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SŁOWO WSTĘPNE

Osiemnaste wydanie podręcznika Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie zosta-
ło w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. Uzupełniono też literaturę 
przedmiotu o najnowsze publikacje – podręczniki i monografie – związane z tematy-
ką podręcznika oraz wykorzystano nowe akty prawa międzynarodowego i polskiego 
prawa wewnętrznego. Jednakże podstawowe założenia i koncepcje zostały zachowane. 
Zamieszczono również przedmowę do wydania czwartego – ostatnią napisaną przez Pro-
fesora Wojciecha Góralczyka.

W szczególności, bardzo dokładnie omówiono funkcje wewnętrzne prawa międzynarodo-
wego. Pozwalają one bowiem państwu przenieść jego zobowiązania międzynarodowe na 
grunt krajowy, aby po ich implementacji mogły stać się częścią wewnętrznego porządku 
prawnego. Ich skutki można zauważyć w licznych dziedzinach funkcjonowania państwa.

Ponadto uzupełniono rozważania na temat pozycji prawnej głowy państwa w stosun-
kach międzynarodowych. Podkreślono, że owa sytuacja nie jest uregulowana przez pra-
wo międzynarodowe. Obowiązują tu powszechnie uznawane zwyczaje o charakterze 
powszechnym. Należy zaliczyć do nich przywileje ceremonialne głowy państwa pod-
czas oficjalnej wizyty w państwie obcym, przywilej nietykalności osobistej i immunitet 
jurysdykcyjny. Ponadto specjalny system ochrony przewiduje Konwencja o zapobiega-
niu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym 
z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym 
Jorku 14.12.1973 r.1

Uzupełniono także rozważania w sprawie statusu prawnego Arktyki. Obecne topnienie 
lodów w tym rejonie otwiera nowe możliwości eksploatacji bogatych zasobów natural-
nych (ropa naftowa i gaz). Przez Arktykę przebiegają ponadto dwa ważne szlaki żeglowne 
wzdłuż wybrzeży Federacji Rosyjskiej i Kanady. Co jest źródłem sporu z udziałem pań-
stwa, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Warszawa, kwiecień 2020
Stefan Sawicki

1 Dz.U. z 1983 r. Nr 37, poz. 168.



 

PRZEDMOWA DO CZWARTEGO WYDANIA

Czwarte wydanie podręcznika prawa międzynarodowego publicznego zostało na mia-
rę potrzeb zmienione i uzupełnione. Te zmiany i uzupełnienia zostały podyktowane 
rozwojem prawa międzynarodowego oraz nowymi przemyśleniami Autora. Została 
też uzupełniona literatura. Podstawowe koncepcje Autora nie uległy jednak zmianie.

Chciałbym również powtórzyć za przedmową do poprzednich wydań, że napisanie 
tego podręcznika prawa międzynarodowego publicznego byłoby niemożliwe bez mo-
jego uprzedniego udziału w opracowaniu kilku wydań skryptu z tego przedmiotu, naj-
pierw z prof. Cezarym Berezowskim, a później również z prof. Kazimierzem Liberą.

Na zakończenie chciałbym podziękować swoim młodszym kolegom z Instytutu Pra-
wa Międzynarodowego UW, którzy przekazali mi szereg uwag, co przyczyniło się do 
ulepszenia i uzupełnienia tekstu.

Warszawa, czerwiec 1988 roku

Wojciech Góralczyk



 

Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Pojęcie prawa międzynarodowego

1.1. Definicja prawa międzynarodowego

Podstawowym faktem społeczno-politycznym współczesnego świata jest istnienie po-
nad 190 suwerennych państw, z których każde sprawuje zwierzchnictwo nad swoim 
terytorium i nad ludnością je zamieszkującą. Każde państwo posiada swój odrębny 
system prawny, który reguluje całokształt stosunków społecznych w obrębie danego 
państwa.

Jednakże nie wszystkie stosunki społeczne (międzyludzkie) zamykają się w granicach 
jednego państwa. Osoby fizyczne, organizacje, przedsiębiorstwa z  jednego państwa 
często wchodzą w kontakty z osobami, organizacjami i przedsiębiorstwami z innych 
państw. Ponadto działalność samych państw nie ogranicza się do strony wewnętrznej 
życia państwowego, lecz wykracza poza nią; innymi słowy, obok funkcji wewnętrz-
nej państwa pełnią również funkcję zewnętrzną.

Państwa utrzymują ze sobą wzajemne stosunki, bardzo różnorodne tak pod względem 
treści, jak i formy. Wspólne lub choćby zbieżne interesy są podstawą współpracy mię-
dzynarodowej; sprzeczne interesy prowadzą do współzawodnictwa, sporów, a niekiedy 
nawet do walki.

Państwa nigdy nie pozostawały w stanie całkowitej izolacji, a współcześnie wraz z roz-
wojem i wzrostem międzynarodowej wymiany gospodarczej, postępem techniki i roz-
wojem komunikacji oraz rosnącą współzależnością w dziedzinie utrzymania pokoju 
stosunki międzypaństwowe stają się coraz bardziej ścisłe i zróżnicowane. Rozwój tych 
stosunków i ich intensyfikacja są wynikiem działania obiektywnych praw rozwoju spo-
łecznego.
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Na tle nawiązywania stosunków między państwami, ich utrzymywania i rozwoju już 
od dawna wynikła potrzeba przyjęcia określonych norm postępowania państw w ich 
wzajemnych stosunkach. Normy te, które wyrosły na podłożu stosunków międzypań-
stwowych i są ich odbiciem, mają charakter norm prawnych i nazywane są prawem 
międzynarodowym.

A Prawo międzynarodowe jest więc zespołem norm regulujących stosunki mię-
dzy państwami. Ta zwięzła definicja prawa międzynarodowego określa dwie naj-

istotniejsze cechy tego prawa: to, że jego podmiotami są przede wszystkim państwa 
oraz że jego główną funkcją jest regulowanie stosunków międzypaństwowych. Powsta-
je jednak pytanie, czy podana wyżej definicja obejmuje wszystkie normy prawne, które 
powszechnie nazywane są prawem międzynarodowym, a więc czy jest wyczerpująca 
i obejmuje cały jego zakres.

We współczesnych stosunkach międzynarodowych, choć państwa nadal odgrywają 
w nich główną i decydującą rolę, występują także inne podmioty, takie jak organizacje 
międzynarodowe lub narody, które walczą o swoją niepodległość. Stosunki między 
państwami a innymi podmiotami, np. między państwem a powstańcami czy narodem 
walczącym o swoją niepodległość, który nie utworzył jeszcze organizacji państwowej, 
uregulowane są przez normy prawne, które także mają charakter międzynarodowy 
i nie należą do żadnego systemu prawa wewnętrznego.

A Współczesne prawo międzynarodowe jest zatem zespołem norm regulujących 
stosunki międzynarodowe w szerokim znaczeniu: nie tylko stosunki między-

państwowe, lecz także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz mię-
dzy tymi innymi podmiotami, tzn. ogólnie stosunki między różnymi podmiotami 
– niezależnymi od siebie i niepodlegającymi jakiejś wspólnej władzy państwowej.

Ta rozszerzona definicja nie powinna zaciemniać faktu, że prawo międzynarodowe 
jest przede wszystkim prawem regulującym stosunki międzypaństwowe i że olbrzymia 
większość jego norm odnosi się do tych właśnie stosunków. Społeczność międzynaro-
dowa jest zasadniczo społecznością suwerennych państw, co znajduje odbicie w pod-
stawowych cechach prawa międzynarodowego.

Podane wyżej definicje prawa międzynarodowego są oparte przede wszystkim na 
określeniu jego przedmiotu, stosunków, które prawo międzynarodowe regulują. Nor-
my prawa międzynarodowego zostały w nich ujęte jako normy regulujące stosunki ze-
wnętrzne państw. Przekonamy się jednak, że w zastosowaniu do współczesnego prawa 
międzynarodowego może to budzić pewne wątpliwości, gdyż celem niektórych norm 
prawa międzynarodowego jest określone ukształtowanie stosunków wewnętrznych 
w  państwach [por.  podrozdział 2: Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego, 
oraz podrozdział 6: Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa 
międzynarodowego wewnątrz państwa].
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Można jednak definicję prawa międzynarodowego oprzeć na określeniu sposobu two-
rzenia jego norm. Prawo międzynarodowe nie jest tworzone przez władze jednego 
państwa ani przez jakąś władzę ponadpaństwową. Nie ma więc ustawodawstwa mię-
dzynarodowego w ścisłym tego słowa znaczeniu. W tworzeniu prawa międzynarodo-
wego z reguły biorą udział niezależne od siebie i niepodporządkowane żadnej wspólnej 
władzy podmioty (np. państwa), które wyrażają zgodę na związanie się konkretną nor-
mą. Czasami uczestniczą w nim także organizacje międzynarodowe.

Prawo międzynarodowe ma zatem międzynarodowy mechanizm tworzenia, który 
jest odrębny i odmienny od mechanizmów tworzenia prawa wewnętrznego w poszcze-
gólnych państwach. Można powiedzieć, że  istotą norm prawa międzynarodowego, 
niezależnie od ich przedmiotu i od ich adresatów, jest międzynarodowy mechanizm 
ich tworzenia (szerzej zagadnienie to będzie omówione w rozdziale III: Źródła prawa 
międzynarodowego).

1.2. Prawo międzynarodowe publiczne 
a prawo międzynarodowe prywatne

A Podane wyżej definicje odnoszą się do prawa międzynarodowego publicznego. 
Istnieje również prawo międzynarodowe prywatne. Nie jest ono w istocie swej 

prawem międzynarodowym, lecz prawem wewnętrznym poszczególnych państw. 
Na przykład w Polsce obowiązuje obecnie ustawa z 4.02.2011 r. – Prawo prywatne mię-
dzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792). Reguluje ona właściwość prawa dla stosun-
ków z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem (art. 1). 
Innymi słowy, prawo prywatne międzynarodowe to zespół norm, których zadaniem 
jest wskazanie określonego systemu prawnego (własnego państwa lub państwa obcego), 
właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej. 
Współcześnie praktyczne znaczenie tego prawa rośnie w związku z szeroko rozumia-
nym przemieszczaniem się ludności w wymiarze międzynarodowym (emigracja, sezo-
nowe migracje pracownicze, mały ruch graniczny, turystyka między narodowa).

Konieczność istnienia tego rodzaju norm powodują stosunki cywilne, rodzinne, opie-
kuńcze lub stosunki pracy z tzw. elementem obcym. Ten element obcy polega na tym, 
że np. uczestnikiem stosunku prawnego jest obywatel obcego państwa lub przedmiot 
stosunku prawnego znajduje się za granicą albo że czynności prawne lub zdarzenia 
prawne miały miejsce za granicą1.

B Na przykład obywatel francuski sporządza testament w Warszawie, w którym dysponuje 
m.in. swoją nieruchomością położoną w Szwajcarii; obywatel polski zawarł małżeństwo 
za granicą, a obecnie występuje o rozwód przed sądem polskim.

1 Por. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2012.
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We wszystkich przytoczonych przykładach może powstać kwestia, jakiego państwa 
prawo należy stosować do ich oceny. Na to pytanie udziela odpowiedzi prawo mię-
dzynarodowe prywatne. Jest to w pewnym sensie zespół norm kompetencyjnych albo 
kolizyjnych, które rozgraniczają w stosunkach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych 
i stosunkach pracy sfery działania systemów prawnych poszczególnych państw przez 
określenie, które z nich należy stosować.

Jak z tego wynika, poza nazwą niewiele łączy prawo międzynarodowe publiczne z pra-
wem międzynarodowym prywatnym. W dalszym ciągu wykładu mowa będzie jedynie 
o prawie międzynarodowym publicznym, a termin „prawo międzynarodowe” będzie 
używany zawsze w znaczeniu: prawo międzynarodowe publiczne.

1.3. Nazwa prawa międzynarodowego

Obok pojęcia „prawo międzynarodowe” spotykamy w języku polskim również termin 
„prawo narodów”. Określenie „prawo narodów” wywodzi się z  łacińskiego ius gen-
tium, choć w czasach rzymskich termin ten miał inne znaczenie (była to część prawa 
rzymskiego, w zasadniczych pojęciach zgodna z prawem peregrynów – tzn. commune 
omnium hominum ius). W dawniejszej literaturze przeważnie spotykamy się z tą właś-
nie nazwą. Terminem „prawo narodów” posługiwała się również Konstytucja 3 maja 
z 1791 r. Obecnie pojęcie „prawo narodów” nie jest raczej w piśmiennictwie polskim 
używane. W języku angielskim nazwie tej odpowiada termin Law of Nations, we fran-
cuskim – droit des gens, w niemieckim – Völkerrecht.

Termin ius inter gentes, z którego należy wyprowadzić określenie „prawo międzyna-
rodowe”, wprowadzono dopiero w XVII w. (R. Zouche). W słownictwie angielskim 
nazwa International Law wprowadzona została przez J. Benthama w XVIII w. Nazwie 
tej odpowiada w języku francuskim termin droit international, a w języku rosyjskim 
– mieżdunarodnoje prawo.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno w pojęciu „prawo narodów”, jak  i w określeniu 
„prawo międzynarodowe” – „naród” rozumiany jest jako synonim państwa (w języku 
angielskim słowo nation bardzo często używane jest dla oznaczenia państwa). Prawo 
międzynarodowe, jak to zostało już powiedziane, reguluje przede wszystkim stosun-
ki między państwami (tj. między narodami zorganizowanymi w państwa), a nie mię-
dzy narodami nieposiadającymi organizacji państwowej.

8

9



2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego 23

 

2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego

Mówiąc o funkcjach prawa międzynarodowego, mamy na myśli jego rolę w stosun-
kach społecznych, czyli różnorodne zadania, których realizację ma ono zapewnić. 
Chodzi więc o to, czego dotyczą normy prawa międzynarodowego, co jest ich przed-
miotem. Tak pojęte funkcje prawa międzynarodowego są oczywiście kategorią histo-
ryczną, tzn. zmieniały się i zmieniają w czasie, zależą od stopnia rozwoju i charakteru 
stosunków międzynarodowych oraz od istniejącego układu sił.

A Merytorycznie najważniejszymi zadaniami stojącymi współcześnie przed 
prawem międzynarodowym są: utrzymanie międzynarodowego pokoju i bez-

pieczeństwa; zapewnienie rozwoju stosunków społeczno-gospodarczych na całym 
świecie; przyspieszenie rozwoju gospodarczego, a przez to przyczynienie się do stop-
niowego wyrównywania dysproporcji między państwami rozwiniętymi gospodarczo 
i rozwijającymi się. Współcześnie nowymi problemami wymagającymi regulacji praw-
nomiędzynarodowej są szeroko rozumiane ochrona praw człowieka oraz ochrona śro-
dowiska naturalnego.

A A. Regulowanie stosunków zewnętrznych państw. Tradycyjną i główną funk-
cją prawa międzynarodowego, co znalazło swój wyraz w definicji, jest regu-

lowanie stosunków zewnętrznych państw. W tym zakresie prawo międzynarodowe 
m.in.:
1) określa sytuację państwa w społeczności międzynarodowej (w stosunku do innych 

państw). Należy tu wymienić tzw. prawa zasadnicze państw, czyli prawa przysłu-
gujące każdemu państwu od momentu jego powstania. Są one związane z samą 
istotą państwa jako suwerennego podmiotu prawa międzynarodowego;

2) określa w umowach wielostronnych ogólne zasady postępowania państw w ich 
wzajemnych stosunkach (np. zakaz użycia siły i groźby jej użycia, zasada nieagre-
sji i pokojowego załatwienia sporów, zakaz mieszania się w sprawy wewnętrzne 
innych państw, zakaz zanieczyszczania środowiska);

3) reguluje w umowach dwustronnych oraz o charakterze regionalnym szczegółowe, 
dostosowane do konkretnych potrzeb stosunki między zainteresowanymi pań-
stwami (np.  gwarancje bezpieczeństwa, zobowiązania sojusznicze, współpraca 
gospodarcza, wspólne przedsięwzięcia w różnych dziedzinach współpracy);

4) ustala formy wzajemnych (stałych i doraźnych) kontaktów między państwami 
w ramach stosunków dyplomatycznych, konsularnych, misji specjalnych bądź też 
stałych misji i delegacji wysyłanych przez państwa do organizacji międzynarodo-
wych (np. prawo dyplomatyczne, prawo konsularne, prawo organizacji międzyna-
rodowych);

5) reguluje problem zasięgu zwierzchnictwa poszczególnych państw w stosunku do 
ich terytorium lądowego, morskiego i przestrzeni powietrznej, określa przebieg 
granic państwowych i ich delimitację oraz zakres władzy państwowej w stosunku 
do statków morskich i powietrznych;
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Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie g xx.indd   2-3 17/09/2020   22:23




