych procedur formalnych. Ta sama grupa powstaĔców, która przed jej uznaniem za stronĊ wojującą byáa dla prawa miĊdzynarodowego jedynie biernym podmiotem ograniczonej ochrony humanitarnej, wskutek owego uznania zyskuje status zbliĪony do paĔstwowego. CóĪ takiego jest
w akcie uznania, Īe jest tak brzemienny w skutkach? Wydaje siĊ, Īe fakt zaistnienia uznania jest formalnym potwierdzeniem nowego statusu „na wszelki wypadek”, co umoĪliwia póĨniejszy ciąg nastĊpstw – na zasadach fikcji prawnej (jak
w przypadku aktu notarialnego).
Praktyka prawa do samostanowienia takĪe nie „ustrzegáa siĊ” przykáadów
zdominowania formą zaáoĪeĔ materialnych. Wystarczy zestawiü odmowĊ uznania
prawa do samostanowienia dwudziestu milionów Kurdów, przy jednoczesnej akceptacji samostanowienia garstki mieszkaĔców pacyficznej wysepki Pitcairn.49
Kuriozalnym przejawem formalizmu moĪe byü negowanie bytu podmiotowego Unii Europejskiej, co zapewne ustanie w peáni dopiero z chwilą wejĞcia w Īycie
traktatowej regulacji – expressis verbis nadającej Unii podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową. DyskusjĊ nad zagadnieniem organizacyjnej przynaleĪnoĞci – do
Unii Europejskiej czy do Wspólnoty Europejskiej? – takĪe wywoáali formaliĞci.
AktywnoĞü organizacji pozarządowych czy korporacji – wobec szczupáoĞci
podstaw formalnych – ledwo pozwala rozwaĪyü je jako podmioty prawa miĊdzynarodowego. Powszechna akceptacja ich podmiotowoĞci jawi siĊ w odlegáej perspektywie. Dla odmiany Zakon Kawalerów MaltaĔskich, wáaĞnie ze wzglĊdu na istnienie podstaw formalnych, uchodzi za podmiot prawa miĊdzynarodowego. Gdzie tu
logika (racjonalna)?
47

M. Lachs, Rzecz o nauce prawa miĊdzynarodowego, Wrocáaw-Warszawa-Kraków-GdaĔsk-àódĨ
1986, s. 143 i 191.
Por.: L. Bugajski, ĝwiat gáupieje, „Newsweek”, 3 lutego 2008 r., s. 102 i n. Autor konkluduje: Dawniej
intelektualne standardy wyznaczali mĊdrcy. DziĞ nikt juĪ nie ma gáowy, by ich wysáuchiwaü. Dodaje teĪ
uzupeániająco: Znikają wiĊc uczeni w dawnym stylu, którzy odgrywali na scenie publicznej rolĊ myĞlicieli, a na pierwszy plan wysuwają siĊ eksperci. Wypowiadają siĊ oni na jeden temat specjalistycznym
jĊzykiem, ale z reguáy są niezdolni do refleksji na tematy ogólne.
49
Por.: M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie miĊdzynarodowym, Warszawa 2001, s. 50 i 55.
48
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7.1.5.
Indywidualizacja
Formuáując przyczynek do historii podmiotowoĞci, A. Renaut stawia wymowną tezĊ (którą umieszcza w tytule swej monografii) o erze jednostki.50 Odwieczny spór o ukáad relacji jednostki ze spoáeczeĔstwem na ogóá wymyka siĊ próbom Ğcisáego zdefiniowania czy choüby analizy.51 Z punktu widzenia indywidualizmu spoáeczeĔstwo nie stanowi organicznego związku róĪnych grup spoáecznych,
lecz zbiór jednostek zaabsorbowanych troską o wáasne potrzeby, prawa i wolnoĞci.
Na gruncie indywidualistycznej interpretacji natury ludzkiej i praw natury przeciwstawiano aktualne Īycie ziemskie czáowieka jego Īyciu w stanie natury – wyjaĞnia
cytowany autor, dodając, Īe stan natury przedstawiano jako okres, w którym czáowiek byá wprawdzie istotą prymitywną, ale wolną zarówno w swej dziaáalnoĞci, jak
i wyborze Ğrodków mogących zapewniü mu bezpieczeĔstwo. Tylko niektórzy myĞliciele starali siĊ nadaü stanowi natury pozory historycznej rzeczywistoĞci, wiĊkszoĞü z nich posáugiwaáa siĊ tą koncepcją jako formuáą teoretyczną, usprawiedliwiającą rzekomo wrodzone czáowiekowi uprawnienia i wolnoĞci.52
Okres promocji rozmaitych teorii odrzucanych przez praktykĊ nie ma tu wiĊkszego znaczenia. Prawdziwą rewolucją dla prawa miĊdzynarodowego publicznego
okazaáa siĊ ochrona praw czáowieka i wszystko, co z nią związane. Dla L. Antonowicza teza ta jawi siĊ jako zbyt radykalna.53 Jego zdaniem, bardziej przekonywający jest pogląd P. Weila, Īe pojawianie siĊ od póáwiecza jednostek ludzkich na
scenie prawa miĊdzynarodowego na pewno rozszerzyáo je i wzbogaciáo, ale nie
zmieniáo istotnie jego charakteru jako prawa miĊdzypaĔstwowego54. Grono sceptyków jest zróĪnicowane dyscyplinarnie. Prezentowana jest teĪ róĪna argumentacja.
Przykáadowo, P. Bogacki zwraca uwagĊ, Īe instytucją, która mogáaby sugerowaü
podmiotowoĞü osób fizycznych, jest uregulowane przez Protokóá opcyjny Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 16 grudnia 1966 r. prawo petycji, polegające na moĪliwoĞci odwoáywania siĊ jednostek do miĊdzynarodowych organów w przypadku naruszania praw czáowieka przez paĔstwo, któremu jednostki te podlegają. Sytuacja
prawna osób fizycznych i prawnych ostatecznie regulowana jest przez wewnĊtrzne
prawo paĔstwowe, a zasiĊg prawa petycji ograniczony jest do paĔstw związanych
umowami o ochronie praw czáowieka. Teoretycznie moĪliwe uznanie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej osób fizycznych oznaczaáoby „stosunek równoĞci
i partnerstwa” miĊdzy obywatelem a paĔstwem. Sytuacja taka nie jest moĪliwa
nawet teoretycznie, paĔstwo takie bowiem (nie mające ostatecznego zwierzchnictwa nad obywatelami) nie byáoby suwerenne, czyli nie byáoby prawdziwym paĔ50

A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowoĞci, Wrocáaw-Warszawa-Kraków 2001.
Por.: M. SzczĊsny, Katolicka nauka spoáeczna. Schematy do wykáadów, Suwaáki 1999, s. 61.
R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Lublin 2002, s. 108.
53
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998, vol.
XLV, s. 28.
54
P. Weil, Le droit international en quete de son identite, „Recueil des Cours” 1992, v. VI, p. 122, cyt. za
: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 28. Por.: J. Edkins, N. Persram, V. Pin – Fat,
Sovereignty and Subjectivity, USA 1999, p. 89.
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stwem, a jedynie jakąĞ jednostką organizacyjną wiĊkszego organizmu paĔstwowego.55
Interesujące stanowisko w tym wzglĊdzie przyjmuje B. PrzewoĨnik, która nie
rozstrzyga kwestii bezwzglĊdnie, lecz dokonując syntezy odpowiednich posuniĊü
prawodawczych w zakresie indywidualizacji, interesujących w kontekĞcie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej (reglamentacja praw czáowieka) w aspekcie podstawowych praw czáowieka jako ius cogens i w aspekcie implementacji/ochrony
praw czáowieka, o ile jednostka w ramach tych mechanizmów moĪe dziaáaü samodzielnie jako strona stosunków prawnych mieszanych (jednostka, czyli podmiot
prawa wewnĊtrznego – podmiot prawa miĊdzynarodowego) w interesie wáasnym,
tj. bez poĞrednictwa paĔstwa z tytuáu opieki dyplomatycznej.56 W ten sposób autorka skáania do refleksji i analiz praktyki, takĪe w szerszym niĪ prawa czáowieka
kontekĞcie. Idąc tym tropem – po czĊĞci w związku z ochroną praw czáowieka –
istotnym novum staáa siĊ miĊdzynarodowa odpowiedzialnoĞü karna osób fizycznych. Mimo raczej upolitycznionych debiutów oba zagadnienia rozwinĊáy siĊ znakomicie. Powstaáy liczne regulacje prawne, instytucje oraz Ğrodki kontroli miĊdzynarodowej ochrony praw czáowieka ze skargami indywidualnymi przeciwko paĔstwom wáącznie. Z drugiej strony, tworzone ad hoc lub staáe trybunaáy karne – na
podstawie prawa miĊdzynarodowego – osądziáy, sądzą i sądziü bĊdą jego naruszycieli, z przywódcami paĔstw na czele.
Co siĊ zaĞ tyczy zmiany paradygmatów, aĪ po akceptacjĊ indywidualizacji
w formie iuris cogentis – warto zwróciü uwagĊ na interwencjĊ humanitarną. Choü
znana jest prawu miĊdzynarodowemu i praktyce miĊdzynarodowej od dawna
wspóáczesna wersja jej koncepcji nie pojawiáa siĊ – zdaniem J. Kranza – bez powodów. U jej Ĩródeá – wedáug cytowanego autora – leĪy miĊdzy innymi dynamika
chronionych prawem miĊdzynarodowym praw czáowieka57 (kontrastująca z wolniejszymi zmianami prawa miĊdzynarodowego w innych dziedzinach), powtarzające siĊ naruszanie podstawowych praw czáowieka oraz sáaboĞü systemu ONZ.
W tym wzglĊdzie prawo miĊdzynarodowe stwarza, w porównaniu z prawem krajowym, pewne dodatkowe trudnoĞci,58 nie zawiera bowiem powszechnej normy
o obowiązku udzielenia pomocy ofierze agresji59 czy teĪ obowiązku udzielenia
55

P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk
Prawnych” 1997, t. 7, s. 219.
56
B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
57
Powszechnie przyjmuje siĊ (a potwierdzają to miĊdzynarodowe instancje, w tym MTS), Īe naruszenie
praw czáowieka (szczególnie zaĞ o charakterze masowym i systematycznym) wyáączone jest z kategorii
spraw wewnĊtrznych danego paĔstwa. Co wiĊcej, niektóre podstawowe prawa czáowieka uznaje siĊ za
zobowiązania erga omnes, tzn. takie, w których ochronie kaĪde paĔstwo ma interes prawny, cyt. za: J.
Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa i prawo miĊdzynarodowe, w: Spór o suwerennoĞü, pod red. W. J. Woápiuka, Warszawa 2001, s. 128.
58
Dotyczy to m.in. zakazu interwencji paĔstw trzecich w konfliktach zbrojnych nie mających charakteru
miĊdzynarodowego, przewidzianego w art. 3 II Protokoáu dodatkowego (1977 r.) do konwencji genewskiej z 1949 r. MoĪliwe prawnie jest tu tylko zastosowanie siáy zbrojnej z zewnątrz na mocy rozdziaáu VII
Karty NZ, cyt. za: J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 128.
59
Na przykáad zgodnie z art. 162 polskiego kodeksu karnego: Kto czáowiekowi znajdującemu siĊ w poáoĪeniu groĪącym bezpoĞrednio niebezpieczeĔstwem utraty Īycia lub ciĊĪkiego uszczerbku na zdrowiu
nie udziela pomocy, mogąc jej udzieliü bez naraĪenia siebie lub inne osoby na niebezpieczeĔstwo utraty Īycia albo ciĊĪkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze..., cyt. za: ibidem, s. 128.
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pomocy przeĞladowanej lub masakrowanej przez wáadze krajowe ludnoĞci.60 NaleĪy przyjąü, Īe pod pojĊciem interwencji humanitarnej kryją siĊ dziaáania polegające najogólniej na uĪyciu siáy zbrojnej61 przez paĔstwo lub grupĊ paĔstw na obszarze innego paĔstwa, bez jego uprzedniej zgody i bez akceptacji Rady BezpieczeĔstwa NZ, w celu ochrony osób (obywateli jednej lub drugiej strony bądĨ obywateli
innych paĔstw), których los jest powaĪnie zagroĪony na terytorium wspomnianego
paĔstwa. Cel dziaáania jest [z zasady – przyp. M. P.] humanitarny – na przykáad
uchronienie ludnoĞci przed masakrą lub masowym przeĞladowaniem – trudno go
jednak w niektórych przypadkach oddzieliü od dalej idących zamiarów, polegających na eliminacji przyczyn, na przykáad dyktatorskiej wáadzy. Przyjmując taką
definicjĊ J. Kranz zaznacza, Īe nie są interwencją, a jedynie operacją humanitarną,
dziaáania przeprowadzone na proĞbĊ legalnych wáadz danego paĔstwa62 albo na
podstawie Karty NZ (w tym za zgodą Rady BezpieczeĔstwa).63 Z kolei J. Zajadáo
dodaje, Īe trudno teĪ uznawaü za humanitarną interwencjĊ w przyjĊtym tutaj znaczeniu takie dziaáania, którym nie towarzyszy militarna przemoc i które ograniczają siĊ wyáącznie do podjĊcia akcji o celach i metodach czysto humanitarnych,
zwáaszcza jeĞli są one realizowane przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. W tym ostatnim wypadku naleĪaáoby mówiü raczej o humanitarnej pomocy
niĪ o humanitarnej interwencji. Wprawdzie organizacje pozarządowe mają bardzo
czĊsto ogromną rolĊ do speánienia w trakcie humanitarnej interwencji, ale mimo to
ich rola w stosunku do interweniującego podmiotu, którym moĪe byü organizacja
miĊdzynarodowa, grupa paĔstw lub paĔstwo – ma charakter subsydiarny.64
PowyĪsze dowodzi, Īe choü trudno mówiü tu o rewolucji w prawie miĊdzynarodowym, to jednak zmiana jest bezdyskusyjna, a co wiĊcej – jest to zmiana istotna. Zaistniaáa bowiem moĪliwoĞü, by jednostka samodzielnie dochodziáa swych
praw czáowieka, a wáaĞciwie sprawiedliwoĞci w związku z ich naruszeniem lub by
spoáecznoĞü miĊdzynarodowa pociągnĊáa do odpowiedzialnoĞci karnej tych, którzy
prawa czáowieka, prawo humanitarne i inne normy prawa miĊdzynarodowego naruszają. W obu przypadkach spoáecznoĞü miĊdzynarodowa (globalnie lub za poĞrednictwem struktur regionalnych), a ĞciĞlej, urzeczywistniająca ją instytucja,
wstĊpuje w rolĊ paĔstwa, której to roli owo paĔstwo – z róĪnych powodów – nie
mogáo lub nie chciaáo odegraü.
60

J. Kranz, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 128.
Niekiedy paĔstwa powoáują siĊ na samoobronĊ. Jest to wówczas odrĊbna podstawa prawna. Samoobrona, w rozumieniu Karty NZ, ma jednak bardzo ograniczony zakres, natomiast pojĊcie samoobrony
w prawie zwyczajowym jest sáabo zdefiniowane, cyt. za: ibidem, s. 129.
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I tu jednak moĪliwe są naduĪycia, jeĞli wáadza legalna nie ma poparcia spoáecznego lub jej rządy są
niepewne i krótkotrwaáe (np. lansowana przez Związek Sowiecki w 1968 r. – w związku z najazdem na
CzechosáowacjĊ – koncepcja tzw. interwencji na zaproszenie w poáączeniu z koncepcją tzw. ograniczonej suwerennoĞci, ograniczonej rzekomymi interesami tzw. wspólnoty socjalistycznej i internacjonalizmu
proletariackiego). Dla peánego obrazu dodaü trzeba, Īe tzw. interwencja na zaproszenie obciąĪa równieĪ USA w ich stosunkach z paĔstwami Ameryki ĝrodkowej i Poáudniowej. Inny przykáad tego rodzaju
to relacje Francji z jej byáymi koloniami. Cyt. za: ibidem, s. 129.
63
Na przykáad zezwalające na uĪycie siáy rezolucje Rady w sprawie Iraku – 688 (1991 r.), Liberii – 788
(1992 r.), Somalii – 794 (1992 r.), BoĞni – Hercegowiny – 836 (1993 r.), Haiti – 841 (1993 r.), 875 (1993
r.) i 940 (1994 r.), Angolii – 864 (1993 r.), Rwandy – 929 (1994 r.), Kosowo (po zakoĔczeniu operacji
wojskowej NATO) – 1244 (1999 r.) lub Wschodniego Timoru – 1264 (1999 r.). Cyt. za: ibidem, s. 129.
64
J. Zajadáo, LegalnoĞü i legitymizacja humanitarnej interwencji, „PaĔstwo i Prawo” 2004, nr 1, s. 12.
61
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Niekiedy w rolĊ paĔstwa lub spoáecznoĞci miĊdzynarodowej wcielają siĊ organizacje miĊdzynarodowe i struktury instytucjonalne ad hoc. W tym wzglĊdzie
najdalej poszáa Unia Europejska, lansując nawet formuáĊ swojego obywatelstwa
i przysáugującego obywatelom UE odpowiedniego pakietu „praw podstawowych”.
Paradoksalnie J. H. H. Weiler przestrzega, Īe w tak „optymalnych” – zdawaáoby
siĊ – warunkach coraz bardziej zagroĪona jest podmiotowoĞü jednostki. Choü podstawowe prawa staáy siĊ niemal fetyszem, to jednak w grze politycznej Europy
prawa czáowieka są zastĊpowane przez prawa polityczne, stają siĊ towarem, który
sprzedaje siĊ jednostce, aby czuáa siĊ waĪna i chroniona – paradoksalnie przed tą
samą Unią Europejską, która owe prawa przyznaje [nonsens, nieprawdaĪ? – przyp.
M. P. za cytowanym autorem]. Weiler stwierdza, Īe wolnoĞü gospodarcza jest tylko jednym z elementów ludzkiej wolnoĞci. Kiedy staje siĊ niezaleĪna, to znaczy
kiedy czáowieka traktuje siĊ bardziej jako producenta czy konsumenta dóbr aniĪeli
jako podmiot, który produkuje i konsumuje po to, aby Īyü, wtedy wolnoĞü traci
konieczne odniesienie do osoby ludzkiej i ostatecznie wyobcowuje ją i przytáacza.
Sugestie dotyczące niszczących dla ludzkiego ducha aspektów rynku konsumpcyjnego, ogólniej zaĞ: dotyczące przejĞcia od modernizmu do postmodernizmu – zakreĞlają kontekst dla przedstawionej przezeĔ krytycznej refleksji nad przyszáoĞcią
Europy.65 Nie podzielając skądinąd imponującego elokwencją sceptycyzmu Weilera moĪna wskazaü, Īe problem podmiotowoĞci jednostki w Unii Europejskiej nie
leĪy w jej istocie, lecz w dziaáaniu paĔstw, które próbując przenieĞü na UniĊ czĊĞü
odpowiedzialnoĞci, a tym samym i roszczeĔ stosownych, w gruncie rzeczy nie
zdecydowaáy siĊ na peáne ich zagwarantowanie. Nawet jeĞli czĊĞü koncepcji zrodziáa siĊ wewnątrz unijnych struktur instytucjonalnych, to i tak impas jest wypadkową problemu z suwerennoĞcią, pojmowaną przez paĔstwa optyką dziecka, gdzie
zawáaszczaniu przywilejów towarzyszy postĊpująca ucieczka od obowiązków. To
sprawia, Īe paĔstwom przybywa naturalnej konkurencji.
O prawa czáowieka walczyü mogą grupy osób – organizacje pozarządowe czy
caáe mniejszoĞci narodowe, ludy tubylcze. Z drugiej strony, pogląd wyraĪony przez
MiĊdzynarodowy Trybunaá SprawiedliwoĞci w sprawie Barcelona Traction przyczyniá siĊ do tego, Īe paĔstwa skore są dostrzegaü nie tylko interes prawny i podmiotowoĞü jednostek, ale teĪ osób prawnych.66 Innymi sáowy, indywidualizacja
umacnia podmioty typowo krajowe w ich aktywnoĞci miĊdzynarodowej.
Konkretyzując, art. 16 MiĊdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi: KaĪdy ma prawo do uznawania wszĊdzie jego podmiotowoĞci
prawnej (everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law). W ocenie E. Sierakowskiej – przyznanie tego prawa kaĪdemu czáowiekowi wydaje siĊ dziĞ oczywiste, toteĪ nie budzący zdziwienia jest fakt, Īe jego
umieszczenie w katalogu podstawowych praw jednostki nie wywoáaáo Īadnych
kontrowersji na forum miĊdzynarodowym, a dyskusja poprzedzająca jego uchwalenie dotyczyáa gáównie – nie do koĔca wyjaĞnionych – kwestii terminologicz65

J. H. H. Weiler, ChrzeĞcijaĔska Europa..., op. cit., s. 128-130.
Barcelona Traction Light and Power Company Ltd., ICJ Reports 1970, p. 3 & n. Por.: W. CzapliĔski,
A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 596-597.
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nych.67 Z kolei A. Grzejdziak twierdzi, Īe twórcy Paktu potraktowali to prawo jako
odnoszące siĊ do sfery stosunków cywilnoprawnych, podkreĞlając, Īe wyraĨnie
odniesiono je do zdolnoĞci prawnej pozwalającej jednostce byü podmiotem praw
i obowiązków i w aspekcie tym moĪna mówiü o prawie do osobowoĞci prawnej.
Prawo do podmiotowoĞci prawnej znalazáo siĊ wczeĞniej w Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka i Obywatela (art. 6), a takĪe w dokumentach o charakterze regionalnym: AmerykaĔskiej Deklaracji Praw Czáowieka (art. XVII), AmerykaĔskiej
Konwencji Praw Czáowieka (art. 3) i AfrykaĔskiej Karcie Praw Czáowieka i Narodów (art. 5).68
Fakt krajowego upodmiotowienia jednostek expressis verbis ma dziĞ brzemienne dla miĊdzynarodowego obrotu prawnego skutki. Wszak nie sposób zanegowaü postĊpującego umiĊdzynarodowienia krajowych systemów prawnych ani
miĊdzysystemowego przenikania siĊ obu reglamentacji. Te zaĞ – niezaleĪnie od
punktu widzenia komentatorów – implikują okreĞlone fakty, z którymi polemika
wydaje siĊ zbĊdna.

7.1.6.
Informatyzacja
Przygotowywanie naukowych tekstów w sensie technicznym nastĊpuje dziĞ
stosunkowo wygodnie. Edytor MS Word, ergonomiczna klawiatura i multimedialne moĪliwoĞci komputera – mimo pewnych niedoskonaáoĞci69 – pozwalają skupiü
siĊ na myĞlach i sáowach w merytorycznym ich wymiarze.
Ponadto wszelkie niemal dane – áatwiej bądĨ trudniej – moĪna uzyskaü
w dowolnym momencie, korzystając z tego samego urządzenia – komputera osobistego. Gwarantuje to globalna sieü teleinformatyczna, czyli Internet.
O wielkim globalnym przeáomie związanym z rewolucją elektroniczno-internetową pisze G. Koáodko. Przewiduje, Īe w XXI wieku krytycznego znaczenia nabierze biegnąca w poprzek wszystkiego gospodarka internetowa i nowoczesne technologie informatyczne. Internet ma podobne znaczenie dla rozwoju gospodarczego na tym etapie cywilizacyjnego rozwoju, jak odkrycie Ameryki piĊü wieków temu, poniewaĪ dodaje do dotychczasowego wymiaru „starego Ğwiata” relatywnie wiĊcej nowej przestrzeni ekonomicznej, w której moĪna badaü i wdraĪaü,
inwestowaü i czerpaü zyski, produkowaü i Ğwiadczyü usáugi, sprzedawaü i kupo-

67

Zob.: Report of the Third Commitee, Doc. A/4625, cyt. za: E Sierakowska, Prawo do podmiotowoĞci
prawnej, w: Prawa czáowieka. Model prawny, pod red. R. Wieruszewskiego, Wrocáaw-WarszawaKraków 1991, s. 283. Por.: A. Grzejdziak, Geneza i pojĊcie prawa do podmiotowoĞci prawnej, „Przegląd
Prawa i Administracji” XXXVII, Wrocáaw 1997, s. 71.
68
A. Grzejdziak, Geneza i pojĊcie prawa do podmiotowoĞci..., op. cit., s. 71.
69
KtóĪ z nas nie doĞwiadczyá niechcianych przygód w rodzaju utraty czĊĞci danych. Mimo to z entuzjazmem pogáĊbiamy swą wiĊĨ z komputerem... Analogicznie jawi siĊ kwestia korzystania z usáug lotnictwa
cywilnego, gdzie ryzyko absolutnej szkody istnieje, jednak w skali ogólnej i w obliczu zalet tej formy
transportu – jest zmarginalizowane i nie znieksztaácają go zdarzające siĊ brzemienne w skutkach katastrofy lotnicze.
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waü, magazynowaü i konsumowaü, wykáadaü i uczyü siĊ, pisaü i czytaü.70 Zwáaszcza te ostatnie kwestie wydają siĊ szczególnie istotne dla tematyki niniejszej pracy.
Klasyfikacja podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego – niezaleĪnie od swego
naukowego rodowodu – w znacznym przecieĪ stopniu sáuĪy dydaktyce. W tym
wzglĊdzie cytowany G. Koáodko wskazuje, Īe Internet zmienia sposób edukacji
i prowadzenia badaĔ naukowych.71 Perspektywiczne wydają siĊ metody interaktywne, otwarte na komunikacjĊ, na miarĊ spoáeczeĔstwa informacyjnego.72
Koncepcja spoáeczeĔstwa informacyjnego – w nadziei optymistów – umoĪliwiü moĪe realizacjĊ idei zrównowaĪonego rozwoju.73 M. Golka wskazuje czynniki,
które kaĪą spojrzeü na to zagadnienie nieco ostroĪniej. Autor zwraca uwagĊ na nierówny dostĊp do Internetu – tak pod wzglĊdem geograficznym, jak i socjologicznym, a nawet jĊzykowym.74 Akcentuje determinowany Internetem podziaá spoáeczny, który w skrajnych przypadkach bĊdzie prowadziá do wzrostu i pogáĊbiania
siĊ grupy wykluczonych. Warto subiektywnie przytoczyü jedną z akcentowanych
przezeĔ ciekawostek, tj. zaliczenie pracowników naukowych wykorzystujących
komputery do edycji tekstu, ilustracji czy wykáadów do tzw. digitariatu (czyli tych,
którzy potrafią tylko mechanicznie obsáugiwaü komputer, a wáaĞciwie jedynie jego
klawiaturĊ – okreĞlanych niekiedy jako „microserfs”, czyli cháopów „mikropaĔszczyĨnianych”).75 WaĪniejsze wydają siĊ uwagi autora na temat „telepracy”, „biur
wirtualnych”, „cyberfirm”.76 W obszarze nauki i dydaktyki warto podkreĞliü znaczenie tzw. e-learningu oraz naukowych baz danych. Choü pierwszy z nimi kontakt
bywa skomplikowany po przeáamaniu barier zwykle zwracają trud z naddatkiem.77
Akceptacja tej tezy ma wyraĨnie progresywny ksztaát. Dowodzą tego choüby
przemiany w formach metodologii oraz prezentacji i komunikacji wewnĊtrznej nauki, a wtórnie – dydaktyki.78 Specyficznym potwierdzeniem zalet Internetu są uporczywe próby ograniczania go wszĊdzie tam, gdzie wáadzy zaleĪy na dezinformacji
spoáeczeĔstwa i sterowalnoĞci jego rozwoju. Przy okazji konferencji ONZ poĞwiĊ70

G. W. Koáodko, Globalizacja a perspektywy rozwoju..., op. cit., s. 38-39. Autor wywodzi ponadto, Īe
jest to epokowa zmiana, która nadaje obecnemu, trzeciemu wielkiemu przeáomowi w procesie permanentnej globalizacji piĊtno szczególne i znaczenie wyjątkowe, a olbrzymie pokáady inwencji i przedsiĊbiorczoĞci wiąĪące zasoby kapitaáu ludzkiego i finansowego przenoszą siĊ do przestrzeni wirtualnej
i tam znajdują nader poĪywny grunt dla swego rozkwitu.
71
Ibidem, s. 47. Autor kreĞli scenariusz, wedle którego tak jak przed wiekiem ludzie dzielili siĊ na potrafiących czytaü i pisaü oraz na analfabetów, tak teraz dzieli ich dostĊp do Internetu i umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ nim oraz brak tej umiejĊtnoĞci.
72
Por.: M. Golka, Czym jest spoáeczeĔstwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 4, s. 253 i n. Por.: R. W. KluszczyĔski, SpoáeczeĔstwo informacyjne. Cyberkultura.
Sztuka multimediów, Kraków 2001.
73
Por.: L. PorĊbski, SpoáeczeĔstwo informacyjne jako realizacja idei zrównowaĪonego rozwoju, w: SpoáeczeĔstwo informacyjne. Wizja, czy rzeczywistoĞü?, t. 2, pod red. L. H. Habery, Kraków 2004, s. 185 i n.
74
M. Golka, NierównoĞci i niedostatki spoáeczeĔstwa informacyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 2006, nr 3, s. 18 i n.
75
Ibidem, s. 20-21. Por.: D. Batorski, Internet a nierównoĞci spoáeczne, „Studia Socjologiczne” 2005, nr 2.
s. 108 i n.
76
Ibidem, s. 24.
77
Por.: N. Negroponte, Cyfrowe Īycie. Jak siĊ odnaleĨü w Ğwiecie komputerów, przeká. M. àakomy,
Warszawa 1997.
78
Wszak wyobraĪenie naukowego tekstu, prezentacji czy wykáadu determinowane jest dziĞ takimi formami, jak narzĊdzia informatyczne w rodzaju Ms Word czy Ms PowerPoint.
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conej funkcjonowaniu spoáeczeĔstwa informacyjnego, która odbyáa siĊ w Tunezji
w listopadzie 2005 r., prasa przypomniaáa, Īe okoáo 15 krajów w sposób represyjny
kontroluje przepáyw informacji w Internecie, a w szczególnoĞci: Arabia Saudyjska,
BiaáoruĞ, Birma, Chiny, Iran, Korea Póánocna, Kuba, Libia, Malediwy, Nepal, Syria, Tunezja [cóĪ za paradoks – typowy dla ONZ, niestety – gdy przedsiĊwziĊcie
organizuje czoáowy naruszyciel – przyp. M.P.], Turkmenia, Uzbekistan i Wietnam.79 Klarowną ocenĊ komplikuje fakt, Īe w związku z zagroĪeniem terrorystycznym kontrola informacji przesyáanych w Internecie ma miejsce takĪe w USA,
których rząd wymógá nawet na producentach drukarek moĪliwoĞü pozostawienia
na kaĪdej wydrukowanej kartce papieru ukrytego znaku zawierającego numer seryjny i datĊ wydruku.80
Proces informatyzacji, mimo katastroficznych wizji jego zaáamania czy determinowania przezeĔ rozmaitych patologii, wydaje siĊ niezagroĪony. Przeciwnie,
na straconej pozycji wydają siĊ staü jego oponenci. Na szczĊĞcie – z róĪnych
wzglĊdów – ich liczba systematycznie maleje.

7.2.
Zdolność prawnomiędzynarodowa
współczesnego uniwersalizmu
Podstaw podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej naleĪy szukaü dziĞ gáównie
w umowach miĊdzynarodowych. One dominują. Co wiĊcej – spoĞród ogólnych,
niekonkretnych stwierdzeĔ znaczenie mieü mogą tylko te, które umieszczono
w umowach szczególnie waĪnych, jak Karta Narodów Zjednoczonych, czy kodyfikujących waĪne dziedziny prawa miĊdzynarodowego, jak prawo traktatów. Natomiast obserwuje siĊ niebezpieczny regres w podejĞciu do problematyki organizacji
miĊdzynarodowych. Dyskusja wokóá podmiotowoĞci Unii Europejskiej dowodzi,
Īe mimo wyraĨnej wskazówki, którą MTS zawará w opinii doradczej w sprawie
Reparacji z 1949 r. – zwyciĊĪa dziĞ formalizm.
Paradoksalnie, roĞnie dziĞ rola orzecznictwa miĊdzynarodowego. Tyle, Īe
próĪno dziĞ szukaü orzeczeĔ tak rewolucyjnych, jak opinia MTS w sprawie Reparacji. W sprawach kontrowersyjnych MTS zwykle wyáącza siĊ (non liqued) lub
wyraĪa swe stanowisko nie doĞü dobitnie, by wpáynąü na caáy obrót prawnomiĊdzynarodowy.
Europejski Trybunaá SprawiedliwoĞci, choü odwaĪnie orzeka, jest nazbyt kazuistyczny, a trybunaáy praw czáowieka i trybunaáy karne, zbyt skupione na subiektywnych przypadkach, by formuáowaü rewolucyjne koncepcje w wymiarze caáej
dyscypliny prawa miĊdzynarodowego.
PowyĪsze uwagi nie sáuĪą bynajmniej zanegowaniu roli orzecznictwa dla
koncepcji podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej. Wspóáczesne orzecznictwo
79
80

M. Golka, NierównoĞci..., op. cit., s. 28. Por.: „Gazeta Wyborcza” 2005, 18 listopada.
M. Golka, NierównoĞci..., op. cit., s. 28. Por.: „Gazeta Wyborcza” 2005, 21 paĨdziernika.
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upowszechniwszy siĊ w praktyce przestaáo peániü rolĊ „wyroczni” systemowej,
a jego ewentualny wpáyw nie sprowadza siĊ dziĞ do jednego gáoĞnego orzeczenia
w Ğcisáym zakresie przedmiotowym. Konieczne staje siĊ „benedyktyĔskie” analizowanie rozmaitych orzeczeĔ, z których – w róĪnym zakresie – da siĊ wyodrĊbniü
przedmiotowo istotne tezy.
Poglądy doktryny wciąĪ są waĪnym dowodem wspóáczesnej zdolnoĞci prawnomiĊdzynarodowej. Wszak podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego jest konstrukcją teoretyczną. Bez niej jednak trudno sobie wyobraziü nie tylko dydaktyczne, ale i praktyczne pojmowanie prawa.
Wspóáczesne prawo miĊdzynarodowe przewiduje zdolnoĞü prawnomiĊdzynarodową paĔstw, podmiotów dąĪących do paĔstwowoĞci, podmiotów ponadpaĔstwowych, a nawet podmiotów prywatnych, tj. jednostek, ich grup i osób prawnych. Podobnie rzecz siĊ ma z podmiotowoĞcią Stolicy Apostolskiej i Zakonu Kawalerów MaltaĔskich. Mimowolnie – prawo miĊdzynarodowe przewiduje zdolnoĞü
prawnomiĊdzynarodową spoáecznoĞci miĊdzynarodowej. Wynika to wszystko ze
stosownych postanowieĔ umów miĊdzynarodowych (m. in. Konwencja wiedeĔska
o prawie traktatów z 1969 r.), aktów prawa organizacji miĊdzynarodowych oraz
orzecznictwa miĊdzynarodowego (ze sprawą Reparacji z 1949 r. na czele) i poglądów doktryny (synteza pozytywna).
Mimo Īe niektórzy przedstawiciele doktryny przewidywali pesymistycznie, Īe
uzyskanie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego przez osoby fizyczne
i prawne, aczkolwiek teoretycznie moĪliwe, oznaczaáoby w praktyce radykalną
i zasadniczą jego zmianĊ, a nawet kres81, prawo miĊdzynarodowe cechuje raczej
dobra kondycja. Po prostu warto je co jakiĞ czas adekwatnie do rzeczywistoĞci
przedefiniowaü.82

7.3.
Zdolność do czynności prawnomiędzynarodowych
współczesnego uniwersalizmu
PrzewoĨnik sáusznie zauwaĪa, Īe remedium na nie najlepszy stan poznania
problematyki podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej stanowi wspóáczesna tendencja do posáugiwania siĊ, gáównie w praktyce wykáadni/interpretacji, nie tyle
skáadowymi, recypowanymi z prawa wewnĊtrznego: zdolnoĞcią prawną, zdolnoĞcią do dziaáania, co skáadowymi, specyficznymi dla obrotu prawnomiĊdzynarodowego, takimi jak: zdolnoĞü traktatowa, czynne i bierne prawo legacji/konsulatu,
lub (i) ius representationis, zdolnoĞü do ponoszenia odpowiedzialnoĞci prawnomiedzynarodowej (lub zdolnoĞü deliktualna jako zdolnoĞü do ponoszenia odpowiedzialnoĞci prawnomiĊdzynarodowej za naruszenie prawa, czyli bez uwzglĊdnienia
81

J. Symonides, Podmioty prawa miĊdzynarodowego, w: Encyklopedia prawa miĊdzynarodowego i stosunków miĊdzynarodowych, pod. red. A. Klafkowskiego i in., Warszawa 1976, s. 282.
82
Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 29.
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równieĪ odpowiedzialnoĞci z tytuáu ryzyka), zdolnoĞü sądowa, lub szerzej, zdolnoĞü do korzystania z procedur pokojowego zaáatwiania sporów, zdolnoĞü do
uczestnictwa w organizacjach miĊdzynarodowych (dlaczego nie szerzej jako zdolnoĞü do uczestnictwa w instytucjonalizacji stosunków miĊdzynarodowych?), prawo
do samoobrony.83
W obszarze zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych dominuje dziĞ
atrybut zdolnoĞci traktatowej. Kto ją posiada, nie musi dáuĪej udowadniaü swej
podmiotowoĞci lub uzasadniaü swych podmiotowych aspiracji. Po prostu ma podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego. Akceptując supremacjĊ tego kryterium
podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej, L. Antonowicz wskazuje, Īe ono równieĪ moĪe okazaü siĊ zawodne. Przypomina, Īe zdolnoĞü traktatowa oznacza zdolnoĞü zawierania umów miĊdzynarodowych podlegających prawu miĊdzynarodowemu, a o tym, czy dany dokument jest umową miĊdzynarodową, decyduje okolicznoĞü, czy jego strony są podmiotami prawa miĊdzynarodowego. W ten sposób
powstaje „báĊdne koáo”, które przerwaü moĪna tylko w drodze badania praktyki
miĊdzynarodowej.84
Prawo legacji ani nie przesądza, ani nie jest bezwzglĊdnie wymagane, podobnie jak inne atrybuty. W zasadzie atrybuty zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych nie są uniwersalne podmiotowo i nie wzbudzają powszechnego zainteresowania poszczególnych podmiotów. Wyjątkiem moĪe byü tu miĊdzynarodowa
83

B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit. Wedle autorki, problematycznoĞü tego ujĊcia jest do zauwaĪenia
z paru powodów: (A) katalog wymienionych skáadowych nie ma charakteru taksatywnego. W najpeániejszym zestawie wystĊpuje w doktrynie i w doktrynie narastają uzupeánienia, ew. korekty w Ğlad za rozrostem obrotu prawnomiĊdzynarodowego. (B) Uzupeánienia bywają dwojakiego rodzaju: (a) w postaci
sformuáowania nowej zdolnoĞci (taką jest zdolnoĞü do uczestnictwa w organizacjach miĊdzynarodowych; niewykluczone, Īe moĪe zostaü sformuáowana szerzej); (b) w postaci szerszego lub (i) precyzyjniejszego ujĊcia (zdolnoĞü do ponoszenia odpowiedzialnoĞci prawnomiedzynarodowej jest ujĊciem
szerszym i zarazem precyzyjniejszym w porównaniu ze zdolnoĞcią deliktualną: nie brakuje w nim odpowiedzialnoĞci z tyt. ryzyka i „nie przestrasza”, jakoby mogáo chodziü o zdolnoĞü do naruszeĔ prawa.
Szersze i precyzyjniejsze jest teĪ sformuáowanie: zdolnoĞü do korzystania z procedur pokojowego zaáatwiania sporów w porównaniu ze zdolnoĞcią sądową. Szersze ujĊcie jest ewidentne; precyzyjniejsze
zasadza siĊ na fakultatywnoĞci ex lege wszystkich procedur, sądowej nie wyáączając. (C) PodpowiedĨ,
by szerzej ująü zdolnoĞü do uczestnictwa w organizacjach miĊdzynarodowych (jako zdolnoĞü do
uczestnictwa w instytucjonalizacji stosunków miĊdzynarodowych), jest zasadna o tyle, Īe uwzglĊdnia
wszelkie formy instytucjonalizacji stosunków miĊdzynarodowych, poczynając od kongresów/konferencji
(wszak jest to forma instytucjonalizacji; ad hoc; posiada z reguáy wáasny system organów, reguáy procedury i na pewno cel (e) do jednorazowego osiągniĊcia), koĔcząc na Unii Europejskiej. Doprecyzowanie
dodatkowo polega na nieprzesądzaniu otwartoĞci organizacji, wszak reguáą jest tzw. póáotwartoĞü; ponadto istnieją róĪne formy uczestnictwa paĔstw i nie-paĔstw w organizacjach miĊdzynarodowych , nie
tylko zwykáe czáonkostwo, zaĞ zwykáe czáonkostwo nie we wszystkich organizacjach jest wyrazem równoĞci praw i obowiązków.
Wymienione zdolnoĞci, skorygowane jak wyĪej, B. PrzewoĨnik dzieli na (A) zdolnoĞci sáuĪące celom
rozwoju (zdolnoĞü traktatowa, prawo legacji/konsulatu, ius representationis, zdolnoĞü uczestnictwa
w instytucjonalizacji stosunków miĊdzynarodowych), (B) zdolnoĞci sáuĪące celom ochrony (zdolnoĞü do
ponoszenia odpowiedzialnoĞci prawnomiĊdzynarodowej, zdolnoĞü do korzystania z procedur pokojowego zaáatwiania sporów, prawo do samoobrony). Tak jak zostaáy skorygowane wymienione zdolnoĞci,
kaĪda z nich stanowi punkt wyjĞcia do dokonywania obrotu prawnomiĊdzynarodowego w dającej siĊ
okreĞliü przedmiotowo dziedzinie – twierdzi cytowana autorka, a poáowiczny charakter pod tym wzglĊdem posiada tylko prawo do samoobrony; indywidualnie realizowane dziaáa z chwilą napaĞci, zbiorowa
postaü samoobrony to punkt wyjĞcia do obrotu prawnomiĊdzynarodowego celem jej zorganizowania.
Patrz: ibidem.
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L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 28.
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zdolnoĞü sądowa. Jej znaczenie doprawdy trudno byáoby przeceniü, zwaĪywszy na
czynne zainteresowanie i posáugiwanie siĊ nią miĊdzy innymi przez paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe i ponadnarodowe, ale teĪ osoby fizyczne i prywatne osoby prawne. WáaĞciwie ten atrybut jest – w róĪnym zakresie i w róĪnej postaci formalnej – dostĊpny powszechnie i kto wie, czy dziĞ nie najwaĪniejszy.
Organicznie powiązany ze zdolnoĞcią traktatową i logicznie spójny jest atrybut zdolnoĞci do ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej. Wydaje siĊ, Īe
jego umocnieniu nic by tak nie pomogáo, jak powodzenie prac Komisji Prawa
MiĊdzynarodowego ONZ i stosowna kodyfikacja zagadnienia odpowiedzialnoĞci
miĊdzynarodowej.

7.4.
Współczesnouniwersalistyczne kryteria sui generis
Wydaje siĊ, Īe suwerennoĞü i terytorium jako odrĊbne kryteria sui generis
klasyfikacji podmiotów prawa miĊdzynarodowego są koncepcją niezbyt fortunną,
tzn. – nie umniejszając ich znaczenia – niewiele wnoszą do tej klasyfikacji. Z powodzeniem moĪna je ująü áącznie jako kryterium paĔstwowoĞci. Wszak podmioty
wyposaĪone w suwerennoĞü i terytorium, dąĪące do nich lub funkcjonujące ponad
nimi áatwiej powiązaü z paĔstwowoĞcią jako stanem, celem czy punktem wyjĞcia.
Sáuszny wydaje siĊ pogląd, Īe pojmowanie miĊdzynarodowej podmiotowoĞci na
podstawie suwerennoĞci prowadzi do ograniczenia krĊgu podmiotów prawa miĊdzynarodowego.85 Dlatego ostatecznie przy klasyfikowaniu podmiotowoĞci suwerennoĞü okazuje siĊ maáo przydatna.
EfektywnoĞü ma duĪe znaczenie w indywidualnych nastĊpstwach praktycznych, natomiast w teoretycznych wywodach czy koncepcjach, a taką jest niewątpliwie klasyfikacja podmiotów prawa miĊdzynarodowego, przydaje siĊ w niewielkim stopniu. JednoczeĞnie warto przypomnieü wskazywane juĪ twierdzenie, Īe
związany z postĊpem technicznym wpáyw gospodarczy wysoko rozwiniĊtych
paĔstw zaczyna przejmowaü funkcje dotychczasowej dominacji opartej na sile militarnej.86 Inna teĪ jest rola wspóáczesnej ekspansji podmiotowej.87
DuĪe znaczenie moĪe mieü natomiast status krajowy rozumiany jako podstawa dopuszczenia podmiotu do stosunków miĊdzynarodowych lub podstawa aktywnoĞci podmiotów prawa miĊdzynarodowego w stosunkach krajowych. Globalizacja, ale i nasilający siĊ formalizm wzmacniają ten trend.
OdrĊbnej uwagi wymaga korespondująca ze statusem krajowym koncepcja
prawa do demokratycznych rządów.88 Subiektywnie forsowana przez cywilizacjĊ
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H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej EWG, Warszawa 1979, s. 19.
W. Góralczyk, Prawo miĊdzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1989, s. 121, cyt za: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 216.
87
Por.: A. Górbiel, MiĊdzynarodowe..., op. cit., s. 29-30.
88
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 221. Autorzy podają,
Īe utoĪsamianie prawa do samostanowienia z demokratyczną formą rządów nie jest zjawiskiem nowym. Pojawiáo siĊ juĪ na gruncie Deklaracji zasad prawa miĊdzynarodowego z 1970 r. i juĪ wówczas
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euroatlantycką moĪe budziü przekorną dezaprobatĊ w innych krajach – na szkodĊ
jej pozytywnych treĞci. Metoda „zero-jedynkowa” tu okazuje siĊ zawodna, podobnie jak koncepcja, w myĞl której kraje „miáujące pokój” są z koniecznoĞci tymi,
które bronią istniejącego áadu i porządku miĊdzynarodowego przed jego naruszeniem i gwaátowną zmianą przez kraje „agresywne”, áamiące prawo.89 Wszak co jest
dobre, a co nie, co sáuszne, a co godne potĊpienia, decydują dziĞ zsumowane poglądy obywateli. Wedáug amerykaĔskiego badacza V. O. Key, opinia publiczna
stanowi SumĊ tych prywatnych opinii obywateli, które brane są pod uwagĊ przez
rządy przy podejmowaniu decyzji.90
Choü puryĞci teorii prawa miĊdzynarodowego odczują zapewne dyskomfort
czytając te sáowa, pozwolĊ wyraziü przypuszczenie, Īe w obecnej rzeczywistoĞci
naleĪy braü pod uwagĊ trwaáe trendy opinii publicznej, gdyĪ tam, gdzie dochodzi
do nagáych rozstrzygniĊü polityczno-prawnych, to wáaĞnie gáos opinii publicznej
bywa decydujący. To dlatego miĊdzy innymi Ğwiat kibicuje amerykaĔskiej kampanii prezydenckiej.
Wydaje siĊ, Īe trafnym ujĊciem syntetyzującym akceptowane obecnie w praktyce przejawy podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej moĪe byü zdolnoĞü oddziaáywania na inne podmioty lub po prostu na stosunki miĊdzynarodowe. W tej
szerokiej formule kryje siĊ bowiem ogromna zaleta. Jest nią elastycznoĞü wobec
nieograniczonych perspektyw praktyki.

wzbudzaáo opory ze strony niektórych paĔstw, zwáaszcza monarchii islamskich; w dodatku róĪne grupy
miaáy róĪne spojrzenia na koncepcjĊ demokracji, a jej naruszenia nie zawsze spotykaáy siĊ z reakcją
spoáecznoĞci miĊdzynarodowej. Wyjątkowy na owe czasy charakter miaáo wyraĨne zobowiązanie w art.
3d Karty organizacji PaĔstw AmerykaĔskich z 30 kwietnia 1948 r., narzucającej jej stronom ustrój polityczny oparty na skutecznym funkcjonowaniu demokracji. Przypadek interwencji w Haiti (1992 r.), odbywającej siĊ m.in. pod hasáem przywrócenia legalnie wybranego rządu, byá początkowo oceniany krytycznie, równieĪ przez niniejszych autorów, jako naduĪycie kompetencji Rady BezpieczeĔstwa. Od tego
czasu jednak mieliĞmy do czynienia ze znacznym zaangaĪowaniem ONZ w uregulowanie sytuacji na
obszarze byáej Jugosáawii, umocowaniem a posteriori interwencji organizacji ECOWAS w Sierra Leone,
ustanowieniem misji ONZ w Kosowie (rezolucja RB 1244 z 1999 r.), a nastĊpnie z uĪyciem siáy w celu
przywrócenia niepodlegáoĞci i demokracji w Timorze Wschodnim (rezolucja 1264 z 1999 r.). Zamiar
obalenia reĪimu prezydenta Iraku, Saddama Huseina, i pociągniĊcia do odpowiedzialnoĞci karnej
sprawców popeánionych zbrodni miaá stanowiü uzasadnienie interwencji USA i paĔstw sprzymierzonych
w Iraku w marcu 2003 r. Jakkolwiek nadal trudno stwierdziü ponad wszelką wątpliwoĞü zwyczajowy
charakter normy nakazującej interwencjĊ w celu obrony demokracji oraz jej obowiązywanie w stosunku
do wszystkich paĔstw (równieĪ w Ğwietle zróĪnicowanych reakcji na interwencjĊ w Iraku), to jednak
zyskuje ona stopniowo na znaczeniu, zwáaszcza w odniesieniu do Europy. Patrz: ibidem.
89
T. KamiĔski, Hans J. Morgenthau: Od realistycznej koncepcji natury stosunków miĊdzynarodowych
do krytyki „moralistycznej” postawy wobec wojny, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 2002, nr 3, s. 100.
90
B. Szmulik, M. ĩmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o paĔstwie i polityce, Lublin 2002, s. 481.

Część III

Złożony model klasyfikacyjny podmiotowości
prawa międzynarodowego

Po przedstawieniu zaáoĪeĔ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego i zasad
doboru wáaĞciwych kryteriów klasyfikacyjnych moĪna podjąü próbĊ formuáowania
propozycji wspóáczesnej klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.
Zaproponowanie modyfikacji (próby reinterpretacji) w klasyfikacji podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego uwzglĊdniającej specyfikĊ wspóáczesnoĞci (umownie
okreĞlonej jako wspóáczesny uniwersalizm) implikuje trafny i oczywisty wniosek,
Īe takie podziaáy zostaáy juĪ w doktrynie dokonane.1
Autorska koncepcja nie jest jedyną wáaĞciwą i nie stanowi syntezy klasyfikacji dotychczasowych. Przygotowana z naukowej inspiracji na potrzeby teorii, praktyki i dydaktyki wskazuje, jak weryfikowaü podmioty prawa miĊdzynarodowego,
by uzyskaü efekt optymalnej prezentacji, przy jednoczesnym poszanowaniu dorobku doktryny i aktualnej praktyki w tym wzglĊdzie.
Tworzone obecnie systematyzacyjne ukáady rzadko bywają przeprowadzane
wedle kryteriów epistemologicznych lub metodologicznych. NajczĊĞciej determinują je potrzeby organizacyjne w dziedzinie informacji oraz planowanie gáównych
kierunków rozwoju. W znacznym dystansie za „nowymi klasyfikacjami” pozostają
uporządkowania wiedzy bĊdące podstawą tradycyjnych struktur naukowych
(zwáaszcza dydaktycznych). Proponuje siĊ tam przewaĪnie ukáady kilku lub kilkunastu grup przedmiotowych zestawionych enumeracyjnie; brak jest uporządkowaĔ
unifikujących ogóá kategorii przedmiotowych. NajczĊĞciej uĪywaną zasadą epistemologiczną podziaáów jest przedmiot materialny, przy czym rozmaite uszeregowania poddaje siĊ nastĊpnie krzyĪowaniu, i to nawet w kilku páaszczyznach, nie przeprowadzając typologii w Ğcisáym tego sáowa znaczeniu. Pozytywizujący teoretycy
wymieniają zazwyczaj elementy typowe. Maáo jest uniwersalnych uporządkowaĔ,
w których dochodzi siĊ do poszczególnych elementów klasyfikacyjnych, co jest
trudnym procesem, bo wymaga wspóápracy specjalistów odpowiedniej grupy albo
dziedziny naukowej, którzy posiadaliby odpowiednie przygotowanie w metanauce.2
1

Podobna argumentacja logiczna: K. Osajda, Klasyfikacja umów miĊdzynarodowych ze wzglĊdu na ich
waĪnoĞü – próba reinterpretacji, „Studia Prawnicze” 2004, nr 2, s. 5.
2
S. KamiĔski, PojĊcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1970, s. 231-232.
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KrytykĊ doktryny prawa miĊdzynarodowego naleĪaáoby ograniczyü na rzecz
identyfikacji i wzglĊdnego uporządkowania (w pierwszej kolejnoĞci) wybranych
koncepcji klasyfikacji podmiotowoĞci (czĊĞciej w ujĊciu „podmiotów”) prawa
miĊdzynarodowego oraz ich indywidualnych przykáadów. NastĊpnie z zasobów
metodologicznych teorii klasyfikacji wybrany zostanie optymalny model/schemat
wspóáczesnej klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Na jego podstawie i zarazem pod kątem jego weryfikacji dokonana zostanie ramowa charakterystyka poszczególnych podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Zostaną wydzielone grupy klasyfikowanych obiektów, które obejmowaáyby jednostki podobne
jednoczeĞnie pod wzglĊdem wielu zjawisk záoĪonych, dotyczących róĪnych aspektów funkcjonowania klasyfikowanych obiektów.3 W konsekwencji uzyskany model klasyfikacyjny podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego wspóáczesnego uniwersalizmu przybierze postaü záoĪoną.

3

E. Nowak nazywa to wielokryteriowoĞcią badania taksonomicznego. Patrz: idem, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów spoáeczno – gospodarczych, Warszawa 1990, s. 124.

Rozdział 8

Wybrane koncepcje klasyfikacji
podmiotowości prawa międzynarodowego

TrudnoĞü przedstawienia opublikowanych klasyfikacji podmiotów/podmiotooĞci prawa miĊdzynarodowego nie wynika tylko z iloĞci dotychczasowych klasyfikacji podmiotowoĞci (najczĊĞciej jednak podmiotów) prawa miĊdzynarodowego,
ale teĪ z faktu, Īe wiĊkszoĞü z nich obraáo zbliĪony model, niekiedy wrĊcz powielając go. Niewielu autorów przestrzega formalnych kanonów klasyfikacji, prezentując swe koncepcje bez wyjaĞnieĔ, przyjĊtych kryteriów, czynników determinujących oraz uzasadnienia. Istnieją równieĪ znakomite klasyfikacje podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego, stanowiące trudny do ulepszenia standard w swej wieloaspektowej doskonaáoĞci.1
Przewrotnie jednak taki stan rzeczy nie tylko nie zniechĊca, ale wrĊcz skáania
do podjĊcia próby wzbogacenia tego dorobku o kolejną klasyfikacjĊ, zdeterminowaną rzeczywistoĞcią (praktyki) oraz specyfiką przeáomu XX i XXI stulecia. RealizacjĊ tego zamierzenia musi – w oczywisty sposób – poprzedziü identyfikacja
waĪniejszych koncepcji klasyfikacyjnych podmiotowoĞci/ podmiotów prawa miĊdzynarodowego wraz z przypisaniem doĔ indywidualnych, autorskich klasyfikacji.

8.1.
Klasyfikacje według posiadania państwowości
Znakomita wiĊkszoĞü autorów na czele swych klasyfikacji umieszcza paĔstwa, po czym dodaje mniej lub wiĊcej pozostaáych elementów klasyfikacyjnych.2
CzĊĞü autorów z paĔstwowoĞci uczyniáa zaĞ kryterium klasyfikacyjne. W uproszczeniu moĪna stwierdziü, Īe koncepcja sprowadza siĊ tu do wyróĪnienia paĔstw
i podmiotów niebĊdących paĔstwami.
1

Godnym polecenia przykáadem moĪe byü klasyfikacja organizacji miĊdzynarodowych niedawno zaprezentowana przez J. Menkesa i A. Wasilkowskiego w opracowaniu: Organizacje miĊdzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006.
2
Por.: A. Kafkowski, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa 1983, s. 121 i n. Autor za podmioty
prawa miĊdzynarodowego uznawaá wyáącznie paĔstwa, z wyjątkiem uczynionym dla Stolicy Apostolskiej. W. Góralczyk z kolei za podmioty uznawaá paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe. Por.: W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo miĊdzynarodowe w zarysie, Warszawa 2004, s. 120 i n. Por.: J. SozaĔski,
Wspóáczesne prawo traktatów. Zarys wykáadu, Warszawa-PoznaĔ 2005, s. 27.
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Klasyfikacje wedáug posiadania paĔstwowoĞci przytacza B. PrzewoĨnik, która zwraca uwagĊ, Īe w nowszej literaturze prawnomiĊdzynarodowej, przede
wszystkim podrĊcznikowej, jako definiens prawa miĊdzynarodowego czĊsto podawana jest dwuczáonowa klasyfikacja: paĔstwa i inne podmioty prawa miĊdzynarodowego, przy jednoczesnym róĪnicowaniu podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej paĔstw jako peánej i pierwotnej, a podmiotowoĞci organizacji pozostaáej jako
wtórnej i ograniczonej.3 Z kolei P. Bogacki podmioty prawa miĊdzynarodowego
dzieli na pierwotne i pochodne, czyli te, których podmiotowoĞü pochodzi od innych podmiotów (tzn. nie jest pierwotna). Podmiotami pierwotnymi są suwerenne
paĔstwa speániające wyĪej wymienione kryteria i mające peány zakres zdolnoĞci do
czynnoĞci prawnych; cechą odróĪniającą od paĔstw podmioty pochodne jest niemoĪnoĞü speániania wszystkich tych kryteriów.4
Niektóre klasyfikacje odbiegają od podziaáu „paĔstwa i inni”, modyfikując je
w okreĞlony sposób. Wydaje siĊ jednak, Īe nadal są to klasyfikacje wedáug posiadania paĔstwowoĞci z uwagi na wyeksponowanie paĔstwa i odnoszenie doĔ pozostaáych elementów.
Na przykáad L. Antonowicz zauwaĪa, Īe wspóáczesna praktyka miĊdzynarodowa rzeczywiĞcie wskazuje, iĪ paĔstwa, regulując swoje stosunki wzajemne, rozszerzają krąg podmiotów prawa miĊdzynarodowego. W szczególnoĞci autor wskazuje tu takie byty, jak: Stolica Apostolska, terytoria autonomiczne, wspólnoty powstaĔcze oraz organizacje miĊdzynarodowe. ChociaĪ kaĪda z tych kategorii róĪni
siĊ istotnie od pozostaáych, to jednak moĪna powiedzieü, Īe są to twory quasi-paĔstwowe.5
Podobnie W. CzapliĔski i A. Wyrozumska, zwracają uwagĊ, Īe tradycyjnie
najwaĪniejszymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego są paĔstwa (którym
w związku z tym poĞwiĊcają najwiĊcej miejsca), bardziej ograniczona rola przypada organizacjom miĊdzynarodowym (których podmiotowoĞü wywodzi siĊ z woli
paĔstw tworzących daną organizacjĊ); caákiem sporna pozostaje prawnomiĊdzynarodowa podmiotowoĞü jednostek (osób fizycznych).6
Opierając siĊ na postanowieniach Konwencji prawa traktatów z 23 maja 1969
r. oraz Konwencji prawa traktatów zawartych miĊdzy paĔstwami a organizacjami
miĊdzynarodowymi oraz miĊdzy organizacjami miĊdzynarodowymi z 21 marca
1986 r., ustanawiających (postanowienia) przedmiotowy zasiĊg mocy obowiązującej obu konwencji (kaĪdej z osobna) – B. PrzewoĨnik wyróĪnia nastĊpującą klasyfikacjĊ podmiotów prawa miĊdzynarodowego:
•
paĔstwa;
3

B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk
Prawnych” 1997, t. 7, s. 217-18.
5
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998, vol. XLV,
s. 27.
6
W ocenie autorów – ma ona jednak charakter obiektywny, poniewaĪ moĪna siĊ na nią powoáywaü
takĪe w stosunkach z paĔstwami nieczáonkowskimi. PodmiotowoĞü organizacji miĊdzynarodowych ma
równieĪ charakter funkcjonalny, tzn. zakres jej jest ograniczony do funkcji przewidzianych w statucie
danej organizacji. Patrz: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 131-132.
4
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•
•

organizacje miĊdzynarodowe;
inne niĪ paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe podmioty prawa miĊdzynarodowego.7
SozaĔski potwierdza, Īe najwaĪniejszymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego są paĔstwa mające podmiotowoĞü pierwotną, czyli wynikającą z samego faktu ich istnienia, oraz podmiotowoĞü najszerszą. Mniejsza podmiotowa rola przypada organizacjom miĊdzynarodowym o charakterze rządowym (Governmental Organizations – GOs), których podmiotowoĞü jest wtórna (pochodzi bowiem od woli
paĔstw wyraĪonej w umowie miĊdzynarodowej tworzącej daną organizacjĊ)
i funkcjonalna (gdyĪ zakres kompetencji organizacji miĊdzynarodowych ograniczony jest celami i zadaniami, dla których organizacjĊ powoáano). Do trzeciej kategorii innych podmiotów J. SozaĔski zalicza: StolicĊ Apostolską, Zakon MaltaĔski, naród, stronĊ wojującą i powstaĔców.8
Perspektywy suprapaĔstwowych klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego wydają siĊ progresywne. Trafnie zauwaĪają W. CzapliĔski i A. Wyrozumska, Īe prawo miĊdzynarodowe nadal ma charakter paĔstwocentryczny i w swej
istocie nie przywiązuje decydującej wagi do prawa do samostanowienia, zaĞ w skali uniwersalnej dominującą rolĊ odgrywają paĔstwa i zasada suwerennoĞci terytorialnej.9 Ta ostatnia – w rozmaitych klasyfikacjach – wáaĞciwie wystĊpuje synonimicznie z paĔstwowoĞcią. Jak sáusznie wskazuje H. Latkiewicz – suwerennoĞü wystĊpuje jako obiektywne klasyfikacyjne kryterium klasyfikacji podmiotów [oryginalna pisownia autorki – przyp. M. P.] prawa miĊdzynarodowego, które dzieli na
podstawowe i niepodstawowe, suwerenne i niesuwerenne.10 W obu przypadkach
(„podstawowe” oraz „suwerenne”) chodzi wáaĞciwie o paĔstwa.

8.2.
Klasyfikacje według stopnia zorganizowania
Kryterium stopnia zorganizowania zapewne przyjĊto dla odróĪnienia od jednostki (najprostszej, a zarazem najpowszechniejszej formy podmiotowej) wszelkich bytów ponadjednostkowych.
Podmioty prawa miĊdzynarodowego wedle kryterium stopnia zorganizowania
klasyfikuje prekursor szerszego ich traktowania, C. Berezowski.11 Dzieli on podmioty prawa miĊdzynarodowego na: zorganizowane (skáadające siĊ z wielu osób)
i niezorganizowane (jednostki, tj. osoby fizyczne). Podmioty zorganizowane dzielą
siĊ na: suwerenne (paĔstwa) oraz niesuwerenne (np. organizacje miĊdzynarodowe),
podmioty niesuwerenne na trwaáe (mające byt trwaáy, które z zaáoĪenia mogą istnieü bezterminowo, np. Andora, Monako) i nietrwale (mające w samym zaáoĪeniu
7

B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów. Zarys wykáadu, Warszawa-PoznaĔ 2005, s. 26.
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 143.
10
H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej EWG, Warszawa 1979, s. 19.
11
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 27.
8
9
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byt czasowy, np. strona wojująca, naród walczący o niepodlegáoĞü, które po utworzeniu paĔstwa przestaną istnieü jako odrĊbny podmiot prawa miĊdzynarodowego).12 Koncepcja C. Berezowskiego, wzbudziwszy zainteresowanie, zdominowaáa
inne nawiązujące doĔ klasyfikacje.

8.3.
Klasyfikacje według stopnia kontrowersyjności
WáaĞciwie takiej klasyfikacji nie ma. To znaczy trudno o klasyfikacjĊ podmiotowoĞci/podmiotów prawa miĊdzynarodowego expressis verbis opartą na kryterium stopnia kontrowersyjnoĞci. Z drugiej jednak strony wystĊpują klasyfikacje,
których autorzy naduĪywają okreĞlenia „kontrowersyjne” wobec tych podmiotów,
których statusu – jak siĊ wydaje – nie usiáują lub nie umieją ustaliü. Na uĪytek dydaktyki taka formuáa jest nie do przyjĊcia. Nawet jeĞli kontrowersje rzeczywiĞcie
istnieją, zwáaszcza tam, gdzie nie zapadáy orzeczenia miĊdzynarodowych sądów,
a doktryna wypowiadaáa siĊ oszczĊdnie lub banalnie – komentator powinien siĊ do
nich ustosunkowaü, zamiast je milcząco utrwalaü. CzĊĞü autorów klasyfikacji
podmiotów prawa miĊdzynarodowego wedáug stopnia kontrowersyjnoĞci ostatecznie mniej lub bardziej wyraĨnie to czyni, czĊĞü jednak kontynuuje swój „kontrowersyjny” wywód klasyfikacyjny. Przykáadem moĪe tu byü stanowisko Ch. N.
Okeke, który juĪ w tytule swej monografii przywoáuje kryterium kontrowersyjnoĞci, posáugując siĊ niejednokrotnie enigmatycznymi sformuáowaniami: Nowe podmioty są podmiotami prawa miĊdzynarodowego, ale nie peánymi.13 Jakimi? Innymi
na ogóá – twierdzi B. PrzewoĨnik, która zwraca uwagĊ na uksztaátowany
w najnowszej literaturze prawnomiĊdzynarodowej, przede wszystkim podrĊcznikowej, trend klasyfikowania podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego w postaci
dwuczáonowej (paĔstwa – inne podmioty prawa miĊdzynarodowego), lub trójczáonowej (paĔstwa – organizacje miĊdzynarodowe – inne podmioty prawa miĊdzynarodowego). Potencjaá problematycznoĞci skupia w sobie jeden czáon – inne podmioty prawa miĊdzynarodowego.14 Tu kontrowersyjnoĞü staje siĊ juĪ faktem.
Przykáadowo, W. CzapliĔski i A. Wyrozumska odnoĞnie do podmiotowoĞci
miĊdzynarodowowej jednostek (osób fizycznych) twierdzą, Īe w doktrynie pozostaje ona sporna. Zwolennicy tej podmiotowoĞci muszą przyznaü, Īe ma ona bardzo ograniczony charakter. Jednostka staáa siĊ adresatem wielu norm prawa miĊdzynarodowego (prawa czáowieka, ochrona mniejszoĞci), nabyáa na mocy niektórych umów miĊdzynarodowych prawo do dziaáania, np. do wnoszenia skargi do
sądów miĊdzynarodowych w zakresie ochrony praw czáowieka, moĪe równieĪ
w pewnych przypadkach ponosiü odpowiedzialnoĞü karną na podstawie prawa
12

C. Berezowski, Les sujets non-souverains du droit international, ParyĪ 1939, p. 20-21. Por.: P. Bogacki,
Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit. s. 218.
Ch. N. Okeke, Controversial subjects of contemporary international law. An examination of the new
entities of international law and their treaty – making capacity, Rotterdam 1974, p. 218.
14
B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
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miĊdzynarodowego i przed sądami miĊdzynarodowymi. Ciągle jednak podmiotowoĞü ta róĪni siĊ od podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych [a tym bardziej
paĔstw – przyp. M. P.] pod waĪnym wzglĊdem – w odróĪnieniu od tych ostatnich
jednostka nie moĪe tworzyü sama prawa miĊdzynarodowego ani zmieniaü go swoim postĊpowaniem (praktyką). OdpowiedzialnoĞü paĔstw za naruszenia praw jednostek egzekwowana jest tylko w takim zakresie, w jakim paĔstwa wyraĪą na to
zgodĊ (dotyczy to zwáaszcza locus standi przed sądami i innymi organami miĊdzynarodowymi). W odniesieniu do osób prawnych, zwáaszcza korporacji miĊdzynarodowych, fakt zawierania przez nie umów z paĔstwami lub organizacjami miĊdzynarodowymi nie kreuje ich podmiotowoĞci miĊdzynarodowej, poniewaĪ umowy te nie podlegają prawu miĊdzynarodowemu, lecz prawu kontraktu (niekiedy
jednak kontrakt przewiduje ogólne zasady prawa miĊdzynarodowego jako prawo
wáaĞciwe dla umowy).15

8.4.
Klasyfikacje według zakresu podmiotowości
Wielu autorów zdaje siĊ nawiązywaü do opinii MiĊdzynarodowego Trybunaáu
SprawiedliwoĞci w sprawie Reparacji z 1949 r., wedle której zakres podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego moĪe byü zróĪnicowany. Jako kryterium klasyfikacji
podmiotów prawa miĊdzynarodowego proponują zakres podmiotowoĞci (wyraĨnie
lub poĞrednio). Jako ukáadu odniesienia uĪywają oni nie formuáy „ten/inny”, lecz
formuáy „peány/niepeány” lub „szerszy/wĊĪszy”. Takie klasyfikacje wáaĞciwie bazują na tradycyjnych podziaáach opartych na posiadaniu paĔstwowoĞci. Wydaje siĊ
teĪ, Īe zdeterminowaáa je recepcja prawa rzymskiego i caáy dorobek cywilistyki,
gdzie wystĊpuje teoria podmiotowoĞci „dojrzewającej” lub „reglamentowanej” (13,
18, 21 lat jako cenzus zakresu podmiotowoĞci). Nie moĪna powiedzieü wprost, Īe
owe klasyfikacje są báĊdne. Wydają siĊ, Īe sprawdzając siĊ w porządkach krajowych – w prawie miĊdzynarodowym okazują siĊ mniej przydatne. Co wiĊcej, moĪe
zostaü pominiĊty fakt, Īe podmioty prawa miĊdzynarodowego róĪnią siĊ znacząco
i nie są stadialnymi formami rozwoju „od jednostki po paĔstwo”.
Wedáug zakresu podmiotowoĞci klasyfikuje podmioty prawa miĊdzynarodowego kaĪdy, kto wyróĪnia kategoriĊ podmiotów peánych lub niepeánych.16 Przykáadowo, W. CzapliĔski i A. Wyrozumska wskazują na supremacjĊ podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej paĔstw. JednoczeĞnie organizacje miĊdzynarodowe traktują przez pryzmat ich bardziej ograniczonej podmiotowo roli17, a podmiotowoĞü

15

W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 131-132.
R. Frid, The Relations between The EC and International Organizations. Legal Theory and Practice,
The Hague-London-Boston 1995, p. 12. Por.: Ch. N. Okeke, Controversial subjects..., op. cit., p. 218.
17
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 131.
16
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jednostek czy osób prawnych jako wrĊcz kadáubową – na granicy akceptacji.18 Taki
punkt widzenia zyskuje na ogóá aprobatĊ badaczy prawa miĊdzynarodowego.19
Jak najbardziej zasadnie kryterium zakresu podmiotowoĞci posáuguje siĊ
L. Antonowicz, odróĪniając od terytorium autonomicznego podlegającego suwerennoĞci jakiegoĞ paĔstwa terytorium autonomiczne niewchodzące w skáad paĔstwa, od którego ono zaleĪy. Wedáug rezolucji ZO NZ z 15 grudnia 1960 r., terytorium niesamodzielne moĪe osiągnąü peáną samodzielnoĞü nie tylko jako paĔstwo
niepodlegáe i suwerenne lub przez dobrowolną integracjĊ z paĔstwem niepodlegáym, ale takĪe w drodze swobodnego stowarzyszenia siĊ z paĔstwem niepodlegáym.20 Status taki Zgromadzenie Ogólne zaakceptowaáo dla Puerto Rico (USA),
Wysp Cooka (Nowa Zelandia), Antyli Holenderskich (Holandia), Niue (Nowa Zelandia) oraz Marianów Póánocnych (USA). W konwencji Narodów Zjednoczonych
o prawie morza z 10 grudnia 1982 r.21 stronami – oprócz wszystkich paĔstw i Namibii (która wtedy nie osiągnĊáa jeszcze statusu paĔstwa), a takĪe niektórych organizacji miĊdzynarodowych – mogą staü siĊ niesuwerenne jednostki geopolityczne
trzech rodzajów, które mają kompetencje w sprawach bĊdących przedmiotem
konwencji, wáączając w to kompetencjĊ zawierania umów miĊdzynarodowych
w takich sprawach, a mianowicie:
•
wszystkie samodzielne paĔstwa stowarzyszone, które wybraáy taki status
w wykonaniu aktu samostanowienia nadzorowanego i zaaprobowanego przez
ONZ zgodnie z Deklaracją dekolonizacyjną;
•
wszystkie inne paĔstwa stowarzyszone;
•
wszystkie terytoria, które mają peány samorząd wewnĊtrzny uznany przez
ONZ, lecz nie osiągnĊáy peánej [podk. M. P.] niepodlegáoĞci zgodnie z Deklaracją dekolonizacyjną.22
Bazując na tradycyjnym podziale na podmioty pierwotne i pochodne (ich
podmiotowoĞü pochodzi od innych podmiotów, tzn. nie jest pierwotna), P. Bogacki
wskazuje, Īe podmiotami pierwotnymi są suwerenne paĔstwa speániające wyĪej
wymienione kryteria i mające peány [podk. M. P.] zakres zdolnoĞci do czynnoĞci
prawnych, a pochodnymi – te podmioty: które nie mogą speániaü wszystkich tych
kryteriów.23 Powstaje pytanie, po cóĪ miaáyby je speániaü?! Wydaje siĊ, Īe peány
lub niepeány zakres podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej wystĊpuje jedynie

18

Ibidem, s. 131-132.
Por. pogląd U. Kaliny – Prysznic, która twierdzi, Īe zakres podmiotowy i przedmiotowy zdolnoĞci organizacji jest wĊĪszy niĪ paĔstwa, zaĞ niewielu teoretyków twierdzi, iĪ zakres zdolnoĞci organizacji
i paĔstwa jest taki sam. Idem, Leksykon prawniczy, Warszawa 1996, s. 305. Por.: K. Cebul i inni, PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe jako podmioty stosunków miĊdzynarodowych, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 189.
20
Resolutions adopted by the General Assembly during its fifteenth session, Vol. l, 20 SeptemberDecember 1960, p. 29-30, cyt. za: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 16.
21
Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, pod red. A. Przyborowskiej-Klimczak, Lublin
1996, s. 396, cyt. za: ibidem, s. 16.
22
Patrz: Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General, United Nations, New York 1995,
p. 850-851, cyt. za: ibidem, s. 16.
23
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 217-18.
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w ramach okreĞlonych kategorii, np.: wyróĪniając wĞród „paĔstw” – obok „paĔstw
sensu stricto” – takĪe „minipaĔstwa” i „paĔstwa skáadowe”.24
Przykáadowo kategoria organizacji miĊdzynarodowych jest klasyfikowana
wedáug róĪnych kryteriów. E. Chrabonszczewska przedstawia najwaĪniejsze kryteria i wystĊpujące w praktyce podziaáy miĊdzynarodowych organizacji (tabela 1).
Z punktu widzenia skali oddziaáywania na miĊdzynarodowy system finansowy
i rynki finansowe uĪyteczny jest podziaá na instytucje globalne i regionalne. Organizacje o wymiarze globalnym mogą wpáywaü na najszerzej pojĊte rynki finansowe. Natomiast organizacje regionalne (gáównie regionalne banki rozwoju finansujące rozwój danego regionu) dziaáają w wĊĪszej skali i ich wpáyw jest o wiele
mniejszy.25
MoĪna zapytaü o zaleĪnoĞü pomiĊdzy klasyfikacjami podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej opartymi na konkretnych kryteriach a klasyfikacjami intuicyjnymi, bez zaznaczonych ukáadów odniesienia. Prawdopodobnie istnieje wiĊcej klasyfikacji intuicyjnych, bez skonkretyzowanych ukáadów odniesienia niĪ klasyfikacji podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej opartej na okreĞlonych kryteriach. Ich
liczba staje siĊ determinantą ich popularyzacji w literaturze przedmiotu i aspektach
aplikacyjnych.

8.5.
Inne klasyfikacje
Istnieje wiele klasyfikacji podmiotów prawa miĊdzynarodowego, jednak tylko
czĊĞü z nich sama poddaje siĊ procesowi klasyfikowania. Szereg z nich ma bowiem
bardzo oryginalny charakter, a niektóre wydają siĊ zgoáa niezrozumiaáe. Ciekawe
przykáady – zwáaszcza tych pierwszych – warto z pewnoĞcią zaprezentowaü.
Po latach odrzucania wydaje siĊ, Īe doktryna nabraáa dystansu do dorobku
naukowego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Interesująco klasyfikując de facto podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodową, G. W. Ignatienko i W. J.
Suworowa wyszczególniają: paĔstwa, narody walczące, organizacje miĊdzynarodowe rządowe, wybrane jednostki polityczne, terytorialne.26
Dla odmiany P. C. Jessup wymienia: paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe,
jednostki,27 a Ch. de Visscher: paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe, jednostki...28
C. G. Fenwick wylicza tu: paĔstwa (a wĞród nich równieĪ Watykan), terytoria pokolonialne, jednostki oraz organizacje pozarządowe.29
Z kolei L. C. Green wyróĪnia: podmioty prawa miĊdzynarodowego, czyli
paĔstwa, oraz obiekty prawa miĊdzynarodowego, czyli jednostki, korporacje, orga24

Patrz rozdziaá 10, ust. 10.1.1.
E. Chrabonszczewska, MiĊdzynarodowe organizacje finansowe, Warszawa 2005, s. 26-27.
26
G. W. Ignatienko, W. J. Suworowa, Subiekty mieĪdunarodnawa prawa, w: MieĪdunarodnije prawo,
pod red. G. W. Ignatienko, D. D. Ostapienko, Moskwa 1978, s. 104.
27
P. C. Jessup, Modernes Völkerrecht, Wien – Stuttgart 1950.
28
Ch. de Visscher, Théories et Réalités en Droit International Public, Paris 1970.
29
C. G. Fenwick, International Law. Fourth Edition, New York 1965, p. 121 & n.
25
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nizacje miĊdzynarodowe...30 D. J. Lathan Brown wymienia: „unie suwerennych”,
paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe, instytucje miĊdzynarodowe, inne potencjalne podmioty (papieĪ, zakon maltaĔski, prymitywne porozumienia, podmioty ad
hoc – piratów, handlarzy ludĨmi i innych zbrodniarzy)...31 I. Seidl – Hohenveldern
i T. Stein wymieniają: paĔstwa, StolicĊ Apostolską, ponadpaĔstwa, terytoria postkolonialne, MKCK, Zakon MaltaĔski oraz jednostki (wyróĪniając dodatkowo obcokrajowców,powstaĔców).32 J. G. Starke QC wyszczególnia: paĔstwa, organizacje
miĊdzynarodowe (instytucje miĊdzynarodowe), tubylców, ludy, miĊdzyrządowe
stowarzyszenia, korporacje (kontrowersyjne), jednostki, obszary autonomiczne...33
Z kolei J. A. Barberis identyfikuje: paĔstwa (zcentralizowane, o statusie specjalnym, o statusie uprzywilejowanym, autonomie, minipaĔstwa), paĔstwa zaleĪne –
związki paĔstw (federalne, intagracja/miĊdzynarodowa), organizacje miĊdzynarodowe, podmioty zaangaĪowane w dziaáalnoĞü religijną [koĞcióá katolicki, Watykan,
zakon maltaĔski, koĞcióá prawosáawny (patriarchat Konstantynopola, góra Athos),
koĞcióá ewangelicki, islam], podmioty zaangaĪowane w niesienie pomocy (MKCK,
inne organizacje humanitarne), podmioty o statusie zbliĪonym do paĔstw [paĔstwa
suwerenne (takĪe fikcyjne i minipaĔstwa) paĔstwa zaleĪne, związki paĔstw (federalne)].34
Warto przytoczyü, Īe O. Casanovas wymienia: paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe (dodając doĔ spoáecznoĞü miĊdzynarodową), narody uprawnione do samostanowienia (mniejszoĞci, tubylcy, grupy) oraz osoby fizyczne.35 Dla odmiany
M. Diez de Valasco Vallejo wymienia: paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe
i inne podmioty: narody, ruchy narodowowyzwoleĔcze, powstaĔców, Watykan/ StolicĊ Apostolską, jednostki i osoby prawne.36
Próbując (dyskretnie) opanowaü sytuacjĊ równoczesnego wystĊpowania wielu
róĪnych klasyfikacji o niekiedy skomplikowanych ukáadach kryteriów, W. Anioá
wyjaĞnia, Īe w obecnych czasach zaobserwowaü moĪna wspóáwystĊpowanie czy
nawet przechodzenie od tradycyjnego paĔstwowocentrycznego systemu suwerennych paĔstw narodowych do wielocentrycznego systemu róĪnorakich podmiotów,
w którym – oprócz organizacji paĔstwowych – istotną rolĊ odgrywają wspólnoty
etniczne, korporacje miĊdzynarodowe, organizacje pozarządowe i wszelkiego rodzaju ruchy spoáeczne.37 W ten sposób autor mimowolnie – jak siĊ wydaje – przedstawiá kolejny, maáo transparentny podziaá podmiotów prawa miĊdzynarodowego.
Poza wspominanym juĪ wyróĪnieniem paĔstw, organizacji miĊdzynarodowych, jednostek i osób prawnych – W. CzapliĔski i A. Wyrozumska wskazują, Īe
podmiotami prawa miĊdzynarodowego mogą byü równieĪ inne twory polityczne
30

L. C. Green, International Law: A Canadian Perspective, Ontario 1988.
D. J. Lathan Brown, Public International Law, London 1970.
32
I. Seidl – Hohenveldern, T. Stein, Völkerrecht, Köln-Berlin-Bonn-München 2000.
33
J. G. Starke QC, Introduction International Law, London 1989.
34
J. A. Barberis, Los Sujetos Del Derecho Internacional Actual, Madrid 1984.
35
O. Casanovas, Unity and Pluralism in Public International Law, The Hague-NY-London 2001.
36
M. Diez de Valasco Vallejo, Instituciones de Derecho Internacional Publico, Madrid 2001.
37
W. Anioá, PaĔstwo postsuwerenne? Rozproszenie wáadzy w Ğrodowisku miĊdzynarodowym, „Sprawy
MiĊdzynarodowe” 2002, nr 4, s. 5. Por.: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Wrocáaw 2004, s. 22.
31
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niĪ paĔstwa czy organizacje miĊdzynarodowe, np. ruch narodowowyzwoleĔczy,
strona wojująca, powstaĔcy – podmioty walczące o utworzenie lub o odzyskanie
wáasnej paĔstwowoĞci.38 Do cytowanych autorów zdaje siĊ nawiązywaü J. SozaĔski, wyliczając poĞród podmiotów prawa miĊdzynarodowego: paĔstwa (najwaĪniejsze, o podmiotowoĞci najszerszej), organizacje miĊdzynarodowe o charakterze
rządowym o podmiotowoĞci funkcjonalnej, gdyĪ zakres kompetencji organizacji
miĊdzynarodowych ograniczony jest celami i zadaniami, dla których organizacjĊ
powoáano), oraz trzecią ich kategoriĊ – inne podmioty, do których zalicza: StolicĊ
Apostolską, Zakon MaltaĔski, naród, stronĊ wojującą i powstaĔców.39 Cytowany
autor przypomina przy okazji, choü i na uĪytek klasyfikowania podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej, Īe w prawie miĊdzynarodowym nie ma organu ustawodawczego (umowy i zwyczaj tworzone są przez zainteresowane podmioty), nie ma
wáadzy nadrzĊdnej (podmioty są równe).40 Równe nie oznacza – bynajmniej –
„jednakowe”...
Jako ciekawostkĊ moĪna przytoczyü klasyfikacjĊ, którą zaprezentowali
K. Cebul, J. Kowalczyk, A. Szpor i J. Zakrzewska opierający siĊ na zaáoĪeniu, Īe
podmioty w prawie miĊdzynarodowym róĪnią siĊ niejednakowym statusem suwerennoĞci. PaĔstwo posiada stosunkowo najwyĪszy stopieĔ suwerennoĞci, choü teoretycznie i ona jest ograniczana przez prawo miĊdzynarodowe. Do tej kategorii zaliczają StolicĊ Apostolską, mimo wskazaĔ niektórych autorów, Īe utraciáa ona
w 1870 r. suwerennoĞü nad paĔstwem koĞcielnym. PaĔstwa skáadowe, wspólnoty
powstaĔcze i terytoria zaleĪne cytowani autorzy traktują jako zmierzające do suwerennoĞci, podkreĞlając, Īe w ich przypadku podmiotowoĞü prawna moĪe zostaü
nadana,41 podczas gdy podmiotowoĞü paĔstw zostaje uznana.42 Na koniec twierdzą,
Īe organizacje miĊdzynarodowe są niesuwerenne.43
Zarysowane wyĪej klasyfikacje zaprezentowane są ujĊciu tabelarycznym (tabela 2), co uáatwia ich percepcjĊ i komparatystykĊ.

38

W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 473.
J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów..., op. cit., s. 26.
40
Ibidem, s. 33.
41
Por.: M. N. Shaw, Prawo miĊdzynarodowe, Warszawa 2000, cyt. za: K. Cebul, J. Kowalczyk, A. Szpor,
J. Zakrzewska, PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe jako podmioty stosunków miĊdzynarodowych,
„Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 183.
42
L. Antonowicz, PodrĊcznik prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 2000, cyt. za: K. Cebul i in., PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 184.
43
K. Cebul i in., PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe..., op. cit., s. 184.
39

284

ZáoĪony model klasyfikacyjny podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego

Tabela 2.
Wybrane inne klasyfikacje podmiotowoĞci/podmiotów prawa miĊdzynarodowego
Autor/autorzy
G. W. Ignatienko
i W. J. Suworowa
P. C. Jessup
Ch. de Visscher

Wymienione podmiotowoĞci/podmioty prawa miĊdzynarodowego
paĔstwa, narody walczące, organizacje miĊdzynarodowe rządowe, wybrane
jednostki polityczne, terytorialne
paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe, jednostki
paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe, jednostki
paĔstwa (a wĞród nich równieĪ Watykan), terytoria pokolonialne, jednostki
C. G. Fenwick
oraz organizacje pozarządowe
podmioty prawa miĊdzynarodowego, czyli paĔstwa, oraz obiekty prawa
L. C. Green
miĊdzynarodowego, czyli jednostki, korporacje, organizacje miĊdzynarodowe
„unie suwerennych”, paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe, instytucje miĊdzynarodowe, inne potencjalne podmioty (papieĪ, zakon maltaĔski, prymiD. J. Lathan Brown
tywne porozumienia, podmioty ad hoc – piratów, handlarzy ludĨmi i innych
zbrodniarzy)
paĔstwa, Stolica Apostolska, ponadpaĔstwa, terytoria postkolonialne,
I. Seidl – Hohenveldern
MKCK, zakon maltaĔski oraz jednostki (wyróĪniono dodatkowo obcokrai T. Stein
jowców, powstaĔców)
paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe (instytucje miĊdzynarodowe), tubylJ. G. Starke QC
cy, ludy, miĊdzyrządowe stowarzyszenia, korporacje (kontrowersyjne),
jednostki, obszary autonomiczne
paĔstwa (zcentralizowane, o statusie specjalnym, o statusie uprzywilejowanym, autonomie, minipaĔstwa), paĔstwa zaleĪne – związki paĔstw (federalne, integracja/miĊdzynarodowa), organizacje miĊdzynarodowe, podmioty
zaangaĪowane w dziaáalnoĞü religijną [koĞcióá katolicki, Watykan, zakon
J. A. Barberis
maltaĔski, koĞcióá prawosáawny (patriarchat Konstantynopola, góra Athos),
koĞcióá ewangelicki, islam], podmioty zaangaĪowane w niesienie pomocy
(MKCK, inne organizacje humanitarne), podmioty o statusie zbliĪonym do
paĔstw [paĔstwa suwerenne (takĪe fikcyjne i minipaĔstwa) paĔstwa zaleĪne,
związki paĔstw (federalne)]
paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe (dodaje doĔ spoáecznoĞü miĊdzynarodową), narody uprawnione do samostanowienia (mniejszoĞci, tubylcy,
O. Casanovas
grupy), osoby fizyczne
paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe i inne podmioty: narody, ruchy naM. Diez de Valasco
rodowowyzwoleĔcze, powstaĔcy, Watykan/Stolica Apostolska, jednostki
Vallejo
i osoby prawne
organizacje paĔstwowe, wspólnoty etniczne, korporacje miĊdzynarodowe,
W. Anioá
organizacje pozarządowe i wszelkiego rodzaju ruchy spoáeczne
paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe i inne twory polityczne, np. ruch
W. CzapliĔski
narodowowyzwoleĔczy, strona wojująca, powstaĔcy – podmioty walczące o
i A. Wyrozumska
utworzenie lub o odzyskanie wáasnej paĔstwowoĞci
paĔstwa (najwaĪniejsze, o podmiotowoĞci najszerszej), organizacje miĊdzynarodowe o charakterze rządowym (Governmental Organizations –
GOs; o podmiotowoĞci funkcjonalnej, gdyĪ zakres kompetencji organizacji
J. SozaĔski
miĊdzynarodowych ograniczony jest celami i zadaniami, dla których organizacjĊ powoáano) oraz inne podmioty: Stolica Apostolska, Zakon MaltaĔski, naród, strona wojująca i powstaĔcy
K. Cebul, J. Kowalczyk, suwerenne: paĔstwa, Stolica Apostolska; zmierzające do suwerennoĞci:
A. Szpor i J. Zakrzew- paĔstwa skáadowe, wspólnoty powstaĔcze i terytoria zaleĪne; niesuwerenne:
ska
organizacje miĊdzynarodowe

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie literatury.
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Bardziej lub mniej udane klasyfikacje moĪna tu oczywiĞcie przytaczaü dalej,
ale jak wskazano wyĪej – celem opracowania nie jest przegląd klasyfikacji podmiotów prawa miĊdzynarodowego, lecz prezentacja zagadnienia podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego wspóáczesnego uniwersalizmu, dokonana u schyáku
pierwszej dekady XXI wieku poprzez jej klasyfikacjĊ opartą na autorskim modelu
záoĪonym. Przed odniesieniem siĊ do poszczególnych podmiotowoĞci zająü siĊ
wiĊc naleĪy zagadnieniem klasyfikacji.

Rozdział 9

Konstrukcja złożonego modelu klasyfikacji
podmiotowości prawa międzynarodowego

W autorskim modelu klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
zawarto kilka nowych – jak siĊ wydaje – rozwiązaĔ w konkretnych aspektach.
Stopniowe (ewolucyjne) konstruowanie tytuáowej klasyfikacji w zamiarze autora
stanowiü ma novum – jeĞli nie jako autentyczna nowoĞü, to przynajmniej jako nowoĞü metodyczna. Poczynając od rozwaĪaĔ teoretycznych, wywodzących siĊ
z przyrodniczego poznania, ekonomii, logiki, prawa i innych nauk (co moĪna ująü
zbiorczo – jako metodologia nauk) stopniowo zostanie zaprezentowane funkcjonowanie klasyfikacji na gruncie nauk prawnych. Wyeksponowanie przydatnoĞci
i optymalizacji klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego umoĪliwi
stworzenie odpowiedniego modelu klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego doby wspóáczesnego uniwersalizmu.
Wydaje siĊ, Īe kolejnym novum, bĊdącym jednak logiczną konsekwencją poprzedniego, moĪe byü zamysá, by objaĞniü i uzasadniü potrzebĊ wyeksponowania
kategorii klasyfikacyjnych w zaprezentowanym modelu. Nie znaczy to, Īe wczeĞniej tego nie czyniono. Przeciwnie – przedstawione zostaną stosowne przykáady.
Chodzi tu raczej o podkreĞlenie kategoryzacji (tworzenia pojĊü) jako istotnej cechy
tytuáowej klasyfikacji, nadającej jej walor naukowy i funkcjonalnoĞü praktyczną.
Na poziomie kategorii pojĊü zbiorczych moĪna wnieĞü twórczy wkáad w klasyfikowanie podmiotów prawa miĊdzynarodowego. Na poziomie poszczególnych
podmiotów wyróĪnionych w klasyfikacji moĪna jedynie zająü stanowisko „za” lub
„przeciw” uznaniu podmiotowoĞci oraz przytaczaü stosowne argumenty. Teorią
klasyfikacji posáuĪono siĊ wiĊc celowo, aby wybór kategorii nie nastĊpowaá czysto
intuicyjnie. Teoria ta ma bowiem walor uniwersalizmu, co w przeciwieĔstwie do
autorskiej, subiektywnie zaangaĪowanej intuicji – pozwala zaáoĪyü obiektywny
efekt koĔcowy tego opracowania.

288

ZáoĪony model klasyfikacyjny podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego

9.1.
Teoretyczne aspekty zagadnienia klasyfikacji
w naukach prawnych
Klasyfikacja jako sposób ujmowania omawianych treĞci z pewnoĞcią nieobca
jest doktrynie prawa miĊdzynarodowego. Komentatorzy prawa miĊdzynarodowego
posáugują siĊ klasyfikacją na ogóá intuicyjnie, jej aspekty teoretyczne pomijając lub
– poprzez metodyczną poprawnoĞü – traktując je w sposób dorozumiany. O ile takie podejĞcie wydaje siĊ usprawiedliwione w pracach o charakterze ogólnym lub
w pracach specjalistycznych, lecz posáugujących siĊ klasyfikacją jako metodyczną
formą, o tyle trudno je wytáumaczyü w przypadku prac tytuáowo lub Ğródtytuáowo
skupionych na róĪnorodnych klasyfikacjach.
Biorąc pod uwagĊ przedmiot i cel niniejszej pracy, teorii klasyfikacji pominąü
tu nie moĪna. Jej skrótowe, ograniczone do rzeczywistych potrzeb pracy, omówienie stanowi – jak siĊ wydaje – oryginalny przyczynek do dorobku nauki prawa
miĊdzynarodowego.

9.1.1.
Pojęcie klasyfikacji
Klasyfikacja jest spopularyzowana zarówno w terminologii naukowej, jak
i w jĊzyku potocznym. Analogicznie do popularnoĞci rozwija siĊ praktyka klasyfikowania, którą moĪna juĪ w pewnym stopniu charakteryzowaü. PojĊcie klasyfikacji sensu largo – sprowadzone do dzielenia i tym samym porządkowania lub „zaszyfrowane” lakonicznie jako pewien zespóá nazw niepustych1 – nie satysfakcjonuje naukowo, a nawet w podejĞciu popularnonaukowym rodzi niedosyt.
Tego ostatniego nie czynią – na szczĊĞcie – sami teoretycy klasyfikacji.2
Przykáadowo T. E. Gatnar klasyfikacjĊ wyjaĞnia jako proces dzielenia rzeczy na
klasy (grupy, kategorie), dodając, Īe jest to jedna z podstawowych czynnoĞci poznawczych wykonywanych przez czáowieka, znacznie uáatwiająca poruszanie siĊ
w Ğwiecie pojedynczych przedmiotów, osób i zdarzeĔ. Autor podkreĞla, Īe jest ona
nierozerwalnie związana z myĞleniem, postrzeganiem, uczeniem siĊ i podejmowaniem decyzji.3 Wskazuje, Īe klasyfikacja umoĪliwia poznanie rzeczywistoĞci
w drodze redukcji entropii i przez to jest podstawowym narzĊdziem odkrywania
praw przyrody oraz konstruowania teorii naukowych, przykáadowo: w biologii jest
wykorzystywana do grupowania organizmów Īywych (roĞlin i zwierząt) w rodziny,
rodzaje, gatunki; w medycynie klasyfikacji podlegają pacjenci, objawy chorób
1

T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji. Zagadnienia formalne, Warszawa 1965, s. 115.
TeoriĊ klasyfikacji wyczerpująco omawia T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., a w nowszej
literaturze – E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji danych, Warszawa 1998.
3
E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 13. Por. K. TrzĊsicki, Logika. Nauka i sztuka,
Biaáystok 2008, s. 380 i n.
2
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i same schorzenia; w psychologii – typy osobowoĞci, struktury spoáeczne; w ekonomii – kraje, przedsiĊbiorstwa, typy konsumentów.4 Taka róĪnorodnoĞü zastosowaĔ nie pozostaje bez wpáywu na czystoĞü pojĊcia klasyfikacji, które nie jest jednoznaczne i bywa rozwaĪane zarówno na páaszczyĨnie semantycznej, jak i logicznej czy teoriomnogoĞciowej. Na przykáad T. Borys wymienia jego trzy podstawowe znaczenia:
•
metoda (plan) podziaáu zbioru obiektów na klasy;
•
czynnoĞü przydzielania obiektów do klas;
•
zbiór klas bĊdący wynikiem grupowania.5
Z kolei T. Wójcik twierdzi, Īe klasyfikacje buduje siĊ dla wykonywania rozmaitych zadaĔ, a co najmniej jako:
•
narzĊdzia, poznawania rzeczywistoĞci;
•
narzĊdzia racjonalnego nazywania elementów zbioru;
•
narzĊdzia projektowania racjonalnych zbiorów produktów;
•
plany segregacji;
•
informatory o piĞmiennictwie.
Autor dodaje, Īe gdyby nie tworzono zbiorów przedmiotów i nie rozpatrywano stosunków zachodzących miĊdzy tymi zbiorami (w szczególnoĞci: stosunków
klasyfikacyjnych), a zwracano uwagĊ tylko na poszczególne indywidua, nasz obraz
Ğwiata byáby bardzo nieprzejrzysty, niczym mozaika, gdy nie patrzy siĊ na nią
z daleka.6 Trzeba przyznaü, Īe ludzkoĞü jako cywilizacja opanowaáa tĊ sztukĊ, choü
indywidualnie trudniej byáoby o utrzymanie tej tezy.
Szukając przykáadów efektywnych metod klasyfikacji, E. Gatnar zauwaĪa, Īe
w codziennym Īyciu czáowiek nieustannie dokonuje podziaáu rzeczy, osób lub zdarzeĔ na grupy (kategorie). ZachĊca, by zwróciü uwagĊ, Īe efektywnoĞü tego podziaáu jest duĪa, mimo Īe cechy grupowanych obiektów są opisywane za pomocą
pojĊü nieprecyzyjnych, nieostrych, wyraĪonych w jĊzyku naturalnym, np. kwadratowy, zielony, miĊkki, a co wiĊcej, informacje te są najczĊĞciej takĪe niepeáne, tj.
nie są znane wartoĞci niektórych cech.7 Wychodząc z tego zaáoĪenia, ekonomiĞci
upatrują jednego z podstawowych celów klasyfikacji w uzyskaniu jednorodnych
przedmiotów badaĔ, w których áatwiej wyróĪniü czynniki systematyczne. Przykáadowo, E. Gatnar wskazuje, Īe pociąga to za sobą zredukowanie duĪej liczby obiektów (cech) do kilku podstawowych kategorii, a co za tym idzie – zmniejszenie nakáadu pracy i czasu analiz dziĊki ograniczeniu liczby danych. Kolejną przyczyną
stosowania metod klasyfikacji jest chĊü odkrycia nieznanej struktury analizowanych danych lub porównanie obiektów wielocechowych – podaje cytowany autor,
4

Ibidem. Por.: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod red. K. Jajugi i M. Walesiaka,
Wrocáaw 2002.
5
T. Borys, Kategoria jakoĞci w statystycznej analizie porównawczej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocáawiu” nr 284, Wrocáaw 1984, cyt. za: E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji...,
s. 13.
6
T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 125.
7
E. Gatnar podaje interesującą informacjĊ, Īe procesy te staáy siĊ przedmiotem zainteresowania ze
strony psychologów, których badania umoĪliwiáy skonstruowanie niektórych algorytmów klasyfikacyjnych. Patrz: E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 17. Z kolei K. TrzĊsicki wywodzi,
Īe kategoryzacja to tworzenie pojĊü.
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wspominając takĪe o moĪliwoĞci weryfikacji hipotez dotyczących charakteru danych i wnioskowania o nieznanych cechach obiektów na podstawie znajomoĞci
klasy, do której naleĪą.8
Wydaje siĊ celowy wgląd do dorobku tych nauk, w których klasyfikacjĊ ujĊto
jako cel, w odróĪnieniu od powszechnego jej traktowania jako Ğrodka. Z pewnoĞcią
naukami tymi są ekonomia (statystyka) i logika (w jej interdyscyplinarnej naturze9). Nie do przecenienia są teĪ przyczynki definicyjne pojawiające siĊ w opracowaniach interdyscyplinarnych.
W naukach ekonomicznych reprezentatywne podejĞcie przedstawia E. Nowak, który definiowanie klasyfikacji rozpoczyna od prezentacji podstawowych pojĊü wyjĞciowych, tj. obiektu, przedmiotu oraz cechy. Zwracając uwagĊ, Īe pojĊcia
owe są niekiedy uwaĪane za pierwotne i niepodlegające definiowaniu, autor podejmuje jednak próbĊ ich okreĞlenia. Obiektami nazywa jednostki badania podlegające klasyfikacji, przedmiotami klasyfikacji nazywa zbiór obiektów (a nie jeden
obiekt), a przez cechy E. Nowak rozumie wáaĞciwoĞci jednostek badanego zbioru
rozpatrywane z punktu widzenia zjawiska bĊdącego kryterium klasyfikacji obiektów.10
Klasyfikacja ma trzy znaczenia. W pierwszym znaczeniu oznacza czynnoĞü
podziaáu zbioru obiektów na podzbiory wedáug ustalonego kryterium, drugim –
efekt czynnoĞci podziaáu zbioru, którym są grupy obiektów podobnych. Trzecie
znaczenie pojĊcia klasyfikacja wystĊpuje w statystyce, gdzie oznacza klasyfikacjĊ
obserwacji, tzn. decyzjĊ, do której klasy ze zbioru zadanych zaliczyü obserwacjĊ.11
W badaniach spoáeczno-ekonomicznych czĊsto wystĊpuje takĪe potrzeba wydzielenia grup obiektów, które obejmowaáyby jednostki podobne jednoczeĞnie pod
wzglĊdem wielu zjawisk záoĪonych, dotyczących róĪnych aspektów funkcjonowania klasyfikowanych obiektów, wyjaĞniając, Īe w takich sytuacjach ma siĊ wiĊc do
czynienia z wielokryteriowoĞcią badania.12
Z kolei E. Gatnar klasyfikacjĊ rozumie jako proces podziaáu zbioru obiektów
na klasy (kategorie), gdzie pojĊcie klasa oznacza zbiór obiektów charakteryzujący
siĊ pewnymi wspólnymi wáasnoĞciami. W zaleĪnoĞci od rodzaju dostĊpnej informacji w ramach klasyfikacji autor wyodrĊbnia dwa zagadnienia:
•
klasyfikacjĊ wzorcową, nazywaną takĪe analizą dyskryminacyjną, gdy
struktura kategorii jest znana, tj. gdy dysponuje siĊ – choüby czĊĞciową – charakterystyką klas, z których pochodzą obiekty;
•
klasyfikacjĊ bezwzorcową, znaną jako taksonomia albo analiza skupieĔ, gdy
nic nie wiadomo o strukturze klas (naleĪy ją dopiero odkryü).
Gatnar objaĞnia teĪ metodologiĊ uzyskiwania (dochodzenia do) klasyfikacji.
Stosując terminologiĊ cybernetyczną lub zaczerpniĊtą z teorii rozpoznawania obrazów, pierwsze z omawianych zagadnieĔ nazywa uczeniem lub rozpoznawaniem
8

Ibidem, s. 14. Por. K. TrzĊsicki, Logika..., op. cit., s. 383.
Por.: K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Warszawa 1960, s. 6-8.
10
E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów spoáeczno-gospodarczych, Warszawa
1990, s. 13.
11
Ibidem, s. 14.
12
Ibidem, s. 124.
9
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z nauczycielem, co oznacza sytuacjĊ, gdy ukáad zwany „nauczycielem” przedstawia ukáadowi zwanemu „uczniem” kolejne obiekty, od razu podając, do której kategorii kaĪdy z nich naleĪy (rezultatem uczenia jest wiĊc charakterystyka tych kategorii). Drugi rodzaj klasyfikacji nazywa uczeniem lub rozpoznawaniem bez nauczyciela. „UczeĔ” nie dysponuje Īadnymi informacjami o strukturze klas, do których naleĪą rozpoznawane obiekty i musi znaleĨü reguáy klasyfikacji jedynie na
podstawie obserwacji.13
PojĊciem „klasyfikacji jakoĞciowej” posáuguje siĊ T. Borys, rozumiejąc przezeĔ podziaá zbioru obiektów na podzbiory w oparciu o jakoĞciowe kryterium klasyfikacyjne, które tworzą cechy jakoĞciowe, ich zbiory oraz wartoĞci tych cech. Ten
rodzaj klasyfikacji nazywa „podziaáem naturalnym”, poniewaĪ w kryterium jakoĞci
podziaáu wykorzystywane są naturalne cechy jakoĞciowe obiektów.14 Sobczyk odnosi siĊ do jakoĞciowych i iloĞciowych metod taksonomicznych, lecz podziaá ten
wynika jedynie z charakteru cech klasyfikowanych obiektów.15 Gatnar stwierdza,
Īe dalsze etapy grupowania są juĪ identyczne i krytycznie wskazuje, Īe koncepcja
„klasyfikacji jakoĞciowej” nie zostaáa – jego zdaniem niesáusznie – szerzej rozpowszechniona.16
W Sáowniku terminów statystycznych wyróĪniono jeszcze kilka rodzajów klasyfikacji. Są to:
•
klasyfikacja brzegowa – w dwuwymiarowej tablicy liczebnoĞci umieszcza siĊ
zazwyczaj w oddzielnym wierszu i kolumnie jednowymiarowe rozkáady obu
zmiennych losowych; niekiedy ta klasyfikacja nosi nazwĊ brzegowej; podobnie dla wielowymiarowej tablicy liczebnoĞci tablice o jeden wymiar niĪsze,
powstające przez zsumowanie jednej ze zmiennych losowych, nazywane są tablicami brzegowymi wzglĊdem tablicy wyjĞciowej; liczebnoĞci nazywane są
liczebnoĞciami brzegowymi;
•
klasyfikacja dwukryteriowa – klasyfikacja zbioru obserwacji wedáug dwu kryteriów klasyfikacyjnych, np. w podwójnej dychotomii lub tablicy korelacyjnej;
•
klasyfikacja hierarchiczna-ukáad gniazdowy;
•
klasyfikacja jednokryteriowa – jeĪeli zbiór wartoĞci pewnej zmiennej losowej
moĪe byü sklasyfikowany na k klas wzglĊdem jednego czynnika, to klasyfikacja tego typu nazywana jest klasyfikacją jednokryteriową i tworzy podstawĊ
do przeprowadzenia najprostszej odmiany – analizy wariancji;
•
klasyfikacja podwójnie dychotomiczna – podziaá elementów pewnego zbioru
za pomocą dwu jakoĞciowych cech dychotomicznych na cztery podzbiory:
podzbiór elementów z cechą A i z cechą B, podzbiór z cechą A, lecz bez cechy
B, podzbiór bez cechy A, lecz z cechą B i podzbiór nie mający ani cechy A, ani
cechy B;

13

E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 13-14.
T. Borys, Kategoria jakoĞci w statystycznej analizie..., op. cit., s. 15.
15
M. Sobczyk, Wybrane zagadnienia taksonomii numerycznej, w: Materiaáy z konferencji „Taksonomia –
teoria i jej zastosowanie, pod red. J. Pociecha, Kraków 1990, cyt. za: E. Gatnar, Symboliczne metody
klasyfikacji..., op. cit., s. 15.
16
E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 15.
14
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•

klasyfikacja skrzyĪowana, cecha charakterystyczna najwiĊkszego z ukáadów
gniazdowych – jeĪeli dane są dwa czynniki A i C i kaĪdy poziom czynnika C
wystĊpuje w kaĪdym poziomie A, to ten dwukierunkowy schemat nazywany
jest schematem kompletnie skrzyĪowanym; kaĪdy przypadek mniej ogólny nazywany jest czĊĞciowo skrzyĪowanym;
•
klasyfikacja wlelokryteriowa – jeĪeli populacja jest podzielona na kilka wzajemnie siĊ wyáączających klas wedáug pewnej okreĞlonej cechy, a nastĊpnie
kaĪda klasa podzielona jest wedáug drugiej, trzeciej itd. charakterystyki, to
ostateczna klasyfikacja nazywana jest klasyfikacją wielokryteriową; poniewaĪ
wiele aspektów ukáadów eksperymentalnych w postaci czynnikowej jest spokrewnionych z klasyfikacją wielokryteriową, pojĊcie to najczĊĞciej wystĊpuje
w odniesieniu do dwu cech, w którym to przypadku klasyfikacjĊ wielokryteriową uzewnĊtrznia siĊ w postaci tablicy wielodzielczej;
•
klasyfikacja wieloraka, alternatywna nazwa klasyfikacji wielokryteriowej;
niekiedy nazwa ta dotyczy jedynie przypadku zmiennych iloĞciowych.17
Wójcik przedstawia stanowiącą klasyfikacyjny element sine qua non tablicĊ
zaáoĪeĔ klasyfikacji, w której kolumnach wystĊpują sprecyzowane wzglĊdy klasyfikacji. Struktura tablicy zaáoĪeĔ klasyfikacji, tj. jej skáad i ukáad, wyznacza jednoznacznie strukturĊ zbudowanej w oparciu o nią klasyfikacji – ujĊtej w okreĞloną
szatĊ graficzną, co oznacza, iĪ posiadając okreĞloną tablicĊ zaáoĪeĔ klasyfikacji,
moĪemy na jej podstawie zbudowaü okreĞloną klasyfikacjĊ, a posiadając okreĞloną
klasyfikacjĊ, moĪna zrekonstruowaü dla niej tablicĊ zaáoĪeĔ. Tym samym caáą merytoryczną refleksjĊ klasyfikacyjną nad klasyfikowanym zbiorem moĪna ograniczyü do budowy tablicy zaáoĪeĔ klasyfikacji, refleksjĊ formalną natomiast – do
wyboru szaty graficznej klasyfikacji.18
Wójcik wyjaĞnia teĪ, Īe zespóá zaáoĪeĔ klasyfikacji obejmuje zaáoĪenia wyboru oraz zaáoĪenia ukáadu, a zatem komplet zaáoĪeĔ merytorycznych stanowiących
warunek wystarczający, a zarazem niezbĊdny do budowy klasyfikacji, który wystĊpuje w postaci graficznej jako tablica zaáoĪeĔ klasyfikacji. Autor przytacza jako
ostatnie – pojĊcie klasyfikandum, rozumiejąc przezeĔ nazwĊ zbioru klasyfikowanego.19 Oparta na tych elementach metodyka klasyfikowania (systematyzowania)
jest uniwersalna w sensie stosowalnoĞci do dowolnego zbioru. UniwersalnoĞü ta
polega na tym, Īe kaĪda z metod opisanych da siĊ zastosowaü do sklasyfikowania
(usystematyzowania) dowolnego zbioru, dla którego da siĊ zbudowaü tablicĊ zaáoĪeĔ, czyli wyróĪniü interesujące nas pod wzglĊdem klasyfikacyjnym cechy przysáugujące elementom klasyfikowanego zbioru oraz poukáadaü w odpowiedni sposób ich znaki.20 Trudno oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe niepostrzeĪenie (czy tak?) nastąpiáa
fluktuacja rozwaĪaĔ na páaszczyznĊ... logiki.
PodejĞcie nauk logicznych do zagadnienia klasyfikacji celowo ujĊte zostaáo
jako kolejne. Po pierwsze, aby uniknąü posądzenia o preferowanie – w ramach de17

M. G. Kendall, W. R. Auckland, Sáownik terminów statystycznych, wyd. 2, Warszawa 1986, s. 66.
T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 155.
Wedle T. Wójcika – gdy zbiorem klasyfikowanym jest np. zbiór tkanin, to klasyfikandum bĊdzie tu
nazwa „tkanina”. Patrz: ibidem, s. 154.
20
Ibidem, s. 111.
18
19
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klarowanego „przeglądu interdyscyplinarnego” – nauk bliskich prawu, pod których
wpáywem zachodzi prawnicza edukacja. Po wtóre, aby uzyskaü wáaĞciwą kolejnoĞü
stopniowego osiągania celu, tj. pojĊcia klasyfikacji. Nauki logiczne traktują klasyfikacjĊ jako cel „sam w sobie”, czego nie moĪna juĪ rzec o naukach ekonomicznych, prezentujących wzglĊdem klasyfikacji podejĞcie – co prawda – celowoĞciowe, ale na ogóá (takĪe w wywodach czysto teoretycznych) – funkcjonalne. Tym
samym nauki logiczne sprzyjają obiektywizacji pojĊcia klasyfikacji. Tylko obiektywna, uniwersalna definicja moĪe zostaü – jak siĊ wydaje – zastosowana do nauk
prawnych jako wartoĞü staáa, opierająca siĊ specyfice przedmiotowej. Co wiĊcej,
taka klasyfikacja sáuĪyü ma porządkowaniu tegoĪ przedmiotu, tj. prawa i jego pochodnych.
W logice do pojĊcia klasyfikacji takĪe dochodzi siĊ stopniowo. Na klasach
przedmiotów, czyli zakresach nazw i pojĊü, dokonuje siĊ operacji podziaáu logicznego, gdy wymienia siĊ zakresy cząstkowe (czáony) wzglĊdem danego zakresu (caáoĞci).21 W wyniku spiĊtrzenia podziaáów logicznych powstaje klasyfikacja, czyli
podziaá wielostopniowy.22 Kubik wyróĪnia: klasyfikacjĊ prostą dwuczáonową (dychotomiczną), klasyfikacjĊ prostą trójczáonową (trychotomiczną) oraz klasyfikacjĊ
prostą wieloczáonową (politomiczną).23 Klasyfikowanie rozpoczyna siĊ od jakiegoĞ
podziaáu prostego, który staje siĊ klasyfikacją wyjĞciową dla podziaáu czáonów klasyfikacji wyjĞciowej, zaĞ zestawienie tych wszystkich klasyfikacji prostych daje
klasyfikacjĊ wielostopniową zakresu danego terminu.24
Wójcik zwraca uwagĊ, Īe w literaturze logicznej ostatecznie wysuwają siĊ
dwie zasadnicze koncepcje klasyfikacji. Zgodnie z koncepcją pierwszą klasyfikacją
jest pewien odpowiednio wybrany fragment rzeczywistoĞci pozajĊzykowej. Zgodnie z drugą koncepcją klasyfikacją jest pewien odpowiednio skonstruowany zespóá
zwrotów jĊzykowych – zespóá nazw. KoncepcjĊ pierwszą autor nazywa pozajĊzykową koncepcją klasyfikacji, wedáug której klasyfikacją jest zbiór zbiorów (czyli
zbiór wáasnoĞci przysáugujących przedmiotom) speániający okreĞlone warunki. Autor jako przykáadowy zbiór zbiorów (czyli zbiór wáasnoĞci) prezentuje podziaá
(klasyfikacjĊ) zbioru X, jeĞli:
•
kaĪdy element zbioru X ma co najmniej jedną z wáasnoĞci naleĪących do Y;
•
wáasnoĞci Y i Z naleĪą do Y, to są one równe albo rozáączne.
Klasyfikacją w tym rozumieniu byáby pewien fragment rzeczywistoĞci pozajĊzykowej niebĊdący wprawdzie przedmiotem ani zespoáem przedmiotów, ale bĊdący zbiorem cech przysáugujących przedmiotom. Lepiej byáoby mówiü o aspek21

Od podziaáu logicznego róĪni siĊ podziaá fizyczny, czyli dzielenie przedmiotu na kawaáki, oraz partycja, czyli wyróĪnianie w indywidualnym przedmiocie czĊĞci przestrzennie, czasowo i abstrakcyjnie
(aspektowo). Szerzej na ten temat: K. Ajdukiewicz, Zarys logiki..., op. cit., s. 47 i n.
22
Klasyfikacją nazywa siĊ teĪ czasem operacjĊ stopniowego tworzenia przedmiotów. Por.: S. KamiĔski,
PojĊcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1970, s. 210-211. Por.: Klasyfikacja i analiza danych..., op. cit.
23
W. Kubik, Klasyfikacje prawne, ToruĔ 1981, s. 12.
24
W. Kubik przykáadowo podaje, Īe w tekĞcie aktów normatywnych klasyfikacjĊ wielostopniową przedstawia siĊ bądĨ za pomocą prostych zwrotów klasyfikacyjnych, których uáoĪenie w odpowiednim porządku jest odpowiednikiem spiĊtrzenia czáonów w ukáadzie graficznym, bądĨ w zwrocie klasyfikacyjnym, który wysáawia caáą wielostopniową klasyfikacjĊ, wzglĊdnie jej wielostopniowy fragment. Patrz:
idem, Klasyfikacje..., op. cit., s. 27.
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tach rzeczywistoĞci niĪ o jej fragmentach. Klasyfikacją byáby tu zbiór aspektów
rzeczywistoĞci wyróĪniony z tej rzeczywistoĞci myĞlowo zgodnie z pewną umową,
którego elementy nie tylko nie istnieją niezaleĪnie od przedmiotów, ale nadto przysáugują przedmiotom rozproszonym czasowo-przestrzennie. Tak rozumiana klasyfikacja jako caáoĞü záoĪona z tych elementów byáaby pewnym tworem umysáu. Tak
naleĪaáoby chyba rozumieü pozajĊzykową koncepcjĊ klasyfikacji z materialistycznego punktu widzenia, w szczególnoĞci – z punktu widzenia konkretyzmu, gáoszącego, iĪ istnieją tylko przedmioty (rzeczy, fragmenty materii), które są takie a takie
(posiadają takie a takie cechy); nie istnieją natomiast cechy przedmiotów w tym
samym sensie sáowa „istnieü”, w jakim sáowa tego uĪywamy, mówiąc o istnieniu
przedmiotów.25
Drugą koncepcjĊ klasyfikacji T. Wójcik nazywa koncepcją jĊzykową, a reprezentowana jest w literaturze przez takich teoretyków, jak K. Ajdukiewicz i T.
KotarbiĔski. Ajdukiewicz zdaje siĊ staü wyraĨnie na gruncie tej koncepcji, podczas
gdy w pismach T. KotarbiĔskiego naleĪy ją dopiero wykryü w drodze bardziej
wnikliwej interpretacji tekstu. 26
Ajdukiewicz wywodzi, Īe: Wymienienie pojĊü podrzĊdnych wzglĊdem danego
pojĊcia, wystĊpujące z pretensją do tego, Īe siĊ przy tym zakres tego pojĊcia wyczerpaáo i Īe siĊ Īadnej czĊĞci tego zakresu dwukrotnie nie uwzglĊdniáo, nazywa siĊ
podziaáem logicznym tego pojĊcia. Np. stwierdzając, Īe liczby caákowite dzielą siĊ
na liczby parzyste i nieparzyste, lub stwierdzając, Īe krĊgowce dzielą siĊ na ssaki,
ptaki, gady, páazy i ryby, przeprowadzam podziaá logiczny pojĊcia „liczba caákowita” wzglĊdnie pojĊcia „krĊgowiec”. Wymieniáem bowiem pojĊcia podrzĊdne
wzglĊdem pojĊcia „liczba caákowita” lub pojĊcia „krĊgowiec”, dając przy tym do
poznania, Īe zakres tych pojĊü zostaá wyczerpany i Īe Īadna jego czĊĞü nie zostaáa
dwukrotnie wziĊta pod uwagĊ.27
Wójcik przytacza zaĞ odpowiedni tekst z Kursu logiki dla prawników T. KotarbiĔskiego:
Dokonywaü klasyfikacji rzeczowej – to tyle, co segregowaü, oddzielaü fizycznie przedmioty pewnej grupy od przedmiotów innej grupy, np. rozmieszczaü dokumenty odnoszące siĊ do róĪnych spraw w róĪnych tekach lub szufladach. Klasyfikacja logiczna bywa myĞlowym przygotowaniem takiej segregacji, a polega ona na
wyróĪnieniu w myĞli róĪnych zakresów cząstkowych, stanowiących czĊĞci zakresu
danej nazwy. Jakim warunkom winna czyniü zadoĞü dobra klasyfikacja? Musi ona
byü wyczerpująca i rozáączna. Wyczerpująca jest wtedy, jeĪeli suma zakresów, na
które podzieliliĞmy zakres danej nazwy, równa siĊ caáemu temu zakresowi. RozáącznoĞü klasyfikacji polega na wyáączaniu siĊ wzajemnym owych zakresów cząstkowych, to znaczy na tym, Īe Īaden element zakresu dzielonego nie zawiera siĊ zarazem w dwu róĪnych zakresach cząstkowych, na które podzieliliĞmy ów zakres.28

25

T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 14-15.
Ibidem, s. 15-16.
27
K. Ajdukiewicz, Zarys logiki..., op. cit., s. 47.
28
T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 16-17.
26
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U obu autorów T. Wójcik dostrzega klasyfikowanie jako czynnoĞü polegającą
na tworzeniu czy teĪ reprodukowaniu (wymienianiu) zwrotów jĊzykowych, sam
przyjmując nastĊpującą koncepcjĊ jĊzykową klasyfikacji:
•
klasyfikowaniu podlega zbiór przedmiotów (zakres nazwy);
•
klasyfikacja jest zespoáem nazw, miedzy zakresami których zachodzą okreĞlone stosunki;
•
klasyfikowanie jest czynnoĞcią tworzenia klasyfikacji (zespoáu nazw) dla klasyfikowanego zbioru przedmiotów (zakresu nazwy).
Klasyfikacją nie są zespoáy cech przedmiotów ani nawet zespoáy pojĊü; klasyfikowaniu nie podlega pojĊcie. Klasyfikuje siĊ natomiast zbiory – podkreĞla autor –
budując zespoáy nazw mogące byü w niektórych przypadkach planami segregacji
tych zbiorów. W konsekwencji – klasyfikacja jest rezultatem klasyfikowania jako
czynnoĞci, stanowiącym zbiór nazw o okreĞlonych stosunkach miĊdzy ich zakresami oraz o okreĞlonych stosunkach miĊdzy ich zakresami a zbiorem klasyfikowanym.29
Odnosząc wzajemnie definicyjne podejĞcia ekonomistów i logików, moĪna
uznaü, Īe choü – z punktu widzenia niniejszej pracy – prymat przypada „wersji logicznej”, to jednak oba podejĞcia są wobec siebie komplementarne.30 Oznacza to,
Īe przy formuáowaniu definicji klasyfikacji wykorzystany zostanie dorobek nauk
logicznych, przy uwzglĊdnieniu wpáywu ekonomii. Obrazuje to metaforycznie retoryka T. Wójcika: CzymĪe jest klasyfikacja, w przedstawionym tu ujĊciu? Jest ona
przede wszystkim znakiem, i to znakiem quasi-oznaczającym, znakiem specyficznie
záoĪonym. Jej quasi-desygnatem jest przedmiot – zbiór, rozumiany mereologicznie.
Jaka jest róĪnica miĊdzy zbiorem jako desygnatem klasyfikacji a zbiorem jako zakresem klasyfikandum tejĪe klasyfikacji? OtóĪ, miĊdzy tymi zbiorami nie ma Īadnej
róĪnicy strukturalnej, gdyĪ przez fakt, iĪ ktoĞ zbudowaá klasyfikacjĊ zbioru, zbiór
ten nie zmieniá siĊ. Budując klasyfikacjĊ, nie wpáywamy na zmianĊ struktury klasyfikowanego zbioru. Zbiór ten obdarzamy jednakĪe pewną cechą – cechą powstania
jego klasyfikacji. Jedynie tą cechą zbiór, który tylko nadaje siĊ do klasyfikowania,
róĪni siĊ od zbioru, który zostaá sklasyfikowany.31
Cechy interdyscyplinarne nosi definicja E. Nowaka, wedáug której klasyfikacja jest czynnoĞcią poznawczą, sprowadzającą siĊ do podziaáu zbioru obiektów na
podzbiory (grupy) jednostek podobnych do siebie z punktu widzenia cech przyjĊtych do opisu badanego zjawiska, który to podziaá jest przeprowadzany na podstawie podobieĔstwa obiektów. TakaĪ klasyfikacja obiektów wielocechowych powinna stanowiü takĪe wstĊpny etap badaĔ wzajemnych związków przyczynowo-skutkowych áączących analizowane zjawiska.32 Wójcik w kolejnej swej propozycji
29

Ibidem, s. 17 i 22. W nowszej literaturze z zakresu logiki na uwagĊ zasáuguje opracowanie: K. TrzĊsicki, Logika..., op. cit., s. 383 i n.
30
Dowodzi tego choüby zastosowanie zróĪnicowanej definicyjnie klasyfikacji w naukach przyrodniczych
(medycznych). Por.: M. Górkiewicz, J. Koáacz, Statystyka medyczna. PodejĞcie praktyczne przy zastosowaniu programu MS Excel, Kraków 2001; M. J. Jarosz, Metoda klasyfikowania problemów medycznych za pomocą modelowania epizodów opieki na danych medycznych, Lublin 2002; J. A. Moczko,
G. H. BrĊborowicz, R. Tadeusiewicz, Statystyka w badaniach medycznych, Warszawa 1998.
31
T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 83.
32
E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji..., op. cit., s. 8.
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definicyjnej klasyfikacjĊ nazwaá znakiem o charakterze nazwowym (znakiem nazwopodobnym) ze wzglĊdu na to, Īe skáada siĊ ona ze zwrotów jĊzykowych bĊdących nazwami, którego treĞü skáada siĊ z treĞci jej nazw skáadowych oraz z treĞci
znaków odzwierciedlających okreĞlone stosunki zachodzące miĊdzy zakresami
tych nazw. W efekcie treĞcią klasyfikacji staje siĊ u T. Wójcika zbiór cech strukturalnych zbioru rozsegregowanego (choüby potencjalnie).33
Cytowany autor wskazuje na trzy zasadnicze rodzaje klasyfikacji o trzech,
stopniach záoĪonoĞci: klasyfikacjĊ prostą, klasyfikacjĊ záoĪoną, klasyfikacjĊ skomplikowaną. Pierwszy rodzaj jest klasyfikacją caákowitą i rozáączną zbioru klasyfikowanego. Rodzaj drugi to klasyfikacja wielostopniowa (spiĊtrzona). MoĪna ją
uwaĪaü za specyficzne zestawienie wielu klasyfikacji pierwszego rodzaju. Klasyfikacja trzeciego wreszcie rodzaju jest klasyfikacją zestawioną z klasyfikacji rodzaju
drugiego. T. Wójcik zwraca teĪ uwagĊ, Īe klasyfikacje kaĪdego z wymienionych
rodzajów wystĊpują w róĪnych postaciach graficznych, a postaci te to: postaü nazwowa, postaü symboliki specjalnej (postaü numeryczna cyfrowo-literowa, postaü
tablicowa, postaü „gaáĊzi”).34
Klasyfikacja prosta zbioru P to – wedle T. Wójcika – zespóá nazw (lub symboli quasi-oznaczających, nazywanych czáonami klasyfikacji), których zakresy są
wzglĊdem siebie rozáączne, a których suma równa jest zakresowi nazwy P symbolizującej zbiór P.35 Klasyfikacje proste autor dzieli na „jednowzglĊdowe” i „wielowzglĊdowe”. Przyznaje przy tym, Īe kaĪdy sposób klasyfikowania jest zasadniczo
sposobem arbitralnym, gdyĪ zbiory moĪna klasyfikowaü róĪnorodnie, a od naszej
woli zaleĪy, jaki podziaá w danym wypadku zastosujemy. Wskazuje jednak, Īe
o ile stosując sposób pierwszy, wyznaczamy czáony klasyfikacji zupeánie dowolnie, o tyle stosując sposób drugi w wyznaczaniu czáonów klasyfikacji, jesteĞmy
skrĊpowani przyjĊtym wzglĊdem klasyfikacji w okreĞlonej precyzacji. Sposób
pierwszy T. Wójcik scharakteryzowaá jako „bezáadny”, drugi natomiast jako „metodyczny”. Zwróciá uwagĊ, Īe sposób metodyczny klasyfikowania wymaga refleksji nad zaáoĪeniami klasyfikacyjnymi, zaĞ przyjĊte zaáoĪenia wyznaczają klasyfikacjĊ jednoznacznie.36
Klasyfikacją záoĪoną T. Wójcik nazywa klasyfikacjĊ, którą w terminologii
obecnej nazywa siĊ podziaáem spiĊtrzonym, a która jest zespoáem klasyfikacji prostych o nastĊpujących cechach:
•
wszystkie skáadniki tego zespoáu (w postaci klasyfikacji prostej) posiadają
wspólne klasyfikandum;
•
zespóá klasyfikacji prostych jest zespoáem uporządkowanym wedáug stosunku
porządkującego „mniej rozczáonkowany niĪ” (albo „bardziej rozczáonkowany
niĪ”);
•
w kaĪdej z klasyfikacji prostych da siĊ wyróĪniü zespóá czáonów klasyfikacji
(choüby jednoelementowy), który jest klasyfikacją o klasyfikandum bĊdącym
33

T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 25.
Ibidem, s. 34.
35
Ibidem, s. 35.
36
Ibidem, s. 41. Por.: Klasyfikacja i analiza danych..., op. cit.
34
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czáonem klasyfikacji bezpoĞrednio poprzedzającej ją w zespole klasyfikacji
prostych.37 Rysunkowy schemat klasyfikacji záoĪonej wygląda tak (rysunek
1):
Rysunek 1.
Schemat klasyfikacji záoĪonej (postaü gaáĊzi) wraz z symboliką numeryczną

ħródáo: T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 47-48.

Postulat merytoryczny, w oparciu o który buduje siĊ klasyfikacjĊ, nazywa siĊ
zaáoĪeniami klasyfikacji. Są to:
•
zaáoĪenia wyboru:
–
zaáoĪenie wyboru wzglĊdów klasyfikacji,
–
zaáoĪenie precyzacji wzglĊdów klasyfikacji;
•
zaáoĪenia ukáadu:
–
zaáoĪenie ukáadu zespoáu wzglĊdów klasyfikacji,
–
zaáoĪenia precyzacji kaĪdego ze wzglĊdów klasyfikacji.
WaĪnym, choü z uwagi na nazewnicze podobieĔstwo áatwo pomijanym zagadnieniem, jest ZaáoĪenie wyboru wzglĊdów klasyfikacji, czyli postulat merytoryczny oparcia klasyfikacji na okreĞlonym zespole kryteriów klasyfikacyjnych
(wzglĊdów klasyfikacji).38

9.1.2.
Pojęcia pokrewne i przeciwstawne klasyfikacji
Czyste pojĊcia wáaĞciwie nie istnieją w praktyce, a jeĞli nawet, to nie skupiają
na sobie uwagi komentatorów. Uwaga kieruje siĊ tam, gdzie są problemy, a te
związane są z sytuacjami wątpliwymi. W przypadku definiowania pojĊü chodzi
37

Ibidem, s. 47 i n. Por. K. TrzĊsicki, Logika..., op. cit., s. 385.
T. Wójcik podaje, Īe wzglĊdami klasyfikacji mogą byü np. dla klasyfikacji zbioru tkanin: rodzaj tworzywa, rodzaj splotu tkaniny, gruboĞü tkaniny, barwa (dla tkanin jednobarwnych). Patrz: ibidem, s. 153.
Por.: Klasyfikacja i analiza danych..., op. cit.

38
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o pojĊcia zbliĪone do definicji.39 Pozornie proste odróĪnienie pojĊü pokrewnych od
przeciwstawnych nie zawsze siĊ jednak sprawdza, gdyĪ jedne i drugie są do definicji podobne, a czĊsto potocznie z nią utoĪsamiane (jako synonimy lub pojĊcia bliskie klasyfikowanym). Stanowią teĪ powaĪny problem klasyfikacyjny.
PojĊcia pokrewne to – wedáug mnie – te, które nie speániając wszystkich wymogów/kryteriów definicyjnych, nie zawierają jednak cech opozycyjnych wobec
sensu definicji, a ich treĞü przedmiotowa – przynajmniej czĊĞciowo – zawiera siĊ
w treĞci definicji. PojĊciem przeciwstawnym (pomiĔmy tu pojĊcie oczywistej przeciwstawnoĞci) jest to, które co prawda pod wzglĊdem wymogów, treĞci definicji
moĪe siĊ z pojĊciem definiowanym w jakimĞ stopniu pokrywaü, lecz jego sens odbiega od sensu pojĊcia definiowanego.
PojĊcie klasyfikacji nie jest jednoznaczne.40 UtoĪsamia siĊ je na ogóá z porządkowaniem wszelakim.41 Ta okolicznoĞü stanowi istotną przesáankĊ wystĊpowania wielu potocznie kojarzonych z klasyfikacją pojĊü, które naleĪy od niej odróĪniü lub przynajmniej objaĞniü.
Wedle S. KamiĔskiego, „porządkowanie” w szerszym sensie oznacza kaĪde
danie czegoĞ wedle okreĞlonego planu. Porządek logiczny zaĞ to takie nastĊpstwo
elementów zbioru, iĪ kaĪdy ma sobie tylko wáaĞciwe miejsce. Relacją caákowicie
porządkującą zbiór jest stosunek jednoczeĞnie spójny, przechodni i antysymetryczny. Ukáadanie przedmiotów w oparciu o porządek logiczny stanowi ich szeregowanie, hierarchizowanie itp. Innym zabiegiem ogólnoporządkującym jest grupowanie elementów zbioru, czyli tworzenie ich zespoáów. JeĞli przedmioty w kaĪdej
grupie bĊdą pod okreĞlonym wzglĊdem jednorodne, to uzyskane zostaną ich klasy,
jeĞli zaĞ nie, wówczas moĪliwa jest typologia, czyli zabieg polegający na wyróĪnieniu (w obrĊbie danego zbioru) przedmiotów wzorcowych (realnych albo idealnych, ale posiadających cechy zdecydowane i powtarzające siĊ u innych) oraz na
grupowaniu reszty przedmiotów wokóá tych wzorców.42
Warto zwróciü uwagĊ na pojĊcie „typlogii” (gr. týpos – uderzenie, odbicie,
obraz, posąg, forma, model) obejmujące zarówno naukĊ o typach, jak i zabieg systematyzujący polegający na:
•
wyróĪnieniu w obrĊbie danego zbioru przedmiotów jednego lub wiĊcej typów;
•
porównywaniu (badaniu porównawczym) poszczególnych przedmiotów
z przedmiotem (zespoáem cech) obranym jako typ w zakresie róĪnych nauk;
•
grupowaniu, porządkowaniu i podziale tychĪe przedmiotów wedáug ustalonych typów (tzw. uporządkowanie logiczne).
Cele typologii to:
•
systematyzacja zbiorów przedmiotów lub zjawisk naleĪących do zakresu odpowiedniej nauki;
•
opis szeregujący rozpatrywanego zbioru przedmiotów;
39

Por.: T. KotarbiĔski, SprawnoĞü i báąd (z myĞlą o dobrej robocie nauczyciela), Warszawa 1960, s. 34.
E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 13.
Por.: B. Kanarek, M. ZieliĔski, Porządkująca faza wykáadni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 2001, nr 3, s. 1 i n.
42
S. KamiĔski, PojĊcie nauki i klasyfikacja..., op. cit., s. 210-211.
40
41
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•

wypracowanie, usystematyzowanie i sprecyzowanie aparatury pojĊciowej
w danym zakresie charakterystycznej dla konkretnej nauki.
W odróĪnieniu od klasyfikacji typologia nie musi byü wyczerpująca, czy teĪ
rozáączna. CzĊsto wyróĪnienie tylko jednego typu jest wystarczające i przydatne
jako narzĊdzie typologiczne.43
PowyĪej kilkakrotnie padáo sáowo „zbiór”. W opinii E. Gatnara zbiorem jest
przedmiot przestrzenno-czasowy záoĪony z przedmiotów posiadających okreĞlone
cechy wspólne, a istniejących nawet w róĪnych okresach44, choü z zasady chodzi
o zbiór, którego elementy istnieją wspóáczeĞnie ze sobą. Takim zbiorem jest zbiór
studentów sáuchających danego wykáadu, zbiór sáów wydrukowanych na danej
kartce papieru. Cytowany autor nazywa go zespoáem.45 WyróĪnia teĪ podzespoáy.
Wójcik przykáadowo wyjaĞnia, Īe podzespóá zespoáu Z – to zespóá, którego
elementy są elementami zespoáu Z, który moĪe byü równowaĪny zakresowo (posiadaü te same elementy) zespoáowi Z lub byü wzglĊdem niego w stosunku podrzĊdnoĞci (kaĪdy element podzespoáu jest elementem zespoáu, lecz nie na odwrót).
T. Wójcik dodaje, Īe podzespóá wáaĞciwy zespoáu Z – to podzespóá podrzĊdny
wzglĊdem zespoáu Z. Rodzina zespoáów (zespóá zespoáów) to zespóá, którego elementami są zespoáy. Poszczególnym przypadkiem rodziny zespoáów jest zespóá,
zaĞ poszczególnym przypadkiem zespoáu jest zespóá jednoelementowy.46
Gatnar zwraca uwagĊ na potrzebĊ odróĪnienia definicji pojĊcia od procesu
klasyfikacji, wyjaĞniając, Īe klasyfikacja odbywa siĊ w oparciu o procedury heurystyczne, a definicja sáuĪy jako kryterium oceny jakoĞci klasyfikacji.47
Od klasyfikacji logicznej, która jest operacją dzielenia zakresu terminu
W. Kubik stara siĊ odróĪniü partycjĊ, czyli operacjĊ wyróĪniania w przedmiocie
jego czĊĞci, wskazując, Īe zwroty tekstu prawnego wysáawiającego bezpoĞrednio
partycjĊ poĞrednio mogą wprowadzaü klasyfikacje zakresów terminów.48 Partycja
metodyczna jako wynik takiej dziaáalnoĞci jest rozczáonkowaną, w szczególnoĞci
rozsegregowaną, grupą przedmiotów, czyli segregacją. T. Wójcik wskazuje, Īe
sáowa „segregacja” uĪywa siĊ równieĪ w dwóch znaczeniach: w znaczeniu dziaáalnoĞci oraz w znaczeniu jej rezultatu. Dla unikniĊcia nieporozumieĔ, w wypadku
pierwszym autor mówi o segregowaniu, w drugim – o segregacji. W wyniku segregowania powstaje zatem segregacja, czyli zbiór rozsegregowany. CzynnoĞciami
przygotowawczymi do segregowania są: klasyfikowanie (w szczególnoĞci: systematyzowanie) i kwalifikowanie.
Klasyfikowanie T. Wójcik ujmuje jako myĞlowe rozczáonkowywanie zbioru
przedmiotów, polegające na dzieleniu zakresu pewnej nazwy wspólnej (ogólnej) na
zakresy cząstkowe. Rezultatem klasyfikowania jako czynnoĞci jest klasyfikacja,
43

Typologia, w: Wikipedia. Wolna encyklopedia, pl.wikipedia.org [Data wejĞcia 02-05-2008].
Warto przypomnieü za T. Wójcikiem, Īe w znaczeniu tym zbiorem jest dane stado owiec, okreĞlona
konstelacja gwiezdna czy zakres nazwy „pies”. Ten sens zwie siĊ sensem mereologicznym sáowa
„zbiór” („klasa”). Patrz: T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 27.
45
Ibidem, s. 27.
46
Ibidem, s. 28.
47
E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 72.
48
W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 45. Por. K. TrzĊsicki, Logika..., op. cit., s. 387.
44

300

ZáoĪony model klasyfikacyjny podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego

czyli zbiór nazw o okreĞlonych stosunkach miĊdzy ich zakresami oraz o okreĞlonych stosunkach miĊdzy ich zakresami a zbiorem klasyfikowanym.
Kwalifikowanie polega na zaliczaniu przedmiotu do pewnego zbioru, tj. na
wyróĪnianiu w nim cech, ze wzglĊdu na które jest on podobny do pewnych innych
przedmiotów i dlatego tworzy z nimi zbiór, oraz na uznawaniu przynaleĪnoĞci tego
przedmiotu do danego zbioru. Wójcik zwraca tu uwagĊ na istnienie stosunku semantycznego miĊdzy nazwą a jej desygnatem (przedmiotem oznaczanym przez
nazwĊ – przedmiotem, którego nazwą jest ta wáaĞnie nazwa), którego zachodzenie
stwierdza wáaĞnie kwalifikowanie.49
W czynnoĞci nazywanej potocznie klasyfikowaniem T. Wójcik dostrzega
dwie operacje, róĪniące siĊ od siebie zasadniczo. Operacją pierwszą jest klasyfikowanie zbioru, czyli dzielenie go na podzbiory speániające pewne warunki. Dzielenie to polega na tworzeniu tzw. czáonów klasyfikacji, bĊdących nazwami symbolizującymi owe wyróĪnione myĞlowo podzbiory. Budując klasyfikacjĊ, nie zwraca
siĊ zwykle uwagi na porządek, w jakim czáony są przez nas wyliczone czy zapisane. Operacją drugą, uzupeániającą operacjĊ poprzednią, jest porządkowanie zbioru
uzyskanych czáonów klasyfikacji, czyli wyliczanie ich albo zapisywanie w okreĞlonej kolejnoĞci, speániającej okreĞlone warunki. Klasyfikowanie zbioru przy
równoczesnym porządkowaniu uzyskanego zbioru czáonów klasyfikacji T. Wójcik
nazywa systematyzowaniem zbioru. Wskazuje, Īe systematyka jest rezultatem operacji systematyzowania oraz Īe nazwa „klasyfikacja” ma zakres szerszy od nazwy
„systematyka”, kaĪda bowiem systematyka jest klasyfikacją, nie kaĪda zaĞ klasyfikacja jest systematyką.50 WyjaĞnia, Īe systematyka jest klasyfikacją o uáoĪonym
zespole czáonów, co táumaczy, dlaczego wiele terminów zawierających sáowo „systematyka” posiada sens analogiczny do terminów zawierających sáowo „klasyfikacja” – z odcieniem znaczeniowym swoistym dla problematyki systematyzacyjnej.51
KamiĔski dodaje, Īe systematykĊ otrzymuje siĊ zwykle przy zastosowaniu klasyfikacji do dziedziny przedmiotów empirycznych.52 Przykáadową próbą systematyzacji jest grupowanie przez M. Ossowską norm moralnych wedáug dających siĊ zaobserwowaü efektów spoáecznych związanych z ich przestrzeganiem czy przekraczaniem.53
Jeszcze jednym waĪnym pojĊciem, áączonym na ogóá z klasyfikacją, jest taksonomia. Termin ten pochodzi od greckich sáów: taksis (porządek) oraz nomos
(prawo, zasada), co oznacza dziedzinĊ wiedzy o zasadach porządkowania.54 Metody taksonomiczne przeznaczone są najczĊĞciej do klasyfikacji obiektów opisywanych przez wiele cech. Taksonomia jest tą dziedziną statystycznej analizy wielo49

T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 22.
Ibidem, s. 23-24.
51
Ibidem, s. 155.
52
S. KamiĔski, PojĊcie nauki i klasyfikacja..., op. cit., s. 210-211.
53
M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 2000, s. 218. Por. K. TrzĊsicki, Logika...,
op. cit., s. 385-386.
54
Z. Hellwig uwaĪa, Īe taksonomia nie jest nauką, gdyĪ nie formuáuje epistemologicznych hipotez ani
praw przyrody. Patrz: idem, Taksonometria ekonomiczna, jej osiągniĊcia, zadania i cele, w: Taksonomia
– teorie i jej zastosowania, pod red. J. Pociecha, Kraków 1990. Cyt. za: E. Gatnar, Symboliczne metody
klasyfikacji..., op. cit., s. 20.
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wymiarowej, która zajmuje siĊ teoretycznymi zasadami i reguáami klasyfikacji
obiektów wielocechowych.55
Gatnar uwaĪa taksonomiĊ za proces przydzielania obiektów do wáaĞciwych
kategorii, a jej cel postrzega zwykle jako:
•
uzyskanie jednorodnych przedmiotów badania uáatwiających wyodrĊbnienie
ich zasadniczych cech;
•
zredukowanie duĪej liczby danych pierwotnych do kilku podstawowych kategorii, które mogą byü traktowane jako przedmioty dalszej analizy;
•
zmniejszenie nakáadu pracy i czasu analiz, których przedmiotem bĊdzie uzyskanie w wyniku klasyfikacji obiektów typowych;
•
odkrycie nieznanej struktury analizowanych danych.
Proces ten moĪe byü jednak utrudniony przez niedoskonaáą definicjĊ klas,
brak ich rozáącznoĞci. Z naukowego punktu widzenia taksonomia moĪe byü wykorzystywana do tworzenia indukcyjnych uogólnieĔ.56
OczywiĞcie moĪna przytaczaü kolejne pojĊcia w ten czy inny sposób nawiązujące do klasyfikacji, jednak dla celu niniejszego opracowania byáby to zabieg
neutralny, a wrĊcz rozpraszający badawczą uwagĊ. Nie przesądzając bezwzglĊdnie
– czym klasyfikacja jest lub co bywa z nią utoĪsamiane – moĪna z pewnoĞcią zrozumieü, czemu sáuĪy. Szczególnie interesujące wydaje siĊ jej zastosowanie w obszarze nauk prawnych.

9.1.3.
Znaczenie klasyfikacji w naukach prawnych
Prawoznawstwo ma tyle odmian, co dyscyplin, a moĪe nawet wiĊcej. Dochodzą bowiem odmiany ogólne. Wszystkie odmiany prawoznawstwa áączy wspólna
metodologia, wspólne zaáoĪenia koncepcyjne. Jaką rolĊ odgrywa lub moĪe odgrywaü klasyfikacja w naukach prawnych? JuĪ a’priori moĪna zaáoĪyü, Īe znaczną.
Nauki prawne obejmują niezwykle zróĪnicowany przedmiot, którego – mimo
najszczerszych chĊci – nie sposób widzieü jednorodnie. JuĪ sam przedmiot zmusza
do róĪnicowania. Nauki prawne postawiáy sobie za cele m. in.: zrozumienie istoty
prawa, omówienie go, charakterystykĊ. Ich teoria (jak kaĪda teoria naukowa) powinna byü uporządkowana wedle okreĞlonych zaáoĪeĔ formalno-strukturalnych.
Jak pisaá Leibniz, teoria prawa naleĪy do tych nauk, które zaleĪą nie od doĞwiadczenia, lecz od definicji, nie od dowodów zmysáowych, lecz od rozumu, a wiĊc od
nauk, które – wedle R. Tokarczyka – są de iure, a nie de facto.57 Wedle R. Kwietnia teoria prawa winna czyniü równieĪ zadoĞü wymogom zupeánoĞci, niesprzecznoĞci, spójnoĞci semantycznej oraz jednorodnoĞci pojĊciowej. Autor zwraca uwagĊ, Īe konstytutywnym elementem teorii naukowej jest jej systematyzacja, tzn.

55

E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji..., op. cit., s. 8.
E. Gatnar twierdzi, Īe poniewaĪ obiekty podobne naleĪą do tych samych kategorii (klas), do opisu
moĪna uĪyü nazw kategorii, czyli pojĊü. Patrz: idem, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 26.
57
R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Lublin 2002, s. 123.
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uporządkowanie twierdzeĔ wedle jednej, gáównej i przewodniej zasady.58 W tym
kontekĞcie L. Morawski pisze wrĊcz o jednej z podstawowych funkcji nauk prawnych.59 Nie sposób tu obejĞü siĊ bez klasyfikacji.
MoĪna dostrzec takĪe swoiste „sprzĊĪenie zwrotne” – naukowcy klasyfikują
swe ustalenia, a prawodawcy je czĊsto powielają, z drugiej strony – prawoznawcy/juryĞci czĊsto, coraz czĊĞciej, sprowadzają swą rolĊ do komentowania wytworów legislacji, przez co powielane są klasyfikacje prawne.60 Taka sytuacja implikuje ironiczne zaáoĪenie, Īe zaistnienie báĊdu gdzieĞ w tym ukáadzie wygeneruje
„báĊdne koáo”. Sáusznie rozumuje T. Targosz, twierdząc, Īe racją wszelkich klasyfikacji jest niewątpliwie uporządkowanie materiaáu i tym samym uáatwienie jego
przyswojenia, lecz tracą one sens tam, gdzie narzucony przez nie schemat faászuje
rzeczywistoĞü.61 Nigdy zatem w naukach prawnych nie powinno siĊ zaniedbywaü
krytyki i otwarcia na zmiany czy precedensy. Nie wolno jednak myliü bezwartoĞciowych klasyfikacji „odrealnionych” z klasyfikacjami postulowanymi. Te ostatnie urzeczywistniają kreatywną rolĊ nauki, o której prawnicy niejednokrotnie zapominają, preferując rolĊ wykonawczą, a w konsekwencji strzegąc formy, a nie
treĞci prawa...62 Symptomatyczne w tym kontekĞcie są zdaniem L. Morawskiego
nastĊpujące sáowa R. Posnera: Prawo i religia byáy przez dáugi czas powiązane ze
sobą i wiele podobieĔstw pozostaáo po dzieĔ dzisiejszy. Prawo równieĪ ma swoich
kapáanów, swoje ĞwiĊte teksty, swoje hermeneutyczne tajemnice, rytuaáy i ceremonie. Prawu potrzeba jednak wiĊcej naukowego ducha, ducha poszukiwaĔ i zmiany,
otwartoĞci i szacunku dla faktów.63 L. Morawski zgadza siĊ teĪ z R. Dworkinem,
który stwierdziá, Īe kaĪdy prawnik, nawet przedstawiciel mechanicznej jurysprudencji, jest filozofem, bo zawsze jest inspirowany przez okreĞlone ideaáy i wartoĞci64, zaznaczając jednak, Īe nawet filozof musi wiedzieü, Īe interpretowanie wáasnych wizji nie jest interpretowaniem przepisów prawnych.65
Klasyfikacje buduje siĊ dla wykonywania rozmaitych zadaĔ. W naukach
prawnych – podobnie jak w ogólnym modelu z teorii klasyfikacji – moĪna je (za
T. Wójcikiem) stosowaü co najmniej jako:
58

W przekonaniu R. Kwietnia takim elementem konstytutywnym dla teorii prawa miĊdzynarodowego
jest suwerennoĞü paĔstwa. Patrz: idem, SuwerennoĞü paĔstwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie miĊdzynarodowym, Kraków 2004, s. 16.
59
Wedle L. Morawskiego – tradycyjny model nauk prawnych uksztaátowaá siĊ w wieku XIX pod wpáywem
pozytywizmu prawniczego i dominuje w prawoznawstwie po dzieĔ dzisiejszy. Patrz: idem, Gáówne problemy wspóáczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2000, s. 297.
60
Na temat klasyfikacji prawnych patrz: W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit.
61
T. Targosz, NaduĪycie osobowoĞci prawnej, Kraków 2004, s. 27.
62
Warto zauwaĪyü za W. Kubikiem, Īe klasyfikowanie w prawie ma związek z normowaniem i jak inne
podobne operacje podporządkowane jest w ostatecznym wyniku celom normowania. Mianowicie, czáony klasyfikacji wprowadzone zwrotami klasyfikacyjnymi stają siĊ nastĊpnie terminami przepisów wysáawiających normy postĊpowania. UĪycie tych terminów bywa poprzedzone ustalaniem ich treĞci lub zakresu, najczĊĞciej przez definicje. Wtedy klasyfikowanie związane jest z definiowaniem; w takim powiązaniu z definicjami klasyfikacje poĞrednio wyjaĞniają treĞü lub zakres terminów prawnych. Patrz: idem,
Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 48.
63
R. Posner, The Problems of Jurisprudence, Harvard 1990, p. 465. Por.: L. Morawski, Gáówne problemy wspóáczesnej filozofii prawa..., op. cit., s. 294.
64
R. Dworkin, Law’s. Empire, London 1986, p. 96, 239, 313.
65
Por.: L. Morawski, Gáówne problemy wspóáczesnej filozofii prawa..., op. cit., s. 308. Por. K. TrzĊsicki,
Logika..., op. cit., s. 386.
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•
•
•
•
•

narzĊdzia poznawania rzeczywistoĞci;
narzĊdzia racjonalnego nazywania elementów zbioru;
narzĊdzia projektowania racjonalnych zbiorów;
plany segregacji;
informatory o piĞmiennictwie.
Parafrazując przytaczane juĪ poglądy T. Wójcika – gdyby nie tworzyü klasyfikacji i nie rozpatrywaü stosunków klasyfikacyjnych, a zwracaü uwagĊ tylko na
poszczególne indywidua, uzyska siĊ bardzo nieprzejrzysty obraz praktyki obrotu
prawnego.66 Sáuszne wydaje siĊ wiĊc stanowisko W. Kubika zawarte w monograficznym opracowaniu klasyfikacji prawnych, w którym przyjąá zaáoĪenie ogólne
teorii klasyfikacji, a w szczególnoĞci jej koncepcjĊ jĊzykową, zgodnie z którą klasyfikacja jest zespoáem nazw speániającym okreĞlone warunki.67 WystĊpujące
w tekĞcie aktów normatywnych (tekĞcie prawnym) klasyfikacje logiczne zakresów
terminów, zwane dalej klasyfikacjami prawnymi, są przewaĪnie klasyfikacjami
prostymi (jednostopniowymi). BezpoĞrednim znakiem klasyfikacji prostej jest
w tekĞcie prosty zwrot klasyfikacyjny, zaĞ klasyfikacja spiĊtrzona (wielostopniowa)
stanowi wáaĞciwie odpowiedni ukáad klasyfikacji prostych wprowadzany do tekstu
aktów normatywnych, gdy klasyfikacje są wprost prostymi zwrotami klasyfikacyjnymi lub záoĪonym zwrotem klasyfikacyjnym. Zwroty klasyfikacyjne są skáadnikiem tekstu aktów normatywnych. Z tego wzglĊdu zasáugują na uwagĊ jako
przedmiot badania, podobnie jak inne tzw. struktury szczególne tekstu aktów normatywnych, np. zwroty definicyjne, a takĪe dlatego, Īe definiowanie terminu
prawnego bywa poprzedzone klasyfikowaniem jego zakresu. Same zaĞ definicje
mogą byü ĞciĞlej powiązane z klasyfikacjami, gdy wystĊpują w zwrocie klasyfikacyjnym jako jego skáadniki. Niektóre zwroty klasyfikacyjne speániają w akcie
prawnym taką funkcjĊ, jaką w innym zwykle speánia zwrot definicyjny. Wskazuje
jeszcze na to, Īe systematyzowanie przepisów prawnych w akcie moĪe byü związane z uprzednim klasyfikowaniem zakresu terminów prawnych.68
CzĊĞü klasyfikacji prawnych to podziaáy wiĊcej niĪ jednostopniowe, czyli
wielostopniowe (spiĊtrzone). Klasyfikowanie rozpoczyna siĊ wówczas od jakiegoĞ
podziaáu prostego, który staje siĊ klasyfikacją wyjĞciową dla podziaáu czáonów klasyfikacji wyjĞciowej, zaĞ zestawienie tych wszystkich klasyfikacji prostych daje
klasyfikacjĊ wielostopniową zakresu danego terminu.69 Klasyfikacje, które w tekĞcie aktów normatywnych znajdują wyraz w postaci zwrotów klasyfikacyjnych, są
przewaĪnie klasyfikacjami prostymi (jednostopniowymi), odpowiednio do potrzeby klasyfikowania dwuczáonowymi lub wieloczáonowymi, mającymi zwykle swój
sáowny odpowiednik w prostych zwrotach klasyfikacyjnych, chociaĪ w tekĞcie
66

Por.: T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 125.
W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 5-6. Por.: J. Grygorowicz, Definicje w prawie i w nauce
prawa, àódĨ 1962. Ten ostatni autor w odniesieniu do definicji ustawodawcy posáuguje siĊ przydawką
„prawna” zamiast „legalna” lub „ustawowa”.
68
W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 7-8 oraz 11.
69
W. Kubik wyjaĞnia, Īe w tekĞcie aktów normatywnych klasyfikacjĊ wielostopniową przedstawia siĊ
bądĨ za pomocą prostych zwrotów klasyfikacyjnych, których uáoĪenie w odpowiednim porządku jest
odpowiednikiem spiĊtrzenia czáonów w ukáadzie graficznym, bądĨ w zwrocie klasyfikacyjnym, który wysáawia caáą wielostopniową klasyfikacjĊ, wzglĊdnie jej wielostopniowy fragment. Patrz: ibidem, s. 27.
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prawnym spotyka siĊ równieĪ záoĪone zwroty klasyfikacyjne, za pomocą których
wprowadza siĊ wiĊcej niĪ jedną, najczĊĞciej dwie klasyfikacje proste dwóch róĪnych terminów. ZáoĪone zwroty klasyfikacyjne stanowią wtedy koniunkcjĊ prostych zwrotów klasyfikacyjnych, dla której charakterystyczny jest jeden tylko áącznik klasyfikacyjny, tak jak w przypadku prostego zwrotu klasyfikacyjnego, a wysáawiając takie koniunkcje, korzysta siĊ ze struktury prostego zwrotu klasyfikacyjnego. WystĊpujące w tekĞcie aktów normatywnych klasyfikacje spiĊtrzone wprowadzane są zwykle prostymi zwrotami klasyfikacyjnymi bądĨ teĪ dla przedstawienia takich klasyfikacji prawodawca posáuguje siĊ strukturą prostego zwrotu klasyfikacyjnego, uzyskując spiĊtrzenie czáonów klasyfikacji za pomocą wyraĪeĔ, które
na to spiĊtrzenie wskazują lub znaków interpunkcyjnych, takich jak myĞlnik, nawias, dwukropek, numeracji cyfrowej lub literowej dla czáonów klasyfikacji.70
JeĞli powyĪsze odniesienia do klasyfikacji prawnych sprawiają wraĪenie materii obszernej i skomplikowanej, naleĪy zdecydowanie podkreĞliü, Īe klasyfikacje
doktrynalne osiągają znacznie wyĪsze stopnie skomplikowania. K. Osajda sygnalizuje, Īe zaleĪnie od autorów i zadaĔ, które stawiali przed sobą badacze, klasyfikacje naukowe są mniej lub bardziej rozbudowane, a stosunkowo najprostszy schemat odnaleĨü moĪna bezpoĞrednio w... tekĞcie normatywnym.71 PoĞród przyczyn
tego stanu rzeczy autor dostrzega miĊdzy innymi interdyscyplinarne implikacje
przyjĊtych metod klasyfikacji.72
Wydaje siĊ, Īe z uwagi na pogáĊbiającą siĊ wiedzĊ, postĊpującą specjalizacjĊ
prawoznawstwa klasyfikacje peánią nieocenioną rolĊ popularyzatorską oraz dydaktyczną. Klasyfikacja znakomicie uáatwia prezentacjĊ ustaleĔ nauk prawnych, a takĪe objaĞnianie – skomplikowanych nieraz – rozwaĪaĔ naukowych w dydaktyce.
Ten argument wydaje siĊ subsydiarnie istotny dla zaáoĪeĔ niniejszej pracy.
Klasyfikacje zmuszają metodologicznie naukowców do stawiania zdecydowanych tez i rezygnacji z wywodów lakonicznych, w trybie przypuszczającym.
Ponadto demaskują niekonsekwencjĊ i brak precyzji.
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Ibidem, s. 64-65. Por. K. TrzĊsicki, Logika..., op. cit., s. 386.
K. Osajda, Klasyfikacja umów miĊdzynarodowych ze wzglĊdu na ich waĪnoĞü – próba reinterpretacji,
„Studia Prawnicze” 2004, nr 2, s. 6.
72
K. Osajda szczególnie czĊsto odwoáuje siĊ do doktryny cywilistycznej, twierdząc, Īe wáaĞnie prawo
cywilne i miĊdzynarodowe są sobie bardzo bliskie. WyjaĞnia, Īe podziaá prawa na gaáĊzie dokonywany
jest przede wszystkim ze wzglĊdu na przyjĊtą metodĊ regulacji, a zarówno w prawie cywilnym, jak
i miĊdzynarodowym publicznym jest to zasada autonomii i równorzĊdnoĞci podmiotów (róĪnica miĊdzy
obiema gaáĊziami dotyczy gáównie charakteru owych podmiotów). Autor sáusznie stoi na stanowisku, Īe
skoro istnieją okreĞlone kwestie interdyscyplinarne, nad którymi pracowaáo i pracuje bardzo wielu wybitnych specjalistów jednej dziedziny, to zignorowanie ich wypowiedzi w badaniach prowadzonych w innej
dziedzinie byáoby nierzetelnym wykonaniem postawionego przed sobą zadania. Patrz: ibidem, s. 26.
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9.1.4.
Rodzaje klasyfikacji w naukach prawnych
Z bogatego gatunku klasyfikacji nauki prawne czerpią w sposób umiarkowanie zróĪnicowany. Zastosowanie znajdują tu zarówno klasyfikacje proste (przewaĪające w tekstach aktów normatywnych), jak i spiĊtrzone.73
WĞród tych pierwszych (prostych) W. Kubik wymienia klasyfikacjĊ dwuczáonową (dychotomiczną), klasyfikacjĊ trójczáonową (trychotomiczną) oraz klasyfikacjĊ wieloczáonową (politomiczną).74 Co do ich zastosowaĔ – moĪna siĊ zgodziü
z K. Osajdą, który twierdzi, Īe uproszczone podziaáy są znakomite we wstĊpnej
fazie prac nad kaĪdym zagadnieniem oraz bardzo uĪyteczne w dydaktyce.75 Kubik
takĪe akcentuje zalety klasyfikacji prostych.76
Obok klasyfikacji wielostopniowych (spiĊtrzonych), bĊdących podziaáami
wiĊcej niĪ jednostopniowymi (zestawienie szeregu klasyfikacji prostych daje klasyfikacjĊ wielostopniową zakresu danego terminu) wystĊpują klasyfikacje skrzyĪowane. Przybierają one zróĪnicowaną postaü, zarówno poĞrednią, jak i expressis
verbis, gdy kolejne proste zwroty klasyfikacyjne są sáownymi odpowiednikami
klasyfikacji prostych zakresu tego samego terminu, z których kaĪda oparta jest na
innej zasadzie.77 K. Osajda – sam podejmując próby rekonstrukcyjne – nawiązuje
do interesującej klasyfikacji umów miĊdzynarodowych w aspekcie ich waĪnoĞci,
którą zawará w swojej monografii J. Sandorski.78
W perspektywie, z uwagi na postĊp w technikach prezentacji multimedialnej
oraz ze wzglĊdu na specyfikĊ wspóáczesnej legislacji i dydaktyki prawniczej, przyszáoĞciowa wydaje siĊ klasyfikacja záoĪona skrzyĪowana.

9.2.
Proponowany model klasyfikacji podmiotowości
prawa międzynarodowego
Teoria pozwala Ğwiadomie podjąü siĊ klasyfikowania podmiotowoĞci prawa
miĊdzynarodowego. Warto jednak w pierwszej kolejnoĞci zastanowiü siĊ nad znaczeniem procesów klasyfikacyjnych dla tego ostatniego zagadnienia. Mając ĞwiadomoĞü roli, jaką odgrywa tu klasyfikacja – áatwiej i zapewne trafniej moĪna dokonaü identyfikacji optymalnego jej wariantu. Na koniec moĪna bĊdzie ów wariant
73

Por.: W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 64-65.
Ibidem, s. 12 i 25.
75
K. Osajda, Klasyfikacja umów miĊdzynarodowych..., op. cit., s. 27.
76
Przykáadowo wskazując, Īe klasyfikacja dychotomiczna wedáug cech kontradyktorycznych ma zagwarantowaną poprawnoĞü logiczną (formalną) doborem czáonów klasyfikacji. Patrz: W. Kubik, Klasyfikacje
prawne..., op. cit., s. 17.
77
Ibidem, s. 27 i 37-38.
78
J. Sandorski, NiewaĪnoĞü umów miĊdzynarodowych, PoznaĔ 1978, s. 31-32, cyt. za: K. Osajda, Klasyfikacja umów miĊdzynarodowych..., op. cit., s. 8.
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zastosowaü, a wáaĞciwie zaprezentowaü, pamiĊtając, Īe do najwaĪniejszych zagadnieĔ związanych z oceną wyników klasyfikacji naleĪy zaliczyü przede wszystkim:
•
ocenĊ stopnia zróĪnicowania jednostek wchodzących w skáad róĪnych grup
typologicznych;
•
wybór postaci funkcji jakoĞci wyników klasyfikacji i wyznaczenie jej wartoĞci dla porównywanych podziaáów.
Nowak wskazuje teĪ na koniecznoĞü jednoczesnego liczenia siĊ z sytuacją,
gdy po zweryfikowaniu wyników podziaáu moĪe zaistnieü potrzeba przeprowadzenia ponownego badania klasyfikacyjnego, w wyniku którego mogą wystąpiü przykáadowo nastĊpujące sytuacje:
•
poáączenie niektórych grup typologicznych w bardziej liczne podzbiory;
•
rozdzielenie pewnych grup typologicznych na mniej liczne podzbiory;
•
zmiana przynaleĪnoĞci pewnych jednostek do grup typologicznych.
Weryfikacja jest przedmiotem merytorycznej analizy, gdyĪ gáównym celem
klasyfikowania jest uáatwienie takiej analizy i jej uwiarygodnienie.79

9.2.1.
Znaczenie klasyfikacji podmiotowości prawa międzynarodowego
Prawo miĊdzynarodowe nie zostaáo – jak dotąd – w peáni skodyfikowane. Istnienie lub negacja podmiotowoĞci w poszczególnych przypadkach bywają mocno
zróĪnicowane. Podstawa prawna, zakres, specyfika, poglądy doktryny, a wreszcie
rozmaite czynniki zewnĊtrzne powodują istotne zróĪnicowanie tejĪe podmiotowoĞci. Trudno teĪ o niekontrowersyjne kryteria. Stan ten bynajmniej nie ulega
uproszczeniu. Co wiĊcej, komplikuje siĊ. Klasyfikacja – choüby nazwaü ją „klatką”
czy „prokrustowym áoĪem” – ma w przypadku podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego znaczenie praktyczne, trudne do przecenienia. W braku precyzyjnych podstaw prawnych moĪe sáuĪyü za Ğrodek pomocniczy dla ustalenia norm prawnomiĊdzynarodowych.80 Stanowi punkt wyjĞcia dla postĊpowej dyskusji i krytyki, a te
umoĪliwiają powaĪną systematykĊ w szerszym, peánodyscyplinarnym wymiarze.
Wreszcie klasyfikacja podmiotów prawa miĊdzynarodowego uáatwia dydaktykĊ,
gdyĪ ta stale odnosi siĊ do rozmaitych podmiotów, tyle tylko, Īe ich podmiotowoĞü
raczej stwierdza bądĨ neguje, rzadziej zaĞ rozwaĪa. I sáusznie. RozwaĪania nad
podmiotowoĞcią prawa miĊdzynarodowego naleĪą do jego teorii, a na uĪytek dydaktyki teoria powinna stworzyü wyraĨną klasyfikacjĊ. Czyniono tak wielokrotnie,
uczyni siĊ tak i tym razem.
Kubik zwraca uwagĊ, Īe podobieĔstwo miĊdzy operacjami klasyfikowania
i definiowania metodą „zakresową” pozwala w niektórych przypadkach posáuĪyü
siĊ zwrotem definicyjnym dla wysáowienia klasyfikacji, w innych zwrotem klasyfikacyjnym dla wysáowienia definicji. Dlatego przyjmując, Īe zwrot definicyjny
moĪe wysáawiaü klasyfikacjĊ, a zwrot klasyfikacyjny definicjĊ, moĪna jego zda79
80

E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji..., op. cit., s. 189.
Por. formuáĊ artykuáu 38 Statutu MTS.
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niem oprzeü siĊ na innych zwykle wystĊpujących przypadkach klasyfikowania
i definiowania, gdy klasyfikacjĊ wprowadza siĊ zwrotem klasyfikacyjnym, definicjĊ natomiast zwrotem definicyjnym.81
Przed laty R. von Mohl wnioskowaá, Īe skoro jedynie trafne usystematyzowanie kaĪdej umiejĊtnoĞci jest bez wątpienia takie, w którym podziaá i nastĊpstwo
przedmiotu wypáywa z istoty samej rzeczy i z natury zadania, o które chodzi82, (...)
najprzód (...) idzie o trafne uporządkowanie obowiązującego prawa miĊdzynarodowego. (...) PoniewaĪ jednak zasady mające rozwiązaü pytanie, o czym w prawie
miĊdzynarodowym mówiü naleĪy, z jakiego stanowiska wychodziü, w jakim porządku iĞü wypada, dotyczą zawsze ostatecznie samej istoty zadania, wykazują ciągle
gáówną ideĊ caáego stosunku, przeto badanie takie rozwija zawsze filozoficzną
stronĊ prawa miĊdzynarodowego.83
PoniewaĪ badanie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jest jednym
z podstawowych zadaĔ nauki tego prawa84, a w najnowszej literaturze prawnomiĊdzynarodowej, przede wszystkim podrĊcznikowej, jako definiens prawa miĊdzynarodowego podawana jest najczĊĞciej prosta klasyfikacja jego podmiotów, bądĨ
w postaci dwuczáonowej (paĔstwa – inne podmioty prawa miĊdzynarodowego),
bądĨ trójczáonowej (paĔstwa – organizacje miĊdzynarodowe – inne podmioty prawa miĊdzynarodowego)85, celowe wydaje siĊ podejmowanie i prowadzenie badaĔ
w kierunku skonstruowania záoĪonej klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Pozostaje jeszcze kwestia odpowiedniej metodologii.

9.2.2.
Dobór optymalnego sposobu klasyfikacji podmiotowości
prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu
Skoro wiadomo, w jakim celu bĊdą sklasyfikowane podmiotowoĞci prawa
miĊdzynarodowego, áatwiej bĊdzie dokonaü optymalizacji metodologicznej tej klasyfikacji. àatwiej nie oznacza, Īe zupeánie áatwo. MoĪna wprawdzie zaáoĪyü, Īe
wĞród modeli klasyfikacji podmiotowoĞci/podmiotów prawa miĊdzynarodowego
zaproponowanych dotąd w doktrynie – ideaáu nie ma. Jednak konstruowany tu model do takiej roli nie aspiruje, a teĪ i nie moĪe (wszak ideaáu nie ma). Zatem pozostaje poszukiwanie subiektywnego optimum – na dziĞ i teraz, ale teĪ na jutro. To o treĞci. Optymalnie byáoby teĪ wybraü model moĪliwie przystĊpny i przejrzysty w prezentacji, by udoskonaliü formĊ.
81

W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 55.
R. v. Mohl, Encyklopedia umiejĊtnoĞci politycznych, t. 1 i 2, Warszawa 2003, s. 355.
83
Ibidem, s. 350.
84
L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998, vol. XLV,
s. 7.
85
B. W. PrzewoĨnik krytycznie zauwaĪa, Īe podawana jest mniej lub bardziej rozwiniĊta klasyfikacja
podmiotów prawa miĊdzynarodowego i nic wiĊcej, zaĞ potencjaá problematycznoĞci skupia w sobie
jeden czáon – inne podmioty prawa miĊdzynarodowego. Patrz: idem, Uwagi w zakresie podstaw zmian
nauki/nauczania prawa miĊdzynarodowego, referat na konferencji: Prawo miĊdzynarodowe wobec wyzwaĔ wspóáczesnoĞci, Kraków 2000, maszynopis niepublikowany.
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KwiecieĔ wskazuje wymogi, do jakich powinna aspirowaü kaĪda konstrukcja
teoretyczna: zupeánoĞü, niesprzecznoĞü, spójnoĞü semantyczna oraz jednorodnoĞü
pojĊciowa86, co w przypadku klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego nie jest áatwe z uwagi na istotĊ tego porządku prawnego jako prawa w swej naturze konstytucyjnej bazującego na braku wzajemnego podporządkowania jego
gáównych podmiotów.87 Tym bardziej wiĊc warto siĊgnąü do dorobku teorii klasyfikacji po metodykĊ tej ostatniej.
Wójcik metodyką klasyfikowania nazywa zespóá metod, za pomocą których
da siĊ utworzyü klasyfikacjĊ o róĪnych postaciach88, skáadający siĊ z metod tworzenia klasyfikacji o postaciach: nazwowej, „gaáĊzi”, tablicowej. Autor wyróĪnia
teĪ metodykĊ formalną i metodykĊ pozaformalną.
Metodyka formalna klasyfikowania to zespóá metod, za pomocą których da
siĊ utworzyü klasyfikacje o róĪnych postaciach, niezaleĪnie od zaáoĪeĔ merytorycznych ich budowy. Metody formalne to:
•
metoda nazwowa (metoda sáowna, metoda numeryczna);
•
metoda gaáĊzi;
•
metoda tablicowa.
W rezultacie stosowania tych metod powstają klasyfikacje: nazwowa, sáowna,
numeryczna, gaáĊzi, tablicowa. Wójcik wskazuje ponadto, Īe ze wzglĊdu na waĪne
cechy procesu klasyfikowania metody formalne moĪna podzieliü na:
•
metody sukcesywne, przy stosowaniu których buduje siĊ klasyfikacjĊ záoĪoną
kolejno, stopieĔ po stopniu (metoda gaáĊzi i metoda prostokąta – tablicowa);
•
metody równoczesne, przy zastosowaniu których wszystkie stopnie klasyfikacji záoĪonej powstają od razu (metoda zespoáu systematyzacyjnego i metoda
prostokąta – tablicowa).
Wedle T. Wójcika metodyka pozaformalna klasyfikowania to z kolei zespóá
metod, za pomocą których da siĊ utworzyü klasyfikacje odpowiednio uĪyteczne dla
okreĞlonych uĪytkowników, sáuĪące do realizacji okreĞlonych zadaĔ. Stosując metody pozaformalne, moĪna wyróĪniü:
•
klasyfikacje jednorodne (merytorycznie), tj. takie klasyfikacje záoĪone, których klasyfikaty powstaáy przez zastosowanie tego samego wzglĊdu klasyfikacji do zakresów wszystkich czáonów ich klasyfikatów bezpoĞrednio poprzednich;
•
klasyfikacje niejednorodne (merytorycznie), tj. takie klasyfikacje záoĪone,
których klasyfikaty powstaáy przez zastosowanie kolejno róĪnych wzglĊdów
klasyfikacji do zakresów ich czáonów macierzystych.89
Gatnar poĞród rozwaĪanych przezeĔ zagadnieĔ szeroko rozumianej klasyfikacji wskazuje klasyfikacjĊ wzorcową (rozpoznawanie z nauczycielem), polegającą
na przydzielaniu obiektów do klas, których charakterystyka jest znana, nazywaną
w literaturze z zakresu statystyki analizą dyskryminacyjną (ang. discriminant ana86

R. KwiecieĔ, SuwerennoĞü paĔstwa..., op. cit., s. 16.
Por.: ibidem, s. 185.
88
T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 159.
89
Ibidem, s. 160.
87
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lysis). Proces klasyfikacji w ramach analizy dyskryminacyjnej odbywa siĊ w dwóch
etapach:
•
dyskryminacji, gdy na podstawie posiadanego zbioru uczącego, zawierającego poprawnie sklasyfikowane obiekty, znajduje siĊ charakterystyki klas;
•
klasyfikacji, gdy obiekty, których przynaleĪnoĞü nie jest znana (naleĪące do
tzw. zbioru rozpoznawanego), przydziela siĊ do odpowiednich, znanych juĪ
klas.90
Gatnar wskazuje teĪ na taksonomiĊ symboliczną, poprzez którą okreĞla grupĊ
metod klasyfikacji bezwzorcowej charakteryzujących siĊ tym, Īe ich przedmiotem
są przede wszystkim obiekty symboliczne, których cechy mają charakter jakoĞciowy, tj. są reprezentowane przez zmienne mierzone na skalach sáabych: nominalnej
i porządkowej. PodobieĔstwo tych obiektów jest ujmowane przez miary o charakterze heurystycznym, wykorzystujące teoriĊ informacji, metody statystyczne. Powstaáe w efekcie klasyfikacji skupienia są – w ocenie E. Gatnara – áatwiejsze do
interpretacji dziĊki zastosowaniu do ich opisu koniunkcji cech naleĪących do nich
obiektów. Podobnie jak wyĪej – w ramach taksonomii symbolicznej realizuje siĊ
dwie wykonywane jednoczeĞnie czynnoĞci:
•
podziaá na skupienia, tj. wyodrĊbnienie jednorodnych grup obiektów (klas);
•
znalezienie charakterystyki tych klas, tj. ich opis za pomocą odpowiednich
pojĊü.91
JeĞli prowadzący klasyfikacjĊ zna jej cele, to pewne cechy grupowanych
obiektów mogą byü postrzegane jako waĪniejsze od innych. Gatnar wskazuje, Īe
badania psychologiczne dowodzą, iĪ wszystkie „naturalne” klasy czáowiek tworzy
w oparciu o cechy obiektów nazywane polimorficznymi (ang. polymorphic), które
nie są ani konieczne, ani wystarczające do okreĞlenia przynaleĪnoĞci danego obiektu do klasy.92
PostĊpowanie „klasyfikacyjne” w ramach omawianych wyĪej metod skáada
siĊ z dwóch etapów:
•
rozpoznawania, którego zadaniem jest znalezienie charakterystyki klas, tj. reguá
klasyfikacji obiektów;
•
klasyfikacji, polegającej na przydzielaniu obiektów do klas o znanych juĪ
wáasnoĞciach.93
Druga ze wskazanych metod konstruowania reguá klasyfikacji jest oparta na
drzewach klasyfikacyjnych94 i polega na stopniowym podziale zbioru obiektów na
90

E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 44.
Stosując taksonomiĊ symboliczną, badacz jest zainteresowany nie tylko identyfikacją klas obiektów,
ale takĪe ich charakterystyką przy uĪyciu pojĊü i znalezieniem najlepszej, z tego punktu widzenia, struktury klas. W tym celu stosowane są dwa procesy: agregacji i specyfikacji. Naturalne podejĞcie do definiowania skupieĔ polega na rozwiązaniu problemu agregacji, to jest okreĞleniu moĪliwych podziaáów
zbioru obiektów. Dla kaĪdego z nich nastĊpnie wykonuje siĊ specyfikacjĊ, to jest znajduje siĊ moĪliwe
opisy skupieĔ (za pomocą pojĊü) przez uruchomienie procedury uczenia siĊ na podstawie przykáadów.
Procedura ta ocenia takĪe jakoĞü kaĪdego z tych opisów pojĊciowych i wybiera najlepszy z nich. Patrz:
ibidem, s. 62 oraz 74-75.
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D. Medin, E. Smith, Categories and concepts, Cambridge, Mass. 1981, cyt. za: E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 91.
93
E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 134.
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podzbiory tak dáugo, aĪ zostanie osiągniĊta ich jednorodnoĞü ze wzglĊdu na przynaleĪnoĞü do klas.95 Wedle R. J. Wilsona i cytującego go E. Gatnara – drzewo klasyfikacyjne skáada siĊ z korzenia, z którego wychodzą co najmniej dwie krawĊdzie
do wĊzáów leĪących na niĪszym poziomie. Z kaĪdym wĊzáem związane jest pytanie o wartoĞci cech, jeĞli np. pewien obiekt je posiada, to przenosi siĊ go w dóá odpowiednią krawĊdzią. WĊzáy, z których nie wychodzą juĪ Īadne krawĊdzie, to liĞcie, które reprezentują klasy. Bardziej formalne ujĊcie terminologii dotyczącej
drzew klasyfikacyjnych zawierają definicje, w Ğwietle których:
•
drzewo to graf bez cykli (pĊtli), w którym istnieje tylko jedna ĞcieĪka miĊdzy
dwoma róĪnymi wĊzáami; inaczej mówiąc, drzewo jest grafem spójnym96 i bez
cykli;
•
drzewo klasyfikacyjne to drzewo reprezentujące proces podziaáu zbioru
obiektów na jednorodne klasy; jego wewnĊtrzne wĊzáy opisują sposób dokonania tego podziaáu (w oparciu o wartoĞci cech obiektów), a liĞcie odpowiadają klasom, do których naleĪą obiekty; krawĊdzie drzewa reprezentują wartoĞci
cech, na podstawie których dokonano podziaáu.
Gatnar twierdzi, Īe na podstawie drzewa klasyfikacyjnego moĪna áatwo sformuáowaü reguáy przynaleĪnoĞci obiektów do klas.97 Drzewa mające przynajmniej
jeden wĊzeá, z którego wychodzą wiĊcej niĪ dwie krawĊdzie (czyli zbiór jest dzielony na wiĊcej niĪ dwa rozáączne podzbiory), są nazywane drzewami niebinarnymi. NajczĊĞciej wystĊpują one w przypadku klasyfikacji obiektów o cechach jakoĞciowych, które mają odpowiednio liczne zbiory wartoĞci.98 Tworzenie drzew klasyfikacyjnych odbywa siĊ przez rekurencyjny podziaá zbioru uczącego na podzbiory, aĪ do uzyskania ich jednorodnoĞci ze wzglĊdu na przynaleĪnoĞü obiektów do
klas. Chodzi przy tym o to, by takie drzewo byáo jak najmniejsze (miaáo minimalną
liczbĊ wĊzáów), tj. by otrzymane reguáy klasyfikacji byáy jak najprostsze. Tworzenie drzewa klasyfikacyjnego odbywa siĊ wiĊc w tym ujĊciu zgodnie ze strategią
wspinaczki. Gatnar formuáuje na koniec bardzo ogólną postaü algorytmu skáadającą siĊ z nastĊpujących kroków:
1. Mając zbiór obiektów S, sprawdĨ, czy naleĪą one do tej samej klasy. JeĞli tak,
to zakoĔcz pracĊ.
2. W przeciwnym przypadku rozwaĪ wszystkie moĪliwe podziaáy zbioru S na
podzbiory S1, S2, ..., Sn, tak by byáy one jak najbardziej jednorodne.
3. Dokonaj oceny jakoĞci kaĪdego z tych podziaáów zgodnie z przyjĊtym kryterium i wybierz najlepszy z nich.
4. Podziel zbiór S w wybrany sposób.99
94

CzĊsto w literaturze stosuje siĊ takĪe nazwĊ drzewa decyzyjnego (ang. decision tree). Patrz: ibidem,
s. 163.
95
Ibidem, s. 163.
96
SpójnoĞü grafu oznacza, Īe nie moĪna go przedstawiü w postaci sumy grafów. Patrz: R. J. Wilson,
Wprowadzenie do teorii grafów, Warszawa 1985, cyt. za: E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji...,
op. cit., s. 164.
97
E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 164.
98
Ibidem, s. 167.
99
Dokonywany w czwartym kroku algorytmu podziaá nastĊpuje w oparciu o charakterystykĊ obiektów,
czyli wartoĞci ich cech. Cecha bĊdąca podstawą podziaáu nie moĪe byü wybierana losowo, gdyĪ w ta-
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5.

Wykonaj kroki 1-4 rekurencyjnie dla kaĪdego z podzbiorów.
Skoro budowane drzewo powinno byü jak najmniejsze, wiĊkszoĞü algorytmów dodatkowo dokonuje porządkowania drzew (ang. tree pruning), polegającego
na usuwaniu tych fragmentów, które mają niewielkie znaczenie dla jakoĞci rezultatów klasyfikacji. W konsekwencji – kaĪdy algorytm tworzący drzewa klasyfikacyjne musi rozwiązaü trzy problemy:
•
jak wybraü jedną lub kilka cech, w oparciu o które nastąpi podziaá zbioru
obiektów;
•
kiedy zakoĔczyü podziaá powstaáego podzbioru obiektów;
•
w jaki sposób przydzieliü obiekty znajdujące siĊ w liĞciu drzewa do pewnej
klasy?100
W nauce prawa miĊdzynarodowego powyĪsze podejĞcie bywa z powodzeniem stosowane.101 Zapewnia precyzjĊ, a zarazem funkcjonalnoĞü dydaktyczną.
Stanowi model otwarty na ewolucjĊ. Poddaje siĊ róĪnym typom rozumowania
prawniczego (indukcji, dedukcji).
Warto jeszcze zwróciü uwagĊ na tablicĊ zaáoĪeĔ klasyfikacji, w której kolumnach wystĊpują sprecyzowane wzglĊdy klasyfikacji. Struktura tablicy zaáoĪeĔ klasyfikacji, tj. jej skáad i ukáad, wyznacza jednoznacznie strukturĊ zbudowanej
w oparciu o nią klasyfikacji – ujĊtej w okreĞloną szatĊ graficzną. Znaczy to, Īe posiadając okreĞloną tablicĊ zaáoĪeĔ klasyfikacji, moĪna na jej podstawie zbudowaü
okreĞloną klasyfikacjĊ, a posiadając okreĞloną klasyfikacjĊ, moĪna zrekonstruowaü
dla niej tablicĊ zaáoĪeĔ. Caáą merytoryczną refleksjĊ klasyfikacyjną nad klasyfikowanym zbiorem moĪna ograniczyü do budowy tablicy zaáoĪeĔ klasyfikacji, refleksjĊ formalną natomiast – do wyboru szaty graficznej klasyfikacji.102
Teoretycy postulują szereg wáaĞciwoĞci, jakie winna posiadaü prawidáowa
klasyfikacja, a w szczególnoĞci:
•
optymalny ukáad kaĪdego z systematów (klasyfikacji záoĪonej);103
•
racjonalnoĞü;104
•
przejrzystoĞü;105
•
nieáączenie w jednej klasyfikacji záoĪonej cech pierwotnych z pochodnymi.106
Poszukując optymalnego modelu klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, sáuszne wydaje siĊ skupienie uwagi na klasyfikacji záoĪonej, którą
kim przypadku drzewo klasyfikacyjne mogáoby mieü liczbĊ liĞci równą liczbie obiektów. Stąd do tego
celu stosowane są róĪne miary, m.in. statystyczne, metody oparte na teorii informacji. Wszystkie opierają siĊ na zaáoĪeniu, Īe istnieje związek miĊdzy wartoĞciami cech obiektów a ich przynaleĪnoĞcią do
okreĞlonej klasy.
100
E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 169-170.
101
J. Sandorski, NiewaĪnoĞü umów..., op. cit., s. 31-32; K. Osajda, Klasyfikacja umów..., op. cit., s. 8.
102
T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 155.
103
Ibidem, s. 117.
104
RacjonalnoĞü klasyfikacji – wedle T. Wójcika – podlega relatywizacji ze wzglĊdu na zbiór klasyfikowany i na cel klasyfikacji. Tworzy siĊ wiĊc klasyfikacjĊ o okreĞlonej postaci ze wzglĊdu na to, jaki zbiór
klasyfikujemy, w jakim celu go klasyfikujemy (w szczególnoĞci: ze wzglĊdu na to, kto ma z klasyfikacji
korzystaü i do czego klasyfikacja ma sáuĪyü). Patrz: idem, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 121.
105
PrzejrzystoĞü klasyfikacji – wedle T. Wójcika – jest taką jej cechą, dziĊki której moĪna áatwo orientowaü siĊ w jej strukturze. Na przejrzystoĞü skáada siĊ nie tylko liczba i ukáad czáonów klasyfikacji, lecz i jej
postaü graficzna. Patrz: idem, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 122.
106
Ibidem, s. 123.
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w terminologii fachowej nazywa siĊ podziaáem spiĊtrzonym. Klasyfikacja záoĪona
jest zespoáem klasyfikacji prostych.107
Wójcik wskazuje na moĪliwoĞü wprowadzenia dla czáonów klasyfikacji záoĪonej symboliki o postaci numerycznej záoĪonej z cyfr (lub liter, peániących rolĊ
cyfr). Numeryczny symbol klasyfikacyjny skáada siĊ z dwóch czĊĞci: z symbolu
zbioru klasyfikowanego (O lub P lub innego) oraz z lokalizatora klasyfikacyjnego,
wskazującego miejsce tak powstaáego czáonu klasyfikacji w obrĊbie klasyfikacji.
SymbolikĊ tĊ – wedle T. Wójcika – buduje siĊ tak:
0. Klasyfikandum otrzymuje symbol „0”;
1. Czáony klasyfikacji stopnia l. (klasyfikatu l) otrzymuje numery kolejne „1”,
„2”, ..., „h”, poprzedzone symbolem klasyfikandum „0”, a wiĊc: „01”, „02”,
..., „0n”;
2. Czáony klasyfikacji stopnia 2. (klasyfikatu 2.) otrzymują numery powstaáe
z dwóch numerów: z numeru czáonu klasyfikacji stopnia l. (czáonu macierzystego) oraz z kolejnego numeru czáonu naleĪącego do tego czáonu klasyfikacji
stopnia l. (bĊdącego czáonem klasyfikacji zbioru stanowiącego zakres tego
czáonu macierzystego); a wiĊc: „O11”, „012”, „020”, „031”, „032”, „033”;
n. Czáony klasyfikacji stopnia n (klasyfikatu n) otrzymują numery powstaáe
z dwóch numerów: z numeru czáonu klasyfikacji stopnia n-1 (czáonu macierzystego) oraz z kolejnego numeru czáonu naleĪącego do tego czáonu klasyfikacji stopnia n-1.
Symbolika numeryczna (numeryczna postaü klasyfikacji) przedstawiona jest
na rysunku 1.108
Wójcik – jeszcze w czasach, gdy rewolucja teleinformatyczna jawiáa siĊ
gáównie jako science fiction – sugerowaá dbaáoĞü o graficzny i moĪliwie wieloaspektowy ksztaát klasyfikacji. ZachĊcaá, by przedstawiając strukturĊ klasyfikacji
záoĪonej, budowaü trójwymiarowy jej model lub rysowaü rzut tego modelu na
páaszczyznĊ. Argumentowaá przy tym, Īe trójwymiarowy model klasyfikacji záoĪonej przedstawia lepiej jej strukturĊ niĪ model dwuwymiarowy. Wskazywaá, Īe
model trójwymiarowy obrazuje (podobnie jak dwuwymiarowy) stosunki klasyfikacyjne zachodzące miĊdzy klasyfikatami sąsiednimi, a ponadto przedstawia stosunki
klasyfikacyjne zachodzące miĊdzy klasyfikandum a kaĪdym klasyfikatem klasyfikacji záoĪonej. Krytycznie wywodziá, iĪ model dwuwymiarowy, nieprzedstawiający tych ostatnich stosunków, jest modelem niekompletnym, mimo Īe miaá zastosowanie w fazie rozwoju teorii klasyfikacji, gdy na klasyfikacjĊ spiĊtrzoną patrzono „páasko” – jak na zestaw klasyfikacji jednopiĊtrowych, których niektóre czáony
107

Cechy klasyfikacji záoĪonej:
• wszystkie skáadniki tego zespoáu (w postaci klasyfikacji prostej) posiadają wspólne klasyfikandum;
• zespóá klasyfikacji prostych jest zespoáem uporządkowanym wedáug stosunku porządkującego „mniej
rozczáonkowany niĪ” (albo „bardziej rozczáonkowany niĪ”);
• w kaĪdej z klasyfikacji prostych da siĊ wyróĪniü zespóá czáonów klasyfikacji (choüby jednoelementowy), który jest klasyfikacją o klasyfikandum bĊdącym czáonem klasyfikacji bezpoĞrednio poprzedzającej
ją w zespole klasyfikacji prostych.
Rysunkowy schemat klasyfikacji záoĪonej (postaü gaáĊzi) wraz z symboliką numeryczną zaprezentowano w poprzednich rozwaĪaniach niniejszego rozdziaáu. Patrz: ibidem, s. 47-48.
108
Ibidem, s. 49. Patrz teĪ poprzednie rozwaĪania niniejszego rozdziaáu.
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są sklasyfikowane. Twierdziá, Īe do przejĞcia do fazy drugiej „trójwymiarowej”
niezbĊdne byáo przyjĊcie „jedynych czáonów klasyfikacji”.109
Trudno rozwaĪaü tu jakąĞ antycypacjĊ T. Wójcika, ale propagowanie metody
sukcesywnej – polegającej na tworzeniu systematyki záoĪonej kolejno, stopieĔ po
stopniu, poprzez coraz bardziej szczegóáowe systematyzowanie danego zbioru –
z perspektywy dominującej wspóáczeĞnie metodologii prezentacji/wizualizacji
(wg formatu PowerPoint, FlashPlayer), gdzie przechodzi siĊ z „okna” do „okna”
czy ze „slajdu” do slajdu”, moĪna uznaü za potwierdzenie sáusznoĞci zaáoĪeĔ,
choüby tylko intuicyjnych. Dla porównania – krytykowana przez T. Wójcika metoda równoczesna (metoda równoczesnego budowania caáej systematyki záoĪonej,
wszystkich jej stopni) w dobie záoĪonej rzeczywistoĞci wspóáczesnego uniwersalizmu (na przykáad) nie tylko nie uáatwia prezentacji, ale ją wrĊcz uniemoĪliwia.110
Cytowany autor przewidywaá potrzebĊ tworzenia bardziej skomplikowanych struktur klasyfikacyjnych niĪ „klasyfikacja záoĪona”, determinowaną koniecznoĞcią patrzenia na klasyfikowany zbiór z kilku róĪnych, przy czym nieraz doĞü odlegáych
punktów widzenia. Wskazywaá, iĪ cechy przysáugujące elementom zbioru, ze
wzglĊdu na które zbiór ten ma byü klasyfikowany, nie są cechami niezaleĪnymi od
siebie, dodając, Īe wĞród cech moĪna wyróĪniü pierwotne i pochodne, a jest to rozróĪnienie wzglĊdne.111 Wójcik wskazuje, Īe chcąc sklasyfikowaü dany zbiór pod
kilkoma aspektami zarazem, naleĪaáoby sklasyfikowaü go pod kaĪdym z aspektów
z osobna, a nastĊpnie powiązaü te klasyfikacje ze sobą. MetodĊ kilkuaspektowego
klasyfikowania postrzegaá jako budowĊ tzw. (przez niego) klasyfikacji skomplikowanej (ewentualnie – skomplikowanej systematyki112). Ostatecznym celem moĪe
byü tu charakterystyka klasyfikowanych obiektów. W obszarze prawa W. Kubik
zwraca uwagĊ, Īe klasyfikowanie moĪe poprzedzaü definiowanie i byü dla niego
punktem wyjĞcia.113 Wydaje siĊ, Īe nie musi byü to sekwencyjny kres, pod warunkiem zachowania proporcji i konsekwencji procesu klasyfikacyjnego.
Wójcik zwraca uwagĊ, Īe w klasyfikacjach záoĪonych, a tym bardziej
w skomplikowanych, obok „tworzywa sáownego”114 zastosowanie znajduje „tworzywo numeryczne”115, przy czym zauwaĪa, Īe trudno jest uznaü klasyfikacjĊ
109

Ibidem, s. 50-51.
Por.:ibidem, s. 61.
Ibidem, s. 72.
112
Systematyka skomplikowana jest zespoáem systematyzacyjnym powstaáym z dowolnej liczby systematyk záoĪonych, o wspólnym systematyzandum; czáony tych systematyk są skáadnikami wyrazów tego
zespoáu systematyzacyjnego. Patrz: ibidem, s. 73. Problematyka ta nie bĊdzie rozwijana w pracy niniejszej, tak ze wzglĊdu na ograniczenia, jak i wzglĊdy merytoryczne.
113
W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 49. Por. K. TrzĊsicki, Logika..., op. cit., s. 381 i n.
114
Wedáug T. Wójcika – tworzywo sáowne wystĊpuje w postaci nazw záoĪonych – iloczynów logicznych
jako wyrazów zespoáu systematyzacyjnego. Skáadnikami tych iloczynów są nazwy proste (niekoniecznie
jednowyrazowe). Nazwy proste áączone są zasadniczo w iloczyny nazw za pomocą spójnika miĊdzynazwowego „i”. Nie jest to jednak niezbĊdne. Gramatyki róĪnych jĊzyków dopuszczają w tym wypadku
równieĪ bezpoĞrednie zestawianie rzeczowników czy teĪ zestawianie kilku przymiotników z jednym
rzeczownikiem. Tworzywo sáowne T. Wójcik zalicza do tworzywa nazwowego. Patrz: ibidem, s. 81-82.
115
Wedáug T. Wójcika – tworzywo numeryczne jest tworzywem cyfrowym, literowym lub cyfrowoliterowym. Tworzywo literowe zalicza równieĪ do numerycznego z tego wzglĊdu, Īe litery grają tu rolĊ
znaków porządkujących, zupeánie analogicznie jak cyfry, funkcjonujące jako tzw. liczby porządkowe.
Czáony klasyfikacji w postaci numerycznej są niewątpliwie nazwami, gdyĪ mogą peániü rolĊ podmiotu lub
110
111
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o postaci gaáĊzi o czáonach zaopatrzonych nazwami lub numerami za klasyfikacjĊ
rodzaju caákowicie odmiennego od klasyfikacji czysto nazwowej, czyli sáownej lub
numerycznej. W jego ocenie – jest ona wáaĞciwie tylko przejrzystszą postacią klasyfikacji sáownej czy numerycznej.116 Na tym tle warta uwagi wydaje siĊ przywoáywana przez T. Wójcika zasada podziaáu dziesiĊtnego, dziĊki któremu zostaáa zapewniona zdolnoĞü sygnatury do nieograniczonego rozwoju. Autor zwracaá uwagĊ,
Īe zdolnoĞü ta w znakowaniu klasyfikacji dziesiĊtnej jest pod pewnym wzglĊdem
ograniczona, bo objawia siĊ w jednym tylko kierunku, wskutek czego moĪna dokonywaü dalszych podziaáów, dodając nowe znaki tylko z prawej strony sygnatury.117 Poszukując optimum, cytowany autor próbowaá odpowiedzieü na pytanie –
jakim warunkom winna czyniü zadoĞü dobra klasyfikacja? Doszedá do wniosku, Īe
musi ona byü wyczerpująca i rozáączna. WyjaĞniaá, Īe wyczerpująca bĊdzie wtedy,
jeĪeli suma zakresów, na które podzieli siĊ zakres danej nazwy, równa siĊ caáemu
temu zakresowi. Z kolei rozáącznoĞü klasyfikacji postrzegaá jako wyáączanie siĊ
wzajemnie owych zakresów cząstkowych, to znaczy, Īe Īaden element zakresu
dzielonego nie zawiera siĊ zarazem w dwu róĪnych zakresach cząstkowych, na które podzieli siĊ ów zakres.118
W zakresie przedmiotowym podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego powszechną akceptacjĊ – mimo upáywu lat – utrzymuje klasyfikacja C. Berezowskiego, który dzieli podmioty prawa miĊdzynarodowego na:
•
zorganizowane (skáadające siĊ z wielu osób);
•
niezorganizowane (jednostki, tj. osoby fizyczne).
W dalszej kolejnoĞci podmioty zorganizowane dzielone są na: suwerenne
(paĔstwa) oraz niesuwerenne (np. organizacje miĊdzynarodowe). Podmioty niesuwerenne mogą tu byü trwaáe (mające byt trwaáy, które z zaáoĪenia mogą istnieü
bezterminowo, np. Andora, Monako) i nietrwaáe (mające w samym zaáoĪeniu byt
czasowy, np. strona wojująca, naród walczący o niepodlegáoĞü, które po utworzeniu paĔstwa przestaną istnieü jako odrĊbny podmiot prawa miĊdzynarodowego).119
Czy moĪna byáo powyĪszą klasyfikacjĊ udoskonaliü? Wydaje siĊ, Īe tak. Przy zastosowaniu dorobku teoretyków klasyfikacji moĪna byáo w wiĊkszym stopniu
„uodporniü” ją na dezaktualizujące zmiany120 oraz rozszerzyü jej zakres przedmiotowy na „obszar dyskusyjny”.
orzecznika w zdaniu o przedmiotach mającym strukturĊ A jest B. Są one jednakĪe wyraĪeniami jednoznacznymi dopiero po ustaleniu sensu ich skáadników. Ustalenie tego sensu odbywa siĊ na podstawie
specjalnego „klucza”, jakim jest tablica zaáoĪeĔ klasyfikacji. W rozwaĪaniach teoretycznych klasyfikacjĊ
numeryczną T. Wójcik zalicza do klasyfikacji nazwowych. Patrz: ibidem, s. 81-82.
116
Ibidem, s. 81-82.
117
Ibidem, s. 76.
118
Ibidem, s. 16-17.
119
C. Berezowski, Les sujets non-souverains du droit international, Paris 1939, p. 20-21. Por.: K. Bagan-Kurluta, Podmioty prawa miĊdzynarodowego, w: Prawo miĊdzynarodowe publiczne. PodrĊcznik dla
studentów prawniczych studiów zaocznych, pod red. B. Wierzbickiego, Biaáystok 2001, s. 53-54.
120
E. Nowak zwraca uwagĊ, Īe skáad grup typologicznych w poszczególnych jednostkach czasu (najczĊĞciej jednostkami tymi są lata) moĪe byü róĪny. W tych warunkach prawidáowa klasyfikacja okreĞlonych obiektów powinna uwzglĊdniaü zmiany i wahania wystĊpujące w czasie. Ma to szczególne znaczenie przy oparciu prognozowania na wynikach badania taksonomicznego, gdyĪ trafne przewidywanie
zjawisk spoáeczno-ekonomicznych powinno stanowiü podstawĊ kaĪdej decyzji dotyczącej porównywanych obiektów. Tylko analiza porównawcza przeprowadzana w odpowiednio szerokim przedziale cza-
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Wójcik sáusznie podnosi, Īe przedstawiona przezeĔ metodyka klasyfikowania
jest uniwersalna w sensie stosowalnoĞci do dowolnego zbioru, a tym samym kaĪda
z metod opisanych da siĊ zastosowaü do sklasyfikowania (usystematyzowania)
dowolnego zbioru, dla którego da siĊ zbudowaü tablicĊ zaáoĪeĔ, czyli wyróĪniü
interesujące badacza pod wzglĊdem klasyfikacyjnym cechy przysáugujące elementom klasyfikowanego zbioru oraz poukáadaü w odpowiedni sposób ich znaki.121
W niniejszym opracowaniu drzewo klasyfikacyjne traktuje siĊ jako formĊ doskonalszą niĪ inne, poniewaĪ drzewo klasyfikacyjne moĪe byü jednoczeĞnie klasyfikacją numeryczną, a odwrotna sytuacja nie jest moĪliwa. Teoria klasyfikacji sugeruje, Īe kaĪdy sposób klasyfikacji, który ostatecznie zostanie wybrany naleĪy
wesprzeü poprzez przeprowadzenie danej klasyfikacji w oparciu o inny model.122
KlasyfikacjĊ w formie drzewa klasyfikacyjnego moĪna z powodzeniem wesprzeü
wáaĞnie klasyfikacją numeryczną, a nawet zaryzykowaü swoistą klasyfikacjĊ
skomplikowaną, áączącą oba rodzaje. Sama klasyfikacja numeryczna jest stosunkowo prosta i doskonale sprawdza siĊ w piĞmiennictwie naukowym oraz prezentacjach bibliografii.123 Klasyfikacja numeryczna zdeterminowaáa konstrukcjĊ rozdziaáu dziesiątego niniejszej pracy, umoĪliwiając uporządkowaną, skrótową charakterystykĊ podmiotów prawa miĊdzynarodowego. MoĪna bĊdzie przy okazji
wskazaü kierunki rozwoju podmiotowoĞci klasyfikowanych obiektów. JeĞli takie
stanowisko jawi siĊ nazbyt dowolnym, warto zwróciü uwagĊ na fakt, Īe rzeczywistym punktem wyjĞcia w klasyfikowaniu okreĞlonych obiektów jest wáaĞnie wola.124
Co do sáusznoĞci wyboru klasyfikacji skomplikowanej, sáusznie zwraca siĊ
w doktrynie uwagĊ, Īe uproszczone podziaáy są znakomite we wstĊpnej fazie prac
nad kaĪdym zagadnieniem oraz bardzo uĪyteczne w dydaktyce, jednak rzeczywistoĞü, na co na pewno nie trzeba przytaczaü dowodów, jest zawsze znacznie bardziej záoĪona, niĪ moĪna to sobie wyobraziü. Zgodziü siĊ teĪ naleĪy z poglądem, Īe
zaprezentowanie skomplikowanej klasyfikacji samo przez siĊ nie musi czyniü jej
najbliĪszą rzeczywistoĞci, ale moĪe stanowiü asumpt do dalszych badaĔ, poniewaĪ
otwiera maáo dotąd eksploatowane páaszczyzny poszukiwaĔ.125
Dokonano wyboru záoĪonego modelu klasyfikacyjnego, licząc na potwierdzenie jego sáusznoĞci poprzez konsekwentną prezentacjĊ.

sowym pozwala na obiektywne uchwycenie powiązaĔ miĊdzy róĪnymi obiektami. Badanie przeprowadzane na podstawie danych z jednego momentu lub okresu oznacza jednoczeĞnie uzaleĪnienie wyników od przypadku. Patrz: E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji..., op. cit., s. 152.
121
T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 111.
122
Por.: E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji..., op. cit., s. 189.
123
Por.: ibidem, s. 15.
124
Por.: K. Osajda, Klasyfikacja umów miĊdzynarodowych..., op. cit., s. 12.
125
Ibidem, s. 27. Por. K. TrzĊsicki, Logika..., op. cit., s. 383.
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9.2.3.
Prezentacja złożonego modelu klasyfikacyjnego podmiotowości prawa
międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu
Drzewo klasyfikacyjne wspóáczesnej podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego przedstawiono na rysunku 2.
OczywiĞcie jest to klasyfikacja ograniczona. MoĪna przecieĪ dalej róĪnicowaü paĔstwa czy mniejszoĞci, ale nie to jest celem, by osiągnąü klasyfikacyjną kazuistykĊ, lecz to, by podmioty tak rozróĪniü, aby usunąü kontrowersje oraz zapewniü przejrzystoĞü. Zaprezentowany schemat speánia oba wymogi.
ZáoĪony model klasyfikacyjny podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
wspóáczesnego uniwersalizmu, áączący w sobie cechy zarówno drzewa klasyfikacyjnego, jak i klasyfikacji numerycznej, uzyskano przy zastosowaniu z jednej strony – opisanej wyĪej metody sukcesywnej, a z drugiej – metodologii IT, w tym
przypadku programu FlashPlayer. W konsekwencji záoĪony model klasyfikacyjny
zyskaá postaü elektronicznej aplikacji multimedialnej, dostĊpnej na zaáączonym
noĞniku CD. W ten sposób wypracowany zostaá „produkt” naukowy umoĪliwiający
bezpoĞrednią (on line) interakcjĊ badaczy oraz interaktywną dydaktykĊ (elearning).
MULTIMEDIALNY MODEL ZàOĩONY
KLASYFIKACJI PODMIOTOWOĝCI PRAWA MIĉDZYNARODOWEGO
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Rysunek 2.
Schemat graficzny (drzewo) klasyfikacji podmiotowości
prawa międzynarodowego/własny
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Subsydiarna klasyfikacja numeryczna będzie podstawą dokonywanej w rozdziale dziesiątym ramowej charakterystyki podmiotowości prawa międzynarodowego. Przedstawia się następująco:
1.

2.

3.

Podmiotowość państwowa.
1.1. Podmiotowość państw.
1.1.1. Podmiotowość państw sensu stricto.
1.1.2. Podmiotowość minipaństw.
1.1.3. Podmiotowość części składowych państw złożonych.
1.2. Podmiotowość ukierunkowana państwowowo.
1.2.1. Podmiotowość narodów.
1.2.2. Podmiotowość autonomii terytorialnych
1.2.3. Podmiotowość stron wojujących.
1.3. Podmiotowość ponadpaństwowa.
1.3.1. Podmiotowość organizacji międzynarodowych rządowych.
1.3.2. Podmiotowość organizacji ponadnarodowych.
1.3.3. Podmiotowość związków państw.
1.3.4. Podmiotowość instytucji międzynarodowych.
Podmiotowość prywatna.
2.1. Podmiotowość jednostek.
2.1.1. Podmiotowość jednostek zabiegających o uprawnienia.
2.1.1. Podmiotowość jednostek odpowiedzialnych międzynarodowo.
2.2. Podmiotowość zbiorowości.
2.2.1. Podmiotowość struktur organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej
2.2.2. Podmiotowość mniejszości.
2.2.3. Podmiotowość ludów tubylczych.
2.2.4. Podmiotowość wspólnot powstańczych.
2.3. Podmiotowość osób prawnych.
2.3.1. Podmiotowość NGOs – zrzeszeń pozarządowych.
2.3.2. Podmiotowość NGOs – korporacji pozarządowych.
2.3.3. Podmiotowość przedsiębiorstw działających międzynarodowo.
2.3.4. Podmiotowość międzynarodowych konsorcjów
publiczno-prywatnych.
Podmiotowość szczególna.
3.1. Podmiotowość Stolicy Apostolskiej.
3.2. Podmiotowość Zakonu Kawalerów Maltańskich.
3.3. Podmiotowość społeczności międzynarodowej.
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9.3.
Proponowane kategorie klasyfikacyjne podmiotowości
prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu
Wizualizacja modelu klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
wskazuje, Īe poczynając od ogóáu podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, gaáĊzie drzewa klasyfikacyjnego rozdzielają siĊ – kaĪda z trzech gáównych na trzy kolejne.
Dwa pierwsze odgaáĊzienia idą dalej, rozdzielając siĊ – kaĪda – na trzy odgaáĊzienia wtórne, które dzielą siĊ dalej na odgaáĊzienia ostateczne. Pierwsza gaáąĨ
wtórna – na trzy (tak – pierwsze dwa odgaáĊzienia wtórne) i cztery (trzecie odgaáĊzienie wtórne) takie gaáĊzie. W drugiej gaáĊzi gáównej zaĞ gaáĊzie wtórne dzielą siĊ
na dwie (pierwsza) i cztery (dwie pozostaáe) gaáĊzie ostateczne. Zbudowana w ten
sposób struktura klasyfikacyjna w swych rozgaáĊzieniach kreuje zatem podzbiory,
które same są specyficznymi zbiorami. Prima facie moĪna nazwaü je kategoriami
klasyfikacyjnymi.
Punktem wyjĞcia – podobnie jak przy ksztaátowaniu siĊ prawa miĊdzynarodowego publicznego – są paĔstwa.126 Dlatego pierwszą wyodrĊbnioną kategorią
klasyfikacyjną musi byü podmiotowoĞü paĔstwowa w szerokim rozumieniu.
Obejmuje podmiotowoĞü: aspirującą do paĔstwowoĞci, podmiotowoĞü paĔstw sensu stricto oraz podmiotowoĞü ponadpaĔstwową. Na drugim „biegunie”, a wáaĞciwie gaáĊzi klasyfikacyjnej umieszczona zostaáa podmiotowoĞü prywatna, tzn. podmiotowoĞü wyjĞciowo krajowa, ale doznająca umiĊdzynarodowienia. To ostatnie
nie zmienia ich prywatnoprawnej natury.127 Obok tych dwóch podstawowych kategorii klasyfikacyjnych podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej (a raczej pomiĊdzy nimi) ulokowana jest podmiotowoĞü szczególna – obejmująca podmiotowoĞci
jedyne w swoim rodzaju, czyli stanowiące niejako kategoriĊ samą w sobie (Stolica
Apostolska, Zakon Kawalerów MaltaĔskich i spoáecznoĞü miĊdzynarodowa). Mimo de facto ustalenia kategorii konstruowanej tu klasyfikacji – dąĪąc do uzyskania
w tym wzglĊdzie de iure naleĪy ustaliü, czym są kategorie klasyfikacyjne jako takie.

9.3.1.
Pojęcie kategorii klasyfikacyjnych
Przez kategoriĊ rozumieü moĪna klasĊ wyróĪnioną w jakiejĞ klasyfikacji; typ,
grupĊ, najogólniejsze dziaáy orzeczeĔ, najwyĪsze rodzaje, zawierające hierarchie
dziaáów mniej ogólnych: formy, sposoby sądzenia, tj. pojĊcia, pod które przedmioty podporządkowuje siĊ, wydając oceny, preferencje.128
126

Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe,
Warszawa 2004, s. 131.
127
Ibidem, s. 131-132.
128
W. KopaliĔski, Sáownik wyrazów obcych i zwrotów obcojĊzycznych, Warszawa 1967, s. 373-374.
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Kubiak-Szymborska wskazuje, Īe termin „kategoria” w tradycji filozoficznej
(choü nie jest on przynaleĪny tylko tej dziedzinie) moĪe byü rozumiany trojako.
Pierwsze znaczenie, wywodzone z arystotelizmu, autorka odnosi doĔ jako pojĊcia
ontologicznego i oznacza rodzaj wypowiedzi, które wchodzą w sposób konieczny
w skáad sądów jako ich elementy strukturalne. Znaczenie drugie, wiązane przez
autorkĊ z Kantem, traktuje go jako pojĊcie epistemologiczne, uĪywane do oznaczenia apriorycznych, czystych pojĊü intelektu. Kubiak-Szymborska podnosi, Īe
intelekt, mając wáadzĊ jednoczenia/syntetyzowania/sądzenia, ma aprioryczną strukturĊ kategorialną, zaĞ kategorie są, inaczej rzecz ujmując, apriorycznymi warunkami poznania, które umoĪliwiają pomyĞlenie przedmiotów, a te pomyĞlane mogą
byü uznane za poznane. W trzecim ujĊciu, wiązanym przez autorkĊ z poglądami
Husserla, kategoria moĪe oznaczaü: pojĊcie wyraĪające bezwarunkowo konieczne
i konstytutywne okreĞlenia przedmiotu jako takiego – wáasnoĞü, cecha, rodzaj (kategoria logiczna), bądĨ teĪ coĞ, co jest przynaleĪne do istoty pojĊcia i wiąĪe ze sobą
„przedmiot w ogóle” i „znaczenie w ogóle” (kategoria znaczeniowa).129 Kubik zauwaĪa, Īe termin „kategoria” jest nie tylko wspólną nazwą dla wyróĪnionych czáonów klasyfikacji, w których terminy „rodzaj” i „grupa” są dodatkowymi okreĞleniami dla wáaĞciwych czáonów klasyfikacji, lecz staje siĊ nadto czĊĞcią skáadową
kaĪdego z czáonków klasyfikacji. W takich przypadkach nastĊpuje zróĪnicowanie
kategorii, klas, zwykle za pomocą liter, cyfr czy liczebników porządkowych, które
stają siĊ przydawkami determinującymi dla owych kategorii, klas i innych rodzajowych okreĞleĔ.130
W procesach klasyfikacyjnych pojĊcie kategorii bywa stosowane expressis
verbis, bywa odrzucane, bywa teĪ zastĊpowane innymi pojĊciami.131 Obok pojĊcia
kategoria w teorii klasyfikacji wystĊpują pojĊcia zbliĪone doĔ, lecz ujĊte pod inną
nazwą. Wójcik dostrzega, Īe czáony klasyfikacji záoĪonych bywają zazwyczaj nazwami záoĪonymi lub innymi znakami peániącymi funkcjĊ semantyczną oznaczania
(czy quasi-oznaczania). Czáony te mogą wystĊpowaü w roli czáonów definicji –
definicji nazw bĊdących nazwami wspólnymi elementów zbioru klasyfikowanego.132 Zbiorem jest przedmiot przestrzenno-czasowy záoĪony z przedmiotów posiadających okreĞlone cechy wspólne, a istniejących nawet w róĪnych okresach czasu133 albo przedmiot záoĪony, którego elementy istnieją wspóáczeĞnie ze sobą.134
Wójcik rozróĪnia ponadto zbiory: uporządkowany (którego elementy zostaáy ustawione wzglĊdem siebie wedáug jakiegoĞ stosunku porządkującego) i uáoĪony (którego elementy zostaáy jakoĞ ustawione wzglĊdem siebie – dowolnie lub wedáug
129

E. Kubiak – Szymborska, PodmiotowoĞü máodzieĪy akademickiej. Studium statusu podmiotowego
studentów okresu transformacji, Bydgoszcz 2003, s. 15.
130
W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 13.
131
Por. K. TrzĊsicki, Logika..., op. cit., s. 389-359, a zwáaszcza 391.
132
T. Wójcik, Zarys teorii klasyfikacji..., op. cit., s. 95.
133
MoĪna przypomnieü, Īe T. Wójcik wyjaĞnia, iĪ w znaczeniu tym zbiorem jest dane stado owiec, okreĞlona konstelacja gwiezdna czy zakres nazwy „pies”. Ten drugi sens zwie siĊ sensem mereologicznym
sáowa „zbiór” („klasa”). Patrz: ibidem, s. 27.
134
Wedle T. Wójcika – takim zbiorem jest zbiór studentów sáuchających danego wykáadu, zbiór sáów
wydrukowanych na danej kartce papieru. Autor taki zbiór elementów istniejących wspóáczeĞnie ze sobą
nazywa zespoáem. Patrz: ibidem.
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stosunku porządkującego, a ustawienie to nie jest dla nas obojĊtne).135 Kubik uzupeánia, iĪ czáony niektórych klasyfikacji bywają nazywane rodzajami, kategoriami,
klasami, grupami itp.136
Innymi podstawowymi pojĊciami, które w procesie klasyfikowania zauwaĪa
E. Nowak, są: podobieĔstwo, jednorodnoĞü i klasa. PodobieĔstwo oznacza wspólnoĞü (zbieĪnoĞü) pewnych wáaĞciwoĞci dwu lub wiĊcej obiektów, jednorodnoĞü –
wáaĞciwoĞü zbioru obiektów skáadającego siĊ z jednostek podobnych, klasa natomiast – podzbiór zawierający obiekty podobne, tj. wyróĪnione na podstawie
wspólnych wáaĞciwoĞci (synonimem pojĊcia „klasa” jest pojĊcie „grupa”).137
Gatnar podaje, Īe metody klasyfikacji symbolicznej wykorzystują rezultaty
badaĔ psychologów nad mechanizmami kategoryzacji, bĊdącej podstawą wszystkich czynnoĞci poznawczych czáowieka, m.in. uczenia siĊ, rozpoznawania. NajwaĪniejszą rolĊ w tym procesie odgrywają pojĊcia, albowiem myĞlenie polega na
operowaniu pojĊciami i tworzeniu z nich wiĊkszych struktur, np. hipotez, teorii
itd.138 Wedle J. Kozieleckiego – pojĊcie to poznawcza reprezentacja skoĔczonej
liczby wspólnych cech, które w jednakowym stopniu przysáugują wszystkim desygnatom (egzemplarzom) danej klasy.139 Gatnar z kolei zauwaĪa, Īe pojĊcie jest
traktowane jako nazwa klasy zawierającej obiekty o tych samych wáasnoĞciach.
W klasycznym podejĞciu definiuje siĊ je jako zbiór cech, które są z osobna konieczne, a áącznie wystarczające do klasyfikacji desygnatów pojĊcia (obiektów).
Tworzone pojĊcia mają postaü koniunkcyjną, wskutek czego desygnat musi mieü
wszystkie cechy charakteryzujące pojĊcie, ale moĪe teĪ mieü inne.140
Gatnar wyjaĞnia, Īe klasyfikacja nowych obiektów odbywa siĊ przez porównanie ich cech z cechami zapamiĊtanych wzorców klas, stąd dla obiektu moĪna
wskazaü klasĊ, która daje najwyĪszy stopieĔ zgodnoĞci wedáug funkcji podobieĔstwa.141 Jednym z podstawowych celów klasyfikacji jest uzyskanie jednorodnych
przedmiotów badaĔ, w których áatwiej wyróĪniü czynniki systematyczne, co pociąga za sobą zredukowanie duĪej liczby obiektów (cech) do kilku podstawowych
kategorii, a co za tym – idzie zmniejszenie nakáadu pracy i czasu analiz dziĊki
135

Ibidem, s. 28.
W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 13.
137
E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji..., op. cit., s. 14.
138
E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 84.
139
J. Kozielecki, MyĞlenie i rozwijanie problemów, w: Psychologia ogólna, pod red. T. Tomaszewskiego,
Warszawa 1995. Por.: E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji...op. cit., s. 71.
140
E. Gatnar zwraca uwagĊ, Īe model ten ma kilka zalet. Po pierwsze, tak zdefiniowane pojĊcia są
áatwe do uczenia siĊ, gdyĪ wystarczy zapamiĊtaü wszystkie wspólne dla desygnatów pojĊcia, cechy. Po
drugie, klasyfikacja polega na sprawdzeniu, czy cechy nowego obiektu speániają opis pojĊcia. JeĞli tak,
to obiekt jest wáączany do klasy, jeĞli nie, to jest odrzucany. Po trzecie, model klasyczny oddaje intuicyjne rozumienie procesu konstruowania pojĊü. Autor wskazuje równoczeĞnie, Īe podejĞcie takie ma jednak pewne wady. NajwaĪniejsza z nich to fakt, iĪ ludzie czĊsto nie potrafią okreĞliü cech, które definiują,
wiĊkszoĞci uĪywanych przez nich pojĊü albo podają cechy, które nie są konieczne do charakterystyki
pojĊcia. Ponadto klasyczne podejĞcie zakáada, Īe wszystkie desygnaty pojĊcia są jednakowo waĪne
(„równe”) – wszak koniunkcja jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jej elementy są prawdziwe – badania psychologiczne dowiodáy jednak, Īe ludzie nie traktują ich tak samo, tj. jedne obiekty
są bardziej typowe niĪ inne. Patrz: idem, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 71-72. Por.
K. TrzĊsicki, Logika..., op. cit., s. 389-395.
141
E. Gatnar wskazuje, Īe sáaboĞcią tej metody jest to, Īe nie bada spójnoĞci klas, a wiadomo, iĪ nie
kaĪdy zbiór wzorców musi tworzyü klasĊ (pojĊcie). Patrz: ibidem, s. 74.
136
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ograniczeniu liczby danych.142 Szukając przykáadów efektywnych metod klasyfikacji, E. Gatnar zauwaĪa, Īe w codziennym Īyciu czáowiek nieustannie dokonuje
podziaáu rzeczy, osób lub zdarzeĔ na grupy (kategorie).143 Znalezienie sposobu
oceny jakoĞci podziaáu obiektów na skupienia jest trudne i, jak dotąd, nie ma
uzgodnionego jednego rozwiązania. Mimo to autor formuáuje dwa kryteria:
•
opis klasy powinien byü na tyle prosty, by áatwo moĪna byáo przydzieliü do
niej obiekty oraz odróĪniü klasy od siebie;
•
opis klasy powinien charakteryzowaü wszystkie naleĪące do niej obiekty, co
oznacza, Īe moĪe byü záoĪony.
Gatnar konkluduje, Īe skoro oba te kryteria wzajemnie siĊ wykluczają, zatem
zwykle szuka siĊ kompromisu miĊdzy nimi.144
Procesem przydzielania obiektów do wáaĞciwych kategorii jest taksonomia.
Jej celem jest zwykle:
•
uzyskanie jednorodnych przedmiotów badania, uáatwiających wyodrĊbnienie
ich zasadniczych cech;
•
zredukowanie duĪej liczby danych pierwotnych do kilku podstawowych kategorii, które mogą byü traktowane jako przedmioty dalszej analizy;
•
zmniejszenie nakáadu pracy i czasu analiz, których przedmiotem bĊdzie uzyskanie w wyniku klasyfikacji obiektów typowych;
•
odkrycie nieznanej struktury analizowanych danych.
Proces ten moĪe byü utrudniony przez niedoskonaáą definicjĊ klas czy brak
ich rozáącznoĞci. Z naukowego punktu widzenia taksonomia moĪe byü wykorzystywana do tworzenia indukcyjnych uogólnieĔ. Skoro obiekty podobne naleĪą do
tych samych kategorii (klas), do opisu moĪna uĪyü nazw kategorii, czyli pojĊü.145
W przeciwieĔstwie do taksonometrii, której gáówne zadanie polega jedynie na znalezieniu struktury klas, w ramach taksonomii symbolicznej realizuje siĊ dwie, wykonywane jednoczeĞnie, czynnoĞci:
•
podziaá na skupienia, tj. wyodrĊbnienie jednorodnych grup obiektów (klas);
•
znalezienie charakterystyki tych klas, tj. ich opis za pomocą odpowiednich
pojĊü.146
Gatnar podkreĞla, Īe bardzo waĪne dla badaĔ nad metodami taksonomii symbolicznej byáy obserwacje procesu kategoryzacji dokonywanego przez ludzi i choü
nie wszystkie jego aspekty zostaáy do tej pory poznane, moĪna sformuáowaü kilka
jego wáasnoĞci:
•
kaĪdą kategoriĊ (klasĊ) tworzy siĊ w oparciu o kontrast, przeciwstawienie jej
pozostaáym klasom;
142

Ibidem, s. 14.
Autor zwraca uwagĊ, Īe efektywnoĞü tego podziaáu jest duĪa, mimo Īe cechy grupowanych obiektów
są opisywane za pomocą pojĊü nieprecyzyjnych, nieostrych, wyraĪonych w jĊzyku naturalnym, np.
kwadratowy, zielony, miĊkki. Co wiĊcej, informacje te są najczĊĞciej takĪe niepeáne, tj. nie są znane
wartoĞci niektórych cech. Procesy te staáy siĊ przedmiotem zainteresowania ze strony psychologów,
których badania umoĪliwiáy skonstruowanie niektórych algorytmów klasyfikacyjnych. Patrz: ibidem, s. 17.
144
Ibidem, s. 84. Por.: E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji..., op. cit., s. 14.
145
E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji..., op. cit., s. 26.
146
E. Gatnar twierdzi, Īe charakterystyka klasy powinna byü maksymalnie szczegóáowym uogólnieniem
cech naleĪących do niej obiektów. Patrz: ibidem, s. 62 i 136.
143
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•

kaĪda kategoria ma zwykle jeden lub kilka obiektów „najlepszych” (wzorcowych) bĊdących jej reprezentantem;
•
kategorie zawierają obiekty, których cechy nie są konieczne lub wystarczające
do okreĞlenia ich przynaleĪnoĞci do nich; wáaĞciwoĞü ta wystĊpuje zwáaszcza
tam, gdzie obiekty są szczególnie zróĪnicowane;
•
kategorie mogą byü reprezentowane przez wspóázaleĪnoĞü cech obiektów,
przy czym siáa tej wspóázaleĪnoĞci moĪe zostaü wykorzystana do oceny ich
spójnoĞci.147
Na uĪytek niniejszego opracowania przyjmuje siĊ, Īe kategorią klasyfikacyjną
jest toĪsama rodzajowo grupa podmiotów, o ile moĪe podlegaü podziaáom.

9.3.2.
Znaczenie kategorii klasyfikacyjnych w naukach prawnych
Chcąc sklasyfikowaü stosunkowo duĪe zagadnienie prawne, wáaĞciwie nie da
siĊ uniknąü wyodrĊbnienia kategorii klasyfikacyjnych. Klasyfikacje proste w takich wypadkach zawodzą, poniewaĪ okazują siĊ maáo precyzyjne lub zgoáa mylące
co do znaczenia klasyfikowanych zagadnieĔ.
Kategorie jako elementy stopniowania klasyfikacji zbiorów tworzą wymowną, niewymagającą juĪ obszernego komentowania (jak w przypadku klasyfikacji
prostych) prezentacjĊ. Są przeciwieĔstwem myĞlowych skrótów. MoĪliwoĞü wyodrĊbnienia „czegoĞ pomiĊdzy” caáoĞcią a jej czĊĞciami praktycznie eliminuje elementy „dopasowywane” (które nie pasują, ale przynaleĪą) i fatalną praktykĊ ukáadania specyfiki na „prokrustowym áoĪu” schematyzmu.
Kategorie klasyfikacyjne mogą daü efekt wtórny w procesie stosowania prawa
(ogólnie). Przykáadowo, mając do czynienia z dwoma podmiotowoĞciami prawa
miĊdzynarodowego: jedną – raczej oczywistą prawnie i drugą – wątpliwą, niekiedy
bĊdzie moĪna posáuĪyü siĊ analogią. Tylko w jakim stopniu? Wydaje siĊ, Īe
wspólnym mianownikiem bĊdzie tu kategoria, do której obie podmiotowoĞci przynaleĪą – jeĞli nie bezpoĞrednio, to wtórnie. A zatem – posáugując siĊ nowym schematem – rozpatrując na przykáad podmiotowoĞü czĊĞci skáadowych paĔstw záoĪonych i podmiotowoĞü związku paĔstw, moĪna znaleĨü miĊdzy nimi wspólny mianownik w postaci paĔstwowoĞci, jako wiązki cech, do której obie podmiotowoĞci –
co prawda róĪnie – nawiązują. NaleĪy zwróciü uwagĊ na potencjalne interakcje
w obrĊbie kategorii, gdy podmiotowoĞci „wątpliwe” są umacniane, ale i weryfikowane poprzez nawiązywanie do podmiotowoĞci „oczywistych”.
Kategorie umoĪliwiają teĪ stosowne, wáaĞciwe ujmowanie praw i obowiązków w procesie prawodawczym w odniesieniu do podmiotów naleĪących do tych
samych kategorii klasyfikacyjnych oraz uáatwiają proces wykáadni w sprawach nie
uregulowanych explicite.148

147
148

Ibidem, s. 90-91.
Por.: ibidem, s. 17.
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W obliczu olbrzymiego rozwoju prawa – horyzontalnego i wertykalnego –
pozornie elementarny zabieg przydzielania obiektów do wáaĞciwych kategorii
w praktyce przybiera postaü sanacji. W miejsce chaosu i kazuistyki wprowadza
bowiem systemowy áad, zwáaszcza poprzez zredukowanie duĪej liczby danych
pierwotnych do kilku podstawowych kategorii, które mogą byü traktowane jako
przedmioty dalszej analizy, zmniejszenie nakáadu pracy i czasu prawnych analiz
oraz odkrycie nieznanych dotąd implikacji analizowanych danych.149
Kubik wskazuje, Īe definicje czáonów klasyfikacji mogą zawieraü i najczĊĞciej zawierają terminy Ğcisáe, zaĞ w niektórych definicjach uĪywa siĊ w definiensie terminów okreĞlonych tylko do pewnego stopnia. NiedookreĞlone terminy, które wystĊpują w definicjach czáonów klasyfikacji, dają pewną swobodĊ interpretacyjną dotyczącą takich definicji, których nie da siĊ uniknąü w ustawodawstwie.
W niektórych zwrotach klasyfikacyjnych, uĪywając miar liczbowych, wadliwie
odgranicza siĊ zakresy czáonów klasyfikacji, które w wyniku tego rozgraniczenia
krzyĪują siĊ. Klasyfikacja, której czáony ustala siĊ wg róĪnych zasad, naruszając
tradycyjny wymóg klasyfikowania wg jednolitej zasady podziaáu, nie musi byü
klasyfikacją báĊdną.150
Dla procesu klasyfikacji duĪe korzyĞci przynosiü mogą eksperymenty, o ile są
poprzedzone stosownym wywodem i miarodajnym uzasadnieniem.151 M. Lachs
salomonowo wskazywaá, Īe porządkowanie na tle wspóáczesnego (dla procesu klasyfikowania) prawa miĊdzynarodowego w pewne kategorie klasyfikacyjne jest
próbą ograniczającą siĊ do uogólnieĔ, na jakie pozwalają doĞwiadczenia przeszáoĞci i wskazującą, w granicach teorii dostĊpnych, na ich dalsze tendencje rozwojowe.152 MyĞl – mimo upáywu lat – pozostaáa aktualna.

9.3.3.
Kategorie w wybranych klasyfikacjach podmiotowości
prawa międzynarodowego
Po zaprezentowaniu wyboru zasobów doktryny, jeĞli chodzi o klasyfikacje
podmiotów/podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego (rozdziaá 8), zostaną przedstawione wybrane klasyfikacje pod kątem posáugiwania siĊ przezeĔ kategoriami,
a zwáaszcza wielopoziomową kategoryzacją. Pozornie moĪna bĊdzie odnieĞü wraĪenie powtarzania siĊ informacji zawartych w rozdziale 8. NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe w odróĪnieniu od tych ostatnich – rzecz nie sprowadzi siĊ do powtórnej
prezentacji poszczególnych wyszczególnieĔ róĪnych podmiotowoĞci prawnomiĊ149

Por.: ibidem, s. 26 oraz E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji..., op. cit., s. 8.
W. Kubik, Klasyfikacje prawne..., op. cit., s. 74 i 77. Autor wskazuje ponadto, iĪ zasada klasyfikacji
(podziaáu), czyli kryterium, ze wzglĊdu na które ustala siĊ czáony klasyfikacji, zaleĪy gáównie od celu
klasyfikacji prawnej wprowadzonej zwrotem klasyfikacyjnym i tylko w niektórych zwrotach klasyfikacyjnych formuáuje siĊ zasadĊ klasyfikacji. Patrz: ibidem, s. 15.
151
Por.: K. Osajda, Klasyfikacja umów miĊdzynarodowych..., op. cit., s. 15. Autor proponuje ciekawe
kategorie, np. „niestosowalnoĞü”, „bezskutecznoĞü zawieszona” czy „niewaĪnoĞü”, a co najwaĪniejsze –
wydaje siĊ dopeániaü wáaĞciwych obowiązków naukowych.
152
M. Lachs, Umowy wielostronne, Warszawa 1958, s. 263.
150
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dzynarodowych. W poniĪszych rozwaĪaniach akcent zostanie poáoĪony na kategorie zbiorcze klasyfikowanych podmiotowoĞci. Dla peánego obrazu zaprezentowane
zostaną te klasyfikacje, w których kategoryzacja nastĊpuje niewyraĪnie lub warunkowo, poniewaĪ czytelnik powinien mieü rzeczywisty obraz sytuacji w tym wzglĊdzie.
Przykáadowo:
•
Verdross twierdzi, Īe wspólnota miĊdzynarodowa skáada siĊ z peánoprawnych
czáonków (generalnie paĔstwa) oraz zwykáych podmiotów (inne „zbiorowoĞci” zaleĪne tylko czasowo od prawa miĊdzynarodowego). Klasyfikowaá
podmioty prawa miĊdzynarodowego na aktywne (nie są podporządkowane
przepisom, w których tworzeniu uczestniczą) i pasywne (prawa i obowiązki
zostaáy im powierzone za jednomyĞlną zgodą dwu lub wiĊcej paĔstw).153
•
Berezowski dzieli podmioty prawa miĊdzynarodowego na: zorganizowane
(skáadające siĊ z wielu osób) i niezorganizowane (jednostki, tj. osoby fizyczne). Podmioty zorganizowane dzielą siĊ u niego na: suwerenne (paĔstwa) oraz
niesuwerenne (np. organizacje miĊdzynarodowe). Podmioty niesuwerenne
mogą byü trwaáe (mające byt trwaáy, które z zaáoĪenia mogą istnieü bezterminowo, np. Andora, Monako) i nietrwale (mające w samym zaáoĪeniu byt czasowy, np. strona wojująca, naród walczący o niepodlegáoĞü, które po utworzeniu paĔstwa przestaną istnieü jako odrĊbny podmiot prawa miĊdzynarodowego).154
•
Jessup wymienia paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe i jednostki.155 WáaĞciwie identycznie – mimo kolejnych 20 lat – kategoryzuje podmiotowoĞü
prawnomiĊdzynarodową Ch. de Visscher.156
•
Reuter wyróĪnia: paĔstwa i – warunkowo – organizacje miĊdzynarodowe,
skáaniając siĊ do klasycznej klasyfikacji prostej: podmioty pierwotne oraz pochodne/wtórne.157
•
Fenwick wymienia paĔstwa (tu równieĪ Watykan), terytoria pokolonialne,
jednostki i organizacje pozarządowe.158
•
Lathan Brown wymienia „unie suwerennych”, paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe, instytucje miĊdzynarodowe, inne potencjalne podmioty (papieĪ,
Zakon MaltaĔski, prymitywne porozumienia), „ad hoc–podmioty” (piraci,
zbrodniarze).159
•
Latkiewicz próbuje zmierzyü siĊ z suwerennoĞcią jako kryterium kategoryzacji. Zwraca uwagĊ na powszechną zgodnoĞü poglądów, Īe jedynymi suwerennymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego byáy i nadal pozostają paĔstwa,
jednakĪe sáusznie przestrzega, Īe pojmowanie miĊdzynarodowej podmiotowoĞci na podstawie suwerennoĞci prowadzi do ograniczenia krĊgu podmiotów
153

A. Verdross, Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinsschaft, Wien-Berlin 1926, s. 115.
C. Berezowski, Les sujets non-souverains..., op. cit., s. 20-21.
155
P. C. Jessup, Modernes Völkerrecht, Humboldt – Verlag, Wien – Stuttgart 1950.
156
Ch. de Visscher, Théories et Réalités en Droit International Public, Éditions A. Pedone, Paris 1970.
157
P. Reuter, Institutions internationales, ParyĪ 1956, s. 108 i n.
158
C. G. Fenwick, International Law. Fourth edition, Appleton – Century – Crofts, New York, 1965, s. 121 i n.
159
D. J. Lathan Brown, Public International Law, Sweet&Maxwell, London 1970.
154
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prawa miĊdzynarodowego. Tym niemniej ostatecznie godzi siĊ, Īe suwerennoĞü jest obiektywnym klasyfikacyjnym kryterium podmiotów prawa miĊdzynarodowego, które dzieli je na podstawowe i niepodstawowe, suwerenne
i niesuwerenne. Autorka zwraca teĪ uwagĊ na kategoryzacjĊ zawartą w konwencji wiedeĔskiej o prawie traktatów z 1969 r. (i „uĞpionej” konwencji
z 1986 r.), gdzie wyróĪniono paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe i inne
podmioty prawa miĊdzynarodowego.160
Klafkowski za podmioty prawa miĊdzynarodowego uznawaá wyáącznie paĔstwa, z wyjątkiem uczynionym dla Stolicy Apostolskiej.161
Barberis wymienia paĔstwa (dzieląc je na: scentralizowane, o statusie specjalnym, o statusie uprzywilejowanym, autonomie i minipaĔstwa), paĔstwa zaleĪne, związki paĔstw (dzieląc je na: federalne oraz integracje miĊdzynarodowe), organizacje miĊdzynarodowe, podmioty zaangaĪowane w dziaáalnoĞü
religijną [KoĞcióá katolicki, Watykan, Zakon MaltaĔski, KoĞcióá prawosáawny
(patriarchat Konstantynopola czy Góry Athos), KoĞcióá ewangelicki, islam],
podmioty zaangaĪowane w niesienie pomocy (wskazując tu: MKCK oraz –
zbiorczo – inne organizacje humanitarne), podmioty o statusie zbliĪonym do
paĔstw (wymieniając tu: paĔstwa suwerenne [takĪe fikcyjne i minipaĔstwa]
paĔstwa zaleĪne i związki paĔstw [federalne i inne]).162
Green wymienia podmioty prawa miĊdzynarodowego (paĔstwa) oraz obiekty
prawa miĊdzynarodowego (jednostki, korporacje, organizacje miĊdzynarodowe).163
Starke wyróĪnia paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe (instytucje miĊdzynarodowe), ludy tubylcze, miĊdzyrządowe stowarzyszenia, korporacje (zwracając uwagĊ na ich kontrowersyjnoĞü), jednostki i obszary autonomiczne.164
Bogacki opiera siĊ (w swym zaáoĪeniu) na tradycyjnym podziale podmiotów
prawa miĊdzynarodowego na pierwotne (tu autor widzi suwerenne paĔstwa)
i pochodne (wedle autora – u tych ostatnich podmiotowoĞü pochodzi od innych podmiotów, tzn. nie jest pierwotna). Kryterium kategoryzacji autor
uczyniá zakres zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, gdyĪ – jego zdaniem –
u paĔstw jest on peány, a podmioty pochodne nie mają moĪliwoĞci speániania
peánego zakresu zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych.165
Antonowicz, wyróĪniając kategorie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej,
wskazuje przede wszystkim paĔstwa, które regulując swoje stosunki wzajemne, rozszerzają krąg podmiotów prawa miĊdzynarodowego o takie twory, jak:
Stolica Apostolska, terytoria autonomiczne, wspólnoty powstaĔcze oraz organizacje miĊdzynarodowe. Autor podkreĞla, Īe choü kaĪda z tych kategorii
róĪni siĊ istotnie od pozostaáych, moĪna jednak powiedzieü, Īe są to twory

H. Latkiewicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej EWG, Warszawa 1979, s. 19 i 51.
Por.: A. Kafkowski, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa 1983, s. 121 i n.
162
J. A. Barberis, Los Sujetos Del Derecho Internacional Actual, Madrid 1984.
163
L. C. Green, International Law: A Canadian Perspective, Ontario 1988.
164
J. G. Starke QC, Introduction International Law, London 1989.
165
P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki Nauk
Prawnych” 1997, t. 7, s. 217-18.
161
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quasi-paĔstwowe.166 Cytowany autor wychodzi poza wáasną tak zarysowaną
kategoryzacjĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, przypominając
przewidywania N. W. Pustogarowa, Īe czĊĞci skáadowe paĔstwa rosyjskiego –
jak równieĪ niektórych innych paĔstw federacyjnych – uksztaátują oddzielną
kategoriĊ podmiotów prawa miĊdzynarodowego, realizujących takie uprawnienia, jak zawieranie umów miĊdzynarodowych, ustanawianie przedstawicielstw zagranicznych o charakterze innym niĪ misje dyplomatyczne i urzĊdy
konsularne oraz ewentualny udziaá w dziaáalnoĞci niektórych miĊdzynarodowych organizacji rządowych.167
PrzewoĨnik identyfikuje dwa podstawowe modele kategoryzacji: w postaci
dwuczáonowej (paĔstwa i inne podmioty prawa miĊdzynarodowego) bądĨ
trójczáonowej (paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe i inne podmioty prawa
miĊdzynarodowego).168
Diez de Valasco Vallejo wymienia paĔstwa, organizacje miĊdzynarodowe,
inne podmioty (narody, ruchy narodowowyzwoleĔcze, powstaĔców, Watykan/StolicĊ Apostolską, jednostki oraz osoby prawne).169
Casanovas wymienia paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe (dodaje spoáecznoĞü miĊdzynarodową), narody uprawnione do samostanowienia (mniejszoĞci, tubylcy, grupy), osoby fizyczne.170
Anioá, obok suwerennych paĔstw narodowych i zrzeszających je organizacji
miĊdzyrządowych, wyróĪnia: wspólnoty etniczne, korporacje miĊdzynarodowe, organizacje pozarządowe i wszelkiego rodzaju ruchy spoáeczne.171
CzapliĔski i Wyrozumska wyróĪniają przede wszystkim paĔstwa172, organizacje miĊdzynarodowe173, jednostki (osoby fizyczne)174 oraz tzw. „inne twory
polityczne” (niĪ paĔstwa czy organizacje miĊdzynarodowe).175
Góralczyk za podmioty uznawaá paĔstwa i organizacje miĊdzynarodowe.176
SozaĔski wskazuje, Īe najwaĪniejszymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego są paĔstwa, które mają podmiotowoĞü pierwotną, czyli wynikającą z samego faktu ich istnienia, oraz podmiotowoĞü najszerszą, zaĞ mniejsza podmiotowa rola przypada organizacjom miĊdzynarodowym o charakterze rzą-

L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 27.
N. W. Pustogarow, MieĪdunarodnyje swiazi subiektow Rosijskoj Federacji i ich prawowoje regulirowanie, „Gosudarstwo i Prawo” 1994, nr 7, s. 134-135, cyt. za: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 16.
168
B. W. PrzewoĨnik, Uwagi..., op. cit.
169
M. Diez de Valasco Vallejo, Instituciones de Derecho Internacional Publico, Madrid 2001.
170
O. Casanovas, Unity and Pluralism in Public International Law, The Hague-NY-London 2001.
171
W. Anioá, PaĔstwo postsuwerenne? Rozproszenie wáadzy w Ğrodowisku miĊdzynarodowym, „Sprawy
MiĊdzynarodowe” 2002, nr 4, s. 5. Por.: J. Helios, W. Jedlecka, SuwerennoĞü w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Wrocáaw 2004, s. 22.
172
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 133.
173
Ibidem, s. 473.
174
Twierdząc przy tym, Īe w doktrynie pozostaje ona sporna, zwáaszcza poprzez niemoĪnoĞü samodzielnego prawotwórstwa, czy nawet ksztaátowania prawa miĊdzynarodowego swoim postĊpowaniem.
Patrz: ibidem, s. 131.
175
Zaliczając doĔ przykáadowo: ruch narodowowyzwoleĔczy, stronĊ wojującą, powstaĔców. Patrz: ibidem, s. 473.
176
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo miĊdzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2004, s. 120 i n.
167
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dowym, których podmiotowoĞü jest wtórna (pochodzi bowiem od woli paĔstw
wyraĪonej w umowie miĊdzynarodowej tworzącej daną organizacjĊ), a zarazem funkcjonalna (gdyĪ zakres kompetencji organizacji miĊdzynarodowych
ograniczony jest celami i zadaniami, dla których organizacjĊ powoáano). Do
trzeciej kategorii – innych podmiotów cytowany autor zalicza: StolicĊ Apostolską, Zakon MaltaĔski, naród, stronĊ wojującą i powstaĔców (trzy ostatnie
typy podmiotowoĞci mają wedle autora charakter nietrwaáy).177
OczywiĞcie moĪna przytaczaü kolejne kategoryzacje czy ich próby, ale nie ich
„namnaĪanie” jest samoistnym celem niniejszej pracy, lecz zwrócenie uwagi na
pewną prawidáowoĞü, którą jest... brak prawidáowoĞci. Wydaje siĊ, Īe wiĊkszoĞü
kategoryzacji ma charakter mimowolny lub subsydiarny. Proste, niekiedy czysto
opisowe podejĞcie z pewnoĞcią nie wystarczy, by uporządkowaü komplikującą siĊ
rzeczywistoĞü podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego wspóáczesnego uniwersalizmu. Biorąc pod uwagĊ, Īe wyodrĊbnienie grup typologicznych obiektów wielocechowych o postulowanych wyĪej wáaĞciwoĞciach nie jest moĪliwe bez zastosowania takich metod numerycznych, jakimi są metody taksonomiczne, z pewnoĞcią
warto po nie siĊgnąü. Metody taksonomiczne są bowiem nieomal „stworzone” do
podziaáu zbioru obiektów na kategorie.178
Z drugiej strony wydaje siĊ, Īe w klasyfikacjach podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, w których doszáo do wyodrĊbnienia kategorii klasyfikacyjnych,
speániona zostaáa rola klasyfikacji (C. Berezowskiego, J. A. Barberisa, L. C. Greena, L. Antonowicza oraz W. CzapliĔskiego i A. Wyrozumskiej). Ponadto prezentują siĊ one znacznie lepiej aniĪeli te ubogie lub wrĊcz ich pozbawione, stając siĊ
funkcjonalnym narzĊdziem praktyki i dydaktyki.

177
178

J. SozaĔski, Wspóáczesne prawo traktatów. Zarys wykáadu, Warszawa-PoznaĔ 2005, s. 26 i 28.
Por.: E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji..., op. cit., s. 15.
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9.3.4.
Uzasadnienie wyboru kategorii w złożonym modelu
klasyfikacji podmiotowości prawa międzynarodowego
Kryteria wspóáczesnej klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
stanowią raczej obszerny rezerwuar. Stawia to pod znakiem zapytania powodzenie
tytuáowego przedsiĊwziĊcia. Jak bowiem precyzyjnie i obrazowo zaprezentowaü
klasyfikacjĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego opartą na tak wielu kryteriach? Wydaje siĊ, Īe impas ma tu charakter jedynie pozorny. W istocie nigdy nie
stosuje siĊ wszystkich kryteriów klasyfikacyjnych jednoczeĞnie!179
Wszystkie one tworzą „zasób”, z którego teoretyk moĪe skorzystaü. Wybór
moĪe mieü charakter prosty, poprzez zaczerpniĊcie któregoĞ spoĞród wspóáczesnych kryteriów klasyfikacji zaprezentowanych w czĊĞci drugiej. MoĪe teĪ przyjąü
postaü zmodyfikowaną – poprzez zaproponowanie kryterium áączącego kilka kryteriów z owego zasobu, albo teĪ poprzez zastąpienie jednego z nich trafnym odpowiednikiem. OczywiĞcie, Īe áatwiej byáoby skorzystaü z wersji prostej, ale naukowo i dydaktycznie – bez porównania atrakcyjniej jawi siĊ wersja modyfikowana.
Przyjąáem ją.
Kolejne gaáĊzie drzewa klasyfikacyjnego opierają siĊ na odmiennych, dobranych subiektywnie (wedle atrybutów zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych) kryteriach. Czy w ten sposób nie skomplikowano obrazu? Wydaje siĊ, Īe
nie, a wrĊcz przeciwnie.180
Stosując pierwotne kryterium podstawowego ukáadu odniesienia, wyraĨnie
rozróĪniono podmioty paĔstwowe – skoncentrowane na paĔstwie jako strukturze
organizacyjnej dziaáającej miĊdzynarodowo, podmioty prywatne – wywodzące siĊ
z obrotu krajowego, skąd wkraczają na forum miĊdzynarodowe oraz podmioty jedyne w swoim rodzaju – dziĞ pozbawione odpowiedników, dla których podstawowym ukáadem odniesienia jest ich historia dawna i najnowsza.
W ramach kategorii pierwotnych teĪ wyróĪniono kategorie (moĪna je okreĞliü
jako podkategorie, ale rezygnujĊ z tego, gdyĪ w klasyfikacji záoĪonej nieuchronnie
prowadziáoby to do absurdu w rodzaju „pod-pod-pod-kategorii”). Podmioty paĔ179

J. Kranz zwraca uwagĊ na czĊsto stosowany przy okazji klasyfikowania czy kategoryzowania przymiotnik „równy” na znak, Īe dwa lub wiĊcej podmiotów (przedmiotów, sytuacji) naleĪy do tej samej klasy
(kategorii) wyodrĊbnionej na podstawie wybranych cech. Cechy wyróĪniające są czĊsto dobrane wedáug pewnych celów i wartoĞci. Dane podmioty mogą byü równe pod jednym wzglĊdem, bĊdąc jednoczeĞnie nierówne pod innym. Autor wywodzi, Īe zasada równoĞci polega na traktowaniu w sposób równy sytuacji równych i w sposób nierówny sytuacji nierównych, nie wskazuje natomiast, pod jakim wzglĊdem. Zasadniczy problem – wedle J. Kranza – sprowadza siĊ do pytania, kto (co) ma byü (jest) równy
w stosunku do kogo (czego), pod jakim wzglĊdem, pod kątem jakich celów i wartoĞci spoáecznych oraz
kto ma o tym decydowaü. Autor zauwaĪa, Īe zasada równoĞci jako taka nie przynosi odpowiedzi na te
pytania, jest ona jedynie dyrektywą prawną postĊpowania. Patrz: tegoĪ, SuwerennoĞü paĔstwa i prawo
miĊdzynarodowe, w: Spór o suwerennoĞü, pod red. W. J. Woápiuka, Warszawa 2001, s. 141.
180
Warto ponownie podkreĞliü, Īe np. K. Osajda sáusznie zwraca uwagĊ, iĪ uproszczone podziaáy są
znakomite we wstĊpnej fazie prac nad kaĪdym zagadnieniem oraz bardzo uĪyteczne w dydaktyce, jednak rzeczywistoĞü jest zawsze znacznie bardziej záoĪona, niĪ moĪna to sobie wyobraziü. Sáusznie teĪ
dostrzega implikacjĊ klasyfikacji záoĪonych w postaci otwarcia nowych páaszczyzn badaĔ naukowych.
Patrz: idem, Klasyfikacja umów miĊdzynarodowych..., op. cit., s. 27.
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stwowe podzielono wedle stadiów paĔstwowoĞci, podmioty prywatne zaĞ – wedle
krajowego rozróĪnienia, oczywiĞcie zorientowanego na prawo miĊdzynarodowe.
Podmioty szczególne są kategorią same dla siebie, a wáaĞciwie – poprzez swoją
niepowtarzalną specyfikĊ... kategorią nie są!
MoĪna siĊ zastanawiaü, czy leĪące na kraĔcach gaáĊzi klasyfikacyjnych obiekty to kategorie, czy ostateczne podmioty? I jedne i drugie – jak gdyby... MoĪna je
nadal dzieliü, wiĊc mogą byü uznane za kategorie, ale podziaáy takie są juĪ ĞciĞle
swoiste, a to juĪ nie bĊdzie ciąg dalszy klasyfikacji wyjĞciowej, lecz caákiem nowe
klasyfikacje. Praktyka powoduje, Īe jedne obiekty dzieliáyby siĊ nadal i wielostopniowo, a inne z trudem lub wcale. Stąd przyjĊto, Īe ostateczny rezultat niniejszej
klasyfikacji tworzy ostateczne podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego (rodzajowo). Tu nieoceniona okazuje siĊ formuáa „podmiotowoĞü” konsekwentnie stosowana w niniejszym opracowaniu w miejsce rozpowszechnionych „podmiotów”.
Wszak podmiotowoĞü oznacza i obiekt i kategoriĊ zarazem, co trudno rzec
o podmiocie. Ponadto podmiotowoĞü nie przesądza kwalifikacji prawnej bytu
i w przeciwieĔstwie do podmiotu oznaczaü moĪe stan sensu largo – od potencjaáu
po kres.181

181

Por.: rozwaĪania w rozdziale 2 niniejszej pracy.

Rozdział 10

Ramowa charakterystyka podmiotowości
prawa międzynarodowego
wedle złożonego modelu klasyfikacyjnego

Dokáadne poznanie wszystkich jednostek z badanego zbioru jest praktycznie
niemoĪliwe. Dlatego postĊpuje siĊ w ten sposób, Īe wybiera siĊ najbardziej typowych reprezentantów klasyfikowanego zbioru, a nastĊpnie rozpatruje siĊ tylko
obiekty wybrane. Do najwaĪniejszych zagadnieĔ związanych z oceną wyników
klasyfikacji naleĪy zaliczyü przede wszystkim ocenĊ stopnia zróĪnicowania jednostek wchodzących w skáad róĪnych kategorii oraz wybór postaci funkcji jakoĞci
wyników klasyfikacji i wyznaczenie jej wartoĞci dla porównywanych podziaáów.
W doktrynie podkreĞla siĊ, Īe po zweryfikowaniu wyników podziaáu moĪe zaistnieü potrzeba przeprowadzenia ponownego badania klasyfikacyjnego, w wyniku
którego moĪe wystąpiü poáączenie niektórych kategorii w bardziej liczne podzbiory, rozdzielenie pewnych kategorii na mniej liczne podzbiory lub zmiana przynaleĪnoĞci pewnych jednostek do kategorii. Zweryfikowane wyniki klasyfikacji są
przedmiotem merytorycznej analizy, gáównym bowiem celem takiego procesu jest
uáatwienie tejĪe analizy i jej uwiarygodnienie.1
Zaprezentowane w poprzednim rozdziale drzewo klasyfikacyjne – obok
swych rozlicznych i dominujących zalet – ma wszakĪe pewną sáaboĞü. Posáugiwanie siĊ nim w zasadzie wymaga kaĪdorazowo komentarza. W szczególnoĞci nie
wyjaĞnia znaczenia danej podmiotowoĞci czy kategorii podmiotowoĞci. Ponadto –
jest jakby niekompatybilne czasowo. Wobec historii – nie pasuje. WzglĊdem teraĨniejszoĞci – budzi kontrowersje, a w konsekwencji stale wymaga obrony. W przyszáoĞci pewnie bĊdzie wymagaáo aktualizacji. Wreszcie – nie prezentuje danych
o klasyfikowanych podmiotowoĞciach – podstaw prawnych ich statusu, zakresu ich
zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych oraz cech swoistych. Nie ujawnia, bo nie musi!
WĞród klasyfikacji w postaci drzewa klasyfikacyjnego – ta zaprezentowana
autorsko w niniejszej pracy nie jest zapewne ani szczególnie wadliwa, ani zdekompletowana. Mimo to – czy moĪna ją istotnie ulepszyü? Jako drzewo klasyfikacyjne
– nie bardzo wiadomo jak, choü jest to subiektywne stanowisko. Natomiast szansĊ
daje wymóg teoretyczny, aby wspieraü klasyfikacjĊ inną, tzn. wedle innej metody
1

E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów spoáeczno – gospodarczych, Warszawa
1990, s. 181 i 189
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przeprowadzoną – klasyfikacją.2 W tym przypadku wykorzystana zostaáa klasyfikacja numeryczna, która poprzez swą praktyczną uĪytecznoĞü zostaáa znacząco
spopularyzowana. Klasyfikacje numeryczne cieszą siĊ (nieĞwiadomym raczej)
uznaniem wĞród przedstawicieli doktryny. Spisy treĞciowo rzeczowe powszechnie
wykorzystują tą metodĊ klasyfikacji. Niniejsza praca nie jest tu wyjątkiem. OczywiĞcie – nie caáy spis treĞci jest klasyfikacją numeryczną, choü strukturalnie prima
faciae tak wáaĞnie wygląda.
Ujmując strukturĊ niniejszego rozdziaáu jako rozszerzoną prezentacjĊ numerycznej klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego weryfikującą drzewo klasyfikacyjne zaprezentowane w poprzednim rozdziale nie bĊdĊ odstĊpowaá
od istniejącej struktury (nie jest – w moim odczuciu – celowe zastĊpowanie tytuáu
rozdziaáu 10 numerem 1, a pierwszego podrozdziaáu 10.1 – numerem 1.1). KolejnoĞü nastĊpowania po sobie kategorii gáównych determinowana jest przez ich aktualne znaczenie, podobnie wĞród kategorii wtórnych (poza wyjątkiem 10.1.2), choü
moje stanowisko – jako nazbyt subiektywne – moĪe budziü krytykĊ. To ostatnie
jest wáaĞciwie poĪądane, gdyĪ daje nadziejĊ na oĪywienie doĞü statycznego obszaru teorii prawa miĊdzynarodowego, a w konsekwencji zbliĪenie go do rzeczywistoĞci stosunków miĊdzynarodowych.
Wobec poszczególnych podmiotowoĞci odniesienia nastąpią przez pryzmat
kryteriów klasyfikacyjnych, zaprezentowanych w czĊĞci drugiej niniejszego opracowania, w ten sposób, Īe kategorie pierwotne i wtórne opatrzone zostaną krótkim
komentarzem, zaĞ ostateczne podmiotowoĞci ujĊte zostaną wedle modelu: pojĊcie,
zdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa, zdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych, kryteria klasyfikacyjne sui generis (gdzie rozwaĪane jej przejawy komentowane są w skali od: „znikomej roli”, poprzez „postulat”, „poĪądany, ale nie oczywisty”, „powszechny”, aĪ po „conditio sine qua non”), perspektywy. Zostanie to
zrealizowane w Ğcisáym powiązaniu z formuáą interaktywną záoĪonego modelu klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, skonstruowaną w niniejszej
pracy. Wnikliwe studia nad poszczególnymi podmiotowoĞciami wykraczaáyby poza racjonalną objĊtoĞü niniejszej pracy, w pewnym stopniu znieksztaácając jej sens.
Z pewnoĞcią zadanie to warte jest podjĊcia, ale w formie osobnej monografii.
W opracowaniu są jedynie podstawowe dane charakteryzujące poszczególne podmiotowoĞci; ich weryfikacji moĪna dokonaü poprzez samodzielną analizĊ teorii (tu
przydatna okaĪe siĊ bibliografia pracy) i praktyki (tu moĪliwoĞci są nieograniczone). Formuáa interaktywna modelu klasyfikacyjnego (wáącznie z aktywnym áączem
przekazującym – e-mail autorowi niniejszej pracy) moĪe usprawniü naukowe doĞwiadczenia w tym wzglĊdzie, np. poprzez „przykáadanie” rzeczywistych bytów
podmiotowych do poszczególnych podmiotowoĞci ostatecznych. Gdy „subsumpcja” da efekt pozytywny sytuacja pozwoli na prostą kwalifikacjĊ. Gdy zaĞ prosty
efekt pozytywny nie bĊdzie moĪliwy byü moĪe trzeba bĊdzie eksperymentowaü
z dodaniem kolejnej podmiotowoĞci ostatecznej (jako oryginalnej), albo nawet
rozwaĪyü kolejną kategoriĊ wtórną. Wątpliwa wydaje siĊ perspektywa pojawienia
2

Por.: ibidem.
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siĊ w praktyce kandydatur na kategorie gáówne, ale w teorii niczego nie moĪna
wykluczyü, a na pewno zakazaü.

10.1.
Podmiotowość państwowa
Truizmem jest twierdzenie o dominacji paĔstwa we wspóáczesnej podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.3 Udowodnienie tego trudne nie jest, by nie rzec
wrĊcz clara non sunt interpretanda.4 Warto siĊ jednak na chwilĊ zatrzymaü przed
wypowiedzeniem kuszącej (bo upraszczającej pracĊ) formuáy. JuĪ bowiem samo
definiowanie paĔstwa w Ğwietle prawa miĊdzynarodowego moĪe przynieĞü zaskakujące rezultaty – w postaci wątpliwoĞci i kontrowersji. OczywiĞcie – wskazane
trudnoĞci dotyczą przede wszystkim pojĊü „z pogranicza” stanów, gdzie praktyka
rozmija siĊ ze stanem formalnym, oraz obszarów sáabo poznanych. Precyzyjnego
oddzielenia paĔstw od „nie-paĔstw” moĪna oczywiĞcie spróbowaü, objaĞniając
przy okazji rozmaite wątpliwoĞci. Na potrzeby klasyfikacji posáuĪĊ siĊ zarówno
pojĊciem paĔstwa sensu largo, jak i sensu stricto. Poza paĔstwem – do kategorii
gáównej podmiotowoĞci paĔstwowej zaliczone zostaáy podmiotowoĞci, dla których
paĔstwo jest formą docelową, a one dotychczas znajdują siĊ – w róĪnym stopniu –
in statu nascendi wzglĊdem paĔstwa. Ponadto, do kategorii podmiotowoĞci paĔstwowych wejdą teĪ podmiotowoĞci, dla których paĔstwo jest punktem wyjĞcia,
a one same skáadają siĊ z paĔstw lub są przez paĔstwa tworzone na zasadach reprezentacji, koordynacji, powierzania kompetencji.
Skáadowe podmiotowoĞci paĔstwowej áączy zatem pojĊciowy rdzeĔ paĔstwowy (jako byt, byt zmodyfikowany, prawie byt, ponadbyt – jego wyĪsza forma). PaĔstwo jest tu wiĊc nie tylko jedną z podmiotowoĞci, ale i swoistym kryterium, wzorcem, ideaáem...
Podmioty paĔstwowe są zasadniczą kategorią podmiotów prawa miĊdzynarodowego w Ğwietle wspóáczesnego prawa miĊdzynarodowego. Doktryna nie ma co do
tego wątpliwoĞci, co najwyĪej zawĊĪa zakres tej dominacji w obrĊbie proponowanej kategorii.5 Ten stan jest efektem dáugotrwaáej supremacji paĔstw w miĊdzynarodowym obrocie prawnym.6 Tak nacechowane jest klasyczne prawo miĊdzynarodowe, a wiĊc i klasyczna podmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego. WáaĞciwie –
pozostając wyáącznie w obrĊbie tej kategorii – w znacznym stopniu wyczerpuje siĊ
dyspozycje wiĊkszoĞci norm wspóáczesnego prawa miĊdzynarodowego oraz wiĊk3

Pogląd ten towarzyszy prawu miĊdzynarodowemu od jego zarania. Por.: H. Grotius, O prawie wojny
i pokoju, w których znajdują wyjaĞnienie prawo natury i prawo narodów, a takĪe gáówne zasady prawa
publicznego, przeká. R. Bierzanka, Warszawa 1957, s. 65. BliĪej wspóáczesnoĞci – R. v. Mohl, Encyklopedia umiejĊtnoĞci politycznych, t. 1 i 2, Warszawa 2003, s. 356.
4
Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, „Annales UMCS” 1998,
vol. XLV, s. 8 i 25. Odmiennie G. Scelle, Precis de droit de gens, v. 1, Paris 1932, p. 42-49.
5
Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe,
Warszawa 2004, s. 133.
6
Patrz: rozdziaá 1 niniejszej pracy.
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szoĞü zagadnieĔ praktycznych. A jednak nie wszystkie! Co wiĊcej – klasyczne
prawo miĊdzynarodowe i klasyczna podmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa osiągnĊáy juĪ – wydaje siĊ – kres swych zdolnoĞci adaptacyjnych wobec nowoĞci záoĪonej ze zjawisk, procesów, idei.7
Nie oznacza to oczywiĞcie kresu paĔstwa i podmiotów paĔstwowych, ani nawet stagnacji!8 Chodzi tu raczej o oddanie monopolu podmiotowego w prawie
miĊdzynarodowym, co juĪ nastąpiáo9, a nastĊpnie – stopniowe ograniczanie supremacji podmiotowoĞci paĔstwowej (co siĊ powoli dzieje), przy czym jej przewodnia
rola – nawet jeĞli ulegnie ograniczeniu – z dzisiejszej perspektywy wydaje siĊ niezagroĪona w strategicznie analizowanej przyszáoĞci.

10.1.1.
Podmiotowość państw
W prawie miĊdzynarodowym paĔstwem jest byt, który jest lub bywa tak okreĞlany przez jego normy lub w ramach powaĪnych interpretacji. Zatem paĔstwom
sensu stricto mogą towarzyszyü struktury organizacyjne róĪniące siĊ odeĔ, lecz
przypisane ramowo do koncepcji paĔstwa. Tak jest w przypadku niesuwerennych
jednostek terytorialnych dopuszczonych do paĔstwowego obrotu prawnomiĊdzynarodowego, a w pewnym stopniu – takĪe w przypadku czĊĞci skáadowych paĔstw
záoĪonych, niekiedy uzyskujących taki dostĊp.
PaĔstwa jako klasyfikacyjna kategoria wtórna podmiotu prawa miĊdzynarodowego – jako twórcy Ğrodowiska miĊdzynarodowego – są doĔ najlepiej przystosowane. Jest to jednak w duĪej mierze kwestia przewidzianych i skoncentrowanych
w tym celu kompetencji. Podmioty faktycznie speániające fizyczne, oryginalne cechy paĔstw – pozbawione tych kompetencji (minipaĔstwa, czĊĞci skáadowe paĔstw
záoĪonych) – uzmysáawiają, Īe obecny status paĔstw nie jest dogmatem wynikającym z jakichĞ szczególnych przymiotów (wrodzonych) paĔstw, lecz opiera siĊ na
konsekwentnej dáugoletniej praktyce i teorii.
Wáączenie do wtórnej kategorii klasyfikacyjnej podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego (paĔstw) takĪe minipaĔstw i czĊĞci skáadowych paĔstw záoĪonych daáo
efekt w postaci otwarcia „zaklĊtego krĊgu” paĔstw-podmiotów prawa miĊdzynarodowego, przede wszystkim na inne warianty.10 To bardzo uáatwia rozwaĪania.

7

Patrz: rozdziaá 7 niniejszej pracy. Por.: S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy ksztaát áadu Ğwiatowego, w przeká. H. Jankowskiej, Warszawa 1997.
8
Por.: F. Fukuyama, Koniec historii, w przeká. T. BiedroĔ, M. Wichrowskiego, PoznaĔ 1996.
9
Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci prawnej w stosunkach miĊdzynarodowych, „Roczniki
Nauk Prawnych” 1997, t. 7, s. 214.
10
Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 9.
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10.1.1.1. Podmiotowość państw sensu stricto
Pojęcie

Suwerenna jednostka geopolityczna (wzglĊdnie – terytorialna) zorganizowanej spoáecznoĞci.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawa prawna podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej paĔstw sensu
stricto jest niezwykle rozbudowana, a tworzą ją w szczególnoĞci:
•
Umowy wielostronne, m.in.: MiĊdzyamerykaĔska konwencja o prawach
i obowiązkach paĔstw z 1933 r. (póĨniej Konwencja OPA z 1948 r.), Karta
Narodów Zjednoczonych z 1945 r., a wraz z nią Statut MiĊdzynarodowego
Trybunaáu SprawiedliwoĞci (inne – póĨniejsze statuty sądów miĊdzynarodowych – staáych i ad hoc), Konwencja wiedeĔska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., Konwencja wiedeĔska o stosunkach konsularnych z 1963 r.,
Konwencja wiedeĔska o prawie traktatów z 1969 r., traktat waszyngtoĔski
o odpowiedzialnoĞci paĔstw za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne
na powierzchni ziemi i statkowi powietrznemu w locie z 1972 r., Konwencja
wiedeĔska o sukcesji paĔstw w stosunku do traktatów z 1978 r., Konwencja
prawa morza z 1982 r., umowy statuujące poszczególne organizacje miĊdzynarodowe i wiele innych. WaĪną rolĊ praktyczną odgrywają regulacje
w szczególnie dynamicznych dziedzinach prawa miĊdzynarodowego, gáównie
poprzez swą aktualnoĞü i siáĊ oddziaáywania. Taką dziedziną są wspóáczeĞnie
zobowiązania z tytuáu praw czáowieka. Mniej znacząco, ale i mniej kontrowersyjnie jawią siĊ zaĞ regulacje miĊdzynarodowego prawa kosmicznego
z Traktatem z 27 stycznia 1967 r. na czele.
•
Umowy dwustronne – przyczynkowo, ale skáadają siĊ na ogromną czĊĞü obrotu
traktatowego.
•
Zwyczaj miĊdzynarodowy – choü w duĪej mierze skodyfikowany nadal odgrywa subsydiarna rolĊ.
•
Uchwaáy organów organizacji miĊdzynarodowych – systematycznie roĞnie
znaczenie uchwaá sprecyzowanych zwykle na konkretnym zakresie podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej (np. deklaracja sztokholmska z 1972 r., projekty kodyfikacyjne Komisji Prawa MiĊdzynarodowego ONZ).
•
Akty prawa krajowego – konstytucje, ustawy itp. kreujące inicjacjĊ podmiotową.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

ZdolnoĞü traktatowa, czynne i bierne prawo legacji, zdolnoĞü sądowa, zdolnoĞü ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej, zdolnoĞü przystĊpowania
do organizacji miĊdzynarodowych, zdolnoĞü prawnokrajowa oraz inne implikowane juĪ wymienionymi.
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K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – poĪądany model demokratyczny, ale raczej de lege ferenda.
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – poĪądane (aspiracje mocarstwowe), ale nie oczywiste (rola paĔstw upadáych/w stanie rozkáadu albo kwestia
neutralnoĞci).
Inne kryteria sui generis – demokratycznoĞü jako taka (postulat, ale coraz intensywniej wdraĪany); prawo do samoobrony/udziaáu w interwencji (legalne formy
uĪycia siáy); uznanie powszechne (poĪądane, ale nie bezwzglĊdne); trwaáoĞü.
Perspektywy

Perspektywa paĔstw rysuje siĊ – co do zasady – optymistycznie. PaĔstwa pozostaną wiodącymi podmiotami prawa miĊdzynarodowego, chyba Īe nastąpi monistyczna fuzja z prawem krajowym, na zasadach inkorporacji, z wiodącą rolą tego
ostatniego. Taki wariant wydaje siĊ maáo prawdopodobny. Nawet jeĞli zmieni siĊ
Ğrodowisko miĊdzynarodowe, prawo miĊdzynarodowe – raczej nie dojdzie do redukcji ich praw, a co najwyĪej wzroĞnie zakres ich zobowiązaĔ. Nie przeszkadza to
doktrynie zgáaszaü rozmaitych prognoz i postulatów de lege ferenda.
MoĪna dyskutowaü, czy paĔstwo narodowe czeka kres, czy suwerennoĞü paĔstwowa staje siĊ przeĪytkiem. Warto jednak zauwaĪyü, Īe dziĞ pojĊcie narodu ma
charakter odbiegający od jego klasycznej definicji, zwáaszcza Īe suwerennoĞci nie
postrzega siĊ dziĞ jako absolutu. W efekcie zmieniają siĊ owe atrybuty, a paĔstwo
paĔstwem pozostanie, przynajmniej w sensie prawnym.
10.1.1.2. Podmiotowość minipaństw
Pojęcie

Niewielkie organizacje terytorialne o ograniczonej suwerennoĞci.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawa prawna podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej minipaĔstw jest
rozproszona. Wynika w znacznym stopniu z prawa zwyczajowego, rozlicznych
regulacji traktatowych dopuszczających minipaĔstwa do ich strony podmiotowej,
zarówno wielostronnych (zwáaszcza stwierdzających czáonkostwo w organizacjach
miĊdzynarodowych), jak i dwustronnych (z paĔstwami – zwáaszcza metropolitalnymi – i organizacjami miĊdzynarodowymi), prawotwórstwa organizacji miĊdzynarodowych oraz z podstawowych regulacji wewnĊtrznych samych minipaĔstw
(prawo krajowe, zwáaszcza konstytucje).
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

ZdolnoĞü traktatowa, zdolnoĞü legacji (dominuje czynna – to minipaĔstwa są
zainteresowane rozszerzeniem swych stosunków zewnĊtrznych), zdolnoĞü sądowa,
zdolnoĞü ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej, zdolnoĞü przystĊpowania do organizacji miĊdzynarodowych, zdolnoĞü prawnokrajowa oraz inne impli-
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kowane juĪ wymienionymi. Wszystkie atrybuty (oczywiĞcie) z uwzglĊdnieniem
istoty ograniczonej suwerennoĞci.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy potwierdza status prawnomiĊdzynarodowy, wzmacniając go
lub zmieniając. Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – znikoma rola. Inne
kryteria sui generis – prawo do obrony przez metropoliĊ; trwaáoĞü.
Perspektywy

PrzyszáoĞü minipaĔstw wydaje siĊ raczej niezagroĪona, ale nie jest rozwojowa. Obserwacja praktyki skáania do wniosku, Īe nie ma woli politycznej, by takie
struktury obecnie tworzyü, choü byáoby gdzie (Hong – Kong, Makau itp.). Dlaczego? Gáównie z tego powodu, Īe minipaĔstwa są wynikiem historycznej kontynuacji, czĊsto opartej na wzglĊdach dynastycznych, a wszĊdzie tam, gdzie na Īyczliwy „mecenat” metropolii trudno byáoby liczyü – po prostu siĊ nie sprawdzą (postawa Indonezji wobec Timoru Wschodniego czy Jugosáawi i wobec Kosowa są tu
dobitnymi przykáadami z praktyki).
Jednak coĞ siĊ w tej materii zmieniáo. Wskutek dekolonizacji powstaáy bowiem – obok niekwestionowanych paĔstw sensu stricto – paĔstwa niewielkie terytorialnie i ludnoĞciowo, których byt opiera siĊ czĊsto na stowarzyszeniu (zgodnie
z Kartą Narodów Zjednoczonych, objaĞnioną w deklaracji zasad prawa miĊdzynarodowego z 1970 r., z paĔstwami sensu stricto lub na pewnych (poszukiwanych
powszechnie) udogodnieniach oferowanych w ich systemach prawnych („raje podatkowe”, „tanie bandery”). Przykáadami mogą tu byü: Aruba, Wyspy Marschala.
Tym samym kaĪdy obszar, który wybiwszy siĊ na niepodlegáoĞü – z uwagi na
niewielki obszar terytorialny – de facto wiąĪe siĊ (bezpoĞrednio lub poĞrednio
z jakąĞ metropolią – bĊdzie mógá zostaü zaliczony do minipaĔstw w rozumieniu
wspóáczesnym, wykraczającym poza schemat klasyczny.
10.1.1.3. Podmiotowość części składowych państw złożonych
Pojęcie

Struktura terytorialna o cechach paĔstwa, wchodząca w skáad suwerennej jednostki geopolitycznej (okreĞlana zwykle jako kraj, stan, kanton, prowincja, republika, gubernia).
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

PodstawĊ prawną stanowi tu gáównie prawo wewnĊtrzne – konstytucje federalne oraz prawo stanowione czĊĞci skáadowych.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych dostĊpne dla
czĊĞci skáadowych paĔstw záoĪonych to przede wszystkim: ograniczona kompetencją wewnątrzfederalną zdolnoĞü traktatowa i – jak siĊ wydaje – w konsekwencji
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takĪe zdolnoĞü sądowa i zdolnoĞü ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej. WystĊpują teĪ formy quasi-legacyjne (przedstawicielstwa funkcjonalno-lobbystyczne). Ponadto moĪna niekiedy mówiü o moĪliwoĞci przystĊpowania do
organizacji miĊdzynarodowych. Warto podkreĞliü duĪe znaczenie statusu krajowego czĊĞci skáadowych paĔstw záoĪonych, który – de facto – jest punktem wyjĞcia
dla ich statusu prawnomiĊdzynarodowego. W szczególnoĞci chodzi o ujĊcie ustrojowo-prawne (konstytucyjne i analogiczne).
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – potwierdza status prawnomiĊdzynarodowy, wzmacniając go
lub zmieniając. Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – poĪądane, ale nie
oczywiste (otwiera drogĊ ku umiĊdzynarodowieniu, ale bywa pozorne).
Inne kryteria sui generis – prawo do podejmowania dziaáaĔ w stosunkach
miĊdzynarodowych (miĊdzynarodowych, sąsiedzkich, „bliĨniaczych”), adekwatnych do kompetencji wewnątrzfederacyjnej; prawo do cesji odpowiedzialnoĞci na
paĔstwo federalne; trwaáoĞü.
Perspektywy

PrzyszáoĞü tych podmiotów wydaje siĊ obiecująca. Po pierwsze – wiele
paĔstw záoĪonych aktualnie istnieje i nic nie wskazuje, by miaáo byü inaczej w nieodlegáej perspektywie czasowej. Po drugie – istnieją silne struktury integracyjne,
dziĞ uzasadniające – co najwyĪej – twierdzenie o związkach paĔstw je realizujących (Unia Europejska). Nie moĪna jednak wykluczyü, Īe owe struktury pogáĊbią
swą integracjĊ w kierunku federalizmu (koncepcja „Ojczyzny Europy”). W przypadku Unii Europejskiej – nawet jeĞli paĔstwa czáonkowskie „przekroczą Rubikon” federalizmu, pozostawią sobie zapewne jakiĞ „bezpieczny” zasób kompetencji. Wskazuje na to zresztą dzisiejszy ksztaát integracji, gdzie wspóápraca w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeĔstwa jest najsáabszym obszarem integracji.

10.1.2.
Podmiotowość ukierunkowana państwowo
Dzisiejsze paĔstwa mają zróĪnicowaną genezĊ. Jedne paĔstwami są „od niepamiĊtnych czasów”, inne swej paĔstwowoĞci dopiero „siĊ uczą” (w praktyce). Proces
dekolonizacji de iure (Afryka, Polinezja, Azja Poáudniowo-Wschodnia) oraz de
facto (rozpad ZSRR) nie tylko objawiá nowe byty paĔstwowe, ale i uczuliá „stare
paĔstwa” na wady legalistycznej „prohibicji”. Rozwój zasady samostanowienia
narodów zalegalizowaá bowiem podmioty aspirujące do paĔstwowoĞci – na etapie,
gdy owa paĔstwowoĞü jawiáa siĊ jeszcze doĞü odlegáą. W prostej interpretacji samostanowienia uprawniono narody. Nie zawsze jednak mogą one szybko i skutecznie utworzyü paĔstwo lub zintegrowaü siĊ z paĔstwami trzecimi. Formą zabezpieczenia status quo – od ujawnienia roszczeĔ niepodlegáoĞciowych do uzyskania
paĔstwowoĞci – moĪe byü autonomia terytorialna. Natomiast wszĊdzie tam, gdzie
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w konfliktach wewnĊtrznych istnieją przesáanki legalnoĞci po stronie nie-rządowej
(a wiĊc gáównie w ramach walki narodowowyzwoleĔczej) – moĪna mówiü o statusie strony wojującej.11
Mimo róĪnego nazewnictwa, formy, charakteru – wszystkie podmioty áączy
jednakowy cel – paĔstwo. Nawet jeĞli autonomia terytorialna czy strona wojująca
funkcjonują w ramach istniejącego juĪ paĔstwa (którego byt prawnomiĊdzynarodowy winien trwaü) – dla nich owo paĔstwo jest przecieĪ celem... „do przejĊcia”.
10.1.2.1. Podmiotowość narodów
Pojęcie

Samoidentyfikująca siĊ ludzka wspólnota geopolityczna.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

PodmiotowoĞü narodu opiera siĊ przede wszystkim na podstawach prawnych
samostanowienia (Karta Narodów Zjednoczonych, Pakty Praw Czáowieka z 1966
r.) oraz regulacjach miĊdzynarodowego prawa humanitarnego wáaĞciwych wobec
walki narodowowyzwoleĔczej (Protokóá dodatkowy I z 1977 r. do konwencji genewskich z 1949 r.). Ponadto waĪną rolĊ peánią tu wáaĞciwe uchwaáy organów organizacji miĊdzynarodowych (np. uznające aspiracje wyzwoleĔcze narodu).
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Do atrybutów dostĊpnych dla narodów naleĪą: ograniczone ius contrahendi,
ograniczone prawo legacji oraz prawo do samoobrony. W ograniczonym stopniu
narodom sáuĪy prawo do uczestnictwa w pracach organizacji miĊdzynarodowych
(obserwacja).
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – znikoma rola.
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – wáaĞciwie konieczne, lecz nieoczywiste.
Inne kryteria sui generis – uznanie, prawo do samoobrony/walki narodowowyzwoleĔczej (legalne formy uĪycia siáy); uznanie powszechne (poĪądane, ale nie bezwzglĊdne);
Perspektywy

PrzyszáoĞü narodów opiera siĊ na tzw. wewnĊtrznym aspekcie samostanowienia, dziĊki któremu bĊdzie ono stale aktualne. Nie moĪna teĪ wykluczyü realizacji
postaci klasycznej samostanowienia, choü wspóáczesna praktyka miĊdzynarodowa
napawa tu sceptycyzmem.

11

Por.: M. Diez de Valasco Vallejo, Instituciones de Derecho Internacional Publico, Madrid 2001,
p. 238.
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10.1.2.2. Podmiotowość autonomii terytorialnych
Pojęcie

Jednostka geopolityczna niebĊdąca paĔstwem w sensie prawa miĊdzynarodowego, lecz nie caákiem podporządkowana wáadzom okreĞlonego paĔstwa/paĔstw,
np. Autonomia PalestyĔska w początkowej fazie swojego istnienia czy Kosowo.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Autonomie opierają swój status na ustanawiających je porozumieniach miĊdzynarodowych, zwyczaju miĊdzynarodowym oraz stosownych regulacjach krajowych paĔstw, wobec których są czĊĞciowo podporządkowane. Ponadto wskazaü
trzeba na uchwaáy organów organizacji miĊdzynarodowych wykonujących zarząd
terytorialny lub akceptujących status autonomiczny okreĞlonego terytorium.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty przysáugujące autonomiom to gáównie ograniczone (interesami metropolii) ius contrahendi, ograniczone prawo legacji (ad hoc najczĊĞciej) oraz –
w ograniczonym stopniu – prawo do uczestnictwa w pracach organizacji miĊdzynarodowych (obserwacja, uczestnictwo, reprezentacja).
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – potwierdza status prawnomiĊdzynarodowy, wzmacniając go
lub zmieniając.
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – poĪądane, ale nie oczywiste
(paradoksalnie – paĔstwa chĊtniej zgadzają siĊ na autonomiĊ wydzielonych czĊĞci
swych terytoriów, gdy te ostatnie nie rokują emancypacyjnie).
Inne kryteria sui generis – uznanie powszechne (nie jest w praktyce respektowane – jak w przypadku Kosowa).
Perspektywy

PrzyszáoĞü autonomii terytorialnych jest wspóázaleĪna z perspektywą minipaĔstw, w tym sensie, Īe któraĞ z tych formuá zyska zapewne prymat lub – w co
wierzĊ – znajdą zastosowanie wedle swoistej wáaĞciwoĞci rzeczowej – minipaĔstwa
na byáych obszarach zaleĪnych, a autonomie terytorialne – w ramach paĔstw wielonarodowych.
10.1.2.3. Podmiotowość stron wojujących
Pojęcie

JeĞli walczący w konflikcie zbrojnym podmiot nie jest paĔstwem, strukturą
ponadpaĔstwową ani uprawnionym do samostanowienia narodem, a ponadto speánia wymogi jakoĞciowe, co nastĊpnie zostanie uznane na forum praktyki prawa
miĊdzynarodowego przez jego podmioty – posiada status strony wojującej, np.
Armia WyzwoleĔcza Kosowa w konflikcie kosowskim.
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Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą prawną statusu podmiotowego strony wojującej jest gáównie zwyczaj miĊdzynarodowy oraz jednostronne oĞwiadczenia woli – o uznaniu danego
podmiotu za stronĊ wojującą. MoĪna teĪ mówiü o tym statusie, jeĞli dojdzie do
uznania de facto np. poprzez zawarcie porozumienia miĊdzynarodowego, do którego walczący podmiot zostaá dopuszczony na prawach strony.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Ograniczone ius contrahendi, ograniczone prawo legacji, prawo do samoobrony, prawo do wáadztwa terytorialnego (skoro istnieje obowiązek efektywnej
kontroli terytorium, to tym bardziej istnieje stosowne uprawnienie).
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – znikoma rola.
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – poĪądane, ale nie oczywiste.
Inne kryteria sui generis – prawo do samoobrony (legalne formy uĪycia siáy);
uznanie powszechne (poĪądane, ale nie oczywiste); roszczenie o interwencjĊ spoáecznoĞci miĊdzynarodowej.
Perspektywy

Perspektywy strony wojującej jako podmiotu prawa miĊdzynarodowego są
wątpliwe. Z jednej strony – w doktrynie panuje na ogóá zgoda w zakresie istnienia
stron wojujących i instytucji uznania za stronĊ wojującą w prawie miĊdzynarodowym.
Szkopuá w tym, Īe praktyka wspóáczesna nie kwapi siĊ, by po nie siĊgaü. JeĞli
podmiot walczący zyskuje aprobatĊ, szybko teĪ zyskuje pomoc, a w jej nastĊpstwie
– co najmniej autonomiĊ terytorialną. JeĞli jest odwrotnie, trwa pat (Czeczenia).
Komplikacje pogáĊbiáa eskalacja terroryzmu miĊdzynarodowego i – bĊdąca
formą odwetu – tzw. wojna z terroryzmem. Analiza doniesieĔ ze wspóáczesnych
frontów walki w wewnĊtrznych konfliktach zbrojnych skáania do poglądu, Īe terroryzm staje siĊ coraz czĊĞciej metodą, koncepcją, ideologią... Jak wiadomo, prawo
miĊdzynarodowe delegalizuje terroryzm, a zatem wiĊkszoĞü wspóáczesnych podmiotów walczących – wáaĞciwie ze wzglĊdu na (prawdziwe lub sfabrykowane) zarzuty terroryzmu – raczej nie skorzysta ze statusu strony wojującej. Byü moĪe jest
to jednak tylko stan przejĞciowy?

10.1.3.
Podmiotowość ponadpaństwowa
Stosunki miĊdzynarodowe w ciągu XX stulecia staáy siĊ w znacznym stopniu
zorganizowane12, takĪe w aspekcie prawnym. Coraz wiĊcej zawiera siĊ umów wielostronnych, rozwija siĊ wielostronna dyplomacja, a wspóápraca paĔstw zyskuje
12

Por.: J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miĊdzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa
2006, s. 278 i n., a zwáaszcza s. 295.
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charakter zinstytucjonalizowany.13 AktywnoĞü ponadpaĔstwowych tworów instytucjonalnych w stosunkach miĊdzynarodowych datuje siĊ od dawna.14 O ich podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej dyskutowano wiele.15 Jednak dopiero za
sprawą pojawienia siĊ ONZ i opinii doradczej MiĊdzynarodowego Trybunaáu
SprawiedliwoĞci w sprawie Reparacji z 1949 r. staáa siĊ ona faktem. Nie od razu
i nie bez przeszkód. DziĞ w zasadzie nikt nie kwestionuje istnienia podmiotowoĞci
prawnomiĊdzynarodowej struktur ponadpaĔstwowych, choü istnieją kontrowersje
w poszczególnych przypadkach (np. Unii Europejskiej).
Podmioty ponadpaĔstwowe powstają wskutek zgodnej woli paĔstw, zwykle
ujĊtej w formie umowy miĊdzynarodowej, zawsze w konkretnym celu (lub celach).16 Zakres kompetencji i faktyczne moĪliwoĞci/sposoby dziaáania (modus operandi) kaĪdorazowo zaleĪą od woli paĔstw.
Do gáównych postaci ponadpaĔstwowych podmiotów prawa miĊdzynarodowego zaliczyü moĪna organizacje miĊdzynarodowe rządowe, bĊdące specyficzną
ich odmianą – organizacje ponadnarodowe, róĪnorodne związki paĔstw o ograniczonej instytucjonalizacji oraz instytucje miĊdzynarodowe nie przypisane do konkretnej organizacji miĊdzynarodowej, lecz wyposaĪone w podmiotowoĞü prawa
miĊdzynarodowego.17
10.1.3.1. Podmiotowość organizacji międzynarodowych rządowych
Pojęcie

Forma wspóápracy paĔstw oparta na wielostronnej umowie miĊdzynarodowej,
posiadająca wzglĊdnie staáy zakres czáonków i wspólne organy, które w ramach
swych kompetencji realizują wspólne cele.
Organizacje miĊdzynarodowe, którym paĔstwa czáonkowskie przekazaáy taki
pakiet kompetencyjny, który pozwala na ich bezpoĞrednią interakcjĊ z podmiotami
prywatnymi paĔstw czáonkowskich, okreĞla siĊ jako ponadnarodowe.
13

B. W. PrzewoĨnik jest zdania, Īe wyrazem stopnia zinstytucjonalizowania stosunków miĊdzynarodowych (w odróĪnieniu od stopnia zinstytucjonalizowania poszczególnych tworów organizacyjnych) jest
teĪ (poza rozrostem iloĞciowym struktur i o wzbogaceniu ich rodzajów) powstanie i rozwój prawa miĊdzyorganizacyjnego (doktryna dorozumianych kompetencji, traktatowe regulacje przywilejów i immunitetów organizacji wyspecjalizowanych oraz zasad reprezentacji paĔstw w organizacjach miĊdzynarodowych o charakterze powszechnym, jak równieĪ poszczególne traktaty zawierane miĊdzy organizacjami
miĊdzynarodowymi). Por.: idem, Uwagi w zakresie podstaw zmian nauki/nauczania prawa miĊdzynarodowego, referat na Konferencji: „Prawo miĊdzynarodowe wobec wyzwaĔ wspóáczesnoĞci”, Kraków
2000, maszynopis niepublikowany.
14
Por.: R. v. Mohl, Encyklopedia..., op. cit., s. 570.
15
J. Symonides, Podmioty prawa miĊdzynarodowego, w: Encyklopedia prawa miĊdzynarodowego
i stosunków miĊdzynarodowych, pod red. A. Klafkowskiego i innych, Warszawa 1976, s. 281.
16
J. Symonides wskazuje na analogiĊ z prawem wewnĊtrznym, w którym obok osób fizycznych wystĊpują jako podmioty takĪe osoby prawne. Wedle autora – ich sytuacja mutatis mutandis moĪe byü porównana z poáoĪeniem organizacji miĊdzynarodowej. Patrz: ibidem, s. 281.
17
L. Antonowicz podkreĞla, Īe rozgraniczenia w tym wzglĊdzie nie są áatwe. Wskazuje, Īe samo odróĪnienie organizacji miĊdzynarodowych mających i nie mających podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
moĪe nastrĊczaü trudnoĞci, zwáaszcza z uwagi na brak zdefiniowania samego pojĊcia organizacji miĊdzynarodowej. Autor zwraca uwagĊ na istnienie takich pojĊü pokrewnych, jak konferencja miĊdzynarodowa, konfederacja paĔstw czy organ miĊdzynarodowy. Tym samym zdaje siĊ akceptowaü swoistą
kategoryzacjĊ. Por.: idem, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 22.
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Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji miĊdzynarodowych rządowych są gáównie ich statuty (umowy statuujące organizacjĊ), traktaty
regulujące ich status abstrakcyjnie, umowy z ich udziaáem oraz prawodawstwo ich
organów, które choü nie nadają (to rola zarezerwowana dla paĔstw), to jednak potwierdzają swą (organizacji) podmiotowoĞü – wprost lub poĞrednio.
MoĪna doszukiwaü siĊ podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji
miĊdzynarodowych rządowych w miĊdzynarodowym prawie zwyczajowym. Istniejąca praktyka i przeĞwiadczenie prawne, które jej towarzyszy, uzyskaáy powszechny charakter, wykraczając poza same organizacje i ich paĔstwa czáonkowskie.
Podstawą prawną podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej organizacji miĊdzynarodowych – poza katalogiem wáaĞciwym dla organizacji miĊdzynarodowej
rządowej – są podstawy ich ponadnarodowego charakteru, poszczególnych kompetencji, a pomocniczym Ğrodkiem dlaĔ – orzecznictwo wáaĞciwych sądów miĊdzynarodowych (np. Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci).
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Organizacje miĊdzynarodowe rządowe – w ramach swej podmiotowoĞci –
korzystają z wielu atrybutów (oczywiĞcie nie wszystkie i nie w równym stopniu).
Są one wypadkową istoty organizacji miĊdzynarodowych rządowych, ich kompetencji i praktycznej aktywnoĞci. NaleĪą tu w szczególnoĞci: zdolnoĞü traktatowa,
prawo legacji, zdolnoĞü sądowa, zdolnoĞü ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej, zdolnoĞü roszczeniowa i zdolnoĞü prawnokrajowa. Natomiast wzglĊdem organizacji ponadnarodowych naleĪy wspomnieü o skutecznoĞci krajowej.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – kreuje ich osobowoĞü prawnokrajową w paĔstwach siedziby,
uzupeániając status ustalony w stosownej umowie miĊdzynarodowej. W przypadku
organizacji ponadnarodowych – conditio sine qua non (ponadnarodowoĞü wyraĪa
siĊ m.in. poprzez krajową bezpoĞrednioĞü skutku i stosowania prawa danej organizacji ponadnarodowej).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – poĪądane, ale nie oczywiste co
do zasady, natomiast w przypadku organizacji ponadnarodowych – conditio sine
qua non (trudno sobie bowiem wyobraziü uzyskanie statusu ponadnarodowego
przez nieefektywną organizacjĊ, podobnie jak maáo realny wydaje siĊ transfer czĊĞci suwerennoĞci paĔstwa na rzecz bytu nieefektywnego).
Inne kryteria sui generis – trwaáoĞü, zorganizowanie.
Perspektywy

Perspektywy podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych rządowych są
stabilne. Zmieniaü siĊ zapewne bĊdzie zakres tej podmiotowoĞci. Klasyczna formuáa organizacji miĊdzynarodowej czĊsto nie koreluje temporalnie z rzeczywisto-
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Ğcią, dlatego podejmowane są przeróĪne reformy. Aktualnie reformuje siĊ ONZ
i jest to proces naukowo ciekawy.
Z drugiej strony – czĊĞci organizacji miĊdzynarodowych udaáo siĊ ekspansywnie wkroczyü w obszar typowo paĔstwowych kompetencji. W związku z tym
proklamowano nową kategoriĊ organizacji miĊdzynarodowych – organizacjĊ ponadnarodową. OdrĊbnoĞü ich jest – wedáug mnie – na tyle wyraĨna, Īe dla zagadnienia podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego tworzą swoistą kategoriĊ klasyfikacyjną, której wyodrĊbniania zaniechano wyáącznie ze wzglĊdu na troskĊ o porządek klasyfikacji. PrzyszáoĞü organizacji ponadnarodowych jest – z pewnoĞcią –
progresywna! Zwáaszcza tam, gdzie silne są tendencje integracyjne. Ich efektywnoĞü budzi aplauz i czĊsto bywa odnoszona porównawczo do niepowodzeĔ i stagnacji organizacji koordynacyjnych. Czy zatem organizacje ponadnarodowe zaczną wypieraü organizacje miĊdzynarodowe rządowe o charakterze koordynacyjnym? Praktyka skáania do negatywnej odpowiedzi na to pytanie. Widaü bowiem
wyraĨnie, Īe efektywnoĞü organizacji ponadnarodowych – tak chĊtnie wykorzystywana przez paĔstwa, w obszarze gospodarki i zagadnieĔ z nią związanych – jest
jednoczeĞnie odrzucana w obszarach politycznych, militarnych. Tam dominuje
forma tradycyjnej organizacji miĊdzynarodowej rządowej, ale niekiedy takĪe rozmaite formacje sui generis.
10.1.3.2. Podmiotowość związków państw
Pojęcie

Zakres miĊdzy rozproszonymi paĔstwami a zorganizowanymi instytucjonalnie strukturami miĊdzynarodowymi podmiotowo wypeániają postaci organizacyjne,
które moĪna zbiorczo nazwaü związkami paĔstw (konfederacje, przymierza,
związki swoiste). Związki paĔstw tworzone bywają ad hoc, mogą teĪ przyjąü postaü wzglĊdnie staáą. W odróĪnieniu od organizacji miĊdzynarodowej – liczba
paĔstw skáadowych nie musi byü tu wiĊksza niĪ dwa, choü w praktyce zwykle jest.
StopieĔ formalnej wiĊzi teĪ bywa zróĪnicowany – od trwaáych, opartych na
prawie miĊdzynarodowym i krajowym, ze strukturą organizacyjną, po ukáad
paĔstw doraĨnie skupionych wokóá celu swej wspóápracy.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

PodmiotowoĞü związków paĔstw znajduje swoje podstawy w decyzjach paĔstw
je powoáujących, a zakres i reguáy ogólne – w praktyce, która niejednokrotnie prowadzi do zwyczaju.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty podmiotowe związków paĔstw są raczej subsydiarnym wyjątkiem
od podmiotowej samodzielnoĞci paĔstw w tych związkach. Innymi sáowy – paĔstwa mogą wyposaĪyü okreĞlony związek w taki atrybut/atrybuty – jaki uznają za
sáuszny dla realizacji celów związku. MoĪe to byü zwáaszcza zdolnoĞü traktatowa
i jej wypadkowe.
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K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – poĪądany, ale nie oczywisty (w praktyce panuje tu ogromna
dowolnoĞü – od luĨnych form wspóápracy po... UniĊ Europejską).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – poĪądane, ale nie oczywiste.
Inne kryteria sui generis – trwaáoĞü, zorganizowanie.
Perspektywy

Perspektywy związków paĔstw są raczej defensywne. Formuáa ta wyraĨnie
ustĊpuje organizacjom miĊdzynarodowym – przynajmniej w aspekcie prawnym.
Polityczne związki paĔstw byáy, są i bĊdą wygodna formuáą, która jednak niewiele
ma wspólnego z podmiotowoĞcią prawa miĊdzynarodowego.

10.1.3.3. Podmiotowość instytucji międzynarodowych
Pojęcie

Samodzielny (nieprzypisany Īadnej organizacji) organ miĊdzynarodowy – ad
hoc lub staáy, np. MiĊdzynarodowy Trybunaá Karny.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą podmiotowoĞci instytucji miĊdzynarodowych są akty konstytuujące
je oraz porozumienia przez nie zawierane.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Zakres atrybutów podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej dostĊpny dla instytucji miĊdzynarodowych zaleĪy od woli paĔstw wyraĪonej w statucie danej instytucji. Jest on definiowany rolą danej instytucji. Mogą byü to: zdolnoĞü traktatowa, roszczeniowa, operacyjna i zdolnoĞü krajowa.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – usprawnia funkcjonowanie w praktyce.
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – poĪądane, ale nie oczywiste.
Inne kryteria sui generis – zorganizowanie.
Perspektywy

PrzyszáoĞü podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej instytucji miĊdzynarodowych jawi siĊ optymistycznie, zwáaszcza Īe roĞnie liczba zagadnieĔ, które z natury swej lub z woli paĔstw powinny zostaü przekazane na szczebel miĊdzynarodowy, zaĞ istniejące organizacje miĊdzynarodowe nie są do tych zadaĔ specjalistycznie przygotowane. Tworzenie kolejnych organizacji miĊdzynarodowych jest
nierentowne, wiĊc dobrym Ğrodkiem zaradczym mogą okazaü siĊ tu wáaĞnie miĊdzynarodowe instytucje.
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10.2.
Podmiotowość prywatna
Prawo miĊdzynarodowe interesowaáo siĊ podmiotami krajowymi, jednak nie
dopuszczaáo ich do swego krĊgu podmiotowego przez dáugie lata.18 „Przekroczenie
Rubikonu” staáo siĊ moĪliwe dziĊki eksplozji praw czáowieka oraz dziĊki postĊpowi spoáeczno – gospodarczemu cywilizacji ludzkiej. DziĊki prawom czáowieka –
w kierunku podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego poczĊáy podąĪaü jednostki,
a za nimi – ich grupy. Z kolei postĊp spoáeczno-gospodarczy spowodowaá wzrost
miĊdzynarodowej aktywnoĞci i potencjaáu osób prawnych. Z czasem doszáo do
przenikniĊcia czynników i obszarów aktywnoĞci.19 Nie znaczy to, Īe w obliczu
ewidentnych przemian kontrowersje ustaáy.20 Przeciwnie, nasiliáy siĊ, tyle Īe ich
istnienie – zamiast szkodziü bytom szeroko pojĊtej sfery prywatnej w ich miĊdzynarodowym upodmiotowieniu – ogniskuje naĔ uwagĊ komentatorów i praktyków
i w ten sposób realnie umacnia.
Wspólną cechą podmiotów prywatnych/krajowych jest ich krajowa przynaleĪnoĞü. Jest to ich punkt wyjĞcia do dziaáaĔ miĊdzynarodowych. Krajowy rodowód nie zawsze oznacza formalną postaü.21 Czasem chodzi o realnoĞü bytu (grupy
jednostek). Ich pojawienie siĊ na forum miĊdzynarodowym nakazuje zmieniü
optykĊ widzenia podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego. Sprzyjającą okolicznoĞcią jest fakt homocentrycznego postrzegania podmiotowoĞci. Zapewne wiĊc
„przylgnie” ona do jednostek w prawie miĊdzynarodowym, tak jak „przylega”
w prawie krajowym. WiĊcej wątpliwoĞci mogáy budziü grupy jednostek lub osoby
prawne.
Prawdziwym podmiotem jest wáaĞnie jednostka, a caáa reszta – to jej wytwory!22 Prymat wyáącznoĞci podmiotowej paĔstw w prawie miĊdzynarodowym –
w związku ze zmianami cywilizacyjnymi – wydaje siĊ dziĞ przestarzaáy. Nie brak
teĪ gáosów sceptycznych.23
18

Por.: H. Grotius, O prawie wojny i pokoju..., op. cit., s. 227; R. v. Mohl, Encyklopedia..., op. cit., s. 406-407.
Por.: A. Jurkowska, O „prywatyzacji” prawa wspólnotowego i jej skutkach, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 9, s. 12 i n; M. Zachariasiewicz, WáaĞciwoĞü sądów wspólnotowych w sprawach umów
Wspólnoty Europejskiej z podmiotami prywatnymi, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 9, s. 19 i n.
20
Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 222; K. Cebul, J. Kowalczyk, A. Szpor,
J. Zakrzewska, PaĔstwo i organizacje miĊdzynarodowe jako podmioty stosunków miĊdzynarodowych,
„Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 184.
21
Przykáadowo – L. Antonowicz pisze o analogii podejĞcia do kwestii statusu prawnomiĊdzynarodowego
osób fizycznych i prawnych. Patrz: idem, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 26.
22
Por.: W. Jakimowicz, Teoria osób prawnych prawa publicznego we wspóáczesnej francuskiej doktrynie prawa administracyjnego, w: „Problemy Wspóáczesnego Prawa MiĊdzynarodowego, Europejskiego
i Porównawczego. Rocznik redagowany w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu JagielloĔskiego”, Kraków 2003, s. 30.
23
Przykáadowo – P. Uhma podaje np., Īe w styczniu 1997 r. amerykaĔska politolog J. T. Matthews ogáosiáa na áamach „Foreign Affairs” artykuá pt. The Power Shift (w táum.: Przemieszczenie wáadzy), gdzie
podniosáa, Īe najsilniejszym motorem zmian powodującym zmniejszającą siĊ rolĊ paĔstwa narodowego
jest niebywaáy wrĊcz przyrost aktorów niepublicznych spowodowany rewolucją teleinformatyczną. Patrz:
ibidem, 1997, Vol. 76, p. 50 i n. Jak podkreĞla P. Uhma, ów artykuá odbiá siĊ doĞü szerokim echem,
w szczególnoĞci: A-M. Slaughter, The Real New World Order, „Foreign Affairs” 1997, Vol. 76, cyt. za:
P. Uhma, W stronĊ zarządzania ryzykiem globalnym na przeáomie wieków – zagadnienia z teorii prawa
19
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10.2.1.
Podmiotowość jednostek
Jednostki to ludzie, a dla prawa – osoby fizyczne.24 PodmiotowoĞü osób fizycznych w prawie miĊdzynarodowym jest zagadnieniem stosunkowo nowym
i wciąĪ kontrowersyjnym.25 W odróĪnieniu od obrotu krajowego – kontrowersje
nie tyczą siĊ aborcji, eutanazji, lecz zakresu ich zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych.26 Mimo kontrowersji – zakres ten systematycznie roĞnie. Czy
przed prawem miĊdzynarodowym „era jednostki”?27 Raczej utrwalenie statusu.
Jednostka – mimo swej operatywnoĞci, kreatywnoĞci – ma w obszarze prawa miĊdzynarodowego stosunkowo niewiele potencjalnych ról do odegrania.28 Chyba Īe
zmieni siĊ i samo prawo miĊdzynarodowe?29 Tego jednak przewidzieü – w sposób
pewny – nie sposób.30 Jedynym pewnym kierunkiem wydają siĊ tu prawa czáowieka.
miĊdzynarodowego publicznego, w: „Problemy Wspóáczesnego Prawa MiĊdzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. Rocznik redagowany w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu JagielloĔskiego”,
Kraków 2003, s. 160.
24
Por.: L. Antonowicz, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 22; A. Redelbach, WstĊp do prawoznawstwa. Podstawowe pojĊcia nauk o wáadzy, paĔstwie i prawie w perspektywie Unii Europejskiej.
Regulamin Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka, ToruĔ 2000, s. 168; WstĊp do nauk prawnych,
pod red. A. Jamroza, Biaáystok 1999, s. 95-96.
25
Por.: C. G. Fenwick, International Law, New York 1965, p. 147; M. Diez de Valasco Vallejo, Instituciones..., op. cit., p. 251.
26
Por.: P. Bogacki, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 222. Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska,
Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 424-425.
27
Por.: pogáĊbione rozwaĪania w tym wzglĊdzie: A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowoĞci, Wrocáaw-Warszawa-Kraków 2001.
28
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska odnoĞnie do podmiotowoĞci miĊdzynarodowowej jednostek (osób
fizycznych) twierdzą, Īe w doktrynie pozostaje ona sporna. Sugerują, Īe akceptujący tĊ podmiotowoĞü
muszą przyznaü, iĪ ma ona bardzo ograniczony charakter. Wskazują, Īe z jednej strony – jednostka
staáa siĊ adresatem wielu, prawa miĊdzynarodowego (prawa czáowieka, ochrona mniejszoĞci itp.), nabyáa na mocy niektórych umów miĊdzynarodowych prawo do dziaáania, np. do wnoszenia skargi do sądów
miĊdzynarodowych w zakresie ochrony praw czáowieka, moĪe równieĪ w pewnych przypadkach ponosiü odpowiedzialnoĞü karną na podstawie prawa miĊdzynarodowego i przed sądami miĊdzynarodowymi. Z drugiej jednak strony – zauwaĪają – ciągle podmiotowoĞü ta róĪni siĊ od podmiotowoĞci organizacji miĊdzynarodowych pod waĪnym wzglĊdem – w odróĪnieniu od tych ostatnich jednostka nie moĪe
tworzyü sama prawa miĊdzynarodowego ani zmieniaü go swoim postĊpowaniem (praktyką), dodając,
Īe odpowiedzialnoĞü paĔstw za naruszenia praw jednostek egzekwowana jest tylko w takim zakresie,
w jakim paĔstwa wyraĪą na to zgodĊ (zwáaszcza dotyczy to locus standi przed sądami i innymi organami miĊdzynarodowymi). Patrz: idem, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 131-132. Nie naleĪy myliü ról spektakularnych (np. astronautów – wysáanników ludzkoĞci) z systemowo-prawnymi. Por.
w tym ostatnim wzglĊdzie: A. Górbiel, MiĊdzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985, s. 29.
29
L. Antonowicz wskazuje, Īe normy prawa miĊdzynarodowego ze swej natury i w treĞci są dostosowane do charakteru stosunków miĊdzy paĔstwami, ewentualnie podmiotami quasi-paĔstwowymi, wskutek
czego nie przystają merytorycznie do sytuacji jednostki ludzkiej. Wedle autora, zewnĊtrznym tego wyrazem jest okolicznoĞü, Īe jednostki nie mają zdolnoĞci traktatowej, czyli zdolnoĞci zawierania umów podlegających prawu miĊdzynarodowemu. Patrz: idem, Zagadnienie podmiotowoĞci..., op. cit., s. 25. Por.:
W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit., s. 424-425.
30
Prognozy nawiązują zwykle do rozwoju instytucji obywatelstwa, powiązanej z nią opieki dyplomatycznej, opozycyjnego doĔ statusu cudzoziemca (z wyszczególnieniem bezpaĔstwowoĞci). W ostatnim czasie nastąpiá gwaátowny wzrost zainteresowania instytucją obywatelstwa Unii Europejskiej i uksztaátowaną w jej (wáaĞciwie WE, choü ich rozróĪnianie traci juĪ na znaczeniu) porządku prawnym koncepcją
praw podstawowych. Por.: W. CzapliĔski, A. Wyrozumska, Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., op. cit.,

348

ZáoĪony model klasyfikacyjny podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego

10.2.1.1. Podmiotowość jednostek zabiegających o uprawnienia
Pojęcie

Osoba fizyczna, której przysáuguje skarga do organu miĊdzynarodowego na
naruszenie jej praw.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Z szeregu procedur skargowych jednostek przeciwko ich paĔstwom macierzystym, z tytuáu naruszenia praw czáowieka, na czoáo wysuwają siĊ: procedura
z protokoáu fakultatywnego do MiĊdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych z 1966 r. oraz regionalna (europejska) ĞcieĪka skargowa do Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka w Strasburgu wynikająca z systemu Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci. Są z pewnoĞcią miarodajne.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty przysáugujące jednostkom zabiegającym o uprawnienia – juĪ z samego prywatnego/krajowego charakteru ich podmiotowoĞci – mają swoisty zakres
podyktowany funkcjonalnoĞcią. Z caáą pewnoĞcią chodzi tu o zdolnoĞü sądową
oraz – leĪącą u jej podstawy (w tym wypadku) zdolnoĞü dochodzenia roszczeĔ
miĊdzynarodowych.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – conditio sine qua non (warunkuje uruchomienie procedur
warunkujących byt owej podmiotowoĞci).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – postulat (w praktyce trudno
bez niego o akceptacjĊ bytu podmiotowego jednostek).
Perspektywy

PrzyszáoĞü podmiotowoĞci jednostek zabiegających o uprawnienia – nie budzi
obaw. MoĪna byü pewnym rozwoju lub uporządkowania tej kategorii podmiotowej.
Zakres praw czáowieka chronionych miĊdzynarodowo bĊdzie siĊ zapewne poszerzaá.
Rozwijaü siĊ teĪ bĊdzie zapewne instrumentarium instytucjonalne owej ochrony.
MoĪna mieü obawy o punkt wyjĞcia, czyli status krajowy. Chodzi szczególnie
o dysproporcje miĊdzy jednostkami – obywatelami krajów demokratycznych, przestrzegających praw czáowieka, naleĪących do organizacji miĊdzynarodowych zaangaĪowanych w miĊdzynarodową ochronĊ praw czáowieka (którym przysáugują
stosowne kompetencje) a obywatelami paĔstw rządzonych totalitarnie, trapionych
wewnĊtrznymi konfliktami, dotkniĊtych anarchią („paĔstwa upadáe”).

s. 195-206 i 422; J. H. H. Weiler, ChrzeĞcijaĔska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowoĞü?, PoznaĔ 2003, s. 128-130.
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Nadzieją tych ostatnich są unormowania i instytucje realizujące miĊdzynarodową odpowiedzialnoĞü karną jednostek. Tyle Īe to juĪ inna kategoria podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej.
10.2.1.2. Podmiotowość jednostek odpowiedzialnych międzynarodowo
Pojęcie

Osoba fizyczna, wobec której spoáecznoĞü miĊdzynarodowa egzekwuje odpowiedzialnoĞü karną.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawami prawnymi miĊdzynarodowej podmiotowoĞci prawnej osób fizycznych odpowiedzialnych miĊdzynarodowo jest przede wszystkim zwyczaj, którego treĞü – w znacznym stopniu – odzwierciedla projektowy dorobek Komisji
Prawa MiĊdzynarodowego ONZ (postanowienia dotyczące zakresu osobowego
miĊdzynarodowej odpowiedzialnoĞci karnej). Ponadto, aktualnie obowiązujące regulacje ad hoc (uchwaáy organów organizacji miĊdzynarodowych, np. Rady BezpieczeĔstwa ONZ, tworzące trybunaáy ad hoc) powiązane są z konkretnymi strukturami instytucjonalnymi (Trybunaáy ds. byáej Jugosáawii, Rwandy, Sierra Leone,
a przede wszystkim MiĊdzynarodowy Trybunaá Karny). Ta ostatnia regulacja, mimo, Īe dotyczy konkretnej instytucji poprzez jej staáy charakter31, sama zyskuje
status quasi-uniwersalnej „maáej kodyfikacji” miĊdzynarodowej odpowiedzialnoĞci
jednostek.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Ma swoisty zakres, podyktowany funkcjonalnoĞcią. Z caáą pewnoĞcią chodzi
tu o zdolnoĞü sądową oraz leĪącą u jej podstawy (w tym wypadku) zdolnoĞü ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – conditio sine qua non (pozwala ustaliü zakres odpowiedzialnoĞci).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – postulat (w praktyce mierzone
poprzez fakty).
Perspektywy

Powodzenie trybunaáów ad hoc lat dziewiĊüdziesiątych, a potem MTK
w znacznym stopniu ograniczyáo sceptycyzm towarzyszący ich kreacji. Obecnie –
z oczywistych wzglĊdów – przyszáoĞü naleĪy do MTK. W ostatnim czasie pojawiáa
siĊ koncepcja trybunaáów umiĊdzynarodowionych (np. Specjalne Panele SĊdziów
w Timorze Wschodnim).

31

Patrz: 10.1.3.4 niniejszej pracy.
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10.2.2.
Podmiotowość zbiorowości
Czáowiek od wieków dąĪyá ku swym pobratymcom, formując róĪnorodne
związki.32 Taka jest ponoü natura ludzka.33 Tam, gdzie – z róĪnych powodów –
grupowe podmioty nie zyskują miĊdzynarodowej akceptacji dla swych dąĪeĔ paĔstwotwórczych, oraz tam, gdzie jednostki grupowo wystĊpują w obronie praw kaĪdej z jednostek – moĪna mówiü o miĊdzynarodowej podmiotowoĞci jednostek
dziaáających grupowo lub osób naleĪących do grup okreĞlonych. Taką postaü formalną determinują wzglĊdy funkcjonalne, polityczne, a w koĔcu – prawne.
Zagadnienie jest szeroko dyskutowane – zarówno przez politologów34, jak
i prawników – teoretyków, ale teĪ miĊdzynarodowe skáady orzekające.35
10.2.2.1. Podmiotowość mniejszości
Pojęcie

Grupa etniczna wyraĨnie mniej liczna od grupy, która powoáaáa paĔstwo,
przybierająca postaü mniejszoĞci narodowej, gdy istnieje analogiczne doĔ paĔstwo
narodowe lub mniejszoĞci etnicznej, gdy brak krajowego odpowiednika.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawy podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej mniejszoĞci narodowych,
a wáaĞciwie osób doĔ naleĪących tworzą konwencje i bogaty dorobek organizacji
miĊdzynarodowych – gáównie europejskich (szczególną rolĊ peáni tu Rada Europy,
ale przyczynia siĊ teĪ Unia Europejska).
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty podmiotowe mniejszoĞci to zdolnoĞü roszczeniowa i w tym wzglĊdzie – sądowa, terytorium (z którym czują siĊ związane).
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – poĪądany, ale nie oczywisty (nie decyduje, ale ma znaczenie), bezskutecznie zabiegają o niego ĝlązacy.
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – conditio sine qua non (nieodzowne dla urealnienia bytu).

32

R. v. Mohl, Encyklopedia..., op. cit., s. 353.
Por.: M. SzczĊsny, Katolicka nauka spoáeczna. Schematy do wykáadów, Suwaáki 1999, s. 62.
Por.: B. Szmulik, M. ĩmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o paĔstwie i polityce, Lublin 2002, s. 386
i cytowana przez autorów literatura.
35
Por.: R. Mizerski, Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowoĞci prawnej jako
podmioty uprawnione z konstytucyjnych wolnoĞci i praw czáowieka, w: Ochrona czáowieka w Ğwietle
prawa Rzeczpospolitej Polskiej, pod red. S. Pikulskiego, Olsztyn 2002, s. 280-284 i cytowane tam przezeĔ
orzecznictwo.
33
34

Ramowa charakterystyka podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego ...

351

Perspektywy

Perspektywa jest tu raczej optymistyczna, tyle Īe – podobnie jak w przypadku
jednostek zabiegających o uprawnienia – z pewnoĞcią nierówna. O ile w Europie
wystĊpuje peáne zagwarantowanie praw i procedur, o tyle w wielu regionach Ğwiata
trudno o niezbĊdne minimum. PaĔstwa nowo powstaáe, choü zyskaáy swą niepodlegáoĞü dziĊki samostanowieniu, na ogóá nie podejmują dyskusji o prawach mniejszoĞci. Jest to efekt dwulicowego podejĞcia paĔstw do dekolonizacji (uti possidetis) oraz braku dojrzaáoĞci elit nowych paĔstw (to w duĪej mierze takĪe podáoĪe
nieszczerej dekolonizacji, a nawet neokolonializmu – zwáaszcza gospodarczego
i naukowego).
10.2.2.2. Podmiotowość ludów tubylczych
Pojęcie

Rdzenna spoáecznoĞü miejscowa w paĔstwach zaáoĪonych niegdyĞ przez byáych obywateli paĔstw europejskich.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Generalne regulacje prawa do samostanowienia oraz specjalistyczne uchwaáodawstwo organizacji miĊdzynarodowych (zwáaszcza ONZ, MiĊdzynarodowa Organizacja Pracy, Organizacja PaĔstw AmerykaĔskich).
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

ZdolnoĞü krajowa – na pewno niezbĊdna wyjĞciowo.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – poĪądany, ale nie oczywisty (nie decyduje, ale ma znaczenie).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – conditio sine qua non (potrzebne dla identyfikacji).
Inne kryteria sui generis – nie zidentyfikowano.
Perspektywy

Perspektywa podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej ludów tubylczych jawi
siĊ wątpliwie. PostĊpuje ich asymilacja do spoáeczeĔstw i narodów dominujących.
Nie mając szans na samodzielnoĞü paĔstwową, przyjmują postawĊ pasywną, nie
zabiegając o poszanowanie swojego statusu ani teĪ o stosowne aktualizacje. Rozprawiając o podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej ludów tubylczych, trudno
dziĞ wysuwaü pewne postulaty, a nawet jeĞli, to stopniowa asymilacja lub rozproszenie spoáecznoĞci tubylczych (wymieranie starej czĊĞci „zespojonej” dyskryminacją i pamiĊcią) sprzyjają raczej defensywie.
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10.2.2.3. Podmiotowość wspólnot powstańczych
Pojęcie

Gdy walka w obrĊbie jednego paĔstwa nie przechodzi do fazy umiĊdzynarodowionej, czyli nie dochodzi do miĊdzynarodowej interwencji, uznania prawa do
samostanowienia rebeliantów czy choüby uznania tych ostatnich za stronĊ wojującą, a jednoczeĞnie istnienie walki zbrojnej i moĪliwoĞü wyodrĊbnienia walczącej
przeciw paĔstwu grupy (choü nie zawsze – na przykáad gdy jednoczeĞnie walczy
wiele frakcji) – moĪna mówiü o wspólnotach powstaĔczych.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą prawną podmiotowoĞci wspólnot powstaĔczych są normy miĊdzynarodowego prawa zwyczajowego, ich kodyfikacje (np. konwencje genewskie
z 1949 r. i protokoáy dodatkowe doĔ z 1977 r.) oraz wáaĞciwe regulacje traktatowe.
Z pewnoĞcią nie moĪna pominąü tu waĪnej roli prawa organizacji miĊdzynarodowych – zwáaszcza w przedmiocie uznania oraz aktów jednostronnych paĔstw o podobnym charakterze.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej posiadane przez wspólnoty powstaĔcze to zdolnoĞü ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – znikoma rola.
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – conditio sine qua non.
Inne kryteria sui generis – prawo do samoobrony (legalne formy uĪycia siáy);
uznanie powszechne (poĪądane, ale nieoczywiste), inne – np. zdolnoĞü korzystania
z pomocy humanitarnej.
Perspektywy

Perspektywy podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej wspólnot powstaĔczych rysują siĊ sprzecznie. Fakt coraz wiĊkszego obszaru ingerencji prawnomiĊdzynarodowej wewnątrz paĔstw powoduje, Īe spodziewaü siĊ moĪemy czĊstych
i szybkich identyfikacji wspólnot powstaĔczych w ewentualnych konfliktach wewnĊtrznych. Z drugiej strony – ingerencja miĊdzynarodowa zwykle pociąga za sobą uznanie za stronĊ wojującą, czyli inną podmiotowoĞü wspólnot powstaĔczych.
Niestety – są i zapewne bĊdą obszary, gdzie ingerencja miĊdzynarodowa jest
i prawdopodobnie nadal bĊdzie ograniczona (Rosja, Chiny), a walki tam prowadzone nie wyjdą poza charakter wewnĊtrzny. Tyle Īe mogą zyskaü „uznanie za terrorystów”, czyli inny kres statusu wspólnot powstaĔczych.
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10.2.2.4. Podmiotowość struktur organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej
Pojęcie

JeĪeli jednostki dąĪące do realizacji swych praw áączą siĊ w zorganizowane
grupy oparte na kryterium czysto funkcjonalnym, przyjmują czĊsto postaü formalną, z którą jednak prawo krajowe nie wiąĪe osobowoĞci prawnej – moĪemy wówczas mówiü o organizacji jednostek pozbawionej osobowoĞci prawnej (w sensie
krajowym). Ich aktywnoĞü moĪe przybraü szerszą postaü w zakresie ochrony praw
czáowieka, ekologii, pacyfizmu.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawy prawne takiej podmiotowoĞci tworzą: Konwencja Rady Europy
o uznawaniu podmiotowoĞci organizacji pozarządowych z 1986 r., uchwaáy Rady
Gospodarczej i Spoáecznej ONZ (podobnie Komitet Ekonomiczno – Spoáeczny
Unii Europejskiej).
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty podmiotowe organizacji jednostek pozbawionych osobowoĞci prawnej sprowadzają siĊ tu gáównie do zdolnoĞci miĊdzynarodowej sądowej (w tym –
roszczeniowej).
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – conditio sine qua non (warunkuje uruchomienie procedur
warunkujących byt owej podmiotowoĞci).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – conditio sine qua non (bez nigo nie byáoby tej podmiotowoĞci).
Perspektywy

Perspektywa jest optymistyczna, mimo wąskiej – póki co – podstawy prawnej. W prawie krajowym/wewnĊtrznym trwa bardzo burzliwy rozwój NGOs
o róĪnych postaciach formalnych. Prawo miĊdzynarodowe zaĞ udostĊpnia dlaĔ swe
ramy.

10.2.3.
Podmiotowość osób prawnych
W prawie krajowym podmiotami są osoby fizyczne i ich twory organizacyjne,
okreĞlane zwykle jako osoby prawne.36 OsobowoĞü prawna jest konstrukcją prawa
krajowego37 zaleĪną wyjĞciowo od paĔstwa.38
36

Byáa juĪ o tym mowa w rozdziale drugim niniejszej pracy (2.6).
L. Morawski, WstĊp do prawoznawstwa, ToruĔ 2000, s. 228; A. Redelbach, WstĊp do prawoznawstwa..., op. cit., s. 168-169. Por.: W. Jakimowicz, Teoria osób prawnych prawa publicznego we wspóá37
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Rozmaite czynniki39 powodują zauwaĪalny w doktrynie wzrost aktywnoĞci
krajowych osób prawnych w stosunkach miĊdzynarodowych. Nie oznacza to bynajmniej upowszechnienia doktrynalnej zgody na ich prawnomiĊdzynarodowe
upodmiotowienie. W doktrynie bezsporna jest z kolei róĪnorodnoĞü formalna osób
prawnych. Podziaá przyjĊty w prezentowanym tu modelu klasyfikacyjnym w znacznym stopniu nawiązuje do owej róĪnorodnoĞci.
10.2.3.1. Podmiotowość NGOs – zrzeszeń pozarządowych
Pojęcie:

UmiĊdzynarodowiona organizacja pozarządowa o krajowym statusie zrzeszenia, tj. zorganizowanej formalnie grupy osób fizycznych (np. stowarzyszenie).
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą prawną są tu traktaty przewidujące umiĊdzynarodowienie krajowej
organizacji pozarządowej poprzez: bezpoĞrednie uregulowanie jej statusu, dopuszczenie jej do miĊdzynarodowego trybu sądowego lub konsultacyjnego. Ponadto
moĪliwe wydaje siĊ oparcie na zwyczaju miĊdzynarodowym obejmującym praktykĊ operacyjną danej organizacji. W kwestii statusu konsultacyjnego znaczenie mogą mieü uchwaáy organów (organizacji miĊdzynarodowej), do których przypisane
są organizacje pozarządowe.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Przede wszystkim istotna wydaje siĊ tu miĊdzynarodowa zdolnoĞü sądowa,
ale teĪ zdolnoĞü zawierania porozumieĔ (gáównie z organizacjami miĊdzynarodowymi w kwestii statusu konsultacyjnego). Kluczowe znaczenie ma status krajowy
– wyjĞciowy w ogólnej formule podmiotowej, warunkujący wiĊc ewentualne
umiĊdzynarodowienie.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – conditio sine qua non (warunkuje uruchomienie procedur
warunkujących byt owej podmiotowoĞci).
czesnej francuskiej doktrynie prawa administracyjnego, w: „Problemy Wspóáczesnego Prawa MiĊdzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. Rocznik redagowany w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu JagielloĔskiego”, Kraków 2003, s. 29-34.
38
T. Targosz podkreĞla, Īe przy powstawaniu osób prawnych istotną rolĊ do odegrania ma paĔstwo.
Autor wskazuje, Īe osoba prawna nie ma bowiem, w przeciwieĔstwie do czáowieka, naturalnego roszczenia o uznanie jej podmiotowoĞci, a potrzebne jej jest „uwierzytelnienie” ze strony paĔstwa, jednak
nie tyle tworu jako takiego, ile jego charakteru jako podmiotu prawa. T. Targosz przewrotnie zauwaĪa,
Īe w tym miejscu pojawiü siĊ teĪ moĪe problem podmiotowoĞci paĔstwa, a przeciwnicy omawianej koncepcji podnoszą, Īe paĔstwo musiaáoby „uwierzytelniü siĊ” samo (T. Targosz ironicznie odnosi owe
formalistyczne wymogi do historii barona Münhausena, który „wyciągnąá siĊ z bagna za swój harcap”).
Autor wskazuje bezsens stawiania pytania o podmiotowoĞü paĔstwa, gdyĪ nie chce wchodziü w zagadnienia genezy paĔstwa jako takiego, a wiĊc daleko poza ramy prawa prywatnego. Na koniec wywodu
autor proponuje dogmatycznie, by podmiotowoĞü paĔstwa po prostu przyjąü jako daną. Patrz: idem,
NaduĪycie osobowoĞci prawnej, Kraków 2004, s. 48.
39
Te wskazane w rozdziale siódmym, pkt. 7.1, a szczególnie burzliwy rozwój koncepcji praw czáowieka.
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Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – conditio sine qua non (bez
niego nie byáoby tej podmiotowoĞci. Istotne zwáaszcza tam, gdzie umiĊdzynarodowienie nastĊpuje poprzez aktywnoĞü operacyjną. Weryfikuje byty uprzednio
umiĊdzynarodowione).
Perspektywy

W dobie promocji spoáeczeĔstwa obywatelskiego oraz postĊpującego otwarcia paĔstw na transfer swych kompetencji do sektora prywatnego – perspektywa
jawi siĊ optymistycznie. Ponadto progresja miĊdzynarodowej ochrony praw czáowieka i jej implementacji wydają siĊ dodatkowo wzmacniaü koncepcjĊ prawnomiĊdzynarodowej podmiotowoĞci zrzeszeĔ pozarządowych.

10.2.3.2. Podmiotowość NGOs – korporacji pozarządowych
Pojęcie

UmiĊdzynarodowiona organizacja pozarządowa o krajowym statusie korporacji, tj. upodmiotowionej formy organizacyjnej majątku (np. fundacja).
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą prawną są tu traktaty przewidujące umiĊdzynarodowienie krajowej
organizacji pozarządowej poprzez: bezpoĞrednie uregulowanie jej statusu, dopuszczenie jej do miĊdzynarodowego trybu sądowego lub konsultacyjnego. Ponadto
moĪliwe wydaje siĊ oparcie na zwyczaju miĊdzynarodowym obejmującym praktykĊ operacyjną danej organizacji. W kwestii statusu konsultacyjnego znaczenie mogą mieü uchwaáy organów (organizacji miĊdzynarodowej), do których przypisane
są organizacje pozarządowe.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Przede wszystkim istotna wydaje siĊ tu miĊdzynarodowa zdolnoĞü sądowa,
ale teĪ zdolnoĞü zawierania porozumieĔ (gáównie z organizacjami miĊdzynarodowymi w kwestii statusu konsultacyjnego). Kluczowe znaczenie ma status krajowy
– wyjĞciowy w ogólnej formule podmiotowej, warunkujący wiĊc ewentualne umiĊdzynarodowienie.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – conditio sine qua non (warunkuje uruchomienie procedur
warunkujących byt owej podmiotowoĞci).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – conditio sine qua non (bez niego
nie byáoby tej podmiotowoĞci. Istotne zwáaszcza tam, gdzie umiĊdzynarodowienie
nastĊpuje poprzez aktywnoĞü operacyjną. Weryfikuje byty uprzednio umiĊdzynarodowione).
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Perspektywy

W dobie promocji spoáeczeĔstwa obywatelskiego oraz postĊpującego otwarcia paĔstw na transfer swych kompetencji do sektora prywatnego – perspektywa
jawi siĊ optymistycznie. Ponadto progresja miĊdzynarodowej ochrony praw czáowieka i jej implementacji wydają siĊ dodatkowo wzmacniaü koncepcjĊ prawnomiĊdzynarodowej podmiotowoĞci korporacji pozarządowych.
10.2.3.3. Podmiotowość przedsiębiorstw działających międzynarodowo
Pojęcie

Definiowanie przedsiĊbiorstw jest moĪliwe tylko na gruncie krajowym, gdyĪ
tam zaczyna siĊ ich byt. Generalnie – są to legalne zarobkowe osoby prawne. Coraz czĊĞciej jednak skala, zasiĊg oddziaáywania i róĪnorodne wzglĊdy de facto kaĪą
inaczej spojrzeü na przedsiĊbiorstwa dziaáające miĊdzynarodowo. Taką dziaáalnoĞü
prowadziáy od dawna, jednak liczne fuzje, monopole itp. powodują, Īe na forum
miĊdzynarodowym pojawili siĊ aktorzy o budĪetach wiĊkszych niĪ w przypadku
wiĊkszoĞci paĔstw, o strukturach równie rozbudowanych, jak w znaczących organizacjach miĊdzynarodowych, oraz o skali dziaáania tak efektywnej, Īe paĔstwa
mogą traktowaü je w kategoriach wzorcowych. General Motors, Ford czy Microsoft – zawierają porozumienia bezpoĞrednio z rządami, zwáaszcza gdy podejmują siĊ
realizacji ambitnych celów ludzkoĞci...
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą podmiotowoĞci przedsiĊbiorstw dziaáających miĊdzynarodowo mają byü umowy miĊdzynarodowe (np. prawo morza z 1982 r., a zwáaszcza porozumienie eksploatacyjne doĔ), porozumienia tychĪe przedsiĊbiorstw z paĔstwami
odwoáujące siĊ do prawa miĊdzynarodowego oraz – ewentualnie – zwyczaj miĊdzynarodowy (choü tu, nawet jeĞli podejdzie siĊ doĔ optymistycznie – akcentując
przyspieszenie historyczne – moĪna obecnie mówiü co najwyĪej o rozwoju zwyczaju). Warto natomiast przytoczyü prawodawstwo organizacji miĊdzynarodowych
(zwáaszcza ONZ, Unii Europejskiej, Organizacji Dna Morskiego).
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty podmiotowe bĊdące w dyspozycji przedsiĊbiorstw dziaáających miĊdzynarodowo to gáównie zdolnoĞü quasi-traktatowa, zdolnoĞü miĊdzynarodowa sądowa (np. przed Europejskim Trybunaáem SprawiedliwoĞci), zdolnoĞü ponoszenia
odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej, zdolnoĞü roszczeniowa.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – conditio sine qua non (warunkuje uruchomienie procedur
warunkujących byt owej podmiotowoĞci).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – conditio sine qua non (bez
niego nie byáoby tej podmiotowoĞci. Istotne zwáaszcza tam, gdzie umiĊdzynaro-
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dowienie nastĊpuje poprzez aktywnoĞü operacyjną. Weryfikuje byty uprzednio
umiĊdzynarodowione).
Perspektywy

Perspektywy podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej przedsiĊbiorstw dziaáających miĊdzynarodowo – z uwagi na globalizacjĊ i komercjalizacjĊ stosunków
miĊdzynarodowych – zdają siĊ byü jednoznacznie rozwojowe i coraz konkretniejsze.
10.2.3.4. Podmiotowość międzynarodowych konsorcjów publiczno-prywatnych
Pojęcie

Istnieją obszary aktywnoĞci ludzkiej, gdzie paĔstwa dzierĪą tytuá prawny,
a wiĊksze przedsiĊbiorstwa krajowe – stosowne moĪliwoĞci operacyjne. TĊ sytuacjĊ stopniowo poczĊto postrzegaü jak wspóázaleĪnoĞü. Nie bez oporów postanowiono jednak o instytucjonalizacji w wybranych obszarach, w szczególnoĞci tam,
gdzie tradycyjnie rozdzielone sektory publiczny i prywatny osiągają kres swych
moĪliwoĞci, a wspóádziaáanie rokuje pozytywnie.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą prawną podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej konsorcjów publiczno-prywatnych są zarówno konwencje (prawo morza np.), uchwaáy organów
organizacji miĊdzynarodowych, porozumienia ad hoc, a zwáaszcza bezpoĞrednie
porozumienia publiczno-prywatne.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybutem zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych konsorcjów
publiczno-prywatnych jest przede wszystkim ograniczona przedmiotowo zdolnoĞü
traktatowa i jej wypadkowe.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – conditio sine qua non (warunkuje uruchomienie procedur
warunkujących byt owej podmiotowoĞci).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – poĪądane, ale nie oczywiste
(w praktyce istotne zwáaszcza tam, gdzie umiĊdzynarodowienie nastĊpuje poprzez
aktywnoĞü operacyjną. Weryfikuje byty uprzednio umiĊdzynarodowione. Zdarza
siĊ jednak, Īe dany byt powoáywany jest abstrakcyjnie, w ramach strategii dáugoterminowej i wáaĞciwie nie funkcjonuje).
Perspektywy

W dobie postĊpującego otwarcia paĔstw na transfer swych kompetencji do
sektora prywatnego – perspektywa jawi siĊ optymistycznie. Nadmiary kapitaáu
z jednej strony i niedobory Ğrodków publicznych z drugiej mogą ów optymizm tylko wzmocniü.
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10.3.
Podmiotowość szczególna (sui generis)
Istnieją w prawie miĊdzynarodowym podmioty, których jedyną kategorią moĪe byü oryginalny i zarazem jedyny ich byt. Innymi sáowy – są one jedynymi podmiotami swoistymi, a ich charakter jest tak wyraĨny, Īe nie da siĊ ich wprost przypisaü do poszczególnych kategorii podmiotów prawa miĊdzynarodowego. MoĪna
tu wskazaü na: StolicĊ Apostolską, bliski jej Zakon Kawalerów MaltaĔskich oraz
spoáecznoĞü miĊdzynarodową.

10.3.1.
Podmiotowość Stolicy Apostolskiej
Pojęcie

Suwerenna struktura zarządzająca/kierownicza KoĞcioáa katolickiego.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej Stolicy Apostolskiej są
umowy miĊdzynarodowe zawierane przez nią z paĔstwami (zwáaszcza traktaty lateraĔskie z Wáochami z 1929 r.) w ograniczonym zakresie – konkordaty oraz wáaĞciwe przedmiotowo prawodawstwo organizacji miĊdzynarodowych.
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych Stolicy Apostolskiej to (szczególna) zdolnoĞü traktatowa (konkordaty), prawo legacji (peáne – bierne
i czynne), nieuchronna zdolnoĞü sądowa, a zatem i zdolnoĞü roszczeniowa i zdolnoĞü ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – poĪądany, ale nie oczywisty (regulowany na podstawie konkordatów – umoĪliwia Stolicy Apostolskiej kierowanie KoĞcioáem w poszczególnych paĔstwach).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – powszechne.
Inne kryteria sui generis – kompetencja zbiorcza wobec koĞcioáów krajowych
jest wtórna (wywodzi siĊ ze zdolnoĞci traktatowej).
Perspektywy

Perspektywa podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej Stolicy Apostolskiej
jest niewątpliwa.
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10.3.2.
Podmiotowość Zakonu Kawalerów Maltańskich
Pojęcie

Historyczny byt Zakonu Kawalerów MaltaĔskich – nigdy wyraĨnie nie zanegowany, a stale podtrzymywany (prawda, Īe w róĪnej kondycji) – trwa do dziĞ. Jest
historycznie kontynuowaną formuáą organizacyjną osób fizycznych, o zaáoĪeniach
nawiązujących do paĔstwa zakonnego, ĞciĞle powiązaną ze Stolicą Apostolską.
Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą prawną podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej Zakonu Kawalerów maltaĔskich jest jego Statut oraz porozumienia, które Zakon zawiera z paĔstwami (z Polską – jako pierwszą po 1989 r.).
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

Atrybuty zdolnoĞci do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych przysáugujące
Zakonowi zostaáy zakrojone na wąską raczej skalĊ. MoĪna tu wskazaü na: specyficzne ius contrahendi i takieĪ prawo legacji.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – znikoma rola (poza wymiarem jednostronnym przynaleĪnych doĔ osób).
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – conditio sine qua non (na poziomie istnienia i podtrzymywania bytu).
Inne kryteria sui generis – uznanie powszechne – w znacznym stopniu je uzyskuje. Poza tym – trwaáoĞü – historyczna i umowna (dziĞ).
Perspektywy

Perspektywy podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej Zakonu Kawalerów
MaltaĔskich – są takie, jak sam Zakon – oryginalne. O ile nie nastąpi podmiotowe
desuetudo, stan obecny przetrwa.

10.3.3.
Podmiotowość społeczności międzynarodowej
Pojęcie

Zwykle okreĞla siĊ w ten sposób ogóá paĔstw, choü moĪna owo pojĊcie widzieü szerzej, jako ogóá uczestników szeroko rozumianych stosunków miĊdzynarodowych, politycznych, ekonomicznych, wojskowych, spoáecznych, kulturalnych,
a wiĊc obejmuje wszystkie podmioty stale i realnie oddziaáujące na Ğrodowisko
miĊdzynarodowe.
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Z d o l n o ś ć p r aw n o m i ę d z y n a r o d o w a

Podstawą prawną są tu traktaty uprawniające ludzkoĞü (w kwestii wykorzystania dna mórz i oceanów, a takĪe kosmosu, a ostatnio – w zakresie interwencji
podejmowanych dla ochrony pokoju Ğwiatowego).
Z d o l n o ś ć d o c z y n n o ś c i p ra w n o m i ę d z y n a r o d o w y c h

ZdolnoĞü roszczeniowa – w kwestiach przypisanych doĔ traktatowo.
ZdolnoĞü ponoszenia odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej – w kwestiach jej
powierzonych.
K r y t e r i a k l a sy f i k a c y j n e sui g ener is

Status krajowy – znikoma rola.
Oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe – conditio sine qua non (wobec
nieogarnialnej wrĊcz formuáy – uáatwia jej identyfikacjĊ).
Inne kryteria sui generis – zorganizowanie (poĪądane), uznanie powszechne
(niezbĊdne dla urzeczywistnienia dotychczasowych projekcji).
Perspektywy

Perspektywa podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej spoáecznoĞci miĊdzynarodowej – choü pewna – stanowi jednakĪe niewiadomą. Pewne jest, Īe pozostanie oraz Īe bĊdzie oryginalna, jedyna w swoim rodzaju. Niewiadomą stanowi treĞü
owej podmiotowoĞci.

***
Ramową charakterystykĊ podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego wspóáczesnego uniwersalizmu przedstawiono w tabeli 3.
Tabela zostaáa opracowana jako subiektywny punkt widzenia autora, oczywiĞcie przy jednoczesnym dąĪeniu do obiektywizacji, zwáaszcza poprzez przyjĊcie
niekontrowersyjnych kryteriów i oparcie na znacznym zasobie literatury, dokumentów i analiz praktyki – jako stabilnym materiale badawczym.
ChcĊ podkreĞliü, Īe tabela moĪe i w zaáoĪeniu powinna stanowiü punkt wyjĞcia dla badaczy podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego nie tylko w kontekĞcie
klasyfikacji, ale generalnie. PoĪądane są tu czynne odniesienia optymalizacyjne.40
UĪyte w tabeli wskaĨniki intensywnoĞci mogą siĊ wiĊc zmieniaü – nie tylko wskutek rzeczywistych przeksztaáceĔ praktyki, ale teĪ jako wizualizacje poglądów komentatorów naukowych. PrzydatnoĞü dydaktyczna tabeli takĪe wydaje siĊ niekwestionowana. W kaĪdym z wymiarów tabela peáni funkcjĊ syntetyzującą.

40

ProszĊ o kierowanie uwag pod adresem: klasyfikacjappm@prawo.uwb.edu.pl.
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WNIOSKI

Kolejna klasyfikacja podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jest próbą
ujĊcia jej/ich na tle wspóáczesnego prawa miĊdzynarodowego w pewne kategorie
klasyfikacyjne, w ramach wyznaczonych doĞwiadczeniami praktyki i tendencjami
rozwojowymi. Stojąc na stanowisku, Īe nie moĪna przyjąü aktualnej sytuacji jako
zakoĔczonego procesu, trzeba ją niejako otworzyü na zmiany. Daleki wszakĪe jestem od sugerowania Czytelnikowi, Īe otrzymuje w tej ksiąĪce klasyfikacjĊ doskonaáą speániającą wszelkie wymogi teoretyczno-praktyczne. Zakáadam, Īe jest to
krok, który pozwoli innym wykonaü to zadanie lepiej. Pomimo ĞwiadomoĞci nieuchronnych przesáanek ku róĪnym zasáuĪonym zarzutom, warto wskazaü na pewne
wnioski natury ogólnej i szczegóáowej.

Wnioski ogólne
1.
2.

3.
4.

5.

„PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego” jest pojĊciem o wiĊkszym potencjale naukowym niĪ „podmiot prawa miĊdzynarodowego”.
PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego jako koncepcja samoistna powstaáa
stosunkowo niedawno. Jej identyfikacja nastąpiáa wskutek pojawienia siĊ
i emancypacji na forum miĊdzynarodowym innych niĪ paĔstwo form podmiotowych. Wydaje siĊ, Īe punktem zwrotnym byáa opinia doradcza MTS w sprawie Reparacji z 1949 r.
PodmiotowoĞü prawa miĊdzynarodowego jest konstrukcją teoretyczną okreĞlającą kreacjĊ, byt i kres podmiotu prawa miĊdzynarodowego.
Dla ram czasowych podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego istotne znaczenie ma instytucja uznania, a jej indywidualny niegdyĞ charakter przyjmuje
czĊsto zorganizowaną postaü. Instytucja sukcesji determinuje przeobraĪenia
podmiotowe w ten sposób, Īe wáaĞciwie sama podmiotowoĞü trwa, a zmieniają siĊ tylko jej zakres i dysponenci. ZauwaĪalne jest teĪ progresywne znaczenie procesów integracyjnych (gáównie w Europie) i potencjalne – niepodlegáoĞci. Dzisiejszy początek podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej najczĊĞciej nastĊpuje de facto, kres zwykle okreĞla siĊ de iure.
Obiektywnymi kryteriami klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego są zdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa i zdolnoĞü do czynnoĞci prawno-
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miĊdzynarodowych. Praktyka wyáania kryteria subiektywne, charakterystyczne wyáącznie dla tej klasyfikacji (kryteria sui generis).
6. ZdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa opiera siĊ dziĞ gáównie na prawie traktatowym, jednak systematycznie i przedmiotowo wszechstronnie wzrasta znaczenie prawa organizacji miĊdzynarodowych.
7. ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych jest zróĪnicowana w zaleĪnoĞci od kategorii podmiotowych, co powoduje, Īe przykáadowo, podmiotowoĞci paĔstwowej towarzyszy gáównie zdolnoĞü traktatowa, podmiotowoĞci
prywatnej zdolnoĞü miĊdzynarodowa sądowa.
8. SpoĞród kryteriów sui generis klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego istotne dziĞ, a zarazem perspektywiczne znaczenie mają status krajowy oraz oddziaáywanie na stosunki miĊdzynarodowe.
9. Nie wydaje siĊ moĪliwe miarodajne klasyfikowanie podmiotowoĞci prawa
miĊdzynarodowego bez ustalenia paradygmatów i formuáy wspóáczesnoĞci.
Aktualnie w naukach prawnych brakuje odpowiedniej desygnacji. Konieczne
staje siĊ wiĊc podejĞcie kombinowane albo tworzenie neologizmów, albo zapoĪyczenia z innych dyscyplin (np. globalizacja), albo wrĊcz banalizowanie
(XXI wiek, wspóáczesnoĞü i podobne ujĊcia). Ostatecznie najwáaĞciwsze wydaje siĊ pierwsze z tych rozwiązaĔ.
10. Istnieje wiele klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego, ale
rzadko nawiązują one do teorii klasyfikacji. Przyczyną tego stanu jest zapewne jej znikome upowszechnienie w obszarze nauk prawnych. Nieliczne opracowania podejmujące tĊ rolĊ pochodzą sprzed wielu lat, a wspóáczeĞnie moĪna mówiü jedynie o incydentalnych przyczynkach w tym wzglĊdzie.

Wnioski szczegółowe
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Proponowana klasyfikacja podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego jest klasyfikacją záoĪoną.
SpoĞród praktykowanych modeli klasyfikacji záoĪonych adekwatne wzglĊdem
podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego wydaje siĊ byü drzewo klasyfikacyjne.
Optymalnym uzupeánieniem klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego w formie drzewa klasyfikacyjnego wydaje siĊ model numeryczny.
Wymienione modele klasyfikacji záoĪonej nie wyczerpują (i/lub w peánym
stopniu) zaáoĪeĔ procesu klasyfikowania.
Wydaje siĊ, Īe optymalizacją drzewa klasyfikacyjnego i modelu numerycznego jednoczeĞnie, a zarazem koncepcją otwartą na przyszáe naukowe rekonstrukcje jest multimedialny (elektroniczna prezentacja) model záoĪonej klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego.
Zaproponowany multimedialny model záoĪonej klasyfikacji podmiotowoĞci
prawa miĊdzynarodowego pozwala posáuĪyü siĊ nim naukowo jako narzĊdziem lub sposobem interakcji komunikacyjnej.

Wnioski

7.
8.
9.
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Kategoryzacja w zaproponowanym modelu záoĪonej klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego nawiązuje do realiów, a zwáaszcza pochodzenia danej kategorii podmiotowej.
Zaproponowany model klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego pozwala dostrzec zróĪnicowanie w obrĊbie gáównych kategorii, odróĪniü je
od siebie, a takĪe znaleĨü punkty styczne.
Zaproponowany model klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego pozwala okreĞliü perspektywy poszczególnych podmiotowoĞci, a tym samym okreĞliü kierunki rozwoju prawa miĊdzynarodowego.
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– Konwencja dubliĔska (1990)
117
Konwencja OPA (1948)
335
Konwencja wiedeĔska o stosunkach
dyplomatycznych (1961)
335
Konwencja wiedeĔska o stosunkach
konsularnych (1963)
335
Konwencja wiedeĔska o sukcesji paĔstw w stosunku
do traktatów (1978)
Konwencje genewskie (1949)
17, 352
– Protokoáy Dodatkowe (1977)
19, 20, 352
Kongres WiedeĔski (1815)
15, 16
Liga Narodów
17, 86, 109
Ludy tubylcze
351
MiĊdzyamerykaĔska konwencja o prawach
i obowiązkach paĔstw (1933)
335

Indeks rzeczowy
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MiĊdzyamerykaĔski Trybunaá Praw Czáowieka
201
MiĊdzynarodowa Agencja Energii Atomowej
209
MiĊdzynarodowa Federacja Praw Zwierząt
139
MiĊdzynarodowa Organizacja Pracy
351
MiĊdzynarodowe Centrum do spraw Rozstrzygania
Sporów Inwestycyjnych
114
MiĊdzynarodowe konsorcja publiczno-prywatne
357
MiĊdzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyĪa
17, 114, 133-134, 192, 244, 326
MiĊdzynarodowy Komitet Prawników
– w sprawie prawnych aspektów Wysp Alandzkich 22-23, 162
MiĊdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spoáecznych
i Kulturalnych patrz: Pakty Praw Czáowieka (1966)
MiĊdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
patrz: Pakty Praw Czáowieka (1966)
MiĊdzynarodowy System i Organizacja àącznoĞci
Satelitarnej INTERSPUTNIK
113, 202, 239
MiĊdzynarodowy Trybunaá Karny
26, 114, 153, 239, 349
MiĊdzynarodowy Trybunaá SprawiedliwoĞci
199
– w sprawie Anglo-Iranian Oil Company (1952)
150, 151
– w sprawie azylu dyplomatycznego (1950)
123
– w sprawie Brearda (1998)
151
– w sprawie Barcelona Traction (1970)
20, 149, 265
– w sprawie nakazu aresztowania (2002)
154
– w sprawie Namibii (1971)
150
– w sprawie Nikaragui (1986)
120-121, 149, 150, 154, 226
– w sprawie Nottebohma
149-150
– w sprawie odszkodowania za szkody poniesione
w sáuĪbie ONZ, zwana teĪ sprawą
Reparacji/Bernadotte’a (1949)
14-16, 19, 23, 71, 109, 161, 279,
342, 363
– w sprawie przejĞcia przez terytorium Goa (1960) 123
– w sprawie Sahary Zachodniej (1975)
230
– w sprawie sporu granicznego miĊdzy
Burkina Faso a Mali 150
– w sprawie sytuacji prawnej obywateli Stanów
Zjednoczonych na obszarze Maroka (1952)
148
– w sprawie Timoru Wschodniego (1995)
20, 84, 148
– w sprawie zakáadników amerykaĔskich
w Teheranie (1980)
150, 195
„MiĊkkie prawo”
132, 133, 136
MniejszoĞci narodowe
116-117, 138-139, 350, 351
Naród
37, 40, 42, 44, 45, 54, 339
– naród walczący o niepodlegáoĞü
278, 314, 325
patrz teĪ: Samostanowienie narodów NATO
238
NGOs (non-governmental organizations) patrz
Organizacje pozarządowe
NiepodlegáoĞü
89-91, 95, 112, 125, 126, 136, 137,
190, 191, 219-220, 280, 337, 351,
363
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Nowy miĊdzynarodowy áad gospodarczy
(New International Economic Order – NIEO)
OdpowiedzialnoĞü
– prawnomiĊdzynarodowa
Organizacje miĊdzynarodowe
– dziaáalnoĞü prawodawcza organizacji
miĊdzynarodowych
– finansowe – klasyfikacja
– organizacje miĊdzynarodowe rządowe
(international governmental organizations, IGOs)
– organizacja ponadnarodowa
– status krajowy organizacji miĊdzynarodowych
patrz teĪ: Unia Europejska
Organizacja Narodów Zjednoczonych
– Komisja Prawa MiĊdzynarodowego
– Komitet Praw Czáowieka
– podmiotowoĞü prawna ONZ
– Rada Gospodarcza i Spoáeczna
Organizacja PaĔstw AmerykaĔskich
Organizacje pozarządowe, NGOs
(non-governmental organizations)
– Europejska konwencja o uznaniu podmiotowoĞci
prawnej miĊdzynarodowych organizacji
pozarządowych w zakresie ich aktywnoĞci przed
organami ochrony praw czáowieka
Rady Europy (1986)
– „Karta” europejskich organizacji pozarządowych
– korporacje pozarządowe
– zrzeszenia pozarządowe
Orzecznictwo sądów miĊdzynarodowych
OsobowoĞü prawna
Pakt Ligi PaĔstw Arabskich
Pakty Praw Czáowieka (1966)
PaĔstwo
– czĊĞci skáadowe paĔstw záoĪonych
– minipaĔstwa
– podmiotowoĞü paĔstwa
– powstanie
– prawo do bytu paĔstwowego
– „samotne” paĔstwa
– sensu stricto
– zasada udzielnoĞci
PodmiotowoĞü
– pojĊcie podmiotu
– potencjalna
– realna
– spoáeczna

226
203-204
204-206
107-112, 130-131
129-139
247
105, 162, 181, 277, 342-344
18, 20, 24, 67, 134, 224, 242, 259,
271, 317, 342, 343
236-240
14, 16, 19, 46, 134, 238, 356
107, 124, 134, 135, 175, 176, 194,
201, 258, 271
15, 25
145, 146, 147
114, 353
351
353

114
137
355, 356
354, 355
268, 269
60, 62, 64, 72, 353, 354
136
15, 105, 127, 265, 339, 348
41-51, 106, 120, 127, 138
337, 338
165, 229, 242, 281, 317, 336-337
333-338
83
36, 37
22, 23
335, 336
37
52, 53, 54, 55, 56, 57
52, 53, 55
56
56
57
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patrz teĪ: ZwierzĊta
PodmiotowoĞü prawna
– a homocentryzm
– geneza
– podmiot prawa
– pojĊcie
patrz teĪ: OsobowoĞü prawna,
PaĔstwo, Naród, ZwierzĊta
PodmiotowoĞü prawnomiĊdzynarodowa
– a osobowoĞü
– a podmioty prawa miĊdzynarodowego
– a wydarzenia historyczne
– definicja
– klasyfikacje
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72
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
13, 14, 15, 16
7, 60, 58
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
72
69, 70
16, 17, 18, 19, 20, 21
66, 67, 68, 69, 70
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285
13, 14, 15, 16, 95
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
69
88, 89, 90, 91, 92, 93

– początek podmiotowoĞci
– pojĊcia zbieĪne
– pojĊcie podmiotu prawa miĊdzynarodowego
– przeobraĪenia podmiotowoĞci
patrz teĪ: Integracja, NiepodlegáoĞü, Sukcesja
– utrata podmiotowoĞci
93, 94, 95
– uzyskanie podmiotowoĞci
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
– záoĪony model klasyfikacji
316, 317, 318
Pokój westfalski (1648)
15, 16
Polsko-Niemiecki Mieszany Trybunaá ArbitraĪowy
153, 228
Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka (1948)
18, 25, 38, 266
Powszechna Deklaracja Praw Narodów (1976)
169
Prawa czáowieka
20, 25, 26
patrz teĪ: AfrykaĔska Karta Praw Czáowieka i Ludów (1981),
Europejska Konwencja Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci (1950),
Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka (1948), Pakty Praw Czáowieka (1966)
Prawo morza
106, 113, 114, 188, 240, 254, 280,
335, 356, 357
– Organizacja Dna Morskiego
69, 107, 113, 192, 356
– Trybunaá Prawa Morza
200, 240, 255
Prawo do demokratycznych rządów
271, 272
Prawo petycji
115
Prawo traktatów (1969)
175, 177, 276
Prawo wspólnotowe patrz: Unia Europejska
PrzedsiĊbiorstwa dziaáające miĊdzynarodowo
356, 357
Rada Europy
17, 109, 111-112, 179, 199, 200,
238, 245, 350, 353
Regionalizacja
8, 251, 255
Samostanowienie narodów
16-17, 19-20, 22-23, 25, 85, 90-91,
94, 105, 112, 125, 126, 127, 134,
137, 138, 139, 147-148, 153, 154,
188, 190, 219, 229, 230, 235, 242,
246, 261, 277, 280, 282, 284, 327,
338-340, 351
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Sądownictwo miĊdzynarodowe
Specjalne Panele SĊdziów w Timorze Wschodnim
Specjalny Trybunaá Karny d. s. Sierra Leone
SpoáecznoĞü miĊdzynarodowa
patrz teĪ: Civitas maxima
Staáy Trybunaá SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej
– w sprawie Europejskiej Komisji Dunaju
– w sprawie kompetencji sądów gdaĔskich (1928)
– w sprawie Mavromatisa
– w sprawie osadników niemieckich w Polce
– w sprawie statku „Lotus” (1927)
– w sprawie statku „Wimbledon” (1923)
– w sprawie wysp Kreta i Samos (1937)
Stolica Apostolska
Strona wojująca
Struktury organizacyjne nie posiadające
osobowoĞci prawnej
Sukcesja
SuwerennoĞü

141, 142
200, 349
239, 349
16, 21, 35, 41, 45, 47, 48, 50, 51, 60
69, 82, 85, 86, 100, 116, 136, 359
143
144, 145
144
143
61, 122, 144, 159, 221
144, 178, 221
144
42, 106, 107, 156, 164, 188, 199,
224, 225, 242, 276, 277, 282, 283,
284, 319, 326, 327, 358, 359
340, 341
353
7, 88, 92, 93, 95, 149, 363
34, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 90, 136,
143, 144, 149, 150, 177, 178, 199,
205, 208, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 231, 271,
277, 283, 325, 326, 336
224
136, 219
227, 228, 229, 230, 231, 232
112, 137, 280
352
20, 235, 268, 341

– uponadnarodowiona
– zasada suwerennej równoĞci
Terytorium
– terytoria stowarzyszone
Terroryzm
– „wojna z terroryzmem”
Traktat o zasadach dziaáalnoĞci paĔstw
w kosmosie (1967)
115
Traktat polsko-litewski o przyjaznych stosunkach
i dobrosąsiedzkiej wspóápracy (1994)
117
Traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej wspóápracy (1991)
117
Traktat polsko-ukraiĔski o dobrym sąsiedztwie,
przyjaznych stosunkach i wspóápracy (1992)
117
Traktaty lateraĔskie (1929)
224, 358
154, 349
Trybunaá „jugosáowiaĔski”
Trybunaá Konstytucyjny RP
35, 156, 157
– w sprawie zakresu ochrony Īycia ludzkiego
35, 156, 157
Umowa miĊdzynarodowa
102, 103
– Konwencje wiedeĔskie: o prawie traktatów (1969),
o sukcesji paĔstw w odniesieniu do traktatów (1978)
oraz o prawie traktatów miĊdzy paĔstwami
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i organizacjami miĊdzynarodowymi
oraz miĊdzy tymi organizacjami (1986)
Ukáad Europejski (1991)
Ukáad normujący dziaáalnoĞü paĔstw
na KsiĊĪycu i innych ciaáach niebieskich (1978)
Unia AfrykaĔska
Unia Europejska

Wspólnota Europejska
– podmiotowoĞü prawna
– prawo wspólnotowe
patrz teĪ: Europejska Wspólnota Energii Atomowej,
Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska
Wspólnota WĊgla i Stali
Uniwersalizm wspóáczesny
Uznanie
– jako kryterium sui generis podmiotowoĞci
Wspólnoty powstaĔcze
Zakon MaltaĔski
ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych
– prawo legacji
– zdolnoĞü sądowa miĊdzynarodowa
– zdolnoĞü traktatowa
ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych
– zdolnoĞü sądowa
ZdolnoĞü prawna
ZdolnoĞü prawnomiĊdzynarodowa
Związki paĔstw
ZwierzĊta
– Europejska konwencja w sprawie ochrony
zwierząt-ulubieĔców (1987)
– podmiotowoĞü zwierząt, zoopersonalizm
– ĝwiatowa Deklaracja Praw Zwierząt
Zwyczaj miĊdzynarodowy

67, 102, 103, 105, 108, 174,
176-177, 179, 187, 191, 326
187
116
21, 136
9, 117, 124, 134, 138, 152, 178, 179
187, 197, 198, 222, 235, 238, 246,
251, 255, 257-258, 261, 265, 268,
270, 338, 342, 345, 350, 353, 356
186-187, 261
20-21, 87, 163, 202
24

251, 252
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
127, 128
336, 339, 340, 341, 352, 359
352
164, 188, 231-232, 261, 269, 277,
282, 283, 284, 319, 325, 326, 328,
358, 359
8, 97
89, 110, 111, 124, 172, 173,
193-199, 269-270, 335, 336, 339,
340, 341, 358, 359, 360
199, 200, 201, 202, 203
89, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 270
58, 63, 70, 85, 89
50
31, 33, 48, 58-59, 61-63, 65, 67,
68, 70, 71, 72, 85, 87, 89, 99, 100
8, 19, 24, 97, 99
344, 345
117, 118
34-35, 52, 75, 203
139
15, 21, 36, 42, 60, 84, 102,
118-129, 132, 134, 138, 140, 148,
150, 158, 159, 161, 175, 177, 195,
226, 335, 354, 360

