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Rozdział I. Państwa a dywersyfikacja 
prawa międzynarodowego publicznego 

Ewelina Cała-Wacinkiewicz

§ 1. Wprowadzenie 

Tytułem  wprowadzenia,  rozpoczynając  od  pewnej  symplifikacji,  która  po-
zwoli na wyznaczenie zakresu niniejszych rozważań, stwierdzić można, że opis 
procesów zachodzących w obrębie prawa międzynarodowego publicznego (uj-
mowanego systemowo) nie jest możliwy bez choćby pośredniego odnoszenia się 
do państw. Są one bowiem nie tylko przedmiotem naukowych analiz biorących 
za cel „poszukiwanie kryterium państwa”1 – czego znakomitym przykładem jest 
dorobek Profesora Lecha Antonowicza – ale stanowią  także punkt odniesienia 
dla  rozważań poświęconych  społeczności międzynarodowej  in genere.  Jak bo-
wiem podkreśla przywołany Autor, „u podstaw prawa międzynarodowego leży 
fakt, że ludzkość jest podzielona na państwa, które zachowując swą odrębność 
utrzymują  wzajemne  stosunki”2.  Dlatego  też  –  jak  konsekwentnie  konstatuje 
L. Antonowicz – społeczność międzynarodowa to społeczność państw, a stosun-
ki międzypaństwowe obejmują zarówno te, w których państwa uczestniczą od-
dzielnie, jak też zbiorowo jako członkowie organizacji międzynarodowej3. 

1 Określenie przyjęte za L. Antonowiczem. Zob. tenże, Pojęcie państwa w prawie między-
narodowym, Warszawa 1974, s. 13. Jednocześnie autorka niniejszego opracowania pragnie 
wyrazić wdzięczność Panu Profesorowi Lechowi Antonowiczowi za zachętę do podjęcia badań 
nad problematyką charakteru prawnego UE w świetle prawa międzynarodowego i cenne dys-
kusje naukowe.

2 L. Antonowicz, Pojęcie państwa, s. 7. Przywołany pogląd nie deprecjonuje rzecz jasna innych 
pozapaństwowych podmiotów prawa międzynarodowego, których katalog podlegał ewolucji 
wraz z rozwojem międzynarodowego porządku prawnego. Podkreśla jedynie fundamentalną 
rolę państw w stosunkach międzynarodowych. Zob. także L. Antonowicz, Rzecz o państwach 
i prawie międzynarodowym, Lublin 2012.

3 L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2013, s. 16–17; zob. rów-
nież tenże, Przemiany i rozwój składu społeczności międzynarodowej w XX w., AUMCS 1983, 
t. XXX, Sectio G, s. 103–114; tenże, O zmianach mapy politycznej świata w XX wieku (kilka uwag 
ze stanowiska prawa międzynarodowego), Studia Iuridica Lublinensia 2013, Nr 19, s. 41–48.
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Już  tylko  to  twierdzenie  –  kładące  nacisk  na  udział  państw  w stosunkach 
międzynarodowych  –  daje  wystarczający  asumpt  do  tego,  by  problematykę 
państw (choćby czyniąc z niej swoiste tło analiz, odnoszących się do procesów 
zachodzących  we  współczesnym  prawie  międzynarodowym,  takich  jak  frag-
mentacja czy dywersyfikacja  tego prawa) poruszyć w opracowaniu dedykowa-
nym Profesorowi Lechowi Antonowiczowi.  Jego analizy  i ustalenia poświęcone 
państwom i prawu międzynarodowemu tworzą kanon doktryny tego prawa. 

Faktem  jest,  że  w zależności  od  etapu  rozwoju  prawa  międzynarodowego 
państwa na  forum społeczności międzynarodowej podejmowały zróżnicowaną 
w swej treści problematykę (już tylko sygnalizując), od bezpieczeństwa między-
narodowego począwszy, poprzez kwestie społeczne, gospodarcze (przykładowo 
związane z integracją), prawa człowieka, aż na ochronie środowiska skończywszy. 
W kształtowaniu jej treści, zgodnie z koncepcją plural legislators4, państwa wspo-
magają  organizacje  międzynarodowe,  będące  –  obok  tych  pierwszych  –  głów-
nymi legislatorami. Ich wzajemne relacje uwidaczniają się tym samym w stwier-
dzeniu, zgodnie z którym prawo międzynarodowe to „w znacznej mierze normy 
uzgodnione  przez  państwa  na  forum  organizacji  międzynarodowych”5,  co  po-
twierdza słowa L. Antonowicza i nadaje im zasadny współcześnie wymiar.

Już powyższe sygnalizuje, że różnorodność (diversity)6 czy też zróżnicowanie 
– określane także mianem tytułowej dywersyfikacji (diversification)7 – prawno-

4 S. Miko, Norm Conflict, Fragmentation, and the European Court of Human Rights, Boston 
College Law Review 2013, �ol. 54, s. 1362.

5 B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka, Przedmowa, w: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska- 
-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego 
świata. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Bydgoszcz–Ka-
towice 2014, s. 9. 

6 Zob. M. Craven, Unity, Diversity and the Fragmentation of International Law, Finnish Yearbook 
of International Law 2003, �ol. 14, s. 6. Autor w swojej pracy prezentuje następującą tezę: Ultimately, 
the argument pursued in this paper is that fragmentation, when understood in terms of an increasing 
diversity in norms, processes, actors and institutions is not something against which international law 
as a systemic enterprise is necessarily set. Rather, fragmentation is produced through precisely the same 
processes which are used to contain or control diversity – tamże, s. 6. Na temat różnych aspektów 
zróżnicowania patrz zob. szerzej A.H. Philipp, Through the Prism of Diversity – The Articles on State 
Responsibility in the Light of the ILC Fragmentation Report, German Yearbook of International Law 
2006, �ol. 49; J. Monar, Enlargement-Related Diversity in EU Justice and Home Affairs: Challenges, 
Dimensions and Management Instruments, The Hague, December 2000; M. Prost, C.P. Kingsley, 
Unity, Diversity and the Fragmentation of International Law: How Much Does the Multiplication 
of International Organizations Really Matter?, Chinese Journal of International Law 2006, �ol. 5, 
No 2; H.G. Schermers, N.M. Blokker, International Institutional Law: Unity Within Diversity, Third 
Revised Edition, The Hague–London–Boston 2001; Unity and Diversity in Europe. An argument 
for less Harmonisation and Centralisation, Frankfurter Institut 1992. 

7 Określenie to występuje w Fragmentation: diversification and expansion of international 
law. Proceedings of the 34th Annual Conference of the Canadian Council on International law, 
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międzynarodowego porządku prawnego  jest  jedną z jego współczesnych cech. 
Stąd też głównym celem niniejszego opracowania uczyniono przybliżenie tego 
zagadnienia, a w dalszej kolejności odniesienie go do procesu fragmentacji pra-
wa międzynarodowego. 

Uczyni  to  uprawnionym  nie  tylko  postawienie  pytania  o relacje  pomiędzy 
wspomnianymi  kategoriami  pojęciowymi,  ale  przede  wszystkim  o istotę  owe-
go zróżnicowania, do którego przyczyniają się państwa, działając zarówno od-
dzielnie,  jak  i zbiorowo  w organizacjach  międzynarodowych,  na  co  wskazuje 
L. Antonowicz.

§ 2. Dywersyfikacja prawa międzynarodowego 
– identyfikacja problemu

Problem  dywersyfikacji  prawa  międzynarodowego,  podejmowany  głów-
nie na gruncie zagranicznej doktryny przedmiotu, co do zasady postawiony zo-
stał  na  forum  międzynarodowym  na  tle  (w kontekście)  zagadnienia  fragmen-
tacji tego prawa. Spostrzeżenie to dotyczy zarówno stanowiska doktryny prawa 
międzynarodowego,  jak  i raportów  Komisji  Prawa  Międzynarodowego8  po-

Ottawa, October 26–28, 2005, Ottawa, Ontario 2006; А.Н. Митин, Право ВТО в контексте 
диверсификации международного права, Российский юридический журнал 2013, �ol. 90, 
issue 4.

8 I tak zob. w szczególności: 
1)  Report of the International Law Commission on the work of its fifty-second session, A/55/10, 

1 May–9 June and 10 July–18 August 2000, Official Records of the General Assembly, Fifty-
fifth session, Supplement No.10 – Annex No 5: G. Hafner, Risks ensuing from fragmentation 
of international law, YBILC 2000, �ol. II, Part 2;

2)  Report of the Study Group on Fragmentation of International Law, General Assembly 
A/CN.4/L.628, 1 August 2002, International Law Commission Fifty-fourth session, Geneva, 
29 April–7 June and 22 July–16 August 2002; 

3)  Report of the Study Group on Fragmentation of International law: Difficulties Arising from 
the Diversification and Expansion of International Law, General Assembly A/CN.4/L.644, 
18 July 2003, International Law Commission Fifty-fifth session, Geneva 5 May–6 June 2003 
and 7 July–8 August 2003; 

4)  Report of the Study Group on Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from 
the Diversification and Expansion of International Law, General Assembly A/CN.4/L.663/
Rev.1 28 July 2004, International Law Commission Fifty-sixth session, Geneva, 3 May– 
–4 June 2004 and 5 July–6 August 2004; 

5)  Report of the Study Group on Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from 
the Diversification and Expansion of International Law, General Assembly A/CN.4/L.676, 
29 July 2005, International Law Commission Fifty-seven session Geneva, 2 May–3 June and 
11 July–5 August 2005. 
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święconych przywołanym problemom, głównie zaś końcowego raportu Komisji 
z 2006 r.9, przygotowanego pod kierunkiem M. Koskenniemi. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że ani ostatni z przywoływanych raportów, ani też 
i żaden z wcześniejszych opracowań KPM, nie definiują pojęcia dywersyfikacji 
prawa międzynarodowego (mimo posługiwania się tym terminem), nie nakre-
ślając tym samym sposobów jego pojmowania. Mimo zestawienia tej kategorii 
pojęciowej  z fragmentacją  prawa  międzynarodowego  –  o czym  będzie  mowa 
w dalszej części opracowania, a co wynika już z samego tytułu raportu z 2006 r., 
tj. „Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversifica-
tion and expansion of international law” – nie ustalono również relacji znacze-
niowych między nimi. 

Powyższe twierdzenie nie oznacza jednak, że dywersyfikacja jest zagadnie-
niem nowym. Komisja Prawa Międzynarodowego raczej uświadomiła społecz-
ności międzynarodowej fakt jego istnienia, aniżeli przyczyniła się do utworzenia 
nowej kategorii pojęciowej. Przegląd aktów prawnomiędzynarodowych wskazu-
je bowiem, że problematyka ta pojawiła się już wcześniej (i to w wymiarze nor-
matywnym). Na zróżnicowanie – choć w zupełnie innym kontekście – zwróco-
no uwagę w Konwencji o różnorodności biologicznej przyjętej dnia 5.6.1992 r. 
w Rio de Janeiro10. Konwencja zawiera bowiem w art. 2 definicję legalną pojęcia 
różnorodności  biologicznej,  która  oznacza  zróżnicowanie  wszystkich  żywych 
organizmów pochodzących, inter alia, z ekosystemów lądowych, morskich i in-
nych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częś-
cią,  co  dotyczy  różnorodności  w obrębie  gatunku,  pomiędzy  gatunkami  oraz 
ekosystemami. Przedmiotowe postanowienia, mimo że ze względu na odmien-
ność  tematyczną nie znajdują bezpośredniego zastosowania do prowadzonych 
analiz, ukazują, że przyjęty w powyższych analizach dedykowanych dywersyfi-
kacji prawa międzynarodowego tok rozumowania jest poprawny. Mocą posta-
nowień  umowy  międzynarodowej  istota  różnorodności  (choć  w innym  kon-
tekście)  odniesiona  została  do  zróżnicowania.  To  zaś  wpisuje  się  w założenia 
przypisane dywersyfikacji prawnomiędzynarodowego porządku prawnego. 

9 Report of the Study Group of the International Law Commission, Fragmentation of Inter-
national Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, 
General Assembly A/CN.4/L.682, 13 April 2006, International Law Commission Fifty-eighth 
session, Geneva, 1 May–9 June and 3 July–11 August 2006, finalized by M. Koskenniemi. Con-
clusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties 
arising from the Diversification and Expansion of International Law, General Assembly A/61/10, 
§ 251, International Law Commission, Fifty-eighth session, Geneva, 1 May–9 June and 3 July–11 
August 2006, YBILC 2006, �ol. II, Part 2.

10 Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532. Na ten temat zob. A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona 
przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 2004, s. 12, 39–40.
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Szukając powodów, dla których dywersyfikacja stała się problemem prawa 
międzynarodowego, sięgnąć można do poglądu R. Kwietnia, który wskazuje, że 
jest ona nieuniknioną konsekwencją umiędzynarodowienia wielu spraw podle-
gających niegdyś tylko ustawodawcy krajowemu11. Z poglądem tym nie sposób 
się nie zgodzić. Idąc dalej, można podkreślić, że niejako „przeniesienie” proce-
su tworzenia prawa (choć w pewnym zakresie rzecz jasna) z poziomu krajowego 
na międzynarodowy wiąże się nie tylko z poszerzaniem zakresu przedmiotowe-
go tego ostatniego (aspekt przedmiotowy), ale także i z pewnymi zmianami za-
chodzącymi w obrębie jego podmiotów (aspekt podmiotowy), mającymi kom-
petencje prawodawcze. 

Powyższe  można  tym  samym  odnieść  do  podmiotowego  postrzegania  dy-
wersyfikacji prawa międzynarodowego. W dość oczywisty sposób, wiąże się to 
z działalnością państw na arenie międzynarodowej, które korzystają z wyłączne-
go statusu podstawowych i pierwotnych prawodawców międzynarodowych i są 
– nawiązując do początkowych założeń przyjętych za L. Antonowiczem – twór-
cami prawa międzynarodowego. 

Jednocześnie  podkreślić  należy,  że  spostrzeżenie  to  nie  deprecjonuje  pod-
miotów  niepaństwowych  (czy  pozapaństwowych12),  w kontekście  których  dy-
wersyfikacja podmiotowa nabiera pełnego znaczenia i na tle których uwidacz-
nia  się  jako cecha współczesnego prawa międzynarodowego.  I choć w doktry-
nie przedmiotu stawiane  jest pytanie o to, czy podmioty  te będą konkurować, 
czy też współpracować z państwem13,  to nie wydaje się, by współczesny status 
państw był w jakikolwiek sposób zagrożony przez działalność podmiotów poza-
państwowych, włączając w to organizacje międzynarodowe. 

Dokonując zatem analizy zróżnicowania prawa międzynarodowego w aspek-
cie jego podmiotów zwraca uwagę nie tylko fakt ich wielości, ale także różny za-
kres uczestnictwa w stanowieniu prawa międzynarodowego, będący pochodną 
ich statusu prawnego. W porównaniu bowiem z początkami prawa międzynaro-
dowego, na co wskazują K. Nicolaïdis i J.L. Tong, po pierwsze współcześnie dzia-
ła więcej państw  i więcej  aktorów niepaństwowych. Po drugie,  te  zróżnicowa-
ne podmioty działają w coraz to szerszym wachlarzu zagadnień, używając coraz 
szerszego spektrum instrumentów. Po trzecie, i najważniejsze, zmienił się cha-

11 R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Warszawa 
2011, s. 99.

12 Na ten temat zob. szerzej B. Mielnik, Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości 
w prawie międzynarodowym, Wrocław 2008; ponadto zob. także B. Mielnik, A. Wnukiewicz- 
-Kozłowska (red.), Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013. 

13 K. Nicolaïdis, J.L. Tong, Diversity or cacophony? The continuing debate over new sources 
of international law, Michigan Journal of International Law 2004, �ol. 24, s. 1356.
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rakter  samego  prawa  w porównaniu  z tym,  co  nazywamy  tradycyjnym  „rdze-
niem prawa międzynarodowego”14. 

Można  zatem  śmiało  powiedzieć,  że  podmiotowa  dywersyfikacja  prawno-
międzynarodowego porządku przyczyniła się (i wciąż przyczynia) do jego roz-
woju.  Wyraża  się  on  po  pierwsze  w tym,  że  państwa  nie  korzystają  już  z mo-
nopolu  prawodawcy  w stosunkach  międzynarodowych,  dzieląc  kompetencje 
w tym  przedmiocie  przede  wszystkim  z organizacjami  międzynarodowymi, 
a i to nie wyczerpuje katalogu podmiotów prawa międzynarodowego. Po drugie 
zaś w tym, że szczególną cechą stosunków międzynarodowych jest fakt, że pod-
mioty (zarówno państwowe, jak i niepaństwowe) tworzą zróżnicowane treścio-
wo normy prawne. 

Dlatego też dywersyfikacja prawa międzynarodowego może być rozpatrywa-
na przedmiotowo, co sprowadza rozważania na grunt źródeł prawa międzyna-
rodowego, ale także i wspomnianych norm prawnych. 

W  pierwszym  kontekście,  zróżnicowanie  znajduje  swój  normatywny  wy-
raz  w treści  art. 38  Statutu  Międzynarodowego  Trybunału  Sprawiedliwości15. 
Na  jego  podstawie  uwidacznia  się  bowiem,  że  katalog  podstaw  wyrokowania 
TS (a co za tym idzie i źródeł prawa międzynarodowego) jest różnorodny, po-
cząwszy od zwyczaju, ogólnych zasad prawa, a na umowach międzynarodowych 
skończywszy. Jeśli dołożyć do tego akty stanowione przez organizacje między-
narodowe, nie może być wątpliwości, że dywersyfikacja w obszarze źródeł pra-
wa międzynarodowego jest faktem16.

W drugim zaś, zróżnicowanie uwidacznia się w kontekście norm prawnych. 
Odnoszenie  do  nich  dywersyfikacji  przedmiotowej  nakazuje  zastosować  kry-
terium przedmiotu  regulacji. Pozwoli ono odrzucić analizy mające za podsta-
wę podział norm na materialne (regulujące stosunki między podmiotami pra-
wa międzynarodowego) i na powiązane z tymi pierwszymi nomy proceduralne. 
Wyznaczy natomiast konieczność „wyodrębnienia grupy aktów normatywnych 
oraz  grupy  norm  prawa  zwyczajowego  odpowiednio  do  regulowanego  kręgu 
stosunków społecznych”17. 

Położenie nacisku na owo wyodrębnienie znajduje odzwierciedlenie w po-
glądzie I. van Damme. Z jednej strony autorka zwraca uwagę na fakt, że między-
narodowy system prawny składa się obecnie – z niekoniecznie hierarchicznych 
–  wielostronnych,  regionalnych,  czy  dwustronnych  norm  i instytucji  zajmują-

14 Tamże, s. 1352.
15 Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.
16 Na akty jednostronne państw – w kontekście źródeł prawa międzynarodowego – zwraca 

uwagę P. Saganek, Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, Warszawa 2010.
17 S. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1970, s. 133. 
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cych się bardzo rozbieżną problematyką. Z drugiej  zaś, prócz ogólnego prawa 
międzynarodowego  mówimy  teraz  o „subsystemach”  prawa  międzynarodowe-
go, które opisują specjalistyczne dziedziny prawa międzynarodowego, takie jak 
przykładowo handel, ochrona środowiska, prawa człowieka, czy praca i różno-
rodność kulturowa18. 

Przywołany  pogląd  ma  kapitalne  znaczenie  dla  prowadzonych  analiz. 
Ukazuje bowiem, że dywersyfikacja uwidacznia się w poszczególnych działach 
prawa międzynarodowego. Ewokuje jednocześnie pytanie o to, czy (a może na 
ile)  zróżnicowanie  prawa  międzynarodowego  powoduje  powstawanie  działów 
tego prawa, a zatem w jakim stopniu jest przejawem jego fragmentacji19. To zaś 
nakazuje ustalić znaczenie treściowe terminu „fragmentacja”.

§ 3. Fragmentacja prawa międzynarodowego20

Badania  nad  fragmentacją  prawa  międzynarodowego  –  tak,  by  najpełniej 
oddać  jej  istotę – uprawniają do pojmowania  jej  jako procesu, w wyniku któ-
rego powstają (i pod wypływem którego rozwijają się) poszczególne działy pra-
wa międzynarodowego. Wyodrębniają się one z ogólnego prawa międzynarodo-
wego  wedle  kryterium  przedmiotu  regulacji,  koncentrując  się  tym  samym  na 
określonej tematyce. 

18 I. van Damme, Systemic Integration of International Law: �iews from the ILC, the WTO 
CTE, and UNESCO, w: Fragmentation: Diversification and Expansion of International Law. 
Proceedings of the 34th Annual Conference of the Canadian Council on International law, 
Ottawa, October 26–28, 2005, Ottawa–Ontario 2006, s. 60–61.

19 Pytanie to (nawiązując także do stanowiska Komisji Prawa Międzynarodowego) stawiają 
także C. Stahn oraz L. van den Herik. Ich zdaniem the „fragmentation-debate” is centred on the 
question as to how separate fields of functional specialization should be conceptualized. It deals 
mainly with the problem whether and to what extent the diversification of international law has 
resulted in the formation of „special branches” or regimes or the creation of different normative rules 
dealing with a particular problem. International law itself has always been „fragmented” due to the 
diversity and specificity of legal regimes and systems that form part of it. ‘Institutional’ diversity 
and the development of distinct legal cultures are part and parcel of domestic and international 
legal systems. Zob. C. Stahn, L. van den Herik, ‘Fragmentation’, Diversification and ‘3D’ Legal 
Pluralism: International Criminal Law as the Jack-in-The-Box?, w: L. van den Herik, C. Stahn 
(eds.), The Diversification and Fragmentation of International Criminal Law, Martinus Nijhoff 
Publishers 2012, s. 29. 

20 Rozważania tu zawarte, będące pochodną moich badań nad fragmentacją prawa między-
narodowego, zostały przedstawione w publikacji pokonferencyjnej: Paper Proceedings of Second 
International Conference on Interdisciplinary Legal Studies 2015 – Law Beyond boundaries  
Toronto–Canada 2015, s. 33–40.

Rozdział I. Państwa a dywersyfikacja prawa międzynarodowego publicznego 
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Takie  postrzeganie  procesu  fragmentacji  stanowi  dynamiczne  ujęcie  tej 
problematyki.  Fragmentacja  w nim  jest  procesem,  który  trwa  i z pewnością 
trwać będzie, wpisując się w rozwój międzynarodowego porządku prawnego. 

Od rzeczonego ujęcia dynamicznego odróżnić można a contrario ujęcie sta-
tyczne. W nim fragmentacja będzie utożsamiana ze stanem (faktycznym i praw-
nym)  o często  przejściowym  charakterze,  który  powstał  w wyniku  rozwoju 
prawa międzynarodowego. Tym samym przyczyniła się do niego  już postępu-
jąca fragmentacja tego prawa. Jego ocena będzie dokonywana każdorazowo na 
określonym etapie tego rozwoju. 

Powyższe wskazuje, że w wyniku procesu fragmentacji, z prawa międzyna-
rodowego ujmowanego całościowo jako system prawa, wydzielają się określone 
podsystemy, którym doktryna przypisuje różne nazwy (począwszy od „specjali-
stycznych systemów”21, „funkcjonalnie zdefiniowanych obszarów zagadnień”22, 
subsystemów23 i metasystemów24, aż na reżimach25 skończywszy). 

Stąd też – na co zwraca uwagę J. Menkes – naturalną przyczyną i podstawą 
fragmentacji jest przedmiotowy podział na quasi-gałęzie wewnątrz samego pra-
wa międzynarodowego26. To trafne spostrzeżenie, wyrażone przez przywołane-
go  autora,  uprawnia  do  postrzegania  fragmentacji  prawa  międzynarodowego 
przez dokonujący się w ramach tego porządku normatywnego jego wewnętrz-
ny podział. Wynikiem tego są dające się współcześnie wyodrębnić takie działy, 
jak: międzynarodowe prawo praw człowieka, międzynarodowe prawo ochrony 
środowiska, międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe prawo gospodar-
cze,  międzynarodowe  prawo  inwestycyjne,  międzynarodowe  prawo  pracy,  czy 
nawet  międzynarodowe  prawo  sportu.  Status  tych  działów  jest  zróżnicowa-
ny – począwszy od tych, które mają ugruntowane podstawy normatywne, a na 
tych  będących  in statu nascendii  poprzestając.  Ich  katalog  nie  ma  rzecz  jasna 
wyczerpującego  charakteru.  Nie  stanowi  także  deprecjacji  klasycznego  „rdze-
nia” prawa międzynarodowego w postaci międzynarodowego prawa traktatów, 
międzynarodowego  prawa  humanitarnego  czy  międzynarodowego  prawa  dy-
plomatycznego  i konsularnego.  Jednak  rozwój  współczesnych  stosunków  mię-
dzynarodowych i niejako zapotrzebowanie na prawo wyspecjalizowane skutku-

21 Określenie to stosuje D.H. Joyner, M. Roscini, Introduction, w: D.H. Joyner, M. Roscini 
(eds.), Non-proliferation Law as a Special Regime. A Contribution to Fragmentation Theory in 
Internationa Law, Cambridge 2012, s. 1.

22 J. Pauwelyn, Fragmentation of International Law, Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, www.mpepil.com, s. 1.

23 I. van Damme, Systemic Integration, s. 61.
24 J. Menkes, Jedność nauki versus wielość nauk, Przegląd Strategiczny 2012, Nr 1, s. 57.
25 J. Pauwelyn, Fragmentation, s. 1. 
26 J. Menkes, Jedność nauki, s. 56.
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je rozszerzaniem się zakresu przedmiotowego prawa międzynarodowego, czego 
nie sposób nie zauważać. 

Tytułem  uzupełnienia  i pewnej  poprawności  wywodu  zauważyć  ponadto 
trzeba, że zaproponowany sposób pojmowania pojęcia fragmentacji prawa mię-
dzynarodowego  nie  jest  na  gruncie  doktrynalnym  jedynym.  Literatura  przed-
miotu  poświęcona  temu  zagadnieniu,  a będąca  w pewnym  zakresie  pochodną 
wspomnianych  raportów  KPM,  wykazuje  zróżnicowanie  treściowe27.  Jest  ono 
wynikiem nie tylko odmiennego podejścia do tematu, ale przede wszystkim róż-
nego pojmowania pojęcia fragmentacji prawa międzynarodowego, które rzutuje 
na sposób interpretacji tego zjawiska. 

Już nawet pobieżna analiza stanowiska doktryny wykazuje, że omawiana ka-
tegoria pojęciowa nie jest przedstawiana jednolicie. Prócz powyższego, jest ona 
także sprowadzana do specjalizacji prawa międzynarodowego28 (bądź funkcjo-
nalnej  specjalizacji29),  omawianej  uprzednio  dywersyfikacji  prawnomiędzyna-
rodowego porządku prawnego30, a także konfliktu norm prawnych31. 

Jednakże  jednoznaczne  opowiedzenie  się  za  rozumieniem  terminu  „frag-
mentacja”  jako dokonującym się w prawie międzynarodowym podziale  (które 
autorce niniejszego opracowania jest najbliższe), pozwala pozostawić przywoła-
ne kategorie poza zakresem niniejszych rozważań. 

§ 4. Dywersyfikacja a fragmentacja prawa 
międzynarodowego

Jak powyżej zasygnalizowano, zarówno KPM, jak i doktryna tego prawa po-
sługują się terminami „fragmentacja” i „dywersyfikacja” w kontekście deskrypcji 

27 Użyte tu sformułowanie nie jest przypadkowe. Może dowodzić, że prócz dywersyfikacji 
prawa międzynarodowego mamy do czynienia z dywersyfikacją nauki prawa międzynarodo-
wego.

28 Tak przykładowo I. Brownlie, Problems concerning the Unity of International Law, Le 
droit  international à  l’heure de sa codification, Études en l’honneur de Roberto Ago 1987, 
�ol. I, s. 156–157. 

29 Zob. D. Pulkowski, Narratives of Fragmentation International Law between Unity and 
Multiplicity, European Society of International Law 2005, s. 1, http://www.esil-sedi.eu/sites/
default/files/Pulkowski_0.PDF.

30 Określenie to występuje w: Fragmentation: diversification and expansion of international 
law. Proceedings of the 34th Annual Conference of the Canadian Council on International law, 
Ottawa, October 26–28, 2005, Ottawa, Ontario 2006; А.Н. Митин, Право ВТО, Issiu 4.

31 J. Pauwelyn, Conflict of norms in Public International Law. How WTO Law Relates to 
other Rules of International Law, Cambridge 2003, s. 9.

Rozdział I. Państwa a dywersyfikacja prawa międzynarodowego publicznego 
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istoty współczesnego prawnomiędzynarodowego porządku. Tym co niewątpli-
wie łączy przywołane zagadnienia, jest możliwość rozpatrywania ich jako cechy, 
za pomocą której porządek ten będzie opisywany i analizowany, z uwzględnie-
niem prawotwórczej roli państw i organizacji międzynarodowych. 

Tym co dzieli,  jest wyznaczony powyżej sposób pojmowania obu kategorii 
pojęciowych, zawierający się w stwierdzeniu, że fragmentacja – rozumiana jako 
podział – przyczynia się do większego zróżnicowania prawa międzynarodowe-
go. Zróżnicowanie to jest jednocześnie jednym z powodów (przyczyn) fragmen-
tacji. 

Innymi słowy, powstałe (wyodrębnione) z norm prawa międzynarodowego 
ze względu na przedmiot regulacji jego działy (już tylko sygnalizacyjnie – takie 
jak ochrona środowiska, czy prawa człowieka, itp.) koncentrują się na konkret-
nych  zagadnieniach.  Normy  w nich  zawarte  regulują  przedmiotowe  zagadnie-
nia w sposób pogłębiony, w miarę możliwości kompleksowy, ale nade wszystko 
z uwzględnieniem ich prawnej natury, przy poszanowaniu zasad ogólnego pra-
wa międzynarodowego. 

Można zatem powiedzieć,  że działy  te  są normatywnym wyrazem (przeja-
wem) zróżnicowania prawa międzynarodowego. To ono przyczynia się do  ich 
powstawania. Przenosząc prowadzone rozważania na grunt fragmentacji prawa 
międzynarodowego, można stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną tego procesu 
jest  znaczna  dywersyfikacja  prawnomiędzynarodowego  porządku,  która  „pro-
wadzi do nowych form fragmentacji”32. To zaś przekłada się na tworzenie jego 
nowych działów, jako że proces fragmentacji wymaga pewnej systematyki, a co 
za tym idzie – pewnego uporządkowania. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że mimo faktu, iż dywersyfikacja prawa międzyna-
rodowego implikuje  jego fragmentację,  to można także odnotować proces od-
wrotny. Po wyodrębnieniu działu prawa międzynarodowego w wyniku procesu 
fragmentacji (np. międzynarodowe prawo karne) następuje pogłębianie i posze-
rzanie  jego  zakresu  regulacji,  a zatem  w pewnym  uproszczeniu  można  powie-
dzieć, że następuje jego dalsza dywersyfikacja.

Jest bowiem kwestią  faktu, że prawo międzynarodowe publiczne  jest zróż-
nicowanym porządkiem prawnym. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że 
nie ma współcześnie takiej dziedziny życia społecznego, która nie byłaby obję-
ta  jego  postanowieniami  (przynajmniej  tymi  o niewiążącym  charakterze).  Już 
zatem  systematyka  prawa  międzynarodowego  uwidacznia  zróżnicowanie  jego 
działów. 

32 M. Craven, Unity, Diversity, s. 15.
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§ 5. Podsumowanie

Dokonując  podsumowania  prowadzonych  analiz  i przyjmując  za 
L. Antonowiczem,  że  to  państwa  są  twórcami  prawa  międzynarodowego  i ma-
ją względem niego priorytet temporalny i logiczny33, uwidacznia się ich udział 
w kształtowaniu systemu prawa międzynarodowego, współcześnie wyznaczone-
go przez procesy fragmentacji i dywersyfikacji tego prawa. 

Powstające w wyniku procesu prawodawczego (będącego – zgodnie z założe-
niem L. Antonowicza przywołanym we wstępie – udziałem państw działających 
tak  indywidualnie,  jak  i zbiorowo  w organizacjach  międzynarodowych),  normy 
tego prawa składają się na zróżnicowane przedmiotowo działy prawa międzyna-
rodowego. Ich wielość i bogactwo powodują, że dywersyfikacja prawnomiędzyna-
rodowego porządku jest nie tylko skutkiem, ale i przyczyną procesu fragmentacji.

Zauważalne w tym kontekście – a niemające wyraźnych cezur czasowych34 
– zróżnicowanie prawa międzynarodowego stanowi nie tylko jego współczesną 
cechę35, ale zmieniając się w czasie, wyznacza etapy rozwoju prawnomiędzyna-
rodowego porządku prawnego. Dokonując bowiem pobieżnej oceny podmiotów 
tego prawa, jego poszczególnych działów, źródeł, norm prawnych czy w końcu 
organów o różnym statusie  (włączając w to przede wszystkim te o charakterze 
sądowym36), widoczny  jest  inny (szerszy  i bardziej zróżnicowany)  ich katalog, 
niż miało to miejsce choćby w latach 40. czy 50. XX w.

Prowadzi to do postawienia celnego pytania skłaniającego do oceny prawa 
międzynarodowego  jako  porządku  prawnego,  a wyrażonego  przez  J. Kolasę  – 
„czy obecnie funkcjonuje jeden zunifikowany system prawa międzynarodowego, 
czy może funkcjonują równolegle, ale osobno, różne systemy tego prawa”37, idąc 

33 L. Antonowicz, Pojęcie państwa, s. 152.
34 Sformułowanie to przyjęto na podstawie poglądu J. Menkesa, zgodnie z którym nie jest 

możliwe wskazanie ani złotej ery jedności prawa międzynarodowego ani nawet ważnych cezur 
fragmentacji. Zob. J. Menkes, Jedność nauki, s. 54.

35 Ciekawe ujęcie spotkać można u K. Nicolaïdis, J.L. Tong, mówiących, że diversification 
describes the way in which international law is effectively moving away from this traditional core. 
Zob. K. Nicolaïdis, J.L. Tong, Diversity or cacophony? The continuing debate over new Sources 
of international law, Michigan Journal of International Law 2004, �ol. 24, s. 1358.

36 Co warte odnotowania, I. van Damme dochodzi do wniosku, że the challenge for interna-
tional courts and tribunals is not to develop a global, uniform interpretation of international law 
to respond to the complex dimensions of diversification, but rather to interpret international law 
in a manner consistent with the normative framework of international law. Zob. I. van Damme, 
Systemic integration, s. 59.

37 J. Kolasa, Normatywne podstawy jedności prawa międzynarodowego. Zarys problemu, 
w: J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja?, 
Wrocław 2007, s. 13.
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dalej – z osobnymi organami czy też wydzielonymi z ogólnego prawa między-
narodowego normami prawnymi. Odpowiedź na to pytanie, skądinąd ciekawe, 
nie była  jednak celem niniejszego opracowania. Zawiera się  jednak w trafnym 
stwierdzeniu R. Kwietnia, który proces przedmiotowego zróżnicowania traktuje 
nie jako osłabienie prawa międzynarodowego, lecz – przeciwnie – jako przyczy-
nianie się do budowy jego systemowego charakteru38, co na tym etapie zamyka 
dyskusję poświęconą zagrożeniu jedności prawnomiędzynarodowego porządku 
prawnego. Jak twierdzą K. Nicolaïdis i J.L. Tong, in the end, we believe with others 
that diversity does not spell the end of the international legal world, but rather calls 
for a redefinition and refocusing of the original ideals of international law39.

Kończąc prowadzone rozważania, należy podkreślić, że niezależnie od kon-
cepcji na temat fragmentacji i dywersyfikacji prawa międzynarodowego wszel-
ka możliwość prowadzenia sporu o zależności między tymi pojęciami i sposoby 
ich definiowania nie byłaby możliwa, gdyby w nauce prawa międzynarodowego 
nie został stworzony ku temu fundament. Jest nim niewątpliwie dokonane przez 
Pana  Profesora  Lecha Antonowicza  „znalezienie  kryterium  państwa”40,  które 
ustawia prowadzone analizy zaopatrując je we właściwą perspektywę badawczą. 

38 R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego, s. 98.
39 K. Nicolaïdis, J.L. Tong, Diversity or cacophony?, s. 1352.
40 Sformułowanie stanowi parafrazę określenia L. Antonowicza „poszukiwanie kryterium 

państwa”, zawartego w: tenże, Pojęcie państwa, s. 13. 


