
Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym  



1. Utrzymać międzynarodowy pokój i 
bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla 

zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia 
aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić i załatwiać 

- w drodze pokojowej, według zasad sprawiedliwości i 
prawa międzynarodowego - spory lub sytuacje mogące 

prowadzić do naruszenie pokoju..  



 Od pojęcia sporu, należy więc odróżnić sytuację mogącą 
doprowadzić do sporu międzynarodowego.  Chociaż KNZ 
posługuje się często tymi dwoma pojęciami, niestety nie definiuje 
ich.  A definicja taka jest potrzebna ponieważ inaczej wygląda 
sytuacja prawna w sytuacji zaistnienia sporu, a inaczej w sytuacji 
nieporozumienia mogącego prowadzić do sporu. Np w sytuacji 
sporu międzynarodowego, podczas głosowania w Radzie 
Bezpieczeństwa strona w sporze wstrzymuje się od glosowania. 
Takiego obowiązku nie ma natomiast podczas sytuacji mogącej 
doprowadzić do sporu.  

 Sytuacja jest jeszcze wrażliwsza, gdy chodzi o wstrzymanie się od 
głosu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.  
 



 - polityczne ( strony opierają swoje  argumenty 
na podstawie przesłanek politycznych, 
gospodarczych, ekonomicznych, etc.) 

 

 - prawne ( strony opierają swoje argumenty na 
literze prawa, odwołują się do umów 
międzynarodowych).  

 

 W praktyce bardzo często w sporze, strony 
powołują oba typy argumentów.  



 Metody 
pokojowego 
rozstrzygania 
sporów 
międzynarodowych  

 



 „ma za przedmiot rozstrzyganie sporów między 
państwami przez sędziów z własnego wyboru i na 
zasadzie prawa”  ( art. 36 I konwencji haskiej )  

 

Arbitraż różni się tym od koncyliacji, że jest wiążący dla stron, a arbitrzy 
wyrokują na podstawie prawa, a organ konsyliacyjny może oprzeć wyrok na 
zasadzie słuszności.   



 Metody wyboru składu sądu rozjemczego :  

 

 Europejski (przekazanie sporu głowie państwa 
trzeciego) 

 Amerykański (w skład komisji wchodzi po 
jednym lub dwóch przedstawicieli stron 
toczących spór i jeden superarbiter z państwa 
trzeciego).  

 Mieszany (po jednym przedstawicielu stron 
uczestniczących w sporze i trzech arbitrów z 
pośród państw trzecich) 



 sposób wszczynania i kończenia konfliktów zbrojnych; 
 wymogi stawiane członkom sił zbrojnych i ich sytuację 

prawną; 
 kwestie związane z okupacją nieprzyjacielskiego 

terytorium; 
 ochronę osób cywilnych w tym ludności 

nieprzyjacielskiego państwa; 
 formy ochrony chorych i rannych; 
 środki i metody prowadzenia walki; 
 prawne następstwa stanu wojny w sferze stosunków 

międzynarodowych. 
 Prawo konfliktów zbrojnych zostało skodyfikowane 

przede wszystkim w szeregu konwencji 
genewskich i haskich. 
 



 Prawo wojenne stosuje się do wszystkich konfliktów zbrojnych o 
charakterze międzynarodowym  

 

 

 ONZ nie może przestrzegać wszystkich zasad prawa wojennego, 
gdyż nie jest państwem 

 

 

 Zasada konieczności wojennej – państwa przestrzegają prawa 
wojennego , w takim zakresie w jakim nie koliduje to z 
koniecznością wojenną.  Dziś zasada ta nie jest uznawana.  

 



III konwencja haska zabrania rozpoczynania wojny bez 
uprzedniego wypowiedzenia stanu wojny . Wypowiedzenie 
to musi być umotywowane.   

 

Po rozpoczęciu wojny stosunki konsularne i dyplomatyczne 
są zrywane . Opiekę nad budynkami misji dyplomatycznej, 
archiwami, pracownikami przejmuje państwo opiekuńcze.  

 

Cudzoziemcy mogą opuścić kraj ogarnięty wojną o ile nie 
godzi to w interesy tego państwa.  

 



I Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych i chorych 
w armiach czynnych na lądzie  

 

II Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych, chorych 
i rozbitków sił zbrojnych na morzu  

 

III Konwencja genewska, dotyczyła traktowania jeńców  

 

IV Konwencja genewska, dotyczyła ochrony osób cywilnych podczas 
wojny 

 



Konwencje o ochronie ofiar wojny stosuje się do wszystkich 
rodzajów konfliktów zbrojnych  

 

Większość postanowień tych konwencji stanowi obecnie  
normę zwyczajowego prawa międzynarodowego i jest 
prawnie wiążące nawet dla państw nie będących stronom  
tych konwencji  



jeńcy znajdują się we władzy obcego państwa, nie zaś jednostki lub 
oddziału biorącego ich do niewoli 

 

jeńcy pozostają pod stałą ochroną prawa międzynarodowego od chwili 
pojmania do chwili ich uwolnienia 

 

jeńcy podlegają prawu, regulaminom i zasadom obowiązującym w państwie 
zatrzymującym i muszą tych norm przestrzegać 

 

humanitarne traktowanie jeńców 

 

internowanie jeńców w obozach oddalonych od terenu działań wojennych i 
obiektów militarnych 

 

zapewnienie jeńcom jak najszybszego powrotu do kraju po zakończeniu 
działań wojennych 

 

zapewnienie jeńcom żywności, pomieszczeń i ubrań 

 
 



jeńcy wojenni mogą zostać zatrudnieni jako robotnicy 

 

oficerowie mogą być zatrudnieni tylko, jeśli sami zgłoszą się 
z prośbą o pracę 

 

nie zakazuje się ucieczki jeńca wojennego, który nie może 
być za nią karany (jedynie dyscyplinarnie), a państwo 
zatrzymujące może użyć broni wobec uciekającego jeńca 
jedynie w ostateczności 
 



Zabrania: 

 

1. zmuszania, bądź nakłaniania ludności cywilnej do służby 
wojskowej w siłach zbrojnych przeciwnika, 
2. przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów 
okupowanych, 
3. deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na 
terytorium okupowane, 
4. rabunku i brania zakładników. 



Zobowiązuje: 

1. do zapewnienia ludności cywilnej podstawowego 
minimum warunków egzystencji (bytowania i wyżywienia), 
2. do traktowania jej w sposób humanitarny, 
3. do otoczenia troską osób potrzebujących pomocy, 
4. do poszanowania dóbr i urządzeń niezbędnych dla 
przetrwania ludności cywilnej, 
5. do poszanowania godności, honoru, praw rodziny, 
przekonań, praktyk religijnych, zwyczajów i obyczajów 
ludności cywilnej. 


