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TERYTORIUM

REŻIMY TERYTORIALNE

• Terytorium poddane suwerenności

• Terytorium niepodporządkowane suwerenności 

żadnego państwa / państw i posiadające własny 

status prawnomiędzynarodowy (terytoria 

mandatowe, powiernicze)

• Res nullius

• Res communis
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ODKRYCIE
• Przypadkowe napotkanie terytorium bądź co najwyżej jego 

zobaczenie przez podmiot upoważniony przez suwerena, rzadko 
jego następstwem było wystąpienie z roszczeniem

• Efektywność posiadania – najczęściej ograniczała się do 
symbolicznych aktów np. wbicie flagi, odczytanie deklaracji

• Odkrycie nie jest wystarczające dla nabycia tytułu prawnego do 
terytorium � wymóg sprawowania efektywnego władztwa

• Instytucja tytułu nierozwiniętego, zapoczątkowanego (inchoate

title) � skoro efektywne zawłaszczenie jest procesem 
stopniowym, uważa się że pewne skutki prawne powinny być 
przypisywalne odkryciu. Tymczasowe prawo do wyłączenia 
innych państw od sprawowania władztwa względem odkrytego 
terytorium, jednakże państwo które dokonało odkrycia  musi w 
rozsądnym czasie rozciągnąć efektywną kontrolę względem 
terytorium

EFEKTYWNA OKUPACJA / ZWAŁASZCZENIE

• Istnienie terra nullius

• Rozciągnięcie władztwa / suwerenności względem 

terytorium ma miejsce poprzez zachowanie państwa (nie 

jednostki)

• Terytorium poddane publicznemu, nieprzerwanemu, 

niekwestionowanemu, efektywnemu oraz pokojowemu 

władztwu

• Państwo nabywające tytuł prawny do terytorium musi 

zademonstrować animus occupandi, wolę działania jako 

suweren, oraz faktyczne wykonywanie władztwa w takim 

charakterze
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TERRA NULLIUS

• koncepcja wywodząca się z prawa rzymskiego; 

dla prawa międzynarodowego które 

wykształciło się po 1648 r. na kontynencie 

europejskim:

– Terytorium niezamieszkane vs.

– Terytorium odkryte przez europejskie mocarstwo i 

względem którego z roszczeniem suwerenności nie 

wystąpiło żadne inne państwo uznane przez 

europejskie mocarstwa

SAHARA ZACHODNIA
Opinia doradcza MTS w sprawie Zachodniej Sahary (1975)

• Opinia doradcza wydawana w związku z dyskusją na temat 

przyszłości tego bogatego w fosforany, zamieszkiwanego 

terytorium, do którego roszczenia (w związku z planowanym 

wycofaniem hiszpańskich wpływów kolonialnych) zgłaszały 

Maroko i Mauretania

• ZO NZ przyjęło rezolucję w przedmiocie przedłożenia MTS 

następujących pytań: „I. Czy Sahara Zachodnia  […] w czasie 

kolonizacji hiszpańskiej stanowiła terytorium niczyje? II. 

Jakie więzi prawne istniały między tym, terytorium a 

Królestwem Maroka oraz podmiotem mauretańskim 

(podmiotem identyfikowanym przez pewne cechy 

kulturowe, geograficzne i społeczne, istniejącym na 

terytorium późniejszej Islamskiej Rep. Mauretanii))?”
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• Hiszpańska kolonizacja Sahary Zachodniej rozpoczęła się w 

1884 r. od proklamowania protektoratu Rio de Oro. 

– MTS odniósł się do prawa obowiązującego w tamtym czasie

• Wyrażenie terra nullius było terminem prawniczym 

używanym w kontekście „zawłaszczenia” stanowiącego jedną 

z prawnie dozwolonych metod rozciągnięcia suwerenności 

nad terytorium

– Zasadniczym warunkiem ważnego zawłaszczenia było 
istnienie terra nullius w chwili dokonania aktu 
mającego stanowić zawłaszczenie

– Zdaniem Trybunału zakwalifikowanie Sahary Zachodniej 

jako terra nullius byłoby możliwe tylko w przypadku 

ustalenia, że w przedmiotowym okresie terytorium było 

niczyje w tym znaczeniu, że podlegało nabyciu w drodze 

zgodnego z prawem zawłaszczenia

• Niezależnie od różnic poglądów występujących w doktrynie, 

praktyka państw tamtego okresu świadczy o tym, że terytoria 
zamieszkane przez plemiona lub narody (tribes or peoples) 
posiadające organizację społeczną i polityczną nie były 
traktowane jako terra nullius

– w powszechnym przekonaniu rozciągnięcie nad nimi 

suwerenności nie następuje w rezultacie jednostronnego 

zawłaszczenia terra nullius, stanowiącego tytuł pierwotny do 

terytorium, ale przez zawieranie porozumień z lokalnymi 

przywódcami

– Takie porozumienia, traktowanie lub nie jako przypadki cesji 

terytorium, były uznawane za wtórne źródła tytułu do 

terytorium

– Sahara Zachodnia była zamieszkiwana przez ludy, które –

nawet mając charakter nomadyczny – były zorganizowane 

społecznie i politycznie w plemiona, a ich wodzowie byli 

uprawnienie do tego, by je reprezentować
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ZACHOWANIE PAŃSTWA
• Akty podejmowane przez: centralne organy rządowe oraz 

inne organy państwowe (przypisywalne państwu)

• Akty jednostek, podmiotów prywatnych – nieprzypisywalne

państwu, nie prowadzą do powstania tytułu prawnego do 

terytorium (suwerenności)

• Wyjątek: upoważnienie do podejmowania aktów 

suwerennych w imieniu państwa np. Holenderska Kompania 

Wschodnioindyjska

– Działająca od końca XVI wieku  do XIX wieku

– Utworzona przez podmioty prywatne, zaangażowana w 

działalność o celach czysto ekonomicznych

– Wyposażone przez państwo w kompetencje do nabycia i 

administrowania terytorium, koloniami (we władztwo 

publiczne)

WŁADZTWO
• Publiczne, konstytuujące otwartą manifestację woli 

danego państwa

• Działania ipso facto lub o sekretnym, poufnym charakterze 

nie będą stanowiły poparcia dla tytułu prawnego do 

terytorium

• Wymóg by zachowanie osiągnęło pewną częstotliwość, 

notoryczność, charakterystyczną dla działań państwa

• Niekwestionowane władztwo – reakcja ze strony 

społeczności międzynarodowej

• Pokojowe

• EFEKTYWNE
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EFEKTYWNA OKUPACJA / ZWAŁASZCZENIE

• Istnienie terra nullius

• Rozciągnięcie władztwa / suwerenności względem 

terytorium ma miejsce poprzez zachowanie państwa (nie 

jednostki)

• Terytorium poddane publicznemu, nieprzerwanemu, 

niekwestionowanemu, efektywnemu oraz pokojowemu 

władztwu

• Państwo nabywające tytuł prawny do terytorium musi 

zademonstrować animus occupandi, wolę działania jako 

suweren, oraz faktyczne wykonywanie władztwa w takim 

charakterze

PRZYROST
• Powiększenie terytorium 

państwowego wskutek 

działalności sił przyrody 

lub człoweika

• Stopniowy fizyczny ruch 

ziemi z jednego 

terytorium w kierunku 

drugiego np. zamulanie 

brzegów rzeki

• Proces nagłej i gwałtownej 

zmiany naturalnej np. 

zmiana biegu rzeki, 

powstanie formacji 

wulkanicznej
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CESJA
• Porozumienie, regulowane prawem międzynarodowym, na 

mocy którego część terytorium jednego państwa jest 
przekazana drugiemu państwu – ZGODA OBU PAŃSTW

– Inkorporacja

– Secesja

– Zjednoczenie

– Rozpad

– *Aneksja

• Cesja prowadzi do TRANSFER PEŁNEGO TYTUŁU DO 
TERYTORIUM (SUWERENNOŚCI) [w odróżnieniu od 
dzierżawy, gdy państwo – dzierżawca otrzymuje kompetencje 
do użytkowania i kontroli nad terytorium, pełną jurysdykcję, 
podczas gdy państwo –wydzierżawiające zachowuje 
suwerenność]

CESJA

• Wymóg zgody obu państw zaangażowanych w cesję

• Forma: traktat, akt jednostronny (państwo, które 

zobowiązuje się do przekazania części swojego 

terytorium)

• Charakter wyraźny, a nie dorozumiany

• Wywołuje skutki prawne erga omnes, wynikające z 

faktu, iż dysponowanie terytorium należy do 

kompetencji państwa, wynika z samej suwerenności

• Zgoda ludności zamieszkującej cedowane terytorium?
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CESJA

nabycie terytorium od uprzedniego suwerena

• USA nabyły Luizjanę od Francji w 1803 r.

• Południową Arizonę od Meksyku w 1854 r.

• Alaskę od Rosji w 1867 r.

• Florydę od Hiszpanii w 1819 r.

PODBÓJ WOJSKOWY

• przynajmniej do I wojny światowej był to legalny sposób 
nabycia terytorium

• Tytuł do terytorium nabywano poprzez zawojowanie, 

– czyli całkowite i ostateczne pobicie przeciwnika 

– i jednostronną deklarację o anektowaniu terytorium. 

• Warunkiem nabycia tytułu

była ostateczność 

i nieodwracalność podboju, 

czyli całkowite pokonanie

przeciwnika i zakończenie 

wojny.
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• Delegitymizacja agresji: Pakt Brianda-Kellonga 1928; 

doktryna Stimsona 1932 – zakaz uznawania terytorialnych 

nabytków dokonanych poprzez użycie siły niezgodne z 

Paktem; zakaz groźby lub użycia siły art. 2 (4) KNZ

• Deklaracja ZO NZ 2625(XXV) 1970 zasad prawa 

międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i 

współdziałania państw zgodnie z KNZ

– zasada, że państwa w ich stosunkach międzynarodowych 

powinny powstrzymać się od groźby lub użycia siły 

przeciw integralności terytorialnej lub niepodległości 

politycznej jakiegokolwiek państwa, lub w inny sposób 

niezgodny z celami NZ

– Terytorium jakiegoś państwa nie może być przedmiotem 

okupacji wojskowej w wyniku użycia siły wbrew 

postanowieniom KNZ

– Terytorium jakiegoś państwa nie może być przedmiotem 

nabycia przez inne państwo w wyniku groźby lub użycia siły. 

Żadne nabytki terytorialne wynikające z groźby lub użycia 

siły nie mogą być uznane za legalne.

– Wyjątki:

• Międzynarodowe porozumienia ważne na gruncie 

prawa międzynarodowego przed ukonstytuowaniem się 

reżimu KNZ

• Kompetencje Rady Bezpieczeństwa w oparciu o KNZ 

• MTS w sprawie militarnych i paramilitarnych działań w 

Nikaragui uznał Deklarację ZONZ 1970 r. za wyraz norm prawa 

zwyczajowego, o charakterze ius cogens
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ZASIEDZENIE – długotrwałe, efektywne oraz 
pokojowe posiadanie

• Terytorium poddane suwerenności innego państwa

• Wykonywanie władztwa w sposób publiczny, trwały, stabilny, 

pokojowy, długotrwały, niezakłócony

• Efektywność posiadania

• Stanowisko społeczności międzynarodowej

– Analiza sytuacji prawnomiędzynarodowej – przejście tytułu 

prawnego z jednego państwa na drugie – wymaga uwzględnienia 

nie tylko zachowania państwa roszczącego uprawnienia 

względem terytorium, lecz również poprzedniego suwerena

– Np. celem uniknięcie utraty tytułu prawnego do Falkland w 

oparciu o zasiedzenie, Wielka Brytania wniosła skargę przeciwko 

Argentynie i Chile do MTS w 1955 r. (sygnał dla społeczności 

międzynarodowej)

EFEKTYWNOŚĆ

Efektywność posiadania

• Brak konkurencyjnego podmiotu roszczącego prawa suwerenne 

względem danego terytorium

• Badanie efektywności uzależnione m.in. od warunków 

geograficznych i formy terytorium np. arbitraż pomiędzy Francją a 

Meksykiem w sprawie Clipperton  Island 1932
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• Efektywność posiadania ma relatywny charakter (naturalne 
ukształtowanie terytorium, stopień opozycji, reakcja społeczności 
międzynarodowej), stąd też w pewnych okolicznościach może 
być jedynie symboliczna np. STSM sprawa Wschodniej Grenlandii 
(Norwegia / Dania) 1933 r.

– Dania – suwerenność wykonywana od odległych czasów, w 
sposób stały i pokojowy, a do chwili wywołania sporu nie była 
kwestionowana przez jakiekolwiek państwo. Brak protestów 
ze strony Norwegii. Zakres działań:  zawieranie traktatów 
handlowych w odniesieniu do Grenlandii, akty jednostronne: 
ustawa delimitująca wody terytorialne wokół Grenlandii, akty 
udzielające cudzoziemcom koncesji handlowych, połowowych 
i wydobywczych

– Norwegia – sporne terytorium należy kwalifikować jako terra

nullius (położone poza granicami skolonizowanych przez 
Danię obszarów). Zakres działań: utworzenie 
bezprzewodowej stacji badawczej, wysyłanie ekspedycji 
naukowych

• Zachowanie à titre de souverain np. MTS sprawa suwerenności 

względem Pedra Branca [Malezja / Singapur] 2008 r.

Wysepki zostały odkryte w 1583 r. przez van Linschotena, następnie 

zagospodarowane przez Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską, w 

1851 r. zlokalizowano tam latarnię morską Horsburgh, a obecnie 

znajdują się również przekaźniki telekomunikacyjne.

Konflikt pojawił się 

w 1979 r., kiedy 

Malezja 

opublikowała mapy, 

według których 

wyspy leżały w 

obrębie malajskich 

wód terytorialnych.
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Malezja – tytuł prawny względem granitowej wyspy Pedra Branca 
oparty o nieprzerwane i pokojowe wykonywanie władzy 
suwerennej. Jednakże, w 1950 r. z korespondencji pomiędzy Malezją 
a Singapurem wynikało, iż pierwsze z państw nie postrzega siebie 
jako suwerena względem wyspy.

Singapur – usuwanie wraków 
morskich pojawiających się u 
wybrzeża wyspy, wydawanie 
zezwoleń na prowadzenie badań 
naukowych w wodach 
przyległych do wyspy, 
umiejscowienie na wyspie 
singapurskiej flagi, instalacja 
wyposażenia wojskowego na 
wyspie; które to działania nie 
zostały oprotestowane przez 
Malezję 

• Stanowisko społeczności międzynarodowej

– Analiza sytuacji prawnomiędzynarodowej – przejście tytułu 

prawnego z jednego państwa na drugie – wymaga 

uwzględnienia nie tylko zachowania państwa roszczącego 

uprawnienia względem terytorium, lecz również 

poprzedniego suwerena

– Np. celem uniknięcie utraty tytułu prawnego do Falkland w 

oparciu o zasiedzenie, Wielka Brytania wniosła skargę 

przeciwko Argentynie i Chile do MTS w 1955 r. (sygnał dla 

społeczności międzynarodowej)
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ADIUDYKACJA
• poddanie sporu terytorialnego rozstrzygnięciu organu 

międzynarodowego przy założeniu, że decyzja tego organu 

będzie wiążąca dla stron sporu. 

• sposób ten często opiera się pośrednio na umowie 

międzynarodowej, w której państwa wiodące spór uznają 

kompetencję organu międzynarodowego do jego rozpatrzenia

OBSZAR MORSKI SZEROKOŚĆ UPRAWNIEN
IA PAŃSTWA 
NADBRZEŻN
EGO

UPRAWNIENIA 
PAŃSTW 
TRZECICH

WODY 
WEWNĘTRZNE

MORZE 
TERYTORIALNE

STREFA PRZYLEGŁA

WYŁĄCZNA STREFA 
EKONOMICZNA

SZELF
KONTYNENTALNY

MORZE PEŁNE

MIĘDZYNARODOWE 
DNO MORSKIE


