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Rozdział 1.

I.1. Podstawowe pojęcia i definicje

Pytanie 1. Zdefiniuj organizację międzynarodową

Organizację międzynarodową najprościej zdefiniować można jako zrze-
szenie co najmniej trzech podmiotów, które zostało utworzone dla realizacji 
wspólnego celu o charakterze międzynarodowym, względnie celu realizo-
wanego przez działalność międzynarodową.

Organizacja międzynarodowa działa na podstawie statutu, czyli umowy 
założycielskiej. W statucie przesądza się najważniejsze kwestie dotyczące 
danej organizacji, w szczególności takie jak: cele i zadania, prawa i obowiąz-
ki członków, struktura organizacji (poszczególne organy i ich kompetencje) 
oraz siedziba.

Budowa statutu międzyrządowej organizacji międzynarodowej przypo-
mina budowę statutu spółki, partii politycznej, fundacji czy stowarzysze-
nia, tj. osób prawnych, które funkcjonują na podstawie ustawodawstw we-
wnętrznych w poszczególnych państwach.

Statut zazwyczaj zbudowany jest z postanowień, które można pogrupo-
wać w następujące części:
1)  wstęp (mniej lub bardziej ozdobny i uroczysty),
2)  cele i zadania organizacji,
3)  prawa i obowiązki członków,
4)  struktura organizacji (organy i ich kompetencje),
5)  siedziba organizacji,
6)  czas trwania organizacji, jeżeli jest ograniczony (np. EWWiS założono na  
 50 lat).

Zagadnienia wstępne
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Do statutu mogą być dodane załączniki, np. regulaminy poszczególnych 
organów organizacji, prawo organizacji międzynarodowych.

Prawo organizacji międzynarodowych jest jednym z działów prawa mię-
dzynarodowego publicznego obok takich działów jak w szczególności: pra-
wo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo rozwiązywania 
sporów międzynarodowych, prawo humanitarne, prawo morza, prawo po-
wietrzne itd.

Na prawo organizacji międzynarodowych składają się normy prawne re-
gulujące tworzenie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych tzw. 
międzyrządowych, a więc zrzeszających głównie państwa – zob. pyt. 15 
i tabl. 20.

Pytanie 2. Zdefiniuj prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne najprościej definiuje się jako ogół 
norm prawnych regulujących relacje zachodzące w obrębie społeczności 
międzynarodowej pojmowanej w sposób umiarkowany.

Społeczność międzynarodowa jest pojęciem stosowanym w trzech zna-
czeniach. 

Społeczność międzynarodowa w rozumieniu szerokim (sensu largo) to 
ogół uczestników stosunków międzynarodowych czy mówiąc bardziej obra-
zowo ogół aktorów sceny międzynarodowej. Społeczność tę budują państwa 
i inne podmioty prawa międzynarodowego, jak również pozostali uczestni-
cy stosunków międzynarodowych tacy, jak np. międzynarodowe korpora-
cje handlowe i przemysłowe czy pozarządowe organizacje międzynarodo-
we (NGO – zob. pyt. 15 i tabl. 21). 

Społeczność międzynarodowa w rozumieniu wąskim (sensu stricto) to 
ogół państw suwerennych i ogół międzyrządowych organizacji międzyna-
rodowych (GO – zob. pyt. 15 i tabl. 20).

Społeczność międzynarodowa w rozumieniu umiarkowanym jest pojmo-
wana na dwa sposoby. Oznacza albo ogół państw i ogół międzynarodowych 
organizacji międzyrządowych, albo ogół podmiotów prawa międzynarodo-
wego publicznego. Lista podmiotów prawa międzynarodowego publiczne-
go jest przedmiotem dyskursu w doktrynie – zob. pyt. 3.

Pyt. 2
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1.2. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego

Pytanie 3. Wymień podmioty prawa międzynarodowego publicznego

Zagadnienie podmiotowości międzynarodowoprawnej należy do bar-
dziej spornych w nauce prawa międzynarodowego i jest nadal przedmio-
tem dyskusji w doktrynie. Można jednak wyliczyć kilka kategorii podmio-
tów akceptowanych powszechnie, takich jak:
1) Państwa,
2) międzyrządowe organizacje międzynarodowe (GO),
3) państwa in statu nascendi (narody walczące o niepodległość),
4) Stolica Apostolska,
5) Zakon Kawalerów Maltańskich.

Niektórzy autorzy wysuwają również argumenty świadczące o pod-
miotowości osób fizycznych – co budzi jednak kontrowersje – oraz o pod-
miotowości niektórych tworów gospodarczych, jak np. międzynarodowe 
korporacje handlowe i przemysłowe, jak również o podmiotowości między-
narodowych organizacji pozarządowych w określonym zakresie. 

Pytanie 4. Zdefiniuj państwo

Żeby dany twór był państwem musi posiadać łącznie następujące ele-
menty:
1) ludność,
2) terytorium,
3) zorganizowaną władzę,
4) suwerenność.

Przez suwerenność rozumie się tradycyjnie dwa elementy łącznie:
1) samowładność – suwerenność zewnętrzną, która oznacza niezależność 

od innych podmiotów w stosunkach zewnętrznych,
2) całowładność – suwerenność wewnętrzną, która oznacza potencjalną 

możliwość regulowania przez władzę przy pomocy prawa całokształtu 
stosunków wewnętrznych zachodzących w państwie oraz brak konku-
rencyjnych, walczących ośrodków władzy.

Pyt. 3–4
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Pytanie 5. Scharakteryzuj podmiotowość międzynarodowoprawną

Podmiotowość międzynarodowoprawną tworzą dwa elementy, miano-
wicie: 
1) zdolność prawna rozumiana jako zdolność do bycia podmiotem praw 

i obowiązków, 
2) zdolność do działań prawnych rozumiana jako zdolność do wywoływa-

nia skutków prawnych.
Podmioty prawa międzynarodowego publicznego nie zajmują jednako-

wej pozycji w systemie prawa oraz posiadają zróżnicowany zakres zdolno-
ści prawnej i zdolności do działań prawnych.

Można wyróżnić dwa rodzaje podmiotowości międzynarodowoprawnej, 
mianowicie:
1) podmiotowość pierwotną i pełną (taką mają państwa),
2) podmiotowość pochodną i ograniczoną (taką mają pozostałe podmioty 

prawa międzynarodowego publicznego w tym międzyrządowe organiza-
cje międzynarodowe, których podmiotowość została nadana przez pań-
stwa członkowskie i ma określony przez nie zakres, wynikający z posta-
nowień statutu, w szczególności z celów i kompetencji organizacji. Statuty 
organizacji międzynarodowych stosunkowo rzadko zawierają wyraźne 
postanowienia przyznające organizacji podmiotowość międzynarodowo-
prawną, częściej wynika ona z zapisów określających zakres praw i obo-
wiązków organizacji. I tak np. ONZ nie ma w swym statucie wyraźnego 
postanowienia, iż posiada walor podmiotowości. Umowy założycielskie 
poszczególnych organizacji międzynarodowych zawierają czasami posta-
nowienia, mocą których dana organizacja ma osobowość prawną w świe-
tle prawa wewnętrznego jej państw członkowskich. I tak np. art. 104 Karty 
NZ stanowi: „Organizacji przysługiwać będzie na terytorium każdego z jej 
członków taka zdolność do działań prawnych, jaka może być potrzebna do 
wykonywania jej funkcji i urzeczywistniania celów”).

Pytanie 6. Jakie cechy posiadają podmioty prawa międzynarodowego publicznego?

Podmioty prawa międzynarodowego publicznego posiadają trzy nastę-
pujące atrybuty:
1) ius tractatuum (prawo zawierania umów międzynarodowych),
2) ius legationis (prawo legacji biernej i czynnej, czyli prawo przyjmowania 

i wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych),
3) ius standi (prawo występowania z roszczeniami międzynarodowymi oraz 

obowiązek ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej).

Pyt. 5–6
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1.3. Źródła prawa międzynarodowego publicznego

Pytanie 7. Co to są źródła prawa?

Pojęcie źródła prawa jest ogólnym pojęciem prawnym używanym przez 
różne dziedziny prawa. 

Wyróżnia się dwa rodzaje źródeł prawa:
1) źródła poznania prawa (fontes iuris cognoscendi),
2) źródła pochodzenia prawa (fontes iuris oriundi).

Źródła poznania prawa to źródła informacji o prawie, których używa się 
w celu stwierdzenia treści przepisów prawa, takie jak np. Dziennik Ustaw 
czy Dziennik Urzędowy UE. 

Źródła pochodzenia prawa dzielą się na:
1) źródła pochodzenia prawa w znaczeniu materialnym,
2) źródła pochodzenia prawa w znaczeniu formalnym.

Ad 1) Źródła pochodzenia prawa w znaczeniu materialnym to przyczyny 
o charakterze pozaprawnym, które doprowadziły do tego, że prawo ukształ-
towało się i nabrało mocy obowiązującej. Poszczególne szkoły prawa wska-
zują różne przyczyny powstania prawa. Źródłami prawa w tym znaczeniu 
zajmuje się filozofia prawa.

Ad 2) Źródła pochodzenia prawa w znaczeniu formalnym to zewnętrz-
ny wyraz procesu, który doprowadził do ukształtowania się normy prawa 
międzynarodowego, czyli formy w jakiej tworzone jest prawo, takie jak np. 
ustawa czy traktat.

Pytanie 8. Wymień źródła prawa międzynarodowego publicznego

 Zagadnienie źródeł międzynarodowoprawnych nadal należy do spor-
nych w nauce prawa międzynarodowego i jest wciąż przedmiotem dysku-
sji. Można jednak wyliczyć kilka kategorii źródeł prawa w znaczeniu formal-
nym akceptowanych powszechnie, takich jak:
1) umowy międzynarodowe (zamiennie można używać terminów „trakta-

ty” i „konwencje”), 
2) zwyczaj międzynarodowy,
3) pewne (nie wszystkie) uchwały organizacji międzynarodowych.

Niektórzy autorzy wzbogacają powyższy katalog o dalsze pozycje, 
w szczególności o ogólne zasady prawa bądź akty jednostronne wyda-
wane przez państwa oraz ustawodawstwo wewnętrzne państw.

Pyt. 7–8
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Jeżeli chodzi zaś o źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu mate-
rialnym, to poszczególne szkoły prawa wskazują m.in. źródła, takie jak: wola 
państw, nakazy rozumu, więź społeczna, emocje i świadomość ludzka.

Co do źródeł poznania prawa szczególnie przydatne są: 
1) United Nations Treaty Series – zbiór traktatów wydawany przez Sekreta-

riat ONZ. Warto wspomnieć, że na mocy art. 102 Karty Narodów Zjedno-
czonych każde państwo członkowskie ONZ ma obowiązek niezwłoczne-
go zarejestrowania w Sekretariacie Organizacji każdego zawartego przez 
siebie traktatu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku dane pań-
stwo traci możliwość powoływania się na postanowienia zawarte w ta-
kim traktacie przed jakimkolwiek organem Narodów Zjednoczonych;

2) Dziennik Ustaw – w którym publikuje się zawarte przez Polskę umowy 
międzynarodowe – oraz dzienniki urzędowe poszczególnych państw;

3) Zbiór Dokumentów wydany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodo-
wych. 

(zob. tabl. 5).

Pytanie 9. Porównaj źródła prawa międzynarodowego z tzw. podstawami 
wyrokowania

Przywoływanym często katalogiem formalnych źródeł prawa międzynaro-
dowego są tzw. podstawy wyrokowania wymienione w art. 38 Statutu MTS: 
1) Trybunał, którego funkcją jest rozstrzygać zgodnie z prawem międzyna-

rodowym przedłożone mu spory, stosuje:
a) konwencje międzynarodowe bądź ogólne, bądź partykularne, ustana-

wiające normy wyraźnie uznane przez państwa spór wiodące;
b) zwyczaj międzynarodowy, jako dowód ogólnej praktyki przyjętej za 

prawo;
c) ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane;
d) z zastrzeżeniem postanowień art. 59 (art. 59 brzmi: decyzja Trybunału 

ma moc obowiązującą tylko między stronami i odnośnie do tej właśnie 
sprawy) orzeczenia sądowe i poglądy posiadających najwyższe kwali-
fikacje znawców różnych narodów w zakresie prawa międzynarodo-
wego, jako pomocniczy środek ustalania norm prawa.

2)  Przepis niniejszy nie uwłacza prawu Trybunału rozstrzygnięcia sprawy 
ex aequo et bono, jeżeli strony na to się zgodzą.
Powyższy katalog obejmujący: 

1) umowy międzynarodowe, 
2) zwyczaj, 

Pyt. 9
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3) ogólne zasady prawa, 
4) orzecznictwo i doktrynę jako środek o charakterze pomocniczym,
5) zasady słuszności,
a traktowany jako katalog źródeł prawa międzynarodowego, budzi jednak 
liczne wątpliwości. 

Powszechnie bowiem uznawane są trzy źródła prawa międzynarodowego: 
1) traktaty, 
2) zwyczaj,
3) uchwały organizacji międzynarodowych. 

Dwa zamieszczone wyżej wyliczenia nie pokrywają się. Katalog podstaw 
wyrokowania jest szerszy, nie obejmuje jednak uchwał organizacji. Brak 
uchwał organizacji wśród podstaw wyrokowania daje się jednak łatwo wy-
tłumaczyć. Artykuł 38 Statutu MTS był mianowicie wzorowany na analo-
gicznych postanowieniach dotyczących Stałego Trybunału Sprawiedliwości 
Międzynarodowej – sądu okresu Ligii Narodów, kiedy to rozwój organizacji 
międzynarodowych nie był jeszcze duży. Od tego czasu wielokrotnie zgła-
szano niezrealizowany dotąd postulat nowelizacji art. 38 poprzez uzupełnie-
nie podstaw wyrokowania o uchwały organizacji międzynarodowych.

Pytanie 10. Scharakteryzuj zwyczaj międzynarodowy jako źródło prawa

Zwyczaj międzynarodowy to łącznie dwa elementy:
1) usus – praktyka, która jest elementem obiektywnym,
2) opinio iuris sive necessitatis – przekonanie, że praktyka albo tworzy prawo, 

albo jest wymagana przez prawo, co jest elementem subiektywnym.
Praktyka tworząca zwyczaj międzynarodowy powinna być:

1) długotrwała względnie częstotliwa, 
2) co do zasady powszechna (praktyka regionalna może doprowadzić do 

powstania zwyczajowej normy regionalnej, a praktyka dwustronna do 
powstania zwyczajowej normy dwustronnej),

3) nieprzerwana (każde odmienne postępowanie przerywa bieg wykształ-
cenia się normy zwyczajowej),

4) jednolita/zgodna (chodzi o identyczne postępowanie państw w analo-
gicznej sytuacji).
Norma zwyczajowa wygasa poprzez wykształcenie się nowej normy pra-

wa międzynarodowego publicznego, która jest z nią sprzeczna lub poprzez 
desuetudo, czyli odstąpienie od praktykowania.

Pyt. 10
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Pytanie 11. Scharakteryzuj uchwały organizacji międzynarodowych jako 
źródło prawa

Uchwały organizacji międzynarodowych są przez doktrynę, w zasadzie 
bez kontrowersji, traktowane jako trzecie, obok zwyczaju i umowy między-
narodowej, źródło prawa międzynarodowego. Nie każda jednak uchwała 
i nie każdej organizacji międzynarodowej może być zaliczona do źródeł pra-
wa. Aby uchwała organizacji międzynarodowej była źródłem prawa muszą 
być spełnione trzy warunki: 
1) jest to uchwała organizacji międzyrządowej (nie zaś pozarządowej);
2) jest to uchwała wiążąca (a więc nie apel, nie rezolucja, których walor leży 

głównie w sferze moralnej i politycznej, prawnie zaś stanowią one najwy-
żej postulat de lege ferenda);

3) jest to uchwała o charakterze normatywnym (a więc taka, która tworzy, 
a nie tylko stosuje normy prawne; np. uchwała organizacji międzyrzą-
dowej o przyjęciu nowego członka w poczet organizacji, pomimo tego, 
że jest uchwałą podjęta przez GO i że ma charakter wiążący, nie stanowi 
źródła prawa, ponieważ nie tworzy nowych norm prawnych, a jest jedy-
nie stosowaniem statutu).

Pytanie 12. Co to są uchwały pro foro interno oraz pro foro externo?

Uchwały organizacji międzynarodowych można podzielić na:
1) uchwały pro foro interno,
2) uchwały pro foro externo.

Adresatem jednych i drugich uchwał są państwa członkowskie organizacji.
Uchwały pro foro interno określają wewnętrzną strukturę i funkcjonowa-

nie samej organizacji. Uprawnienie organizacji do podejmowania takich 
uchwał nie musi być wyraźnie zapisane w statucie, co więcej domniemu-
je się, że organizacja ma prawo podejmowania takich uchwał. Przykładem 
uchwał pro foro interno są regulaminy poszczególnych organów czy przepi-
sy budżetowe.

Uchwały pro foro externo regulują działalność państw członkowskich poza 
organizacją. Uprawnienia organizacji do podejmowania takich uchwał nie 
wolno domniemywać i uprawnienie organizacji do podejmowania tego typu 
uchwał powinno być wyraźnie zapisane w statucie. Przykładem uchwały 
pro foro externo mogą być uchwalone przez organizację normy zakazujące 
stosowania kary śmierci w wewnętrznych systemach prawnych poszczegól-
nych państw członkowskich.

Pyt. 11–12




