
Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

§ 1. Prawo międzynarodowe w systemie prawa

Istota każdego systemu prawnego sprowadza się do stwierdzenia, że 
normy w nim zawarte regulują w sposób wiążący (a więc niejako zobo-
wiązujący) działania i zaniechania ich adresatów. Dla większości obser-
watorów (zarówno prawników, jak i osób postronnych) współczesne pra-
wo międzynarodowe tych wymogów i oczekiwań nie spełnia. Taki punkt 
widzenia prowadzi do stwierdzenia, że prawo międzynarodowe w gruncie 
rzeczy nie jest gałęzią prawa. Angielski filozof prawa, J. Austin, sformu-
łował w 1832 r. pogląd, jakoby prawo międzynarodowe było niewłaści-
wie określane jako prawo (international law is law improperly so-called), 
sugerując przez to, że w rzeczywistości mamy do czynienia z bliżej nie-
określonym zjawiskiem społecznym, które jednak trudno zaliczyć do pra-
wa; niezbędnym wymogiem dla norm prawnych jest bowiem zabezpiecze-
nie jego stosowania przez środki przymusu (command backed by force). 
W miarę upływu czasu wykrystalizowały się cztery konstrukcje uzasadnia-
jące negację normatywnego charakteru prawa międzynarodowego: 
1) prawo międzynarodowe jest tak słabe i bezbronne, że może być pomi-

jane (nieprzestrzegane) bez żadnych konsekwencji; 
2) prawo międzynarodowe jest tak nieprecyzyjne, że można uzasadnić 

każde rozwiązanie polityczne – może to wymagać jedynie pewnej 
zręczności i gimnastyki; 

3) istotnym elementem każdego systemu prawnego jest karanie sprawców 
naruszeń; ponieważ w prawie międzynarodowym takiej możliwości nie 
ma, nie jest ono prawem; 

4) dopóki nie będzie scentralizowanego systemu wykładni, oceny mocy 
wiążącej norm i kontroli przestrzegania prawa, nie można na prawie 
międzynarodowym polegać, ponieważ nie chroni ono we właściwy 
sposób interesów słabszych stron. 

Nietrudno się domyślać, że reakcja prawników zajmujących się prawem 
międzynarodowym na stwierdzenie Austina i jego naśladowców bywa 

11

Nb. 1



2 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

gwałtowna. Już w 1836 r. amerykański dyplomata, H. Wheaton, w pierw-
szym traktacie o prawie narodów napisanym po angielsku stwierdził, że 
sankcją w stosunkach międzynarodowych jest potępienie, a nawet wrogość 
ze strony innych państw, i te względy zwykle wystarczają, aby zapewnić 
przestrzeganie zasad sprawiedliwości między państwami. Starają się oni 
wskazać, że prawo międzynarodowe tworzy jednak sprawny system ope-
racyjny, w którym strony wypełniają w dobrej wierze swe zobowiązania, 
a naruszenia prawa spotykają się z reakcją ze strony społeczności mię-
dzynarodowej. Niewątpliwie prawo międzynarodowe ma swoją specyfi-
kę, odróżniającą je od prawa krajowego (wewnętrznego). Określenie tej 
specyfiki jest punktem wyjścia dla naszych analiz i refleksji nad prawem 
międzynarodowym publicznym.

Najważniejszą cechą systemu prawa krajowego jest występująca w nim 
hierarchia norm. System prawny skonstruowany jest na podobieństwo dra-
biny, na której szczycie znajduje się norma konstytucyjna. Poniżej usytuo-
wane są ustawy (akty wydawane przez parlament); następny szczebel sta-
nowią rozporządzenia i inne akty wydawane na podstawie ustaw i w celu 
ich wykonania. W skład systemu prawa krajowego wchodzą zarówno nor-
my o charakterze bezwzględnie obowiązującym, jak i normy o charakterze 
dyspozytywnym. Prawu międzynarodowemu obca jest zasada hierarchicz-
ności źródeł, a poza pewnymi wyjątkami – również hierarchii norm praw-
nych. Powszechnie – acz nie do końca słusznie – cytowany jako katalog 
źródeł prawa międzynarodowego art. 38 ust. 1 Statutu Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości (MTS)1 wymienia kolejno: umowy międzyna-
rodowe, zwyczaj, ogólne zasady prawa, orzecznictwo sądowe i opinie dok-
tryny. Wyliczenie to ma wskazać sądowi jedynie kolejność, w jakiej ma 
korzystać ze źródeł prawa w celu ustalenia norm obowiązujących pomię-
dzy stronami sporu. Wszystkie normy tego prawa, bez względu na formal-
ne źródło, w jakim można je znaleźć, mają jednakową moc obowiązującą 
i jednakową moc prawną. Oznacza to w konsekwencji, iż każda z nich obo-
wiązuje od momentu spełnienia formalnych warunków związanych z ich 
stanowieniem, a także, iż każda norma prawa międzynarodowego może 
derogować lub zostać derogowana przez inną normę, również niezależnie 
od formalnego źródła, w jakim została ona sformułowana. Wyjątek stano-
wi tylko przepis art. 103 Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ)2, nakazu-
jący – w przypadku konfliktów pomiędzy Kartą a innymi zobowiązaniami 
międzynarodowymi – wypełniać zobowiązania wynikające z Karty, a także 

1 Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.
2 Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.
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konstrukcja norm bezwzględnie obowiązujących (norm peremptoryjnych, 
ius cogens) w połączeniu z tzw. zbrodniami międzynarodowymi państw. 
W tym drugim przypadku w praktyce i w doktrynie nie ma zgodności co 
do rzeczywistego obowiązywania tego rodzaju norm de lege lata.

Normy prawa wewnętrznego stanowione są przez specjalnie w tym celu 
powołany organ – parlament, który ma niejako kompetencję podwójną. 
Z jednej strony, uchwala przepisy regulujące swe własne postępowanie 
(regulamin), z drugiej strony wszelako – i na tym polega jego podstawowa 
rola – ustanawia normy regulujące zachowanie innych podmiotów, będą-
cych adresatami norm. W przypadku prawa międzynarodowego natomiast 
podmioty tego prawa, przede wszystkim państwa, stanowią normy praw-
ne skierowane do nich samych. Normy prawa międzynarodowego wią-
żą tylko te podmioty, które uczestniczyły w ich tworzeniu, i tylko wtedy 
można się na takie normy powołać w stosunku do owego podmiotu (sku-
teczność, przeciwstawialność – opposability). Wynika to z zasady suwe-
rennej równości państw. Oczywiście równość państw wobec prawa nie 
oznacza, że wpływ wszystkich państw na tworzenie prawa jest jednako-
wy, zależy on bowiem od siły politycznej, ekonomicznej i innych rodzajów 
zależności. Normy międzynarodowoprawne w różnym stopniu uwzględ-
niają interesy poszczególnych państw. Jedynie w wyjątkowych przypad-
kach państwa będą zmuszone do zaakceptowania norm powstałych bez ich 
współudziału, ale i wtedy będą miały jeszcze możliwość zgłoszenia pro-
testu wobec tych norm. Dopiero milczenie (acquiescence) spowoduje, że 
owe normy staną się wobec tych państw skuteczne. Prawo międzynarodo-
we jest tym samym zrelatywizowane. Państwa są związane jego norma-
mi w stosunkach z innymi podmiotami, które również je zaakceptowały. 
Jednakże treść tych zobowiązań nie może być ustalona abstrakcyjnie, lecz 
wymaga każdorazowo analizy woli stron w odniesieniu do konkretnej sy-
tuacji. Trzeba przy tej atomizacji brać pod uwagę zmieniający się charak-
ter prawa międzynarodowego, które w coraz większym stopniu staje się 
instrumentem współpracy międzypaństwowej. Procedury tworzenia pra-
wa mogą być przy tym długotrwałe – w równym stopniu dotyczy to prawa 
zwyczajowego, jak i traktatowego (okres pomiędzy podpisaniem umowy 
a jej wejściem w życie może być bardzo długi, zwłaszcza w przypadku 
umów wielostronnych).

Podobnie jak organ ustawodawczy, nie istnieje w stosunkach między-
narodowych zinstytucjonalizowany system egzekwowania prawa. W pew-
nym, ograniczonym zakresie funkcje o tym charakterze spełnia ONZ, a do-
kładnie Rada Bezpieczeństwa – działając na podstawie Rozdziału VII KNZ 
w sprawach związanych z zagrożeniem lub naruszeniem pokoju i bezpie-
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czeństwa międzynarodowego. Jednakże, pomimo iż Karta w art. 2 pkt 6 
zwraca się do wszystkich państw o uznanie kompetencji Rady, państwa 
niebędące członkami formalnie nie będą związane Kartą, zgodnie z zasa-
dą pacta tertiis nec nocent nec prosunt. W szczególności należy podkre-
ślić, iż nie funkcjonuje w sferze międzynarodowej żaden organ sądowy 
o kompetencji uniwersalnej, którego jurysdykcja byłaby obowiązkowa dla 
wszystkich państw, niezależnie od ich woli, i który spełniałby rolę orga-
nu uprawnionego do oceniania i orzekania o legalności działania państw. 
Zarówno MTS , jak i inne sądy mogą rozpatrywać tylko takie spory, jakie 
państwa zgodziły się im przekazać, czy to na podstawie umowy wielo-
stronnej, kompromisu sądowego lub arbitrażowego, czy też na podstawie 
specjalnej deklaracji o uznaniu jurysdykcji. Dotyczy to również tych są-
dów, przed którymi locus standi mają jednostki (osoby fizyczne lub praw-
ne), a zatem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) oraz Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego niekiedy potocznie 
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości – ETS). Kompetencja tych są-
dów została przez państwa uznana przez przystąpienie do odpowiednich 
umów międzynarodowych. Prawo międzynarodowe opiera się w przewa-
żającej mierze na autointerpretacji norm przez podmioty tego prawa, któ-
re również same podejmują działania mające na celu zabezpieczenie ich 
interesów (sytuacji prawnej).

Odnośnie do metodologii, system prawa krajowego posługuje się trze-
ma różnymi metodami regulacji: cywilistyczną, administracyjną i karną. 
Pierwsza z nich charakteryzuje się równouprawnieniem podmiotów-stron 
stosunków prawnych (ma zatem charakter poziomy) i opiera się na zasa-
dzie swobody nawiązywania stosunków umownych. Niewywiązanie się 
przez którąś ze stron z ciążącego na niej zobowiązania może spowodować 
ingerencję organu państwowego, który jest władny zastosować przymus 
państwowy na wniosek zainteresowanej strony danego stosunku. Meto-
da administracyjna zakłada nierównoprawność stron stosunku prawnego, 
posługuje się systemem nakazowym (władczym) i sankcją o charakterze 
egzekucyjnym nakierowaną na wywiązanie się przez podmiot naruszają-
cy prawa z ciążącej na nim powinności w stosunku do państwa. Wreszcie 
metoda karna opiera się na automatycznym podejmowaniu działania przez 
organ państwowy w momencie uzyskania przezeń informacji o zaistniałym 
naruszeniu ustawy karnej; sankcja stosowana w takich przypadkach ma 
charakter represyjny. Ponieważ społeczność międzynarodowa – jak dotąd 
– nie wyposażyła żadnego organu w kompetencję egzekwowania prawa, 
nie możemy z natury rzeczy stwierdzić, że prawo międzynarodowe posłu-
guje się metodami administracyjną oraz karną. Co więcej, wydaje się, że 
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praktyka międzynarodowa największe znaczenie spośród wszystkich źró-
deł prawa nadaje umowom międzynarodowym, w których element auto-
nomii woli państw odgrywa zasadniczą rolę. Również w przypadku prawa 
zwyczajowego element wolicjonalny wydaje się mieć istotne znaczenie 
w procesie formowania, a następnie stosowania prawa. Wyraźnie mówi 
o tym jedno z fundamentalnych orzeczeń Stałego Trybunału Sprawied-
liwości Międzynarodowej (STSM) w sprawie statku „Lotus” (1927 r.): 
„normy prawne wiążące państwa wywodzą się z ich woli”. W konsekwen-
cji prawo międzynarodowe podlega innej filozofii niż system prawa we-
wnętrznego. O ile to ostatnie zawiera w sobie istotny element podporząd-
kowania, związania adresata normą, która może być wyegzekwowana przy 
użyciu przymusu państwowego, o tyle prawo międzynarodowe jest pra-
wem koordynacji, którego zadaniem jest przede wszystkim rozgraniczenie 
sfer kompetencji (jurysdykcji) poszczególnych jego podmiotów, w szcze-
gólności państw. Ponieważ prawo przy tym stara się nawiązywać do pew-
nych wartości wyższych, zasad uznawanych i częściej przestrzeganych 
przez społeczność międzynarodową1, nie ograniczając się jedynie do norm 
pozytywnych, spełnia w stosunkach międzynarodowych szczególną rolę, 
którą w literaturze określono jako gentle civilizer of nations2.

Te konkluzje muszą znaleźć odzwierciedlenie w konstrukcji teoretycz-
nej budowy normy prawnej. W teorii prawa przyjmuje się, iż norma pra-
wa wewnętrznego zbudowana jest z trzech elementów: hipotezy, dyspozy-
cji i sankcji (niekiedy proponuje się również konstrukcję dwustopniową, 
norma prawna składałaby się wówczas z dwóch norm – sankcjonowanej 
i sankcjonującej). Prawo międzynarodowe nie operuje sankcją jako ele-
mentem normy materialnej, a w przypadku jego naruszenia możemy od-
wołać się do całego systemu norm o odpowiedzialności międzynarodowej, 
mającego charakter wtórny, a precyzującego następstwa deliktu.

Zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego możemy podzie-
lić na dwie generalne kategorie. Do pierwszej zaliczać będziemy wszelkie-
go rodzaju zobowiązania dwustronne oraz niektóre zobowiązania oparte 
na porozumieniach wielostronnych i normach zwyczajowych. Przykładem 
porozumienia wielostronnego kreującego tego typu zobowiązania może 
być Konwencja wiedeńska z 18.4.1961 r. o stosunkach dyplomatycznych3, 
która nakłada na państwa będące jej stronami m.in. obowiązek przyzna-
nia przedstawicielom dyplomatycznym określonych immunitetów i przy-

1 L. Henkin, How Nations Behave: Law and Foreign Policy, New York 1979.
2 M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International 

Law 1870–1960, Cambridge 2001.
3 Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232 – załącznik.

66

Nb. 6

§ 1. Prawo międzynarodowe w systemie prawa



6 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

wilejów. Obowiązek ten jest realizowany jednakże wyłącznie w stosunku 
do przedstawicieli tych państw, z którymi dane państwo nawiązało sto-
sunki dyplomatyczne. W istocie zatem konwencja wielostronna o prawie 
dyplomatycznym jest stosowana w stosunkach dwustronnych na zasadzie 
wzajemności. W przypadku naruszenia tego typu umowy możemy jedno-
znacznie zidentyfikować państwo poszkodowane. Mówimy w tym kon-
tekście o zobowiązaniach inter partes. Charakterystycznym przykładem 
norm drugiego typu, zarówno traktatowych, jak i zwyczajowych, są pra-
wa człowieka. Państwo zawierające umowę w tym zakresie zobowiązuje 
się do zapewnienia określonych praw własnym obywatelom oraz innym 
osobom przebywającym na obszarze podlegającym jego zwierzchnictwu 
terytorialnemu (jego jurysdykcji). Zobowiązanie to nie jest zawarte w sto-
sunku do jakiegokolwiek innego, pojedynczego podmiotu prawa między-
narodowego, lecz w stosunku do społeczności międzynarodowej jako ca-
łości bądź też – w przypadku umów międzynarodowych – w stosunku do 
wszystkich pozostałych stron umowy . Nie możemy też mówić w takim 
przypadku o wzajemności. W razie naruszenia tego rodzaju norm nie ma 
podmiotu prawa międzynarodowego, który byłby bezpośrednio dotknięty 
jego skutkami. Normy o tej charakterystyce nazywamy normami skutecz-
nymi erga omnes. We wcześniejszym orzecznictwie sądów międzynaro-
dowych1 oraz w doktrynie (a właściwie w pracach KPM nad projektem 
konwencji o prawie traktatów oraz nad odpowiedzialnością międzynaro-
dową2) tego rodzaju normy określono jako zobowiązania kolektywne lub 
zobowiązania integralne. Jako przykład możemy wskazać przepis art. 60 
ust. 2 lit. c Konwencji o prawie traktatów z 23.5.1969 r.3

W doktrynie prawa międzynarodowego spotyka się niekiedy podział 
norm prawa międzynarodowego (przede wszystkim traktatowego) na nor-
my o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, przeznaczone do wielokrot-

1 Sprawa zastrzeżeń do konwencji o ludobójstwie, ICJ Rep. 1951, s. 23–24. Wcześ-
niej rozróżnienie poszczególnych zobowiązań wielostronnych pojawiało się w opiniach 
odrębnych sędziów D. Anzilottiego w sprawie reżimu celnego między Niemcami i Au-
strią, PCIJ Publ. A/B, Nr 41, s. 64 [1931], oraz W. J. M. Jonkheera van Eysingi i W. Schü-
ckinga w sprawie Oscara Chinna, PCIJ Publ. Seria A/B, Nr 63, s. 132–134 [1934].Seria A/B, Nr 63, s. 132–134 [1934].

2 Por. G. Fitzmaurice,Third Report on the Law of Treaties, UN doc. A/CN.4/115, 
YBILC, vol. II, s. 27; a także komentarz KPM do projektu art. 48, Articles on State 
Responsibility of the ILC, ILC Report on the 53rd Session, UN Doc.A/56/10, 43. Na 
współzależność prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka zwrócił uwagę 
z innego punktu widzenia wzajemnego oddziaływania obu tych porządków L. A. Sici-
lianos, L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international, RGDIP 
2012, t. 116, Nr 1, s. 5 oraz Nr 2, s. 241.

3 Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439 – załącznik.
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nego stosowania, mające szeroki podmiotowy zakres obowiązywania, oraz 
normy o charakterze kontraktowym (zobowiązania międzynarodowe), 
przy czym tylko pierwsze z nich powinny być traktowane jako normy po-
wszechnie obowiązujące. Jakkolwiek rozróżnienie to nie jest pozbawione 
racjonalnych przesłanek, większość autorów stoi na stanowisku jedności 
prawa międzynarodowego, którego korzenie sięgają F. de Vitorii i jego 
koncepcji ius inter omnes gentes. 

Problem fragmentacji prawa międzynarodowego nabrał szczególnego 
znaczenia w ostatnich latach. W wyniku prac Komisji Prawa Międzynaro-
dowego ONZ (KPM) w 2006 r. ogłoszony został raport1 specjalnie powo-
łanej grupy roboczej obradującej pod przewodnictwem fińskiego prawni-
ka, M. Koskenniemiego. Zawarto w nim rozważania na temat sposobów 
rozstrzygania konfliktów pomiędzy normami prawa międzynarodowego, 
reguł wykładni, hierarchii norm prawnych. Raport zwraca uwagę na obej-
mowanie przez prawo międzynarodowe coraz nowych dziedzin (co po-
woduje powstawanie konfliktów norm w czasie i w zależności stopnia ich 
szczegółowości, a w konsekwencji konieczność zharmonizowania norm2), 
zmiany instytucjonalne oraz rosnącą tendencję do stosowania przez po-
szczególne instytucje tych samych norm w zróżnicowany sposób. Istota 
prawa międzynarodowego jako systemu sprowadza się tym samym do ko-
nieczności określenia, czy poszczególne dziedziny regulowane przez nor-
my szczegółowe doprowadziły już do wykształcenia się i utrwalenia od-
rębności pomiędzy nimi, czy też w dalszym ciągu stanowią one części tego 
samego systemu. W praktyce oznacza to, że powszechne prawo między-
narodowe nadal stanowi klamrę spinającą poszczególne elementy szcze-

1 Por. dokument A/CN.4/L.682 – Fragmentation of international law: difficulties ari-
sing from the diversification and expansion of international law. W doktrynie zob. także 
A. Fischer-Lescano, G. Teubner, Regime-Kollisionen. Zur Fragmentierung des globalen 
Rechts, Frankfurt 2006; P. Weckel, Fragmentation du droit international, [w:] R. H. Vi-
naixa, K. Wellens (red.), L’influence des sources sur l’unité et la fragmentation du droit 
international, Brussels 2006, s. 167.

2 Raport zwraca uwagę, że zadaniem prawa międzynarodowego (a w szczególności 
dyplomacji jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych) jest łagodzenie 
konfliktów i poszukiwanie zgody niż akcentowanie różnic i pogłębianie konfliktów. 
Jak stwierdził MTS w sprawie prawa przejścia przez terytorium indyjskie: „jest regułą 
interpretacji, że tekst pochodzący od rządu musi, co do zasady, być interpretowany jako 
powodujący lub zamierzający powodować skutki zgodnie z obowiązującym prawem, 
a nie w celu jego naruszenia”, ICJ Rep. 1957, s. 142. Jednocześnie autorzy raportu wska-
zują, że pomimo ekspansji prawa międzynarodowego, w praktyce sądowej znajdujemy 
stosunkowo nieliczne przykłady rozstrzygania konfliktów pomiędzy instrumentami 
prawnymi i poszczególnymi normami.
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gółowe1. Na te trudności dotyczące przedmiotu i metody regulacji nakłada 
się dodatkowo fakt, że w tworzeniu prawa międzynarodowego uczestni-
czą bardzo zróżnicowane podmioty, wywodzące się z różnej tradycji two-
rzenia, stosowania i egzekwowania prawa. W konkluzjach raportu (z któ-
rymi autorzy niniejszej publikacji całkowicie się zgadzają) podkreślono, 
że prawo międzynarodowe tworzy system prawny, którego poszczególne 
elementy (normy) muszą być stosowane i interpretowane w ich stosunkach 
wzajemnych z pozostałymi elementami. Należy je stosować w taki spo-
sób, który pozwoli na określenie spójnego i jednolitego uprawnienia czy 
zobowiązania. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście przyjęcie jako 
podstawy (w istocie również w odniesieniu do prawa zwyczajowego, ak-
tów jednostronnych i ewentualnych innych źródeł prawa) Konwencji wie-
deńskiej z 1969 r. o prawie traktatów. Zasady rozstrzygania konfliktów nie 
mogą być przy tym określone abstrakcyjnie, lecz odnoszone do konkret-
nych przypadków i sytuacji.

Jedność prawa międzynarodowego ma jeszcze jeden istotny aspekt. 
Dziedzina ta przez długi czas miała charakter euro- i amerykańskocen-
tryczny, określano ją jako ius publicum europaeum; współczesne normy 
tego porządku kształtowały się pod przemożnym wpływem tego właśnie 
kręgu. Wobec zróżnicowania politycznego, społecznego, gospodarczego 
oraz ideologicznego świata powstaje zatem pytanie, czy możemy mówić, 
iż prawo międzynarodowe ma wymiar uniwersalistyczny. W okresie istnie-
nia systemów socjalistycznych autorzy wywodzący się z Europy Wschod-

1 Przykładowo: o ile nie kwestionuje się zastosowania w odniesieniu do prawa mię-
dzynarodowego zasady lex specialis, to jednak w zakresie nieobjętym regulacją szcze-
gółową nadal stosuje się normy ogólne (zwykle powszechne – zwyczajowe). Zasadę tę 
potwierdził ETPC w postanowieniu w sprawie Banković i in. p. Belgii i innym, decy-
zja o dopuszczalności wniosku z 12.12.2001 r., skarga Nr 52207/99, ECHR 2001-XII, 
s. 351, pkt 57, ETPC w następujący sposób określił wzajemny stosunek Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i powszechnego prawa międzynarodowego: „Trybunał 
przypomina, że zasady leżące u podstaw Konwencji nie mogą być interpretowane i sto-
sowane w próżni. Trybunał musi także wziąć pod uwagę wszelkie odnośne normy prawa 
międzynarodowego przy badaniu kwestii swej jurysdykcji i, w konsekwencji, określeniu 
odpowiedzialności państwa zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa międzynarodo-
wego, jakkolwiek musi mieć na uwadze szczególny charakter Konwencji jako traktatu 
w zakresie praw człowieka. Konwencja powinna być interpretowana tak dalece, jak to 
tylko możliwe, w zgodzie z innymi zasadami prawa międzynarodowego, którego część 
stanowi”. W doktrynie przykładowo F. Vanneste, General International Law before Hu-
man Rights Courts. Assessing the Specialty Claims of International Human rights Law, 
Antwerp–Oxford–Portland 2010; L. Caflisch i A. A. Cançado Trindade, Les conventions 
américaine et europeénne des droits de l’homme et le droit international général, RGDIP 
2004, t. 108, s. 5. Por. także Nb 459 i cytowaną tam literaturę.Por. także Nb 459 i cytowaną tam literaturę. Bardziej ograniczone 
znaczenie ma natomiast zasada lex posterior.
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niej (głównie z ZSRR) wysuwali tezę o istnieniu socjalistycznego prawa 
międzynarodowego, opartego na doktrynie „proletariackiego internacjona-
lizmu”. Miało ono odzwierciedlać wyższy stopień rozwoju „wspólnoty so-
cjalistycznej”, a w istocie swej stanowiło uzasadnienie dla poddania państw 
bloku wschodniego dyktatowi ZSRR (m.in. poprzez uzasadnienie prawa do 
jednostronnej interwencji, tzw. doktryny Breżniewa). Państwa zachodnie 
zdecydowanie odrzucały tę koncepcję; również po części przedstawiciele 
doktryny socjalistycznej starali się krytykować ją w całości lub poszcze-
gólne jej elementy (oprócz prawa do interwencji szczególnie krytykowane 
były koncepcje praw człowieka oraz teza o rewolucji jako przesłance upad-
ku państwowości). Zmiany w polityce ZSRR, a następnie rozpad tego pań-
stwa i przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, spowodo-
wały odejście od koncepcji socjalistycznego prawa międzynarodowego. 

W dzisiejszych czasach jedność prawa międzynarodowego może być 
podważona przez islamską koncepcję prawa1, opartego na Koranie. Pod-
stawy islamskiego prawa międzynarodowego powstały w średniowieczu, 
w pracach takich uczonych, jak Shaibani (749–805, autor dzieła o zacho-
waniu się państw), Mawardi (974–1028, twórca rozprawy o islamskim 
prawie publicznym) czy Taymiya (1263–1328). Powstały w tym okresie 
kodeks norm określano jako al-siyar (prawo ruchu, podróży), gdyż jego 
celem było uregulowanie zachowania muzułmanów w stosunkach z inno-
wiercami. W systemie islamskim konstrukcja państwa jest drugorzędna 
w stosunku do religii, która jest źródłem prawa. Kluczowym podmiotem 
jest ummah, czyli wspólnota wiernych; jej zadaniem jest krzewienie isla-
mu w całym świecie. Musi to prowadzić do konfliktu pomiędzy prawem 

1 M. Khadduri, The Islamic Law of Nations – Shaybani’s Siyar, Baltimore 1966 
(tlumaczenie oryginalnego tekstu Shaibaniego, z komentarzami); H. Zawati, Is Jihad 
a Just War? War, peace, and human rights under Islamic and public international law, 
Lewiston, New York 2001; S. S. Ali, J. Rehman, The concept of Jihad in Islamic interna-
tional law, Journal of conflict and security law 2005, t. 10, s. 321; S. Wahbeh al-Zuhili, 
Islam and International Law, International Review of the Red Cross 2005, t. 87, Nr 858, 
s. 269; Y. Ben Achour, La civilization islamique et le droit international, RGDIP 2006, 
t. 110, s. 19; C. B. Lombardi, Islamic Law in the Jurisprudence of International Court of 
Justice: an Analysis, Chicago Journal of International Law 2007, t. 8, s. 85; L. A. Bsoul, 
International Treaties (mu'âhadât) in Islam, Lanham 2008; M. A. Baderin, International 
Law and Islamic Law, Ashgate, Aldershot 2011; F. Malekian, Principles of Islamic Inter-
national Criminal Law, wyd. 2, Leiden 2011; T. Roeder, Traditional Islamic Approaches 
to Public International Law, ZaöRV 2012, t. 72, s. 52; N. Samour, Modernized Islamic 
International Law Concepts as a Third World Approach to International Law, ZaöRV 
2012, t. 72, s. 543; A. M. Emon (red.), Islamic Law and International Human Rights 
Law, Oxford 2012; M. L. Frick, A. Müller (red.), Islam and International Law. Engaging 
Self-Centrism from a Plurality of Perspectives, The Hague 2013.
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wywodzącym się od Allaha (reguluje ono zachowania jednostek, z natury 
niedoskonałych, a wiec wymagających wskazania drogi w życiu, która do-
prowadzi ludzi do wiecznej szczęśliwości – sharia; ludzie powinni dążyć 
do osiągnięcia tego celu poprzez zachowanie norm prawa objawionego, 
pod kierunkiem przywódców duchowych – kalifów) a prawem ludzkim, 
zwłaszcza jeżeli koliduje ono z zasadami szariatu (jak np. uniwersalna 
koncepcja praw człowieka). Napięcia związane z ekspansją islamu (fath 
– upowszechnianie wiary przez zdobycze terytorialne, otwarcie świata na 
religię muzułmańską) mogą prowadzić do wojny (dżihad), która, z punk-
tu widzenia prawa islamskiego, ma charakter wojny sprawiedliwej. Do-
puszczalne jest prowadzenie wojny w obronie islamu, w celu udzielenia 
pomocy ofiarom niesprawiedliwości (indywidualnej lub zbiorowej) oraz 
w samoobronie; nie wolno natomiast wszcząć wojny z pobudek narodo-
wościowych czy ekonomicznych. Cała społeczność międzynarodowa dzie-
li się niejako na trzy kręgi: wspólnotę wiernych (dar al islam), państwa po-
zostające w przyjaznych związkach z islamem opartych na umowach (dar 
a sulh) oraz państwa toczące wojnę z islamem (dar al harb). Kryterium 
zróżnicowania pomiędzy tymi kręgami opiera się na zasadach i zakresie 
stosowania prawa koranicznego. Stosunki w obrębie wspólnoty międzyna-
rodowej reguluje prawo traktatowe (uhud), dla których podstawą jest zasa-
da dobrej wiary, wskazana w Koranie („Wy którzy wierzycie! Wypełniajcie 
wszystkie zobowiązania”). Wszyscy ludzie mają zagwarantowane wywo-
dzące się od Allaha prawa naturalne: prawo do życia, wolności, równości, 
sprawiedliwości, rady, etycznego postępowania, zakazu tortur, godności. 
Osoby niebędące wyznawcami islamu, przebywające na terytoriach państw 
muzułmańskich, mają swobody religijne (w szczególności nikt nie może 
być zmuszany do zmiany wyznania), kulturalne i majątkowe (dhimma), 
pod warunkiem uznania zwierzchnictwa państwa (wyrażane tradycyjnie 
jako obowiązek opłacenia podatków czy trybutu – fizia). W razie konflik-
tów zabronione jest wypędzanie ludzi z domów, niszczenie mienia, ale 
również naruszanie honoru i innych wartości, również w przypadkach, gdy 
postepowanie nieprzyjaciela narusza te zasady (islam wyrzeka się w ten 
sposób stosowania wzajemności i prawa do odwetu). Współcześnie wszak-
że państwa arabskie nie propagują oficjalnie tej idei, akceptują istnienie 
świata nieislamskiego i współuczestniczą w tworzeniu uniwersalnego pra-
wa międzynarodowego. Są członkami ONZ1 i stronami większości umów 
o podstawowym znaczeniu dla społeczności międzynarodowej (Konwencji 

1 Preambuła Karty Konferencji Państw Islamskich wskazuje jednoznacznie akcep-
tację dla celów i zasad Karty NZ oraz praw fundamentalnych jako podstawy owocnej 
współpracy między państwami.
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wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r., Konwencji wiedeńskiej o stosun-
kach dyplomatycznych z 1961 r. i Konwencji o stosunkach konsularnych 
z 24.4.1963 r.1, Paktów praw człowieka z 16.12.1966 r. – Międzynarodo-
wego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego 
Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych). Jedność prawa 
międzynarodowego i akceptacja wspólnych wartości będących podstawą 
tego porządku prawnego została w pełni wykazana poprzez jednolitą reak-
cję społeczności międzynarodowej na agresję Iraku przeciwko Kuwejtowi 
w 1990 r. Krytyczne w stosunku do świata zachodniego zachowanie Iranu 
po obaleniu szacha miało – jak się wydaje – charakter wyjątkowy. Zbież-
ność podstawowych ideałów nie wyklucza jednak napięć w pewnych kwe-
stiach szczegółowych, jak np. swoboda religijna (deklaracje konferencji 
państw islamskich z lat 1979, 1981 i 1990 wskazują na islam jako natural-
ną religię człowieka, od której nie można tolerować odstępstw)2 czy pra-
wa kobiet (niektóre państwa islamskie zgłosiły zastrzeżenia do Konwencji 
z 1979 r. o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet, wska-
zując, że w przypadku konfliktu pomiędzy konwencją a prawem szariatu 
przeważa to ostatnie). Z drugiej strony jednak, w stosunkach między pań-
stwami islamskimi oraz w dyskusjach politycznych i naukowych tradycyj-
ne pojęcia prawa międzynarodowego islamu nadal są dyskutowane.

Prawo międzynarodowe publiczne możemy zatem zdefiniować jako sy-
stem norm regulujących wzajemne stosunki pomiędzy podmiotami tego 
prawa, przede wszystkim państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
System ten opiera się na kilku zasadniczych normach, mających charakter 
zasad prawa: suwerenności państw, zakazie stosowania siły, pokojowym 
rozstrzyganiu sporów międzynarodowych, mocy wiążącej zobowiązań 
międzynarodowych, poszanowaniu podstawowych praw człowieka.

Koncepcja konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego została wy-
sunięta na początku XXI w. w Europie Zachodniej3. Opiera się ona na zało-

1 Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98 – załącznik.
2 Wyrazem tych napięć jest także orzecznictwo ETPC w sprawach dotyczących 

tradycyjnych strojów kobiet islamskich (Leyla Şahin pko Turcji, skarga Nr 44774/98, 
wyr. z 10.11.2005 r., Dahlab p. Szwajcarii (skarga Nr 42393/98, decyzja o niedopusz-
czalności z 15.2.2001 r.), Dogru p. Francji i Kervanci p. Francji (skarga Nr 27058/05, 
wyr. z 4.12.2008 r. oraz 31645/04, wyr. z 4.12.2008 r.), a zwłaszcza w sprawie delegali-
zacji Partii Dobrobytu, radykalnej partii islamskiej w Turcji (sprawa Refah partisi i in. 
p. Turcji, skargi Nr 41340/98, 41342/98 i 41344/98, wyr. Wielkiej Izby z 13.2.2003 r.).Wielkiej Izby z 13.2.2003 r.).

3 Jako pierwszy problem zauważył A.Verdross, Die Verfassung der Völkerrechtsge-
meinschaft, Wien 1926. Współcześnie zob. zwłaszcza J. Klabbers, A. Peters, G. Ulf-
stein, The Constitutionalization of International Law, Oxford 2009; F. Orrego Vicuńa, 
International Dispute Settlement in an Evolving Global Society: Constitutionalization, 
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Nb. 12

żeniu, że na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego konieczne 
jest oparcie tego prawa na bardziej sformalizowanych zasadach. Standar-
dy sugerowane pod adresem prawa międzynarodowego powinny odpowia-
dać wymogom konstytucyjnym, zarówno z punktu widzenia ich legitymi-
zacji, jak i reguł funkcjonowania. Dotyczy to w szczególności ONZ, UE 
oraz WTO. Konstytucjonalizacja oznaczać będzie zatem wykształcenie się 
pewnych norm o charakterze porządkującym system, określających wza-
jemnych stosunek jego poszczególnych elementów oraz strukturę władzy 
(w tym kompetencji stanowienia prawa). Do takich podstawowych norm 
należeć będzie zasada prymatu prawa międzynarodowego oraz normy do-
tyczące ochrony praw człowieka. Po drugie, konstytucjonalizacji zakłada 
wprowadzenie jakiegoś (choćby niedoskonałego) mechanizmu stojącego 
na straży legalizmu funkcjonowania prawa i jego podmiotów. Wreszcie 

Accessibility, Privatization, Cambridge 2004; R. St. J. Macdonald, The Charter of the 
United Nations in Constitutional Perspective, Australian Yearbook of International 
Law 1999, t. 20, s. 205; tenże, The Charter of the United Nations as a World Consti-
tution, [w:] N. Schmitt (red.), International Law across the Spectrum of Conflict, bmw 
2000, s. 263; E. de Wet, The International Constitutional Order, ICLQ 2006, t. 55, s. 51; 
B. Fassbender, The United Nations Charter as the Constitution of the International Com-
munity, Leiden–Boston 2009; K. Lachmayer, The International Constitutional Appro-
ach: an Introduction to a New Perspective on Constitutional Challenges in a Globalizing 
World, Vienna, ICLR 2007, t. 1, s. 91; E. U. Petersmann, Constitutional Approaches 
to International Law: Interrelations between National, International and Cosmopolitan 
Constitutional Rules, [w:] J. Bröhmer, S. Alber (red.), Internationale Gemeinschaft und 
Menschenrechte. Festschrift G. Ress, Köln 2005, s. 207; tenże, International Integration 
Law and Multilevel Constitutionalism, [w:] A. Epiney i in., Die Herausforderung von 
Grenzen. Festschrift R. Bieber, Baden Baden 2007, s. 429; Ch. Walter, Constitutionali-
zing (Inter)national Governance Possibilities for and Limits to the Development of an 
International Constitutional Law, BYBIL 2001, t. 44, s.170; tenże, International Law in 
a Process of Constitutionalization, [w:] J. Nijman, A. Nollkaemper (red.), New Perspecti-
ves on the Divide between National and International Law, Oxford 2007, s. 191; Ch. To-
muschat, International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of A New 
Century, General Course on Public International Law, Recueil des cours. Académie de 
droit international 2001, t. 281, zwł. s. 63–72; A. von Bogdandy, Constitutionalism in 
International Law. Comment on a Proposal from Germany, Harvard International Law 
Review 2001, t. 47, s. 223; P. Dupuy, L’unité de l’ordre juridique international, Cours 
général de droit international public, RCADI 2002, t. 297, zwł. s. 269–313 (w kontekście 
ius cogens); J. Habermas, Eine politische Verfassung für die pluralistische Weltgesells-
chaft?, Kritische Justiz 2005, t. 38, s. 223; tenże, Hat die Konstitutionalisierung des 
Völkerrechts noch eine Chance?, [w:] Der gespaltene Westen, Frankfurt am Main 2004, 
s. 113–193; E. de Wet, The Emergence of International and Regional Value Systems as 
a Manifestation of the Emerging International Constitutional Order, LJIL 2006, t. 19. 
W doktrynie polskiej przegląd poglądów różnych autorów przedstawia J. Zajadło, Kon-
stytucjonalizacja prawa międzynarodowego, PiP 2011, z. 3, s. 6; R. Kwiecień, Teoria 
i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Warszawa 2011, s. 147 i n.
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po trzecie, zadaniem konstytucjonalizmu jest ochrona wspólnych wartości 
i interesów, stworzenie ich przewagi nad interesem jednostkowym (w pra-
wie międzynarodowym wyrazem tej tendencji jest konstrukcja ius cogens 
i zobowiązań erga omnes). Wydaje się jednak, że przedstawiona tu kon-
cepcja jest przedwczesna. Wspólny interes społeczności międzynarodo-
wej, przejawiający się np. w pojęciach wspólnego dziedzictwa ludzkości 
czy też społeczności międzynarodowej jako całości, nie znalazł dotąd po-
wszechnego uznania i jest używany w sytuacjach wyjątkowych. Podmio-
ty stosunków międzynarodowych (na pewno państwa, mniej organizacje 
międzynarodowe, w których element porządkowania i obecność sformali-
zowanych struktur są lepiej widoczne) raczej akcentują swą suwerenność 
i odrębność niż elementy wspólne, nawet jeśli prawo międzynarodowe 
próbuje wymóc współpracę. Takie jest zresztą również oczekiwanie spo-
łeczne. Nie przypadkiem jedyna umowa międzynarodowa nosząca w tytule 
nazwę „konstytucja” została odrzucona w referendum przeprowadzonym 
w państwach stanowiących trzon UE1. 

Konstytucjonalizacja w opisanej tu postaci zakłada stworzenie po-
wszechnie akceptowanego systemu norm, którego jedność opierałaby się 
na hierarchii norm, z wiodącym znaczeniem Karty NZ. Ta potencjalna za-
leta stanowi jednocześnie główną wadę tej propozycji, ponieważ koniecz-
ne byłoby wyposażenie jakiejś instytucji międzynarodowej (sądowej?) 
w uprawnienie do rozstrzygania konfliktów pomiędzy normami, z możli-
wością określenia normy sprzecznej z podstawową jako nieważnej. Pań-
stwa nie są zaś skłonne ani do przyznania, że zawarte przez nie umowy 
mogłyby być sprzeczne z owymi podstawowymi normami, ani nawet do 
przyznania sądom międzynarodowym takiej kompetencji. Stąd na obec-
nym etapie projekt konstytucyjny wydaje się przedwczesny.

Współczesne prawo międzynarodowe jest niezwykle rozbudowane. 
Obejmuje przede wszystkim normy regulujące sytuację prawną jego pod-
miotów oraz zasady pozwalające na identyfikację norm (koncepcję źródeł 
prawa międzynarodowego). Nie sposób wymienić wszystkich dziedzin bę-
dących przedmiotem regulacji; tytułem przykładu wskazać jedynie można 
na sukcesję państw (zmiany terytorialne i ich skutki prawne), prawo dy-
plomatyczne i konsularne, prawo morza, prawo lotnicze i kosmiczne, pra-
wo międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawo inwestycyjne, 

1 Jednym z argumentów przeciwko projektowi Konstytucji dla Europy była teza, że nie 
jest możliwe przyjęcie aktu konstytucyjnego bez pouvoir constituant, powierzonej przez 
naród (w domyśle: ogólnoeuropejski). Historię traktatu konstytucyjnego można jednak 
odczytać inaczej: że społeczność europejska (obywatele europejscy – używając termino-
logii TUE) dali wyraz swojej niechęci do nowego projektu i odrzucili go w referendum.
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prawo ochrony środowiska, prawa człowieka oraz prawo odpowiedzialno-
ści międzynarodowej. Wciąż nowe dziedziny obejmowane są przez normy 
międzynarodowe, co powoduje, że coraz trudniej jest rozróżnić prawo mię-
dzynarodowe od innych dyscyplin. Tej ekspansji normatywnej towarzyszy 
tendencja do posługiwania się w poszczególnych dziedzinach własnymi 
zasadami, aparatem metodologicznym i pojęciowym, a także własnymi, 
odrębnymi rozwiązaniami instytucjonalnymi i proceduralnymi, co musi 
prowadzić do konfliktów nie tylko pomiędzy poszczególnymi normami 
czy przepisami umów, ale całymi instytucjami i dziedzinami regulowany-
mi przez normy tworzone w sferze ponadpaństwowej. Największe prob-
lemy stwarza prawo międzynarodowe prywatne, tradycyjnie bowiem po-
jęciem tym obejmowano normy kolizyjne stanowione przez poszczególne 
państwa (a zatem zaliczane do prawa wewnętrznego), mające wskazać sę-
dziemu krajowemu, jakie prawo jest właściwe dla oceny konkretnego sto-
sunku prawnego z elementem zagranicznym. Obecnie szereg kwestii koli-
zyjnych uregulowanych jest przez umowy międzynarodowe, co powoduje 
zmianę charakteru tych norm (stają się one normami prawa międzynaro-
dowego). Drugą dziedziną jest międzynarodowe prawo karne. Pojęcie to 
ma podwójne znaczenie; z jednej strony określa zakres kompetencji krajo-
wych sądów karnych oraz stosowania prawa karnego (terytorialny i perso-
nalny), z drugiej zaś – penalizuje pewne czyny popełnione przez jednostkę 
jako przestępstwa przeciwko prawu międzynarodowemu. Trzecią dziedzi-
ną o zbliżonym charakterze jest międzynarodowe prawo gospodarcze. Po-
ważny problem stanowi europejskie prawo unijne. Ze względu na sposób 
tworzenia jego norm pierwotnych zaliczyć je można do prawa międzyna-
rodowego i dlatego też najważniejsze jego elementy zostały w niniejszej 
książce uwzględnione. Z drugiej strony, konieczne jest rozróżnienie mię-
dzy prawem międzynarodowym jako systemem normatywnym a moralnoś-
cią międzynarodową, zasadami grzeczności (comitas gentium)1 oraz regu-
łami postępowania wynikającymi z dokumentów politycznych (takich jak 
Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i ak-
tów organizacji międzynarodowych. Wszystkie te czynniki łączy wspólna 

1 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości dwukrotnie wskazał na istnienie 
w stosunkach międzynarodowych norm wywodzących się z grzeczności, w stosunku 
do których nie można stwierdzić istnienia opinio iuris. W sprawie azylu dyplomatyczne-
go odwołał się do względów kurtuazji i dobrego sąsiedztwa, które nakazały państwom 
akceptowanie azylu, bez powoływania się na „dyktat” obowiązku prawnego, ICJ Rep. 
1950, s. 286 oraz ICJ Rep. 1951, s. 83. Natomiast w sprawie szelfu kontynentalnego 
Morza Północnego wskazał, że istnieje wiele aktów państw, zwłaszcza o charakterze 
protokolarnym i ceremonialnym, które są motywowane jedynie względami grzeczności, 
uczynności i tradycji, a nie poczuciem obowiązku prawnego, ICJ Rep. 1969, s. 44.
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cecha – ich naruszenie nie wiąże się z powstaniem odpowiedzialności mię-
dzynarodowej. Popularne w ostatnich latach stało się określanie tego typu 
niewiążących reguł postępowania jako „miękkie prawo” (soft law)1, co jest 
jednak mylące i nie powinno być stosowane. Co więcej, pojęcie to jest 
nadużywane w celu ominięcia skomplikowanego procesu prawotwórczego 
i odstąpienia od wymogów wyrażenia formalnej zgody przez państwa. Fe-
nomen soft law wiąże się z nie tyle z działalnością poszczególnych państw 
(czemu odpowiada regulacja art. 38 Statutu MTS, wymieniająca klasyczne 
źródła prawa międzynarodowego), ile z działaniami wielostronnymi, czę-
sto na forum ONZ i innych organizacji międzynarodowych, ale również 
przy współudziale organizacji pozarządowych i jednostek (podmiotów nie-
państwowych). Nie ulega wątpliwości, że podmioty prawa międzynarodo-
wego w coraz większym stopniu posługują się instrumentami o charakterze 
niewiążącym, jak różnego rodzaju zasady, normy, standardy czy też inne-
go rodzaju reguły zachowania. Pomimo owego niewiążącego charakteru 
twórcy ich oczekują, że będą one przestrzegane w praktyce. To polityczne 
i moralne zobowiązanie musi być siłą rzeczy ograniczone do podmiotów 
współuczestniczących w ich kształtowaniu. Status prawny aktów organi-
zacji międzynarodowych, składających się na soft law, jest niejednolity 
i zależy od statutu danej organizacji. W każdym razie zasady „miękkie” 
mogą stanowić podstawę dla wykształcenia się norm prawnych, element 
pomocniczy przy ich stosowaniu, mogą być traktowane jako składnik póź-
niejszej praktyki państw przy dokonywaniu wykładni traktatów zgodnie 

1 R. Bierzanek, Some Remarks on „Soft” International Law, Polish Yearbook of Inter-
national Law 1988, t. 17, s. 21; Ch. Chinkin, The Challenge of Soft Law: Development 
and Change in International Law, ICLQ 1989, t. 38, s. 850; Ch. Ingelse, Soft Law?, 
PolYBIL 1993, t. 20, s. 77; J. Klabbers, The Undesirability of Soft Law, Nordic Journal 
of International Law 1998, t. 67, s. 381; I. Seidl-Hohenveldern, International Economic 
„Soft Law”, RCADI 1979, t. 163, s. 165; R. Ida, Formation des normes internationales 
dans un monde en mutation: critique de la notion de soft law, [w:] Mélanges Virally, 
Paris 1990, s. 333; D. Shelton, Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding 
Norms in the International Legal System, Oxford 2000; P. Ch. Müller-Graaf, Das „Soft 
Law” der europäischen Organisationen, Europarecht 2012, t. 47, s. 18; F. Tulkens, S. van 
Drooghenbroeck, F. Krenc, Le soft law et la Cour européenne des droits de l’homme, Re-
vue trimestrielle des droits de l’homme 2012, t. 23, s. 433; J. D’Aspremont, Formalism 
and the Sources of International Law, Oxford 2011; tenże, The Politics of Deformaliza-Deformaliza-
tion in International Law, Göttingen Journal of International Law 2011, t. 3, s. 503; zob., Göttingen Journal of International Law 2011, t. 3, s. 503; zob. 
także K. Wellens, G. Borchardt, Soft Law in European Community Law, European Law 
Review 1989, t. 14, s. 267; J. Klabbers, Informal Instruments before the European Court 
of Justice, Common Market Law Review 1994, t. 31, s. 997; J. Schwarze, Soft Law im 
Recht der Europäischen Union, EuR 2011, t. 46, s. 3; E. Mostacci, La „soft law” nel 
sistema delle fonti, Padova 2008.
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z Konwencją o prawie traktatów. W niektórych przypadkach rozróżnienie 
konsekwencji naruszenia norm „twardych” i „miękkich” może być utrud-
nione, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi zastosowanie represaliów lub retor-
sji. Szczególne znaczenie zyskały akty niewiążące w dziedzinach ochrony 
praw człowieka i ochrony środowiska, gdzie poprzedzały one niejednokrot-
nie zawarcie konwencji wielostronnych. Ta praktyka ułatwiła zresztą nego-
cjowanie tekstów umów. Wspomnieć należy również o odrębnej kategorii 
aktów niewiążących, które z założenia nie są powiązane z jakimikolwiek 
umowami międzynarodowymi, ale mają wskazywać, w jakim kierunku po-
winny iść działania społeczności międzynarodowej (tego rodzaju instru-
menty zostały wypracowane m.in. w dziedzinie kontroli eksportu broni 
oraz zapobiegania finansowaniu terroryzmu). Natomiast zaletą „miękkiego 
prawa” jest stosunkowa łatwość tworzenia norm i ich modyfikacji, także 
w zakresie często zmieniających się standardów technicznych.

W ostatnich latach pewną popularność zyskała sobie również koncepcja 
„globalnego prawa administracyjnego” (global administrative law)1, wysu-
nięta przez prawników amerykańskich. Opiera się ona na rozróżnieniu mię-
dzy normami prawa międzynarodowego oraz aktami mającymi swe źródło 
i podstawy w prawie międzynarodowym, ale w gruncie rzeczy odpowia-
dającymi aktom stosowania prawa (rozstrzygnięciom konkretno-indywi-
dualnym), a także w pewnych instrumentach i działaniach nieformalnych. 
W tej mierze koncepcja ta jest powiązana z soft law. Przykładami mogą 
być funkcjonowanie grup G8 i G20, Rady Gubernatorów MFW, Klubu Pa-
ryskiego (państw wierzycieli), grup ekspertów, organizacji międzynarodo-
wych grupujących podmioty inne niż rządy, ale reprezentujących państwa, 
korporacyjne kodeksy prawidłowego zachowania (zawierające normy do-
tyczące prawa pracy, praw człowieka, ochrony środowiska, ochrony kon-
sumenta czy też zwalczania korupcji2), kodeksy dobrych obyczajów czy 

1 N. Krisch, B. Kingsbury, Introduction: Global Governance and Global Adminis-
trative Law in the International Legal Order, EJIL 2006, t. 17, s. 1–13; B. Kingsbury, 
N. Krisch, R. Stewart, The Emergence of Global Administrative Law, Law and Contem-
porary Problems 2005, t. 68, s. 15–61.

2 Kodeksy składają się z zasad lub wytycznych, mających charakter niewiążący. Są 
przyjmowane przez organ międzynarodowy, jedną korporację albo przez grupę pod-
miotów, przy współpracy najprzeróżniejszych środowisk; niekiedy w ich opracowaniu 
biorą udział rządy, organizacje międzyrządowe lub pozarządowe. Kodeksy nie są pub-
likowane, a ich przestrzeganie jest uzależnione od woli zainteresowanych korporacji. 
Przestrzeganie ich jest jednak wspierane, a nawet kontrolowane przez organy o charak-
terze audytorskim, monitorującym, weryfikacyjnym lub informacyjnym. Jako przykład 
możemy wskazać Kodeks norm o odpowiedzialności korporacji ponadnarodowych 
i przedsiębiorstw w dziedzinie praw człowieka, przyjęty w 2003 r. przez Podkomisję 
Promocji i Ochrony Praw Człowieka Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw 
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