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1. Przewodniczący międzynarodowego trybunału arbitrażowego w związku ze sporem 

terytorialnym między państwami R i S zwrócił się do biura Stałego Trybunału 

Arbitrażowego o przygotowanie stanowiska na temat relacji między zasadami 

integralności terytorialnej, efektywności, stabilizacji stosunków 

międzypaństwowych i trwałości granicy państwowej na tle pojmowania 

suwerenności. Należysz do grupy prawników-internacjonalistów, którzy mają 

sporządzić zwięzłą opinię w tej sprawie. Przygotuj jej zobiektywizowany projekt. 

[25 pkt] 

 

 

2. Rozwiń każde z haseł w zwięzłe międzynarodowoprawne definicje (maksymalnie 5-

zdaniowe): 

a) modyfikacja traktatu, 

b) immunitet egzekucyjny przedstawiciela dyplomatycznego, 

c) konsul, 

d) ius sanguinis, 

e) prawo nieszkodliwego przepływu, 

f) podpisanie traktatu, 

g) komisja badawcza, 

h) Komisja Prawa Międzynarodowego, 

i) Arktyka, 

j) międzynarodowe prawo kosmiczne. [20 pkt] 
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3. W styczniu 2017 r. państwo A skierowało do państwa B żądanie wydania „Rona 

Bovara, byłego prezydenta państwa C”. Do sądu krajowego w państwie A wpłynęło 

bowiem powództwo obywatela państwa D skierowane przeciwko „Ronowi Bovarze, 

byłemu prezydentowi państwa C”. Przedmiotem skargi jest zarzut popełnienia 

zbrodni w postaci stosowania tortur wobec obywatela państwa D narodowości Y 

przez paramilitarne jednostki bezpośrednio nadzorowane przez Rona Bovara, 

prezydenta państwa C, w trakcie działań zbrojnych podejmowanych przez te 

jednostki na terytorium państwa D w 2005 r. w ramach akcji mającej na celu 

wsparcie powstania mniejszości narodowej X skierowanego przeciwko rządowi 

państwa D zdominowanemu przez przedstawicieli narodowości Y.  

Od wielu lat na terytorium państwa D dochodzi do aktów przemocy 

skierowanych przeciwko przedstawicielom mniejszości narodowej X, która z kolei 

stanowi 90% populacji zamieszkującej państwo C. Na posiedzeniu Rady Praw 

Człowieka w Genewie oceniono, że działania te wyczerpują znamiona ludobójstwa i 

tortur. Państwa A, B, C, D i E są stronami umowy międzynarodowej o wzajemnej 

pomocy w sprawach karnych (traktat z Marony zawarty w 2000 r.). Z artykułu 7 

przedmiotowego traktatu wynika, że strony zgadzają się na zasadzie wzajemności na 

stosowanie ekstradycji wobec własnych obywateli na wniosek poszczególnych 

państw-stron, jeżeli przed sądem krajowym państwa-strony traktatu z Marony 

(wnioskującego o wydanie) zostaje wszczęte postępowanie karne związane z 

postawieniem zarzutu popełnienia przez jednostkę zbrodni międzynarodowej.  

Kodeks karny państwa A w zakresie odpowiedzialności za zbrodnie 

międzynarodowe popełniane przez jednostki odsyła w sprawie jurysdykcji krajowej 

do obowiązujących reguł powszechnego prawa międzynarodowego. Z kolei w 2016 

r. parlament państwa B przyjął ustawę, w której zastrzegł, że sądy krajowe państwa 

B są uprawnione na zasadzie wyłączności do rozpatrywania wszelkich spraw, które 

mogą wypływać z zastosowania zasady represji wszechświatowej (jurysdykcji 

uniwersalnej) w odniesieniu do obywateli państwa B. Konstytucja państwa B w art. 9 

przewiduje, że częścią krajowego porządku prawnego są normy międzynarodowego 

prawa zwyczajowego, o ile prawo krajowe nie reguluje sytuacji objętych normami 

prawa zwyczajowego w sposób odmienny.  

W roku 2015 w wyniku zamachu stanu w państwie C prezydent Ron Bovar 

utracił swoje stanowisko i schronił się w państwie B. Nie uznał jednak swojej 

przegranej. Podobnie państwo B nie uznało nowego rządu państwa C.  
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Sąd krajowy państwa B rozpatrując w lutym 2017 r. wniosek o ekstradycję 

Rona Bovara do państwa A stwierdził, że jako urzędująca głowa państwa korzysta on 

z immunitetu jurysdykcyjnego. Stąd nie może być on wydany państwu A. W 

rozstrzygnięciu sądowym podkreślono, że jedną z okoliczności, która była brana pod 

uwagę jest także podwójne obywatelstwo Rona Bovara. Jego ojcem był bowiem 

obywatel państwa B. Ustawodawstwo państwa B uznaję tę okoliczność za 

wystarczającą przesłankę do nabycia obywatelstwa państwa B. Z kolei państwo C 

kieruje się w tych sprawach wyłącznie regułą ius soli. Ron Bovar urodził się w 

Calypso, stolicy państwa C. Należy dodać, że państwa A, B i E zawarły w 1990 r. 

umowę o usuwaniu negatywnych następstw podwójnego obywatelstwa. Wynika z 

niej, że we wzajemnych relacjach w odniesieniu do kwestii obywatelstwa akceptują 

one w charakterze rozstrzygającego kryterium zasadę efektywności.  

W marcu 2017 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ na wniosek państwa A podjęła 

uchwałę na podstawie rozdziału VI Karty ONZ i wezwała do wydania Rona Bovara, 

jako aktu służącego przywróceniu pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Już po 

uchwaleniu rezolucji przez Radę Bezpieczeństwa państwo B niespodziewanie 

udzieliło Ronowi Bovarze azylu.  

Artykuł 13 traktatu z Marony przewiduje kompetencję Międzynarodowego 

Trybunału Sprawiedliwości do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z jego 

interpretacją i stosowaniem. W następstwie zaistniałej sytuacji, w związku z odmową 

wydania Rona Bovara przez państwo B, państwo A jednostronnie przekazało spór do 

rozstrzygnięcia MTS. [35 pkt] 

 

Oceń czy MTS ma jurysdykcję w tej konkretnej sprawie. Jeżeli tak, przedstaw tok 

rozumowania trybunału w części merytorycznej postępowania, mającego za swój przedmiot 

kwestie międzynarodowej odpowiedzialności państw, w tym także zobowiązań związanych ze 

ściganiem i karaniem zbrodni międzynarodowych popełnianych przez jednostki. Oceń z tego 

punktu widzenia prawidłowość postaw i argumentów państw-stron traktatu z Marony (w tym 

stron postępowania przed MTS). Swój wywód uzasadnij, odwołując się również do doktryny 

i orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych. Spośród państw-stron traktatu z 

Marony tylko państwa A, B i E są stronami konwencji w sprawie zakazu tortur z 1984 r. 

Wszystkie są natomiast związane konwencją wiedeńską z 1969 r. o prawie traktatów oraz, z 

wyłączeniem państwa D, postanowieniami Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych. 


